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تكثیر تمام یا قسمتي از اثر به صورت حروفچیني . کلیه حقوق قانوني اثر برای ناشر محفوظ است

نقل مطالب به . ممنوع است دی کپي، فتوکپي و انواع دیگر چاپ یا تكثیر سي و چاپ مجدد، پلي

 .ها و مطبوعات با ذکر نام کامل ناشر و کتاب آزاد است صورت معمول در مقاله
 4438896693933949863-8:مانقالبتلفن–تهران:مركزپخش

 



 فهرست مطالب

 صفحه عنوان صفحه عنوان

 88 قلمرو فرمانروایي عیالمیان 8 تقدیم

 88 انقراض تمدن عیالم 8 مقدمه

 88 چغازنبیلزیگورات  آثار بجا مانده 9 ها تاریخ ایران پیش از آریایي

 89 سومریان 9 ایران پیش از تاریخ

 89 رود سومریانو 6 روستانشیني

 83 خاستگاه سومریان 1 شهر نشیني

 83 زبان سومری 8 به قدرت رسیدن حكومت عیالم

 86 ها های سومری در دیگر زبان واژه وام 81 ورود آریائیان

 86 تصورات دیني سومریان 88 آریایي

 88 آشور 88 خاستگاه آریاییان

 81 بابل 89 ریشه شناسي

 88 پیدایش تمدن بابل 83 هند و ایراني

 88 (ها اموری) بابل کهن 83 هندوآریایي

 89 (ها کاسي)بابل میانه  86 برداشت های قبیله ای

 89 اکد 88 تمدن عیالم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%DA%A9%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%DA%A9%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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 83 (کلداني)بابل نو  88 (ایالم)نام عیالم 

 86 کلده 81  زبان عیالمي

 87 مردم 88 ها نژاد ایالمي

 87 اشغال سرزمین یهودیه 88 ها عیالمیان و سومری

 31 صنعت فنیقي 81 اموری

 61 الفباء 81 ماننا

 68 مذهب مردم فنیقیّه 98 ها هیتي

 68 مقام مردم فنیقیّه 98 لولوبیان

 68 تاریخ ابتدای ایران  از نظرگاه دیگر 98 کوتیان

 68 ایران در دوره پارینه سنگي  98 ها کاسي

 63 مـیـان پـارینه سنگي 93 اورارتو

 67 جـدیـد پـارینه سنگي 96 ها هوری

 61 ( میانه سنگي)فـرا پـارینه سنگي  97 میتاني

 68 ایران در دوره نوسنگي 97 لیدیه

 78 فرهـنگهای فـالت مرکزی  91 صیدا، صور، کارتاژ فنیقیّه،

 78  فرهـنگهای شمال غربي ایران 91 فنیفیّه

 78 تپه سیلك 98 تاریخ فنیقیّه

 79 هزار ساله در سیلك7های تمدن  یادگاره 31 دورۀ صیدا

 77 ای ساخت اشیاء نقره 38 دورۀ صور

 78 تپه قبرستان 38 دورۀ کارتاژ

 11 م.ایران در اواخر هزاره سوم ق 38 بحریه فنیقیّه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/fshqiran.php
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 18 شرق دریای مازندران 39 مسافرتهای طوالني

 18 فرهنگ گرگان 36 خصوصیات دریانوردی مردم فنیقیّه

 18 شمال غرب ایران فرهنگ یانیك 37 آباد کرده های مالحان فنیقیّه

 16 تاریخ و سرزمین ایالم و ملل دیگر 37 فنیقیّهتجارت 

 886 خشتریته 16 دوده جغـرافـیایيمحـ

 887 هووخشتره 17 خط و زبان

 887 ایشتوویگو 17 خط ایالمي

 881 های آشور و کشور ماد جنگ 18 زبان ایالمي

 881 آشوربانیپال پادشاه آشور 18 نگاهي به تاریخ ایالم

 888 تشكیل سلطنت سراسری مادها 89 سلسله سوکل مخ 

 881 حمله ماد و نابودی دولت آشور 87 تا کوروش بزرگ. م.ق 189ایالمي نو از 

 881 رق لیدیهشكست آشور و فتح ش 818 .م.ایران در هزاره اول ق

 881 صعود پادشاهي ماد به شاهنشاهي 819 لولوبي 

 888 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران 813 گوتي ها 

 888 تمدن مادها 813 میتاني ها

 888 دین مادها 816 کاسي ها 

 889 زبان مادی 817 اورارتوها 

 883 مادها  و کتابت  خط 811 مانایي ها 

 886 ماد نابودی پادشاهي 881 ماد

 887 ظهور و صعود هخامنشیان 888 منابع و مآخذ تاریخ دوران ماد

 887 شاهنشاهي ماد از نظرگاه دیگر 888 سرزمین ماد

 887  شكل گیری پادشاهي ماد 888 طوایف ماد

 881 ویژگیهای دولت و تمدن ماد  889 های آشور و ماد جنگ

http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/mge.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/khvzb.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/khvzb.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/nbti.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/nbti.php
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 888 هخامنشیان 889 ظهور پادشاهي ماد

 888 کشور و سرزمین 883 ادشاهان م

 889 مردم و طوایف 883 دیاکو

 886 شاهنشاهان هخامنشي 883 فروتیش

 876 نژاد مقدونیه 891 کوروش بزرگپادشاهي 

 876 تشكیل دولت در مقدونیه 898 و سرزمین گسترش کشور

 876 پادشاهي فیلیپ دوم 898 مرگ کوروش بزرگ

 877 اسكندر مقدوني  898 جیهپادشاهي کمبو

 871 اسكندر در مآخذ ایراني 893 ریوش بزرگداپادشاهي 

 878 علل سقوط دولت هخامنشي 897 خشایار شای اول

 818 علل حمله اسكندر به ایران 891 اردشیر اول

 818 توجیهات اسكندر 898 خشایارشای دوم

 818 اقدامات اسكندر و نتایج و آثار لشكرکشي 898 داریوش دوم

 813 یا جانشینان اسكندر دوره دیادخي  831 اردشیر دوم

 816 سلوکیان 838 اردشیر سوم

 816 پیدایش 838 ارشك

 817 سلوکیان پس از سلوکوس یكم 838 داریوش سوم

 811 سلوکیان و اشكانیان 838 دوره هخامنشيوضع اجتماعي و اقتصادی 

 888 پایان کار سلوکیان 833 برافتادن شاهنشاهي هخامنشي

 889 کشورداری ٔ  شیوه 836 یگرهخامنشیان از نظرگاه د

 883 گری سلوکي سپاهي 836 هخامنشیان

 887 پیامد فرمانروایي سلوکیان بر ایران 868 کوروش کبـیـر

 881 گاهشماری سلوکي 868 افسانه تولد و بزرگ شدن کوروش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/cyrus.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/cyrus.php
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 888 فرمانروایان سلوکي 866 يشرح تاریخ

 811 سلوکیان از نظرگاه دیگر 878 تخت جمشیـد

 813 دولت یوناني بلخ 873 اسكندر مقدوني ومقدونیه

 816 یابي از دولت سلوکي  استقالل 873 جغرافیای مقدونیه

 898 ساسانیان در شاهنامه 817 انقراض دولت یوناني باختری

 898 پادشاهان ساساني 811 ترزبان و فرهنگ یوناني در باخ

 898 اردشیر بابكان 818 اشكانیان

 898 شاپور اول  شاه 888 پیدایش

 899 ایران و روم ٔ  شرح صلحنامه 888 شاهنشاهي اشكاني

 896 ماني در دوره ساساني 887 دگرگوني های دروني

 897 سكه های ساساني 881 فرهنگ

 891 جنگ های ایران و روم 888 ارتش

 891 شاهنشاهي کوشان 888 تسیاس

 898 پیدایش 888 اقتصاد و جامعه ساختار اقتصادی و تولید

 898 هفتالیان 881 وضع طبقاتي

 838 ساسانیان از نظرگاه دیگر 881 آداب و رسوم

 878 آئین مغان 888 ادیان

 878 مغان درکتیبه داریوش  888 نبرد با روم

 878 ع عبریمغان در مناب 888 پایان کار اشكانیان

 879 کلمه مغ در قرآن مجید   888 گاهشماری رویدادها

 873 معتقدات مغان  –منابع یوناني  887 شاهان اشكاني

 876 سحر و جادو  888 گوندفر

 877 صناعت شراب سازی  888 اشكانیان از نظرگاه دیگر



 د 

 871 آئین مهر پرستي یا میترائیزم  886 ساسانیان

 878 افسانه ظهور میترا 881 شان ساسانیان و رقیبان

 811 انتشار میترائیزم  888 گاهشمار شاهنشاهان ساساني

 818 مبادی و رسوم و عبادات  898 ساسانیان در تاریخ کالسیك ایران 

 818 زرتشت درمنابع باستاني 818 دین مزدیسني

 818 اشا توضیحات 813 زرتشت

 818 ماني 813 و معنای نامریشه 

 818 های ماني نوشته 816 یونانیاندر بین 

 819 زندگاني 817 زمان زرتشت

 816 شرح نویسندگان مسیحي 817 در روایات سنتي

 817 پس از وفات ماني 811 در منابع یوناني

 818 آیین ماني 811 در نظر پارسیان هند

 888 زوروانیه 811 در نظر خاورشناسان و اوستاشناسان

 888 مزدک 818 شناسي از دیدگاه زبان

 883 یهودیت 881 خاستگاه زرتشت

 886 پیدایش یهودیت 888 تبار و خانواده زرتشت

 887 اعتقادات 888 زندگي زرتشت

 881 میتزووت یا دستورات 888 دشمنان زرتشت

 881 دستورات 888 کشته شدن زرتشت

 888 ها هستند ده فرمان این 889 فلسفه زردتشت

 881 کشروت قوانین یهودیان برای غذاها 883 تها از زردتش شناخت غربي

 888 غذاهای کوشر 883 دوره کالسیك باستان

 888 غذاهای غیر کوشر 887 بعد از دوره کالسیك باستان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 888 قوانین کشروت دیگر 888 های دیگر زردتشت از دیدگاه آیین

 888 نقاط مهم حیات یك یهودی 888 ماسالاز دیدگاه 

 888 ازدواج تولد اطفال مرگ 811 آیین مانياز دیدگاه 

 888 اسماء خدا 811 های زرتشت نگاره

 896لدولت اسرائی 889 قعهد عتی

 897دولت یهودا 886 تاریخ یهود

 891سالطین و کهنه اعظم 887توریه

 898پیغمبران 881شیوخ

 838دین یهود و دین عیسي 888 بني اسرائیل

 838 مسیحیت 881خروج بني اسرائیل از مصر

 838 موقعیت جغرافیائي و وضع کشاورزی 888موسي و گوساله زر

 838 اریخيسابقۀ ت 888قوانین موسي

 839 شرایط زندگي قوم یهود 883ورود بارض میعاد

 839 اوضاع سیاسي، اجتماعي و مذهبي 887 گدعون و یفتاح

 836 عیسي از تولد تا پایان دعوت 881شمشون و فلسطینیان

 837 تولد عیسي مسیح 888شموئیل و سلطنت

 831 اخبار انبیاء بظهور مسیح 888 داود و سلیمان

 861 دورۀ جواني 888پیغمبرانانفكاک 

 868 بعثت عیسي مسیح 898اوایل سلطنت

 868 تعالیم عیسي مسیح 898 داود در اورشلیم

 869 عیسي در مسیحیت و در آثار هنری 898قشون و جنگ

 863 عیسي مسیح در اسالم 898طغیان ابیشالوم

 866 پایان دعوت عیسي مسیح 898سلیمان و سلطنت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 868 حواریون 898 بسط تجارت

 878 تعقیب مسیحیان در ایران و روم 899(مسجد االقصي)معبد اورشلیم 

 879 تعقیب مسیحیان در ایران  893اشتهار سلیمان بعدالت و تجمل

 879 اولین شهدا -تعقیب مسیحیان در روم 896انفكاک

 988 خالفت عمرو 879 شهادت دو تن از مسیحیان نامدار

 988 شورای شش نفر 873 امپراطور مسیحیان و پرستش

 983 خالفت عثمان 873 نرون هر مسیحیان

 986 ( ع)خالفت علي 876 انواع مختلف شكنجه در مورد مسیحیان

 981 (ع)خالفت حسن 877 امپراطوران نسبت به مسیحیان رفتار

 988 خالفت بعد از دوران خلفاء راشدین 877 عملیات دسیوس

 988 خالفت اموی 871 تانتین مسیحیت قسطنطین یا کنس

 988 دومین مرحلۀ استقرار حاکمیت اموی 871 آزادی مذهبي

 989 خالفت عباسي 818 خدمات متقابل کنستانتین و مسیحیت

 987 خالفت فاطمیان 818 تاثیر فرهنگ و ادیان ایران و روم بر مسیحیت

 987 فاطمیان نظری گذرا بر خالفت 818 تأثیر فرهنگ و ادیان دیگر بر مسیحیت

 988 شعوبیه 819 اغتشاشات کلیسا

 983 جنبشهای احیای استقالل سیاسي ایران  816 اختالفات اصولي

 988 به آفرید 817 اختالف کالمي

 991 راوندیه 818 تاریخ اسالم

 998 رستاخیز برازبنده 818 محیط بوجود آمدن اسالم

 998 قیام یوسف البرم 881 مدنیت در عربستان 

 998 (سناباد) سنباد 888 شكیل دولت تئوکراسي اسالميت

 998 اسحق ترک 888 ماجرای انتقال قدرت و تكوین خالفت
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 999 استاد سیس 911 نهاد امامت

 993 مقنع 919 نهاد خالفت و نخستین خلیفه ابوبكر 

 991 خرم دینان 911 نخستین خلیفه

 938 مازیار 988 خلفای راشدین بعد از ابوبكر

 911دیوان شرطه و احداث 938 شیناف

 918دیوان محتسب 937 قیام زنگیان

 918دیوان االشراف 938شروع مبارزه زنگیان

 918 دیوان استیفاء 968متصرفات زنگیان

 918 طاهریان 968نتیجه قیام زنگیان

 918 طاهریان از نظرگاه دیگر 969 تاریخ ایران بعد از اسالم

 916 صفاریان 969 ای  ای محلي و منطقهتجزیه و تشكیل دولته

 917 حكومت صفاریان 969 هاانواع مشروعیت

 911 کشمكش میان صفاریان و خالفت بغداد 966 مشروعیت مذهبي

 918 فرمانروایان صفاری 961 مشروعیت قومي ملّي

 981 صفاریان از نظرگاه دیگر 961 مشروعیت نظامي یا حاکمیت شمشیر

 988 سامانیان 968 هاانواع حاکمیت

 988 انقراض حكومت طاهریان 971حاکمیت استكفاء

 988 نسب سامانیان  971 حاکمیت استیالء 

 989 نصر اول مؤسس سلسله ساماني 978 وزارت و دیوانساالری در ایران 

 983 زبان فارسي در دوره سامانیان 979 دیوانساالری

 983 پادشاهان سلسله ساماني 977 انواع دیوانها 

 986 سلسله سامانیان از نظر گاه دیگر 977 دیوان جیش

 986 وضعیت جغرافیای تاریخي آسیای میانه  971 دیوان بیت المال
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 388 سامانیان  971دیوان برید

 388 اصل و نسب سامانیان 978دیوان اعالء یا دیوان رسایل

 381 (امیر عادل)امیر اسماعیل بن احمد  978دیوان خراج

 388 ابونصر احمد بن اسماعیل 911 وان مظالمدی

 689 دیالمه فارس 388 نصر بن احمد 

 687 اصفهان و همدان. دیالمه ری  388 نوح بن نصر

 681 خوزستان و کرمان. دیالمه عراق  393 ابوالفوارس عبدالملك بن نوح

 688 آل بویه از نظرگاه دیگر 391 ابوصالح منصور بن نوح

 686 غزنویان 338 بن منصورابوالقاسم نوح 

 686 تاسیس 368 ابوالحارث منصور بن نوح

 681 اهمیت هندوستان برای غزنویان 363 ابوالفوارس عبدالملك بن نوح 

 688 فتح سومنات 378 حكومتهای تابع سامانیان

 681 بعد از محمود تا سقوط سلسله 378 (حكام قدیم خوارزمي)آل عراق 

 688 ب پادشاهان سلسله غزنویان نام و لق 379 آل عراق

 688 غزنویان از نظرگاه دیگر 371 (امرای چغاني)آل محتاج 

 681 سلسله غوریان 311 یانخاندان سیمجوری 

 688 غوریان از نظرگاه دیگر 389 زیاریان

 689 زبان غور 387 زیاریان از نظرگاه دیگر

 683 سالطین غوریان 611 دولت علویان طبرستان

 686 سیف الدین سوری 618 ه ادریسی

 686 عالءالدین حسین جهانسوز 618 قاسمیه 

 687 سیف الدین محمد بن عالءالدین حسین 618 حسنیه 

 687 غیاث الدین ابوالفتح محمد سام 618 علویان طبرستان 



 ش 

 681 معزالدین محمد بن سام 618 آل بویه

 688 غیاث الدین محمود بن غیاث الدین محمد 618 پیشینه

 711 بهاءالدین سام و عالءالدین اتسز 688 تبار خاندان بویه

 711 عالءالدین محمد بن شجاع الدین علي 689 پادشاهان آل بویه

 191 اتابكان موصل 711 سلجوقیان

 191 مغول 718 طغرل

 191 مغول و ایلخانان 718 عضدالدوله محمد آلب ارسالن بن چغری

 131 بي رقیب طوایف مغول تموچین فرمانروای 718 ملكشاه

 138 قتل فرستاده چنگیزبه دربار ایران  718 انشعاب در حكمراني سلجوقیان

 138 ورود نسل تازه مغوالن به ایران  719 محمدسلطان 

 138 سقوط قلعه الموت و برچیده شدن اسماعیلیه 713 سلجوقیان شرق ایران

 138 تان بازگشت هالکوخان به مغولس 716 پادشاهان سلجوقي

 138 تحلیل رفتن مغوالن در فرهنگ اسالم 717 سلجوقیان از نظرگاه دیگر

 133 ابوسعید بهادرخان 789 خاندانهای پراکنده حكومت در ایران 

 133 پایان کار مغوالن 189 ملوک شبانكاره      

 136 توسعه علوم در عهد مغوالن 186  اسماعـیـلیـه

 136 ایفي در ایران ملوک الطو 187 خوارزمشاهیان

 137 تصمیم ایران به عدم بازگشت به دنیا مغوالن 187 آغاز کار خوارزمشاهیان

 137 ملوک الطوایفي عصر مغول  188 میراث سلجوقي در اختیار خوارزمشاهیان

 131 سلطه ملوک الطوایفي 188 رویارویي عالء الدین محمد با خلیفه عباسي

 138 انیانایلخ 198 رویارویي با مغوالن

 161 مغوالن و ایلخانان از نظرگاه دیگر 198 فرمانروایان خوارزمشاهي

 167 سربداران 198 خوارزمشاهیان از نظرگاه دیگر
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 168 سربداران از نظرگاه دیگر 196 اتابكان آذربایجان

 176 سربداران کرمان 197 اتابكان فارس یا سلغریان

 171 سربداران سمرقند 197 اتابكان لرستان

 118 سربداران اصفهان 191 اتابكان شام

 881 حروفیّه 119 آل اینجو و آل مظفر

 893 نقطویه 111 آل مظفر

 891 مشعشعیه 188 آل جالیر

 831 قراقویونلو 183 آل چوپان

 838 فرمانروایان قراقویونلو 187 آل کرت

 838 قویونلو آق 811 طغا تیموریه

 838 صفویان 819 امرای جاني قربان

 839 ارزش تاریخي دوره صفوی 813 تیموریان

 836 مذهبي  دولت صفوی بنیادگذار دولتي واحد 816 سلسله تیموریان

 837 ساختار حكومتي دولت صفوی 817 تیمور گورکاني

 831 ساختار قضایي 818 های پس از مرگ تیمور نزاع

 838 ساختار اجرایي 881 جانشینان تیمور

 868 ساختار نظامي و لشكری 888 ن دوران افولنزاع طوالني مدعیا

 869 پادشاهان صفوی 886 بازماندگان تیموریان

 863 صفویان از نظرگاه دیگر 886 حكومت محلي تیموریان

 818 امپراتوری عثماني و جمهوری ترکیه 881 گورکانیان هند

 818 امپراتوری عثماني 881 نوادگان امروزی تیموریان

 8118 جمهوری ترکیه 888 زمان تیموریاندانش و هنر در 

 8118 تاریخ هند 888 تیمو ر از نظرگاه دیگر
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 8118 دم تاریخ سپیده 881 سادات مرعشي

 8119 دوران هندویي 888 جنگ پرچین جاللك مار

 8113 دوران فرمانروایي مسلمانان 883 مرعشیان وحمالت تیموریان به مازندران

 8116 انیانگورک 887 آل کیا در گیالن

 8198 سلطنت ناصرالدین شاه 8117 پادشاهان بابری

 8198 سلطنت مظفرالدین شاه 8118 دوران نفوذ و تسلط اروپایي

 8199 مشروطیت 8181 دوران پس از استقالل

 8193 محمدعلي شاه 8188 افشاریان

 8196 احمدشاه قاجار 8188 مراحل تاریخي

 8191 قاجاریان از دو دیدگاه دیگر 8188 از سقوط صفویان تا تاجگذاری نادر

 8191 دیدگاه اول 8186 سلسله افشاریاستواری، شكوه و اوج 

 8191 قاجاریه 8181 فروپاشي و افول سلسله افشاری

 8191 آغامحمدخان قاجار 8181 (شاه علي/شاه عادل)خان قلي علي

 8198 یابي دودمان قاجار های قدرت ریشه 8188 ابراهیم خان

 8131 وضعیت ایران در زمان کودکي آقا محمد خان 8181 هرخ میرزاشا

 8131 کودکي و نوجواني آقامحمدخان 8181 های مهم این دوره ویژگي

 8138 کریم خان و قاجار 8181 افشاریان از نظرگاه دیگر

 8138 شوند پسران محمد حسن خان اسیر مي 8186 زندیان

 8138 نهادن حكومت قاجاریهبنیان  8181 خان زندیان پس از کریم

 8138 فاجعه تاریخي کرمان 8188 فرمانروایان زند

 8139 انتقال مرکز حكومت به تهران 8181 رابطه با دیگر کشورها

 8133 رویكرد به خراسان و ماورای نهر  8188 ها در دوره زندیان وضع توده

 8133 گيبازگشت به قره باغ و بدرود زند 8188 زندیان از نظرگاه دیگر
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 8136 درباره آقا محمدخان 8189 قاجاریه

 8137 های آقامحمدخان عدالتي حكایاتي از بي 8183 آقامحمدخان قاجار

 8137 کشف یك کودتا 8186 فتحعلي شاه قاجار

 8138 ها در باره آقامحمدخان برخي گفته 8187 محمدشاه قاجار

 8188 شاه قاجار نمظفرالدی 8138 رجال سرشناس ایران در زمان شهریاری

 8188 محمدعلي شاه 8169 فتحعلي شاه قاجار

 8189 محمد علي شاه پیش از شاهي 8169 زندگینامه

 8189 محمدعلي شاه و مشروطه خواهان 8166 زندگي خصوصي و فرزندان

 8183 محمد علي میرزا پس از شاهي 8166 بالقا

 8183 باورهای شاه 8167 محمد شاه

 8183 احمدشاه 8161 قاجارناصرالدین شاه 

 8186 کودکي 8161 زندگي

 8186 سلطنت 8168 بر تخت نشیني

 8187 نگارخانه 8168 صدراعظمي امیرکبیر

 8187 دیدگاه دوم 8178 صدر اعظمي میرزا آقاخان نوری

 8883 انقالب مشروطه  8178 ها در آسیای میانه پیشروی روس

 8883 انقالب چگونه آغاز شد؟ 8179 صدر اعظمي میرزا حسین خان سپهساالر

 8883 صدور فرمان مشروطیت 8173 السلطان صدر اعظمي امین

 8887 محمد علي شاه 8177 برپایي مجلس شورای دولتي 

 8888 اصالت نهضت مشروط خواهي 8171 سفرهای اروپایي

 8881 کودتای شاه 8171 ماجرای تنباکو

 8888 واهانقیام آزادیخ 8111 مرگ ناصرالدین شاه 

 8888 ورود نیروهای خارجي 8118 ایران در روزگار ناصرالدین شاه
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 8888 فتح تهران 8119 های اجتماعي و سیاسي در زمان ناصرالدین شاه فعالیت

 8889 مشروطه دوم 8117 ایران و کشورهای خارجي در زمان ناصرالدین شاه

 8886 اولتیماتوم روس 8111 فرزندان

 8881 تاریخ معاصر ایران  8881 نگارستان

 8871 پس از کودتا 8881 قیام تنباکو

 8878 انحالل سلسه قاجار 8881 جنبش مشروطه ایران

 8879 8888کودتای  8881 پیشینه

 8876 نخست وزیری رضاخان 8888 خانه عدالت

 8878 8819انحالل سلسه قاجار در  8888 فرمان مشروطیت

 8878 ت به رضاخانواگذاری سلطن 8888 مجلس اول

 8811 سلسله پهلوی 8888 محمدعلي شاه

 8813 محمدرضا پهلوی 8888 به توپ بستن مجلس

 8816 زندگینامه 8889 قیام در تبریز

 8816 کودکي ٔ  آغاز زندگي و دوره 8883 بختیاری و گیالن

 8817 جواني و ولیعهدی 8886 فتح تهران

 8817 رسیدن به سلطنت 8886 مجلس دوم

 8811 های آغاز سلطنت سال 8881 ولتیماتوم روسیه تزاریا

 8818 شاه و ملي شدن صنعت نفت 8891 جنبش مشروطه ایران

 8881 مرداد 81کودتای  8898 متن فرمان

 8888 حكومت مطلقه 8898 کمیته مجازات

 8888 انقالب و ترک ایران 8896 جنبش جنگل

 8888 پایان زندگي 8898 خیاباني و آزادیستان

 8888 اقدامات مهم شاه 8836 قیام پسیان وپایان کار او



 ع 

 8888 انقالب سفید 8868 خورشیدی 8888مقدمات نظامي کودتای 

 8888 سایر اقدامات 8869 نقش بریتانیا در کودتا

 8889 سلسله پهلوی از نظرگاه دیگر 8866 عوامل اجرایي کودتا

 8889 رضا شاه  8866 عملیات کودتا

   8819پهلویمحمدرضا 

   8881 کتابنامه
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 مقدمه

سلطنت  يان  تا پا غاز  يران از آ تاريخ ا تاب  ک

پهلوی مقدمه است برکتابی که می خواهم آن را تالیف 

يران از  سالمی ا قالب ا نوان ان با ع تابی  ها کنم ک مدت 

کتاب تاريخی  صد نوشتن اين کتاب را داشته ام قبل ق

تدوين  ان خود که در آن زندگی کرده ام تحلیلی از زم

نمااايم ااارا اياان انقااالب را داد عواماال  وروياادادها 

ماجرای  ين  نه در ا خارجی  اگو لی و کری داخ نات ف جريا

اما نمی دانستم که از کجا آغاز کنم  بزرگ دخیل بوده

کر  ين ف که وارد دوره به ا بل از اين که ق هام   افتاد

يان  تا پا صفويان  گار  صری از روز شرح مخت شده  خود 

ام تصمیم  پهلوی تدوين نمايم  اما وقتی وارد کار شده

خود  صمیم  له دوم ت کرده در مرح عوض  بار  ند  خود را ا

ا باز از اسالم شروع کنم امخواستم اين کتاب را از آغ

ستم از دوره هخا شده خوا صرف  ما من کنم ا غاز  شیان آ من

درنهاياات تصاامیم گاارفتم اياان کتاااب را از ماقباال 

وشه از تاريخ شیان شروع نمايم اطور می شود هر گهخامن

ايران عزيز را ناديده گرفت مگر می توانیم اجداد خود 
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در شش تا هفت هزار سال قبل که نه بصورت سران وسالطین 

بوده  به نام آور  که  سیلکبل په  تدای در ت  صورت اب

ين  فت ا يده گر ند را ناد شته ا ساده دا ندگی  شان ز کا

کتاب جوستار کاملی از تاريخ ايران نیست بلکه اطالع 

تاريخ  موارد  شتر  که بی يران  تاريخ ا ست از  نه ا گو

هدف  ست .  جای داده ا خود  صر در  صورت مخت يران را ب ا

ين ک تالیف ا عدی از  ست تاب  گب کالم ا ما سترش  فه  وظی

که از  ست   یان ا سی ايران سی طو کیم فردو خود ح ستاد  ا

پاک نهاد پیروی کرده وکالم را گسترش دهیم هیچ زمانی 

نیست ونخواهد بود که در آن کالم در گذشته باقی بماند 

بايد نوشت ونوشت  و فرهنگ وتمدن را گسترش داد واين 

ست  هان ا يران وج لم وادب  در ا گان ع مام بزر فه ت وظی

ن يان آورده ، از خوان به پا ضا سخن را  ترم تقا ده مح

دارم به دقت اين کتاب را مطالعه کرده نه از اين جهت 

يرادی در  باآکه ا با  ن  که  ست بل سلما ه که م شد 

تحقیقات بیشتر کالم تاريخی ايران زمین را با تالیف 

ند سترش ده تری گ صری از  .جدی  صوص آوردن  مخت د ر خ

تاريخ  عثمانی و ترکیه جديد وهندوستان به اين علت 

لت در  ين دو دو که ا جام داد ه ام  کار را  ان ين  ا

کردند. وتا کنون نیز  اتاريخ صفويه نقش بسزای را ايف

شد  می با سوس  کامال مح يران  با ا شور  ين دو ک باط ا ارت

شور را  ين دو ک صری از ا گاهیلذا مخت هت آ ين  ج در ا

تاب  آورده ام مامی  و ک بر  روان ت ندگار  مت خداو رح

بخصوص روان پاک شهیدان  پدران ومادران ونیکان ما باد

و جانبازان راه وطن در جنگ های هشت ساله که افسانه 

موهوم قادسیه را  در مرزهای ايران زمین به گورستان 

 تاريخ سپرده اند.
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 شاهین پهنادايان

 

 

 ها تاريخ ايران پیش از آريايی

 ايران پیش از تاريخ

به زمانی اطالق  تاريخما قبل تاريخ يا پیش از 

شتار(  می خط )نو تراع  به اخ فق  نوز مو سان ه که ان شود 

سال ق. م. انسان موفق به  3۶۰۰نگرديده بود. از حدود 

شته می ين پندا پیش از ا يد.  خط گرد تراع  لین  اخ شد او

پ. م.( و سااپ   3۶۰۰) سااومريانمختاارعین خااط ابتاادا 

در  تماادن ايااالمو  رودان میااانساااکنان نااواحی جنااوبی 

خط  اختراعهای جديد مشخص شد  خوزستان باشند. با کاوش

در ايران است بر اساس  تمدن جیرفتو نوشته، مربوط به 

نوامبر سال / 138۶آبان وآذر جديدی که در  ٔ  سنگ نوشته

 يافت شد.  کاوشگاه جیرفتدر  2۰۰۷

شود  دوره پیش از تاريخ خود به سه دوره تقسیم می

 -2)عصر حجر قديم(.  سنگی پارينه -1اند از:  که عبارت

سنگی نه  سنگی -3. فرا پاري يد(. در  نو جر جد صر ح )ع

په يران ت باقی  ا سنگی  سیاری از دوره نو ستانی ب های با

له  مانده ست از جم باکونا شکیٍ   جریٍ   تل  و... در  مو

و... در  اغااا ماایشٍ   اغااا بنااوتٍ   شااوشفااارس   تپااه 

شاه و در  سیاب در کرمان سراب و آ گنج دره،  ستان،  خوز

 ديگر نقاط ايران.

يراندوران  سنگی ا نه  سه دوره  پاري نه به  پاري

نام  سنگی تاه ب يک دوره کو يانی و  یانی، پا غازين، م آ

سن نه  سیم می گیفرا پاري با  تق مرتبط  های  شود. فرهنگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7_%D8%A8%D9%86%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%BA%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
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بزار  ساطور ا نگ  شامل فره يران  قديم ا سنگی  نه  پاري

ستی  بر د نک ت لدوان و فره شولیا تر آ ستند. کهن ين ه

ست در  لدوان ا نگ ا به فره بوط  که مر ين دوره  شواهد ا

فت شده شهد يا شرق م شف رود در  نه ک طراف رود خا ست.  ا ا

شده از  ساخته  سنگی  بزار  عدادی ا شامل ت شواهد  ين  ا

کوارتز است که شامل تراشه و ساطور ابزار هستند. طبق 

حداقل  عه  ين مجمو شفین ا ظر کا قدمت  8۰۰ن سال  هزار 

نیز مدارک بیشتری در شمال غرب  آشولیدارد. از فرهنگ 

است. برخی از مکانهای مهم شامل  و غرب کشور بدست آمده

تو در شیوه  گیالن،  باد  ستم آ پر در ر کی  گنج  نزدي

مهاباد، پل باريک در هلیالن لرستان هستند. از دوران 

پارينه سنگی میانی که فرهنگ ابزار سازی آن موستری 

ته می ها  گف ها و پناهگاه شتری در غار شواهد بی شود، 

مرکزی هستند.  زاگرساست که اغلب مربوط به  يافت شده

هزار سال پیش شروع شده  1۵۰تا  2۰۰اين دوره از حدود 

اساات.  هاازار سااال پاایش ادامااه داشته ۴۰و تااا حاادود 

زيستند  در اين دوره در ايران می رتالنئاندهای  انسان

است.  که بقايای اسکلت آنها در غار بیستون يافت شده

و  قبه، ورواسی، بیستونمکانهای مهم اين دوره غارهای 

شکفت شمال  دو ا شاهدر  مری، کرمان نهو  ق در  گر ارج

باد،  خرم آ طراف  یاراما گان،  ک کی گر سردر نزدي و  نیا

خون تار  شان،  کف کی کا بزیدر نزدي عه  کی  قل در نزدي

صفهان یرکو  ا کی  م نه  سمناندر نزدي ست. دوران پاري ا

هزار سال پیش آغاز و تا  ۴۰سنگی جديد ايران از حدود 

با  18حدود  قارن  که م ته  مه ياف پیش ادا سال  هزار 

مهاجرت انسان هوشمند جديدی به ايران است. آثار اين 

دوره در اطراف کرمانشاه، خرم آباد، مرو دشت و کاشان 

ست. فرهنگ ابزار سازی اين دوره تیغه و ريز ا يافت شده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86
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تیغه برادوستی است. آثار دوره بعدی فراپارينه سنگی 

در غرب زاگرس و شمال البرز بدست آمده که فرهنگ زرزی 

 شود. خوانده می

توان  ساکنین ايران را قبل از رسیدن ايرانیان می

زير عنوان کلی کاسپین که دريای خزر بنام آنهاست جمع 

مود، شاورزی می ن سپینها ک ستین  کا مردم نخ ين  ند. ا کرد

اند و کشاورزی از سرزمین آنها به  کشاورزان جهان بوده

نه سوبی رودخا های ر حونو  سیحونو  سندهای  خاک و  جی

له ست. در دوران  رسیده فراتو  دج سنگیا خی  نو در بر

بی ) سیای غر نهنواحی آ له خاورمیا سان از مرح (، ان

مع خی  ج کردن بر لی  شت و اه له ک به مرح شکار  آوری و 

 جانوران، انتقال يافت.

 

 روستانشینی

یه در  شینان اول ستا ن سکونت رو ثار  قديمیتری آ

است.برخی از اين  غرب زاگرس و شمال خوزستان يافت شده

ستا کی  رو سیاب در نزدي سراب و آ گنج دره،  یه  های اول

، علی کش در دهلران، گوران در هلیالن و اغا کرمانشاه

لی  مدارک اه قديمیترين  ست.  ستان ا شمال خوز نوت در  ب

حدود  که  شده  شف  گنج دره ک کان  بز در م هزار  1۰شدن 

 سال قدمت دارد.

بین هفت تا هشت هزار سال پیش مراکز روستانشین 

تمدن در  تمدن جیرفتدر اند نقطه از ايران، در منطقه 

و در فاصله  مرودشتشان و در اطراف نزديک کا تپه سیلک

، قااديمیترين شااهر موجااود دنیااا، وجااود شااوشکماای از 

ش يکی از قديمیترين سکونتگاههای شناخته است. شو داشته

است، باا وجاود اينکاه نخساتین آثاار ياک  منطقه ٔ  شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
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سال پیش از میالد  ۷۰۰۰مسکونی در آن مربوط به  ٔ  دهکده

 هستند.

تاريخ، مهاجرت طول  جايی  در  سانی و جاب های ان

ها همواره به دلیل دستیابی به شرايط بهتر برای  انسان

ندگی بوده ست، در دور ز تر ا شرايط به ين  ستان ا ان با

تر و خاک حاصلخیزتر برای کشاورزی  عبارت از آب فراوان

نه بوده نوان نمو به ع ست.  نه مهاجرت ا ها  ای از اينگو

 هنديانتوان از دو کوچ بزرگ نام برد: نخست، کوچ  می

های  های هندوکش به سرزمین آريايی از پیرامون کوهستان

مون رود  جاب و پیرا کوچ  سندپن گری،  یانو دي و  ايالم

های باتالقی تازه خشک شده خوزستان  ، به سرزمینسومريان

يران و  یانروداندر ا جام شده م نه  ان ست. از اينگو ا

ها تمدنهای بزرگ يا گروههائی از تمدنهای بزرگ  مهاجرت

مدن را کهن ثار ت ين آ نت، ا يل دورا ستند. و ترين  برخا

 است. آثار تمدن بشر دانسته

سال  ۵۰۰۰های تمدن انسانی، مربوطه به  ترين نشانه کهن

مدن  يران ت که در ا ست  سوختهق. م. ا ستان،  شهر  در سی

عیالم مدن  ستان،  ت فتدر خوز مدن جیر مدن  ت مان، ت در کر

تمدن )در کاشان(،  تمدن تپه سیلکدر دامغان،  حصار   تپه

تو جان(،  اورار یان)در آذرباي په گ ند،  ت مدن نهاو ت

است. از روی يک  پیدا شده )در لرستان امروز(، ها کاسی

، که گمان میرود مربوط تمدن تپه سیلکقسمت از آثار 

یدا شده شد، پ هارم پ.م. با هزاره ا هالی  به  که ا ست  ا

جا به بافندگی و کارکردن با فلزات و استعمال مهر آن

 و ارا گوزه گری پی برده بودند.

به  مردم  که در آن  ست  سرزمینی ا ستین  يران نخ ا

پی برده لزات  ستعمال ف ستخراج و ا عدادی از  ا ند. ت ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%90&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
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های ذوب م  در تل ابلی  کرمان مربوط به  نخستین کوره

ل سنجاق و هزاره پنجم ق.م. بدست آمد و اشیاء مسی شام

شف  ها ک شتر از آن قه انگ ستبند و حل هر و د فش، م در

ترين فلزی که مورد استفاده انسان قرار  گرديد. قديمی

ق. م. در آسیای  ۴۵۰۰است. اين فلز در  گرفته م  بوده

 است. غربی مورد استفاده بوده

از اواسط دوران فلز، بجز م ، فلزات ديگری اون 

ی مردمان آن عصر پديدار آور قلع، طال، نقره در ارخه فن

شدند و شايد به اين دلیل است که اين دوره را دوره 

نام نهاده لز  به  ف شهور  های م م . برنز نه دوره  ند  ا

به يران را  یت ا ستان اهم کاری  لر کز فلز يک مر عنوان 

شان می شن ن طور رو سوم  ب هزاره  هم در  يدادی م هد. رو د

يرا فالت ا ساکنان  ندگی  گذار در ز که تأثیر ن و پ.م. 

خصوصًا دشت خوزستان است عبارت است از کشف فلز آلیاژی 

غرب  يران  فرغ ا صر م های ع هم فرهنگ کز م فرغ. از مرا م

ايران و حوزه زاگرس مرکزی )لرستان پیشکوه و پشتکوه( 

يه بوده شده در کوهپا ساخته  فرغ  ست. م به  ا گرس  های زا

 است. صادر میشده عیالمو  سومر

 

 شهرنشینی

شهرنشینی، شهر به مفهوم اخصّ آن از اواخر هزاره 

اهااارم پ.م. و خصوصااًا هاازاره سااوم پ.م. در ايااران 

سال  ۴۰۰۰شهر شوش يکی از قديمیترين )موجوديت يافت. 

اسات. شاهرهای  منطقه ٔ  پ. م.( سکونتگاههای شناخته شده

سوم پ.م. عبارت هزاره  يران در  هم ا په  م ند از: ت ا

 تمدن تپه سیلکحسنلو و هفتوان تپه در آذربايجان ا 

نهاوند،  تپه گیانان ا در دامغ حصار   تپه)در کاشان( ا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%90&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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تپه و تورنگ تپه گرگان ا تپه  ا گودين، کنگاور ا شاه

تمدن ، خوزستان ا شوشقبرستان بويین زهرای قزوين ا 

 ، تپه يحیی و شهداد، کرمان ا ملیان، فارس اجیرفت

 در زابل. شهر سوخته

هن(  شروع دوره آ هن ) شف آ فرغ و ک صر م يان ع پا

مقارن است با رويدادهای مهم تاريخی و فرهنگی که در 

ها و ظهااور  ساااز تشااکیل سلسااله هاازاره دوم پ.م. زمینه

های دوم و اول پ.م.  نخستین حکومتهای مستقل در هزاره

چون:  ناهم تو، مان توری  مادو  اورار سرانجام امپرا و 

ها به  اند از مهاجرت آريايی د عبارتوسیع هخامنشی شدن

فالت ايران، روی کار آمدن دولتهای مستقل به جای دولت 

شهرهای پیشین، و تجمع اقوام و قبايل مختلف )مقیم و 

مهاجر( خصوصا در مناطق غربی و شمال غربی ايران که 

قوام در  ين ا شتند. ا خود را دا خاص  مرو  کدام قل هر 

 همسايه شدند. آشورو  اورارتوشمال غربی ايران با 

 

 

 به قدرت رسیدن حکومت عیالم

ها مجموعه اقوامی بودند که از  يا عیالمی ايالمیان

خش  بر ب ست پ. م.،  هزاره نخ تا  هارم پ. م.  هزاره ا

اياران فرماانروايی  ٔ  بزرگی از مناطق جنوب غربی پشته

 داشتند.

های آشوری برمی آيد  آنطور که از اسناد و کتیبه

اند  عیالم نامی است که آشوريان بر اين سرزمین نهاده

نامیدنااد و در  می انشااانخااود آنهااا سرزمینشااان را 

های هخامنشی هم به کررات از همین نام استفاده  کتیبه

است. بر حسب تقسیمات جغرافیای سیاسی امروز، ايالم  شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
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هايی از  های خوزستان، فارس، ايالم و بخش باستان سرزمین

ستان شامل  ا ستان را  ستان و کرد مان، لر شهر، کر های بو

 شد. می

شته می ين پندا ل پیش از ا خط شد او ترعین  ین مخ

تدا  نواحی  3۶۰۰) سومرياناب ساکنان  سپ   پ. م.( و 

در خوزستان باشند. اما  تمدن ايالمو  رودان میانجنوبی 

قديمی با کاوش خط و  تراع  شد اخ شخص  يد م ترين  های جد

شته به ها  نو بوط  فتمر مدن جیر بر  ت که  ست  يران ا در ا

در  2۰۰۷جديدی کاه در ناوامبر ساال  ٔ  اساس سنگ نوشته

تاوان  را نمی ساومريانديگار  ٬يافت شد کاوشگاه جیرفت

ارا که خط يافت شده انادکی  ٬اولین مخترعین خط دانست

 تر از آن است.  قديمی

فتپ  از  مدن جیر یانتوان  می ت ستین  ايالم را نخ

ند  خی معتقد ته بر ست. الب يران دان خط در ا عان  مختر

یان بوده شتاری ايالم خط نو شاء  فت من مدن جیر که  ت ست  ا

 بعدها در کشور گسترش يافت و به شوش رسید. 

مت  سیدن حکو قدرت ر یانبه  يافتن  ايالم قدرت  و 

دشت خوزستان مهم در شمال  پادشاهی اوانسلسله عیالمی 

ست.  سوم پ. م. ا هزاره  يران در  سی ا يداد سیا ترين رو

پیش از ورود  هاتا  سهاو  ماد سال  پار هزار  يک  حدود 

 است. عیالمتاريخ سرزمین ايران منحصر به تاريخ 

بوده.  ستان  شت خوز شمال د عیالم در  صلی  سرزمین ا

تا  له  نه دج شرق رودخا می از  مدن عیال نگ و ت شهر فره

زابل و از ارتفاعات زاگرس مرکزی تا بوشهر اثر  سوخته

 آريايینژادند و نه  سامیاست. عیالمیان نه  گذار بوده

 آنان ساکنان اولیه دشت خوزستان هستند.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 ورود آريائیان

آريائیااان حاادود دوهاازار سااال پ. م. بااه شااکل 

و در  های کواک در دورترين نقطه شرقی فالت ايران قبیله

مغرب فالت پامیر و برخی معتقدند آنها در شمال کوههای 

زيستند.  هندو کش و يا در روسیه اطراف دريااه آرال می

اينان زبان و آداب و رسوم مشترکی داشتند. در دوران 

های  زبانباستان، اقوام هندی و ايرانی )آنان که به 

 آريااايیگفتنااد( خااود را  سااخن می هنااد و ايراناای

، اوستاتوان در  ها را می اين اشاره ٔ  نامیدند. نمونه می

شته سنگ شیهای  نب هن  و متن هخامن ندوهای ک ند  ه )مان

 ( ديد.ودا ريگ

بعدها، باافزايش تعداد اعضا، اين قبايل نااار 

به مهاجرت شدند و به نواحی شرق و غرب و جنوب سرزمین 

شخص  ها م هاجرت آن صلی م یل ا ند. دل کوچ کرد خود  صلی  ا

آب و هوايی رسد دشوار شدن شرايط  نیست، اما به نظر می

هااا، از دلياال آن باشااد. مهاااجرت  و کمبااود اراگاه

آريائیان به فالت ايران يک مهاجرت تدريجی بوده و در 

صورت گرفته دوره فی  يان  های مختل که در پا ست  دوران ا

سنگی تا  ۷۰۰۰) نو شد و  غاز  پ.م.  ۴۰۰۰سال پ.م.( آ

هايی هستند که  است. آريايیان ساکن سرزمین ادامه داشته

تداد  پا ام تا ارو ستان  شرقی هندو های  ترين مرز از دور

اروپايی گفته -دارد. به همین جهت به آنان نژاد هندو

 شود. می

ستین  شامل  هايی آريايینخ ند  يران آمد به ا که 

ها(، لولوبیان و گوتیان  )کانتوها ا کاشی ها کاسی

ها تمدنی را پايه گذاری کردند که امروزه  د. کاسیبودن

و  لولوبیانشناسیم.  می تمدن تپه سیلکما آن را بنام 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D9%88%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D9%88%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
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نیز در زاگرس مرکزی اقامت گزيدند که بعدها  گوتیان

مدن  هابا آ بزرگ  ماد گروه  سه  شدند.  ها  شی از آن بخ

آريايی به ايران آمدند و هر يک در قسمتی از ايران 

در  ها پارسدر شمال غربی ايران،  مادهاسکنی گزيدند: 

ن امروزی. نخستین در حدود خراسا ها پارتقسمت جنوبی و 

به  فق  يران مو غرب ا نواحی  که در  یان  سته از آرياي د

قوم  شد،  مت  شکیل حکو قها پارسبود.  مادت گر ،  وم دي

آريايی، ابتدا در نواحی شمال و غرب ايران ساکن شدند 

ند. پارس کوچ کرد نوب  سوی ج به  تدريج  به  سپ   ها  و 

شاهی  شیانشاهن ند.  هخامن پا کرد بر  گر ها پارترا  ، دي

ماورالنهر  حدود  شرقی  نواحی  تدا در  يايی، اب قوم آر

شاهی  می شکیل شاهن به ت فق  نان مو ستند. آ شکانیزي  ا

 شدند.

ند  سکاهاو  ها تورانی يايی بود قوام آر یز از ا ن

ين  که شدند. ا يران وارد  سرزمین ا به  شمال  سوی  از 

اقوام تمدنی پايین تر از ديگر اقوام آريايی داشتند. 

که از راه قفقاز به داخل ايران راه  سکاهاای از  دسته

يافتند، ابتدادردامنه کوههای زاگرس جای گرفتند. اما 

کانون  به  سرزمین را  ند و آن  ستان رفت به سک عدها  ب

بزرگ، ) مدنی  سوختهشهت شتر  ر  ساختند. بی بدل  بل(  زا

های شاهنامه، درمیان قوم سکا و سرزمین ايشان  افسانه

کااه سکسااتان و بعاادها سیسااتان خوانااده شااد اتفاااق 

 است. افتاده

گوار  شريف و بزر نای آزاده،  که مع يا  واژه آر

نژاد  می قومی از  به  هد  ندواروپايید ته می ه شدکه  گف

سرزمینهای  مان  کان مرد يراننیا شی از ا سیای ، بخ آ

هايی از اروپاهستند. )البته  و بخش هندوستانو  میانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 ٔ  تاااريخی اياان دو ساارزمین کااه در برگیرنااده ٔ  سااترهگ

هند، آسیای میانه، خاور میانه  ٔ  هايی از شبه قاره بخش

 و آسیای کواک امروزين است(.

 

 آريايی

 ايرانیآريا، نامی است که نیاکان مشترک اقوام 

های هند  زبان( )آنان که به هند)مردمان شمال  هندیو 

گفتند( خود را بدان معرفی می كردند  سخن می و ايرانی

اند. کسی  به معنی شريف، اصیل و آزاده دانستهو آن را 

که وابسته و از تبار قوم آريا باشد آريايی، آرين يا 

 نامند. آريان می

باره  يايی در صطالح آر جاز ا کاربرد م مورد  ها  تن

شتن را  خود، خوي ستانی  نه با كه در ازم ست  قوامی ا ا

ها و  یان و ماد نديان و ايران ند. ه می نامید يا  آر

اسكیت ها و آلن ها و اقوام ايرانی زبان آسیای میانه 

نیز از اين ريشه  ايرانخود را آريا مي خواندند. نام 

تاوان در  ها را می ايان اشااره ٔ  مشتق شده است. نموناه

ستا شته ، سنگاو شیهای  نب هن  و متن هخامن ندوهای ک  ه

( ديد. مورخان قديم از آن نام برده و ودا ريگ)مانند 

یوسو  هرودوت ياد  بطلم يايى  نام آر به  قوم را  ند  ا

جام  كرده ين واژه ان مون ا سترده در پیرا پژوهش گ ند.  ا

 است. شده و اختالفات بسیارى به میان آمده

زبان آسیايى  ٔ  شناساى دو شاخه 18 ٔ  در اواخر سده

نی  سکريتيع ستايیو  سان به  او شمندان  شد، دان غاز  آ

 لتینیو  يونانیبا زبانهاى  سانسكريتشباهت تام زبان 

پى بردند و اين شباهت آشکار كرد كه  آلمانیو  کلتیو 

 تمام اين زبان ها دارای يک نیای مشترک هستند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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شناسااان  نااوزدهم، پاا  از آنکااه زبان ٔ  در سااده

ندوايرانی زبان پايی را هم های ه ند،  و ارو شه يافت ري

آريايی را به معنای کسی که  ٔ  برخی از اروپايیان واژه

گويد به کار بردند. در  سخن می هندواروپايیبه زبانی 

بیساتم، در  ٔ  نوزدهم و آغاز ساده ٔ  های پايانی سده سال

، برخی اين واژه را برای توصیف مردم انگلی و  آلمان

قوام  پا و ا منشمال ارو ين  کار می به ژر ند. ا برد

، جنااگ جهااانی اولکاااربرد نااو از اياان واژه، پاا  از 

حازب ويژه  های نژادپرسات آلماانی و باه گروه ٔ  مايه دست

 شد. نازی

 

 خاستگاه آريايیان

یان  ستگاه آرياي باره ی خا شته -در های  که در نو

شده  ياد  نويج  نام ايرا با  ستا از آن  هن او ند  -ک ا

 ديدگاه طرح شده است:

گويد که آريايیان نزديک به  ها می گاهيکی از اين ديد

هزار سال پیش در جنوب سیبری و در اطراف دريااه ی  هشت

زيستند که با مهاجرتی که به سوی جنوب داشتند  آرال می

بخشی به هند و افغانستان و بخشی نیز به طرف کوه های 

های ماد و پارس از کوه ها  اند که قوم قفقاز حرکت کرده

ف دريااه ی ارومیه ماندگار شدند و گذشتند و در اطرا

ها  بخش ديگری به سمت اروپا حرکت کردند. ديگر ديدگاه

آناتولی؛آذرآبادگان؛قفقاز و... را خاستگاه نخست اين 

را در اياان باااره   ترين دياادگاه دانااد. تااازه قااوم می

جهانشاه درخشانی طرح کرده است. وی خاستگاه اين قوم 

انااد کااه در دوران د را بسااتر کنااونی خلاایج فااارس می

يخبندان بی آب بوده و پ  از بال آمدن آبهای دريای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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نه يران و په فالت ا به  تدريج  به  یان،  های  آزاد آرياي

های آغازين  اند و تمدن میانرودان تا فلسطین کوچ کرده

آن سرزمین ها را بنیاد گذارده اند. بر پايه ی همین 

گاه اند خاساات توانسااته های شاامالی نمی دياادگاه پهنااه

ندان  سرد دوران يخب هوای  يرا  شند ز بوده با یان  آرياي

 است. داده امکان زيست در آن مناطق را نمی

 

 ريشه شناسی

ايرانای از زباان -" در زبان هنادوArya-اصطالح "

( به عاريت گرفته شاده PIEهای اولیه ) اروپايی -هندو

به ري يو"  صفت " ين که در آن  شده و ا ضافه  شه "آر" ا

ريشه به معنای " جمع آوری ماهرانه" است و در کلمات 

ستوت"  ااريوت" و "اري ما"، " نانی "هار نانی ) ” يو يو

" و اصطالحات لتین "آرس"، "آرت" اريستوکراسیهمانند " 

" از حدود -و غیره ديده می شود. به نظر می رسد "آريو

اروپايی های اولیه بالتر باشد و نمی توان -زبان هندو

مین  به متکل یهآن را  پايی اول ندی ارو بان ه سبت  ز ن

، ” Eire“ه می شود که کلمااتی مانناد داد. همچنین گفت

، معاادل آلماانی ”ehre“و  ايرلنادنام ايرلندی کشاور 

به معنی آبارو( باه ايان پیشاوند مارتبط  honorکلمه 

هستند ، اما اين ادعا پايه و اساس علمی ندارد، و از 

کامل و بی نقص است، هیچ  PIEيو" يک صفت -آنجا که "آر

یره  جز ت به  بايلی  ستفاده از آن در ق بر ا مدرکی دال 

ند و ه -ه ندارد. در د جود  نی و مولر 18۵۰ه ايرا  ماک  

تی از  به جمعی شخص  طور م به  مه  ين کل که ا کرد  عا  اد

استدلل گفته خود به مردم کشاورز اشاره دارد و برای 

ست .  شخم زدن " ا نای "  به مع که  کرد  شاره  "آره" ا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88-_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Eire&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B3_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  16 

قرن  سندگان  گر نوي ند  19دي موري مان ين  اارلز  از ا

را باه گساترش  PIEتفکر دفاع کردند و گسترش متکلمین 

سان  بان شنا لب ز مروزه اغ ستند. ا بوط دان شاورزی مر ک

ستند.  يل نی طه ای قا هیچ راب مه  ين کل بین "آره" و ا

شااکل فارساای قااديم "آريانااا" در اوسااتايی بااه صااورت 

Æryānam Väejāh  گستره آريايیها(، در فارسای میاناه(

( و در فارسای مادرن باه صاورت Ērānبه صورت "اران" )

"ايران" است . در گذشته در شمال هند شکل آن به صورت 

tatpurushaAryavarta سکن آريايیها( بوده است .)م 

 

 هند و ايرانی

یه در  های اول نی  ند و ايرا ياد ه مال ز به احت

با هم متحد شدند. کلمه  سال قبل از میالد 2۵۰۰حدود 

بل از "آ که ق ست  قديمی ا گی  نا فرهن يک مع به  يايی"  ر

فرهنگ های اوستايی وديک وجود داشته است. مجموعه های 

در تالش هستند  اسروبناياو/يا  آندرونووباستان شناسی 

ستانی را  نی با ند و ايرا نگ ه ين فره سايی تا ا شنا

به  سی  بان شنا يايی " در ز مه "آر ند. کل خانواده کن

اشاره می کند. برای جلوگیری از  زبانهای هندوايرانی

مولً  مه مع لف کل عانی مخت بین م طب در  سردرگمی مخا

امروزه از اين اصطالح زبان شناسی استفاده نمی شود. 

ها بدون اب شخص و صطالحات م جای آن از ا ند و به  م "ه

اروپايی اولیه"، "هندوايرانی اولیه" ،"هند وايرانی" 

شود.  می  ستفاده  ندوآريايی" ا نی" و "ه بان ،"ايرا ز

یه ندوايرانی اول خانواده  ه ندوايرانیبه  های ه  زبان

تکامل يافت. از اعضای قديمی اين خانواده می توان به 

يک سکريت ود ستايی، سان گری  او ندوآريايی دي بان ه و ز

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Airyanem_Vaejah&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatpurusha&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatpurusha&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=2500_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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اساس کلمات عاريتی از زبانی به نام اشاره کرد که بر

 معروف شده است . میتانی

 

 هندوآريايی

لی  جه مح که له به اين جه  تانیباتو به  می بوط  مر

مان  جود متکل بر و مدارکی دال  ند  می توا هوری  له  قبی

منطقااه در  قباال از ماایالد 1۵۰۰سااال هناادوآريايی در 

را يافت؛ به نظر می رسد متکلمان اين لهجه  میانرودان

ندوآريا بان ه قوانین ز ستفاده از  خود ا بان  يی در ز

گره  تمدن وديک. هندوآريايی هايی را که با کرده اند

می نامند. متکلمین  آريايی های وديکخورده اند، گاهی 

ناطق  سیعی از م خش و ندوآريايی در ب های ه بان  لی ز فع

زندگی می کنند. تنها شاخه ای از  شبه قاره هندشمالی 

زبان های هندوآريايی که درخارج از شبه قاره هند و 

 مردم روماست که زبان  رومیقرار دارند زبان  هیمالیا

است . همچنین از کلمه "آريا" به عنوان اسم دختر و 

ندی  نی و ه های ايرا بان  سیاری از ز سر در ب سم پ ا

ستفاده می شود. همچنین نام خانوادگی آريا به صورت ا

 هم به کار می رود. آرورا

 

 برداشت های قبیله ای

ارتباااط میااان اياان  زبااان شناساای تیااره ایدر 

فرهنگی و مردم به تصوير کشیده می شود و در  ارزشهای

ها " از  يايی  ند. در  سمیتیکهاآن "آر شده ا یک  تفک

ين  نوزدهم ا قرن  يان  که پا فت  سعت يا قدر و کاربرد آن

مه  نوان کل به ع يايی "  مه "آر ترادفکل مه  م با کل

"Gentile غیرکلیمی( به کار رفت وحتی اين کاربرد باا( "

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_1500_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Gentile&action=edit&redlink=1
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وجود مقاومت انديشمندان با استفاده از اين کلمه در 

معنايی به جزمعنای "هندوايرانی" ادامه يافت. در بین 

اين کلمه به عنوان مترادف با  سوپرماسیست های سفید

غیر يهودی شهرت دارد. "تیره آريايی"  سفید پوستکلمه 

توسط نظريه پردازان  2۰کلمه ای است که در اوايل قرن 

ها  سان  یان ان فاحش م فاوت  به ت قد  که معت پايی،  ارو

ساس ين  برا فت. ا کار ر به  ند،  شان بود له  یره و قبی ت

افراد عقیده داشتند که هندواروپايی های بدوی تیره 

نده  سیا پراک يران و آ پا، ا که در ارو ند  خاص بود ای 

شدند. اين مفهوم هنوز هم در نظريه های برتری نژادی 

در آلمان بنا نهاده شدند رواج دارد.  نازيهاکه توسط 

سانسکريتی "نجیب "  –دراين کاربرد دو مفهوم اوستايی 

ساس  نژادی برا تار  بر رف نی  يات مبت با نظر قرب"  و "م

يدگ ين د ند. درا شده ا یب  بان ترک ندگی ز یره پراک اه ت

آريايی برترين تیره انسان ها و خالص ترين نوادگان 

 هندواروپايی های بدوی محسوب می شوند.

قرن  خر  ستدلل  19در اوا سندگان ا عدادی از نوي ت

کردند که هندواروپايی های بدوی منشا اروپايی دارند. 

اين ديدگاه در ابتدا با مخالفت هايی روبرو شد اما 

قرن  خر  صور 19در اوا قرار به  پذيرش  مورد  سترده  ت گ

 Dieدر مقالااه " هرمااان هیاارت 19۰۵گرفاات در سااال 

Indogermanenر آن باارای اشاااره بااه هناادو" )کااه د- 

از کلماااه ” Arier“اروپاااايی هاااا باااه جاااای کلماااه 

“Indogermanen ” استفاده شده بود (، ادعا کرد که عاده

زيادی اين عنوان را می پذيرند و نواحی شمال آلمان 

"Urheimat را محل شکل گیری تیره هندواروپايی دانسات "

( را نژاد هندواروپايی "خاالص " blondو نژاد موطاليی )

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Urheimat&action=edit&redlink=1
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، هندواروپايی ها گوستا وکوسینا 19۰2نامید. در سال 

را ساکنان شمال آلمان دانست و اين نظر وی تا دو دهه 

) که تحت  گوردون ایلدهمقبولیت خاصی داشت، تا زمان 

ظرات  ستیتاثیر ن سال  مارکسی که در  در  192۶بود ( 

عا  ندواروپايی اد شا ه عه من ها: مطال يايی  له " آر مقا

که  شده  عث  يک با ها در فیز يک  تری نورد که " بر کرد 

آنها از زبان برتری طلبی با بقیه سخن بگويند " )وی 

 بعدها از ابراز اين کلمات اعالم تاسف کرد(.

م های عل يه در محفل ين نظر به از ا مان  شور آل ی ک

عنوان يک افتخار ملی ياد می شد و به عنوان حربه ای 

ظر  بق ن شد . ط ته  کار گرف به  ها  نازی  ست  نود در د آ

( ياا  arisch-nordisch)آرياايی –ناژاد نوردياک  روزنبرگ

باود  نژاد برتر( nordisch-atlantisch) "نورديک آتالنتايی"

سرنژاد  بر  فت و  می گر قرار  ها  هرم نژاد و در راس 

( سايه می افکناد ايان jüdisch-semitisch) سمیتیک –يهودی 

بزرگی بود که  نژاد برای تمدن آريايی همگن آلمان خطر

شد.  آنتی سمیتیکدر نهايت باعث به وجود آمدن نازيسم 

نژاد آر ها " نگ و نازي صاحب فره نژاد  ها  يايی "را تن

تمدن وشايسته آن می دانستند و در ديدگاه آنها بقیه 

ضمحالل و  اار ا نگ را د ند فره می توان ها  ها تن نژاد

نابودی کنند. اين استدلل ها برپايه هرم های نژادی 

اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. همچنین برخی از نازی ها 

سری وی که  نظريهو  هلناپتروفنا بالواتسکیتحت تاثیر 

سال  يايی  1888در  ظروی "آر بق ن ند و ط شده بود ئه  ارا

می دانستند که در  آتالنتی ها" را رده پنجم از نژاد 

فراد  ين ا ند. ا کرده ا می  ندگی  بل ز سال ق یون  يک میل

نوان  حت ع برگ ت يات روزن بر نظر نین  ترين همچ شمالی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A8%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%E2%80%93_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C_%E2%80%93_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
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تاکید داشتند. نازی ها از اين نظريه ها برای  جامعه

 قااوانین آريااايیيااا همااان  قااوانین نااورمبرگتوجیااه 

قد  يايی " را فا یر آر فراد "غ ند و ا می کرد ستفاده  ا

یر  يايی و غ بین آر سته و ازدواج  شهروندی دان قوق  ح

تب  اه مک گر  ند. ا کرده بود نوع  يايی را مم سمآر  فاشی

در ابتدا بر اساس نظريات ضد سمیتیسم شکل  موسیلینی

حت  که ت هاد  نا ن قوانینی را ب ما وی  بود، ا ته  نگرف

يات هی بین تاثیر نظر بود و ازدواج  ته  شکل گرف لر  ت

 "آريايی ها " و "يهوديان " را ممنوع می کرد.

ها  نازی  نگ  يايی" در فره مه "آر عی کل نای واق مع

که از نژاد هندی بودند غیرآريايی  کولیهادگرگون شد. 

عنوان  جنگ جهانی دومدر طی  ژاپنیهاشناخته شدند اما 

ند.  فت کرد ها دريا مانی  يايی " را از آل خاری "آر افت

در واقع معنای "آريايی " ایزی نبود جز "ملی گرايی 

يايی" و  مه "آر ستانه از کل نژاد پر ستفاده  ناقص ". ا

به خصوص استفاده از "نژاد آريايی " در تبلیغات نازی 

ين کلمه در غرب داار دگرگونی معنايی ها باعث شد که ا

معنای واقعی اش  سواستیکاشود به همان شکلی که نماد 

را از دست داد. در زبان انگلیسی کلمه " آريايی " در 

یره  يک ت نای  نی مع صی و ف مه ای تخص گر کل نژاد دي يا 

ست "  سفید پو فرد "  نوان  به ع ستفاده از آن  ست و ا نی

منسوا شد ارا که انگلیسی ها و آمريکايی  193۰در دهه 

ها آلمانی ها را به علت سرگرم شدن با اين واژه به 

که  قفقازیتمسخر گرفتند. در ايالت متحده اصالح نژاد 

یز  االش برانگ بود و  شتری  ظر بی فاق ن مورد آن ات در 

 نبود در مراودات رسمی مورد استفاده قرار گرفت .

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 تمدن عیالم

 ايرانقوام سرزمین ها يا ايالمیان يکی از ا عیالمی

که از  ند  تا  32۰۰بود میالد  پیش از  پیش از  ۶۴۰سال 

 فالت ايرانمیالد، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی 

پیش  32۰۰کردند.)تاريخ مکتوب موجود از  فرمانروايی می

 (از میالد است.

های  ترين و نخستین تمدن تمدن عیالم يکی از قديمی

بندی جغرافیايی امروز، عیالم  جهان است. بر اساس بخش

هايی از  و بخش ايالم، فارس، خوزستانهای  باستان سرزمین

را  کردستانو  لرستان، استان کرمان، بوشهرهای  استان

 شد. شامل می

 

 عیالم )ايالم( نام

( و بعااد Haltamtiنااام اياان قااوم ا هالتااامتی )

آن را عیالم تلفا  مای  اكديان( بود كه Atamtiآتامتی )

كرده و در كتاب  مقدس يهوديان نیز به همین شكل آورده 

شده است. اين كلمه به معنای "كوهستانی" است، كه به 

های  نه  مان در دام ين مرد سكونت  ا حل  گرسم شاره  زا ا

 ارد.د

ستان در  يراننام دو ا نام  ا ته از  مروز برگرف ا

نیز از  خوزستانم ، ناايالمآنان است. عالوه بر استان 

و كتیباه  رساتمنقاش آمده كه مطابق كتیبه  Ūvjaكلمه 

، به معنای عیالم بوده شوشو  تخت جمشیددر  داريوشهای 

ته  به گف نا  شارو ب يرج اف ستان:  ا به خوز گاهی  در "ن

عه  ماعی و مجمو یايی، اجت تاريخی، جغراف ضاع  ای از او

تلفا  میشاده. و اگار  Uxi يونانیاقتصادی منطقه" در 

باوده  Khuzيا  Xusقول ژول آپ ر را بپذيريم در عیالمی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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را  Ūvjaنیاز تلفا  پهلاوی  هنری راولینساوناست. س ر 

Hobui  و خوزستان است. اين  اهوازدانسته كه ريشه نام

ف  از  ستانل ستانو  حاجو كه در  هبوج شده  ستخراج  ا

"مجمع التواريخ و القصص" )ابتدای قرن ششم هجری( در 

 اشاره به خوزستان آمده است.

 

  زبان عیالمی 

هااای سااامی و  بااا هیچیااک از زبان زبااان عیالماای

فرد به بانی من شته و ز باط ندا ندواروپايی ارت ساب  ه ح

بان  می با ز بان را  ين ز شگران ا خی از پژوه يد. بر آ

 خانواده می دانند.  در هند هم دراويدی

می بان  عیال قوام  ز پ  از ورود ا خود را  گاه  ، جاي

حكومت  ايران   آريائی نیز حف  كرد و زبان دوم نوشتاری

بود. در بیشتر سنگ نوشته های عصر   هخامنشیدر دوران  

شی مه ع هخامن می و ترج لی آن  بابلییال بین المل بان  )ز

 روزگار( نوشته ها نیز آمده است.

نديما قولی از  بن  قل  ست" در ن فصاحب "الفهر  عالمق

، دری، پهلوی)عبدهللا ابن المقفع( زبان های ايرانی را "

ست بر حضور  " می شمارد كه گواهیسريانیو  پارسیخوزی، 

 زبان عیالمی )خوزی( تا اوايل دوران اسالمی.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%86%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ها نژاد ايالمی

نه  یان  يايیعیالم نه  آر ند و  خی از سامیبود . بر

ن يديان ه با دراو یان را  شگران ايالم خانواده  د همپژوه

 می دانند و بعضی آنان نژاد آسیانی می دانند.

 

 ها عیالمیان و سومری 

ها در برخی ادوار تاريخی تحت نفوذ دولت سومری  عیالمی

سال  بین لی در  ند. و هرين بود میالد  228۰الن پیش از 

ند،  خود بود قدرت  که در اوج  یان  خت  اورعیالم پايت

سومريان را اشغال و غارت و رب النوع آن را به اسارت 

بردند. سومر مستعمره و خراج گذار عیالم شد و نهايتا 

دولت مشترک  ريم سینق.م در عصر فرمانروايی  211۵در 

اکدی را به طوری نابود کردند که ملات ساومر  –سومری 

های تاااريخ ساار باارآورد.  هیچگاااه نتوانساات از خرابااه

 مشیرالدوله پیرنیا در اين مورد مینويسد:

اند  اين عقیده د مورگان و ساير نويسندگان فرانسوی به»

ها و مردمان بنی سام نتايج  که غلبه عیالمیها بر سومری

ها  که عیالمی ضیح اين شته، تو بر دا يادی در تاريخی ز

به  لل مغلو با م شیانه  سمی وح شونت و بق با خ قدری  ب

تار کرده ساکن و  رف جان از م ترس  ها از  که آن ند،  ا

انااد.  کاارده، هرکاادام بطرفاای رفتهاوطااان خااود فاارار 

بنابراين عقیده دارند مردمی که در رأس خلیج پارس و 

حرين شهرهای  ب ته و  شامات رف طرف  شتند، ب سکنی دا

عروف يانوردی م جارت و در کرده در ت سی   قی را تأ  فینی

ند،  ستش میکرد سور را پر نوع آ که رّب ال هی  شدند، گرو

سطای رود  سمت و طرف ق لهب ستان دج جاور آن  و کوه های م

هاجرت  ند. م سور را نهاد لت آ شالوده دو ته  براهیمرف  ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
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و بالخره هجوم هیکسوس های   فلسطینبا طايفه خود به 

سله سی  سل صر و تأ نژاد بم نه در آن  سامی  ای از فراع

مملکت نیز از نتائج غلبه عیالمیها بر ملل سامی نژاد 

است، که غلبه عیالمیها در  بود. اما کینگ باين عقیده

ممالک غربی دوام نیافته، زيرا عیالمیها، اون استعداد 

و غلبه آنها بیشتر به اداره کردن مملکتی را نداشتند 

تاخت و تاز شبیه بود، نتوانستند ممالک مسخره را حف  

 « کنند.

 

 قلمرو فرمانروايی عیالمیان 

بود حتی  پادشاهی عیالم در اوج قدرت خود توانسته

)بین النهرين( هم تسلط  میانرودانهای مهمی از  بر بخش

سر  شامل سرا عیالم  کزی  قدرت مر حدوده  ما م بد، ا يا

شده است. اين پادشاهی اتحادی بوده  سرزمین ايران نمی

گرفته، اما انین  كه ايالت و طوايف منطقه را دربر می

اتحااادی لزومااًا بااه معناای امپراتااوری نیساات. هرگاااه 

های سیاسی  میان قدرت داشتند، نقشی مهمی در درگیریعیال

هايی از آن سرزمین  رودان ايفا كرده و حتی بر بخش میان

مان رانده تاهی فر مان کو لو در ز ند. آن و حدود  ا ها در 

میالد  19۰۰سال  هرين بینپیش از خود  الن صرف  به ت را 

صحنه  شه از  برای همی سومری را  مت  ند و حکو درآورد

طور كلی بیشتر تحت نفوذ و  تاريخ حذف كردند. اما به

 النهرين بودند. بین سومریو  سامیگذار اقوام  خراج

که در  یان  مدنی عیالم ثار ت شانآ  شوشو در  ان

يافته شده حاکی از تمدن شهری قابل توجه در آن دوران 

يايی و  یان از راه در مدن ايالم ست. ت ستانبوده ا  بلوا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   25 

مون رود  مدن پیرا نددر  سندبا ت با  شوشو از راه  ه

 شده است. مربوط می سومرتمدن 

به قدرت رسیدن عیالمیان و تشکیل حکومت عیالمی و 

، مهم ترين رويداد خوزستان در شمال دشت پادشاهی اوان

بود.از آن  میالد  پیش از  سوم  هزاره  يران در  سی ا سیا

حدود يک هزار  پارسهاو  مادهاهنگام تا پیش از ورود 

دانیم منحصر به  اه از تاريخ سرزمین ايران می سال آن

 شود. می تاريخ سیاسی ايالم

 

 انقراض تمدن عیالم

پادشاه نیرومند  آشور بانیپالق.م.  ۶۴۰در سال 

عام شدند و  رف کرد. مردم عیالم قتل، عیالم را تصآشور

دولت آن نابود شد. تمدن ديرينه عیالم، پ  از هزاران 

ندی قوام نیروم بر ا مت در برا ، ها سومریاون   سال مقاو

دی شوریو  ها بابلی، ها َاَک خود از د ها آ شورشمن  ست  آ شک

به  يد. کتی حو گرد گار م صفحه روز شور خورد و از  آ

 گويد:  در باره فتح و انقراض عیالم انین می بانیپال

    

 

و شاهرهای  ماداکتو و شهر شوشان تمام خاک شهر

ديگر را با توبره به آشور کشیدم، و در مدت 

باه تماامی  يک ماه و يک روز کشاور عایالم را

ن، جاروب کردم. من اين کشور را از پهنای آ

های موسایقی  نغماه حَشَم و گوساپند، و نیاز از

نصاایب ساااختم و بااه درناادگان، ماااران،  بی

آن را فارو  جانوران و آهوان رخصات دادم کاه

 .گیرند

    

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4_(%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote2.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote1.png
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 اغازنبیلزيگورات  آثار بجا مانده 

که در  نا  ين ب هانی  19۷9ا یراث ج ست م در فهر

سکو ستان  يون فت در ا ستانقرار گر نوب  خوز يران ، ج ا

آن در  قرار گرفته است. ساخت شوششرقی شهر باستانی 

برای  12۵۰حدود  گال  تاش  سط اون میالد و تو پیش از 

سااتايش اياازد اينشوشاایناک نگهبااان شااوش انجااام شااده 

له  نا در حم ست.اين ب شور بانیا مدن  پالآ مراه ت به ه

تا  بود  مدفون  خاک  ير  پ  از آن ز شد و  نابود  می  عیال

سط  صر تو شمندوران معا من گري سویشناس  عیالم رو  فران

 خاکبرداری گرديد.

 

 سومريان

سومريان از اقوام باستانی ساکن در جنوب سرزمین 

نونی  نی  عراقک یانرودانيع هرين) م شمال بین الن ( و 

فارس لیج  ستانی  خ شهر با له در  شان از جم ند. اي بود

 ريزی نمودند. شتند و تمدنی پرمايه را پیسکنی دا بابل

ای جدا از نظر  ها قومی بودند که خود شاخه سومری

شکیل می بانی ت با هیچ نژادی و ز ند و  قوام  داد يک از ا

خانواده  ها نیز تک امروزی خويشاوندی ندارند. زبان آن

باطی زبان نی ارت ست يع یان  شناختی و ريشه ا شناختی م

  است. م به اثبات نرسیدهها و ديگر اقوا زبان آن

 

 د سومريانروو

تاريخ ورود سومريان به اين سرزمین دقیقا معلوم 

ساس کاوش بر ا لی  ست، و سومريان  های باستان نی سی  شنا

سال پ.م نخستین تمدن درخشان بشری را پايه ۴۵۰۰حدودا 

، اوروکگذاری کردند و دولت شهرهای باشکوهی اون اور، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9
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و غیره بنا نهادند، لزمه  اريدو، لگاش، کیش، نیپور

سال  ۵۰۰ايجاد انین تمدنی اينست که سومريان حداقل 

ت شهرها، در منطقه حضورداشته قبل از بوجود آوردن دول

نی می شند يع سومريان  با فت  سال پ.م  ۵۰۰۰-۴۵۰۰توان گ

انااد.اين باااور کااه ااارا  در منطقااه میااانرودان بوده

خوانند اند علت  سومريان را نخستین قوم شکل يافته می

دارد.ابتدايی ترين و برترين آثار کشاورزی که نشانه 

دانش استفاده زندگی اجتماعی آنان است، ابزار سازی و

که مهم شته  خط و نو لزات،  شری  از ف تراع ب ترين اخ

حدود  بوده و  خی  سومريان می ست)خط  سال  ۵۰۰۰ا۴۵۰۰ا

 .ت دارد.(قدم

 

 خاستگاه سومريان

درباره خاستگاه سومريان پیش از آمدن ايشان به 

جود  تاريخی و مای  گواه و راهن سند و  هیچ  یانرودان  م

ستگاه  شمندان خا ثر دان فالت ندارد اک شان را از  اي

 اند. های زاگرس دانسته ايران و از دامنه

 

 زبان سومری 

جزء زبان سومری را  بان  سان ز تک های  زبانشنا

)منفاارد( يعناای باادون خويشاااوندی در میااان  خااانواده

 اند. های امروزی دسته بندی کرده زبان

مو ين در  بانی ا شه ز بین  قومرد ري ظر  ختالف ن ا

تاااريخ دانااان وجااود دارد. دانشاانامه بريتانیکااا 

ترين زبان  زبان سومری، زبانی منفرد و کهن»نويسد:  می

مکتوب موجود است. اين زبان برای نخستین بار در حدود 

پ.م در جنوب میانرودان گواهی گرديده و در طول  31۰۰

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85
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 2۰۰۰است. در حدود  هزاره سوم پ.م. رشد و توسعه يافته

ای، با زبان  پ.م، زبان سومری به عنوان زبانی محاوره

بابلی( جای گزين شد اما کاربرد  -سامی اکدی )آشوری

کتبی آن کمابیش تا پايان حیات زبان اکدی، در حوالی 

سی صر م غاز ع گز آ سومری هر بان  شت. ز مه دا حیت، ادا

بسیار فراتر از مرزهای اصلی خود در جنوب میان رودان 

بان،  ين ز بومی ا ندگان  ندک گوي شمار ا فت؛  سعه نیا تو

بر  سومری  بان  تأثیرات ز ظیم و  یت ع با اهم سبی  تنا

مدن یان رودان و ت مدن م سعه ت مه  تو گر، در ه های دي

 «.مراحل آنان، نداشت

 

 ها ومری در ديگر زبانهای س واژه وام

کاه معنای کتیباه و  DUBدوب ديپی: واژه سومری 

 ٔ  سنگ نوشته را دارد، در زبان ايالمی )خوزی( به گوناه

Tup-pi-me شود. در زباان فارسای  به همان معنا ديده می

شاود. و از آن  ديپای دياده می ٔ  باستان نیز باه گوناه

یر(،  یر )دب ند ديپ شد مان ست  ناگونی در شتقات گو م

پی ستان(، دي ستان )دب ستان.  ديپی يوان( و دبیر وان )د

اما اين که اين واژه از کدام زبان است شايد براستی 

يرا ايالمی کرد، ز شخص  توان م سومريان  ن پای  هم هم ها 

 اند.  بوده

 

 تصورات دينی سومريان

ناسان براين باورند که سومريان بت پرست ش باستان

اند. مردمان آن اعصار مانند ايالمیان، هوريیان،  بوده

پرستیدند و البته  ها، اورارتوها و... همه بت می کاسی

بود.  شده  خدايی  به اند بديل  مان ت ستی در آن ز يکتاپر
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ذکر اين نکته لزم است که بت پرستی سومريان با نوع 

 است. وريان فرق اساسی داشتهبت پرستی اکديان وآش

عالوه بر خدايگان مجزايی که مختص هر شهر سومری 

 اند: النوع مشترک نیزداشته است سه رب بوده

 فرمانروای آسمانها –آنو  -1

 خدای زمین –بئل  -2

 خدای دره عمیق –ا آ  -3

هه روح مذکور ال ند  خدايان  یب بود پاک ونج های 

رواح خبیث، دعفريت وسومريان برای در امان ماندن از ا

نذرونیاز می موده و  بانی ن يو قر یان  و د به ب ند.  کرد

ديگر ايشان به مثابه تعلیمات پسین دين زرتشت به دو 

نیروی خیر وشر اعتقاد داشتند، آنها به روح و غلبه 

نهايی خیر بر شر اعتقاد داشته و برای در امان ماندن 

ی همسر کردند. بعضی از خدايان دارا از شر، قربانی می

سیاری از رب النوع ند و ب پدری از  بود یز دارای  ها ن

 جن  خدا بودند.

از نظر سومريان، خداوندان نیز اون انسان دارای 

غضب، شهوت، سنگ دلی، عشق، نفرت و ساير صفات بودند و 

مانند روحانیان زرتشتی خادمان دينی سومری نیز ارج و 

 های مردم داشتند. قرب فراوانی در توده

اون  یز  خدايان ن که  شتند  قاد دا سومريان اعت

ين  به ا ند  سايش دار فاه و آ با ر توام  ندگی  شاهان ز

دلیاال عبادتگاهايشااان را ماازين بااه اشاایای قیمتاای و 

تی می سايل زين با  جواهرات و و تام  شباهتی  که  ند  کرد

 است. های زرتشتی داشته آتشکده

سومريان معتقد به سرزمینی پاک و مقدس به نام 

( بودند که مظهار روشانايی و پااکی و Dilmun) ديلمون

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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سااالمتی بااود. باااغ مقاادس کااه خاادايان در آن زناادگی 

کردند. آنچه برای زنده ماندن اين باغ لزم بود آب  می

خورشید باياد از زماین  ( خدایUtuتازه بود که اوتو )

 به آن باغ مقدس بیاورد.

نامیدند و اعتقاد  می” پاتئسی“آنان بزرگ  شهر را 

داشتند که او به نیابت از خدايان به رتق وفتق امور 

 پردازد. شهر می

 

 

 

 آشور

آشور نام سرزمینی قديمی است که در بخش میانی 

است. اسم  های مجاور آن قرار داشته و کوهستان دجلهرود 

گرفته شده و پايتخت آن نخست   النوع ربآشور از نام يک 

شورشهر  ص آ نوب مو له در ج ساحل رود دج که در  ل بود 

و پ    کالحو بعدًا  شاروکینامروزی قرار داشت و سپ  

نوااز آن  صل) نی مروزی( بوده مو شوری ا ست. آ صولً  ا ها ا

نژاد  ساير زبان  سامیاز  با  نان  بان آ ند و ز های  بود

بری هم سامی بی و ع ند  عر ست ، مان شه ا شور  ري لت آ . دو

قديم تشکیل شد و در  خاورمیانهدولت مهمی بود که در 

تابع  غاز  بلآ سال  با يان  18۰۰بود. در  پ.م فرمانروا

حد  یل را مت نوا و ارب شور، نی شهرهای آ شوری  یه آ اول

پ.م  1۴2۰های پادشاهی آشور بعد از سال  کردند و سلسله

( اولین روز از خاب نیسان)سال نو آشوریشكل گرفتند. 

 باشد. مصادف با روز اول ماه آوريل می نیسانماه 

بود.  بابلهای کشور  آشور در آغاز يکی از استان

شوری يده و از  آ حد گرد که مت تی  بلها وق شدند  با جدا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%88_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
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بابل حاصلخیز نبود نااار شدند  اون سرزمینشان مانند

که از دسترنج ديگران استفاده کنند، اين بود که باج 

سرزمین به  ندازی  ست ا یری و د پیش  گ گر را در  های دي

تًا دولت آشور يک دولت حرفه ای جنگجو و  گرفتند. نتیج

ها شقاوت و بی رحمی آنها  متجاوز شد. از خصايص آشوری

هزار سال دوام کرد نسبت به دشمنان است. آشور حدود 

نان و  فت و لب سعه يا غرب تو خاور و  شور از  حدود ک و

سوريه و فلسطین و مصر امروزی در تصرف آشوريان بود. 

 شد. مادآشور سرانجام مغلوب دولت 

فزار  ستجوی آب و عل باز در ج سامی از دير قوام  ا

شبه  ين  شمال ا سوی  به  ستان  يره عرب شبه جز نوب  از ج

ند.  می گزيد سکنی  شمال  ند و در  می كرد کت  يره حر جز

البته تاريخ دقیق اين حرکت و نیز مدت زمان آن مشخص 

دهند  ، اّما آثار و شواهدی در دست است که نشان می نیست

ين توده تراکم ا پیش از  های م هارم  هزاره ا خر  در اوا

به  هرين بینمیالد  له  الن سیدند و دنبا یانرودان( ر )م

ر آنان همچنان به صورت سیلی از جنوب به طرف شمال د

 حرکت بودند.

شوری يد  ها به آ شهرهای جد ساخت  به  شروع  سرعت 

ند و به نه کرد مام زمی نان در ت شرفت آ بر پی های  تدريج 

فرهنگی و نظامی افزوده شد. شهر آشور اولین پايگاه 

شوری مین  شمار می ها به آ نان از ه قدرت آ سعه  يد و تو آ

به طوری شد،  غاز  شورکه  شهر آ نه آ توری میا را  امپرا

ها در زمااان  آشااوری بنیاااد نهادنااد و گسااتره قاادرت

مانروايی  تافر ته نیتور به  . م پ12۴۴ا  12۰۷) نیکول  )

شوری سید و آ خود ر های اوج  سر  منت لق سرا حاکم مط ها 

 النهرين شدند. بین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ها رو  قدرت آشوری« میانه آشور»پ  از امپراتوری 

شت ستی گذا به طوری به س پ  از  ،  سده  سه  يا  تا دو  که 

تمدن مورد دست  توسط اقوام بی« میانه آشور»امپراتوری 

تا ند،  قرار گرفت غارت  به  درازی و  مرور  به  که  اين

ست در  ند و در باره گرفت جان دو سیدند و  باوری ر خود

شد و  شکوفا  شته  شکوه گذ مت و  که عظ بود  مان  مین ز ه

 . شکل گرفت ينالنهر بینتمدن 

نت يل دورا مدندر  و مت  خود می تاريخ ت يد: حکو گو

، باباالپااال کااه باار منطقااه وساایع آشااور،  آشااور بنی

ستان سرزمین  ارمن سطین، ماد،  یه،  سوريه،  فل ،  فنیق

سايه انداخته بود، بدون ترديد يکی  مصرو  عیالم، سومر

های اداری بود که جهان مديترانه  ترين سازمان از بزرگ

يا خاور نزديک تا آن زمان به خود ديده بود و تنها 

گونه  بودند که قبل از آن بدين نخوطم  سومو  حمورابی

ستگاه اداری به آن د شبیه  نه  هم  شده  ، آن  يک  ، نزد

ه ند و تن پ  از آنبود ستگاه اداری  ا  شی، د پیش  هخامن

 از حمله اسکندر بود که توانست با آن برابری کند.

.م با  پ ۶12سرانجام امپراتوری قدرتمند آشور در 

سقوط کرد و قدرت از نینوا به  بابلو  مادهجوم متحد 

 بابلبابل منتقل شد. اما يک سده نیز طول نکشید که 

ق.م. فتح شد. ساتراپ  ۵38در سال  کوروش کبیربه دست 

گرديد و عصر حکومت  هخامنشیبابل بخشی از امپراتوری 

 های جهان به سر رسید ترين امپراتوری يکی از بزرگ

 

 بابل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B7%D9%85%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
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اسات  رودان میان ٔ  های باستانی حوزه يکی از تمدن 

لون( است. بابال در -ايل-خدا )باب ٔ  و به معنی دروازه

 قرار داشت. فراترود  ٔ  النهرين در حوضه بین

ها راه  تمدن بابل و شاهان آن کمابیش به افسانه

ها  يافته سیاری ایز ترع ب بدع و مخ یان را م ند. بابل ا

های بابلیان است که تا امروز  دانند و فراوان کرده می

جا مانده له  به  ست. از جم ضع  12ا کردن روز و و خش  ب

 بخش زمان. هفته به عنوان

نی  به مع بود  مدن  ين ت صلی ا شهر ا که  بل  نام با

از آن به زشتی ياد  توراتشهر مقدس است، هر اند در 

 است. شده و بر آن نفرين رفته

بل باغ لق با نهاز  های مع يب هفتگا یای  ی عجا دن

شهرتی  بل از  صار با های ح نارش ديوار بوده و ک قديم 

همطراز برخوردار است. ديوارهايی که انان عريض بود 

 شد بر فراز آنها راند. ای را می که ارابه

کوروش سرانجام امپراتوری قدرتمند بابل به دست 

بابل بخشی از  ساتراپق.م. فتح شد.  ۵38در سال  کبیر

توری  شیامپرا يان  هخامن به يهود یر  کورش کب يد.  گرد

امکان داد به سرزمین خويش باز گردند، شماری از آنان 

 به سرزمین ايران کوچ کردند.

 

 پیدايش تمدن بابل 

در ناحیاااه در مقايساااه باااا شاااهرهای ديگااار 

هرين بین با الن مده  شهر ع يک  نوان  به ع بل  هور با ، ظ

تاخیر صورت پذيرفت. نامی از اين شهر در هیچ کدام از 

پ. م. به دست ما  23پیش از قرن  مدارک تاريخی که از

که  بر اين شواهدی دال  ته  شود. الب فت نمی سیده يا ر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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بل  اک در دوران ماق یاس کو حل در مق ساکنانی در آن م

 تاريخ حضور داشته اند موجود است. 

بود.  رودان میان دولت شهر اولین و قويترين سومر

و  بین النهريندر خاک  عیالمو  سومریدايش تمدنهای پی

ن ساکن صحرای عربستان را به خود , توجه سامیاخوزستان

شاند.  هرين ک بین الن قه  به منط تدريج  مود و ب لب ن ج

افزايش تدريجي جمعیت و نفوذ سیاسی اين اقوام سامی 

سال  که در  بود  نه ای  به گو هرين  بین الن قه  در منط

سال قبل از میالد، سامیان اکثريت ساکنان بسیاری  28۰۰

مواردی حاکمیت  از شهرهای سومری را تشکیل داده و در

ند.  یار گرفت شهرها را در اخت ين  سله  2۵۰۰ا پ.م. سل

 سومريان باستان از هم پاشید.

بااود کااه در شاامال خاااک  نژاد قااومی سااامی اکااد

زيست. اين قوم  و در حوالی بغداد کنونی، می میانرودان

سال در  3۰۰ اکديانپیروز شدند.  سومرياندر نزاع با 

 قدرت باقی ماندند.

بدوی  ها اموری سیار  يل ب که  نژاد سامیقبا ند  بود

شغال  فراتغرب  سوم پ.م. ا هزاره  مه دوم  را از نی

های  کردند. آنها بابل را دو مرتبه )در انتهای هزاره

هااای اول( پ.م. فااتح  (پ.م. و آغاااز هزاره2122سااوم )

 کردند.

شور یانی رود  آ خش م که در ب ست  سرزمینی ا نام 

بودند و  نژاد قومی سامیها  است. آشوری قرار داشته دجله

، مانند  عربی و عبری  های سامی زبان آنان با ساير زبان

ست هم شه ا سال  ري یه  18۰۰. در  يان اول پ.م. فرمانروا

آشوری شهرهای آشور، نینوا و اربیل را متحد کردند و 

سله سال  تاريخ از سل عد از  شور ب شاهی آ  1۴2۰های پاد

در آغاز تابع بابل بود و  کند. دولت آشور پ.م. ياد می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ستان کی از ا شوری ي بود. آ بل  شور با که  های ک تی  ها وق

 متحد گرديدند از بابل جدا شدند.

 آشورپادشاهی بابل و امپراتوری  سومريانجانشین 

سال  که از  بل  شاهان با سله پاد ستین سل  189۴بود. نخ

شین  ند جان کار آمد سر  میالد  شور  سومرپیش از  شد. ک

پیش از میالد در  1۵۰۰و  18۰۰که در میان سالهای  آشور

 شد. اکدشمال به قدرت رسید، جانشین 

 

ند  به ا بل  مدن با خش تاريخی ت دوره ب

 شود: می

 (ها اموری) بابل کهن 

مرکزی ايالتی بود.  اورشهر بابل در سلسله سوم 

تقويت موقعیت اين شهر البته پ  از سقوط اين سلسله و 

پ.م. صورت  189۴در سال  اموریبا روی کار آمدن سلسله 

مؤس  پادشاهی اموريان اين شهر را  Sumuabumپذيرفت. 

مرکز سلطنتش )که در آن زمان از نظر جغرافیايی کواک 

که  حاتی  با فتو قرار داد.  مورابیبود(  شمین ح ، ش

به  بدل  شهر م ين  جام داد ا موری، ان سله ا شاه سل پاد

ی و بخش جنوب النهرين بینمرکز حکومتی شد که بر تمامی 

)شمال عراق امروزی( سلطه داشت. جدا از  آشورهايی از 

اهمیت سیاسی اين شهر به عنوان مرکز حکومت اموريان، 

موقعیت جغرافیايی اين شهر نیز برای تجارت و کارهای 

حکومتی مناسب بود. از طرف ديگر ثروت و قدر و منزلتی 

که اين شهر کسب کرده بود آن را به هدف مناسبی برای 

کر بدل  ها م خارجی  له  بود.حم سال  ده  پیش  19۰۰در 

 النهرين را به تصرف خود درآوردند. بین عیالمازمیالد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%DA%A9%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
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بل هن  با يل  189۴/183۰ک سط قبا   سامیپ. م. تو

 1۵9۵/1۵31در  ها هیتیبنیان گذاری شد و توسط  ها اموری

 پ. م. تسخیر شد و پايان يافت.

ها در  ها در جنوب و بابلی با درگیری طولنی سومری

ها تحت سلطه  النهرين، سرانجام اقتدار بابلی شمال بین

 پ.م. تثبیت شد. 1۷۵۰-1۷92 حمورابی

جديد مديريت کاه تمرکاز  ٔ  در زمان حمورابی شیوه

قدرت در مرکز و دربار بود به کار گرفته شد و قدرتی 

به پ بود  يات  يان ول یار فرمانروا شاه که در اخت اد

تفويض شد و حکومت پادشاهی مدعی داشتن سرمنشاء الهی 

 شد.

که در  بود  نان  قديم آنچ یای  بل در دن تدار با اق

يژه  دولت به و شد.  گذار  قديم اثر یای  عدی دن های ب

 يافته شده. شوشآن در  ٔ   نوشته قوانین حمورابی که لوح

مورابی شته  ح قانون نو لین  ضع او بل را وا شاه با

سنگی  می ته  بر تخ شته  قوانین نو عه  ين مجمو ند. ا دان

هايی از  است و رونوشت لووراست که اصل آن در  يافت شده

 است. های ايران و عراق داده شده آن به موزه

قااوانین حمااورابی مربااوط بااه زراعاات، آبیاااری، 

هااا، ارث و  کشااتیرانی، خريااد و فااروش باارده و مجازات

 ازدواج است.

تسخیر  1۵9۵/1۵31در سال  ها هیتیتوسط  بابل کهن

سله شد و پ مت سل سپ  حکو فت.  يان يا سیا یان  ها کا بن

 نهاده شد.

 

 (ها کاسیبابل میانه ) 

 پیش از میالد  ۶2۶ - 1۵3۰؛ بابل میانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%DA%A9%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%DA%A9%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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سال  نداش  1۴۷۵در  ست گا به ريا سی  سپاه کا ق.م. 

برای فتح بابل حمله کرد و بابل فتح شد. سر انجام در 

 سلسله حمورابیبه سلطنت  ها کاسیق.م. سلسله  1۵3۰سال 

سی مت کا ند. حکو يان داد بل  پا بر با ساله  ۵۰۰-۴۰۰ها 

ها  را مدت شوشسلط شدند و شد. کاسیان بر ايالم نیز م

 اداره نمودند. 

 

 اکد

 میانروداننژاد بود که در شمال خاک  قومی سامی 

سال  2۵۰۰زيست. اين قوم  و در حوالی بغداد کنونی، می

پیروز شدند. در دوره حکومت  سومريانق.م. در نزاع با 

نام  به  شاهی  سال  سارگونپاد خود  233۴از  سلط  ق.م. ت

شاهان سترش  را از کرمان نه گ يای مديترا شام و در تا 

 دادند.

سال در قدرت باقی ماندند. سرانجام  3۰۰اکديان 

سال  سپاه  1۷۵۰در  سیق.م.  برای  کا نداش  ست گا به ريا

ها  سی  شد. کا فتح  کد  کرد و ا له  بل( حم کد )با فتح ا

سله  سلطنت سل به  شدند و  کد  لت ا  سارگونجايگزين دو

( بر بابل 1۷۵۰-12۵۰پايان دادند. حکومت کاسی ها )از 

 ساله شد. ۵۰۰

باره قدرت را به قبضه با گذشت زمان سومريان دو

را پايتخت خود قرار دادند. زبان  لگاشدرآورده و شهر 

 سومری را از نو به جای زبان اکدی رسمیت دادند.

به دستور سارگون قوانین موجود به زبان سومری 

مان  شد. در ز مه  کدی ترج بان ا پالبه ز شور بانی با  آ

سخه یه ن بور  ای از آن ته قوانین مز سرزمین ها  به  را 

 آشور بردند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
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سال   بل  11۵8در  فتح با برای  يالم  سپاه ا ق.م. 

سله  مت سل شد و حکو فتح  بل  کرد و با له  سیحم و  ها کا

فت.  يان يا ته اولپا به  شوتروک ناخون يالم،  شاه ا

وارد جنگ شد و  بابلپادشاهی رسید و در آغاز با شاه 

موفق شد که بابل را تصرف کند. شوتروک ناخونته فرمان 

نه مام گنجی بل داد و ت غارت با به  به  شهر را  های آن 

ها هم  شوش منتقل کرد. شوتروک ناخونته به سرزمین کاسی

 جا را نیز تصرف کرد. تاخت و آن

بل  تابع با غاز  شور در آ لت آ کی از دو بود و ي

ستان شوری ا بود. آ بل  شور با حد  های ک که مت تی  ها وق

های  گرديدنااد از باباال جاادا شاادند. تاااريخ از سلسااله

کند. آشور  پ.م. ياد می 1۴2۰پادشاهی آشور بعد از سال 

 مادحدود هزار سال دوام کرد و سرانجام مغلوب دولت 

 شد.

 

 (کلدانیبابل نو )

 پ. م.  ۵38 - ۶2۶؛ بابل نو

سال  صر در  قدرت  ۶2۶نبوپول به  بل  پ. م. در با

رسید و اين آغاز دوران بابل نو است. امپراتوری جديد 

بل  لدانیبا شد.  ک صرمیبا ق.م.  ۶۰۵تا  ۶2۶از  نبوپول

خت  نوان پايت به ع بل  شهر با باره  کرد، و دو مت  حکو

امپراتااوری باباال برگزيااده شااد و سلسااله جديااد 

حت فرمان بل ت شهر با هاد.  یاد ن بل را بن يان با روا

فت.  باز يا خود را  مت  جددٌا عظ لدانیان م مانروايی ک فر

ند  توری قدرتم شورامپرا حد  پ ۶12در  آ جوم مت با ه .م 

و بابل سقوط کرد و قدرت از نینوا به بابل منتقل  ماد

 شد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
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سال  که  ۵9۷در  صر بختپ.م.  بل  الن تور با امپرا

را به تصرف درآورد، بسیاری از مردمان  يهوديهسرزمین 

آن را که توان کاری داشتند به اسارت به بابل برد که 

خت  گام پايت لدانیدر آن هن سوب می ک سرزمین  مح شد. 

راتوری به صورت يکی از ايالت دور افتاده امپ يهوديه

 بابل درآمد.

کوروش سرانجام امپراتوری قدرتمند بابل به دست 

بابل بخشی از  ساتراپق.م. فتح شد.  ۵38در سال  کبیر

توری  شیامپرا يان  هخامن به يهود یر  کورش کب يد.  گرد

از آنان امکان داد به سرزمین خويش باز گردند، شماری 

 به سرزمین ايران کوچ کردند.

 

 كلده

( نام يكی از māt Kaldu: اکدیكلده يا کلدان )به 

است كه در هزاره اول قبل از میالد  تمدن بابلهای  بخش

 دادند. را تشكیل می رودان میانمهمترين حكومت 

 بیت ياكینپايتخت )يا بزرگترين شهر( كلدانیان 

اپ  سمت  ساحل   شت و در  یان  فراتنام دا صره، م و  ب

كنونی قرار داشت. حاكم كلدانیان نیز پادشاه  ناصريه

ها  بابلی  كه  طور  مان  شد. ه می  یده  ياكین نام یت  ب

 پادشاه  خود را پادشاه  بابل مینامیدند.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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 مردم

بودند. خواستگاه  سامیكلدانی ها از نژاد اصیل 

مال  نان احت ستانآ ست.  عرب لدانیان از بوده ا بان ک ز

هايی به زبان آسوری  های سامی بابلی بود و شباهت زبان

 آرامیو سپ  زبان  زبان بابلیهای بعدی  داشت، در دوره

جای آن را گرفت. آنها بخشی از تمدن بابلی به شمار 

حر  ند و تب ستاد بود شتن ا ندن و نو ند و در خوا می آمد

و علوم غريبه داشتند. به طوری  جادوو  سحرشگفتی در 

نای  به مع لدانی  مه ك سیان كل مت پار كه در دوران حكو

و جادوگر به كار میرفت )از جمله در كتاب  ستاره شناس

 (نسترابوادر نوشته های  و دانیال نبی

داشتند و  آشوريانای با  کلدانیان دشمنی ديرينه

در نبرد با فرمانروايان  مادهاو  عیالمیانمتحد سنتی 

 .آشوری بودند

 

 اشغال سرزمین يهوديه

مانروايی  حت فر بل ت شهر با فتم ق.م  قرن ه در 

بری  به ره لدانیان  صرک کد ن توری  نبو لب امپرا در قا

 نبوپولساريد بابل مجددا عظمت خود را باز يافت. جد

له جديااد ق.م. حکوماات کاارد و سلساا ۶۰۵تااا  ۶2۶از 

سرش  پ  از او پ هاد.  یاد ن بل را بن يان با فرمانروا

صر کد ن کرد.او  ۵۶2تا  ۶۰۵از  نبو مانروايی  ق.م فر

یه  سختی را عل های  يانپیکار شورش  يهود جام داد و  ان

 يهوديهپ.م سرزمین  ۵9۷آنها را در هم کوبید. در سال 

و  اورشلیمق.م شهر  ۵8۶ف درآورد و در سال را به تصر

را نابود کرد. به اين ترتیب يهوديان در  معبد سلیمان

 به بابل رفتند. بردگیزنجیر اسارت و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%AF_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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مان  سیاری از مرد صر ب کد ن يهنبو توان  يهود که 

کار کردن را داشتند به اسارت به بابل برد که در آن 

به  يهوديهشد. سرزمین  محسوب می کلدانیهنگام پايتخت 

يان  مد. يهود بل درآ توری با يالت امپرا کی از ا صورت ي

سال  بل  ۵38تا  به با یان  که ايران مانی  نی ز ق.م يع

را نابود کردند  بین النهرينحمله و آخرين امپراتوری 

 همچنان در اسارت بودند.

کوروش سرانجام امپراتوری قدرتمند بابل به دست 

بابل بخشی از  ساتراپق.م فتح شد و  ۵38در سال  کبیر

 گرديد. هخامنشیامپراتوری 

 

  موریآ

و  نژاد سااامىهااا قباياال بساایار باادوى  َاموری

غرب  سامى كه  سوم  فراتزبانی  هزاره  مه دوم  را از نی

خدای  ها  ند، آن شغال كرد موروپ.م. ا مى  آ ستش  را پر

 كردند.

هاى غربی، شامل  هاى بابلى، همه سرزمین در كتیبه

عانسوريه و  يان". كن سرزمین امور به " بود  عروف  ، م

شور  ها ك بلآن هاى هزاره با به )در انت هاى  را دو مرت

هاااى اول( پ.م. فااتح  (پ.م. و آغاااز هزاره2122سااوم )

از تسلط اموريان بدوى  تمدن بابلبه طور كلى،  كردند.

 جان به در برد. اکدمانند تسلط 

 

  ماننا

پ  از آن،  قرن  ند  یان و ا مان ورود آرياي در ز

تجمع فشرده اقوام و قبايل مختلف )بومیان و مهاجران( 

یدايش دولت عث پ يران با بی ا شمال غر شمال و  های  در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
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گرديد که هر  ايراندر غرب  الیپیمحلی اون ماننا و 

سالنامه شتند. و در  خود را دا خاص  مرو  های  کدام قل

برده شده نام  سیار  ها ب شوری از آن ست. ماننايی آ ها  ا

مل اتحادی از طوايف منطقه بودند و خود، از گذشته شا

سازمان يی از  کومتی  جز یانهای ح یان - لولوب را  گوت

شکیل می فتم  ت سده ه ست  هه نخ نا درد لت مان ند. دو داد

 رفت. ق.م. جزيی از دولت بزرگ ماد به شمار می

شمال  خود در  يد  مرو جد تازه وارد در قل قوام  ا

که قدرت برتر دنیای باستان  آشوريانغربی ايران با 

شمار می ند و  ب یانرفت شدند.  اورارتوئ سايه  بومی هم

 آيند. به شمار می سامیآشورها مردمی از نژاد 

است. پیرامون  بوده ارسمرز شمالی ماننا رودخانه 

تا شهر  ارومیههای شمالی دريااه  و دشت ارومیهدريااه 

تبريز کنونی و تا رودخانه سپیدرود قلمرو مانايی به 

ست. آمده میشمار  شهر  ا نا  خت مان ياوهپايت نونی  ز ک

 است که شهری ايرانی است. بوده

و  کردسااتانهااا بیشااتر در  اثااار باسااتانی ماننا

جان شده د می آذرباي شف  ثار ک يه، آ گنج زيو شد.  ر با

هااا نساابت  قاليچاای بوکااان و دژ حساانلو را بااه ماننا

ند. در کاوش داده يه  ا سقز و زيو شهر  سنلو و  په ح های ت

ته  نايی ياف ستانی مان ثار با یز ا سقز( ن يک  در )نزد

 است. شده

با  لت را  لک و دو مور م نا ا شاه مان ظاهرًا پاد

کرده و فعال مايشاء نبود بلکه  استبداد رای اداره نمی

 نمود.  یوا محدودش میقدرت شورای ش

شاه  سارگن دوم شورپاد خت،  آ ماد تا سرزمین  به 

ها شکست خوردند و ايزيرتا، زيويه و آدامائیت را ماد

 ويران کرد.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
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به سارگن دوم در کتی سطنت  مان  ست  ای از ز مده ا   آ

ها در  هايی از آشوری . گروه م ق. ۷۰۵-۷21های  که بین سال

شده سکان داده  ماد ا سرزمین  يران و  سارگن  فالت ا اند. 

 دوم در کتیبه ، به تسلیم شدن شاه ماننا اشاره کرده

 و از بخشیدن او خبر میدهد:

 

    

 

در مقابل اولسنو شاه ماننا میز مهمانی را 

نسابت  بگستراندم، تخت و مقام سالطنتی او را

بااه مقااام پاادرش بلنااد مرتبااه تاار کااردم، 

 سارکردگان مانناا را برابار و همردياف باا

سرکردگان آشور بر سر سفره مهمانی نشاندم، 

 سارزمیندر مقابال خادای آشاور و خادايگان 

یر  عای خ من د نی  به درازی حکمرا شان  خود

 .کردند

    

 

 

محتوای اين کتیبه نشانگر آن است که در آن مقطع 

فت. شمار میر شور ب حد آ نا مت مانی مان سارگن دوم در  ز

ق . م بعد از تابع کردن ايالت "پارسوا" به  ۷1۴سال 

تو  ست اورار که در د یز  گاش" ن سوری  نايی " قه مان منط

 کرد. بود، حمله

با اينکه شاهان آشوری همیشه ماد را مورد حمله 

و تجاوز قرار میدادند ولی سارگن دوم بنا به اتحادی 

که با "اولسنو" بسته بود با ماننا به صورت يک دوست 

و متحد رفتار میکرد و به قولی که به شاه ماننا داده 

مدت  که در  نا را  بی مان ضی غر کرده و ارا مل  بود ع

بود گرفته و در  اورارتواختیار نزديک به يک قرن در 

اختیار دولت ماننا قرار داد. سارگن دوم که حال شاه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote2.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote1.png
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عد  ماه ب ند  بود، ا کرده  خود  مديون  نا را   مادمان

مرکزی را تصرف کرد و در عوض اين کمک، دولت ماننا به 

 آشور در اشغال ماد مرکزی کمک کرد.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
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 ها هیتی

هیتیان تمدنی باستانی بودند که به زبانی هند و 

صحبت می پای  شاهی در  ارو يک پاد ند و  ناتولیکرد و  آ

 12پ.م. تاا  18 ٔ  در ساده ساوريهشامالی و  رودان میان

 پ.م. تأسی  کردند.

هااا معااروف بااه مهارتشااان در ساااختمان و  هیتی

شروان  ند و پی به بود کردن از ارا ستفاده  هنا صر آ و  ع

 بودند. آهنساخت مصنوعات از 

 است: پادشاهی هیتیايی به سه دوره قراردادی تقسیم شده

یايی.  - 1 قديمی هیت شاهی  ق.  1۵۰۰ -ق. م.  1۷۵۰پاد

 م.

یايی.  - 2 یانی هیت شاهی م ق.  1۴3۰ -ق. م.  1۵۰۰پاد

 م.

 ق. م. 118۰ -ق. م.  1۴3۰پادشاهی جديد هیتیايی  - 3

 

-دولتق. م. امپراتوری هیتی در اندين  118۰از 

 )نوهیتیايی(، مستقل خرد شد. شهر

 زبان لوويانهايی بودند که با  کشور نوهیتیايی،

ند و در  حرف می هن سوريهزد صر آ سرنگونی ع پ  از   ،

سر بر آوردند و تا اشغال شدن به دست  امپراتوری هیتی

 پیش از میالد(. ۷۰۰ - 118۰بر پا بودند) ها کیمری

( که زودتر تاا آغااز هازاره Hattiansبین حتیان )

بان  يک ز به  شدند و  ساکن  یه  مان ناح دوم ق. م. در ه

کردنااد بااا هیتیااان  اروپااايی صااحبت می -غیاار هناادو 

(Hittites.بايد فرق گذاشت ) 

 

 لولوبیان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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بل از  سوم و دوم ق هزاره  قط در  لوبی ف واژه لو

قومی  گروه  يک  به  ست و  شته ا هوم دا نی و مف میالد مع

، و گوتیانمعین اطالق می شده که در جنوب محل قبايل 

کنونی زندگی می کردند. قبايل احتمالً در حدود لرستان 

می  ندگی  یان ز تر از لولوب شرقی  لی  یان در مح گوت

کردند. نگاهی به جايگاه جغرافیايی اين اقو ام، نشان 

می دهد که گوتی ها عمدتًا در مناطق کردستان کنونی و 

 لولوبی ها بیش تر در لرستان ساکن بودند.

يه  ها و کوهپا کوه  سیعی از  خش و لوبی ب يل لو قبا

را از قسمت علیای دياله گرفته تا دريااه ارومیه  ها

خه  يانی )اراپ ند. در هور کرده بود شغال  لو(  -ا نو

نان  یان آ که از م بود  ستانیانی  نی کوه به مع لو،  لو

به  لو(  تويی )لو بان اورار ند. در ز می گرفت برده 

که  هد  می د شان  ين ن ند. ا می گفت شمن  نه و د بیگا

 - هوريااانیلولوبیااان از لحااام قااومی از قباياال 

تويی با  اورار حتمال  که ا بوده بل یانن بت  ايالم قرا

 داشتند.

شته  حتمال نو بانینیا صخره  آنو بر  لويی  سلطان لو

مربوط به همین زمان است  زهاب سرپلسرپل نزديک شهر 

قرن  شاه  22) ين پاد نام ا کدیق.م.(.  شته  ا ست و نو ا

مختصری که به صحنه تصاوير برجسته )آوردن اسیران به 

 اکدی( منضم است، به زبان ايشتارنزد شاه توسط الهه 

 می باشد.

نوشته مزبور می رساند که لولوبیان در نیمه دوم 

رنتیجه هزاره سوم قبل از میالد دارای دولتی بوده و د

نابع  که از م نان  لی ا شتند. و قاتی دا عه ای طب جام

شوری يل  می بر آ لت در قبا قوام دو سی  و  ئم تأ يد، عال آ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
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شاهده  میالد م بل از  هزاره اول ق غاز  قط در آ مذکور ف

 گشته است.

 

 کوتیان

تجزيه وتحلیل متون نشان می دهد که وازه کوتی 

هوم  نی و مف میالد مع بل از  سوم و دوم ق هزارۀ  قط در  ف

داشته است وبه يک گروه قومی معینی اطالق می شده که 

احتماال در  –در مشرق و شمال وشمال غربای لولّوبیاان 

ند  می کرد ندگی  ستان ز يران و کرد نونی ا جان ک آذرباي

رسم واحد ارضی معین وملموسی را اطالق میشده وعلی ال

مۀ  میالد ه بل از  هزارۀ  اول ق ست . در  سانده ا می ر ن

ماای « کااوتی»اورارتويیااان و مااردم ماننااا و ماااد را 

نامیدنااد. فقااط گاااهی درکتیهااز هااای سااارگون دوم 

بان را از  يايرانی ز یان»مادها تاز  « کوت شخص  ومم م

 گشته اند .

میالد بل از  سوم ق ست  قرن بی یان در  مان  کوت وز

کااه در آن  -پادشاااه اّکااد« سااوئن -نااارام» ساالطنت 

تا  هرين( را  بین الن یان رودان )  سر  م گاران سرا روز

کوهپايه های زاگرس و ارمنستان و کوههای تاروروس  در 

در صحنۀ تاريخ پديد می  -آسیای صغیر زير فرمان  داشت

تابع وی  یز  سوريه ن شی از  حتمال بخ عیالم و م ند.  آي

 بودند.

 

 ها کاسی

پیش از میالد و پیش  هزاره سومکاسی ها در حدود 

از آن از راه قفقاز وارد فالت ايران شدند، از نواحی 

نوب  غرب و ج سپ  در  ند و  بور کرد طالش ع جان و  آذرباي



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  48 

غربی دريای خزر اسکان نمودند و به تدريج به نواحی 

مدان را  بار ه ستین  ند، نخ مدان آمد قزوين و ه ستان  ا

جام در ساختند و آ سر ان ند.  نام نهاد سیان  ن را آک

در نااواحی جنااوبی تاار در  هاازاره دوم پاایش از ماایالد

، کوهستانهای شمالی جلگه شوش در لرستان و در لرستان

س شرقی  مرز  شاه در  ستان کرمان يان )در حدود ا وبی گال

حدود جنوب کرمانشاه( ساکن شدند. اين منطقه تا پیش 

از ظهور آنها، در هزاره سوم ق.م بخشی از قلمرو کشور 

 است. ايالم بوده

آنها اين منطقه را تا شمال خوزستان تصرف کردند 

و آن را کاشن نام نهادند در اواسط هزاره سوم پیش از 

و جنوب  عیالمل کشور ق.م. در شما 2۴۰۰میالد و در سال 

به  ستان(  نوب لر ستان و ج شمال خوز سیان )در مرو کا قل

نوان  به ع که  شت  نام دا شن  که کا خوريم  لی برمی مح

 ها است. ای از کاسی نشانه

روبرو شدند  عیالمآنها در جنوب با مقابله کشور 

و در نتیجه به نواحی شمالی کوهستانهای لرستان رانده 

شاادند و نااواحی لرسااتان و هماادان را بااه طااور ثاباات 

يران در  فالت ا ها در  جايی آن شتند. جاب یار دا دراخت

م پیش از میالد صورت گرفت. در هزاره اوايل هزاره سو

سوم پیش از میالد قدرت مقابله با کشورهای همسايه را 

شن را  میالد کا پیش از  هزاره دوم  سط  شتند، در اوا ندا

ق.م. به  219۷از اطراف گسترش دادند. کاسیان در سال 

 19۰۰فتح شد. در سال  اکدبین النهرين حمله کردند و 

 را به تصرف خود درآورد. النهرين بین عیالمپیش ازمیالد 

ستان حدود ا سیان در  مرو کا یت  قل ستان )ب های کرد

همبان( و آذربايجان )ناحیه آل بريا در جنوب دريااه 

یه  ين ناح شنوناک )ا یه آ شرقی ترک خش  یه( و و ب اروم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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ها مسکون شد و به نام کاسی توپلیاش موسوم  توسط کاسی

رديد(، همچنین در بخش وسطای رود دياله يعنی نامار گ

 )کرمانشاه( )نامرو، ناوار باستانی حاکم شدند(.

سال  نداش  1۷۵۰در  ست گا به ريا سی  سپاه کا ق.م. 

از راه دشت ذهاب و شمال استان ايالم برای فتح بابل 

ق.م.  1۷۵۰فتح شد. سر انجام در سال  بابلحمله کرد و 

 حمورابیجايگزين دولت بابل شدند و به سلطنت سلسله 

ل ( بر باب1۷۵۰-12۵۰ها )از  پايان دادند. حکومت کاسی

 ساله شد. ۵۰۰

ها  را مدت شوشکاسیان بر ايالم نیز مسلط شدند و 

تازه  لت  با دو هرين  بین الن شمال  ند. در  اداره نمود

در  اواسط قرن پانزدهم پیش از میالدتأسی  آشور که در 

آشور بنیان نهاده شد هم مرز های رود دجله دولت  میانه

 شدند.

 از هزاره اول پیش از میالدطبق آثار بدست آمده 

آنها در نواحی دور دست ماد سکونت کردند. آنهادرنیمه 

تا  کزی و کوير مر شیه  تا حا میالد  پیش از  هزاره اول 

هران و  ستان ت نواحی ا تی  شان وح صفهان و کا نواحی ا

 مادناطق کشور مرکزی پیش روی کردند. آنها در برخی م

آينده سکونت کردند و آن را کاردونیاش نامیدند و پ  

 از فتح آن دولت خويش را کاردونیاش نامیدند.

 

 اورارتو

جان  غرب آذرباي که در  ست  مدنی ا نام ت تو  اورار

جداد  ستان،احتمالً ا شمال کرد ناتولی، و  شرق آ مروز،  ا

سال  1۵۰۰ارامنه وگرجی های کنونی بوده اند و حدود 

قبل از میالد، قدرت گرفت. بیشتر اطالعات ما از تمدن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
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های آشوری است. قدرت اورارتو آنها  اورارتو، از نوشته

به در ا قادر  حوزه را  قاز و  جارت قف گرفتن ت یار  خت

است. شهرهای اورارتو معماری  کرده اطراف دريای خزر می

ای دارند که باقیمانده بعضی از آنها در  خاص و شاهانه

تأثیرش  بودن آن و  شرفته  يت از پی ستان، حکا شمال کرد

ماری  شیو  مادبر مع تو  می هخامن بان اورار ند. ز ک

های  مالً از زبان های « هورانی»احت که از زبان بوده )

به  مدرن  بان  ترين ز ستند( و نزديک قازی ه مرده، قف

 آنها، زبان گرجی است.

، با گسترش آشورپادشاهان اورارتو در زمان فترت 

هرين  بین الن شمال  به  خود  قدرت  سوريه، حوزه  شرق  و 

هرين را  بین الن ناتولی و  قه آ جارت در منط نبض ت مالً  ع

کاهش  سبب  حدی  تا  ها  یری آن قدرت گ ند و  ست گرفت در د

جوی  تدر و جنگ توری مق تی»قدرت امپرا کز « هی در مر

مه اورا شد. کل ناتولی  کوه آرارات آ نام  شه  تو، ري ر

 است.

با  بت  نگ و رقا سالها ج عد از  تو ب سلطنت اورار

، در اثر حمله قوم ايرانی ها کیمریآشور، بعد از حمله 

فت و « سکاها» بین ر میالد، از  بل از  شتم ق قرن ه در 

 در آمد. مادهاباقیمانده آن، به زير قدرت 

 

 ها هوری

و  آسیاى صغیرهوری ها يا خوری ها مردم باستانی 

غرب  یانرودانشرق و  كه  م ند،  سوريه بود شمالی و 

بًا  به  ق.م.( از كوه 2۵۰۰)تقري خزر  ياى  نوب در های ج

، شرق دجله و منطقه كوهسار آشورو  هیتیانسرزمین بین 

النهرين شمالی و  زاگروس و از آنجا آنها در مناطق بین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%89_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
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سوريه و حتى ساحل مديترانه پخش شدند. هوری ها بین 

ها در  12۰۰تا  1۶۰۰ هوری  مدن  ند. ت شد كرد ق.م. ر

بر  بود و  شده  شرقى ايجاد ناتولی  سوم در آ هزاره 

تاارين و  حكوماات كاارد. آنهااا بزرگ میتااانیپادشاااهى 

بودند. هوری ها عمالً  تانیمیبانفوذترين ملت پادشاهى 

 میااانرودانهاى  در هاازاره دوم ق.م. در همااه قساامت

تاريخ  سى در  قش اسا ها ن هوری  شدند.  ساكن  ستانی  با

بازى كردند. همه اين سرزمین ها معروف بود به  هیتیان

ها، در  هوری  شان،  سعت سرزمین با و ها.  هوری  سرزمین 

تمدن ام ق.م. رقیب و تهديدی شدند برای 1۵اواخر قرن 

 .مصرو  بابل

طی  یانرودان  شمال م ناتولی و  شرق آ ها در  هوری 

هزاره ی دوم پ.م. می زيستند. هوری ها احتمالً پیش از 

های كوه  شان، در  سترش  ند.  گ شده ا يدار  ستان پد ارمن

زبان آنان، كه اينك از میان رفته، نه هندواروپايی 

بود و نه سامی، اما ممكن است كه با زبان های گرجی و 

قفقازی خويشاوند باشد. اين موضوع بیش تر از الواح 

، پايتخاات Hattusas خاتوشااامیخاای بااه دساات آمااده از 

تأثیر  ها  هوری  تر از  بیش  مدن اش  كه ت یان،  هیت

پذيرفته بود، دانسته و تشخیص داده شده است. هوری ها 

فاقد يك امپراتوری بودند اما بیش تر جمعیت پادشاهی 

پ.م.( را هوری ها تشكیل  1۵۵۰-1۴۰۰نیرومند میتانی )

 می دادند.

 

 میتانی

اساات.  هااا هوریتماادن میتااانی يکاای از تماادنهای 

شروع به گسترش قدرت خود  اورارتومیتانی ها قبل از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
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، توانستند نفوذ آشورکردند و با همپیمانی با دولت 

زيادی در تجارت منطقه به دست بیاورند. قدرت میتانی 

شکسته شد و پادشاهان میتانی  هیتیبزودی توسط دولت 

 به صورت دست نشانده های امپراتوری هیتی در آمدند.

آريايی بود. -تمدن میتانی، تحت نفوذ فرهنگ هندو

خدا ) هار  نام ا تانی،  خدايان می ست  ترادر فهر ، می

نا ندرا، ورو ستیا، اي ندون سمهای ه که ا شده  کر  -( ذ

 هم ذکر شده.  ريگ وداآريايی دارند و در 

 

 لیديه

ای باستانی در غرب  ( منطقهΛυδίαلیديه )يونانی: 

ناتولی ستان آ با ا طابق  مروزی  بود م یرهای ا و  ازم

بود.  ساردی لیديه شهر در ترکیه. پايتخت سنت مانیسا

ترين حالاات خااود تمااامی  پادشاااهی لیديااه در گسااترده

آناتولی غربی را در تصرف خود داشت. لیديه داراترين 

آسیای کواک بود. پادشاه لیدی به منظاور  ٔ  کشور منطقه

با  له  بزرگمقاب مانروای  کوروش  سپارتبا فر که از  ا

کوروش هرهای يونان بود، پیمان دوستی بست. ترين ش مهم

ق.م.  ۵۴۶به لیديه حمله برد و سارد را در سال  بزرگ

بزرگ  شاهی  مر پاد به ع سارد  شهر  فتح  با  مود.  صرف ن ت

ی پايان داده شد. در قرن هفتم پ.م. يونانیان اين لید

همسايه  ايرانسرزمین را به تصرف خود در آورده و با 

 استانبوليا  بیزان شدند. آنها شهرهای مهمی از جمله 

پ   19۶در سال  امپراتوری رومفعلی را بنیان نهادند. 

 از میالد براين سرزمین تسلط يافت.

 

 ، صیدا، صور، کارتاژفنیقیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85
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حر  کارآزموده در ب ند  بوده ا قومی  یه  مردم فنیق

باک. در  بی  يايی  سور و در دزدی در مايی ج سواحل پی

بالد معتبر فنیقیه  بحرالروم آبادی بسیار کرده اند.

صیدا  صور و  جارتی  هم ت شته  صنعتی دا به  هم جن که 

شهر  کرده  باد  که آ تاژ  شامات و کار ساحل  شد در  میبا

مردم فنیقیه  صور بود و در ساحل افريقا قرار داشت. 

مدنیت را در  ند  که کرد هايی  جارت و آبادي سايه ت در 

حوزه بحرا مام  بات ساختند. الف شر  یز از  ءلروم منت ن

 ابداعات ايشان است.

 

 یهقّ فنی

یه حاشیه ايست از شام که در کنار و دنباله ساحل فنیقّ 

فلسطین قرار گرفته. حد آن از پیش آمدگی کوه کارمل 

 ببالست.

اين سرزمین حاشیه تنگی است که به سلسله لیبان 

دارد که تکیه کرده و پیش آمدگیهای تخته سنگی زيادی 

زا قسمت در دريا جلو رفته و ساحل را بچندين ناحیه مجّ 

میکند. هريک از اين نواحی لنگرگاه خوبی است انانکه 

رفت و آمد فیمابین دو بندر از راه دريا آسان تر از 

بزودی  سرزمین  ين  سکنه ا هت  ين ج ست. از ا شکی ا راه خ

ام دريانوردی آموختند. و جنگلهای ارز هم که در آن ايّ 

وه های لیبان را مستور مینمود اوب وافری در دسترس ک

 ايشان میگذاشت.

معلوم نیست که نخستین سکنه اين سرزمین اه قومی 

بوده. همینقدر میدانیم که مردم فنیقی قومی بوده اند 

از بناای سااام و ماننااد ملاات يهااود درنتیجااه تغییاار 

نشیمنهايی که در ازمنه خیلی قديم داده اند )در حدود 
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ست ق 28۰۰ عی از آن در د ستی اطال میالد( و بدر بل از 

نیست درين خاک متوطن گشته اند مردم فنیقیه هیچوقت 

در تحت لوای دولت واحد نرفتند بلکه باقتضای طبیعت 

ساحل بچندين شهر مستقل منقسم شدند که از شمال بجنوب 

بترتیب از اين قرار بود: آراد، بیبل ، بیروت، صیدا، 

 صور، آکر.

اين بالد بندری بود که در انتهای جلگه هريک از 

 حاصلخیزی روی دماغه يا جزيره ای قرار داشت.

 

 یهتاريخ فنیقّ 

ه روشن نیست زيرا از کتب یه کماهو حقّ تاريخ فنیقّ 

یز  قی ن های فنی به  مده و کتی ست نیا یزی بد قی ا فنی

باب  که در  عاتی  شتر اطال شد. بی نادر میبا يت  بنها

توريه و کتیبه های مصر و آشور یه وجود دارد از فنیقّ 

 و نويسندگان يونان و روم اخذ گرديده است.

گاه  بود  سالطین  ست  گاه در د یه  در شهرهای فنیق

 سايی که سوفت نامیده میشوند.ور دست

بنابر روايت توريه يکی از سالطین صور که هیرام 

نام داشته با داود و سلیمان دست و داد داده بود. در 

مًا در  که صور وعمو شراف  مابین ا یه فی بالد فنیق یه  کل

عوام  ند و  شکیل میداد ها را ت خانواده  ترين  مول  مت

کارگر و  مزدور و  سرباز  مالح و  یل  که از قب ناس  ال

 مردمی آزاد و فقیر بودند مبارزات سختی در کار بود.

ّة شد  کّلی يده می جاری د صنعتی و ت شهری  جا  هر

شت ماعی دوام دا سی و اجت های سیا نه جنگ جاه اينگو  .

اس را تکیه گاه خود قرار میدادند تا طلبان عوا النّ 

قدرت بدست بگیرند. از اين کار انقالب برمیخاست و اون 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   55 

يکی از فريقین مغلوب میشد مهاجرت میکرد. باين ترتیب 

در اواخر مائه نهم قبل از میالد مردمی که از اشراف 

صور بودند شهر خود را ترک گفته بساحل افريقا رفتند 

صه و  که بالخا قی  بالد فنی ند.  نا نهاد تاژ را ب کار

مشغول منافع تجارتی خود بودند علی العموم از شرکت 

در مناقشات همسايگان خود پرهیز داشتند و اصلح انان 

خويش  ستقالل  ف  ا هه ح تا بج ند  باج بده که  ستند  میدان

صیان  شور ع بر آ صور  بار  يک  قط  شوند ف سل  نگ متو بج

ف عادت بود و نتیجه آن نیز ورزيد ولی اين امر برخال

 ی گرديد.وخرابی 

قی فنیقّ  هايی تاريخ حقی جارت و آبادي تاريخ ت یه 

است که بنا کرده اند اين تاريخ را میتوان سه دوره 

 کارتاژ. ۀصور، دور ۀصیدا، دور ۀمنقسم نمود. دور

 

 صیدا ۀدور

کرد و از  قی  خود تر قران  ساير ا پیش از  صیدا 

ئه  ئه  1۵ما بل  13تا ما شت. ق تی دا میالد اهمی از 

که در  ند  جازه داده بود صیدا ا جار  به ت صر  نه م فراع

تا بج فه دل شهرهای مختل صوص  حالت مخ بار  هتم خويش ان

 بسازند. مهمترين انبارهای مزبور در خود منفی  بود.

لروم  شرقی بحرا حوزه  صًا در  صیدا مخصو هالی  ا

بدريا نوردی و تجارت عمر میگذاشتند و اون در مقابل 

ين ق ند ا ته بود قرار گرف نی دارد  م  فراوا که  برس 

جزيره را بتصرف آورده شهرها در آن ساختند. از آنجا 

جاره  هم دارالت جا  ند و در آن صغیر رفت سیای  سواحل آ ب

دس را نیز گرفتند و نام وهای مهم برپا نمودند. شهرر

حراژه  ير ب به بجزا پ  از آن نو شتند.  بدان گذا قی  فنی
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هره يک ب سیده از هر مر از  ر پارس مر مثالً از  ند  ای برد

غوان  سیتر ار طال و از  تازس  گوگرد و زاج. از  ل   م

عادن  هاده م بالتر ن قدم را  قدری  عدها  ند. ب میآورد

لمنوس و ساموتراس و تازوس را نیزبکار انداختند و پ  

از اندی دل بدريا زده از بغازها هم گذشتند و به بحر 

لک  قاز و مما سیدند. بقف یبسیاه ر صفحات راه ع ده آن 

ته فلّ ي سواحل اف مام  ند. در ت برده آورد تی و  زات قیم

يات  جب روا که بمو ند انان شغول گرديد جارت م نان بت يو

قديمه يونان شهر تب را يکنفر از اهل فنیقیه موسوم 

 به کادموس در بئوسی ساخته است.

های  سمه  جواهر و مج اه و  سلحه و پار تدا ا اب

دم يونان میبردند ولی مر تخدايان مشرق زمین را بجه

ایزی نگذشت که يونان خود حريف و رقیب اهالی فنیقیه 

ول صیدا طمع اقوام مجاور گرديد. از جانب ديگر اون تمّ 

سطی بود فل کت آورده  ئه نیرا بحر بل از  12ان در ما ق

میالد بر آن حمله بردند شهر بعدها خرابی خود را مرمت 

جه  قام در شت و م حال اول برنگ لی ب مود و بیش دوّ ن م 

 نداشت.

 

 صور ۀدور

نده  بدانجا پناه صیدا  مردم  سیاری از  که ب صور 

قبل  ۶تا  1۰شده بودند جانشین صیدا گرديد. از مائه 

از ماایالد اينشااهر بزرگتاارين بااازار تجااارت مشاارق و 

 روم بود.بحرالّ 

شرق بحرالّ  صه در م صیدا بالخا ند مردم  کار میکرد روم 

اما اهالی صور سعی خويش را متوجه حوزه غربی آن دريا 

شتند.  مد دا فت و آ سپانی ر قا و ا یان افري ند و م نمود
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معذلک درينجا نیز مانند مردم صیدا با رقابت يونان 

 مصادف گرديد.

هل فنیقّ  نانی ا های يو نب آبادي سیل ج هم در سی یه 

مالحان صور  ستاند عمارت کردند که از آن جمله پالرم ا

آر را کشف کرده از آن بهره ها جزاير ساردنی و باله 

بردند و در ساحل گل اند دارالتجاره باز نمودند که 

شه  سخت ري تون   ساحل  ست. در  کی از آنها ندر ي پروا

یک و  یل اوت سابی از قب ست و ح شهرهای در ند.  دواند

کارتاژ ساختند. تمام ساحل افريقا را پیموده به تنگه 

ط بل  ندل  ج سی  )ا کت تار ماورا آن بممل سیدند و  ارق ر

عدن  پر م صلخیز و  سیار حا نرا ب ته آ ست ياف نونی( د ک

فری  قره وا شم و ن غن و پ ندم و رو جا گ ند و از آن ديد

 آوردند.

کز متملّ  که مر بود  قادس  سپانی  قی در ا کات فنی

مراوده  که  شت  یزی نگذ سبی دارد و ا سیار منا قع ب مو

قدری قادس ب صور و  مابین  برس و  فی کم ق که ح شد  سهل 

 فنیقیه را پیدا کرد.

 

 کارتاژ ۀدور

صور اون به تمول خود می بالید بر ضد دولت آشور 

طغیان کرد. سالطین نینوا و بابل آنرا محاصره نمودند 

 و همین مطلب از مائه ششم ببعد باعث تنزل وی گرديد.

روم بشهری رسید که ساخته دست قدرت صور در بحرالّ 

صو خود  تاژ در مردم  شت. کار نام دا تاژ  بود و کار ر 

يرا در بحرالّ  می دارد ز قع مه سیل و مو بل سی روم مقا

تاژ از  شد. کار شد میبا مد و  های آ قاطع راه  کز ت مر

مردم فنیقیه هرک  را که در افريقا و سیسیل و اسپانی 
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مقیم بود در تحت سلطه خود آورده دولت مقتدری ترتیب 

شد اين دولت در رقابت داد که بدولت پونیک معروف میبا

بت در  لی عاق مد و فايق آ سک  نان و اترو بر يو جارتی  ت

پ   يد و  له روم گرد تار حم میالد گرف بل از  ئه دوم ق ما

 از مقاومت مردانه منقرض گرديد.

 

 یهه فنیقّ بحريّ 

مردم فنیقّ  کر  يانوردی زاده ف که در بوده بل یه ن

يت در  مردم کر یل  گری از قب قوام دي شان ا پیش از اي

یه روم بحرپیمايی میکردند نهايت آنکه مردم فنیقّ بحرالّ 

نی بحريّ  ساس متی يانوردی را برا کار زده در خود را ب ه 

استوار نمودند. و در طی اندين مائه درين کار جسارت 

بخرج میداده گوی شهرت را ربودند سالطین خارجی که در 

یب بحريّ  مردم فنیقّ صدد ترت با  لب  ند اغ بر میامد یه ه 

مدار میگذاشتند از قبیل سلیمان که کشتی هايی قرار و 

فارس  لیج  که در خ سناخريب  نداخت و  مر ا بدريای اح

بمسافرت بحری اقدام کرد. کشتی فنیقی پلی داشته و در 

های  مدور و دو انت باجنبین  بوده  گی  جی بزر کم کر ح

شتی  لو ک کرده. در ج کت می شراع حر پارو و  مده. ب برآ

بدنه کشتی دشمن رخنه  جنگی تیزی تعبیه میشده که در

با  که  بود  ضی ن یاط مقت که احت جا  وارد آورد. از آن

انین کشتی از وسط دريا حرکت کنند صالح در آن میديدند 

که روزها از کنار ساحل عبور نمايند و شب در خلیجی 

شکی  شیده در خ مل ک شتی را روی ر يا ک ند  گر بینداز لن

دماغه اطراق نمايند و فردا دوباره راه بیفتند و از 

ضع بحرالّ  مین و ند به گر برو غه دي به دما روم را ای 

 سیاحت کرده اند.
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 مسافرتهای طولنی

ندان  مايی ا فن بحرپی ند در  قی هرا حان فنی مال

کردن از  سفر دور و درازی  لی  ند و کرده بود شرفتی ن پی

روم گذشااته باادرياهای بعیااد و خوفناااک ماننااد بحراّلاا

 اقیانوس اطل  و هند رفته اند.

ونه سفرها را دور زدن دريا نامیده اند و اين گ

حوالی  سفر اول در  ست.  سافرت معروف له دو م از آنجم

جام  صر ان عون م خائو فر بامر ن میالد و  بل از  صد ق شش

دوت نقل میکند که مالحان فنیقی وگرفته و شرح آنرا هر

از بحر احمر عازم شدند و در ظرف سه سال دور افريقا 

 را گشتند.

يد: وهر با »ودت میگو قی را  حان فنی خائو مال ن

طارق و  بل  يق ج تا از طر مود  نه ن خود روا شتیهای  ک

حان بحرالّ  یب مال باين ترت ند.  عت نماي صر مراج روم بم

ستند و از بحرالّ  شتی نش مر بک حر اح قی در ب روم فنی

برگشتند. هر سال اون پائیز در میرسید بساحل میآمدند 

ستند.  می نش ظار درو  شتند و بانت ندم میکا پ  از و گ

برداشت محصول دوباره راه دريا پیش می گرفتند. اون 

دو سال بهمین منوال مسافرت کردند سال سوم از تنگه 

جبل طارق گذشتند و بمصر باز آمدند. در مراجعت روايت 

نب  تاب از جا ند آف يده ا کت د قع حر که در مو ند  میکرد

راست ايشان برمیايد. بنظر من اين نکته باور کردنی 

لی شايد ديگران باور کنند. اين نخستین بار نمی آيد و

 «بود که افريقا شناخته شد.
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خالف  هت م شم از ج ئه ش هانون در ما سفر دوم را 

شتی از  سته ک يک د که  هانون  فت.  پیش گر بور  راه مز

کارتاژ گرفته بود مامور شد ساحل غربی افريقا را از 

سمت  ندی در آن  بادی ا ند و آ سیاحت ک طارق  بل  شت ج پ

ايد و علی الظاهر تا نواحی خلیج گینه رفته دائر نم

 است.

ترجمااه ای از شااروح هااانون بزبااان يونااانی 

 باقیمانده که بعضی از تکه های آن از اين قرار است: 

هانون روايت میکند که اون مدتی ممتد دريا پیمود از 

بدريااه بزرگی که کوه های بلندی بر »شطی بال رفته 

ها وحشیانی میزيستند که  آن مشرف بود رسید. درين کوه

پوست حیوانات در بر کرده بودند و با انداختن سنگ ما 

شدند مانع می شدن  یاده  گری « را از پ برود دي جا  از آن

گذشتند که بزرگ و وسیع و پر از نهنگ و اسب آبی بود 

بود  قع  يره ای وا نار جز که ک جی  پ  از آن در خلی و 

جنگل ایزی  آنجا پیاده شديم تا روز بود جز»ايستادند 

بنظر نرسید ولی اون شب درآمد آتش فراوانی ديديم و 

صدای سرنا و صنج و طنبور و هیاهوی مهیبی شنیديم ما 

را ترس گرفت. غیب گويان نیز امر دادند که بگريزيم. 

لذا ما دوباره براه افتاديم و از کنار سرزمینی که 

يکپاراه آتش بود و بوی خوش آن دماغ را معطر مینمود 

خت:  رد بدريا میري سوزان  سیالبهای  طه  ين نق شديم. در

زمین بقدری گرم بود که پای ما نمیتوانست تاب بیاورد 

اون بدان نزديک »قدری دورتر بجزيره ای رسیده و ...« 

عده  ند.  سکنی دار شی در آن  شتی وح که م يديم  شديم د

زنان بر مردان میچربید و بدنشان از پشم و مو مستور 

ما ايشان را میمون میگفتند. ما شروع بود و ترجمانان 

بتعاقب کرديم ولی بمردها نرسیديم زيرا از بلندی خوب 
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بال میرفتند و با انداختن سنگ دفاع میکردند. هر طور 

بود سه زن را گرفتیم ولی اون کسان ما را بشدت دندان 

نديم و  شان را ک شتیم. پوست ها را ک ناگزير آن ند  گرفت

گر  يم و دي تاژ آورد قه بکار اون آذو نرفتیم  لوتر  ج

 «نداشتیم.

های  قی در دريا هل فنی گری از ا يانوردان دي در

شف  لی  را ک ير انگ مع الجزا کرده مج مايی  شمال بحرپی

کردند و معادن قلع جزاير کاسی تريد )جزاير قلع( را 

بکار انداختند. شايد اين جزيره همان سیلی باشد که 

شده  قع  نوآی وا يره کر شبه جز های  حان در انت ست. مال ا

 یک هم رفته اند.تفنیقی تا دريای شمال و دريای بال

 

 هات دريانوردی مردم فنیقیّ خصوصیّ 

دريااانوردان فنیقاای بساایاحت و تجااارت و دزدی 

دريايی هر سه می پرداختند اجناس خو را برداشته حرکت 

میکردند و اون از کشتی پیاده میشدند متاع خود را می 

مبادله میکردند پ  از آن  گستردند و با حاصل آن محلّ 

ات خود را از سر بگیرند. اين جلوتر میرفتند تا عملیّ 

طول  سال  ندين  بود و ا طولنی  لی  لب خی سافرتها اغ م

عض تجّ  تا ب شید  نافع میک ند. م به بین طن  باز روی و ار 

لب در  ند و اغ جارت میافزود بر ت یز  يايی را ن دزدی در

ديدند بغارت سرزمین وحشیان اون محلی را بی مستحف  می

میگرفتند. بعضی اوقات نیز بومیان و مخصوصًا زنان را 

سط  شیده و و شتی ک ند بک بزک میآمد سباب  شای ا که بتما

يت  شتی نها خدای ک ند. نا گر برمیگرفت تًا لن له غفل معام

مواظب بود که راه خود را مخفی بدارد. مالحان فنیقی 

بروز ن شتند  مد دا فت و آ بدانجا ر که  نه ای  ه امک
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ند و نه راهی که پیش گرفته بودند و همین ترسی میداد

ند  ناکرده بکن کار  که  شد  سبب می شتند  یب دا که از رق

مثالً بعضی از مالحان فنیقی برای اينکه کسی براه و روش 

لف  عرض ت خود را در م شتی  که ک با اين برد  پی ن ها  آن

 ديده اند دم برنیاورده اند.

 

 هقیّ ینآباد کرده های مالحان ف

حان فن ست مال بادی در ستند آ که میتوان قی هرجا ی

روم ايشان بچندين میکردند انانکه عده آباديهای بحرالّ 

سه  نوان  ين ع حت ا که در ت ند  فی نما لی مخ سد و صد میر

قسم موسسه متمايز قرار دارد: در مصر و ممالک متمدنه 

ه بدين مقدار اقتصار میکردند که امتیازی مردم فنیقیّ 

چه  به آن شبیه  ند  قربگیر نوزدهم دول در  جدهم و  ن ه

پای  تی ارو بود از محال بارت  یازات ع ين امت ند. ا دار

مجزا از شهر که در آنجا آزادانه مغازه و بازار دائر 

مینمودند. محالت مزبور در بعضی از شهرها مانند منفی  

اهمیت مخصوصی میگرفت و مرکز تجارت بین المللی میشد 

یب مید جاره ترت شی دارالت لک وح ما در مما باين ا ند  اد

معنی که جزيره کواک يا دماغه ای که دفاع آن اشکالی 

نداشت اختیار کرده در آنجا انبار و مخزن و کارخانه 

عه ای  سیله قل موع را بو ين مج ساختند و ا بد می و مع

حمايت میکردند و اين همان کاری است که پرتغالیها در 

ند.  ستان کرد قا و هندو سواحل افري شانزدهم در  ئه  ما

کاره مردم  بازار م کم  که ح بدارالتجاره  سايگی  آن هم

 حسابی داشت میامدند و امتعه خود را مبادله میکردند.

سکنه اين دارالتجاره ها از مالح و تاجر معین و 

قاط  ضی ن کرد در بع یر می مدام تغی که  بود بل حدود ن م
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مردم واقعًا محل را عمارت میکردند بترتیبی که فرانسه 

يره  می دادر الجز جام  شهرها دند.ان که  نی  بدين مع

میساختند بومیها را مطیع میکردند و مملکت را اداره 

مینمودند و از اين جمله مهمتر از همه شمال افريقا و 

 جنوب اسپانی بود.

 

 قینیتجارت ف

قی در تمام عالم قديم بسط يافت زيرا نیتجارت ف

بالد  مام  يا. در ت هم از در فت  صورت میگر شکی  هم از خ

ه پیدا میشدند که امتعه صور و از فنیقیّ آسیا مردمی 

 صیدا را بفروش میرسانیدند.

ه يک رشته کاروان ترتیب داده بود که بحر فنیقیّ 

با بحرالّ  فارس را  لیج  ساخت و خزر و خ بوط می روم مر

باين ترتیب از خشکی يا از دريا با کشتی يا با شتر 

 محصولت تمام دنیا را در صور و صیدا جمع میآورد.

ند. از از عر یق میآورد مر و عق ندر و  ستان ک ب

هندوسااتان احجااار کريمااه و ادويااه و عاااج و اوبهااای 

به ای. از  های پن اه  نف و پار سب و ک صر ا تی. از م قیم

مر و  م  و مر نان  ير يو قره. از جزا ندم و ن سپانی گ ا

بین  بر. از  لع و عن شمال ق لک  غوان. از مما صدف ار

طر و خرما. از النهرين پاراه های گرانبها و قالی و ع

 قفقاز فلزات و برده. 

مردم فنیقیّ  عت  های پرمنف شی از تجارت ه برده فرو

بود. در مملکتی که از جنگ مظفر و پیروز بیرون آمده 

غالم و کنیز فراوان و ارزان بود درصورتیکه نقاط ديگر 

پول  شت و  ياد لزم دا يد ز يام زرخر مل آن ا ضای تج باقت

ر صور سیاهان حبشی و گزاف میداد. ديری نگذشت که شه
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سفیدپوستانی را که از يونان و ايطالی و قفقاز بودند 

در بازار خود جمع آورد زيرا مردم آن شهر میدانستند 

حل  کدام م مردم  يا  ند و  جا بخر نگ را ک سرای ج که ا

اطفال خود را در ازای اشیای بی قیمت میفروشند. باين 

لک بدربارهای مما کرده  مع  يدان را ج یب زرخر شرق  ترت م

 میفروختند.

 

 صنعت فنیقی

فه و  که در حر ند بل تاجر نبود ها  قی تن مردم فنی

جارت  نق ت شتند. رو ستی دا یز د نه ن نداختن کارخا راه ا

بود. در آن  شده  سبب  مردم آن  بر  صنعت معت قی را  فنی

اوقات ملل مشرق ارباب حرفی مانند نساج و اسلحه ساز 

ی گرفتند و جواهر فروش داشتند که يکی دو کمک بیش نم

ست  صنعت د مروز ب که ا سانی  ند ک یه مان مردم فنیق ما  ا

میزنند کارخانه های حسابی داشتند و کارگران بسیاری 

عه ای را  سیله امت باين و ند و  مع مینمود هم ج را دور 

که برای صدور بخارجه خوب بود بمقدار زياد و ارزان 

ظروف و  بود از  بارت  بور ع عه مز ند. امت یه میکرد ته

 اراه و اصنام.جواهر و پ

ق یه طري یل  همردم فنیق صری را تکم بافی م اه  پار

روم توری و پاراه دست دوزی کردند. باهالی حوزه بحرالّ 

شده مرغوب میرساندند. گوشواره و جواهر و گردن بند و 

دستنبند و حلقه و سنجاق و مجسمه های کواکی از بلور 

يا گل لعاب داده باهل يونان و اتروسک می فروختند. 

مین امتعه بعدها سرمشق اقوام اروپا گرديد. البته ه

اين اجناس ایزی نبود که در آن هنری بخرج داده باشند 

قدار  ساختند. بم فروش می هه  که بج ظر  ين ن که از ا بل
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زياد تهیه میکردند و اندان هم سر آن دقت نمینمودند 

 و اغلب تقلیدی از مصنوعات مصر يا کلده بود.

ب ساخته شود قهرًا نقصی هر ایز که بسیار و بشتا

قی بوضوح نمايان نیدارد. اين نقص در کلیه مصنوعات ف

قه  صنعت عال بیش از  جارت  یه بت مردم فنیق يرا  شد ز می

داشتند و بدين لحام در فکر شکل تازه يا زيبا نبودند 

بلکه بساختن يا تقلید متاعی که متداول میشد قناعت 

 میکردند تا پول جمع آوردی نمايند.

ه شیشه شفاف و رنگ ارغوان بود. خاص فنیقیّ صناعت 

ست  ساحل بد شتند از  کار لزم دا برای اين که  موادی را 

کار  مورک  ب شه و  کار شی يا ب سفید در مل  ند. ر میآورد

رنگ میرفت. مورک  صدفی است که از دو سر آن آب سرا 

رنگی موسوم به ارغوان میگیرند. اين صدف اند قسم است 

خی بنفش رنگ میداد که خیلی آن که از فنیقیه بود سر

مورک   شد.  یده می شاهوار نام غوانی  شت و ار مت دا قی

يونان برنگ بنفش بود و مورک  اوقیانوس اطل  برنگی 

بًا سیاه. اون پشم اسپانی بصور و صیدا وارد شد  تقري

نگ رو غوانی ر اه ار گزاف نپار مت  فت و بقی مده گر ق ع

رد زيرا بفروش رفت و در همه دنیای قديم طالب پیدا ک

نگ  به ر یز دو مرت اه را ن بود و پار یاب  مورک  کم

باقی  توری روم  قراض امپرا تا ان شهرت  ين  ند ا میکرد

 مانده است.

 

 الفباء

ه بسهولتی در کار خواندن و نوشتن و مردم فنیقیّ 

ب نگهداشتن محتاج بودند تا تجارت خود را در تحت احس

لل  ساير م ساب را از  بت و ح ند. کتا گاه دار ظم ن ن
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آموختند و  -مردم مصر و کلده يا جزيره کريت -متمدنه

 ءبعدها هوش عملی خود را بکار انداخته باختراع الفبا

نائل آمدند. نقص عمده عالمات خط مصر و کلده اين بود 

که برخی تقطیعات را میرسانید و بعضی کلمات تمام را 

يک  برای  که  شد  هم می لب  حروف را. اغ قط  پاره ای ف و 

المت وجود داشت. مردم فنیقیه از اين جمله صدا اندين ع

بیست و دو عالمت انتخاب نمودند و باين ترتیب آن طرز 

مشکل را آسان و ساده کردند. محتمل است که بیست و دو 

یرو  خص ه که مل صر  ثانوی م خط  مات  بور از عال مت مز عال

مت  ست و دو عال ين بی شد. ا شده با شتق  بود م یف  گل

نبود بلکه فقط حروف را از نماينده تقطیعات و کلمات 

روف کتابت کلیه حصامته و مصوته میرسانید و با اين 

اصوات مخارج زبان فنیقی و ساير السنه ممکن گرديد. 

قبل از میالد صورت نخستین  11۰۰باين ترتیب در حوالی 

یز  تن ن قوم ل نان و  مردم يو شد و  سته  لی ب بای عم الف

 ن تقلید نمودند.آبعدها از 

 

 

 

 یهمردم فنیقّ مذهب 

اين ملت تاجر که باستفاده و کامرانی از زندگی 

سرگرم بود از خود مذهبی نداشت. و خدايشان بخداوندان 

پر  صی از  شان خصاي ند اي یداد و مان شباهت م لده  ک

مذهبی فن سم  یداد. مرا شان م ندگی ن ه قیّ یمدعايی و در

 لبیشتر از کلده با خونخواری توام بود زيرا درين حا

 بان میکردند.انسان قر
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صوص  باب( مخ لی )رب الر یه بع بالد فنیق يک از  هر

بخااود داشاات و بعاال را اسااامی مختلااف بااود: آدناای ، 

  ، ملکارت و درصور.لدربیب

عالوه بر بعل آلهه ای را نیز میپرستیدند موسوم 

به آستارته که خداوند عشق و شبیه ايستار آلهه کلده 

اه میبايستی بود. بعضی اوقات بزرگان شهر و خود پادش

فرزندان خويش را بجهت فرونشاندن غضب بعل در راه او 

نا در  شیپور کر با  نده و  بانی را ز ند. قر بان کن قر

برابر بت خدا میسوزاندند. مادر طفل نیز بايستی حضور 

داشته باشد و ضمنًا خود را بايد بقسمی آراسته باشد 

که گويی بعیدی دعوت دارد. مشهورترين مراسم مذهبی در 

بیبل  بافتخار آدنی  گرفته میشد. اين مراسم درهم و 

عديم  شدتی  با  شادی را  حزن و  بًا  بود و متناو برهم 

 ظیر ظاهر مینمود.النّ 

هار را  تاب ب که آف صیفی و موقعی حول  قات ت در او

يرا  ند ز ماتم میگرفت نی   مرگ آد عزای  شد. در  میک

نانی  ست. ز شته ا نی  را ک یول آد بد ه گرازی  ند  میگفت

پريشان کرده در شهر و ده میکشتند. صورت خود را  گیسو

هم  پايیز  شیدند. در  ضجه میک شیدند و  ناخن میخرا با 

ما روز  شید ا طول میک فت روز  شده ه شروع  نو  عزا از 

گاه  شد. آن نده  نی  ز که آد ند  بر میداد نه خ شتم که ه

نوبه باعیاد میرسید و با وجود و طرب بپايان میآمد. 

 و بی نظم تر بود. رازدحام جشن و عزا بیشت

 یهمقام مردم فنیقّ 

ه هیچگونه خصوصیتی نداشته و بطوری قیّ یت فنمدنیّ 

خود  ثری از  نوع ا هیچ  بًا  که تقري ته  بین رف هم از 

نگذاشته است. معذلک سمتی را که اين قوم دارا بوده 
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ه پايین تر نیست زيرا مردم فنیقیّ  ماز مقام ساير اقوا

يانوردی و تجّ  شهکه در قوام  ارت را پی یان ا ند م کرد

گر از  نابراين ا ند. ب گذار بود شت و  مدام در گ قديم 

قوام و  ساير ا مدن  شار ت ند بانت یاورده ا یزی ن خود ا

بالخاصه تمدن مصر و کلده کمک زيادی کرده اند و بدون 

اينکه خود متوجه باشند اين مدنیت را همراه عدلهای 

و هم  روم پراکنده اندعه خود کرده در سواحل بحرالّ امتّ 

بوسیله تجارت و آباديهايی که کرده اند ملل اروپا را 

 از ظلمت وحشیگری بدر آورده تربیت نموده اند.

 

 تاريخ ابتدای ايران  از نظرگاه ديگر

به استناد دست افزارهاي سنگي ساده اي كه از انسان 

در مناطق شرقي و جنوب شرقي قاره آفريقا به دست آمده 

بر سان  یدايش ان ست، از پ حدود  ا خاكي  كره  ين  روي ا

اهار میلیون سال مي گذرد. اين دوره را انسان شناسان 

دوران " پارينااه ساانگي " نامیااده انااد و باار حسااب 

تغییراتي كه به مرور زمان در كاراكتر شدن اين دست 

سه دوره  به  سنگي  نه  مده، دوران پاري يد آ ها پد افزار

 قديم، میاني و جديد تقسیم شده است. 

 

 Lower Palaeolithicايران در دوره پارينه سنگي ) 

 ) 

انسان شناسي در ايران  ،بررسیهاي باستان شناسي 

يد و  هم جد سنگي،  نه  سايي دوره پاري براي شنا مروزي  ا

هم محدود است. به دلیل همین دو امر، اطالعات به دست 

آمده نیز بسیار ناایز و در محدوده ظن و گمان است. 

سد كه با توجه به جغرافیاي طبیعي و ولي به نظر مي ر
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وضعیت اقلیمي ايران، در اين سرزمین دستهاي كواكي از 

تامین  ست و  به زي قادر  نده  صورت پراك به  سان  ان

مع  با ج ها  ين گروه ند. ا بوده ا خود  غذايي  هاي  نیاز

آوري فرآورده هاي نباتي كه در ايران به صورت خود رو 

و همچنین با شكار قابل گرد آوري و استفاده بوده اند 

مورد  غذاي  ندگان،  شايد پر يان و  صید آبز نات و  حیوا

نیاز خود را تامین مي كردند و در امر تامین غذا از 

ابزارهاي بسیار ساده و متناسب با تهیه نوع غذا از 

سنگ، اوب و استخوان حیوانات سود مي جستند. به دلیل 

وب قدمت اين دوره، وسايل و ابزارهاي ساخته شده از ا

و استخوان به كلي از بین رفته است و فقط ابزارهاي 

سنگي را انسان شناسان با بررسیهاي باستان شناسي از 

 قساامتهاي مختلااف ايااران جمااع آوري كاارده انااد. 

اون آثار دوره پارينه سنگي قديم را كه در اند منطقه 

سي  صل برر يك ف ساس  بر ا ند،  كرده ا گزارش  يران  از ا

ت آنها هنوز نكات ابهام آمیزي ارائه شده است، در صح

حال  شها در  ين گزار كه ا جا  لي، از آن جود دارد. و و

حاضر در نوشته هاي مربوط به اين دوره از حیات انسان 

در ايران، تا به دست آمدن مدارك دقیقتر، راه يافته 

است، نااار به ارائه آنها به عنوان اسناد و مدارك 

دوره قديم آن،  دوره پارينه سنگي در ايران، مخصوصا"

شده  سايي  يران شنا قه ا سه منط مدارك از  ين  ستیم. ا ه

 اند كه عبارتند از: 

منطقه اي در نزديكي " بقبقو " در حدود يكصدو اهل . 1

كیلااومتري مشااهد در اطااراف بسااتر خشااك " كشااف رود" 

 خراسان. 

آثاري شامل اند افزار سنگي از منطقه اي واقع در . 2

مراغه، تبريز و میانه، نیز آذربايجان، در مثلث بین 
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به دوره  لق  گزارش متع به  نا  كه ب ست  مده ا ست آ به د

 پارينه سنگي قديم است. 

لديز " . 3 قه "  مده از منط ست آ به د سنگي  بزار  ا

سیستان كه قدمتي برابر با يكصد هزار سال قبل دارند 

و از نظر فن ابزار سازي، آنها را جزو نوع آشولین ) 

Acheulean  يعنااي جدياادترين ابزارهاااي ساانگي دوره )

 پارينااه ساانگي قااديم طبقااه بناادي كاارده انااد. 

عرف  ناطق م يع م ندگي و توز گونگي پراك به ا جه  با تو

نه  هیچ گو جاي  يران،  قديم در ا سنگي  نه  دوره پاري

ترديدي نیست كه بررسي و تحقیق درباره پارينه سنگي 

گرفتن ظر  بدون در ن هايي و  به تن يران  و  قديم در ا

في،  ست. از طر پذير نی كان  جوار ام ناطق هم ضعیت م

ناطق  قديم در م سنگي  نه  به دوره پاري بوط  عات مر مطال

همجوار، يا انجام نشده است و يا انان مغشوش و غیر 

مثال"، در  ستند.  ستناد نی بل ا كه قا ست  بول ا بل ق قا

به  شده  جام  ين دوره ان كه در ا عاتي  ستان مطال تركمن

علمي مطابقت ندارد. زيرا تمامي هیچ صورت با واقعیت 

به دوره  نواحي،  ستقرار در آن  بل از ا سنگي ق ثار  آ

 میان سنگي و نوسنگي منسوب شده اند. 

عالوه بر موارد فوق، بايد افزود كه تعیین قدمت 

آثااار از طريااق اسااتفاده از روشااهاي علمااي ماننااد 

( و  Potassium Argonآزمايشات موسوم به پتاسیم آرگاون )

(   Magnetic Polarity Chronology) جهت قطب مغناطیسايتعیین 

( كاه  Uranium Thoriumو يا مقدار اورانیاوم تورياوم )

در ديگر نقاط جهان با موفقیت براي تعیین تاريخ دوره 

هاي پارينه سنگي به كار رفته است، هنوز بر روي آثار 

به دست آمده از ايران انجام نشده. به عالوه، وضعیت 
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به بوط  له  مر له دوره پ سي از جم مین شنا هاي ز دوران

( يعني دوره كه در آن انسان بار  Pleistoceneايستوسین )

كره زمین پديدار شده است، در ايران تاريك و مبهم مي 

 باشد. 

 

 مایاانه پاارينه سنگي

نه در  سنگي میا نه  به دوره پاري بوط  شواهد مر

ين دوره از  ثار ا ست. آ لي ا تر از دوره قب يران به ا

از نظار قادمت،   نقاط مختلف ايران به دست آمده است.

كه  ست  شده ا قع  تاريخ وا حدوده اي از  ين دوره در م ا

براي تعیین قدمت آثار ممكن  14آنجا آزمايشات كربن 

ضعیت  تري از و عات دقیق توان اطال مي  ين رو،  ست. از ا ا

فرهنگي اين دوره فراهم كرد. به نظر مي رسد كه اين 

گي در ا تا دوره فرهن سال  هزار  صد  حدود يك يران از 

 هشتادهزار سال پیش آغاز شده است.

بیشتر ابزارها و تولیدات سنگي اين دوره را مي 

( طبقه بنادي كارد.  moustrianتوان از نوع موسترين ) 

شمال  تا  پا  غرب ارو ها از  نوع ابزار ين  ید ا تول

بوده  يج  كزي را سیاي مر تا آ يك  خاور نزد قا، و  آفري

تاريخ دقیق افول فرهنگ داراي دست افزار است. هر اند 

نوع موسترين در ايران كامال" روشن نیست، ولي به نظر 

اكثر قريب به اتفاق انسان شناسان، اين فرهنگ در حدو 

اهل هزار سال پیش پايان يافته است. بنابر اين منطقي 

به نظر مي رسد كه طول اين دوره فرهنگي را در ايران 

 ار سال پیش تصور كنیم . بین شصت تا پنجاه هز

محلهاااي باسااتاني معاارف اياان دوره فرهنگااي در 

ايااران، بیشااتر مناااطق رشااته جبااال زاگاارس، نااواحي 
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ند. در  شده ا سايي  ستان شنا ستان و لر جان، كرد آذرباي

مازندران، خراسان و خوزستان نیز آثاري از اين دوره 

به دست آمده است. در داخل فالت مركزي ايران در حوالي 

ان يك محل، و محل ديگر در كرمان معرفي شده است. تهر

در ناحیااه " لديااز " در بلواسااتان كااه مركااز فرهنااگ 

لديزيان مي باشد، هنوز آثاري از دوره موسترين گزارش 

گي، از  ين دوره فرهن هاي ا نه  ترين نمو ست. به شده ا ن

ستان  باد در لر خرم آ يك  ستاني نزد لف با قاط مخت ن

ب ثار  ند. آ شده ا سايي  هاي " شنا مده از غار ست آ ه د

كنجي " غاريا پناهگاه سنگي " ارجنه " ) ارژنه ( غار 

" قمري پناهگاه سنگي " هومیان " كه در ناحیه كوهدشت 

خرم آباد قرار گرفته اند، ) كه محل اخیر، در ارتفاع 

ست و در  2۰۰۰حدود  ته ا قرار گرف يا  سطح در تري از  م

ثار دوران سنگ زمره مرتفع ترين محلهايي مي باشد كه آ

در خاور نزديك از آن به دست آمده است ( ، معرف دوره 

یه "  ستند. در ناح ستان ه نه در لر سنگي میا نه  پاري

حدود  فاع  كه در ارت سیمره  نه  لیالن " در دره رودخا ه

متري از سطح دريا قرار گرفته است نیز، در هفت  9۰۰

نقطه آثار دوره پارينه سنگي میانه شناسايي شده است 

غارويال" و " ك يك " ، "  پل پار ند:"  له ا ه از آن جم

 غارهوشي" . 

در " كاگیكا" در نزديكي شهر كرمانشاه نیز آثار 

 ايااااااان دوره شناساااااااايي شاااااااده اسااااااات. 

در همین منطقه، در " غار بیستون " و پناهگاه سنگي " 

ثاري از  خار " آ غار "  ها در  يك آن سي " و نزد وروا

ارهاي سنگي مشخصه نوع دوره پارينه سنگي میانه با ابز

 موسترين مورد شناسايي قرار گرفته اند. 
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عالوه بر اين مناصق كه بايد آنها را مراكز تجمع 

گروهاي متعلق به دوره پارينه سنگي میانه تصور كرد، 

هرم  یل : ج يران از قب نده در ا ستاني پراك قاط با از ن

فارس و محلي واقع در دره رود كر در نزديكي شیراز و 

نی غاز همچ يا "  مان و  لی  "در كر تل اب يك "  ن، نزد

ثار دوره  یز، آ یه ن اه اروم يك دريا مه " در نزد تمت

كه آرام " در  غار "  ست. در  شده ا سايي  سترين شنا مو

گرگان نیز آثاري مشابه آثار موسترين جبال زاگرس به 

دست آمده است. اخیرا" نیز، نگارنده موفق به يافتن 

نه در حوضه مسیله واقع در آثار دوره پارينه سنگي میا

 نزديكي ورامین در جنوب تهران گرديده است. 

 

 جادياد پاارينه سنگي

سنگي  نه  مده از دوره پاري ست آ به د ثار  ثر آ اك

ند و  شده ا مع آوري  گرس ج قه زا يران از منط يد در ا جد

مي  يده  يادي د نوع ز سنگي ت كه در ادوات  جود اين با و

و فن ابزارسازي  شود. به نظر مي رسد كه نحوه زندگي

از دوره پارينه سنگي میانه به جديد، در منطقه زاگرس 

 تدريجي بوده است. 

يكي ديگر از ويژگیهاي فرهنگي دوره پارينه سنگي 

لي در  قه اي و مح گي منط هاي فرهن تاثیر ويژگی يد،  جد

ين  ثار ا ست. آ سنگي ا هاي  ساخت ادوات و ابزار حوه  ن

زديكي خرم آباد دوره كه از غار " يافته " واقع در ن

لرستان به دست آمده اند، قدمتي در حدود سي پنج هزار 

سال دارند. يكي از ويژگیهاي صنعتي دوره پارينه سنگي 

جديد در ايران، ساختن ادوات سنگي بسیار كواك است كه 

باد،  خرم آ شوند. در  مي  یده  غه" نام صطالحا "ريزتی ا
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عااالوه باار غااار "يافتااه" از غارهاااي " ارجنااه" و " 

پاسنگر" نیز آثار اين دوره به دست آمده است. در غرب 

ايران در غار "خر" و پناهگاه سنگي " ورواسي " نزديك 

سايي  يد شنا سنگي جد نه  ثار دوره پاري یز آ شاه ن كرمان

 شاااااااااااااااااااااده اسااااااااااااااااااااات. 

مارگورگالن  مارزور " ، "  هاي "  لیالن در غار در دره ه

به  لق  ثاري متع گل " آ غار " گو مار" و  سراب " ،" دار

شده  سايي  يران شنا يد ا سنگي جد نه  خر دوره پاري اوا

است. هر اند به طور دقیق آغاز و پايان اين دوره در 

ايران به روشني معلوم نسیت، ولي به نظر مي رسد در 

حدود يازده هزار سال پیش اين فرهنگ در ايران ادامه 

نه  شروع دوره فراپاري با  سرانجام  كه  تا اين شته  دا

 ه پذيرفته است. سنگي اين دوره خاتم

 

 

 فارا پاارينه سنگي )میانه سنگي( 

اگر اه اكثر محققین آغاز اين دوره را در منطقه 

زاگرس از حدود سیزده هزار سال پیش تصور كرده اند، 

ولي عده اي معتقدند از حدود بیست هزار سال پیش اين 

فرهنگ از فرهنگ دوران پارينه سنگي مشتق گرديد و تا 

غاز دوران  مداري، آ شاورزي و دا يق ك غذا از طر ید  تول

ادامه پیدا كرد. عده اي از باستان شناسان نیز قبال" 

قرار  عه  مورد مطال سنگي  یان  نام م به  ين دوران را  ا

داده بودنااد. بااه طااور كلااي، ادوات ساانگي اياان دوره 

ساخته  لي  سنگي دوران قب تر از ادوات  كواكتر و ظريف

غه نواع تی ين دوره ا ند. در ا ساخته  شده ا سنگي  هاي 

   شده و انواع مختلف مته هاي سنگي تولید مي شده است.
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از ريز تیغه هاي كواك و ظريف مثلثي شكل براي 

تولید داس براي دروغالت خود رو استفاده مي شد. اين 

اوبي،  هاي  سته  هم در د نار  ها را در ك غه  يز تی ر

استخواني و يا شاخي قرار مي دانند و آنها را به كمك 

طبیعي، در محل شكافهاي ايجاد شده در دسته هاي  قیر

 محكم مي كردند. 

در حااال حاضاار،بقاياي نخسااتین اجتماعااات دوره 

غار در  ند  خزر در ا حر  حوزه ب سنگي در  نه  فراپاي

نزديكي بهشهر به دست آمده است كه زمان استقرار آنان 

در آن غارهااااز حاادود دوازده هاازار سااال پاایش آغاااز 

ين  ست. ا يده ا ند " ،" گرد ند از :" كمرب ها عبارت غار

غار"  سد  مي ر ظر  به ن ته  په ". الب لي ت هاتو " و " ع

علي تپه " در حدود يازده هزار سال قبل متروك گرديد 

پ  از آن در  مي  ند " ك مر ب هاتو" و " ك هاي "  و غار

حدود نه   حدود اواسط هزاره هفتم يا ششم قبل از میالد

    ي متروك شدند.هزار يا هشت هزار سال پیش به كل

به هر حال به نظر مي رسد در حدود هفت هزار سال 

مه  لي خات به ك يران  سنگي در ا نه  پیش دوره فراپاري

جايگزين  غذا،  ید  شاورزي و تول ندگي ك كرد و ز یدا  پ

   زندگي از طريق جمع آوري و شكار و صید گرديد.

 

 ايران در دوره نوسنگي

 در پايااان آخاارين مرحلااه پارينااه ساانگي كااه

قاابال"دوران میااان ساانگي خوانااده میشااد و امااروزه در 

جود  گاني و فق هم سنگي توا نه  به فراپاري یدن آن  نام

دارد، دوران جديد آغاز شد كه با تحولتي كه در صنايع 

و روش زناادگي صااورت گرفاات، آن را دوران نوساانگي مااي 
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 نامنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. 

تمامي حوادث و اتفاقاتي كه به وقوع پیوست تا انسان 

حیات دست از جمع آوري غذا و شكارورزي و براي ادامه 

نويني از  له  غذا وارد مرح ید  با تول بردارد و  صید 

مي  مه آن را  مروز ادا ما ا كه  گردد،  گي  ندگي فرهن ز

گذرانیم ، از همین دوران فرهنگي كه اصطالحا" نوسنگي 

نامیااده شااده، آغاااز گرديااد اساات. اياان دوران در 

قبل شروع نشده  سال 9۰۰۰خاورمیانه و ايران زودتر از 

است، در حالي در ساير قسمتهاي جهان گاهي اند هزار 

 سال بعد از آن آغاز گرديد. 

سااال قباال، گروههااايي از  9۰۰۰در ايااران حاادود 

جوامع انساني با استقرار در يك منطقه و در نهايت يك 

محل ، دوره كوچ دائم از منطقه اي به منطقه اي ديگر 

گر را پ لي دي به مح لي  شتند و دوره و از مح سر گذا شت 

 تولیااد غااذا و سااكونت در يااك محاال را آغاااز كردنااد. 

ندين  گي داراي ا ساير ادوار فرهن به  سبت  ين دوران ن ا

ويژگي است كه از جمله آنها تغییراتي است كه در شكل 

ظاهري برخي از ابزارهاي سنگي به وجود آمد تا عملكرد 

آنها آنها را تغییر دهد و در جهت نیازهاي فني خود، 

را به ابزارهاي كارآمدتري تبديل كند. ابزارهاي سنگي 

به سرعت تخصصي شدند. انواع تیغه ها، خراشنده ها و 

خاص  هاي  براي كاربرد ها  ته  ها و م سكنه  ها، ا نده  ر

یدات  با تول سب  خاص متنا هاي  شدند و ابزار ساخته 

گروه را  ين  يد. ا ضافه گرد ها ا به آن یز،  شاورزي ن ك

سنگ هاي  شتر هاون ها و بی ساينده  ها،  سته هاون ي، د

ساطورهاي سنگي براي خرد كردن ساقه حبوبات و غالت و 

 نظاير آنها، تشكیل مي دادند. 
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ند  به ا توان  مي  يران را  سنگي در ا نو  دوران 

دوره كوتاهتر بر اساس تحولت صنعتي ابزار سازي و يا 

نحوه زندگي، تقسیم كرد. آنچه رايج بوده است، تقسیم 

بااه دو " دوره نوساانگي قباال از تولیااد و اياان دوران 

استفاده از سفال " ، و دوره نو سنگي توام با تولید 

غذا و استفاده از سفال " بوده است. اين تقسیم بندي 

نه  يك و خاورمیا خاور نزد حدود  قه م براي منط گر  را ا

بتوان پذيرفت، با توجه به فرهنگ انسان در سطح جهان 

مثال در ژاپن دوره نو  غیر قابل قبول است. به عنوان

سنگي از حدود ده هزار سال قبل شروع شده و از همان 

جامون" )  نوع "  سفال  به  كه  سفال  ید  با تول غاز  آ

jamon  مشهور اسات، هماراه باوده اسات. ماردم دوره )

جامون عالوه بر سفال، از ظروف سنگي و همچنین تیر و 

كمان نیز استفاده مي كردند و در محوطه هاي كواك به 

خود را از  یاز  مورد ن غذاي  مردم  ين  ند. ا مي برد سر 

طريق جمع آوري و شكار صید تامین مي كردند. نخستین 

حد غذا در  ندگان  ید كن میالد در تول پیش  سوم  قرن  ود 

غذايي  هاي  تامین نیاز به  برنج  شت  يق ك پن از طر ژا

( آغاااز  Yayoiپرداختنااد كااه بااا دوره " يااايوي " ) 

شد.براي ايران در دوران نوسنگي، يعني در دوراني كه 

پايان آن استقرار كامل در روستاها و آغاز شهر نشیني 

نسان است، نگارنده با توجه به مطالعات انجام شده ا

شنهاد  ير را پی ندي ز سیم ب سي تق ستان شنا سي و با شنا

 كرده است: 

 الف ( دوره جمع آوري غذا. 

 ( دوره گرد آوري و ذخیر غذا.   ب

 ج ( دوره تولید و استقرار در روستاها. 
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يران  سنگي ا ندي، دوران نو سیم ب ين تق جب ا به مو

با جمع آوري غذا و شكار صید، كه ادامه روش زندگي در 

با  لي  كرد، و یدا  مه پ ست، ادا سنگي ا نه  دوره فراپاي

اين تفاوت كه تحولت و تغییرات اشمگیري در فن ابزار 

سازي به وجود آمد. از ريز تیغه ها به مراتب بیشتر 

ستف لي ا صي از دوران قب سنگي تخص شد و ادوات  مي  اده 

به  ساخته و  شت،  سابقه ندا لي  كه در دوران قب گري  دي

 كار گرفته شد. 

آثار اين دوره در غارها و پناهگاههاي سنگي در 

قسمتهاي مختلف ايران شناسايي شده اند كه آثار موجود 

ند "  هاتو " " و كمرب په " ، "  لي ت هاي " ع در غار

 ا كنون گزارش گرديده اند. مشخص ترين آنها هستند كه ت

غذا  یر  گرد آوري و ذخ ني دوره  عد، يع در دوره ب

بوده  مراه  ساده ه سفال  نوعي  ید  با تول یز  گاهي ن كه 

براي  صید  شكار و  مع آوري و  بر ج عالوه  سان  ست، ان ا

تامین غذاي مورد نیاز فوري، قسمتي از برداشت خود را 

ذخیره نیز به صورت ساده و ابتدايي براي مدت كوتاهي 

سین  كي هر گنج دره " در نزدي په "  ست ت كرده ا مي 

كرمانشاااه و " تپااه سااراب " در شااش كیلااومتري شاارق 

ئه  گي را ارا ين دوره فرهن هاي از ا نه  شاه، نمو كرمان

 ماااااااااااااااااااااي كنناااااااااااااااااااااد. 

در دوره بعدي كه تولید غذا آغاز شد، انسان عالوه بر 

تولید بخش مهمي از نیازهاي غذايي خود، موفق گشت تا 

ج هاي با اي یز قابلیت ماري ن ساده در مع سرپناههاي  اد 

فرهنگي خود را ظاهر سازد و با ايجاد روستاهاي كواك 

كه  مورد  يد آ مي را پد ستاهاي دائ يت رو قت، در نها مو

 خود را مقدمه اي بر شهر نشیني محسوب مي گردد. 
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در ايران تمامي مراحلي را كه انسان پیموده است 

ه دوش دائمي به مرحله تا از زندگي كوچ روي و خانه ب

آغاز نشیني وارد گردد، مي توان با استنادات و شواهد 

مورد  سي  سان شنا يات ان سیها و حفر صل از برر ني حا عی

ناطق  ساير م عه اي در  نین مطال قرارداد. ا عه  مطال

خاورمیانه به آساني ايران امكان ندارد. با توجه به 

منطقه اين مهم است كه بايد خاورمیانه و خاور نزديك، 

اي كلیدي براي بررسي تحولت فرهنگي انسان تصور كرد و 

 آن را گاهواره و مهد فرهنگ و تمدن نامید. 

با وجود تغییراتي كه در هر دوره نسبت به دوره 

حوه  هاي از ن به  يا جن مام  مد، ت مي آ يد  پیش پد

عه  با مطال مروز  كه ا ند  باقي ماند شین  هاي پی فرهنگ

سابقه فرهن با  توان  مي  ها  هاي آن نه  خي از گو گي بر

فرهنگي انسان در خاور نزديك نیز آشنا شد. به عنوان 

 6۰مثال، در تپه " گوران " در دره هلیالن كه در حدود 

ستان  ست، با شده ا قع  شاه وا نوب كرمان لومتري ج كی

شناسان موفق به شناسايي اگونگي بقاياي نخستین مرحله 

آن را استقرار موقت در آن محل شده اند كه مي توان 

 پیشاااینه اي بااار زنااادگي كاااوچ روي تصاااور كااارد. 

در ايران كه تاثیر ويژگیهاي فرهنگي منطقه اي و محلي 

ند  یل ا به دل سنگي  هاي  ساخت ادوات و ابزار حوه  در ن

سنگي  نه  مي از دوره پاري عي و اقلی ضعیت طبی گونگي و

جدي آغاز شده بود، در دوران نوسنگي با وضوح بیشتري 

هماین دلیال، در بررساي ادوار  باه  قابل بررسي است.

مختلف دوران سنگي در ايران، تحولت فرهنگي هر منطقه 

بايد به طور مستقل مورد بررسي قرار گیرد. در مطالعه 

حاضر، فقط به صورت بسیار فشرده به تغییراتي كه در 
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سي  ستان شنا شهاي با كه پژوه ناطقي  سنگي در م دوران نو

صورت  سمتها  ساير ق بیش از  ناطق  ست، آن م ته ا گرف

پرداخته خواهد شد. اهم اين مناطق عبارتند از : جنوب 

غربي ايران،غرب ايران، منطقه فالت مركزي و شمال شرقي 

ايااران. متاساافانه، هنااوز گاازارش كاماال حفريااات و 

ناطق  ساير م شده در  جام  سي ان ستان شنا سیهاي با برر

بر  حدود خ جود از  عات مو يده و اطال شر نگرد يران منت ا

كوتاه تجاوز نمي كند. به همین سبب، ارائه  نامه هاي

نمونه هاي مشخص از تحولت و تغییرات فرهنگي ايران در 

فالت  غرب،  بي و  نوب غر ناطقي در ج به م سنگي  دوران نو

مي  حدود  صر م ين مخت يران در ا شرقي ا شمال  كزي و  مر

ين  گي ا هاي فرهن مال ويژگی به اج نابراين ،  شد. ب با

حل با ندين م مي دوران را در ا نام  ست وار  ستاني فهر

بريم. در نقشه ها نیز، محلهاي تقريبي باستاني را كه 

گزارش بررسي و حفريات آنها ااپ و منتشر شده است) هر 

 اند به صورت خبرنامه هاي كوتاه ( تعیین مي نمايیم. 

 

 فرهانگهاي فاالت مرکزي 

  فرهانگهاي شمال غربي ايران

 تپه سیلك

تپه جنوبي " سیلك " با مساحتي بیش از دو هكتار 

در سه كیلومتري جنوب شرقي شهر كاشان معرف دوره هاي 

سوم و اهارم سیلك است. اگر اه از لحام فرهنگي دوره 

ما س ست، ا شمالي ا په  مه دوره دوم در ت سیلك ادا وم 

صعنعتگران  ني نصیب مور ف كه در ا شمگیري  شرفتهاي ا پی

ساكن آن شد، اين دوره را از دوره هاي پیشین و بعدي، 

http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/fshqiran.php
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يعني دوره هاي دوم و اهارم به گونه اي بر جسته جدا 

 و متمايز مي سازد. 

  دوره سوم از هشت ليه استقرار تشكیل شده اسات.

اواسط اين دوره كه همزمان با دوران شكوفايي صنعت و 

فن در سراسر فالت مركزي است، پیشرفتهاي شگرفي را در 

صنايعي همچون سفالگري و فلزكاري به نمايش مي گذارد. 

فزايش  لت ا به ع سوم،  هارم از دوره  يه ا مان ل از ز

تقاضا براي سفال و گسترش مبادلت تجاري كه نیاز به 

مل و سايل ح سفالگران  و كرد،  مي  شتر  كال را بی قل  ن

ارا  تراع  به اخ ست  بوه د سفال ان ید  براي تول سیلك 

حدود  مان در  ين ز ند. ا بود.  45۰۰سفالگري زد ق.م. 

اما، بزرگترين رويداد در ايجاد تحولت صنعتي، تجاري، 

سیاسااي و اجتماااعي در عصاار باسااتان را كااه راهگشاااي 

هور امپراتو بزرگ و ظ مدنهاي  یدايش ت شف پ شد، ك ها  ري

فلز و ذوب آن بود. اين تحول عظیم صنعتي نخستین بار 

و به طور تقريبا" همزمان در دو منطقه مركزي آناتولي 

په "  يران در ت كزي ا فالت مر اايونو " و در  په "  درت

قبرستان " قزوين در حدود اواخر نیمه اول هزاره پنجم 

ستان لی  " در ا تل اب عد در "  قرن ب كي دو   ق.م. و ي

كرمان به وقوع پیوست. در " سیلك " صنعتگران با ذوب 

ها و ادوات  باز، ابزار هاي  ختن آن در قالب م  و ري

متعدد و گوناگون مانندتبر، اكش، كلنگ يك سر، كلنگ 

دو سر، تیغ خنجر، سوزن، سنجاق، اسكنه و قلم تولید 

كردنااد و آنهااا را جااايگزين نااوع مشااابه ساانگي يااا 

 استخواني آن نمودند.

 

 هزار ساله در سیلک ۷کاوش يادگارهای تمدن 
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دوره استقرار انسان در  ۶در اين منطقه باستانی 

 طول تاريخ شناسايی شده است.

سال  يل  با در اوا سفالی زي ظرف  ند  شدن ا یدا  پ

حل  1933 که م ين  به ا بردن  پی  پاري  و  میالدی در 

ها  ظرف  ين  شاف ا موزه « سیلک»اکت شاور  ست، م شان ا کا

سه  لی فران سال م مان  بر ه که در اکت شت  بر آن دا را 

یات  يک ه یرد و  هم را بگ قه م ين منط فاری در ا جوز ح م

فرانسوی را به سرپرستی پروفسور رومان گیرشمن مامور 

یات در  ين ه ند. ا شان ک سیلک کا فاری در  صل، در  3ح ف

تپه ها را کاوش کرد و به  193۷و  193۴، 1933سال های 

بی قدر و  شیای گران جوی ا ست و  ته در دل  ج ند نهف مان

سال  گاه در  خت و آن  ها پردا په  ين ت گزارش  1938ا دو 

سه، در  بان فران به ز کاوش  ين  ند ا مورد برآي را در 

بًا  سال  ۷۰پاري  منتشر کردند. از اين کاوش ها تقري

طرح  سی،  ستان شنا یات با ضای ه که اع ين  تا ا شت  گذ

گی و  یراث فرهن سازمان م جوز  با م سیلک را  بازنگری 

گری کشور، به سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی گردش

سال  شتند و از  جرا گذا نی در  138۵تا  138۰به ا  ۵يع

فصاال بااه کاااوش در تپااه هااای جنااوبی و شاامالی ساایلک 

 پرداختند.

شهر  بی  نوب غر ضلع ج سیلک در  ستانی  طه با محو

ست و دو  فین ا به  شان  جاده کا ست  سمت را شان و در  کا

ورستان را که گورستان های تپه شمالی و جنوبی و دو گ

متر از يکديگر،  ۶۰۰نام دارند با فاصله « ب»و « الف»

ستان  ست. گور ته ا لف»در برگرف قدمت آن را « ا  3که 

متری جنوب  2۰۰سال برآورد کرده اند، در  ۵۰۰هزار و 

نیز پايین « ب»هزار ساله  3تپه جنوبی است و گورستان 

 په است.باغ ها و زمین های کشاورزی ضلع غربی ت
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یراث  گاه م که پاي شی  ساس گزار ها برا کاوش  ند  برآي

سبت  به منا سیلک  ستانی  قه با شگری منط گی و گرد فرهن

مايش  ستین ه گزاری نخ لی»بر هن م سنامه ک « سیلک، شنا

های  کاوش  مده از  ست آ به د تايج  ست، ن کرده ا شر  منت

باستان شناسی در محوطه و تپه های باستانی سیلک شش 

ز را مشخص کرد که از قديم به جديد دوره فرهنگی متماي

 عبارتند از:

قديمی  ستقراری  ين دو دوره ا های اول و دوم: ا دوره 

سیلک در  ستقراری  ستین دوره ا یری نخ به تعب يا  ترين 

 هزار سال پیش است. ۷تپه شمالی و حدود 

سوی،  شناس فران ستان  شمن، با گزارش گیر ساس  برا

موقت که با ساکنان اولیه تپه های سیلک در کلبه های 

نی و شاخه های درختان می ساختند و روی آنها را گل 

اندود می کردند، سکونت داشتند. پ  از آن خانه ها را 

با ديوارهای اینه ای و در دوره دوم با خشت هايی که 

با دست شکل داده شده بود، می ساختند. مردمان ساکن 

می  ست  با د خود را  سفالی  های  ظرف  مه  شمالی ه په  ت

د و در کوره های ابتدايی می پختند. پ  از آن، ساختن

در دوره دوم، افزون بر نقش های هندسی، روی ظرف های 

می  تزئین  هم  یوانی  یاهی و ح قوش گ با ن سفالی را 

 کردند.

نیازهای غذايی مردمان اين دوره عالوه بر شکار و 

جمع آوری، با کشاورزی و شبانی )رمه های کواک بز و 

د. همچنین آنها رگه های طبیعی م  گوسفند( تامین می ش

 را برای ساختن زيور آلت کواک به کار می بردند.

مردمان سیلک در اين دوره بدن مردگان خود را با 

قشری نازک از گل افرا می پوشاندند و با هدايايی، در 

 زير کف خانه هايشان دفن می کردند.
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حدود  شمالی  په  ساکنان ت سوم:  هزار و  ۶دوره 

پیش محل اسکان خود را ترک کردند و انان که يکصد سال 

متری  ۶۰۰احتمال می دهند، عده ای از آنها تقريبًا در 

جنوب تپه های شمالی ساکن شدند. در اين، دوره نخستین 

ساکنان تپه جنوبی خانه های خود را با خشت های قالبی 

عی  های جم شان را در گور ساختند و مردگان شکل  ستطیل  م

با ب ها،  نه  می کف خا فن  شان د يور آلت شیا و ز خی ا ر

کردند. در اواسط دوره سوم، اين مردمان ارا سفالگری 

را ساختند و در اين صنعت به کار گرفتند. سفال ها را 

همچنین در کوره های مخصوص که حرارتشان قابل کنترل 

سان و  صويرهای ان ين دوره، ت ند. در ا می پخت بود، 

ی اين ظروف نقش حیوانات را برای تزئین سفال ها، رو

های  پژوهش  یز  قوش و ن ين ن عه روی ا ند. مطال می کرد

می  شان  سی ن ستان شنا جانور با سی و  ستان شنا یاه با گ

دهند که در اين دوره کاشان آب و هوای معتدل داشته و 

در آن انواع درختان و گیاهان از جمله درختان صنوبر، 

ين  ست. در ا یده ا می روي یر  بادام و انج گز،  ید،  ب

بز، منط له  جانوران از جم نواع  يای ا ثار و بقا قه آ

غه،  ماهی، قوربا نگ،  گاو، يوزپل غزال،  هو،  سفند، آ گو

لک پشت، مرغابی، مرغ ماهیخوار، لک لک و لشخور يافت 

 شده است.

 

 ساخت اشیای نقره ای

پااژوهش هااا نشااان ماای دهنااد کااه در اياان دوره 

عدن  سنگ م قره از  ست آوردن ن به د سیلک روش  صنعتگران 

را شناخته بودند و اشیای زينتی و زيور آلت نقره ای 

می ساختند. به گفته باستان شناسان، يکی از مهمترين 
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ستفاده از  سیلک ا سوم  خر دوره  گی اوا های فرهن يده  پد

مهرهای مسطح است که آن را نشانه رواج و رونق تجارت 

 در اين دوره دانسته اند.

حدود  که از  ين دوره را  هارم: ا هزار  ۵دوره ا

سال قبل  ۵۰۰هزار و  ۴سال قبل آغاز شده و تا حدود 

ادامه يافته است، دوره آغاز نگارش يا آغاز شهرنشینی 

نامیده اند. مهمترين پديده فرهنگی اين دوره استفاده 

ين دوره  ست. در ا یه ا صورت اول به  گارش  خط و ن از 

مردمان ساکن سیلک مهرهای استوانه ای يا سیلندری را 

صوير بر که ت سی  های هند شکل  يا  جانوران  بای  های زي

 آنها نقش بسته است، به کار می بردند.

ید  یت و تول فزايش جمع سبب ا به  ين،  بر ا فزون  ا

بسیار، ظرف های سفالی منقوش جای خود را به ظرف های 

سه  ساخت کا ين دوره،  های ا شاخص  گر  ساده داد. از دي

کاسه های کواک ساده است که در ادبیات باستان شناسی 

لبه دار پخته نام گرفته است. يکی از مهم ترين آثار 

معماری نمايان در تپه جنوبی سازه خشتی بزرگ آن است 

بازنگری  طرح  جری  شهمیرزادی، م لک  صادق م تر  که دک

بزرگ  سازه  ين  شنامه اش، ا صل پژوه ستین ف سیلک، در نخ

خشتی را از کهن ترين زيگورات های ايران نامیده است. 

ت در کنار معبد اصلی شهر سیلک برپا شده اين زيگورا

بود. تحقیقات وی حاکی است: زيگورات سیلک که اکنون 

 3متر از ارتفاع اصلی آن باقی مانده است،  9۴/1۵فقط 

يک  سکوی اول و  نوب  پاگرد در ج يک  بق،  سکوی مط قه  طب

راه بالرو دارد که به شکل پلکان نشان داده شده است. 

ين یز ا شمن ن سور گیر هم دوره  پروف شتی را  سازه خ

ستان  ساله  3قبر پل « ب»هزار  سته و آن را آکرو دان

 شهری نابود شده معرفی کرده است.
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به رغم اين نظرات، کارشناسان معتقدند که برای 

ين  کاربری ا گونگی و  یز ا یق و ن تاريخ دق شدن  شخص  م

 سازه خشتی پرارزش، بايد کاوش های تخصصی صورت بگیرد.

سال  2۰۰هزار و  3ره که سرآغاز آن دوره پنجم: اين دو

 پیش است، دوره مهاجران تازه وارد به سیلک است. 

کار  به  ید و  قوام را، تول ين ا گی ا صه فرهن شاخ

بردن ظروف سفالی خاکستری رنگ دانسته اند. آنچه از 

اين مهاجران باقی مانده آثار معماری روی تپه است که 

 ه اند.روی بقايای معماری دوره قبل از آن ساخت

سرآغاز فرهنگ به خاک سپردن مردگان در خارج از 

 محل زندگی و ايجاد قبرستان نیز همین دوره است.

سرآغاز آن را  که  شم  شم: در دوره ش  28۰۰دوره ش

سال قبل دانسته اند، مردم سیلک مردگان خود  29۰۰تا 

متری غرب تپه جنوبی  2۵۰واقع در « ب»را در گورستان 

گفته پروفسور گیرشمن، در اين دوره دفن می کردند. به 

نوبی را  په ج ند و ت قه آمد به منط سیار  تازه واردان ب

اشغال کردند. نتیجه اين اشغال دستکاری های عمیق در 

تپه است؛ انان که همه سطح تپه هم تراز و همسطح شده 

و ایزی از خانه های دوره پنجم نمانده است. جای اين 

ي سازهای جد ساخت و  ها را  نه  به خا شیای  ته و ا د گرف

دست آمده از آنها نیز اشیای به دست آمده از گورستان 

است. مرده ها را در اين گورستان با ظروف سفالی، « ب»

لوازم مفرغی و غیره به خاک می سپردند و آن گاه گور 

را با خاک پر می کردند و به شکل تپه در می آوردند. 

سنگ  با  په را  ين ت بالی ا ها،  خی گور تراش در بر های 

خورده يا آجرهای بزرگ می پوشاندند که اين کار گويا 

 نشان دهنده منزلت متوفی بوده است.
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حدود  سوی  یات فران که ه هد  می د شان  ها ن سی  برر

قبر را در اين گورستان کاويده و زير و رو کرده  2۰۰

اساات. از شاخصااه هااای دوره ششاام، ظااروف ساافالی اياان 

ربرد تدفینی داشته گورستان است که به نظر می رسد کا

اند. برخی از اين ظروف لوله دار يا به شکل حیوانات 

سی،  قوش هند با ن مًا  ها تما که آن ستند  ندگان ه و پر

 حیوانی و انسانی تزئین شده است.      

 

 تپه قبرستان  

لومتري  شت كی ستان " در ه په " قبر يات ت در حفر

گاه ذوب  قزوين، دو كار شت  سگزآباد در د ستاي  شمال رو

م  همراه با اندين نوع قالب باز، اند نمونه كوره م  

 و مقدار زيادي سنگ اكسید م  به دست آمد. 

طول دوره دوم )  مامي  ستان در ت په قبر ساكنان ت

ز دوران سوم سیلك همزمان با ليه هاي اهارم و پنجم ا

( در خانه هاي يك، دو و يا سه اتاقي مي زيستند. در 

یز  كاري ن سفالگري و فلز گاه  ند كار ها ا نه  یان خا م

شناسايي شد.اما بزرگترين اثر معماري ساختماني وسیعي 

اتاق كه  9است با ديوارهاي ضحیم ويك حیاط مركزي و 

ظام يا ن مت و  نوعي حكو نده  شان ده ياد ن مال ز  به احت

اداري در اواسط هزاره پنجم ق.م. در فالت مركزي ايران 

 است. 

بارت  نگ ع ين فره گر ا شده دي شناخته  هاي  طه  محو

انااد از : تپااه حصااار " در سااه كیلااومتري شاارق شااهر 

دامغان، اشمه علي در شهر ري " ، مرتضي گرد" در حدود 

پنج كیلومتري جنوب اشمه علي و در سمت راست جاده ري 

كیلومتري از تهران، " قره  9به عباس آباد در فاصله 
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 كیلومتري جنوب غربي 2۰دود تپه " شهريار به فاصله ح

 . تهران

 

 ايران در اواخره هزاره سوم ق.م. 

فالت  هزاره دوم ق.م.  يل  سوم و اوا هزاره  طي 

ايران به اند منطقه فرهنگي متمايز از يكديگر تقسیم 

ياي  شرق در قه  سر منط گان سرا نگ گر بود. فره شده 

سوم  -مازندران را در بر مي گرفت. فرهنگ گیان اهارم

اهارم، منطقه شرق لرستان را شامل مي گرديد.  و گودين

تا  شده و  غاز  جان آ شرق آذرباي یك ، از  نگ يان فره

نوب ،  بود. در ج ته  سترش ياف يران گ كزي ا سمتهاي مر ق

جنوب شرقي و شرق ايران،سه فرهنگ مختلف با سفالهاي 

خود در  شش  ير پو ستان را ز مان و سی فارس، كر قوش ،  من

 آورده بود. 

 

 زندرانشرق درياي ما

 فرهنگ گرگان

نگ  ستري فره سفال خاك يران  فالت ا شرقي  شمال  در 

گرگان تركیبي بود از فرهنگ بومي منطقه و عناصري كه 

به احتمال از غرب وارد منطقه شده بودند. آثار اين 

په " "  شاه ت ند"  قاطي مان توان در ن مي  نگ را  فره

حل  ند م گز" و ا په " " دره  ياريم ت په " "  نگ ت تور

 شاهده كرد.ديگر م

سفال خاكستري منطقه گرگاان ، حتاي تاا تپاه "  

یز  كزي ن فالت مر شیه  غان در حا كي دام صار " در نزدي ح

گسترش پیدا كرده بود طبقات و ليه هاي اصلي استقرار 

به  يران،  تاريخ ا پیش از  هاي  ين دوره از فرهنگ در ا
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نیمه دوم هزاره سوم ق.م. تعلق دارند. به نظر مي رسد 

در  IIIbر عصر مفرغ درياايم تپاه و در دوره كه استقرا

تپه " حصار " دامغان بر اثر ورودمهاجمان شرقي در يك 

صار " در دوره  په " ح شد. ت سیده با يان ر به پا مان  ز

IIIc  دوباره آزاد شد و جوامع مستقر در " شاه تپه " و

خود  ندگي  به ز ثه اي  قوع حاد بدون و په "  نگ ت " تور

 ادامه دادند. 

سفال اين مرحله تداوم سفال خاكستري داغدارليه 

هاي قديمتر است. ظروف سفالین معمول" با خطوط متقاطع 

يا جناقي داغدار تزيین شده بودند. كوزه هاي بلند ، 

ظروف با لوله هاي ناوداني و قمقمه از شكلهاي متداول 

است. برخي از ظروف ، مانند ظروف میوه  IIIbدوره حصار 

بلند و كوزه هاي استوانه اي لوله دار، از خوري پايه 

سي  شیاي م ني ا بود. از فراوا شده  ساخته  مر  سنگ مر

گرگان در اين دوره به آساني به آن فلز دسترسي داشته 

اند. تیغه هاي خنجر سر تكمه اي، مهره اي مسطح مسي، 

اكش، تبر، سنجاقهاي سرگرد و علمهايي با سرمنقوش، از 

ست  به د سي  شیاي م له ا مي جم شكیل  بور را ت مده از ق آ

دهند. آنان طال و نقره و قلع در ساختن ظروف و اشیاي 

كواك و از سنگهايي قیمتي به ويژه عقیق، براي ساختن 

مهره استفاده مي كردند. وفور انواع اشیاء و لوازم 

جود  به و ست  شاره اي ا سوم ق.م. ا هزاره  مه دوم  در نی

گوناگوني به  ثروت زياد در سرزمین گرگان . شیوه هاي

كار رفته در ساختن انواع تولیدات صنعتي ، از يك سو 

گوياي ارتباط با دره رود سند ، حتي شايد دورتر با 

بین  ناتولي و  با آ گر ،  سوي دي این ، و از  سرزمین 

النهرين در غرب است. يكي از دليل اين ارتباط قرار 
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داشتن اين منطقه در سر راه تجارتي میان شرق و غرب 

ه است. فرهنگ سفال خاكستري گرگان به احتمال زياد بود

حدود  ست. از  18۰۰يا  19۰۰در  مده ا يان آ به پا ق.م. 

ق.م. ظااهرا" باه  93۰ / 15۰اين تاريخ تا حدود ساال 

ستاني  هاي با طه  یه محو په " بق نگ ت ستثناي " تور ا

ما  بر  ها  ساكنان آن شت  یزي از سرنو ند و ا تروك بود م

 آشكار نسیت. 

اين محلهاي اسكان، به احتمال فراوان دلیل ترك 

سیاي  سرزمینهاي آ يايي از  شین آر اادر ن يف  جوم طوا ه

مركزي بوده است. طوايفي كه با ورود خود ، شهري را 

ويران كردند و زندگي در زير اادرها يا فضاي باز را 

ترجیح دادند. اين مهاجران جديد، بعدها حركت خود را 

ه دادند. با توجه به به سمت قسمتهاي جنوبي تر ادام

اين نكته كه " تپه " حصار " و " ياريم تپه " ، شرقي 

ترين محلهاي اسكان در منطقه فرهنگ گرگان بوده و پیش 

از ساير محوطه ها اسكان در منطقه فرهنگ گرگان بوده 

و پیش از ساير محوطه ها ويران شده است، شايد بتوان 

را از  مساایر ورود آريايیهاااي تااازه وارد بااه ايااران

 سرزمینهاي شرقي تر آسیاي مركزي مشخص كرد. 

باط  شمگیري ارت شواهد ا مدارك و  غرب،  سیر  در م

میان فرهنگهاي سفال خاكستري ايران را با آناتولي ، 

مجمع الجزايز اژه و اروپاي مركزي نشان مي دهد. اين 

مدارك مشابه اغلب با مردمي ارتباط مي يابند كه به 

س پائي  ند و ارو بان ه گر ، ز سوي دي ند. از  مي گفت خن 

فرهنااگ ساافال خاكسااتري گرگااان در شاارق بااه ساارزمین 

تركمنسااتان راه يافاات كااه مااا آن را در دوره پاانجم 

 استقرار در " نماز گاتپه " مشاهده مي كنیم. 
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 شمال غرب ايران 

 فرهنگ يانیك 

در اواسط نیمه اول هزاره سوم ق.م. مهاجماني از 

آن سااوي كوههاااي قفقاااز و شاارق آناااتولي از راه 

خش  شدند و در ب يران  سرزمین ا شرقي وارد  جان  آذرباي

ياي  ثار و بقا قديمترين آ ند  سكني گزيد سیعي از آن  و

ستري  سفال خاك يق  په" از طر یك ت مردم در " يان ين  ا

نگ  ستكه ر شده ا سايي  غداري شنا تا دا ستري  آن از خاك

به  سازند و ل ست  سفالها د ين  ست. ا فاوت ا سیاه مت

تقريبا" اهار گوش در مقطع ته نوك تیز و ظاهري شبیه 

به ظروف فلزي دارند و از ظروف سفالي ظريف با بدنه 

سفال  ند.  كامال" متمايز گان  ستري گر نگ خاك به ر نازك 

نده  هاي ك با طرح قديم  فرغ  غاز دوره اول م یك در آ يان

شده . در هن تزيین  نگ  سفید ر یري  با خم شده  سي و پر د

جاي  نده  هاي ك قديم ( طرح فرغ  مه دوم ) دوره دوم م نی

یك ،  نگ يان مردم فره غدار داد.  هاي دا به طرح خود را 

یه  اه اروم شمال دريا مه  جان تانی شمال آذرباي سر  سرتا

 را اشغال كردند. 

په  یك ت مدور  9در يان هاي  با بنا ساختماني  يه  ل

به نیمه اول اين فرهنگ مشخص شد. راه ورود به متعلق 

داخل منازل، از طريق بام بوده است. وجود نوع خانه 

هاي مدور دريانیك تپه همراه با سفال ويژه اين دوره 

( در قفقاز و Shengavitدر دو منطقه ديگر در شنگاويت ) 
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( در فلساطین، پراكناده ماردم  Beth Yerahدر بت يراح) 

فرغ  صر م نگ ع بي فره سیاي غر سیعي از آ قه و را در منط

 آشكار مي سازد. 

در نیمه دوم فرهنگ يانیك ، خانه هاي مدور جاي 

خود را به بناهاي راست گوشه با يك در ورودي داد. در 

سر  بان می با نرد بام  شت  به پ سي  ها، دستر نه  ين خا ا

بود. فرهنگ يانیك ، در طول نیمه دوم عصر مفرغ قديم 

كوهستاني رشته كوههاي الوند به ، از راه سرزمینهاي 

سمت جنوب ايران به حركت در آمد و به دشت همدان راه 

يافت. آثار اين فرهنگ، در شماري از تپه هاي باستاني 

ست. دوره  شده ا سايي  مدان شنا قه ه سیهاي منط در برر

با  ند و  نابود كرد قوام  مین ا گودين را ه پنجم در 

گودين هارم  جا دوره ا خود در آن ستقرار  جود  ا به و را 

نگ  مه دوم فره نوع نی سفال  عدادي از  تي ت ند. ح آورد

يانیك ، در تپه " گیان " نهاوند نیز گزارش شده است. 

ياي  یان بقا یك در م نگ يان ثار فره ير آ نین در مال همچ

 ليه هاي متعلق به هزاره سوم مشاهده شده است. 

جان  په " در آذرباي گوي ت یك ، در "  نگ يان فره

حدو بي ، در  نوب  2۰5۰د غر سید. در ج يان ر به پا ق.م. 

مان  مان ز با" در ه په ، تقري نگ ،گودين ت با ورود فره

 دوره هاي اهارم و سوم گیان از میان رفت . 

طول  يران در  سرزمین ا به  یك  نگ يان ورود فره

هزاره سوم ق.م. بخشي از حركت گسترده قبايل و طوايف 

طور  به  كه  بود  قاز  نوب قف ناتولي و ج شرق آ ساكن در 

شمال  غرب وارد  هت  گري در ج هاي دي شاخه  مان ،  همز

 Khirbet Kerakسوريه و فلسطین شد و فرهنگ خربت كراك ) 

 ( را بنیان نهاد. 
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تازه اي  با از سفال  یك ،  نگ يان فتن فره یان ر م

به رنگ پلي كرم ) اند رنگي ( به رنگهاي قرمز و كرم 

شار  یه و الی پاد وك سفال كا با  شدكه  ظاهر  سیاه  و 

هويوك در آناتولي مركزي ارتباط داشت. دارندگان سفال 

غرب  قه  هزاره دوم ق.م. منط يل  گي ، در اوا ند رن ا

جنوب تا خوي در شمال دريااه ارومیه، از گوي تپه در 

 را بااااااه اشااااااغال خااااااود در آوردنااااااد. 

ظااهر شاد .  D, Cاين سفال در گوي تپه در دوره هااي 

باا وجاود  D,Cعناصر تزيیني سفال اند رنگي گوي تپاه 

سفالگري "  سنت  ظاهرا" از  ظروف ،  شكل  هاي در  تفاوت

( گرفتاه  Trialetiسفال كاپادو كیه " و تريیاالتي " ) 

ق.م. در  19۰۰ادوكیااه درحاادود شااده اساات. ساافال كاپ

آناااتولي مركاازي ناپديدشااد، امااا در تريیااالتي در 

سالهاي  به  ستان  گذاري  145۰تا  155۰گرج تاريخ  ق.م. 

 19۰۰شده است. انتساب میانگین دو تاريخ فوق ، يعني 

 ,Dدر گرجستان براي آغاز گوي تپه  145۰در آناتولي و 

C  تك از سفال شايد به دور از واقعیت نباشد. وجود يك

بي  نوب غر په " در ج خواه ت خابور" در " دين نوع   "

دريااه ارومیه ارتباط میان دو منطقه را بیشتر تايید 

 مي كند. 

كه از اواساط  D.Cسفال مشخصه نیمه دوم گوي تپه 

په  خواه ت ته در دين مه ياف هن ادا صر آ هزاره دوم تاع

نیز ظاهر شده است. شكلهاي متداول اين نوع سفال يعني 

به  به  با ل شكمدار  هاي  سه  ند، كا گردن بل هاي  كوزه 

خارج بر گشته و يا كوزه كروي با لبه ضخیم ، به رنگ 

خاكستري و قرمز داغدار در عصر آهن در حسنلوي پنجم و 

 دينخواه تپه نیز متداول بود. 
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از ديگر محوطه هاي شناخته شده در محدوده فرهنگ 

په " در ن توان ت توان از " هف مي  یك،  شهر يان كي  زدي

ست .  شده ا شكیل  فت دوره ت كه از ه كرد  ياد  سلماس 

صر  سوم ع به دوره  لق  فتم متع ها، دوره ه قديمترين آن

قديم )  فرغ  ها ،  23۰۰ -19۰۰م يدترين آن ق.م. ( و جد

 دوره اول متعلق به دوره ساساني است. 
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گاه  گر از نظر لل دي يالم و م سرزمین ا تاريخ و

 ديگر

 محادوده جغارافایايي

 خط و زبان

 به تاريخ ايالمنگاهي 

 Hat\Hal-tam-tiنام سرزمین باستاني ايالم به صاورت 

و صورتهاي مشابه آمده است. اين نام در خط سومري در  

 Elam(a)نوشته شده كاه باه صاورت   Nim.kiصورت هزوارشي 

)در اكدي( خوانده مي شاده اسات   Elamtu)در سومري( و  

یالم كاه در و نام امروزي ايالم يا ع  Hal-tam-tiاز واژه 

شتاري در  نه نو ته از گو ست ، برگرف شده ا سوم  هان مر ج

عهد عتیق است متاسفانه شیوه نگارش سومري ونوشتاري 

عهد عتیق بي توجه به اصل واژه براي برخي اين گمان 

را ايجاد كرده است كه ايالم يا عیالم را واژهاي سامي، 

يعلوا عربي بپندارناد و آن را باه �هم ريشه با علي 

 نادرست و ناروا سرزمین بلند معني كنند.

 

 محدوده جغرافیايي 

بر  خود ،  عم  ناي ا يالم ، در مع تي ، ا هل تم

سرزمینهايي در جنوب و جنوب غربي ايران زمین گفته مي 

شده است كه در برگیرنده دشت خوزستان و پارس، از شرق 

دريااه هاي تختگان و تشك تا رود مارون، و نیز شايد 

ه سرزمینهاي در شمال دشت خوزستان و پارس در برگیرند

 بوده باشد.

سرزمینهايي  ها و  ما از جاي هاي  سفانه آگاهی متا

(،   Awanكه در تاريخ هل تمتي سهم بسزايي دارند اوان)

http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/mge.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/mge.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/khvzb.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/khvzb.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/nbti.php
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( در ( و حتي سرزمین هل تمتي )اياالم  Simashkiسیمشكي )

معناي اخص خود اگر هیچ نباشد بسیاربسیار اندك است 

.به سبب بزرگي و شكوه شهر شوش ، دشت نیز شوش خوانده 

قه  پارس، منط سرزمینهاي  شي از  ته ، بخ ست . الب شده ا

تل بیضا و مرودشت و شايد هم بخش بزرگتري از پارس را 

 (An-za/sha-an  مي خوانده اند و مركز آن شهر انشاان )

ان بوده كه ويرانه هاي آن در ملیان تل بیضا در /انز

هه  سالهاي د ستین  شهرهاي  5۰نخ ست .  شده ا فاري  ح

(   Huhnuriباستاني هال تمتاي ، هوهناوري / خوخناوري )

( پايتخات ساوم هال تمتاي در   Hidalu/Iهیدلو / هیدلي )

زمان آشوريان را به ترتیب درناحیه باشت بابويي و دژ 

توان در نزدي مي  ته سپید  جاي داد . الب یان  كي فهل

=بوشهر ( و اند شهر در دشت خوزستان بوده  Liyanلیان )

است و براي جاهاي ديگر جايها و شهرهايي كه فراسوي 

به  توانیم  هامي  ند تن شته ا قرار دا پارس  ستان و  خوز

 حدس و گمان متكي باشیم .

 

 خط وزبان 

تا  يالم  چه از ا هرين آن بین الن با  سه  در مقاي

به دست آمده بسیار اندك مي باشد . اين امر سبب كنون 

پیش از  يالم  بان ا باره ز ما در گاهي  كه آ ست  شده ا

 داريوش بزرگ ،بسیاراندك باشد.

 

 خط ايالمي

آنچه ايالمیان براي ما برجاي نهاده اند ، به دو 

 بخش اصلي تقسیم مي شود:

 ايالم متقدم و ايالم نوشته شده به خط مرسوم میخي .
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. ايالم متاقدم : نوشته هاي به دست آمده از ايالم  1

متقدم ، در بردارنده سه گروه متمايز از يكديگر است. 

هزاره  ياني  قرون پا مال از آن  به احت گروه ،  ستین  نخ

اهارم و آغاز هزاره سوم پیش از میالد است كه در شوش 

عددها و  نده  گروه در بردار ين  ند . ا شده ا یدا  پ

با شكل حیواني اهلي است .گروه دوم ، رقمهايي همراه 

ين  ست . در ا بوده ا يواني  هاي د شته  مال نو به احت

نوشته ها، در حدود پنج هزار شكل يافت شده اند كه به 

مورد از آنها شكل اصلي بوده  8۰۰تا  4۰۰نظر مي رسد 

به كاار بارده ماي  Logogrammeكه به صورت شكل نگاري 

ه نوشته به دست آمده شده اند . از سومین گروه ، نوزد

كه هفده نوشته آن از شوش است و يكي از شهداد كرمان 

و ديگري از تپه اي روبه روي تخت جمشید . اين نوشته 

ها ، بر روي تنديسها وظروف و يا به صورت گل نبشته 

نبشته آن افزون  3نبشته ،  19هايي بزرگ است. ازاين 

یز هستند بر خط ايالم داراي نبشته أي به زبان اكدي ن

( و برداشت وي  W.Hinz. شیوه خواندن شادروان هینتز) 

 از اين نوشته ، هنوز مقبولیت تام نیافته است .

ست 2 به د هاي  شته  ستین نو خي : نخ خط می هاي  شته  . نو

با  مان  سوم ، همز خي مر خط می به  یان  مده از ايالم آ

ماني  ين دوره ، پی شته ا ترين نو ست . مهم كد ا سله ا سل

 2254-2218( پادشاه اكاده )  Naram-sinین )میان نرام س

كه به نظر بیشتر ايالم  �ق.م. ( با پادشاهي از ايالم 

( يااازدهمین فرمااانرواي  Hitaشناساان نااام وي هیاات ) 

( مي باشد.از زمان سرنگوني سلساله  Awanسلسله اوان )

اكد تا میانه قرن سیزدهم پیش از میالد، نوشته أي به 

ست ن به د مي  بان ايال به ز هاي  شته  مه نو ست. ه مده ا یا
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دست آمده از اين اند سده ، به زبانهاي سومري و اكدي 

 lgi/e-Halkiاست. با روي كار آمدن خاندان ايگي هلكاي ) 

( بار ديگر به كارگیري خط و زبان ايالمي رونق گرفت و 

 تا سالهاي پاياني هخامنشیان ، ادامه يافت . 

 

 زبان ايالمي 

مي ،  بان ايال ند ز تاكنون پیو كه  ست  باني ا ز

مستقیم آن با ديگر زبانهاي منطقه دقیقا" مسجل نشده 

است . زباني است كه از نظر دستوري پیوندي با افزودن 

پسااوندهاي گوناااگون بااه پايااان واژه و نیااز ، میااان 

سه  عل در  شه ف به ري ضمیري  سوندهاي  خاص و پ ندهايي  و

ي جن  و  گرفتن  ظر  بدون در ن صلي آن و  لت صورت ا ا حا

بان  كرد . ز مي  یان  خود را ب صود  له ، مق واژه در جم

ايالمي گراه از نظر دستوري ساختار آسان را نشان مي 

ها  شته  بود نب لت كم به ع توايي  ظر مح لي از ن هد ، و د

بجز از ايالم هخامنشي و نیز نبود فرهنگي تطبیقي با 

ستین  ناي را هم مع مان ، از درك و ف هاي همز گر زبان دي

 یم .آن ناآگاه

 

 نگاهي به تاريخ ايالم

یدايش  یز پ مت و ن پايي حكو گونگي بر غاز و ا از آ

تاريخ در ايالم، اطالعي در دست نداريم. با نام ايالم 

KUR.NIM.KI.=Elam(a)    نخساتین باار در نامناماه شااهان

ق.م. تنظیم شده است .  21۰۰سومري كه در حدود سالهاي 

حدود  مه در  ين نامنا ساس ا بر ا نیم.  مي ك خورد  بر

(  Kishق.م. فرمانروايي از شاهر كایش )  26۰۰سالهاي 

سومريان  گر از  سه اي دي ند . در حما فتح ك يالم را  ا
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اي ارت ( از فرمااانرو Urukفرواناارواي شااهر اوروك ) 

Aratta   شهداد كرمان ( در خواست فلزهااي گرانبهاا و (

 ،سنگ لجورد وصنعتگر كرده است . در حماسه أي از لوگل

( يكي ديگار از فرمانرواياان اوروك  Lugal-bandaبند ) 

)بیضاي فارس (   Anshan/Anzanآمده كه وي از راه انشان 

زي بر ارت تاخته است . در زمان همین فرمانروا و دمو

(Dumuzi   )،  ايالمیان نیز بر باین  ،پادشاهي نیمه خدا

 النهرين تاخته اند . 

سالهاي  حدود  مه ، در  مین نامنا ساس ه  25۰۰بر ا

ق.م. ايالمیان بین النهرين را به تصرف در آورده و سه 

سال) تعداد سالها  356فروانروا از سلسله اون به مدت 

بر آ شمارآورد (  به  يد  سطوره اي با سرزمین را ا ن 

سالهاي  حدود  ند . در  كرده ا مانروايي  ق.م.  245۰فر

( از پیروزي خاود Lagashيكي از فرمانروايان شهر لگش )

حدود  ست. در  ته ا سخن گف یان  ين  8۰بر ايالم سال از ا

يكي ديگر از فرمانروايان همین شهر مدعي پیروزي بر 

سرباز ايالمي كه شهر را مورد حمله  6۰۰سپاهي مركب از 

 ر داده بودنااااااد ، شااااااده اساااااات .قاااااارا

=ساارگون   Sharru-kinباروي كار آمادن شاروكین اكادي ) 

ق.م. واقعه هاي تاريخي بیشتر صاورت  2334 - 22۷9اول( 

 .اي ته اند تا حماسي محض و اسطورهحقیقي به خود گرف

از زمان اين پادشاهان بین النهريني خاندان شروكین، 

ع يان واق نام فرمانروا با  بار  ستین  يران نخ نوب ا ي ج

روبه رو مي شويم . بر اساس دو نوشته شروكین ، وي بر 

 Marahshiمرهشي مرخشي  -  Warahshiايالم و ورهشي و رخشي 

تاختاه غنیمتهااي  ،قرنهااي بعاد ( )(   Parasheوپرش ) 

بر  نامعلوم (  كان  شوش و اون ) م شهرهاي  سیار از  ب
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ره با گرفته است . در میان شكست خوردگان ايالمي دوبا

( ، ياك باار باا  Sanam - Chimutشایموت )  -نام سنم 

( و بار ديگار باا عناوان ناياب  Ensiعنوان حكمران ) 

( پسار   Luh-ishanايشان )  -و لوه  (  GIR/NITAالسلطنه )

( ناام  Hishep-Rashini رشایني ) -پادشاه ايالم كاه هیشاپ

ند  شي و ا شاه وره برادر پاد يك داور و  یز  شته و ن دا

 حكمران جزء ديگر ، برخورد مي كنیم.

برداري آن  سخه  مان ن كه ز تا  شته اي يك گل نب

سالهاي  نه  حدود میا ستي در  ق.م.  16۰۰تا  18۰۰باي

نام  نده  كه در بردار ست  مده ا ست آ به د شد  بوده با

ين  ساس ا بر ا شد .  مي با سله اوان  شاه سل دوازده پاد

ناام  (  Peliنبشته ، بنیانگذار سلساله اوان ، پلاي ) 

داشته است كه متاسفانه نه از وي و نه از شش پادشاه 

پاا  از او ، هاایچ گونااه آگاااهي در دساات نااداريم . 

(   Luhishanفرمانرواي هشتم اين نامنامه ، لوه ايشن ) 

-Luhايشان )  -است كه به احتمال زياد بايد همان لوه 

ishan   نام برده شده در نبشته شروكین باشد. اگر اين )

مال  حدود احت به  سله اوان  غاز سل شد ، آ ست با  25۰۰در

 ق.م. ماااااااااااااااااااي رساااااااااااااااااااد . 

مدعي  يك  هر  یز ،  شروكین ن پ  از  كدي  يان ا فرمانروا

حمله به جنوب ايران و تصرف شهرهاي آن بودند. سومین 

( در  Man-ishtu-suسو )  -ايشتو   -فرمانرواي اكد ، من 

فارس (  شان )در  سپاهیان وي ان كه  يد  مي گو شته أي  نب

( ) مكااان نااامعلوم بااه  Sherihumخااوم / هااوم )  شااري

بر  كه  شهر را  سي و دو  فارس ( و  حدوده  مال در م احت

كناره درياي پارس بوده اند ،به تصرف خود در آوردند. 

( در اين زماان باه ناام اشاپوم )   Ensiحكمران شوش ) 
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Eshpum )   سو خوانده است .  -ايشتو  -خود را بنده من

( نیز بر  Naram-Sin، نرام سین )  فرمانرواي ديگر اكد

(   Meluthhaجنوب ايران تاخته تا شورش همگااني ملاوا )

شان  سرزمین ان مه  شي و ه مان ( ، وره شهداد كر =ارت ) 

را سركوب نموده است . نخستین گل نبشته زبان ايالمي 

بااه خااط میخااي مرسااوم ، پیمااان نامااه أي میااان وي و 

(   Hitaد هیات ) شااي ،فرمانروايي ناامعلوم از اياالم 

مي باشاد . آخارين  ،يازدهمین فرمانرواي سلسله اوان 

-Puzur-Inاين شوشاینك )  -فرمانرواي سلسله اوان پوزور

Susinak  ايان  -( و يا تعبیر شادروان هینتز ، كوتیاك

( است كه از وي سه نبشاته   Kutik-In-Shushinakشوشینك ) 

مده  ست آ به د قدم ،  مي مت متن ايال با  مراه  كدي ه به ا

اساات وي در دو مااتن اكاادي خااود را " نیرومنااد " ) 

Diannum )   ( و پادشاااااه اوانLUGAL/Shar Awanki  )

نامیااده و در سااومین مااتن ،خااود را نايااب الساالطنه 

GIR.NITA= Shakkanakkom   خواناده و نیاز خاود را فااتح

( ) میاان جبال   Kimashتاد جااي از جملاه كایمش ) هف

( ) جاااي   Simashkiحاارمین و زاب كواااك ( و سیمشااكي ) 

عد  قرن ب كه در آن  سرزمیني  يا  شهر  نامعلوم ( ، 

خاستگاه سلسله جديد فرمانروايان ايالمي بوده ، شمرده 

 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات .

پ  از سرنگوني اكديان به دست گوتیان و تا برقراري 

در ايااالم ، در نبشااته هاااي بااین سلسااله سیمشااكیان 

النهريني تنها دو مورد از ايالم ياد شده است : گودا 

 (Gudea  2124( فرمانرواي لگش ) به احتماال حادود -

ق.م.( يك بار براي آراستن پرستشگاه شهر لگش به  2143
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 آن شاااهر رفتاااه بودناااد يااااد كااارده اسااات . 

 با به قدرت رسیدن سلسله سوم اور در بین النهرين )

ق.م. ( بار ديگر دشات خوزساتان را زيار  2112 - 2۰۰4

يابیم . از  مي  سله  ين سل شاهان ا گي پاد فوذ و ایر ن

( ، دومین پادشاه سلسله سوم اور  Shulgiزماني شولگي )

ق.م. ( ، فرمانروايااان شااوش از سااوي  2۰94 - 2۰4۷) 

نین ،  ند و همچ شده ا مي  یین  سله تع ين سل شاهان ا پاد

یان سیار م سافران ب هرين و  م بین الن گش در  شهر ل

( ) جاي ناامعلوم ( ،  Adamdunشهرهاي شوش ، ادمون ) 

( ) جاااي نااامعلوم ( ، ورهشااي ) جاااي  Sabum ساابوم )

(   Hunar( = هناار ) Huhnuriنااامعلوم ( ، هوهنااوري ) 

هاي  ياد در نزديكی مال ز به احت بزرگ ،  يوش  مان دار ز

نامعلوم ( ، ان جاي  شكي )  مروزي ، سیم شت ا شان ) با

( ) جااي در  KUR.SUبیضاي فاارس ( و سارزمین ساو ) 

همااین زمااان ،پادشاااهان اور بااا دادن دخترانااي از 

نان را  شوش ، آ نان  سري حكمرا به هم خود  خانواده 

سال  شولگي در  شتند .  مي دا گاه  خود ن نان  همپیما

ني  به ز ترانش را  كي از دخ خود ي شاهي  جدهم پاد هی

- Shu -Sin   ( )2۰29)ساین  -فرمانرواي انشان داد . شو

( نیاز دختاران   Ibbi -Sinساین ) -ق.م. ( و ايبي  2۰3۷

( )  Zabashliخود را به همساري فرمانرواياان زبشالي ) 

 جاي نامعلوم ( و انشان دادند. 

با مهاجرت هجوم گونه آموريان به بین النهرين و 

پديااد آماادن سسااتي و ناااتواني در سلسااله اور سااوم ، 

ايالمیان براي رهايي از ایرگي بین النهرين ، سر به 

كه  شد  سین وادار بي  ين رو ، اي شتند . از ا شورش بردا

در سالهاي نهم و اهارده هم سلطنت خويش به هوهنوري ) 
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دون و اوان بتازد . سرانجام در منطقه فهلیان ( و ادم

سو 2۰۰4سال  مردم  یان و  سپاهي از ايالم به  -ق.م. 

ايبي سین باوده -فرماندهي فرمانرواي انشان كه داماد 

اور را به تصرف در آوردند و آخارين فرماانرواي اور -

 سااااوم را بااااا خااااود بااااه انشااااان بردنااااد . 

از شوش ، نامنامه أي ب بابلي كهن به دست آمده است 

در بردارنده نام دوازده پادشاه سلسله سیمشكي در كه 

یرنم  سله ، گ ين سل ست ا مانرواي نخ سه فر ست .  شوش ا

(Girnamme  ( تزيت ، )Ebarti   به گواهي مدارك ساومري )

بوده  سوم اور  سله  شاهان سل با پاد مان  ست همز مي باي

ق.م. در شوش  1928باشند و به احتمال ، تا حدود سال 

نااد . در اياان سااال ، يكااي از فرمااان مااي رانااده ا

( باه ناام گونگوناوم   Larsaفرمانروايان شهر لرساا ) 

(Gungunnum   ( )19۰6 -1932  بااه جنااوب ايااران ).ق.م

به  خود در آورده و  صرف  به ت شان را  تا ان ته و  تاخ

احتمال زياد ، اين حمله سبب سرنگوني سلسله سیمشكي 

 ها شده است .
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 (    SUKKAL.MAHسلسله سوكل مخ ) 

 ق.م. (  15۰۰تا  19۰۰) حدود سالهاي 

( در اكدي  SUKKAL.MAHعنوان سومري سوكل مخ )  

(Sukkalmahhu ( متشكل از دو بخش )SUKKAL   پیامبر و )

  sukkal( باازرگ اساات . عنااوان   MAHو )   فرمااانروا

عنواني بوده كاه فرمانرواياان منصاوب شاده از ساوي  

در   بارده اناد كاه شاهان اور سوم در شوش به كار مي

 sunkir,sukkir,sunkiضمن اندك تشابهي نیز با واژه ايالمي 

= شاه دارد . ايان دوره در تااريخ اياالم ، يكاي از  

افزون بار نوشاته   مستندترين دوره هاي تاريخي است .

سنگ بنا ها ، هدايا و نسخه هاي باز نويسي شده اين 

ق شته ح صدها نب نه ،  مي میا وقي و دوره در دوره ايال

و اكدي نیز از ايان دوره   اقتصادي به زبانهاي سومري

بر جاي مانده كه به ياري آنها ، هم مي توان از شیوه 

فرمانروايي سوكل مخ ها آگاهي پیدا كرد و هم، روزنه 

 أي بااه درون جامعااه ايالمیااان آن زمااان باااز كاارد . 

در نبشته هاي حقوقي ، پ  از طرح دعوا و نتیجه ، دو 

بايستي به جان خدايان و سپ  به جان سوكل مخ دعوا مي 

و سپ  سوكل ايالم و سیمشكي ) اغلب برادر كهتر سوكل 

مخ ( و سوكل شوش ) اغلب پسر يا نوه سوكل مخ ( سوكند 

يالم و  سوكل ا مخ ،  سوكل  مرگ  با  ند .  مي كرد ياد 

سیمشكي جاي وي را گرفت . سوكل شو شبه سوكل ايالم و 

جديدي ) معمول" پسر سوكل مخ  سیمشكي مي رسید و سوكل

( بر شوش گمارده مي شد. زمان تقريبي برخاي از   جديد

بین  هاي  شته  به نو جه  با تو توان  مي  مخ را  سوكل 

   النهريني تعیین كرد :
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( همزماان  Shirtukt/duh. شیروكتوه / شیرو كتادوه )  1

 ( .  Shamsi-Adad/Addu با شمشي ادد/ ادو) 

( و   Huppak-Siwe-Palarهوپاااك )  -پلااار -. سااایوه  2

بل )  شاه با مورابي پاد با ح مان  لوش اول همز كودوزو

 ق.م. ( .  1۷5۰-1۷92

( با سال اول پادشاهي امي  Kuk-Nashur. كوك نشور )  3

 ق.م. ( . Ammisaduqa   ( )1646صدوق ) 

  ( ) ابارت  Epartiسر سلسله سوكل مخ ها اپرتاي ) 

Ebarat ست كاه تشاابه اسامي بسایار باا ( نام داشته ا

ششمین فرمانرواي سیمشكي ها دارد . به يقین نمي توان 

گفت كه آيا اين دو ، يك شخص بوده اند يا نه ، اما 

شته أي از  ست . در نب ضعیف ا بودن آن دو  كي  مال ي احت

شیلهه )  شوش ، از  شان و  شاه ان نوان پاد به ع تي  اپر

Shilhaha  نشاان و شاوش ، (سوكل مخ ، پدر سارزمین )(( ا

  Magitrate( ساااوكل و    Add/ ttahushuازاد / تهوشاااو )

فرمانرواي مردم شوش نام برده شده اسات . در نبشاته  

نین در دوره  مخ و همچ سوكل  شاهان  عدي  سالهاي ب هاي 

  (Rohushakهاي ايالمي میاناه ، خاود را پسار خاواهر )

شیلهه خوانده اند . به نظر مي رسد كه شیلهه توانسته 

است بار ديگر قدرت ايالمیان را بر شوش پ  از تاخت و 

ق.م.  19۰۰كند ) اندكي پایش از   تاز گونگونوم تثبیت

به  شكیان  قدرت از سیم قال  مال انت به احت نین ،  ( همچ

سوكل مخ ها بدون پديد آمدن تغییراتي شديد بوده باشد 

. همزمان با روي كار آمدن سوكل مخ ها در ايالم ، در 

)   ساین -نروايان به دو شخص به نامهاي ورد میان فرما

Warad-sin  ( )1823 - 1834  سین )  -ق.م.( وريمRim-Sin 
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( از لرسااا باار مااي خااوريم كااه از  1822 -1۷63( ) 

 -( و شایمتي   Kudur-Mahukنوادگان شخصي به نام پسر ) 

( بوده اند. نمي تاوانیم منكار  Shimti-Shilhakشیلهك ) 

یان  هرين در م بین الن بر  ين دوره  یان ا فوذ ايالم ن

 فرمانروايان قبیله أي شويم .

هوپك و كودوزولوش ، قدرت -پلر  -با ارتقاي سیوه

ماري )  شهر  هاي  شته  ساس نو بر ا فت .  سترش يا يالم گ ا

Mari  تل الحريري امروزي ، در سوريه و نزديك مرز ( )

هوپاك )  -پلار  -كناره رود فرات ( ، سیوه عراق و بر 

نوشته شده ( شاه انشاان و ساوكل   Seplarpakكه به صورت 

صرف  به ت له ( را  ناره رود ديا بر ك شنونا )  يالم ، ا ا

( در   Gutiumدر آورد . در حالي كه ناواحي گوتیاوم ) 

را نیاز در  ،كوههاي زاگرس و بر كناره رود زاب كواك 

 تصرف داشت .

مان به  در ز كه  هري  نده م لوش اول ، دار كودوزو

( ) باه احتماال Malgiumاحتمال از شهر مرزي ملگیوم )

شته  لوش نو غالم كودوزو خود را  له (  ناره رود ديا بر ك

ماي خواناد . در ايان زماان   Kudusulushشده به صاورت 

له و زاب  هاي ديا شتن رود یار دا با در اخت یان  ايالم

 ،دشاااه آشااور پا ،كواااك ، پاا  از ماارگ شمشااي ادد 

له را  هاي دج ناره  هرين و ك بین الن شمالي  سرزمینهاي 

به تصرف خود در آوردند و به رودهاي بالیخ و خابور 

 رسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایدند. 

در بابل ، حمورابي قدرت بسیار يافت و در سال سي ام 

 Eshnunnaق.م. ( نیروهاي متحد ايالم ، اشنون ) 1۷64) 

سات داد و پا  ( و ملگیوم را شك  Subartu( و سوبرتو )  
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از آن ديگر شهر هاي بین النهرين را به تصرف خود در 

( )  Samau-Ilunaايلااون ) -آورد . جانشااین وي ، سمسااو 

ق.م.( نیز مدعي باز پ  راندن ايالمیان و  1۷49 - 1۷12

گوتیان به مرزهايشان شده است . پ  از نیمه نخست قرن 

تهاي هیجدهم ق.م. مدارك بین النهريني مربوط به فعالی

سیاسي سوكل مخ ها به گونه أي اشمگیر كاهش يافته است 

. بر اساس نوشته هاي يافت شده در شوش وبرخي مدارك 

بین النهريني همزمان ، مي توان گفت كه فرمانروايي 

سوكل مخ ها ، تا اوايل سده پانزدهم ق.م. به درازا 

يالم  سله در ا ترين سل طولني  ين رو  ست و از ا شیده ا ك

  . بوده است

 ق.م. تا كوروش بزرگ 814ايالمي نو از 

در نبااردي كااه میااان ايالمیااان و بابلیااان بااا 

( )ساناخريب، Sin-ahhe-eribaارياب )  -اا  -سپاهیان ساین 

شوريان 681-۷۰4 شور را داد ، آ تازه آ شاه  ق.م. ( پاد

سین  سر  شدند و پ یروز  شور -اا  -پ نام آ به  يب   -ار

اهي بابال ( به پادشا  Assur-nadin-shomiشومي )  -نادين 

نهونت دوم ،  -پ  از شوتروك ق.م. ( ۷۰۰منصوب گشت ) 

( )  Hallush-In-Shushinakايان شوشاینك )  -برادرش هلوشو

 ق.م.( به پادشاهي ايالم رسید .  693-698

خرين  سركوب آ سرگرم  يب  سین اا ار كه  گامي  هن

مردوك  پل  -ياران  شو  -ا بود هلو يدين  ين  -ا  -ا

شوشینك به شمال بابل تاخت و به ياري بابلیان ، پسر 

اريب را دستگیر كرد و به ايالم فرستاد )  -اا  -سین 

ق.م.( و يكي از متحدان بابلي خود را به پادشاهي  694

 بابل نشاند . 
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ق.م. آشوريان به بابل تاختند و پ   693در سال 

از به دست گرفتن بابل ، دست نشانده ايالمیان را به 

سال  يان  ند .در پا سیري گرفت كه  693ا شده  ته  ق.م. گف

اين شوشینك كشته شد و كودور  -براثر شورشي ، هلوشو 

كودور  - ست .  شاهي نش به پاد نت دوم  نت ،  -نهو نهو

) باه احتماال   ( Madaktoدكتو ) پايتخت ايالم را به م

در شرق يا جنوب شرقي خوزستان ، جايي تا حدي دورتر 

( )  Hidaloاز دسترس آشوريان ( و ساپ  ، باه هیادلو )

( در گل نبشته هاي تخت جمشید و بي گمان   Hidaliهیدلي 

 دژسپید در نزديكي نور آباد فهلیان ( منتقل كرد.

به ايالم تاخت اريب  -اا  -ق.م. سین  692در سال 

كودور  شي ،  ين  -. بنابرگزار پ  ا ماه  سه  نت ،  نهو

حمله مرد و بنابر گزارش ديگر ، وي دستگیر و دو ماه 

 -نهونات، هاومبن  -پ  از آن كشته شد. پا  از كاودور 

ق.م.( باه پادشااهي Humban-nimena  ( )689-692نیمن ) 

 رسید. 

 ق.م. وي فرماندهي سپاهیان ايالمي ، 691در سال 

بابلي و كوه نشینان زاگرس را نبردي با آشوريان ، بر 

عهد داشته كه بنابر نوشته هاي بابلي ، پیروزي از آن 

 -سین  -به تالفي -نیمن شده است . سال بعد  -هومبن 

 ارياااب بابااال را تصااارف و وياااران كااارد . -اا 

هومبن  بل ،  سقوط با پ  از  ندكي  شت و  -ا نیمن در گذ

ق.م.(  Humban-haltash   ( )681-688  هلتش اول ) -هومبن 

به پادشاهي رسید . د رزمان وي ، به نشان دوستي گويا 

هاي  كه در زمان بابلي  خدايان  هاي  كره  خي از پی بر

گوناااگون بااه شااوش باارده شااده بودنااد ، بااه باباال 
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هومبن  شدند.  نده  ماري  -بازگردا ثر بی بر ا لتش اول  ه

 ق.م. مرد .681ر سال د

ق.م. (  68۰-6۷5هلتش دوم )  -پ  از وي ، هومبن 

اريب در  -اا  -به جاي وي نشست . با كشته شدن سین 

تا از  681سال  شیدند  یان كو گر بابل بار دي ق.م. ، 

سال  شوند . در  خوردار  یان بر شتیباني ايالم ق.م. 6۷5پ

هلتش دوم به شمال بابل تاخت و شاهر سایپر)  �هومبن 

Sippar  .را تصرف كرد ) 

رويداد ، گويا بر اثر سكته در اندكي پ  از اين 

( به پادشااهي رساید .  Urtakiگذشت و برادرش اورتكي )

با روي كار آمدن اورتكي ، رابطه أي دوستانه میان وي 

-Ashshur-anاياادين )  -اا  -و پادشاااه آشااور ، آشااور 

Issin  ق.م.( پدياااد آماااد و 68۰- 669( ) اساااارها دون

با شیان  به شور ياري دادن  یان از  ضد ايالم بر  بلي 

آشوريان ، خوداري نمودند . اين پیوند دوستي در زمان 

( ) Ashsur-bani-apliاپلااي )  -باااني  -پادشاااهي آشااور 

پال ،  شورباني  سال  668-62۷آ تا  ق.م.  665ق.م. ( و 

 ادامه يافت .

ق.م. اورتكي حمله اي به بابل كرد ،  665در سال 

كرد .  اما سپاه آشور او را وادار به باز پ  نشیني

 اندكي بعد اورتكي مرد. 

كي ،  پ  از اورت شوري ،  هاي آ شته  ساس نب بر ا

-Tepti-Humban-In  شوشااینك )  -اياان  -هااومبن  -تپتااي 

Shushinak   شوشاینك دوم  -ايان  -( كه از پسران شیلهك

بود به پادشاهي ايالم رسید . در اين نبشته ها از وي 

ناابر گفتاه ( ياد شده اسات . ب Teumanبه ت او من ) 

آشوريان ، سه تن از فرزندان اورتكي به دربار آشور 
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پناهنده شدند . مدت ده سال جنگي میان ايالم و آشور 

را نااداد و در اياان ماادت ، ت اوماان بااه بازسااازي 

باني  -ق.م. آشور  653پرستشگاههاي سرگرم شد. درسال 

ناره  - صرف در ، در ك پ  از ت خت و  يالم تا به ا لي  اپ

كي  مروزي ( در نزدي شائور ا يا  كارون و  يي )  رود اول

ين  هومبن ا تي  برد ، تپ شد. ن یر  یان درگ با ايالم شوش 

شوشینك به قتل رسید . آشورباني اپلي ، يكي از پسران 

ناایكش دوم )  -پناهنااده اورتكااي را بااه نااام هااومبن 

Humban-nikash پادشاهي شوش و مدكتو نشاند . باا  ( به

اين حال ، مداركي ديگر نشان دهنده آن است كه شخصي 

-Atta-Hamiti-Inاياان شوشااینك ) -همیتااي  -بااه نااام ات 

Shushinak  به فرمانروايي شوش  -تمپي  -( فرزند هوترن

سالهاي  یان  ست . در م سیده ا كه  648تا  652ر ق.م. 

شمش  برادرش  لي و  شورباني اپ یان آ كین )  -شوم  -م او

Shamash-shum-ukin  ،پادشاه بابل جنگ و كاارزار باود )

كه در  فت  بل ر شاه با ياري پاد به  نیكش دوم  هومبن 

ست  لي شك شورباني اپ سپاهیان آ شهردر ، از  كي  نزدي

خورد. در پي اين شكست و در پي شورشي ، شخصي به نام 

ق.م. (ب جاي هاومبن  Tammaritu  ( )649 -652تمريتو ) 

-Nabu-Belیكش دوم نشسات . وي باا نبوبال شاوماتي ) ن

shumati  كلداني بر آشورباني اپلي متحد شد. او نیاز )

در نبردي از سپاهیان آشور شكست خورد و در پي شورشي 

پنا  -آشور  -،از پادشاهي بر كنار شد و به دشمن خود 

برد كه پناه هم داده شد. با گريز تمريتو ، شخصي به 

بي ندبي  كش  نام اي ندبي  يا اي به  648-649)  ق.م.م( 

پاال در  ناي  تاهديد آشورياا پي  كه در  سید  سلطنت ر
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هلتش  -حمله باه ايالم ، كشته شد و به جاي وي هومبن 

 ق.م.( به پادشاهي رسید . 648 -سوم ) (

ق.م. آشوريان بار ديگر به  64۷- 646در سالهاي 

ز گشت هلتش سوم ناگزير به گري -ايالم تاختند . هومبن 

هومبن  شوريان ،  شت آ با بازگ مان  به  -. همز لتش  ه

مدكتو مراجعت نمود كه با بازگشت آشوريان روبه رو شد 

اونتش پناه برد . آشوريان ، اين بار كم  ،و به دور 

و بیش همه دشت خوزستان و كوههاي شرقي را به تصرف در 

آوردند و در بازگشت ، شوش را غارت و ويران كردند و 

ر ، تمريتورا به پادشاهي شوش نشانند. انین بار ديگ

هلتش  ،به نظر مي رسد كه با بازگشت آشوريان ، هومبن 

به مدكتو بازگشته باشد ، اما مدتي بعد دستگیر و به 

 آشور برده شده . 

شاهان آشور هماره در همه گزارشهاي خود درباره 

، بیش از اندازه غلاو و غارتها  اپاولگريها كشتارها،

هم مادعي پال ،  –باني  -خودستايي كرده اند و آشورو 

است كه شوش را جايگاه ماران و گژدمها كرده است . با 

اين حال ، مي بینیم كه ايالمیان اندك اندك از میان 

آورده و باه بازساازي خاود   همان ويرانه ها سار بار

يدار  لي و پد باني اپ شور  مرگ آ با  ند .  شده ا سرگرم 

 ،ن در آشااور ، باباال نبواپاال شاادند سسااتي روز افاازو

ق.م. ( به سلطنت  nabu- apal - usur  ( )6۰5 / 625اوصور) 

مي ،  هاي ايال شتیباني نیرو ست آوردن پ براي بد ست و  نش

در كارزاربا آشوريان ، خدايان ايالمي را كه سپاهیان 

هرين (  بین الن نوب  به اوروك ) در ج لي  شوباني اپ آ

. به نظر مي آيد كه برده بودند به شورش باز گرداند 

يت  به تقو يد آورده و  شوش پد تي در  یان مركزي ايالم
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نیروي نظامي خود پرداخته اند اه در نسل بعدي ، در 

كد دوري  مان نبو یق  -ز هد عت صر ع خت ن صور دوم ) ب او

ق.م. میااان ايالمیااان و  596( در سااال ق.م. 6۰4 - 562

مدارك  مد .  پیش آ یري  له درگ نه دج یان در كرا بايل

اني ايالمي به دست آمده از شوش كه درباره جامه ، ديو

سالح و ديگر كالها ) كه بر اساس خط و شیوه نگارش مي 

توان گفت متعلق به سالهاي پاياني قرن هفتم و نیمه 

ستي  به در شد ( ،  مي با میالد  پیش از  شم  قرن ش ست  نخ

نشانگر تجديد حیات شهر شوش در اين دوران است . با 

وايي هخامنشیان در پارس ، بخش شرقي برقراريي فرمانر

از حوزه تصرف فرمانروايان ايالمي خارج گشت  ،انشان  ،

قش  گواهي ن به  كوروش دوم ،  بزرگ  پدر  كوروش اول ،   .

"  93مهري برگل نوشته هاي با روي تخت جمشید ، " مهر 

نده  پیش " خوا ایش  ند  شان " و " فرز خود را از " ان

خوزستان به تصرف كوروش  است . كوروش بزرگ نیز در گل

مد ، چه از  بزرگ در آ ما، آن ست . ا ست نی مدركي در د

اين است كه سرزمینهاي  زمان كوروش بزرگ در مي يابیم ،

ايالمي از آن زمان تا به امروز همواره بخشي از ايران 

   زمین بوده اند .

 

 ايران در هزاره اول ق.م.

بررسي جامع تاريخ و فرهنگ و جغرافیاي ايران را 

ترين و  شكل  باري م به اعت توان  مي  ماد  در دوران 

پیچیده ترين بخش از دورانهاي تاريخي اين سرزمین به 

لف  شگران مخت هاي پژوه يه پردازي جود نظر شمار آورد. و

سي ،  بان شنا اون ز خاص ،  نه أي  يك در زمی هر  كه 

حب نظر بوده و از ديدگاه نژادشناسي ، دين شناسي و صا
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یز  سو ، و ن يك  ند از  كرده ا خورد  ضوع بر با مو خود 

نظرات پژوهشگراني كه كار خود را متوجه بخشهاي خاصي 

از مجموعااه جامعااه ايااران هاازاره اول ق.م. ، ماننااد 

ايالمیااان ، مانايیهااا ، اورارتوهااا و يااا تماادنها و 

سوي دولتهاي همجوار اون آشور و بابل ساخته اند ، از 

سیر  شواري م یدگي و د جاد پیچ موثر در اي مل  گر عا دي

كه  ست  هت ا بدان ج یدگي  ين پیچ ست . ا يده ا پژوهش گرد

عمده اين پژوهشگران كوشیده اند تا هر اه بیشتر بر 

نديهاي  با مرزب ند و  ید كن خود تاك ظر  مورد ن ضوع  مو

حدي مستقل در بسیار مستحكم ، به هر بخش به عنوان وا

عاد بنگر مامي اب به دوران ندت با ورود  كه  یب آن . عج

هخامنشي ، اين نحوه برخورد به میزان غیر قابل تصوري 

به آن  یر  جامع و فراگ گاهي  با ن يده و  گون گرد دگر

 برخااااااااااااورد شااااااااااااده اساااااااااااات . 

اما ، با توجه به اينكه دانش باستان شناسي در اين 

مورد بیشتر و بهتر از علومديگر مي تواند اظهار نظر 

كل برر ند ، در  قش ك سي ن ستان شنا ين دوران با سیهاي ا

 عمده و اساسي بر عهده ندارد. 

به  ماد ،  به دوران  بوط  هن مر شته ك نابع نو م

شوريزبان بابلي ، آ ند  ناگون مان مي ، هاي گو ، ايال

م ، اورارتويي ، پارسي باستان ، اوستايي ، ارمني قدي

، آرامي و  مي باشند كه عبري قديم ، يوناني ، لتیني

تنوع آنها ، و مشكالت فراوان در خواندن كامل به دلیل 

برخي از اين زبانها و انجام نگرفتن يك بررسي تطبیقي 

نابع  ين م هره لزم را از ا توان ب مي  ها ن بر روي آن

گرفت . از سوي ديگر ، در نوشته هاي آشوري با توجه 

ماد و  يران در دوران  با ا سرزمین  جواري آن  به هم

به جاي مانده در آن زبان كه تعداد فراوان كتیبه هاي 
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ين  باره ا عات را در شترين اطال يد بی باري با به اعت

فتم  قرن ه سي ام  سال  شند ، از  شته با دوران در بردا

جود  ها و ماده  باره  یز در هیچ ا عد  به ب میالد  پیش از 

 ندارد . 

ساله  مه ر بیش ازه لف ،  هاي مخت شته  یان نو در م

هاي وارد بر مختصر هرودوت است كه با وجود همه ايراد

آن، آگاهیهاي قابل مالحظه اي درباره مادها به دست مي 

دهد، به ويژه درباره دوران مهم شكل گیري و گسترش آن 

دولت يعني زماني كه منابع آشوري آن را مسكوت گذارده 

 اند . 

تا  میالد  پیش از  هزاره اول  غازين  هاي آ در قرن

قرن هفتم زمان استقرار دولت قدرتمند ماد در دهه آخر 

بي و  نوب غر غرب ، ج شمال ،  سیعي از  خش و ق.م. در ب

قسمتي از جنوب فالت ايران ، با نام قومها و دولتهايي 

ها نايي  ها اون ما ها ، اورارتو سپي  سكاها ، كا  ، ،

كاسي ، ايالمیها ، سومريها ، پارسها و  برمیخوريم كه 

در جريان درگیريهاي منطقه غرب فالت ايران بین خود و 

باه عناوان حكومتهااي منطقاه اي و  ٬با آشاوريها يا 

حضوري فعال داشته اناد  ٬قومها و طايفه هاي قدرتمند 

. در همان هزاره اول ق.م. برخي از اين قومها را با 

قه  هن در منط سیار ك شینه اي ب كه از پی گري  هاي دي نام

برخاااوردار بودناااد ، ماااي خواندناااد ، انانكاااه " 

م نا ،  مردم مان یان" و  مي اورارتوي گوتي "  اد را " 

 نامیدناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد .

گوتي ها در كنار لولوبي ها ، میتانیها ، ايالمیها ، 

كاسي ها و كاسپي ها از جمله ساكنان كهن فالت به شمار 
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سوم  هزاره  نان از  ثار آ نام و آ با  كه  ند  ته ا مي رف

 پیش از میالد ، در منطقه آشنا هستیم .

براي شناخت جامع فرهنگ و تمدن دوران مااد كاه  

هد  يژه ع به و عد و  هاي ب بر دوران یادين  تاثیري بن

هخامنشیان گذارده است ، آگاهي بر وضع اين اقوام و 

يژه  به و شد .  مي با پذير  يز نا قه اي گر هاي منط دولت

خاص  شهاي  سب گراي بر ح سان  تاريخ نوي هي از  كه گرو آن

ك از اين قومها و منطقه خود درباره اصل و منشاء هر ي

حكمروايي، زبان و تمدن و رويدادهاي مربوط به آنان ، 

به گونه اي مطلب را عنوان كرده اند كه خواننده بدون 

توجااه بااه موقعیاات جغرافیااايي آنااان و وسااعت حااوزه 

اقتدارشان انان مي پندارد كه هر يك به صورت جزيره 

فاوت ،  شئي مت صل و من با ا گران و  جدا از دي صاحب اي 

ند.  نده ا ستقل بود يژه و م شه و مدني از ري نگ و ت فره

كه در  ند  بوده ا قوامي  نان ا مده آ صل، ع لیكن در ا و

هر يك در  ٬در مجاورت هم  ٬منطقه هايي نه اندان وسیع 

 ٬زير اتار قادرتهاي سیاساي قاومي و قبیلاه اي خاود 

سطي را  يا متو اك  لي كو هاي مح ند حكومت سته بود توان

 تشاااااااااااااااااااكیل دهناااااااااااااااااااد . 

ها و  شكي سي  ها، كا مي  اون ايال قدرتهاي  كه  ست  نی

میتاااني هااا در طااي دورانااي طااولني از توانمنااديهاي 

ند .  بوده ا خوردار  شكوفا بر مدني  سي و ت فراوان سیا

ق.م. نزديك به سه سده  9۰۰انانكه اورارتوها از حدود 

با  طرح  لت م يك دو جاد  له اي به مرح كه  ند  یق يافت توف

قه بر شمند در منط ثاري ارز اون آ يي  با نیرو سند و 

 آشور، درگیر شوند .
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حال، با اين مقدمه جا دارد تا مرور كوتاهي بر  

اگونگي حضور و زندگي و پیوندهاي برخي از اين اقوام 

نامدار منطقه داشته باشیم . اقوامي كه از آخر سده 

سترده  نان گ ماع آ حدت و اجت عد ، از و به ب فتم ق.م.  ه

به نام دولت ماد پديدار ترين و مقتدرترين دولت زمان 

با  شكوفا ،  مدني  نگ و ت هرف فره كه م تي  شت . دول گ

برخااورداري از يكدسااتیها ، هماهنگیهااا و پیوناادهاي 

 اشمگیر است . 

 

  لولوبي

لولوبي ها در بخش وسیعي از بالي رود دياله تا 

هاي  به  كه در كتی شتند ،  سقرار دا یه ا اه اورم دريا

با نام "زاموا" ياد  آشوري از ناحیه حكمراني آنان ،

هن  قوم ك ين  هزاره دوم ق.م. از ا نان از  ست . آ شده ا

ترين نقش بر جسته ايران در سر پل زهاب پديدآمده است 

 كه به نام نقش " آنوباني ني" معروف است .

لین  صوير او قش ، ت ين ن هاي ا ترين ويژگی از مهم

نفر از شش شخصیت كنده شده در زير تصوير است كه لباس 

كاله سته  و  قش برج كه در ن ست  مان ا مل ه طور كا به  آن 

هاي تخت جمشید ، شخصیتها و افسران مادي در بردارند 

سال ،  هزار  به دو  يك  طول نزد گر، در  بارت دي به ع  .

فرهنگ بخش وسیعي از فالت در زمینه هنر پوشاك ، تداوم 

 داشته است . 

 

 گوتي ها 

هزاره  مان  كه در ه ست  بوده ا ني  نام مردا گوتي 

قه  بي منط شمال غر شرق و  میالد در  پیش از  سوم و دوم 
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سكونت لولوبي ها ) در منطقه آذربايجان و كردستان ( 

مي زيسته اند . از اين مردم ، نقش برجسته معروف " 

شده  شناخته  له  نه ديا بالي رودخا شیخان " در  هورين 

ضوع  یب و مو كه ترك ست  قش ا به ن سیار  شباهت ب صحنه ، 

كنده " آنوباني ني " داشته و حدود زماني آنها نیز ، 

به هم نزديك دانسته شده است . از ديگر آثار مربوط 

به گوتي ها ، سر مجسمه مفرغي به دست آمده در همدان 

است كه آن را به يكي از شاهان گوتي در حدود سده هاي 

نااد . از نظاار پاياااني هاازاره دوم ق.م. نساابت داده ا

انسان شناسي ، ريخت اهره اين مجسمه و تصوير كماندار 

هورين شیخان را " كسون " با تیپ كردان منطقه زاگرس 

و " ا.ت.آمي " انسان شناس فرانسوي با آذربايجانیان 

 و " ژرژكنتنو" با كاسي ها يكسان ديده اند .

 

 میتاني ها 

،  اين قوم در هزاره دوم ق.م. در قسمت غرب فالت

از موقعیاات برجسااته اي برخااوردار بااوده و در حاادود 

تا 15۰۰ نه  ياي مديترا كه از در ند  تي قدرتم ق.م. دول

ست،  شته ا تداد دا گرس ام جان و زا بي آذرباي هاي غر كوه

تشكیل مي دادند . سپ  ، آنان شمال بین النهرين را 

 نیز به سرزمین خود پیوند دادند .

 Vashuganniنخست ، پايتخت آنان شهر واشاوگاني ) 

( در محل راس عین ) در خابور امروزي ( بود . سپ  به 

( در كركوك انتقال يافات . میتااني  Arrapkhaآرپخا ) 

 ها را آريايي دانسته اند .

ظاهرا"  كه  پايي  ند و ارو قوام ه سته از ا يك د

بور  قاز ع ند ، از قف جو بود فراد جنگ نان از ا شتر آ بی
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پیش راندند . اين كردند و تا انحناي بزرگ شط فرات 

صل  قومي از ا كه  یه  یان آن ناح يان ) بوم با هور عده 

تاني را  شاهي می شدند و پاد مزوج  ند ( م ياني بود آز

تشكیل دادند . اين دسته ، محل سكونت خود را تا بین 

النهرين شمالي توسعه دادند و آشور را محدود كردند و 

شمالي  هاي  كه در دوره  یز )  گوتي را ن قوم  ساكن  م

گرس واقع بود ( به قلمرو خويش افزودند. همچنین ، زا

با  نه ،  تدرترين فراع ند و مق حد گردانید صر را مت م

دختران پادشاهي میتاني ازدواج كردند. میتاني ها نه 

فقط از نظر قدرت سیاسي و نظامي ، بلكه از نظر سامان 

یت  یز، از موقع قوانین ن تدوين  ماعي و  ضاع اجت هي او د

بودند . متنهاي حقوقي به دست آمده  اشمگیري برخوردار

( در   Urgantepeاز " نااوزي " يااا " يورگااان تپااه " ) 

جنوب غربي كركوك درباره قوانین مربوطه به زناشويي ، 

بچه دار بودن يا نبودن ، هبه و واگذاري اموال ، ارث 

عات  نان ، اطال مذهب آ ها و  فري و مجازات قوانین كی و 

 جالبي در اختیار مي گذارد.

 

 كاسي ها 

از حدود هزاره سوم ق.م. به بعد ، اين مردم به 

اعتباري ، نخست در زمینهاي جنوب غربي درياي كاسپین 

ساكن  گرس ،  سله زا هاي سل نه  عد در دام خزر ( و ب  (

بودنده اند. مردم ناحیه لرستان كنوني را بازماندگان 

كاسي ها مي دانند. در نوشته هاي عاشوري ، از آنان 

( ياد شده است. نام هگمتاناه  Kassiكاسي" ) با نام " 

كار ها "  پیش از دوران ماد شوريها  مدان را آ  -يا ه

كاسي" به معني شهركاسیان مي نامیدند . همچنین ، نام 
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ته  بر گرف سپین را  ياي كا شان و در قزوين و كا شهرهاي 

 از نام اين قوم مي دانند.

وسعت منطقه حضور كاسي ها در بخشهاي غربي فالت ، 

خي از  سیان در بر ست . كا شته ا تداد دا مدان ام تا ه

نواحي "ماد آينده" سكونت گزيده و به احتمال قوي ، 

سي  لت كا مرو دو جزو قل ستوار  هي ا به وج بور  نواحي مز

شده است . زيرا ، آثار نقاط مسكوني كاسیان در نواحي 

فوم  میالد مح پیش از  هزاره اول  تا  یز  ماد ن ست  دور د

ي كاسي در حدود جنوب غربي ماد به مانده و عنصر نژاد

 طاااور قابااال مالحظاااه اي انتشاااار يافتاااه اسااات . 

درباره نژاد كاسي ها و پیوندشان با آريايیها، نظرات 

يايي" و  نان را " آر خي ، آ جود دارد . بر في و مختل

برخي ديگر " آزياني" گفته اند . توده جمعیت ) كاسي 

دوم ق.م. ( كه در اصل آسیايي بودند، در آغاز هزاره 

به توسط هند و اروپايیان كه حكومتي اشرافي و نظامي 

با جمعیت اندك تشكیل داده مجاز شدند كه خود را در 

 میاااااان طبقاااااه حااااااكم جااااااي دهناااااد .

همچنین ، از نام بعضي خدايان كاسي پیداست كه ارتباط 

شته  جود دا پايي و ند و ارو نژاد ه نان و  یان آ صي م خا

 است .

 

  اورارتوها

نام  با  یز  هزاره ق.م. ن خرين  هاي آ سده  در 

پرآوازه حكومتها و اقوامي در غرب فالت و منطقه اي كه 

ند،  شكیل داد ماد را ت بزرگ  لت  مده دو كز ع عد مر ب

هم  يداد م يك رو يان  مه در جر كه ه نیم  مي ك خورد  بر

پیش از  فتم  قرن ه خر  هه آ هن ، از د یاي ك تاريخي دن
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دن ماد به زندگي خود میالد به بعد ، با نام دولت و تم

ادامااه داده انااد. عمااده آنااان عبااارت بودنااد از : 

اورارتوها ، مانايي ها ، سكاها و سیمري ها . از اين 

اهااار گااروه ، اورارتوهااا از نظاار تشااكل سیاسااي و 

گذا جاي  به  لت و  يك دو صورت  به  ثار سازماندهي  ردن آ

، از ديگران شرايط ممتازتري تمدني ، به ويژه معماري

شته هم ق.م. از  دا سده ن حدود  لت در  ين دو ند . ا ا

اتحاد تعدادي از طايفه ها در پیرامون دريااه وان با 

هاي  فت . در زمان سامان گر شیا "  نام " تو به  كزي  مر

تا  نوب  سوي ج اه وان و از  تا دريا سو  يك  عد ، از  ب

گه  فرات و  بالي  خش  له و ب هاي دج نه  هاي رودخا ضه  حو

جان هايي از آذرباي خش  شت .  گاه ب نوني را در بردا  ك

زبااان اورارتااويي را از گااروه زبانهاااي " آساایاني " 

دانسته اند كه با زبان " هوريها " همگروه بوده است 

. مهمتاارين اياازد آنااان " خالاادي " نااام داشاات . 

اورارتوهااا در كااار معماااري ، فلزكاااري و ايجاااد 

كانالهاي آبیاري توانمنديهاي بسیار داشتند . ساكنان 

ماد و  سرزمین نر دوران  به ه شیدن  شكل بخ تو در  اورار

سپ  هخامنشي ،اون ديگر اقوام ساكن فالت نقش موثري را 

هه  غاز د تو ، در آ لت اورار ند . دو شته ا هده دا بر ع

آخر قرن هفتم پیش از میالد به اطاعت اتحاديه مادها 

 در آمد . 

 

 مانايي ها 

مانايي ها از اقوام صاحب نام و نشاني بودند كه 

در ناحیه ماد آتروپاتن يا آذربايجان كنونی، در سده 

هاي نخستین هزاره اول پیش از میالد تا زماني كه جزيي 
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قه  هاي منط له دولت ند، از جم ماد گرديد بزرگ  لت  از دو

اي به شمار مي رفتند. ويژگیهاي قومي جامعه مانايي 

را انین دانسته اند : مقارن هزاره نخست ، مخلوطي از 

قفقاازي و آرياايي ، باه ناام  -ر و بومي طوايف مهاج

حدود  تا  یه  اه اورم شرقي دريا نوب  نواحي ج ناي در  ما

جنوب غربي خزر ، به خصوص بین حدود مراغه تا بوكان و 

 ساااااااقز اماااااااروزي ساااااااكونت داشاااااااتند . 

بیشتر پژوهشگران برآنند كه مانايي ها شامل اتحاداي 

از طوايااف منطقااه بودنااد و خااود از گذشااته جزئااي از 

سازمانهاي حكومتي لولوبي ، گوتي را تشكیل مي دادند 

. آنان با پیروزي بر ديگر اتحاديه هاي منطقه، دولت 

مانا را پايه گذاري كردند . آشوريها به طور بي امان 

صتهاي مخ سرزمین ، در فر به  غارت ،  له و  براي حم لف  ت

گري  پي ويران يورش در  هر  ند و در  مي برد له  نا حم ما

خود ، جمعي را به اسارت مي گرفتند كه حضور صنعتگران 

ها  تي گرانب نان، غنیم یان آ نايي در م ندان ما و هنرم

ين  جود ا نان از و فت. آ مي ر شمار  به  شوريان  براي آ

ويژه نینوا بهره  اسرا در كار رونق شهرهاي آشور ، به

مي جستند . میان مانايي ها و اورارتوها نیز با وجود 

پیوندهاي بسیار نزديك فرهنگي ، بر سر گسترش منطقه 

 نفوذ سیاسي درگیريهايي وجود داشت . 

ظر  هم از ن صادي ،  ظر اقت هم از ن ها ،  نايي  ما

آفرينش آثار هنري ، صاحب توان و رشد فرهنگي واليي 

دلیاال ، در زمااان ايجاااد حكوماات  بودنااد . بااه همااین

قدرتمنااد ماااد ، ساارزمین مانااا بااه اعتباااري قلااب و 

بر  توري را در  مدن امپرا نگ و ت كانون فره ترين  مهم

 گرفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات . 
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مت  گي حكو صادي و فرهن كز اقت شین ، مر ناي پی سلمًا ما م

حام  ماد از ل نواحي  گر  یه از دي ين ناح بود . ا ماد 

ترين كشتزارها اقتصادي پررونق تر بود و در آن ، آباد

 و بیشااااااااه هااااااااا وجااااااااود داشاااااااات .

مبناي اقتصاد مانا را دامپروري و گله داري تشكیل مي 

داد . مانااايي هااا در خلااق آثااار هنااري ، در زمینااه 

معماري و فلزكاري وسفالگري و به ويژه آثار تزيین طال 

و آجرهاي نقش دار ، از اعتبار و هنرواليي برخوردار 

ح سه م تاكنون ، در  ند .  شهاي بود جام كاو با ان ل 

باستان شناسي آثار با ارزشي كه به نام مانايي شهرت 

دارد به دست آمده است . اين سه محل ، عبارت اند از 

 54: زيويااه ، حساانلو وقاليچااي . قلعااه زيويااه در 

كیلومتري جنوب شرقي سقز و در شمال روستايي به همین 

سنلو در  قده و  9نام ، ح شرقي ن شمال  لومتري   12كی

یلومتري جنوب غربي دريااه اورومیه و قاليچي در حومه ك

 بوكااااااااان واقااااااااع شااااااااده انااااااااد. 

آثار هنري پرارزش و مشهور به دست آمده در زيويه و 

نده  یره كن شرفتهاي خ شان دادن پی ظر ن سنلو ، از ن ح

هزاره اول ق.م. داراي  يران در  فالت ا مدن  نگ و ت فره

د سال اهمیتي بنیادين هستند . كاوشهاي انجام شده ان

مال  به احت كه  نايي  مدن ب ست آ به د چي و  یر در قالي اخ

نیايشااگاه مااردم منطقااه بااوده اساات ، از نظاار بیااان 

قش  هاي ن كاربرد آجر له  ماري ، از جم نر مع شهاي ه ارز

دار گوناااگون، حكاياات از توانايیهاااي آفاارينش هنااري 

ساكنان بخش غربي ايران در هزاره اول ق.م. دارد. در 

شیوه ر ين  قت ، ا فالت، ) حقی تري در  هن  مدن ك ا از ت

ايالمیااان ( بااه ارث باارده و آن را بااه اوج شااكوفايي 

 رسااااااااااااااااااانده بودنااااااااااااااااااد . 
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دولت مانا دردهه نخست سده هفتم ق.م. جزئي از دولت 

بزرگ ماد به شمار مي رفت . دو گروه ديگر يعني سكاها 

و سیمري ها از نظر نژادي و زباني ، با مادها از يك 

در حال حاضر با توجه به اطالعات بن و ريشه بودند . 

كمي كه در دست داريم ، غیر ممكن است بتوانیم مادي 

يرا  مايیم . ز جدا ن ها  سیمري  ها و  سكايي  ها را از 

شته  ستگي دا هم ب به  كامال"  قوام  ين ا مدن ا نگ و ت فره

قوش  عه ن پ  از مطال سفلد  هر ت یده را  ين عق ست . ا ا

كرد و از آن د هار  شید اظ خت جم سته ت موده ، برج فاع ن

توانیم آن را  مي  نان  مال اطمی با ك ما  مروزه  لي ا و

 بیان كنیم . 

 

 ماد

سرزمین به  که  ست  قومی ا نام  بی  ماد  خش غر های ب

اول پیش از میالد مهاجرت کردند. در هزاره  فالت ايران

پ.م.(  ۵۵۰-۷28های نخسااتین شاهنشاااهی ) مادهااا پايااه

در آغااز  ٬تباران را در ايران بنیااد نهادناد آريايی

شارق سارزمین  پیش. م. با شکست آشاور و فاتح  ۶ ٔ  سده

تبديل به شاهنشاهی بزرگی در آسیا  مادپادشاهی  لیديه

 شد.

مان،  ماد در ز شاهی  شترهشاهن ترين  به بزرگ هووخ

کرد و سراسر ايران را آن  پادشاهی غرب آسیا حکومت می

انان که در نقشه سرزمین ماد هويدا است برای اولین 

بااار در تاااريخ بااه زياار يااک پاارام اورد. هوخشااثره 

بنیانگذار اولین قدرت ايرانی بود. پايه گذاری دولت 

وحدت اقوام مختلف  ماد به عنوان نخستین دولت بر پايه

گی را  ندهای فرهن شترکات و پیو با م يران  فالت ا ساکن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
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نوان مهم به ع يد  به  با يران  تاريخ ا يداد در  ترين رو

 شمارآورد.

های آشور به سرزمین ماد در قرن  مجموعه لشکرکشی

وسیله دولت زورمند  هشتم پ. م. و خطر حمله از غرب به

ای مادها که آشور، نیاز تشکیل يک دولت متمرکز را بر

 جديدترين مهاجران به زاگرس بودند بوجود آورد.

 نويسد: هرودوت می

    

 

سال  صد  سیا پان شوريها در آ آ

که  می  ند، اول مرد مت کرد حکو

پیچیدناد  هاا سر از اطاعات آن

مادهااا بودنااد اينااان باارای 

آزادگاای جنگیدنااد، رشااادتها 

     رستند کردند و از قید بندگی

 

 تاريخ دوران مادمنابع و مآخذ  

به ماد در کتی قوم  به  شاره  ستین ا که  نخ ست  ای ا

به سرزمین موسوم به پارسوا،  شلمانسر سومگزارش حمله 

سال  ستان، ) های کرد شده.  83۷در کوه بت  بر آن ث ق م( 

شمار می به  پايی  ند و ارو نژاد ه ها از  ند و  ماد رو

میالد از  بل از  سال ق هزار  تاريخ  که در  ست  مل ا محت

شند.  کناره مده با باختری آ سیای  به آ خزر  يای  های در

ها آثاری اکنون با کاوش در مناطق غرب ايران از ماد

نهدر  په هگمتا په ت نه ت په هگمتا ست. ت ست ا ای  در د

ای متعلق به دوران ماد است. روايات  تاريخی با پیشینه

 ٔ  کاه ايان شاهر در دوره مورخین يونانی نیز حاکی است

اول قرن ششم قبل  ٔ  مادها )از اواخر قرن هشتم تا نیمه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote2.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote1.png
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است و پ   از میالد(، مدتها مرکز امپراتوری مادها بوده

کی از پايتخت نوان ي به ع یز  ها ن قراض آن های  از ان

شی شمار می هخامن به  ستانی(  خت تاب ست.  رفته )پايت ا

ته بل از  هردوتهای  گف پنجم ق قرن  نانی، در  مورا يو

ست. در  میالد، مهم مورد ا ين  تاريخی در ا خذ  ترين ما

برای نو قت  بار در حقی لین  ماد او سله  تاريخ سل شتن 

مورا يونانی  هرودوتنیمه دوم قرن پنجم قبل از میالد 

 است. کوشش کرده

به سوم تیگلتهای  در کتی سر  شتم  پیل قرن ه که در 

شته شده میالد نو ست، و  پیش از  سرحدونو  سناخريبا و  ا

 اند. نیز به ناحیه ماد اشاره کرده لمانسر سومش

طالع از  برای ا یز  تورات ن لب  خی از مطا از بر

توان استفاده کرد. لیکن در حقیقت برای  تاريخ ماد، می

نوشتن تاريخ سلسله ماد اولین بار در نیمه دوم قرن 

 است. پنجم قبل از میالد هرودوت مورا يونانی کوشش کرده

 

 سرزمین ماد 

در  مادهاايرانی  ٔ  سرزمینی بود که تیره ماد نام

فالت آن ساکن بودند. اين سرزمین دربرگیرنده بخش غربی 

فعلی در شمال غربی فالت  آذربايجانبود. سرزمین  ايران

نام  با  يران را  اکا هران  ماد کو مروزی ت یه ا و ناح

)ری(، حوزه شمال غربی کوير مرکزی، همدان، کرمانشاه، 

ستان ستان، و  لر نام  کرد با  بزرگرا  شناختند.  می ماد 

نام داشت که بعدها به  هگمتانهماد در گذشته  پايتخت

 تغییر نام داد. يونانی و همدان کنونی اکباتان

خود در  گاه  نوان جاي به ع که  هايی  قوم، در کوه ين  ا

ايران انتخاب کرده بودند، م ، آهن، سرب، سیم و زر، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%AF%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
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اون  ند و  ست آورد ها بد سنگهای گرانب مر، و  سنگ مر

شاورزی در ز به ک شتند،  ساده دا نه ندگی  شتها و دام د

په ند و های ت خود  پرداخت گاه  پا  منزل جا بر ما ن  در ه

 ساختند.

 

 طوايف ماد

نی در  نانی و ايرا شوری و يو هن آ نابع ک طابق م م

گردد که سه طايفه از شش طايفه تشکیل  مجموع معلوم می

هااا و  دهناادًه اتحاااد مادهااا يعناای بوساایان )کردوخی

ها، کرمانجهااا(  هااا(، سااتروخاتیان )ساااگارتی میتانی

به  لق  ها( متع يان )لر هاوبود سه  کرد بوده و  ها  و لر

اند ازآريزانتیان )طايفه  طايفه مادی ديگر عبارت بوده

اند و مغها که  نجبای ماد( که درحدود کاشان میزيسته

هران  غًه ت غه( و ر جان )مرا غًه آذرباي بین ر یًه  در ناح

ساکن بوده نی  )ری(  یان )يع سرانجام پارتاکان ند و  ا

ردم منطقًه کنند( همان م مردمی که درکنار رود زندگی می

اناادمطابق منااابع يونااانی، در ساارزمین  اصاافهان بوده

کمنداندازان ساگارتی )زاکروتی، ساگرتی( )همان استان 

نونی( مادی شاهان ک سته کرمان ساگارتی میزي که  های  اند 

بابلی  گروس  -شکل  نی زا خود يع نام  شدًه  نانی  يو

يران  فالت ا غرب  ستان  به کوه ساگرتی( را  تی،  )زاکرو

ند. داده يف  ا حاد طوا که در ات ست  يف ا مین طوا نام ه

ماد و  يف  خونی طوا ند  خط پیو ست و  جود ا یز مو پارس ن

ها  منجملااه از منشااا همااین طايفااه ساااگارتی پااارس

قبل از حرکت به  پارس)زاکروتی، ساگرتی( است، طوايف 

ناطق ماد طولنی را در م نی  نوب دورا بوده و  سوی ج ها 

 اند بعدها رو به جنوب رفته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 های آشور و ماد جنگ

های آشور به سرزمین ماد در قرن  مجموعه لشکرکشی

شکند و  هم ب ها را در  قدرت ماد ست  شتم پ. م. نتوان ه

يه  نا اتحاد لت مان ند. دو نه بود مالت غارتگرا شتر ح بی

گذشااته جزياای از  منطقااه و خااود، از ماننااايیطوايااف 

کومتی  سازمان یانهای ح یان - لولوب لت بود گوت ند. دو

ماننا در سده هفتم ق.م. جزيی از دولت بزرگ ماد به 

 ۷۰2رفت. اخرين لشکرکشی اشور به ماد در سال  شمار می

غرب به له از  طر حم بود. خ ند  پ. م.  لت زورم سیله دو و

آشور، نیاز تشکیل يک دولت متمرکز را برای مادها که 

است.  اند بوجود آورده جديدترين مهاجران به زاگرس بوده

-۷28)تباران  های نخستین شاهنشاهی آريايی مادها پايه

 را در ايران بنیاد نهادند. پ.م.( ۵۵۰

 

 ظهور پادشاهی ماد

شديد و  مالت  پ  از ح نانی،  مورخین يو ته  به گف

سال  حدود  شین، در  ناطق مادن به م شوريان   ۷۰8خونین آ

وسیله  به دياکوقبل از میالد، رهبر يکی از قبايل مادی 

مجل  اتحاديه، به عنوان رهبر قبايل مادی انتخاب شده 

شته  هده وی گذا به ع کزی  لت مر يک دو شکیل  فه ت و وظی

شود. اين رهبر، دياکو )ديوک  در يونانی( با متحد  می

يل لف،  کردن قبا قوانین مخت قراری  مادی و بر نده  پراک

شناخته می ماد  بر  لین ره نوان او که  به ع ست  شود و او

پايتخت خود را در همدان امروز )هنگمتان، همريشه با 

 دهد. هنگمن و انجمن، به معنای محل جمع شدن( قرار می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88
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، دياکوهای آشوری از شخصی به نام  يکی از کتیبه

بیست سال قبل از تاريخ انتخابش به عنوان شاه مادها، 

یه  نام می شورش برعل ند  نده ا غاز کن شخص آ ين  برد. ا

شخص  ضور  ها، ح ندن آن برای خوابا که  ست  شور ا لت آ دو

شور  تور آ مام   سارگن دومامپرا ياکو و ت ست. د لزم ا

کوم می ید مح به تبع خانواده اش  ضای  نام او  اع شوند و 

به گر نمی در کتی به  ها دي ياکو  عد، د سال ب ست  يد. بی آ

ی دولت شود و با پايه گذار عنوان شاه ماد انتخاب می

ماد، به عنوان يک دشمن متمرکز آشور، دوباره به صحنه 

 تاريخ بازمی گردد.

 

 شاهان ماد

 دياکو 

پ.م.( به شاهی رسید و شهر همدان  ۷28دياکو در )

قرار داد. وی  خويش  خت  گار( را پايت نه آنروز )هگمتا

دستور ساخت هفت ديوار تودرتو و استوار را در همدان 

داد کااه درون اياان ديوارهااا باااغ و بیشااه و بوسااتان 

شگفت سازه  ين  ند. ا يد آورد نی پد خت  فراوا انگیز پايت

بود.  گار  يران آن روز ياکوا کرد.  ۵3 د شاهی  سال پاد

، آشورشاه   سارگن دوممدت زمانی پ  از شکست دياکو از 

ست  به د بری را قدرت ره فرورتیش،  شین او،  ند و جان فرز

 گرفت و در برابر آشوريها به پا خاست.

 

 فرورتیش

ياکو،  مت:  22 فرورتیشپ  از د سال )دوره حکو

پ.م.( حکوماات کاارد و قبائاال ايراناای را بااه  ۶۷۵-۶۵3

نگ ) گاه وارد ج شید. ان عت ک با  ۶۷3يا  ۶۷2اطا ق.م.( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B4
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لت  شوردو فت و  آ ست يا شوريها شک بر آ لی در برا شد و

کشته گرديد. فرورتیش بر سرزمین ماد از حدود ری تا 

مدان  ستان و ه شاه و کرد جان و کرمان صفهان و آذرباي ا

 است. کرده سلطنت می

يل  به قبا ظم دادن  به ن فرورتیش  مت  شتر حکو بی

یدن با دشمنان خارجی گذشت. مدارک آشوری و مادی و جنگ

کردند  بابلی به خطراتی که مادها از شرق خود احساس می

شاره نمی ماد ) ا لت  شمال دو يل  ما قبا ند، ا و  سکاهاک

شوریها کیمری ها و آ برای ماد صی  یت خا ها  (، از اهم

 برخوردار بودند.

ياکو از  ست د شورشاه   سارگن دومپ  از شک ، آ

ق.م.( در برابر آشوريها  ۶۷3يا  ۶۷2فرورتیش در سال )

به پا خاست. در حدود اوايل قرن هفتم قبل از میالد، 

کااه از  هااا کیمریل در اواياال حکوماات فاارورتیش، قباياا

صحرانشینان دشتهای جنوبی دريای سیاه بودند، به ماد 

و آشااور حملااه کردنااد. امکااان ايراناای بااودن قباياال 

يک ها کیمری شکیل  برای ت ها  صلی آن یل ا مالً دل ، احت

اتحاديه با مادها برعلیه دولت آشور بود. حمالت کیمری 

به آشور ضرباتی به آن دولت وارد کرد، اما در شکست 

، ناموفق اسرحدوندادن کامل آشور و پادشاه بزرگ آن، 

 بود.

 

 خشتريته

ها را  بری ماد فرورتیش ره شتريتهپ  از  )دوره  خ

مت:  فت.  ۶2۵-۶۵3حکو ست گر لین پ.م.( در د شتريته او خ

يران  فالت ا غرب  ماد را در  شاهی  که پاد ست  شاهی ا پاد

شکیل داد. ها  ت به ماد شور  جدد ا له م بال حم به دن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%87
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ريته برای پايان دادن به حمالت اشور با ماننا و خشت

پیمان دوستی بست و عمال با اشور وارد جنگ شد.  سکاها

در ماد خطا است دولت ماد در اين  سکاهاداستان سلطنت 

 ۶2۵فاصله قدرت خود را مستحکم کرد. خشتريته در سال 

 پ. م. در گذشت. 

 هووخشتره

سر ش  شتريته، پ شترهپ  از خ سارو(  هووخ کی آخ (

سانه صورت اف سرو را  بی  )کیخ مانروای  شتره فر ای هووخ

ند.( )دوره  شاهنامه میدان ستا و  مرگ او بی  یر و نظ

مت:  سید.  ۵8۵تا  ۶2۵حکو شاهی ر به  شتره پ.م.(  هووخ

اولین پادشاهی است که يک سلطنت سراسری را در ايران 

رت مهم جهان آن و ايران را به عنوان يک قد تشکیل داد

 زمان مطرح کرد. 

 

 ايشتوويگو 

پ. م(  ۵۵۰تااا  ۵8۵)دوره حکوماات:  ايشااتوويگو

واپسین پادشاه ماد و جانشین هووخشتره بود. در مورد 

حکومت او اطالعات زيادی در دست نیست و بیشتر روايات 

يونانی و پارسی، به اواخر سلطنت او و نابودی حکومت 

 کنند. ماد به دست کورش بزرگ اشاره می

در حال حاضر در بريتیش « سالنامه نبونید»لوحه 

هداری می ندن نگ يوم ل حه  میوز متن لو سالنامه شود. 

ق. م(  ۵۵۶ – ۵39) نبونیادسال به سال حکومت  نابونید

شاه  خرين پاد نوآ بل  شم  شرح میرا  با سال ش هد. در د

نی  گی  ۵۵۰سلطنت او يع به جن سالنامه،  سنده  ق. م نوي

کند و  در اند صد کیلومتری جنوب شرقی بابل اشاره می

 نويسد: می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%86%D9%88
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، شاه کورششاه اشتومه گو، لشکر خود را برای جنگ با »

شان به ان شوريد، او را  بر او  شکر  لی ل ستاد و ، فر

ايشتو »ظاهرا اين  «.زنجیر کشیده و تحويل کورش دادند

 نامد. همانست که هرودوت او را آزدياک می« مه گو

شتوويگو تی  اي شکوه و راح ترجیح دادن  به  متهم 

مادی شده شی  سخت و ارت ندگی  به ز شور  بار آ ست و  در ا

سبت می به او ن شتر  ماد را بی قدرت  طاط  ند. در  انح ده

بول، می کر صورت ق صور  باقی توان ت ثار  شتر آ که بی د 

نده در  جای ما ثار ب صوص آ ها، بخ نده از دوران ماد ما

گردد.  تپه نوشی جان، به دوران سلطنت ايشتوويگو بر می

نین، راحتی نوان  همچ به ع شی  که در دوران هخامن هايی 

در سلطنت ايشتوويگو خوانده شده را، « تنپروری مادی»

ل زندگی شايد به جای دوران انحطاط ماد، زمان انتقا

شینی  به شهرن شینی  ندگی صحران طرز ز نی از  يل ايرا قبا

بنامیم و آنرا آغاز واقعی تمدن ساکن قبايل ايرانی 

 بدانیم.

 

 شور و کشور مادآهای  جنگ

دوباره پا  آشورو  مادهاپ م جنگهای  ۶۷3از سال 

شوری سناد آ عد در ا به ب مان  ين ز یرد از ا ها از  میگ

ند ماد نیروم شور  سمیت  ک به ر شان از  که ن یرود  سخن م

ها است.  شناخته شدن موجوديت دولت مادها از طرف آشوری

سال  حدود  گی در  ۶۵۰در  لت بزر ماد دو شاهی  پ. م. پاد

، ها کیمریبود. بعد از  عیالمو  اورارتوو  ماننارديف 

، به سکاهايکی ديگر از قبايل صحرانشین شمال قفقاز، 

منطقه شمال غرب ايران حمله کردند و در سر راه خود، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
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لت  تودو ناتولی  اورار شرق آ یه و  اه اورم غرب دريا در 

 را نابود کردند.

 

 آشوربانیپال پادشاه آشور

 آشورپادشاه نیرومند  آشور بانیپالدر زمانی که 

ها در نگرفت  جنگی بین مادها و اشوری بر سر قدرت بود

تا نابودی دولت عیالم در سال  عیالمو  آشورهای  ولی جنگ

فت.  ۶۴۰ مه يا پالپ م ادا شور بانی سال  آ پ م  ۶33در 

در گذشت. دولت ماد در اين فاصله قدرت خود را مستحکم 

 تر کرد.

 

 مادها در ايران تشکیل سلطنت سراسری

نانی(، بزرگ مدارک يو سار  شتره، )کیاک ترين  هووخ

های او در منظم کردن ارتش و  پادشاه ماد است. توانايی

های خارجی با دولتهای همسايه، او را  بستن توافق نامه

بديل  خودش ت مان  سیا در ز غرب آ شاه  ندترين  به قدرتم

شترهکرد.  که  هووخ شد  فق  کومتش مو سال اول ح در ده 

شاه  با پاد طه اش را  حاد سکاهاراب به ات توثی ،  ، پرو

 ند.متقابل تبديل ک

ارتشش را به دوقسمت پیاده نظام مجهز  هووخشتره

سکاها  که از  شکلی  نداز ) یر ا سوارنظام ت یزه و  به ن

آموختااه بااود( تقساایم کاارد و باارای اولااین بااار از 

های برنده که صد سال بعد  نگی مجهز به نیزههای ج ارابه

 در جنگهای کورش و داريوش معروف شدند، استفاده کرد.

در اين زمان، آشور بنی پال دوم، شاه نیرومند و 

مت  يک حکو فی،  بود. از طر شته  شور، درگذ حم آ بی ر

در حال شکل گیری بود و شاه آن،  بابلجديد در  کلدانی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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فق نبوپ بود و مو شورش  های ک سترش مرز صدد گ سر، در  ول

بود بخش ند.  شده  صرف ک یز ت عیالم را ن کت  هايی از ممل

یه  مه برعل فق نا يک توا قراری  به بر صمیم  شثره، ت هوخ

 آشور با نبوپولسر گرفت.

ماااد قباياال آريازنتااا و  هووخشااترهدر زمااان حکوماات 

پارتاکانیان را در نواحی ری و اصفهان و ديگر قبايل 

شاند و  عت ک به اطا گان  یه گر تا ناح شرق را  نی  ايرا

شکیل داد  يران را ت ها در ا سری ماد ند سرا لت نیروم دو

حمله کرد و قبايل پارس را به  پارسهوخشتره سپ  به 

 .اطاعت در آورد

 

 حمله ماد و نابودی دولت آشور

شتره يت از  هووخ ماد در حما بلشاه  شور  با به آ

سال  شتره در  نگ داد. هوخ عالن ج های  پ م از کوه ۶1۴ا

سخیر آبادی ضمن ت شت و  گروس گذ سر راه،  زا شوری  های آ

گرفت. پ   شهر آشور پايتخت دولت آشور را در محاصره

به  شور  شهر آ بل در  شاه با شور، پاد شهر آ سقوط  از 

يران و  ستی ا مان دو جا پی مد و در آن شتره آ يدار هوخ د

نینوا  پ. م. شاه آشور در ۶13تجديد شد. در سال  بابل

سال  یز در  شهر ن ين  شد.  ۶12بود و ا سخیر  پ. م. ت

ماد و  های  بلنیرو خاک با با  شور را  ظیم آ خت ع ، پايت

 يکسان کردند و برای همیشه به تاريخ اين امپراتوری

 بزرگ پايان دادند. 

 

 شکست آشور و فتح شرق لیديه

قرن  غاز  ست  ۶در آ با شک شورپ. م.  شرق  آ فتح  و 

پادشاهی ماد تبديل به شاهنشاهی بزرگی در آسیا  لیديه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
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شد:  سیم  ند تق شاهی نیروم بین دو پاد نه  شد. خاورمیا

 .و ديگر دولت ماد بابليکی دولت 

 

 به شاهنشاهی آسیايی صعود پادشاهی ماد

مان،  ين ز شترهدر ا شاهی  به بزرگ هووخ ترين شاهن

 سوريهو  آشور، اورارتوکرد. ماد،  غرب آسیا حکومت می

که نیم قرن  عیالمزير حکومت او قرار داشتند. پادشاهی 

قباال بااه دساات آشااوربنی پااال نااابود شااده بااود، در 

يل  دروازه به روی قبا شرقی اش را  کرده  پارسهای  باز 

، پايتخت شرقی عیالم، در اين زمان انشانبود. پادشاه 

ب کم  کم  گر  سیان دي بود و پار سی  عه يک پار ا جام

ته می یه  نوعیالمی آمیخ هم بق شان و  هم ان ما  شدند، ا

 ، خراجگذاران پادشاه ماد بودند.پارس

دولت ماد در کار ايجاد سازمانی گسترده و دقیق 

 –اسایهای سی و متکی بار نهادهاای قدرتمناد در زمیناه

باا توجاه باه  دياکونوفنظامی توفیق يافت.  –اقتصادی

ستون سنگ شته بی سازمان  نب تی و  سازمان دول که  يد  میگو

 است. يد نظامات مادها بودهتحت نفوذ شد پارساجتماعی 

در کشورش دست به اقدامات عمرانی زد و  هووخشتره

ساند و  هم هون ر به رود جی شرق  خود را در  مرو  مان قل ز

کرد و  پارسبه زودی  شورش  ضمیمه ک یز  مان را ن و کر

ماد  سرزمین  شه  که در نق نان  يران را آن ا سر ا سرا

هويدا است برای اولین بار در تاريخ به زير يک پرام 

شمار  به  ها  بار ماد مروزه از ت که ا مانی  اورد. مرد

ند عبارت می شثره  آي يران. هوخ سر ا مردم سرتا ند از  ا

 بنیانگذار اولین قدرت ايرانی بود. 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 وحدت اقوام مختلف سراسر ايران

پايه گذاری دولت ماد به عنوان نخستین دولت بر 

يه  لی»پا حدت م با « و يران  فالت ا ساکن  لف  قوام مخت ا

مشااترکات و پیوناادهای فرهنگاای را بايااد بااه عنااوان 

 به شمارآورد.  تاريخ ايرانويداد در ترين ر مهم

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 تمدن مادها

گی  سهم بزر مدنیت  نای  ست در ب ماد توان مدن  ت

و شش  داشته باشد؛ پارسیها زبان آريايی، و الفبای سی

حرفی خود را از مردم ماد گرفتند، و همین مادها سبب 

آن بودند که پارسیها، به جای لوح گلی، کاغذ پوستی و 

قلم برای نوشتن به کار بردند و به استعمال ستونهای 

فراوان در ساختمان توجه کردند. قانون اخالقی پارسیها 

که در زمان صلح صمیمانه به کشاورزی بپردازند، و در 

باک باشند، و نیز مذهب زردشتی ايشان  گ متهور و بیجن

و اعتقاد به اهورمزدا و اهريمن و سازمان پدرسالری، 

جات و  عدد زو خانواده، و ت پدر در  سلط  قداری يا ت م

ماد  قوانین  با  شباهت  شدت  که از  پارس  گر  قوانین دي

تا »است که در اين آيه کتاب دانیال نبی:  سبب آن شده

شريعت ماد فق  سوا نمیموا که من سیانی  « شود يان و پار

 ذکر آنها با هم بیايد همه ريشه مادی دارد.

معماری مادی که بعد از آشور تحت تأثیر معماری 

نی،  مل ايرا کردن عوا با وارد  بود،  تو  شکوه اورار با

سه  یر پار شی نظ شان دوران هخامن ثار درخ گذار آ يه  پا

شید خت جم شانه شوشو  ت گر از ن سیاری دي های  شد. ب

های بااین النهاارين نیااز از طريااق مادهااا بااه  تماادن

ها  تا قرن که  طوری  به  کرد،  یدا  قال پ شیان انت هخامن

به شتر جن بًا بی يران و تقري بار ا ظم در عد، ن های  ب

سندگان  طرف نوي يران، از  عه ا گی جام شکوه و فرهن با

 ايشتوويگوشود. سلطنت  يونانی به مادها نسبت داده می

قدرت  نای  ند برمب مت قدرتم يک حکو ماد را از  یت  موقع

ين  ثار ا یر داد. آ نگ تغی برای فره کزی  به مر ظامی  ن

نشی به نفوذ فرهنگی را در توجه بسیار شاهنشاهان هخام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
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ين  فوذ د مادی، ن نگ و آداب  به فره ها  قه آن ماد، عال

، و با توجه مغمادی بین مردم ايران از طريق قبیله 

موقعیت ماد به عنوان مرکز فکری  نبشته بیستون سنگبه 

 توان ديد.  برای نیروهای مخالف دولت هخامنشی می

 دين مادها

از مذهب ماد نیز اطالع درستی در دست نیست ولی 

سته صوير برج که در  از ت پان»ای  ماد « قیزقا از دوره 

شعل  طرف م حانی را در دو  شاه و رو شده و آن پاد یدا  پ

و  میتراپرستکه مادها هم آيد  دهد، برمی نشان می  آتش

اند و اگر گفته تاريخ نويسان راست باشد  پرست بوده آتش

برخاسته بايد گفت « ایچست»از کنار دريااه  زردشتکه 

یده  هريمن عق هورامزدا و ا یروی آ به دو ن یز  ها ن ماد

قان مغ مین محق یده ه نابر عق شتند، ب فه  دا که طاي ها 

ادو آلوده روحانی مادها بودند، مذهب را با سحر و ج

ها  ساختند و زردشت اون خواست دين را پاک گرداند مغ

فت و در  باختر ر به  اار  به نا شوريدند و وی  بر او 

 آنجا دين خود را گسترد"

پیش از آن(  سیار  شايد ب يا  ها ) مان ماد در ز

شتز ئین  رد ين و آ به د ست و  یان برخا یان ايران از م

که از زمان نی  بود  که مول  قوم مع ين  یان ا پیش م های 

یاد  ند بن ستش خداو نو در پر شی  فت و راه و رو خرده گر

کرد. زردشت به راهنمائی مردمان پرداخت اما بزرگان و 

پیشوايان دين کهن با او ستیزگی کردند و زردشت نااار 

شايد سرزمین مادها يعنی آذربايجان  از زادگاه خود که

بود به سوی خاور ايران گريخت. آنجا فرمانروائی بود 

( نام، که به دين نو زردشت گرويد گشتاسپيا ) ويشتاسپ

کم  و همه مردمان را نیز بذيرفتن اين آئین خواند. کم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
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خرين  شايد آ فت و  يران رواج يا سر ا شت در سرا ين زرد د

شاهان خاندان هخامنشی هم آنرا پذيرفته بودند. اين 

به  تا غل بود و  یان  خاص ايران ين  سالمد سر  ا در سرا

 ايران رواج داشت. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 زبان مادی

بان  مادی ز بان  هاز بان  بوده ماد ين ز ست. از ا ا

های  ای در دست نیست و فقط تعدادی واژه در نوشته نوشته

انااد.از آن  بااه جااا مانده يونااانیو  پارساای باسااتان

 اند: جمله

wazarka ،بزرگ:zba ،اعالم کردن:asen ،سنگ:miora.مهر: 

باستان اهار زبان آن شناخته  های ايرانی زباناز 

ست:  شده ستايی، سکايی، مادیا ستانو  او سی با . از پار

قه  يران و منط غرب ا کی در  که ي سکايی  مادی و  بان  ز

و ديگری در شمال، از مرزهای این تا  مادفرمان روايی 

و ساکنان سغد،  پارتدريای سیاه، از جمله بین اقوام 

گران  ثار دي باراتی درآ مات و ع ها کل بوده، تن يج  را

جای مانده ما از زبان بر ست. ا ستايی و ا سی  های او  پار

کتاب خود را  زرتشتباستان مدارک بسیار در دست است. 

 است. به زبان او ستايی نوشته

 مادبه نظر برخی از دانشمندان نظیر خنجی قبايل 

همزبان بوده و هر دو به يک گويش سخن  پارسو قبايل 

است  اند. زبان مادی که زبان شمال ايران بوده میگفته

فاو يران، ت نوب ا بان ج يا ز ستان  سی با بان پار ت با ز

است. تنها اختالفی که میان زبان مادی و  فاحشی نداشته

 است. پارسی بوده اختالف لهجه

اگر زبان مادها که بخش بزرگی از ايران تا حدود 

شته ست دا سان را در د شی  خرا سی هخامن بان پار با ز اند 

داشت، داريوش و ديگر پادشاهان هخامنشی  تفاوتی کلی می

به به در کتی ها را  که آن خود  بان  های  سی سه ز پار

ستان شوریو  با میو  آ شته عیال هم  نو مادی را  بان  اند ز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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هم آن  می يران از ف شور ا گی از ک خش بزر تا ب ند  افزود

 ها بی خبر و محروم نمانند. نوشته

به زبان مادها و امکان وجود کتابت درمیان  راجع

ظ به ن ها  ند آن ماد مان تاريخ  سان  ئودور ر کارشنا ت

تر  زبان مادها به زبان عمومی ايرانیان نزديک نولدکه

 ها. است تا زبان پارسی

ستتر بان  جیمزدارم با ز ها  بان ماد ست ز قد ا معت

ان تکلمی آنان آريايی اوستا مطابق بوده و بی شک زب

سی بوده بان پار با ز نین  هم ا ست و  بت و  ا یز قرا ها ن

نزديکی داشته. استرابون معتقد است که زبان مادها به 

شباهت  سغديان  يان و  یان، باختر سیان، آرياي بان پار ز

 داشته.

 

 مادها  و کتابت  خط

خط مورد  گاهی در  بت  آ ها  و کتا عات ماد   و اطال

باره نگ  در نان  فره ست  آ هزاره کم ا از   پیش  اول  ی . در 

خط بت  میالد  سرزمین  و کتا شته  در  جود دا ست  ماد و .  ا

  پیش  يا هشتم  نهم  درسده  که  است  در دست  معروفی  فرمان

  آشوری  مردی  به  آبدادانا خطاب  شاهک  از میالد از طرف

و   اماوال ٔ  هباه  آن  و موضاوع  صادر شاده  اکدی  زبان  به

 . است  تسهیالت  دادن

خط خود  ها از  تابتی  ماد که  و ک شتند  خط  دا   از 

  مزبور يکی  رود خط بود و تصور می  شده  گرفته  اوراتوئی

در نواحی   حال  باشد. در عین  بوده  میخی  خط  از انواع

اه یها  دريا طوط  روم فی  خ های  هیروگلی یر هیروگلیف   نظ

توئی تداول  اورا ست  بوده  م ين ا بر روی  . ا ها    هیروگلیف

ي  يهدر   که  سیمینی  د شده  زيو یدا  ست  پ به ا شم  ،    ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
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  از میالد دارای  پیش  هفتم  در قرن  خورد. مسلمًا آنان می

خط امروزه   که  همانست  خط  اند، و اين بوده  و کتابت  خط

  خوانده اول  رديف  هخامنشی  خطيا  پارسی باستان میخی

 . است  و منشاء، مادی  اصل  از لحام  در واقع  شود، ولی می

بااه عنااوان  ماااداياان اسااتدلل کااه امپراتااوری 

روی زمااین در جهااان آن   براندازنااده قهااارترين دولاات

لت  نی دو گار يع شورروز پیش از آ فتم  سده ه خر   در آوا

سمی بوده بان ر شته و دارای ز بت دا توان کتا ست  میالد  ا

 يا خیر بسیار سست پايه مینمايد.

نگ  مدن و فره یات ت تاريخی از جزي نابع  تی م وق

شگران  یار پژوه شاتی را در اخت عات و گزار ها اطال ماد

گذارند، طبعا باور اين پژوهشگران در اين باره که  می

اند، جدا  نبودهمادها توان کتابت نداشته و دارای خط 

 شود. سست می

هرودت راجع به فرهنگ مادها و اگونگی دقت آنها 

نوع  تی  ماعی و ح ضاع اجت شور و او مورات ک در اداره ا

لباس و انواع پوشاک مادها و به ويژه ابزار دفاعی و 

شگران  سالح به پژوه یات را  نان جزي مادی ا یان  های جنگ

ای از  الحظهترديد بايد بخش قابل م کند که بی معرفی می

تمدن پارسیان را گرفته يا به ارث برده شده از مادها 

ای که زبان مادها در مقايسه با زبان  دانست. به گونه

نژاد ، به زبان اقوام ايرانی هخامنشیايرانیان عصر 

 تر است. نزديک

 

 نابودی پادشاهی ماد

باار  کااوروش باازرگپ م( کااه  ۵۵۰بااا شکسااتی )

شتوويگو مت:  اي سین  ۵۵۰تا  ۵8۵)دوره حکو پ. م( واپ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%E2%80%8C_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C_%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81%E2%80%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
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پادشاااه ماااد وارد ساااخت شاهنشاااهی ماااد منحاال شااد. 

طولنی ) نی  ماد دورا بزرگ  شاهی  پ.م.(  ۵۵۰-۷28شاهن

سپرد، که  هخامنشید و جای خود را به شاهنشاهی برپايی

 ایزی جز تداوم دولت و تمدن ماد با همان اقوام نبود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
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 ظهور و صعود هخامنشیان

بومی  شاهان  ست پاد شیان نخ سپ   پارسهخامن و 

پ م( و تشااکیل  ۵۵۰بودنااد بااا شکساات مادهااا ) انشااان

شاهی  شیشاهن مل  هخامن فتح کا سپ   يهو  بلو  لید  با

به بزرگ بديل  شیان ت شاهی هخامن شاهی  پاد ترين شاهن

ماد را می لت  شد. دو هان  شده ج شاهنگ  شناخته  توان پی

 دولت بزرگ هخامنشی دانست.

 

 شاهنشاهی ماد از نظرگاه ديگر

  شكل گیري پادشاهي ماد

اي مادي ، از رهبر تشكیل دهنده اتحاديه طايفه ه

با نامهاي " ديااكو" ، " ديوك " و يا " دياكو " ياد 

یق  قه، توف مردم منط سترده  يت گ با حما ست . او  شده ا

ئی  و  يك ر هر  بر  كه  سرزمینهاي  عه  تا از مجمو فت  يا

ق.م. و به اعتبار  ۷88شاهكي حكومت مي راند در فاصله 

گر  ماد  ۷45تا  ۷6۷دي شامل  كه  سیعي  قه و ق.م. در منط

، مركزي و شرقي مي شد، دولتي را پي ريزي كند  كواك

كه در قرن هفتم پیش از میالد تا دو دهه آغازين قرن 

 ششم ق.م. بزرگترين پادشاهي نیرومند زمان گردد. 

مدت زماني پ  از شكست دياكو از سارگن شاه آشور 

، فرزند و جانشین او كه نامش به گونه هاي مختلفي ، 

كشتريتي وفرائورت  ياد شده  اون فرورتیش ، خشتريته ،

ق.م. در  6۷2-3است ، قدرت رهبري رابه دست گرفت ودر 

برابر آشوريها به پا خاست . حدود دو دهه بعد ، بر 

سب  هت ك يايي در ج سكاهاي آر بران  بي ره قدرت طل ثر  ا

مقام رهبري اتحاديه و منطقه ، نزديك يك ربع قرن ، 

ني  سا 585تا  652يع به  ندي  با توانم ماندهي ق.م. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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حكومت و جذب دولتهاي مختلف كواك وبزرگ پرداخت كه در 

شكل  سترش و  فرين دوران گ قش آ توان او را ن قع می وا

گیري پادشاهي ماد به شمار آورد . بنابر قول هرودوت، 

او طي نبردي سران سكايیان را به اطاعت وادار كرد ) 

ق.م. (. دولت ماناي تا قبل  612و  613در حدودسالهاي 

ق.م. سلطنت كیاكسار را به رسمیت شناخت و خود 61۰از 

جزئي از دولت ماد گرديد . دولت اورارتو نیز در آغاز 

پذيرفت و  سار را  بري كیاك فتم ق.م. ره قرن ه خر  هه آ د

شتره )  مان هوخ هم در ز يد .  ماد گرد شور  ئي از ك جز

كیاكسار (، سرزمین پارس به بخشي از سرزمینهاي دولت 

رديد و هوخشتره فرمانروايي پارس بزرگ ماد ، تبديل گ

به  شت.  بزرگ واگذا گوروش  پدر  یه  هده كمبوج بر ع را 

اعتباري ، لوح سیمین " آريارمنه " در همین زمان به 

وسیله هوخشتره به هگمتانه ، پايتخت مادها ، انتقال 

يافت . همزمان با اين رويدادهاي مهم و فراهم آمدن 

ا پیوستن اتحاديه موجبات شكل گیري دولت بزرگ ماد ، ب

فالت  ستقر در  بزرگ م اك و  هاي كو فه أي و دولت هاي طاي

خوردار  نه بر گي ديري ستگیهاي فرهن كه از هب يران  ا

مت  ستن حكو هم شك براي در  مان را  شتره ز ند ، هوخ بود

متجاوز و خونريزآشور كه طي اند قرن با يورشهاي پي 

خش  شتناك در ب شتارهاي وح گري و ك به ويران پي ،  در 

سیع مدتي و يد . از  سب د بود ، منا ته  فالت پرداخ ي از 

پیش ، میان بابل و آشور درگیريهاي صورت گرفته بود ، 

ولي بابلي ها كاري از پیش نبرده بودند . با توجه به 

تمامي زمینه ها ، كیاكسار نیروهاي خود را با عبوراز 

بالتر از  خاي "  لت " آراپ به ايا گرس  هاي زا نه  گرد

سانید  نوا ، ر طربی  " از نی شهر "  سخیر  عد از ت و ب

دجله گذشت و تا شهر مشهور " آشور " پیش راند و آن 
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را به تصرف در آورد . پ  از آن ، بابلي ها دولت ماد 

بر  ند ،  شور ديد عي آ ستن قط هم شك ستانه در  را در آ

اساس توافقهاي پیشین ، به ياري مادها آمدند و با هم 

پیش  612در ماه اوت  به محاصره " نینوا " پرداختند .

شن  مت خ به دوران حكو كرد و  سقوط  نوا  میالد ، نی از 

 ترين قدرت زمان ، پايان داده شد. 

سقوط نینوا و از میان برداشته شدن دولت آشور ، 

از جمله رويدادهايي است كه مورد استقبال فراوان همه 

ساكنان سرزمینهاي مجاور آن كشور كه لطمه هاي بسیار 

 ودند ، قرار گرفت .از آن ديده ب

كیاكسار براي آنكه بار ديگر آشور سربلند نكند 

ته  حران " رف به " كه  شوري را  هاي آ نده نیرو ، بازما

هرين  بین الن سر  جه سرا فت و در نتی هم كو ند، در  بود

شمالي و تمامي كشور آشور و از جمله ، ناحیه سیرو ، 

حق  ماد مل شور  به ك ماد " را  سوريه ،  يا "  مدي 

 .گردانید

هوخشتره بعد از پیروزي درخشان برآشور ، به سوي 

( مدت پنج ساال باه  Lydiaغرب راند و با دولت لیدي ) 

نبرد پرداخت . سرانجام ، بر اثر پادرمیاني بخت نصر 

يدو رود  قرار گرد صلح بر لت  یان دو دو بل م شاه با پاد

قزل ايرماق با " هالی  " به عنوان مرز دو كشور و به 

عبارتي ، غربي ترين مرز پادشاهي ماد تعیین شده . در 

هم مرز اين هنگام مادها از جنوب غربي با كشور بابل 

يا  سرزمین " وان "  سر  شمال ، سرا سوي  ند و از  بود

 ارمنستان جزئي از كشور ماد به شمار مي رفت .

( يادآور شده  1۰4هرودوت ) در مجله يكم ، بند 

است كه " خاك ماد " با سرزمین " ساسپیريان " ) يعني 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  146 

قبايل ايبري و گرجي ( هم مرز بود. در مورد سرزمین " 

اردان " يا گیالن و مازندران و نیز كادوسیان " و " م

ايالم ، برخي از مورخان با شك و ترديد سخن گفته اند، 

با  ها  ستگي آن به پیو هن  هاي ك شته  كه در نو حالي  در 

باره  ياس " در له " كتز ست . از جم شده ا شاره  ماد ا

يان  به پا مي  تا ك نان  كه آ شاره دارد  ها ا سي  كادو

شور  يي از آن ك ماد ، جز لت  ند . در دوران دو بوده ا

مورد ايالم نیز بايد گفت كه سرزمین مزبور ، دست كم 

صورت  به  ست  سته ا مي توان شور ن قدرت آ سقوط  عد از  ب

 مستقل باقي مانده و جزيي از سرزمین ماد نشده باشد.

ديا كونوف در بحث مربوط به ساتراپهاي دولت ماد 

در عهد آستیاك ) فرزند هوخشتره ( سرزمینهاي زير را 

، افاازون باار آنچااه گفتااه شااده ، بااه عنااوان نیااز 

 ساتراپهايي از كشور ماد ياد مي كند : 

ستان،  - شامل سی یان ) مان و میك نا و كار در نگیا

كرمان وبخشي از مكران وغرب افغانستان تاا خاط  

 هرات ، قندهار ( 

ناحیااه " پاريكانیااان و حبشاایان آساایايي " يااا  -

 مكران بلواستان كنوني .

مسلما" ، آره يا وسغديانا به پارت وهیركانیه ،  -

احتمال ولي گمان نمي رود تماما، و خوارزم به 

 ظن بسیار ضعیف .

فر - سط  سرزمینها تو ين  سخیر ا به ت ورتیش هرودوت 

توان به ظن قوي گفت  اشاره دارد . از اين رو مي

كه حدود ماد از طرف مشرق تا " باختر " وجیحون 

 امتداد داشته است .
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 دن ماد ويژگیهاي دولت و تم

از نظاار نااام و عنااوان ، اياان درساات اساات كااه 

شاهنشاهي بزرگ ماد دوراني طولني نپايید و جاي خود 

رابه شاهنشاهي هخامنشي سپرده، ولي نكته بسیار مهم 

آنكه شاهنشاهي هخامنشي ایزي جزه تداوم دولت و تمدن 

مادي نبود . همان اقوام و همان مردم ، روندي راكه 

پويايي و رشد بیشتر تداوم بخشیدند برگزيده بودند با 

و در پهنه اي بسیار وسیع ، آن را تا پايه بزرگترين 

 شاهنشاااهي شااناخته شااده جهااان، اعتبااار بخشاایدند.

یق  توان در توف مي  ماد را  لت  گي دو ترين ويژ مده  ع

ها و  عه دولت بزرگ از مجمو تي  جاد دول ساماندهي و اي

با  كه  ست  ستقلي دان فه اي م هاي طاي يه  جود اتحاد و

همسانیها و نزديكیها و پیوندهاي اشمگیر فرهنگي ، تا 

سازماني  سي ،  ند سیا هم پیو با  حد  يك وا مان در  آن ز

نیافته بودند . وجود جنگ قدرت میان دولتهاي مزبور ، 

هیچ گاه به عنوان درگیري " دولت ، ملت " هاي مختلف 

شناخته نشده و از تمامي آنها ، به عنوان دولتهاي كه 

يك مردم آن را در  هر  بزرگ و  يران  سرزمین ا شي از  بخ

بر داشته اند ياد شده است . بنابر اين ، پايه گذاري 

دولت بزرگ ماد را بايد به عنوان مهمترين رويداد در 

تاريخ ايران به شمارآورد .رويدادي كه موجب گرديد تا 

نخستین دولت بر پايه " وحدت ملي " اقوام مختلف ساكن 

مشتركات و پیوندهاي فرهنگي ، استقرار فالت ايران با 

يابد . بر اساس انان شرايطي بود كه دولت ماد امكان 

آن را يافت تا در كار ايجاد سازماني گسترده و دقیق 

سي ،  هاي سیا نه  ند در زمی هاي قدرتم بر نهاد كي  و مت
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ساختار  هام از  با ال بد و  یق يا ظامي توف صادي ، ن اقت

مردم ، ا هاي  عه و باور سیاري كل جام قوانین ب صول و 

بط  ظیم روا عدالت و تن ستقرار  ظم و ا جاد ن براي اي

چه  ند . آن يزي ك يه ر لف ، پا عاد مخت ماعي در اب اجت

دولت ماد پايه گذارد ، در سده هاي مختلف پ  از آن 

نیز همچنان مورد قبول و پا بر جاماند. دياكونوف با 

 توجه به كتیبه داريوش اول در بیستون ، نشان مي دهد

ماعي  سازمان اجت كه  تي ، بل سازمان دول ها  نه تن كه 

پارس نیز تحت نفوذ شديد نظامات مادي ها بوده است . 

گونگي  به ا توان  مي  ماد را  گي دوران  ترين ويژ مده  ع

فرهنگ و تمدن آن مربوط دانست . فرهنگ و تمدني توانا 

هزار  ند  گي ا سیر فرهن لور  كه تب يت  با هو يا و  و پو

مي فالت را ،  نگ و  ساله  بود . فره شاهد  توان در آن 

مامي  برگفتن ت عین در  كه در  نا  سجم و توا مدني من ت

پاره فرهنگهاي منسوب به دولتهاي مختلف مستقر در فالت 

یان  عه ب ماد ، در مجمو شاهي  ستقرار پاد پیش از ا  ،

كننده ساختار پیكري يگانه بود. و توانست تا پايان 

 هد .دوران هخامنشي ، به سیر خود ادامه د

 

 هخامنشیان
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 نمايی از تخت جمشید

قبل از میالد( نام دودمانی  ۵۵۰-33۰هخامنشیان )

پیش از  يران  شاهی در ا سالمپاد ين  ا شاهان ا ست. پاد ا

« هخامنش»دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به 

های  از طايفاه پاساارگاد  طايفه ٔ  رساندند که سرکرده می

 پارساست.هخامنشیان نخست پادشاهان بومی  پارسیان بوده

بر  کوروش بزرگبودند ولی با شکستی که  انشانو سپ  

شتوويگو شاه  اي سین پاد فتح  مادواپ سپ   ساخت و  وارد 

پادشاهی هخامنشیان تبديل به شاهنشاهی  بابلو  لیديه

را بنیانگااذار  کااوروش باازرگبزرگاای شااد. از اياان رو 

 دانند. شاهنشاهی هخامنشی می

ها و سلسله هخامنشی يکی از  به قدرت رسیدن پارسی

وقايع مهم تاريخ قديم است. اينان دولتی تأسی  کردند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Persepolis_iran.jpg
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که دنیای قديم را به استثنای دو سوم يونان تحت تسلط 

شاهنشاااهی هخامنشاای را نخسااتین خااود در آوردنااد. 

 دانند. امپراتوری تاريخ جهان می

 

 کشور و سرزمین

شخص  پارس که م ند  يايی بود نژاد آر مانی از ها مرد

نیست از اه زمانی به فالت ايران آمده بودند. آنان از 

به که درکتی ند  سواش بود يا پار پارس  يايی  های  قوم آر

نام  سیح  میالد م پیش از  هم  سده ن شوری از  نان آ آ

ست. پارس آمده بی  ها هم ا نواحی غر به  ها  با ماد مان  ز

ايااران ساارازير شاادند و پیرامااون دريااااه ارومیااه و 

کرمانشاهان ساکن گرديدند. با ضعف دولت ايالم، نفوذ 

گسترش   و نواحی مرکزی فالت ايران  قوم پارس به خوزستان

 يافت.

 

 هخامنشی، نشان شاهنشاهی فروهر

های آشوری سلمانسر سوم در  برای نخستین بار درسالنامه

شور  83۴سال  نام ک سوآ»ق. م،  نوب « پار نوب و ج در ج

برده شده یه  اه اروم بی دريا قین  غر ضی از محق ست. بع ا

ش همان مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسوا

سی صور می ها بوده پار ند. ت پیش از  ا سی  قوام پار شود ا

های جبال زاگرس به طرف جنوب و  اين که از میان دوره

جنوب شرقی ايران بروند، در اين ناحیه توقف کوتاهی 

حدود  ند و در  یه  ۷۰۰نمود میالد در ناح پیش از  سال 

نه سوماش، روی دام نوب  های کوه پار یاری در ج های بخت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Faravahar-BW.svg
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ای که جزو کشور ايالم بود، مستقر  ش در ناحیهشرقی شو

شود که  های آشوری انین استنباط می گرديدند. از کتیبه

صر ) شلم ن مان  سلطنت  ۷21-۷13در ز مان  تا ز ق. م( 

سارهادون ) سوا،  ۶۶3آ مراء پار يا ا شاهان  ق. م(، پاد

-۶32اند. پ  از آن درزمان فرورتیش ) تابع آشور بوده

شاه  ۶۵۵ ين  پارسبه  مادق. م( پاد فت و ا ستیال يا ا

 دولت را تابع دولت ماد نمود.

 

 مردم و طوايف

طايفه شهری و ده ها به شش  گويد: پارسی هرودوت می

اند. شش طايفه  نشین و اهار طايفه اادرنشین تقسیم شده

یان اول عبارت سارگاديان، رف ند از: پا ها(ا فی  ، ) مر

ماسااپیان، پانتالیااان، دژوساایان و گرمانیااان. اهااار 

ها و  اند از: دايیها، مردها، دروپیک طايفه دومی عبارت

وايف ساگارتی ها. از طوايف مذکور سه طايفه اول بر ط

 اند. اند و ديگران تابع آنها بوده ديگر، برتری داشته

زمان با مادها به نواحی غربی ايران  ها هم پارس

سرازير شدند و پیرامون دريااه ارومیه و کرمانشاهان 

های آشوری  ساکن گرديدند. برای نخستین بار درسالنامه

ق. م، نام کشور )پارسوآ( در  83۴سلمانسر سوم در سال 

است. بعضی  جنوب غربی دريااه ارومیه برده شده جنوب و

مردم  که  ند  یده دار سن عق لین  ند راو قین مان از محق

 اند. ها بوده پارسوا همان پارسی

یان دوره که از م ين  پیش از ا سی  يف پار های  طوا

جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ايران بروند، 

پیش  ۷۰۰در ناحیه پارسوآ توقف نمودند و در حدود سال 

نه سوماش، روی دام یه پار میالد در ناح های  های کوه از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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ای که جزو کشور  بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه

ايالم بود، مستقر گرديدند. بعدها با ضعف دولت ايالم، 

ستان به خوز پارس  يف  فوذ طوا فالت   ن کزی  نواحی مر و 

 اند. گسترش يافت و رو به جنوب رفته  ايران

نابع  طابق م ندازان م سرزمین کمندا نانی در  يو

ساگارتی )زاکروتی، ساگرتی( )همان استان کرمانشاهان 

 -اند که شکل بابلی  های ساگارتی می زيسته کنونی( مادی

يونانی شدًه نام خود يعنی زاگروس )زاکروتی، ساگرتی( 

يران داده فالت ا غرب  ستان  به کوه مین  را  نام ه ند.  ا

پارس نیز موجود است و طوايف است که در اتحاد طوايف 

از منشا همین طايفه  پارسو  مادخط پیوند خونی طوايف 

ست ساگارتی ساگرتی( ا تی،  يف ها )زاکرو بل  پارس، طوا ق

از حرکت به سوی جنوب دورانی طولنی را در مناطق ماد 

يف  فوذ طوا يالم، ن لت ا ضعف دو با  عدها  ستند و ب می زي

ستان به خوز يران  پارس  فالت ا کزی  نواحی مر سترش   و  گ

 اند. جنوب رفته يافت و رو به

های هاارودوت، هخامنشاایان از طايفااه  طبااق نوشااته

سارگاديان بوده شته پا مت دا پارس اقا که در  ند  اند و  ا

است. پ  از انقراض دولت  سر سلسله آنها هخامنش بوده

یان ست  ايالم پالبه د نی  شور ب يالم آ کت ا اون ممل  ،

ها و  ها از اختالفااات آشااوری ناااتوان شااده بااود پارساای

نزان  مادی کرده و ا ستفاده  صرف ها ا شان را ت يا ان

 کردند.

پش دوم روی  ایش  مان  تاريخی در ز عه  ين واق ا

، بابلهای کوروش بزرگ در  است. با توجه به بیانیه داده

رساند و او  پش دوم، میبینیم او نسب خود را به ایش  می

 خواند. را شاه انزان می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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پاا  از ماارگ ااایش پااش، کشااورش میااان دو پساارش 

نه» عدًا « آرياروم که ب کوروش  پارس و  شور  شاه ک پاد

عنااوان پادشاااه پارسااوماش، بااه او داده شااد، تقساایم 

گرديد. اون در آن زمان کشور ماد در اوج ترقی بود و 

شتره مت می هووخ يد،  در آن حکو اک جد شور کو کرد، دو ک

نااار زير اطاعت فاتح نینوا بودند. کمبوجیه فرزند 

کوروش اول، دو کشور نامبرده را تحت حکومت واحدی در 

قل آورد  سارگاد منت به پا نزان  خود را از ا خت  و پايت

 کرد.

 

 شاهنشاهان هخامنشی

نوشته هخامنشی از نظر تاريخی و نیز  ترين سنگ مهم

ها،  ندترين آن ستون سنگبل شته بی کوه  نب يواره  بر د

نوشته بیستون بسیاری از رويدادها و  است. سنگ بیستون

اش  های حکمرانی کارهای داريوش اول را در نخستین سال

شکل سال که م یق  ترين  طور دق به  یز بود، مت وی ن ها حکو

نوشته عناصر تاريخی کافی برای  کند. اين سنگ روايت می

 بازسازی تاريخ هخامنشیان را داراست.

یانرودانی،  نابع م نی م جود فراوا با و قع  به وا

تین نمی نانی و ل صری، يو ها  م بر آن یه  با تک توان 

ندان هخا نسب کاملی از خا سی  تا شنا خامنش  شی از ه من

داريااوش را بااه دساات آورد. باارای اياان منظااور مااتن 

مورا  سنگ یار  سبی را در اخت صت منا ستون فر شته بی نو

دهد که در آن شاه شاهان نوشته بلند خود را  قرار می

با تايید مجدد رابطه اش با خاندان شاهنشاهی پارسیان 

غاز می نام می آ خود را  خالف  تدريج ا به  ند و  برد:  ک

ين وي خامنش. ا پش و ه ایش  نه،  شام، آريارم سپ، آر شتا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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های طولنی مورد ايراد  تبارشناسی به دليل مختلف مدت

قرار گرفته بود. زيرا در اين فهرست نام دو نفر از 

کردند يعنی  شاهان هخامنشی که پیش از داريوش حکومت می

 خورد. به اشم نمی کمبوجیه اولو  کوروش کبیر

جب شده سأله مو مین م سران  ه که مف ست  شته  سنگا نو

نوشته داريوش با شک و ترديد نگاه  نسبت به محتوای سنگ

کنند و او را غاصب پادشاهی هخامنشیان بدانند که با 

ين سنگ شتن ا سعی داشته نو شته  شروعیت  نو برای م ست  ا

بخشیدن به حکومت خود از نگاه آيندگان، شجرنامه خود 

 را دست کاری کند.

شته فق نو حه نبون موا هرودوت، لو شاه های  ید پاد

بل کوروش(، با ستوانه  بزرگ )ا کوروش  یه  به ، بیان کتی

های اردشیر دوم و اردشیر  داريوش اول، و کتیبه بیستون

سوم هخامنشی، ترتیب شاهان اين سلسله تا داريوش اول 

به ذکر است درستی اين جدول از است: )لزم  انین بوده

 مورد ترديد است(. بزرگکوروش تا  هخامنش

 

 هخامنش  

 1 ایش پش اول  

 2 کمبوجیه اول  

 3 کوروش اول  

 ۴ ایش پش دوم  

  :شاخه اصلی 

 ۵دوم( کوروش بزرگ( 

 ۶ فاتح مصر(  کمبوجیه دوم( 

 ۷ کوروش سوم  

 8 کمبوجیه سوم  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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  شاخه فرعی 

 آريا رومنه  

 ارشام  

 ويشتاسب  

 9 اول( يوش بزرگدار( 

توان به اين شکل  با تحلیل کلی تمامی منابع می

سر  پش پ ایش  شم ق.م  سده ش ست  بع نخ فت. در ر جه گر نتی

سر بزرگ به پ پارس را  نی  خامنش حکمرا نه  ه ترش آريارام

اک سر کو که پ حالی  کرد، در  طا  به  اع کوروش اول  ترش، 

حکمرانی انشان منصوب شد. پ  از مرگ آريارامنه، پسر 

سرش وی آ کوروش اول پ پ  از  لی  شد و جايگزين وی  شام  ر

کمبوجیااه اول و پاا  از او نیااز پساار وی کااوروش دوم 

جانشین او شد. اين رويدادها در اواسط سده ششم پیش 

 از میالد به وقوع پیوست.

را به  مادهاتوانست  کوروش بزرگدر اين دوران، 

بد.  ست يا ثروت د خار و  به افت خود در آورد و  عت  تبی

هااای بزرگاای از مناااطق  بخش کااوروش باازرگماادتی بعااد 

یز  عد از او ن خود در آورد. ب صرف  به ت نه را  خاورمیا

یه حات کمبوج ستره  راه فتو بر گ مه داد و  پدرش را ادا

 شاهنشاهی هخامنشی افزود.

در بازگشت از مصر فوت کرد. برخی دلیل  کمبوجیه

ماارگ وی را بیماااری و برخاای ديگاار توطئااه اطرافیااان 

دانند. اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر  می

 است. است، ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده مرده

مرگ  یهپ  از  يوش از  کمبوج به دار سلطنتی  تاج 

رسد،  رسد. آنچه به نظر واقعی می شاخه فرعی هخامنشی می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
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بزرگش  پدر  پدر و  یات  مان ح يوش در ز که دار ست  ين ا ا

)آرشام پدر بزرگش يا پسرش ويشتاسب پدر داريوش(، و 

ارا که در با موافقت آنها، حکومت را به دست گرفت. 

زمان ساخت کاا داريوش در شوش در اوايل حکمرانی وی، 

بر اساس اطالعات الواح مکشوفه از پی بناها، اين دو 

 زنده بودند.

 کوروش بزرگ  

 کمبوجیه  

 ( گوماته مغبرديای دروغین ) 

 داريوش بزرگ  

 خشیارشا(  خشايارشا( 

 اردشیر دراز دست(  اردشیر يکم( 

o خشايارشای دوم  

o سغديانوس  

 داريوش دوم  

 اردشیر دوم  

 اردشیر سوم  

 داريوش سوم  

o ارس ( اردشیر اهارم( 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
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 کوروش بزرگپادشاهی 

های عجیبی درباره تولد  هرودوت و کتزياس، افسانه

اند.  ق. م( روايت کرده ۵99-۵39) کوروش بزرگو تربیت 

اما آنچه از لحام تاريخی قابل قبول است اين است که 

مادر او  یه دوم و  شان، کمبوج مران ان سر حک کوروش پ

 باشد. می مادپادشاه  ايشتوويگوانا دختر ماند

مه پارسها را بر ق.م. کوروش بزرگ، ه ۵۵3در سال 

کوروش و  شکريان  بین ل نگ  خت. در ج ماد برانگی یه  عل

عده ستند و در  ماد،  کوروش پیو به  ماد  سپاهیان  ای از 

نتیجه سپاه ماد شکست خورد. پ  از شکست مادها، کوروش 

سارگاد  پارسدر پا شاهی  کرد،  شاهن گذاری  يه  را پا

 ق.م. است. ۵۵9-۵39سلطنت او از 

ست آورد و کورو به د ماد را  سلطنت  که  بزرگ  ش 

خود  یع  ظامی مط یروی ن سیله ن به و يالت را  ضی از ا بع

که  شايی را  ست کشورگ مان سیا شترهساخت، ه غاز  هووخ آ

 داد.نموده بود ادامه 

کوروش بزرگ دارای دو هدف مهم بود: در غرب تصرف 

های بزرگی  جاده ٔ  آسیای صغیر و ساحل بحر الروم که همه

يران می هی می که از ا نادر آن منت به ب شت  شد و از  گذ

 سوی شرق، تأمین امنیت.

سال  بزرگپ.م.  ۵38در  يران،  کوروش  شاه ا پاد

بل برای  با کرد و  صرف  سرزمین را ت ست داد و آن  را شک

هان تاريخ ج بار در  ستین  هرک  در  نخ که  مان داد  فر

خويش آزاد  مذهبی  سم  جرای مرا خود و ا نی  های دي باور

است، و بدين سان کورش بزرگ اصل سازگاری بین اديان و 

کرد و  گذاری  يه  ها را پا شرباور قوق ب شور ح را  من

ان ، امکبابلبنیان نهاد. کورش به يهوديان اسیر در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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باز گردند که شماری از آنان  يهوديهداد به سرزمین 

 به سرزمین ايران کوچ کردند.

 

 گسترش کشور و سرزمین

بین  که  گی  یردر جن شاه  کوروش کب کرزوس پاد و 

 کاارزوسبااه « کاپادوکیااه»درگرفاات، کااوروش در  لیديااه

پیشنهاد کرد که مطیع پارس شود، کرزوس اين پیشنهاد 

را قبول نکرد و جنگ بین طرفین آغاز گرديد. در اولین 

برخورد، فتح با کرزوس بود، بالخره در جنگ شديدی که 

حل  يوم»در م کرزوس « پتر تاد،  فاق اف ها ات خت هیت پايت

سمت  کوروش  ساردبه  شد،  صن  جا متح کرد و در آن فرار 

کرد،  ستگیر  کرزوس را د کرد و  صره  يهشهر را محا  لید

يران  يالت ا کی از ا نوان ي به ع شد و  سخیر  شمار ت به 

آمد، کروزوس از اين پ  مشاور ارشد هخامنشیان شد ، 

پ  از تسخیر لیدی کوروش متوجه شهرهای يونانی شد و 

از آنها نیز، تسلیم به قید و شرط خواست که يونیان 

گری  پ  از دي کی  نانی ي شهرهای يو جه  ند.در نتی رد کرد

تسخیر شدند ، رفتار کوروش با شکست خوردگان در مردم 

غیر اثر گذاشت . کوروش فتح آسیای صغیر را به آسیای ص

نگ و  شد، زر شرقی  سرحدات  جه  سپ  متو ساند و  يان ر پا

رخج مرو و بلخ يکی پ  از ديگری در زمره ايالت جديد 

که  سیحون  به  کرد و  بور  حون ع کوروش از جی ند.  درآمد

داد، رسید و در آنجا  سرحد شمال شرقی کشور تشکیل می

نظور دفاع از حمالت قبايل آسیای شهرهايی مستحکم، به م

شرقی،  سرحدات  شت از  کوروش در بازگ کرد.  نا  کزی ب مر

عملیاتی در طول سرحدهای غربی انجام داد. ضعف بابل، 

به واسطه بی کفايتی نبونید، سلطان بابل و فشارهای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
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بدون دفاع  بابلمالیاتی، کوروش را متوجه بابل کرد، 

مان  کوروش در ه شد.  ستگیر  شاه آن د کرد و پاد سقوط 

بر  نی  مانی مب بل، فر خود در با سلطنت  سال  ستین  نخ

يد  طن و تجد به و شت  سارت و بازگ يان از ا آزادی يهود

او ساير  بنای معبد خود در بیت المقدس انتشار داد ،

بردگان را هم آزاد کرد ، و به نوعی برده داری را از 

 میان برداشت.

به  لق  به أی متع تابع ، در کتی سرزمینهای  نام 

باشد ، به تفصیل اين  مقبره داريوش که در نقش رستم می

 پرثااوه)خوزسااتان( ،  خااووج،  دمااا:  اساات گونااه آمده

پارت( ،  يوا) هرات( ،  هر ،  خوارزم،  سغد،  باختر)

)رخج ، افغانستان جنوبی تا قندهار(  آراخوزيا،  زرنگ

)گناادهارا( )کاباال ،  گنااداره)پنجاااب( ،  گوش ثتااه، 

)سااکاهای  سااکاهوم ورکااه( ، )سااند هناادوشپیشاااور( ، 

حون( ،  خودماورای جی یز سکاهای) سگاتیگره  خود ،  ت

سیحون( ،  بلماورای  شور، با ستان،  آ يه،  عرب  مودرا

، بخش  کاپادوکیه) توک په کته)ارمن( ،  ارمینه)مصر( ، 

صغیر( ،  سیای  يه،  سارد) سپردشرقی آ غرب  لید در م

صغیر( ،  سیای  نهآ سیای  يئو یان آ یا ، يونان )ايون

: کريمه ،  آن سوی دريا سکاهای) سکايه تردريایر(، صغ

نوب( ،  یه( ،  سکودردا نه)مقدون یان  برا تک يئو )يونان

یهسپردار:  تراس( ،  تراک یه،  سومالی( ،  پوت شیا)  کو

کوش ،  شه) یه( ، حب قه( ،  طرابل ) مک خاغرب ، بر   کر

 ، قرطاجنه يا کاريه در آسیای صغیر(. کارتاژ)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D9%88%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%85_%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A6%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A6%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
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 مرگ کوروش بزرگ

تبار و  که يک قوم ايرانی ها ماساژتدر اثر شورش 

یره نیمه نه  سکاهایای از  صحراگرد و ت سوی رودخا آن 

يران  سیردريا شاهی ا شرقی شاهن شمال  های  ند، مرز بود

مورد تهديد قرار گرفت. کوروش بزرگ، کمبوجیه را به 

جنگ رفت و در آغاز عنوان شاه بابل انتخاب کرد و به 

نويسااان" يونااانی در  هااايی بدساات آورد. "تاريخ موفقیت

ستان شده دا مدعی  خود  که ايرانی های  که مل بار  اند  ت

خل سرزمین خود کشاند او را به دا ريیش تهمها،  ماساژت

شت و  خم بردا خورد و ز ست  سختی، شک برد  کوروش در ن و 

کااه پیکاار وی را بااه  بعااد از سااه روز درگذشاات و اين

کوروش ز مرگ آوردند و به خاک سپردند. پ  ا پاسارگاد

 به شاهنشاهی رسید. هکمبوجی، فرزند ارشد او بزرگ

 

 پادشاهی کمبوجیه

را  مصر، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی کمبوجیه

را صادر  بردياداشت، از ترس توطئه دستور قتل برادرش 

کرد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، يکی از موبدان 

مغ، که شباهت به برديا داشت،  گئوماتدربار به نام 

 خود را به جای برديا قرار داده و پادشاه خواند.

کمبوجیه با شنیدن اين خبر در هنگام بازگشت، يک 

شب و به هنگام باده نوشی خود را با خنجر زخمی کرد 

. پ. م.( ۵21کااه باار اثاار همااین زخاام نیااز درگذشاات )

کمبوجیه در بازگشت از مصر فوت کرد. ولی برخی دلیل 

ماارگ وی را بیماااری و برخاای ديگاار توطئااه اطرافیااان 

دانند اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر  می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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است.  است ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده مرده

مرگ  یهپ  از  شیان  کمبوج شاهی هخامن سی وارث پاد ک

 نبود.

، در بسااتر ماارگ، برديااا را بااه کااوروش باازرگ

س ندهی ا شت.  تانفرما يران گما شاهی ا شرقی شاهن های 

که از  جا  صر، از آن به م فتن  پیش از ر یه دوم،  کمبوج

برادرش می شورش  مال  يا را  احت شتن برد ستور ک سید د تر

 ۵22داد. مردم از کشته شدن او خبر نداشتند و در سال 

خود را به دروغ برديا  گوماته مغپ. م. شخصی به نام 

ست  يا دو مردم برد اون  کرد.  بودن  شاه  عالم  ید و ا نام

داشتند و به سلطنت او راضی بودند و از طرفی هیچ ک  

یه  سلطنت کمبوج بود، دل از  لع ن يا مط تل برد از راز ق

سلطنت برديا)گئوما شتند و  جان و دل بردا با  تا( را 

پذيره شدند و اين همان اخباری بود که در سوريه به 

 گوش کمبوجیه رسید و سبب خود کشی او شد.

 برديای دروغیندر متون تاريخی از وی به عنوان 

نزديک کرمانشاه گوماته  کتیبه بیستوناست. در  ياد شده

است . داريوش  نشان داده شده داريوش بزرگمغ زير پای 

شاه که از سوی کوروش بزرگ به فرمانداری مصر برگزيده 

يران می به ا ماجرا  يافتن  پ  از در بود  يد و شده   آ

 نشیند. برديای دروغین را از پای درآورده به تخت می

کارهای گوماته مغ سبب سوء ظن درباريان هخامنشی 

شد که در رأس آنان داريوش پسر ويشتاسب هخامنشی بود. 

که عبارتند از  ويدفرنا پسر  هفت تن از بزرگان ايران

سر  تان ( پ تان ، او تان ، هو تان )او سپار ، هئو واي

پسر مردونی ، ويدرن پسرپگابیگن، بگ توخر ، گئوبروو 

داريوش که  بوخش پسر داتووهی ، اردومنیش پسر وهوک،

نان  بزرگ کی از ز سط ي بود تو نان  شمار آ یز در  ن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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سرای بزرگ  حرم سردار  فت  کی از ه تر ي که دخ تا  گئوما

ايران بود و موفق به ديدن گوشهای بريده او شده بود 

پرده از کارش برکشیدند و روزی به قصر شاهی رفتند و 

نقاب از اهره اش برگرفتند و با اين خیانت بزرگ او و 

ند  ته بود بار راه ياف به در که  حارم او  برادرش و م

وز عده زيادی از مغان را به نابود کردند و هم در آنر

 .ت او خاتمه بخشیدقتل رساندند وبه سلطن

 

 

 

 

 داريوش بزرگپادشاهی 

-۵۴9)داريوش کبیر )داريوش اول، داريوش بزرگ( 

تا  ۵21ق. م.( سومین پادشاه هخامنشی )سلطنت از  ۴8۶

سپ ) ۴8۶ ند ويشتا سپق. م.(. فرز سپ گشتا (بود. ويشتا

 بود. آريارمناو ارشام پسر  ارشامفرزند 

کورش  مان  پدر او در ز سپ  لی(  ساتراپويشتا )وا

پارس بود. داريوش در آغاز پادشاهی با مشکالت بسیاری 

بت  شد. غی برو  یهرو طول  کمبوج سال  هار  يران ا از ا

بود.  شیده  مغک مات  نوان  گئو به ع خود را  ماه  فت  ه

نظمی و  برادر کمبوجیه بر تخت مستقر ساخته و بی برديا

هرج و مرج را در کشور توسعه داده بود. در نقاط ديگر 

شاهان  مان  که از دود بدعوی اين گر  سان دي هم ک شور  ک

پیشین هستند لوای استقالل برافراشته بودند. شرحی که 

از اين وقايع آمده  کتیبه بیستوناز زبان داريوش در 

جالب است و سرانجام همه بکام او پايان يافت. داريوش 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A6%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
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 اهاورامزدالطاف  ٔ  ها را در همه جا نتیجاه اين پیروزی

 گويد: میداند، می

بود. از » هورامزدا  به اراده ا نه،  کردم بهرگو اه  هر

زمانیکااه شاااه شاادم، نااوزده جنااگ کااردم. بااه اراده 

شاااه را  9کسااتم و اهااورامزدا لشکرشااان را درهاام ش

شوراند.  ها را  شوريدند دروغ آن که  مالکی  گرفتم... م

ين  هورامزدا ا پ  از آن ا ند.  مردم دروغ گفت به  يرا  ز

ستم  که میخوا ها انان با آن من داد و  ست  سان را بد ک

با  بود  خواهی  شاه  ين  پ  از ا که  کردم. ای آن تار  رف

تمام قوا از دروغ بپرهیز. اگر فکر کنی: اه کنم تا 

 «.کت من سالم بماند، دروغگو را نابود کن...ممل

نام  بی ب کطبی ستگاه اری دسدمو بود و  که در د ت  

ش افتاده بود، هنگامی که زخم به اسارت بزندان داريو

کرد  و زن داريوش را درمان می کورشدختر  آتوساپستان 

ش سرزمین او را وادا شی ب به لشکرک يوش را  که دار ت 

ترغیب کند. بايد خاطرنشان ساخت که اين پزشک،  يونان

حروم  بوطن م شت  يوش او را از بازگ بود و دار نانی  يو

خود که  بود  ته  که گف موک دس بمل بود. د او را  کرده 

عنوان راهنمای فتح يونان به داريوش معرفی کند و  به

تواند  بگويد که شاه با داشتن انین راهنمايی بخوبی می

بر يونان ایره شود. اين طبیب يونانی خود را بهمراه 

به  سیان  یأتی از پار جا و ي رومه ساند و در آن نان ر و

که میهن اصلی او بود  کرتنبخالف میل داريوش، در شهر 

ماند و ديگر به ايران نیامد و هیأت پارسی که برای 

تساخیر آن  ٔ  شدن بوضع يونان و فراهم کردن زمینه آشنا

 نتیجه بمیهن بازگشت. ديار رفته بود بی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9_%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
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داريااوش پاا  از فرونشاااندن شورشااهای داخلاای و 

جود  می بو شوری و اداری منظ شکیالت ک یان، ت سرکوبی ياغ

آورد کااه براساااس آن تمااام کشااورها و ايااالت تااابع 

شاهنشاهی شاهنشاهی او بتوانند با يکديگر و با مرکز 

 مربوط و از نظر سازمان اداری هماهنگ باشند.

مختلاف  ٔ  : در ازمناهاروپاالشکرکشی داريوش باه 

يايی  يل آر سرزمین  سکاهاتاريخی قبا لف  قاط مخت در ن

، در مرکاز دانوب ٔ  وسیعی که از ترکستان روس تا کناره

پا ام ظر ارو لی از ن طور ک شتند. ب سکن دا شت م تداد دا

 اند. پاينی بوده ٔ  تمدن در مرحله

است  هرودت در شرح حمله داريوش به سکائیه نوشته

که سکاها از جنگ با او احتراز کردند و بداخل سرزمین 

خود عقب نشستند و اون بیابان وسیع در پیش پای آنها 

که  شیدند  خود ک بدنبال  يوش را  قدر دار او از بود، آن

ترس قحطی آذوقه تصمیم گرفت به ايران برگردد. اما با 

شاهانه یروزی  له پ ين حم که در ا یاورد  اين ست ن ای بد

سکاها را برای همیشه از حمله به ايران و ايجاد زحمت 

 برای مردم شمال اين آب و خاک منصرف ساخت.

سخیر  ندت جه ه يوش متو جاب: دار شد. در  سندو  پن

قسمتی ق. م. ايرانیان از رود سند گذشتند و  ۵12سال 

از ساارزمین هنااد را گرفتنااد داريااوش فرمااان داد تااا 

شتی جاب و  ک به پن مان  يای ع يق در سازند و از طر هايی ب

زرخیز و پرثروت برای ايران  ٔ  سند بروند. اين دو نقطه

آنروز بسیار مهم بود. اين ایرگی پارسیان در تاريخ 

ای گرديااد و سرنوشاات هنااد را  هنااد مباادأ دوران تااازه

 دگرگون ساخت.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
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که د گامی  يد و هن خود را برگز هد  يوش ولیع ار

آخرين تدارکات خود را برای جنگ مصر و يونان میديد 

 ۴8۶سال پادشاهی درگذشت. اين واقعه در سال  3۶پ  از 

اساات. آرامگاااه داريااوش اول در فاصااله  ق. م. بوده

 است. نقش رستم، در تخت جمشیداهارهزار و پانصد متری 

در زمان او حدود متصرفات شاهنشاهی ايران از يک 

گر سوی دي این و از  به  قا  سو  پا و افري لب ارو به ق

 میرسید.

 

 قبل از میالد( ۴۶۵-۴8۶) خشايار شای اول

بعد از درگذشت داريوش فرزندش خشايارشا به تخت 

سال ) ست وی در  عد از  ۴8۴سلطنت نش میالد( ب بل از  ق

ين  شید. در ا شکر ک بل ل به با صر  شیان م سرکوبی شور

عد از  شد و ب يادی وارد  بی ز سابق خرا برخالف  شی  لشکرک

 اين حادثه بابل ديگر کمر راست نکرد.

کا غت از  عد از فرا بلب صر و با هت ر م بران  ج ج

سپاه  مد،  یان برآ با يونان نگ  صدد ج ماراتن در  ست  شک

نت(  ل  پ نل )ه گه داردا بور از تن عد از ع يران ب ا

که به  Thermopylesسپاهیان يونان را در تنگه ترموپیا 

می ظت  قه حفا ين منط نداس از ا مادهی لئوي ند از  فر کرد

به  تن  هالی آ ثه ا ين حاد عد از ا ند و ب پای درآورد

سال  شا در  سپاهیان خشايار ند  ناه برد سالمین پ يره  جز

قبل از میالد( به تالی ويرانگريهائیکه يونانیها  ۴8۰)

 را آتش زدند. آتن در سارد کرده بودند معابد

قبل از میالد( در خلیج سالمین جنگ  ۴8۰در سال )

ین ايرانیها و يونانیها درگرفت اما به دريايی سختی ب

عد از  شدند و ب نگ ن مه ج به ادا قادر  ها  لی ايرانی عل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
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یه را  خود مردون سرداران  کی از  شا ي ست خشايار ين شک ا

 در يونان گذاشت تا به جنگ با يونانیها ادامه دهد.

سال ) نگ  ۴۷9در  ته ج حل پال میالد( در م بل از  ق

رگرفت و به علت ديگری بین سپاهیان ايران و يونان د

فع  به ن یز  نگ ن ين ج جه ا نی نتی سردار ايرا شدن  شته  گ

يونانیها تمام شد. بنا به عقیده هرودوت در همین سال 

نان و  های يو بین دولت کال  نگ می نام ج به  گری  نگ دي ج

ايران درگرفت و برخی مورخان، زمان وقوع آنرا بعد از 

اد جنگ پالته دانسته اند پ  از جنگ با يونانیان رويد

مهمی در دوران سلطنت خشايارشا روی نداد گويا در اين 

ناام کاه باه علتای  Sataspesزمان شخصی بنام ساتاساپ  

محکوم به مرگ شده بود. با اين شرط از مرگ نجات يافت 

که دور آفريقا را گردش کند و نتیجه مشاهدات خود را 

سال ) ساند. در  شاه بر عرض  میالد(  ۴۶۵به  بل از  ق

محافظین گارد مخصوص خشايارشا با خواجه اردوان رئی  

باشی شاه همدست شده خشايارشا و يکی از پسرانش را به 

 نام داريوش کشتند.

 

 قبل از میالد( ۴2۴-۴۶۴) اردشیر اول

بعد از کشته شدن خشايارشا پسرش به نام اردشیر 

 ۴22که به دراز دست معروف است به تخت نشست در سال 

نااام سااپاهیان ايااران را در  Inbarusنباااروس  ق.م. ا

ممفی  محاصره کرد و در اين حادثه يونانیها هم شرکت 

 داشتند.

مان به فر شامات  لی  سرکوبی  وا مامور  شیر  ارد

 ۴۵۴-۴۶۰نانیها شد در نبردی که از سال )مصريها و يو

ست  که نخ با اين يداد  طرفین رو بین  میالد(  بل از  ق
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ها پ  از يونانیها و مصريها موفق بودند لیکن ايرانی

خشکانیدن يکی از شعبات رودخانه نیل فاتح شدند و در 

قبل از میالد بین ايران و يونان عهدنامه ای  ۴۴9سال 

بسته شد که به عهدنامه کیمون معروف است و به موجب 

لی  مور داخ صغیر در ا سیای  های آ مه يونانی ين عهدنا ا

بکلی مختار شدند و دولت ايران تعهد کرد که دخالتی 

ن منطقه نداشته و فقط کشتیهای تجارتی ايران حق در اي

ند و  مد کن فت و آ نان ر نادر يو به ب شد  شته با دا

 يونانیها هم از جزيره قبرس صرفنظر کردند.

 

 قبل از میالد( ۴2۴) خشايارشای دوم

ست  خت نش شاه دوم بت نام خشايار سرش ب شیر پ عد از ارد ب

 روز سلطنت کشته شد. ۴۵اما بعد از مدت 

 

 قبل از میالد( ۴۰۴-۴2۴) دومداريوش 

بعد از کشته شدن خشايارشای دوم يکی از پسرانش 

عروف  يوش دوم م به دار ست و  خت نش به ت نه  نام وهوکا ب

 شد.

سال ) ست  ۴1۵در  حت ريا صريان ت میالد( م بل از  ق

از فرمان ايران سر پیچیدند  Amirteeصی بنام آمیرته خش

 شدند.اما بزودی به فرمان داريوش شورشیان سرکوب 

 

 قبل از میالد( 3۶۰-۴۰۴) اردشیر دوم

م به تخت بعد از مرگ داريوش دوم پسرش اردشیر دو

م تدای زما ست وی در اب برادرش نش صد  مورد سوءق داری 

)کوروش صغیر( قرار گرفت اما از اين مهلکه جان بسالمت 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  168 

کوروش  یه  مادرش از تنب ساطت  با و گاه  برد آن بدر 

 ر کرد.صرفنظر و او را حاکم آسیای صغی

عده ای از  کردن  یر  با اج کوروش  مدتی  عد از  ب

قبل از میالد( به طرف  ۴۰1مردان جنگی يونان در سال )

 ايران حرکت کرد.

سابین دو  به کوناک سوم  لی مو سختی در مح نگ  ج

برادر در گرفت و نتیجه آن به نفع اردشیر تمام شد. 

گزنفون مورا معروف که داوطلبانه با اين سپاه همراه 

بود بعد از کشته شدن کوروش قبول کرد که ده هزار شده 

ساند.  شان بر به اوطان ست را  بی سرپر نانی  مزدوران يو

قب  به ع که  ست  شته ا هم نو تابی  نه ک ين زمی وی در ا

ضاع  ندرجات آن او ست و م عروف ا فر م هزار ن شینی ده  ن

 آشفته ايران آن عهد را به خوبی نشان می دهد.

سال ) ب 38۷در  میالد(  بل از  سپارت ق تن و ا ین آ

جنگ سختی درگرفت و با دخالت دولت ايران بین دولتهای 

نامبرده جنگ خاتمه يافت آنگاه دولت اسپارت سفیری به 

جهت بستن عهدناماه باه  Antalcidas« آن تال سیداس»نام 

مه ای  شیر عهدنا لت ارد با دخا ستاد و  يران فر بار ا در

بسته شد نیز به سفیر مذکور بین دولتین اسپارت و آتن 

که طبق آن مقرر شد دولتهای يونانی هر کدام در امور 

داخلی خود مستقل باشند و از آن به بعد هیچکدام بر 

ضد يکديگر اقدامی نکنند در مقابل همراهی دولت ايران 

با  طه ای  نه راب که هیچگو شد  هد  سپارت متع لت ا دو

شد و  شته با صغیر ندا سیای  قع در آ نانی وا شهرهای يو

 هم مجددًا ضمیمه متصرفات دولت ايران شد. جزيره قبرس

 قبل از میالد( 338-3۵9) اردشیر سوم
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نام  به  نه  سرش وهوکا شیر دوم پ مرگ ارد عد از  ب

اردشیر سوم به تخت نشست در زمان سلطنت اين پادشاه 

سال ) يران  3۴۴در  ضمیمه ا جددًا  صر م میالد( م بل از  ق

 شد.

 

 قبل از میالد( 33۶-338) ارشک

ذشت اردشیر پسرش به نام ارشک به تخت بعد از درگ

نام  به  جه ای  ست خوا به د که  شید  طولی نک ست و  نش

 باگوآس کشته شد.

 

 قبل از میالد( 33۰-33۶) داريوش سوم

 بعد از کشته شدن ارشک داريوش سوم به تخت نشست.

باگواس  عت  سر از اطا سید  سلطنت ر به  که  يوش همین دار

مد لیکن شاه از باز زد و خواجه در صدد کشتن شاه برآ

 قصد او آگاه شد و وی را کشت. 

مهمترين رويداد اين زمان جنگهايی است که بین 

 داريوش سوم و اسکندر مقدونی درگرفت.

قبل از میالد( اسکندر پ  از عبور  33۴در بهار )

از بغاز داردانل وارد آسیای صغیر شد و در همین زمان 

سکندر در  يوش و ا بین دار خورد  لین زد و  نار رود او ک

گرانیک که به دريای مرمره می ريزد روی داد که نتیجه 

آن به نفع اسکندر تمام شد و بعد از جنگ تمام شهرهای 

 يونانی تابع ايران به فرمان اسکندر آزاد شدند.

قباال از ماایالد( دومااین جنااگ بااین  333در سااال )

سکندرون  لیج ا يک خ سوس نزد سکندر در اي يوش و ا دار

اين جنگ نیز به نفع اسکندر منتهی  اتفاق افتاد نتیجه

 شد.
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سال ) صرف  331در  پ  از ت سکندر  میالد( ا بل از  ق

مصر از طريق رودخانه فرات به محل گوگمل حرکت کرد که 

لت آدر  به ع طرفین روی داد و  بین  نگ  سومین ج حل  ن م

فرار داريوش که سمت فرماندهی را به عهده داشت باز 

 هم شکست نصیب سپاه ايران شد.

س سپار ا بل ره يق با فتح از طر ين  عد از ا کندر ب

که در  طال  تالن  هزار  جاه  لک پن پ  از تم شد و  شوش 

بود ) شوش  نه  هواز و  ۶۰خزا يق ا مان( از طر یون تو میل

بهبهان رهسپار پرس پلی  شد اما در يکی از تنگه هايی 

که معروف به دربند پارس است به مقاومت رشیدانه يکی 

 ام آريو برزن مواجه گرديد.از سرداران داريوش به ن

اسکندر بعد از درهم شکستن مقاومت آريو برزن و 

ورود به پرس پلی  قصر باشکوه سالطین هخامنشی را به 

قبل از میالد( عازم همدان  33۰در سال )  آتش کشید سپ

شد. خزانه خود را که از اپاول شهرهای آباد ايران به 

به  يق ری  پ  از طر شت  مدان گذا بود در ه ست آورده  د

که  شنید  غان  کی دام خت و در نزدي يوش پردا یب دار تعق

  .استبه قتل رسیده داريوش سوم توسط بسوس والی باختر 

ب يوش را  نازه دار سکندر ج طی ا مل و  سارگاد ح ه پا

 تشريفات باشکوهی دفن کردند.

سال ) سکندر از  عد از  32۵-32۷ا میالد( ب بل از  ق

عبور از تنگه معروف خیبر وارد شهر تاکسیال در پنجاب 

 قبل از میالد( عازم مصب رود سند شد. 233شد.در سال )

سال ) ستان  32۵در  يق بلوا میالد( از طر بل از  ق

ين محل به علت گرمای شديد و رهسپار ايران شد و در ا

لف  سپاهیان وی ت يادی از  عده ز کافی  قدر  بودن آب ب ن

برای رهايی از اين وضع رهسپار پورا  رشدند و اسکند

شد و اين همان محل است که محققان تصور می کنند در 
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مدتی  پ  از  سکندر  ست ا بوده ا لی  شهر فع حل ايران م

فت در سارگاد ر به پا سیرجان  يق  ستراحت از طر سال  ا

به  33۴) مدتی  عد از  شد و ب بل  میالد( وارد با بل از  ق

خیال تصرف عربستان افتاد اما اجل مهلتش نداد و در 

 قبل از میالد( درگذشت. 323سال )

کرد.  ندانی ن هاد دوام ا یان ن سکندر بن که ا شاهی  شاهن

پ  از مرگ او سردارانش اندی بر سر تقسیم متصرفات او 

قبل  3۰1سرانجام در سال ) با يکديگر کشمکش داشتند تا

خود  یان  ير م یب ز به ترت سکندر را  مرو ا میالد( قل از 

 تقسیم کردند.

سردار مقادونی آسایای صاغیر و  Lisimapueلزيماک  -1

 مقدونیه را تصرف کرد.

سکندر  -2 سرداران ا گر از  کی دي صرف ي به ت نان  يو

 درآمد. Cassandreبنام کاساندر 

محل سلسله سلطنت مصر به بطلمیوس رسید که در آن  -3

 بطالسه را تشکیل داد.

سااوريه و ايااران نصاایب يکاای ديگاار از ساارداران  -۴

اسکندر بنام سلوکوس شد که موس  سلسله سلوکیدها بود 

سال ) میالد 312و در  بل از  يران را  (ق ساتراپهای ا

ما  شد ا شیان  سله هخامن قت وارث سل کرد و در حقی صرف  ت

شاهی ا يه شاهن صله تجز شت وی بالفا عد از درگذ شروع ب و 

 شد و اين امر تا انقراض سلسله سلوکی ادامه داشت.

 

 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی

کورش در دوران زمامداری خود،از سیاست اقتصادی 

نه ماعی عاقال لل  و اجت صالح م نی برم مابیش مبت که ک ای 

گويد:  کرد. از اين جملة او که می تابعه بود، پیروی می
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رفتار شبان تفاوت ندارد، انانکه رفتار پادشاه با »

تواند از گله اش بیش از آنچه به آنها خدمت  شبان نمی

مردم  می شهرها و  شاه از  نان پاد بردارد. همچ ند،  ک

قدر می شبخت  همان ها را خو که آن ند  ستفاده ک ند ا توا

خوبی « دارد. می مومی او، ب ست ع تار و سیا یز از رف و ن

خ قدرت  یت  کیم و تثب که وی تح ست  تأمین پیدا ود را در 

مردم می ندوزی و  سعادت  قام زرا تر در م ست و کم دان

بود. او در دوران  خود  تابع  لل  یات برم یل مال تحم

کشورگشايی نه تنها از قتل و کشتارهای فجیع خودداری 

کرد بلکه به معتقدات مردم احترام گذاشت و آنچه را 

موافق تورات، »که از ملل مغلوب ربوده بودند، پ  داد 

هزار و اهار صد ظرف طال و نقره را به بنی اسرائیل پنج

« آرايد. کند، معابد ملل مغلوبه را میسازد و می رد می

که  بوده  طوری  تار او  فون، رف قول گزن به  مه »و  ه

ند. می مت نک ها حکو بر آن یزی  جز ارادة او ا ستند  « خوا

شت و از  صیبی ندا کورش ن ست  که از کیا با آن یه  کمبوج

کرد، در دوران قدرت  وی پیروی نمی سیاست آزاده نشانة

خود به اخذ مالیات از ملل مغلوب مبادرت نکرد بلکه 

مانند کورش کبیر به اخذ هدايايی اند قانع بود، ولی 

اين سیاست از آغاز حکومت داريوش تغییر کلی يافت و 

بر  بروز،  يوش، روز یات دار شدن دوران ح سپری  پ  از 

ين رو شد و ا فزوده  یات ا حزم و سنگینی مال ش دور از 

 خرد تا پايان حکومت هخامنشی ادامه يافت.

ضاع  مون او حث در پیرا ضمن ب فرای  چارد ن.  ري

باجها و مالیاتهای »نويسد:  اقتصادی دوران هخامنشی می

نمايد که  حکومت هخامنشی بسیار فراوان بود. انین می

حقوق بندر و باج بازار و عوارض دروازه و راه و مرز 

تعدد، و باج اهارپايان و جانوران خانگی های م به گونه
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گری،  های دي نین باج بود، و همچ صد  يا ده در که گو

شکش می نوروز، پی شاه در  بود.  قرار  گاه  بر فت و هر گر

یل می سفری می حل تحم مردم م بر  شتر  جی بی شد.  کرد رن

بیشتر اين پیشکشها و باجهای گوناگون به صورت پول و 

ته می جن  پرداخ گاری  يا  ترمیم شد. بی ساختن و  برای 

مردم، و  موم  ستفاده ع مورد ا ساختمانهای  ها و  راه

مانند آنها به دست شهربانان و شاه بر مردم بفراوانی 

یل می نین می تحم پ  ا مردم  شد.  برای  ندگی  که ز يد  نما

های عمومی محلی را، با  عادی بسیار دشوار بود. هزينه

جام می حل ان صوص آن م های مخ سی باج ند، زر و  اون داد م 

شاه می صندوقهای  به  گران  سخنی از  سیلی  نوز  خت. ه ري

ته شاه نگف یاری  سات آب عدنها و تأسی مالک و م که  ا ايم 

درآمدهای کالن داشت. بیشتر طالهای گرد آمده به هنگام 

 «رسند. جنگ و يا همچون پیشکشی به مصرف می

 

 برافتادن شاهنشاهی هخامنشی

که شیان  يران دوران هخامن مدن ا تًاثیری  شناخت ت

عد گذارده های ب بر دوران یادين  شناخت  بن برای  ست،  ا

باشد. از نظر نام و  جامع فرهنگ ايران گريزناپذير می

دورانی  مادعنوان، اين درست است که شاهنشاهی بزرگ 

به شاهنشاهی هخامنشی  طولنی پايید و سپ  جای خود را

سپرده، ولی نکته بسیار مهم آنکه شاهنشاهی هخامنشی 

ایزی جزه تداوم دولت و تمدن ماد نبود. همان اقوام و 

همان مردم، روندی راکه برگزيده بودند با پويايی و 

رشد بیشتر تداوم بخشیدند و در پهنه أی بسیار وسیع، 

شده جهان، ترين شاهنشاهی شناخته  آن را تا پايه بزرگ

 اعتبار بخشیدند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  1۷4 

شی ،  شاهی هخامن بود.  22۰مدت دوام شاهن سال 

باه خصاوص در  –فرمانروايی آنان در قلمرو شاهنشااهی 

موجب توسعه فالحت ، تامین تجاارت و حتای  –اوايل عهد 

یز بوده یايی ن می و جغراف قات عل شويق تحقی ست .  ت ا

انی مبانی اخالقی اين شاهنشاهی نیز به خصوص در عهد کس

مانند کوروش و داريوش بزرگ متضمن احترام به عقايد 

است  اقوام تابع و حمايت از ضعفا در مقابل اقويا بوده

لب توجه تاريخی جا حام  عروف  ، از ل یه م ست . بیان ا

فتح  گام  بلکوروش در هن نه  با يک نمو قان  را ، محق

 اند. ازمبانی حقوق بشر در عهد باستان تلقی کرده

 33۰پیش از میالد تا  ۵۵۰سال )از  22۰هخامنشیان 

پیش از میالد( بر بخش بزرگی از جهان شناخته شده آن 

 آسیای میانهو از  اروپادر  دانوبتا  سندروز از رود 

ندنااد. شاهنشاااهی فرمااان را افريقاااتااا شاامال شاارقی 

 برافتاد.'''' اسکندر مقدونیهخامنشی به دست 

 

 هخامنشیان از نظرگاه ديگر

 هخامنشیان

 کوروش کبایار

 تخت جمشیاد

با طلوع دولت هخانشي كه به وسیله كوروش کبیر 

ق.م(  55۰پارسي از خاندان معروف بنیاد گرديد )حدود 

يران در یین  ، ا عال و تع قش ف هاني ن تاريخ ج صحنه 

كننده أي يافت . همچنین ، اين دولت منشاء و مركز يك 

ستان  یاي با هاني دن سیايي و ج تاز آ نگ مم مدن و فره ت

   شناخته شد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/cyrus.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/cyrus.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/persepolis.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/persepolis.php
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كوروش کبیر، پادشاه سرزمین انشان )انزان ، در 

شور و  كرده سلح سر  نوبي( و  يالم ج نواحي ا شوش  حدود 

ارس( كه قلمرو او و پدرانش در محبوب طوايف پارسه )پ

سوب  يااكو مح ندان د شاهان خا مت پاد تابع حكو يام  آن ا

بر او ،  یروزي  ستیاگ و پ ضد آ بر  شورش  با  شد،  مي 

ق.م.( . وي  549هگمتانه )اكباتان ، همدان( را گرفت )

يك  يت  فق روا هم و ماد را  گاه  خاير تخت خزاين و ذ  ،

سرانج برد و  شان "  به " ان بابلي ،  به  به كتی ام 

غلباه  فرمانروايي طوايف ماد در اياران خاتماه داد .

سريع او بر قلمرو ماد كه بالفاصله بعد از سقوط همدان 

جب  صر مو شاهان ع نزد پاد مد ، در  سلط او در آ حت ت ت

دلنگراني شد . كوروش براي مقابله با اتحاديه اي كه 

شكل  حال  ضد او در  بر  صر  بل و م يه ، با شركت لید با 

، خود را نااار به درگیري با آنها يافت گرفتن بود 

.   

به  یر،  بي نظ سرعتي  با  صله  پ  از آن ، بالفا

جلوگیري از هجوم كرزوس پادشاه لیديه ، كه با عجله 

عازم تجاوز به مرزهاي ايران بود ، پرداخت . در جنگ 

، كرزوس مغلوب شد و ساردي  )اسپرده ، سارد( پايتخت 

تاد ) كوروش اف ست  به د یروزي ، ق546او  ين پ .م.(. ا

ق.م.( اما  549آسیاي صغیر را هم برقلمرو وي افزود )

، قبل از درگیري با بابل و ظاهرا" براي آنكه هنگام 

لشكر كشي به بین النهرين مانند آنچه براي هووا شتره 

، پادشاه ماد ، در هنگام عزيمتش به جنگ با آشور پیش 

نوا ندي در  شود ، ا سكاها ن له  اار حم مد، د شرقي آ حي 

فالت به بسط قدرت و تامین حدود پرداخت . بالخره ، با 

عبور از دجله حمله به بابل را آغاز كرد و تقريبا" 
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كرد ) فتح  نگ آن را  بل ،  538بدون ج فتح با با  ق.م.( 

ساارزمینهاي آشااور و سااوريه و فلسااطین هاام كااه جاازو 

باود نیاز ، باه تصارف   -پادشاه بابل  -قلمرونبونید

كوروش در آمد . اما، در گیريهايي كه در نواحي شرقي 

خزر و  اه  بین دريا ضي  گان و ارا حوالي گر شور در  ك

مرگ او  به  ظاهرا"  مدو  پیش آ براي او  اه آرال  دريا

شد ) جر  شي  529من شكر ك به ل قدام  ق.م.( ، او را از ا

به مصر ، كه در گذشته با لیديه و بابل برضد وي هم 

   یمان شده بودند ، مانع گشت .پ

جام داد ) هم را ان ين م یه ا سرش ، كمبوج  525پ

ق.م.( وبدين گونه ، مصر و قورنا )سیرنائیك( در شمال 

آفريقا هم جزو قلمرو هخامنشي ها در آمد و شاهنشاهي 

پارسي ها به وسعت فوق العاده اي كه در تمام دنیاي 

بالخره ،  سید .  بود، ر سابقه  بي  ستان  يوش اول با دار

تاهي ) مدت كو عد از  كه ب یر(  به كب عروف  ق.م.(  521)م

ضع  باطي ، و هاي ارت شبكه  حداث  یت ، ا جاد امن با اي

نه ،  یات عادل به مال بوط  بات مر ظیم ترتی قوانین و تن

به اين دولت كه در واقع میراث كوروش بود ، تمركز و 

شكر  هذا ، ل شید. مع بل دوام بخ ستحكامي قا حرك وا ت

كه داريوش در مرزهاي غربي و شمال شاهنشاهي كشیهايي 

كرد وبیشتر ناظر به تامین وحدت و تمامیت آن بود ، 

يد  جه گرد هايي موا با مقاومت نان  صغیر و يو سیاي  در آ

كن  499) براي وي مم ظامي،  يق ن حل آن از طر كه  ق.م.( 

   ق.م.(. 49۰نگشت )

سلطنت  به  عد از او  كه ب هم  شا  سرش ، خشايار پ

ق.م.( كه  48۰.م.( در رفع اين مقاومتها )ق 486رسید )

شرقي  مت  صول حكو ناني و ا یات يو بین ح فاهم  عدم ت از 
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ناشي مي شد، توفیقي حاصل نكرد. حتي بعد از خشايارشا 

ق.م.( هم . اين سوءتفاهم بین ايران با شهرهاي  465)

   يونان مدتها ادامه يافت .

ساني  له ك يوش و از جم گر دار شینان دي هذا جان مع

 358ق.م.( و اردشیر دوم ) 423/  4۰4ون داريوش دوم )ا

كارداني  4۰4/  قت و  يك ذره اي از لیا هیچ  كه  ق.م.( 

ف   ساله و ح ين م سي ا حل سیا شتند، در  هم ندا او را 

سیادت ايران در نواحي شرقي و مديترانه ، داار مشكلي 

 415نشدند. حتي شورش مصر بر ضد ساتراپ ايراني خود )

ند آن سرزمین را از ايران جدا كرد ، ق.م( ، كه يك ا

 4۰1و واقعه بازگشت ده هزار اريك يوناني از ايران )

بود،  يام  يران در آن ا ظامي ا ضعف ن شانه  كه ن ق.م.( 

مین  به ه كرد .  لزل ن يران را متز شاهي ا یت شاهن تمام

ضي  سي بع تدابیر سیا بزرگ و  يوش  مات دار یل، نظا دل

شا شاوران پاد كه م ني  ند ، ساتراپهاي ايرا هان بود

باقي  شي  مرو هخامن یت قل حدت و تمام حاف  و نان  همچ

   ماند.

اين قلمرو وسیع كه از حدود جیحون و سند تا مصر 

و درياي اژه را در بر مي گرفت ، در عهد داريوش شامل 

هرودوت(  ستان ) ست ا بر بی بالغ  مي  سیمات اداري منظ تق

يا بیشتر )كتیبه ها( بود كه در هر استان )خشتره = 

به  شهربان(  شتروپان =  شترپ = خ ساتراپ )خ يك  شهر( 

عنوان والي عهده دار امور كشوري بود . با آنكه اين 

والي بر تمام امور مربوط به استان نظارت فايق داشت 

، فرمانده پادگان استان و نگهبان ارگ آن تحت حكم وي 

تدار  جود اق با و ساتراپ  یب ،  ين ترت به ا ند .  نبود

، همواره تحت نظارت پادشاه قرار  بالنسبه نا محدود
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داشت و فكر يا غیگري براي او ، اندان قابل اجرا به 

نظر نمي رسد . حكم و اراده پادشاه هم در سراسر اين 

   .بوداستانها قانون محسوب مي شد و مطاع 

يد و  يان و عقا كه در اد با آن هم  تابع  قوام  ا

حكم رسوم خود محدوديتي نداشتند، در ضابطه تبعیت از 

پادشاه، به حف  وحدت و تمامیت شاهنشاهي متعهد بودند 

. نمونه اين تعهد ، از همكاري آنان در كار بناي كاا 

نده از  لي بازما هاي گ حه  ست . لو شوش پیدا يوش در  دار

آن پادشاااه ، نقااش صاانعتگران اياان اقااوام و مصااالح 

سرزمینهاي آنان را در ايجاد اين كاا به ياد مي آورد 

.   

سرز به نام  لق  به اي متع تابع ، در كتی مینهاي 

صیل  به تف شد ،  مي با ستم  قش ر كه در ن يوش  بره دار مق

ثوه  ستان( پر خووج )خوز ماد ،  ست :  مده ا نه آ ين گو ا

خوارزم،  سغد ،  باختر ،  هرات( ،  هري ب و ) پارت( ،  (

زرنگ ، آراخوزيا )رخج ، افغانستان جنوبي تاقندهار( 

نداره )كا جاب( ، گ گوش )پن ته  شاور( ، ، ث بل ، پی

هندوش )سند( ، سكاهوم وركه ر)سكاهاي ماوراي جیحون( 

، سگاتیگره خود )سكاهاي تیز خود ، ماوراي سیحون( ، 

نه  صر( ، ارمی يه )م ستان ، مودرا شور ، عرب بل ، آ با

سیاي  شرقي آ خش  یه ،ب توك )كاپادوك په  ته  من(، ك )ار

   صغیر(، سپرد )سارد ، لیديه در مغرب آسایاي صاغیر(،

ساكايه    ئونه )ايونیاا ، يونانیاان آسایاي صاغیر(،ي

   تردريا )سكاهاي آن سوي درياا : كريماه ، داناوب( ،

يئونه تك برا )يونانیان ساپردار:    سكودر )مقدونیه(،

  پوتیاه )ساومالي(، كوشایا )كاوش   تراكیه ، تاراس(،

حبشه( ، مكیه )طرابل  غرب ، برقه( ، كرخا )كارتاژ ، 
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  در آساااایاي صااااغیر( .قرطاجنااااه يااااا كاريااااه 

كه  بود  هم  سرزمینهاي  ظاهرا "  ها ،  ين نام بین ا در 

ستان  ساتراپ ا سیله  به و شت و  نه ندا ساتراپ جداگا

مجاور يا نزديك اداره مي شد . لوحه أي نیز در شوش 

نام  لق دارد و  يوش تع به دار كه  ست  مده ا ست آ به د

كشورهاي تابع را ، با اندك تفاوت ، تقريبا " همانند 

چ ند. آن ياد میك ست  مده ا ستم او آ قش ر به ن ه در كتی

( نقال 89/  98:  3را هرودوت )تاواريخ   فهرست ديگري

باره  كه در جه را  لب تو عات جا ضي اطال كه بع ند  مي ك

مي دهاد .   مقدار وترتیب مالیات اين نواحي ، به دست

ها را  به  ندرج در كتی مات م عات معلو ين اطال ته ، ا الب

چنین ، تجديد نظرهايي را هم نیز تكمیل مي كند . هم

يد  مي با شور  سیمات اداري ك گاه در تق گه  ظاهرا"  كه 

   پیش آمده باشد ، ارائه مي دهد .

در يك كتیبه مربوط به تخت جمشید نیز كه به نظر 

مي رسد متعلق به مقبره يكي از پادشاهان هخامنشي و 

حدود  شیر دوم ) قوي ارد مال  شد ،  358به احت ق.م.( با

وام تابع شاهنشاهي ، اين گونه آمده است : فهرست اق

باختري ،  هروي ،  پارتي ،  خوزي ،  مادي ،  سي ،  پار

سغدي ، خوارزمي ، اهل زرنگ ، اهل رخج ، ثته گوشي ، 

مه ورك ،  سكايي هو سند( ، هل  ندي ، )ا ندهاري ، ه گ

سكايي تیز خود ، بابلي ، آشوري ، عرب، مصري ، ارمني 

، پوتي ، كوشي ، كرخايي  ، اهل كاپادوكیه ، اهل سارد

. اينكه نام اقوام تابع در اين ايام كه فقط بیست و 

هشت سال با كشته شدن داريوش سوم و انقراض هخامنشي 

)ق.م.( فاصله دارد، با آنچه در كتیبه مقبره  33۰ها 

داريوش در نقش رستم درباره سرزمینهاي تابع وي آمده 
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مي  شان  ندارد ، ن فاوتي  با" ت ست ، تقري كه ا هد  د

هخامنشااي هااا تااا پايااان دوران فرمااانروايي وحاادت و 

قراين  تي ،  ند . ح كرده ا ف   خود را ح مرو  یت قل تمام

سوم ) شیر  هد ارد يان ع كه در پا ست   338حاكي از آن ا

لت  پارس ، دو شاهي  بل از سقوطشاهن سالي ق ند  ق.م.( ا

هخامنشي به مراتب قوي تر ، منسجم تر و منظم تر از 

   شا بوده است .پايان عهد خشايار

سوم ) يوش  ست دار سكندر  336/  33۰شك ق.م.( از ا

هم، غیر از مهارت جنگي فاتح مقدوني ، جدايي قسمتي 

از سااپاه کااه خااود را يوناااني مااي دانسااتند از 

  داريااوش سااوم کااه منجاار بااه شکساات او و سااپاه

  هخامنشي شد.  امپراطوري سقوط

سال  سي  ست و  شي ، دوي شاهي هخامن مدت دوام شاهن

بود. فرمانروايي آنان در قلمرو شاهنشاهي ، به خصوص 

جارت و  تامین ت حت ،  سعه فال جب تو هد ، مو يل ع در اوا

حتي تشويق تحقیقات علمي و جغرافیايي نیز بوده است . 

مباني اخالقي اين شاهنشاهي نیز به خصوص در عهد كساني 

به  ترام  ضمن اح بزرگ مت يوش  یر و دار كوروش کب ند  مان

تابع و حمايت از ضعفا در مقابل اقوياا   عقايد اقوام

بوده است ، از لحام تاريخي جالب توجه است . بیانیه 

يك  قان  بل را ، محق فتح با گام  كوروش در هن عروف  م

كرده  قي  ستان تل هد با شر در ع قوق ب باني ح نه ازم نمو

نوان  لل، بع سازمان م سر در  بر  مروزه  که ا ند .  ا

   حقوق بشر نصب شده است. کتیبه

 

 کوروش کبایار 
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کوروش ) سیروس در انگلیاسي، و کوروس در يوناني   

  ( در تاريخ يکي از اهرهاي شاخص شاناخته شاده اسات.

موفاقااایت او در شااکل گیااري امپراطااوري هخامنشااي، 

هاي او در  شیاري و مهارت یزه اي از هو تایجه و آم نا

خوي  لق و  ناین خ گري؛ و همچا ظامي  پالماسي و ن ديا

  و درايت کامال او از کشاور باود. نايي داشتن دا و او

که  با آن نایان،  پدر " ؛ و يونا نایان او را "  ايرا

کوروش کشور آنها را گرفته بود، او را مانند يک مرد 

به او يان  ند؛ و يهود مي ديد گر  قانون ن گذار و   قانون

 گذاشتاند.  مانند يک روحاني مقدس احترام مي

 

يده آل               ها و ا آرمان

هاي او بسیار بال بود؛ و به هیچ 

مي   ک  گذاري ن حق قانون جازه و  ا

حام  ک  از ل که آن  گر اين داد م

توانمندي از آنچه که دارد بالتر 

از لحام يک رئیا  و مادير   باشد.

يادي  یانش ز ست و با جري، فرا و م

داشت، و خودش را يک شخص باهوش و 

معاااقول نشااان داده بااود و در 

راحتاار از ناتااایجه میتوانساات 

 جهانگشايان گذشته قانون بگذارد.

انسانایااات او مساااوي بااود بااا 

آزادي با افتخار، که همین باعاث مي شد که او مردم 

را در يک سطح نگاه کند، که همین شخصیات او باعاث شد 

که بقیه شاهان هم به او نگاه کرده و دناباله رو او 

   شوند.

به او لقب هايي تاريخ حتي از اين هم فراتر رفتاه و 
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مانند نابغاه، سیاستمدار، مدير و رهبر تمام مردها، 

یار  شي و تدابا شکر ک فن ل صص در  لغ و متخ لین ُمب و او

کوروش براستي و حقیاقاتًا که لیاقات   جنگي داده است.

   دريافت کلمه " کبایار " را دارد.

خرين  تایاگ، آ بر آس پایروزي  عاد از  بایر ب کوروش ک

  قبل از مایالد باه قادرت رساید. 55۰ پادشاه ماد، در

یه  یدي ) ترک شاه ل بر پاد پایروزي  ندين  عاد از ا ب

سیوس، در  نوني (، کرو عاد از  546ک میالد، و ب بل از  ق

بل در  عالیه با بر  گي  عاملیات جن شته  يک ر قایت  موفا

قبل از میالد، کوروش بانایاد يک امپراطوري عاظیم  539

در غارب شروع و تا  را گذاشت؛ که از درياي مدياترانه

شرق ايران، و از شمال از درياي سیاه تا به کشورهاي 

   عاربي بود.

سال  که در  53۰کوروش در  گي  میالد در جن بل از  ق

گزنافون در   شمال شرقي امپراطوري اش داشت، کشته شد.

نوشته هاي خود گفته : " او توانايي توسعاه دادن از 

نایا سمتي از د خود را در ق مه را  ترس از  که ه شت،  دا

متحایر بکند، و هیچ کسي کاري که به زيان و ضرر او 

که  مردم را  هاي  سته  مام خوا هد. ت مي د جام ن شد ان با

انگار به او الهام شده بود انجام مي داد و هر کسي 

    آرزو داشت که در امپراطوري او زندگي کند ".

  

 افسانه تولد و بزرگ شدن کوروش کبایار

تاريخ میالد،  هرودوت،  بل از  هارم ق قرن ا گار  ن

بهترين ک  است که افسانه تولد کوروش را از باقایاه 

از نظاار او   افسااانه هاااي ديگاار توصاایف کاارده اساات.

آستیاگ، پدربزرگ مادري او بود؛ که شبي در خواب مي 
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يادي آب  لي ز قادار خی ندانا، بم ترش ما که دخ یاند  با

را فرا مي  تولید مي کند که تمام شهر و امپراطوري آن

روحاني زرتشاتي (  -موقعاي که مرد مقدس ) مغ   گیرد.

از خواب او مطلع مي شود، به او از پایامد آن اخطار 

   مي کند.

بانابراين، آستیاگ، پدر ماندانا، دخترش را به 

سي  صیل زاده پار يک ا که  یه  نام کمبودج به  سي  يک پار

نمي بود داد و گفت که او از يک ماد خیلي کمتر است و 

کمتر از يک ساال از ازدواج   تواند خطري داشته باشد.

ماندانا با کمبودجیاه نگذشته بود که آستیاگ، دوباره 

ترش  شکم دخ مو از  خت  يک در که  یاند،  مي با خوابي 

  ماندانا مي رويد که تمام آسیا را فرا گرفتاه اسات.

مجوسان سريعاًا يک فال بد را پایش بایاني میکناند و 

ياند که از ماندانا پسري زاده خواهد شد به او مي گو

پادشااه دناابال   که تخت تو را بازور خواهاد گرفات.

دخترش فرستاده و او را تا موقعاي که پسرش را بدنایا 

بعااد   نیاورده است تحت نظر شديد امنایتي مي گیارد.

از بدنیا آمدن بچه، اند نفر از اطرافیان شاه به يک 

رپاگوس " گفاتاند که شاه نجیاب زاده ماد به نام " ها

برده و از  مده را  بدنیا آ تازه  چه  ين ب يد ا ته با گف

بایان ببري و نگران اایزي نباش. اما هارپاگوس تصمیم 

  گرفت که خودش بچه را از باین نبرد.

بجاي آن، او يک اوپان سلطاناتي را صدا کرده و 

به او گفت که فرمان پادشاه است و بايد اين بچه را 

یان ين  از با گر ا ند و ا نده بما که ز گذارد  برد و ن ب

اماا   کار را نکند به کیفر و مجاازات خواهاد رساید.

همسر اوپان که باردار بود در نبود او يک پسر زائید 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  184 

نش  مد و ز نه آ به خا پان  که او قاتي  بود و و مرده  که 

گه  شان ن چه را خود که ب کرد  ضي  يد او را را چه را د ب

نازه مرده بچه خودشان داشته و بزرگ کنند. بجاي آن ج

را به هارپاگوس نشان دهند و بگوياند که او همان بچه 

  است.

کوروش بزودي يک پسر جوان برجسته و کارآمد شد و 

همیشااه دوسااتانش را از قاادرت رهبااري کااه داشاات تحاات 

يک روز موقع باازي باا ديگار   الشعااع قرار مي داد.

او   .بچه ها، او را به عانوان پادشاه اناتخاب کردند

بایدرنگ و سريع اين ناقش را قابول کرد، و پسر يک از 

بزرگااان ماااد را کااه نمیخواساات از او دسااتور بگیاارد 

پدر بچه مجازات شده به آستایاگ شاکايت   مجازات کرد.

که  لوه داد  نه ج برعک  و وارا یاز را  مه اا کرد و ه

موقعاي که آستایاگ   بتواند کوروش را تانابایه بکند.

که ارا اين گونه وحشایانه رفتار کرده  از او پرسید

که او  فت  ته و گ خود پرداخ فاع از  به د کوروش  ست،  ا

ناقاش يک پادشاه را بازي مي کرد و بايد کسي را که 

آستیاگ   دستور او را عامل نکرده است، تانابایه کند.

سريعاا متوجه شد که اين سخنان يک بچه اوپان نایاست 

خود و نوه  که او  شد  جه  ترش  و متو ندانا دخ ند ما فرز

بعادا آن داستان بوسیله اوپاان، اگار ااه باه   است.

باه هماین خااطر   بایامیلي و اکراه اما تًايایاد شد.

آساتایاگ، هارپاگوس را بخاطر آنکه فرماناش را انجام 

نااداده بااود تانابااایه کاارد و باادن پساارش را غاااذاي 

سلطاناتي درست کرد. بنا بر نظر مجوسیان پادشاه به 

قاعي  لدين وا یاش وا پارس پا به  که  جازه داد  کوروش ا

  خود برگردد.
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مرگ  تاقام  که انا کرد  عاهد  خود  با  پاگوس  هار

پسرش را با تاشوياق کردن کوروش، با به تصرف درآوردن 

هارودوت تشاريح ماي کناد کاه   تخت پدر بزرگش بگیرد.

هارپاگوس ناقاشه خود را بر روي يک کاغاذ کشیاد و در 

سپ  شکم   وش صحرايي تازه شکار شده گذاشت.شکم يک خرگ

نديمان  کي از  به ي ته و آن را  صحرايي را دوخ گوش  خر

خاص خود داد، و او را بصورت يک شکاراي راهي پارس شد 

و آن خرگوش را به کوروش داده و گفت که بايد شکمش را 

بعاد از خواندن نامه هارپااگوس، بفکار  باز کند. او 

موقاعي که ناقاشه او باه   شد.گرفتن قدرت از آستیاگ 

مراحل حساس خود رسید، قبايل پارسي را تاشوياق کرد 

ندگي  يوغ ب که  باتوانند  تا  شاند  طارفدار او با که 

کاوروش   آستیاگ و ماد را از گردن خود به در افکنند.

موفاق شد که پدربزرگ خود، آستیاگ را سرنگون کند و 

   فرمانرواي ماد و پارس شود.

لااد کااوروش کااه بوساایله هااردودت بااه اگااونگي تو

عایت  به واق شده و  فاته  مل گ بایت کا يابايي و جذا ز

بل  نابع قا نوز م ست، ه يک ا سیار نزد شواهد ب بق  برط

   اطمیاناني براي خیلي ها است.
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 شرح تاريخي

پاياه گذار حکومت سلطاناتي هخامناشي شخصي بود 

بااه نااام " هخااامنش "، پاارن  قااابايل پاسااارگاد کااه 

پاياتخاتاش هم به نام او اسم گرفت، که ويرانه هاي 

بزرگ  کوروش  شانگر دوره  جود دارد و ن هم و نوز  آن ه

هیچ کا  بطااور کامال نماي تواناد بگوياد کاه   است.

اماا   هخامنشیان بعاد از کدام سلسله اسم گرفته شاد.

اين حقایاقات که حافظه او که بايد احترام زيادي به 

را بصورت يک ملت درآورد قابل آن گذاشت، قبايل پارسي 

پسار او "   از آنکه در گذر تاريخ از بایاان بروناد.

تیا  پ  " از موقاعایات بي دفاعي ايالم استفاده کرده 

خت  نایال " را از ت شور با کرد و " آ صرف  جا را ت و آن

و لقب پادشاه، پادشاه انشان، را بر روي   بزير کشید.

پسرانش در " انشان بمجرد مرگ او يکي از   خود گذاشت.

   " موفاق شد و باقایه در پارس.

باقه  ين ط شد ا شان داده  بال ن جدول  که در  مانطور  ه

یابه  جع آن کتا شده و مر شروع  بال  خط  باندي از دو 

   داريوش در بایاستون است :

" هشت پادشاه از ناژاد من قبل از من بوده اند، و من 

ين  ما در ا مام  ستم و ت شاه ه یان پاد گي نهم خط هم دو 

   ".  پادشاه بوده ايم

ست، در  شته ا شاهان گذ گان پاد که از نواد کوروش 

واقع بايد کوروش دوم نام گیرد که اسم باعاد از پادر 

او بخودش باه اشام ياک پادشااه   بزرگ خود برده است.

مااي کنااد و خااودش را متعااالق بااه   انشااان نگاااه

ادري فرمانروايان فارسي مي داند، اما کوروش از طرف م
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تر  مادرش دخ که  سید اون مي ر شاهان  جه پاد به در هم 

   آستیاک آخرين پادشاه هخامنشي بود.

مطابق با گفته هرودوت، آخرين، آخرين فرمانرواي 

قبل از میالد  55۰ - 585ماد، آستیاک ) سلطنت از سال 

تاريخ  خورد و  549( در  ست  کوروش شک میالد از  بل از  ق

  قبل از میالد فتح شد. 55۰اکباتان پايتخت او در سال 

که  تاريخ ند  مي ک عاريف  ستاني را ت یداس " دا " نابون

   بدين شرح است :

سپاهي که او براي جنگایدن با کوروش جمع کرده بود به 

براي آستایاگ رفاتن بسوي   تاخت بسوي او مي رفاتاند.

اونکاه    کوروش براي جنگ با سپاهش مانند اين بود که،

متانافر بودند و مي خواستاند که  سپاه آستیاگ از او

کوروش شهر   سپاه خود را براي اوببرد.   طغایان کنند،

هايش  مام ایز قره و ت طال و ن مام  با ت تان را  اکبا

   گرفت.

ما   بدين گونه کوروش فرمانرواي ماد و پارس شد.

خت  بر ت کي  کوروش  که  تایم  عاًا نایس هم مطما هانوز 

بعاد از فاتح اکباتان ممکن است   سلطانت پارس ناشست.

هم  پارس  طانت  خت سل بر ت که  شد  شده با سته  از او خوا

    تکیه کند.

اند سال بعاد، کروسیاوس، پادشاه لیدي ) ترکیه 

کنوني ( ) که بسیار ثروتمند بود ( تصامیم گرفت که 

با  کرده و  ستفاده  يران ا مده در ا پایش آ عایت  از موق

له جا حم به آن يران  يم در ا شدن رژ کرده و  عاوض 

او از رود   سرزمیانهايي را گرفته و قلمرو خودش کند.

" هالی  " که در گذشته مرز بایان کشور لیدي و ماد 

کوروش بعاد از پي باردن   بود گذشت و وارد ايران شد.
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به اين موضوع شتابان بسوي باختر)غرب( رفاته و بعاد 

بزور  ها را  سیوس آن نایروي کرو با  شدن  جه  از موا

یدي بایرون  خت ل ساردي  " پايت به "  ها  نده و آن را

کروسیوس بقدري شتابزده عاقب ناشیني   مراجعات کردند.

سر دارد، و  شت  يران را پ سپاه ا کرد  کر نمی که ف کرد 

را  فکر مي کرد که شهرهاي کوااک ماي تواناد جلاوي او

او احمقانه فکر مي کرد که زمستان نزديک است   بگیرد.

شهر و لي از  که خی کوروش  مي  و  ست، ن نه اش دور ا خا

امااا کااوروش او را   توانااد کااه او را تعاااقیب کنااد.

تاريخي در  گي  کرد و در جن قایب  میالد  546تعا بل از  ق

  در دشتهاي باز " هرموس " سپاه لیادي را شکسات داد.

که  بود  ين  یدي زد ا سپاه ل به  کوروش  که  گي  نیرن

جايي  جاي داد و از آن خود  سپاه  لب  شتر در ق قاداري  م

مالً  که يادي دارد، ع هراس ز فرت و  شتر ن بوي  سب از  ا

سوارنظام ناتوانست کاري از پایش ببرد و کوروش فاتح 

  اين نبرد شد.

سخیر  خت " ت به پايت سیوس  ست، کرو عاد از آن شک ب

ناپذيرش" ساردي  مراجعات کرد و مناتاظر متحديانش شد 

در اينجا هارودوت   که هر اه زودتر به کمک او بروند.

   دستگیري او را توضیح مي دهد.نحوه 

روز از محاصره، کاوروش گفات  14"بعاد از گذشت  

به اولین کسي که وارد لیدي شود جايزه هنگفتي را مي 

روزي يک سرباز مرديان )که در بعاضي تاواريخ از  دهد.

رجوع شاود باه "   او به اسم رستم نام برده شده است،

بایح  مه ذ لد اول، ترج يد "، ج صوري( سرزمین جاو هللا من

شهر  گان  تاقر در پاد سرباز مس فر  يک ن نه  که اگو يد  د

بود، از  تاده  ئاین اف به پا که  خود  کاله  براي آوردن 
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صخره که دور از دسترس نگهبانان ديگر بود پائاین آمد 

او آن   و کاله خود را برداشت و دوباره مراجعات کارد.

ه راه را نشان کرد و با اند نفر از دوستانش آن پادگا

را غاااافلگیر کاارده و دروازه شااهر را باار روي سااپاه 

 ايران گشود ". 

کراسیوس بصورت يک زنداني به پارس مناتاقال شد، 

خودش  گاه  صیل زاده در بار يک ا صورت  قابًا ب ما متعاا ا

براي کوروش که زندگي آستایاگ را باه   زندگي مي کرد.

او بخشیده بود، از بایان بردن کراسیوس محال بنظر مي 

کراساایوس و بقیااه خاناادان او جاازو اولااین   سااید.ر

خارجیاااني، مخصوصااا يونانیااان، بودنااد کااه در خاادمت 

یان  براي ايران ين  ند، و ا ناتي درآمد خانواده سلطا

    بسیار خوب و کاربرد عملي و فرهنگي داشت.

بود  شدش  سران ار کي از اف که ي پاگوس  کوروش، هار

ش پارس گذا شور  عایت ک کردن موق کم  براي مح ت، و را 

"کارياا" و حتاي   بصورت کوتاهي بعاد از آن "لیسیا"،

شهرهاي يوناني آسیاي صغایر هم جزو امپراطوري کوروش 

در حقایاقات اولین برخاورد ايرانیاان باا   درآمدند.

يونانیان که منجر به مقاومت کمي شد، از آنجا شروع 

شد که تجار يوناني مي خواستاند که تجارت خود را بسط 

ل از اين بایاشترين مبادلاه کاال در داخال قب  دهند.

قالمرو  جزو  تازگي  به  که  بود  طاقي  طوري و منا امپرا

    امپراطاوري درآمده بود.

در همین موقع بود که کوروش در پاسارگاد) که در 

پايااتختي کاه  زبان ايراني به معاني زيست گاه است( 

  فراخور خودش و امپراطوري باشد، بنا کرد.
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  قبل از میالد کوروش متوجه بابل شد. 54۰در سال 

نبوکد که با حیله و نیرنگ بر تخت سلطانت بابل نشسته 

بود، موفاق نشد که از بابل نگهداري کند، و ناتوانست 

که هیچگونه همبستگي داخلي و خارجي براي بابل درست 

کند و بابل را به همان صورت به پسرش " بل شازار " 

ا که مردم بابل را از دست بایشتر از تمام اينه  داد.

نبوکد ناراضي کرده بود و آنها را تحريک مي کرد، دين 

مسخره و زوري نبوکد بود که مردم نمي توانستاند قبول 

کنند و کوروش هم از همین اختالف و تافرقه میان حکومت 

در حقایاقات پرن  " بل شازار   و مردم استافاده کرد.

ستفاده  مردم ا خوردگي  يب  هرودوت و " از فر کرد؛  مي 

گزنفون شهامت و جرات او را در فن لشگر کشي شرح مي 

"در موقعي که بال شاازار در حاال جشان خیلاي   دهند :

که از  فرات را  نه  سیر رودخا یان م بود، ايران گي  بزر

وسط بابل مي گذشت عاوض کردند. و يک شب که مردم بابل 

در حال شادي کردن ديني بودند، سپاه ايران از مسیر 

  گزنفون مي نويااسد کاه "  رودخانه وارد شهر شدند ".

خش  که ب عاد از اين لي ب کزي، خی قه مر ناین آن منط ساک

شدند و  یایر ن جه تغا شد، متو ته  شهر گرف بایروني 

همینطاور به عایاشي کردن ادامه دادند تا اينکه تمام 

   شهر بطاور کامل تصرف شد ".

مي  لي را ن یاچگونه دلی ما ه هت  هر ج نایم ب توا

ولاي حقایاقاات   بایاوريم که اين داستان را رد کند.

امر اين است که نایروي دفاعاي بابل بخاطر شورشي که 

در داخل شده بود ضاعایف بود و نمي توانست هنچگونه 

   دفاعي بکند.
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شد،  کوروش  سلیم  قاومتي ت کواکترين م بدون  بل  با

ي بدون آنکه حتي کسي به فکر جنگیدن باشد؛ و اين يک

که  فت  يد گ که با ست  تاريخ ا هاي  نادرترين جنگ از 

کاوروش باا   گرفاتان بابل بصاورت غاافالگیرانه بود.

خداي  که  مردوک "  بل "  قديمي با بزرگ و  خداي  آوردن 

خدايان بابل بود و کوتاه کردن دست مبالغاین که خود 

جزو  هم  بل را  تاند، با مي دانس شاه  با  طراز  هم  را 

    امپراطوري خود کرد.

که  طاقه،  گاترين من مانرواي بزر نون فر کوروش اک

شمال از  يران و از  شرق ا به  تا  ياترانه  ياي مد از در

  تا به مرزهاي عاربي ادامه داشات، باود.  درياي سیاه

ستوانه  به " ا که  کوروش  حه  ها از روي لو ين  مام ا ت

کوروش " ) در موزه انگلستان ( معاروف است و ماناند 

آن با خط میخي حکايت گرفتن بابل يک بشکه است که روي 

مانرواي  خودش را در آن فر کوروش  ست، و  شده ا کاکي  ح

کوروش همچناین بازگو ماي کناد کاه   دنایا مي خواند.

به  ند  بل بود برده در با صورت  که ب مي را  طاور مرد ا

سرزمیانهاي خود برگردانده و همیانطاور تمام تصاوير 

در اياان لااوح از   را بااه معاااابد بازگردانااده اساات.

شخص در  طاور م ما ب ست، ا شده ا برده ن نامي  يان  يهود

( گفتااه شااده کااه تمااام  1،  1 - 3کتاااب " ازرا" ) 

اسیراني که بوسیله نبوکد نصر گرفتار شده بودند به 

خود را از  عابد  کرده و م عات  شلیم مراج خود اور شور  ک

اين سندي اسات از عاقاایده و ايماان   نو بنا کردند.

همیاشه به آن ممارست میکرد و مي خواست که  کوروش که

  صلح و صفا را به زندگي مردم بایاورد و اين خوش باش

و درودي است که در اولین فصل حقوق بشر آمده است. با 
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اين که قسمتي از لوحه کوروش کبایر بر اثر مرور زمان 

از بایان رفته است اما قسمت اعظم آن مانده و ترجمه 

    شده است.

کوروش، پادشاه جهان، پادشاه کبایر، پادشاه من، 

کد،  سومر و ا سرزمین  شاه  بل، پاد شاه با تادر، پاد مقا

شاه "  یه، پاد سر کمبودج هان، پ شه ج شاه اهارگو پاد

انشان"، نوه کوروش، زاده "تای  پ "، از سالسه خاندان 

سلطاناتي، که گرامي مي داشتاند حکم "بل" و "نابایو" 

آنها مايل به آن بودند، در  را، که مقام سلطانت که

 قلبشااااااااااااان جاااااااااااااي داشاااااااااااات. 

کردم،  شخص  ها را م یاب کار خوبي ترتا من، ب که  قاتي  و

وارد بابل شدم؛ من به شادي و میامنات صندلي دولت را 

ترين  مردوک" بزرگ کردم. " نا  ناتي ب کاا سلطا سط  در و

بود  بل  ناین با ترام ساک مورد اح که  بل را  خداي با

مان ديادم کاه   بایايااند. آوردم که آنها بسوي مان 

بدون  من  بایشمار  سپاه  ند.  ستش میکرد نه آن را پر اگو

من  کرد.  کت  بل حر قالب با طرف  به  شود  تال  که مخا آن

عاب و  کد ار سومر و ا سرزمین  هیچک  در  که  شتم  نگذا

وحشي گري کند. من متوجه امنایات بابل و تمام اماکن 

دم من تمام خانه هااي وياران مار  مقادس آنجا بودم. 

من به بدبخاتي هااي   بابل را دوباره بازسازي کردم. 

    ماااااااااردم بابااااااااال پاياااااااااان دادم. 

تا  یرون و  بان، و م گد، زام سا، آ شور، سو شهرهاي آ

آنجايي که مناطاقه اجازه مي داد تمام شهرهاي مذهباي 

آن منطاقه را که مکانهاي مقادس آنها ويران شده بود 

، من تمام آنها و خانه خداي آنها از بایان رفته بود
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را درساات کااردم و خانااه خاادايان آنهااا را بااه وسااط 

   شهرهايشان برگرداندم. 

 

قبل از میالد نوشته شده  539کوروش کبایر که در سال  لوحه معاروف

 گويد و اگونگي فتح بابل را مي

 

 مقبره کوروش کبایر در پاسارگاد

در تمااامي ماادت سلطانااات کااوروش، او هااامیشه  

فاتار  کوروش گر بود.  طاوري اش  شرقي امپرا هاي   9مرز

سال بعاد از فاتح بابل در جنگي که رويداد آن بخوبي 

مشخص نایست، کشته شد. جنازه کوروش را به پاسارگاد 

يک  ست، از  پا برجا هم  نوز  که ه قابره او  ند. م آورد

اتاقک و شش پله درست شده است. بنابر گفته آريان ) 

نااازه کااوروش را در يااک بعاااد از ماایالد ( ج 96 - 18۰

تابوت سنگ آهک قرار دادند. و بر روي مقبره اين جمله 

 به اشم میخورد :
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اي، مرد، بدان هر که هستي و از هر جا آمده اي، من 

نایان  براي ايرا طاوري را  که امپرا ستم  سي ه کوروش، ک

آوردم. پ  هایاچاوقات به اين مقبره من و اين خاکي 

 .ابطه نخور که من را در خود جاي داده غ

 

 

 تخت جمشید

خت    ست "ت تر ا شناخته  که  نه  يا آنگو سپولی ،  پر

جمشید"، مجموعه ای از کاخهای بسیار باشکوهی است که 

قبل از میالد آغاز شد و اتمام  ۵12ساخت آنها در سال ب

سال به طول انجامید. اسکندر مقدونی در يورش  1۵۰آن 

قبل از میالد، آنرا به آتش  331خود به ايران در سال 

ان در مورد علت اين آتش سوزی اتفاق کشید. تاريخنگار

رای ندارند. عده ای آنرا ناشی از يک حادثه غیر عمدی 

میدانند ولی برخی کینه توزی و انتقام گیری اسکندر 

را تالفی ويرانی شهر آتن بدست خشايار شاه علت واقعی 

 اين آتش سوزی مهیب میدانند. 
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 از آنچه امروز از تخت جمشید بر جای مانده تنها

می توان تصوير بسیار بهمی از شکوه و عظمت کاخها در 

ذهن مجسم کرد. با اين همه می توان به مدد يک نقشه 

تاريخی که جزئیات معماری ساختمان کاخها در آن آمده 

باشد و اندکی بهره از قوه تخیل، به اهمیت و بزرگی 

اين کاخها پی برد. نکته ای که سخت غیر قابل باور می 

اقعیت است که اين مجموعه عظیم و ارزشمند نمايد اين و

هزاران سال زير خاک مدفون بوده تا اينکه در اواخر 

 خورشیدی کشف شد. 131۰دهه

 

 مقبره کوروش

 

 بزرگ داريوش

 

ایزی که در نگاه اول در تخت جمشید نظرایزی که 

در نگاه اول در تخت جمشید نظر بیننده را به خود جلب 
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ها و  به  ند، کتی شاه می ک گذر خشايار های  شته  سنگ نب

است که به زبان عیالمی و ديگر زبانهای باستانی تحرير 

شده است. از اين گذر به مجموعه کاخهای آپادانا می 

رسیم، جائی که در آن پادشاهان بار میدادند و مراسم 

و جشنهای دولتی در آن برگذار می شد. امروزه مقادير 

خها وجود داشته که عمده ای طال و جواهرات در اين کا

ته  غارت رف به  سکندر  هاجم ا يان ت ست در جر بديهی ا

لی  موزه م جواهرات در  ين  حدودی از ا عداد م شد. ت با

ايران نگهداری می شود. بزرگترين کاا در مجموعه تخت 

جمشید کاا مشهور به "صد ستون" است که احتمال يکی از 

وش بزرگترين آثار معماری دوره هخامنشیان بوده و داري

می  ستفاده  خود ا عام  سالن بار نوان  به ع اول از آن 

کیلومتری شیراز در جاده  5۷کرده است. تخت جمشید در 

 اصفهان و شیراز واقع شده است.

 

قدونی سکندر م یه ا بل از  323-33۰)  ومقدون ق

 میالد(

 جغرافیای مقدونیه

شبه  شمال  یه در  یه: مقدون حدود مقدون یت و  موقع

قرار  کان  يره بال یايی جز شه جغراف نابر نق شت و ب دا

يه از جنوب رلیيقديم از شمال به سرزمین تريبالها و ا

یه  به تراک شرق  يای اژه از م نان و در شورهای يو به ک

شد  حدود می یک م يای آدريات به در غرب  تراس( و از م (

ساحلی  گه ای و  ستانی و جل سمت کوه نابراين از دو ق ب

قديم را در  حال اگر بخواهیم مقدونیه .تشکیل شده بود

نقشه جديد مشخص سازيم مشاهده می کنیم که آن سرزمین 

ستان،  نان، بلغار لف يو شورهای مخت بین ک نون در  اک
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نان  خش يو ست و در ب شده ا سیم  بانی تق سالوی و آل يوگو

 بندر مهم آن سالونیک نام دارد.

 

 نژاد مقدونیه 

شا  یه از دو من مردم مقدون نژاد  نابع  نابر م  ءب

که زمان ورود هندواروپايی سراشمه گرفته است يکی قوم 

که از  می  گر مرد ست دي شخص ا سرزمین نام ين  به ا نان  آ

از لحام فرهنگ  .يونان به مقدونیه مهاجرت کرده بودند

شتند اوّ  قرار دا تری  شرفت  سطح پی مدن در  لی در و ت

می در مناطق جلگه ای و ساحلی قسمتهای کوهستانی و دوّ 

بعدها بتدريج با هم در آمیختند و در  زيستند که می

نتیجه فرهنگ و تمدن يونانی در سرزمین مقدونیه بیشتر 

 .انتشار يافت بطور کلی مقدونیان دلیر و خشن بودند

کشت مرد به حساب نمی  بطوريکه تا فردی دشمن را نمی

آمد و از احترام برخوردار نبود. خانواده مقدونی از 

 تعداد زوجات برخوردار بود.

 

 یتشکیل دولت در مقدون 

اون مقدونیه برخالف يونان که به وسیله خلیجهای  

متعدد به قسمتهای مختلف و مجزا از يکديگر تشکیل شده 

بود موقعیت طبیعی يکنواختی داشت زمینه تشکیل دولت 

شور در  ين ک شد ا فراهم  تر  سری در آن زود حد سرا وا

ه تصرف نتیجه لشکرکشی داريوش بزرگ به سرزمین سکاها ب

هخامنشاایان درآمااد امااا پاا  از شکساات خشايارشاااه از 

 يونانیان بار ديگر استقالل خود را بدست آورد.

 پادشاهی فیلیپ دوم 
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لااین شاااهی کااه مقدونیااه را وسااعت بخشااید و اوّ  

قديم  ستانهای  که در دا بود  یپ دوم  ساخت فیل ند  نیروم

ق.م. به  3۵9ايران فیلقوس نامیده شده است وی در سال 

نیاد نهاد لشکری منظم و نیرومند بتخت نشست و تشکیالت 

سال  جود آورد و در  نانی را  338بو های يو ق.م. دولت

اعت از خود واداشت درنتیجه شکست داد و آنان را به اط

سال  به  یپ  کل در را 33۷فیل ندهی  نوان فرما  سق.م. بع

نگ  تا ج فت  قرار گر نانی  قدونی و يو حد م های مت نیرو

علیه دولت هخامنشی را رهبری کند اما وی به زودی در 

جريان توطئه ای به قتل رسید علت قتل وی بدرستی مشخص 

هیم میدانند ش اسکندر را در اين قضیه سرنشد برخی پس

که بسبب بدرفتاری فیلیپ با مادر اسکندر اولمپیا و 

بعضی ادعا کرده اند که دولت  و ازدواج با زن ديگری

هخامنشی در اينکار دست داشته است تا بدين وسیله از 

 حمله وی به ايران جلوگیری کند.

 

 ق.م.( 323-33۶اسکندر مقدونی ) 

فیلسوف وی پسر فیلیپ دوم بود و در خدمت ارسطو  

که در  تا آن فت  یت يا لیم و ترب نانی تع  2۰بزرگ يو

سالگی بجای پدر به سلطنت رسید در آغاز سلطنت گرفتار 

جنگهای داخلی و شورش شهرهای يونان شد سرانجام مسائل 

داخلی را سر و سامان بخشید و بر شورشیان غلبه کرد 

ساخت  يران  لی و تب را بک نان  شهرهای يو لت  که دو انان

ق.م. بااه قصااد ايااران از تنگااه  33۴سااال  اسااکندر در

کوس(  یک )گرانی نگ گران شد و در ج سیا  نل وارد آ داردا

سال  ست داد در  شی را شک نگ  333سپاه هخامن ق.م. در ج

وس داريوش سوم را به فرار واداشت و مادر و زن و سواي
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یه و دختر او را به اسارت گرفت وی پ  از تصرف فینیقّ 

 331در جنگ گوگمل به سال  مصر از فرات و دجله گذشت و

ق.م. را داد سپاه داريوش را تار و مار کرد و پ  از 

تسخیر بابل و شوش عازم تخت جمشید شد. مقاومت سردار 

جای  به  فارس  گه  برزن در تن يو  نام آر نی ب شجاع ايرا

شمار  فت و  شید را گر خت جم سکندر ت بت ا سید و عاق نر

های  نه  شت و خا شهر را ک مردم آن  سیاری از  نان را ب آ

به تاراج سپرد و آنگاه به تحريک رقاصه يونانی بنام 

تائی  کاا هخامنشیان را آتش زد. اسکندر پ  از تصرف 

نواحی غرب و مرکزی ايران خراسان را نیز گرفت و تا 

ون پیش رفت و از آنجا به هند تاخت و قسمتی حکنار سی

ما  صرف درآورد ا به ت سند را  طراف  جاب و ا گه پن از جل

پاهیانش قادر به پیشروی بیشتر نشدند از جنوب اون س

سال  شت و در  بل بازگ به با يران  شهر  323ا ق.م. در آن

درگذشت وی را يکی از بزرگترين سرداران جهان دانستند 

جوانی دلیر متهور و جاه طلب بود هنگام تسلط بر  او

ما  شور  به ک نانی را  سوم يو ست آداب و ر يران میخوا ا

ذشت که خود لباس شاهان هخامنشی تحمیل کند اما دير نگ

ند  شته ا هاد نو سر ن بر  یانی  تاج ک کرد و  تن  بر  را 

اسااکندر شااهرهای متعااددی را بنااام اسااکندريه مثاال 

اسکندريه مصر بنا کرد. رکسانه و برسینه از زنان او 

ان ديادوخوی يا جانشین جنگ های بودند پ  از مرگ وی

 کردند. را به اند قسمت تجزيه ویامپراتوری وسیع  او

 

 اسکندر در مآخذ ايرانی 

سرگذشاات اسااکندر در ادبیااات ايراناای موضااوع  

داستانهای بسیاری شده است که به اسکندرنامه معروفند 
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از جمله آنها میتوان اسکندرنامه قديم را نام برد که 

گويا پیش از قرن ششم هجری قمری نوشته شده است اين 

لی سکندرنامه جع ساس ا شايد برا سکندرنامه  به  ا سوب  من

کالیستن  )کالیستن( در حدود قرن سوم میالد شکل گرفته 

باشد. اسکندرنامه جديد احتمالً در زمان صفويه بوجود 

توان  می  یز  ظوم ن های من سکندرنامه  ست از ا مده ا آ

موارد زير را ذکر کرد. بخشی از شاهنامه فردوسی که 

ظامی  سکندرنامه ن ته، ا صاص ياف سکندر اخت ستان ا به دا

ج ضل هللاگن سکندرنامه ف عیم وی، ا س   ن بادی مو ستر آ ا

مه  ستانها و منظو سکندر در دا شت ا یه سرگذ یه حروف فرق

های فارسی تا حد بسیاری با افسانه آمیخته است بعضی 

تی پیغ کیم و ح قرآن ماو را ح قرنین  طابق ذوال بر و م

ناتنی  برادر  سر داراب و  گر او را پ خی دي شمردند بر

سوم يوش  نی دار که  دارا يع ند  ته ا ند و گف سته ا دان

مادرش دختر فیلقوس يعنی فیلیپ دوم بود بدينصورت که 

به  خود را  تر  يافتن از داراب دخ ست  پ  از شک قوس  فیل

می داد  بو  تر  ين دخ هان ا اون د ما  سری او داد ا هم

دارای پاا  از ماادتی زناشااويی دختاار را ناازد پاادرش 

سان ين اف بود در ا ستن  که وی آب ند و درحالی ه بازگردا

سکندر به ا سوب  های من ستجوی آب  ،ها از کار سانه ج اف

 ياجوج و ماجوج معروف است.  دحیات در ظلمات و بنای س

 

 علل سقوط دولت هخامنشی

مدتها پیش از حمله اسکندر به ايران زمینه ها  

خارجی  مالت  بل ح شی در مقا لت هخامن ست دو مل شک و عوا

شی در مهیا گشته بود واقعیت آنست که شاهنشاهی هخامن

یان  1۵۰حدود  يوش بن کورش و دار که  موری  بر ا سال 
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يعنی در اين مدت  .نهاده بودند به خوبی اداره میشد

وضع زندگی ملل تابع رضايت بخش بود. ساتراپ ها وظايف 

خود را بدرستی انجام میدادند و جاسوسان حکومت مرکزی 

یق  ظارت دق نان ن مال آ بر اع شاه  شهای  شم و گو نام ا ب

ا پادشاهان هخامنشی از زمان خشايارشاه به ام .داشتند

یروی  يوش پ کوروش و دار ستهای  که از سیا جای آن عد ب ب

کنند و رابطه معنوی خود را با ملل تابع تحکیم بخشند 

با تحمیل مالیاتهای سنگین و بی توجهی به مصالح آنان 

ساختند فراهم  شاهی را  ضعف شاهن لل و  شورش م قدمات   .م

توطئه های برای تصرف تاج و  از سوی ديگر رقابتها و

شتار  با ک بًا  که غال فت  صورت میگر قدرت  سب  خت و ک ت

خاندان سلطنتی منتهی میشد و بدين ترتیب دربار مرکز 

محل نزاعها و دسیسه های گروه های مختلف سیاسی شده 

تابع را در راه  لل  سترنج م صل د حاکم حا قه  بود. و طب

د. در انین فساد خود و خیانت به ديگران به هدر میدا

برس فینیقیّ  صر ق شورهای م ضاعی در ک کر او سوريه ف ه و 

تجزيه و استقالل طلبی نیرو می گرفت و مقدمات اتحاد 

دولتهای يونانی فراهم میشد و اين امر مهم عاقبت در 

ق.م. بدست پادشاه مقدونی فیلیپ دوم و پسرش  338سال 

فت یت يا سکندر واقع شاه  .ا سال پاد مین  قًا در ه اتفا

منشی اردشیر سوم مسموم شد و درباريان پ  از مدتی هخا

جستجو يکی از خويشاوندان دور او را بنام داريوش سوم 

شاندند جايش ن کدمان( ب شورش و  .) ند  حوادثی مان ما  ا

لوگیری  شی در ج سرداران هخامن ناتوانی  صر و  ستقالل م ا

از بازگشت گزنفون و ده هزار سرباز يونانی او و شکست 

ر قباارس از ماادتها پاایش ضااعف دروناای نظااامی ايااران د

یان  به ب بود  ساخته  شکار  شی را آ شاهی هخامن شاهن

ولی با پاهای گلی بیش نبود. غروشنتر ايران اين زمان 
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بعالوه سپاه هخامنشی نیروی رزمندگی لزم را نداشت اون 

ق کی ا نامنظم و اري سپاهیان  مده از  طور ع ام واولً ب

فراه مزدور  ها  له يونانی بود و تابع از جم شته  م گ

ديگر قديمی محسوب میشد  انثانیًا اسلحه و تجهیزات آن

سپاه  ظامی  های ن یک  نون و تاکت سازمان و ف عالوه،  ب

هخامنشی در شرايط جديد کارآيی نداشت بدان علت که در 

اواخر دوره هخامنشی نیروهای نظامی ايران در جنگ جدی 

ته شرکت نداشتند و سیاست و پول طال بیشتر به کار گرف

ستی  اار س حام د هر ل ظامی از  یروی ن جه ن شد در نتی می

یپ و  سپاه فیل که  بود درحالی ندگی  قب ما طاط و ع انح

سبب  مل  ين عوا شت ا لت را دا ين حا ک  ا ست ع سکندر در ا

به  ست  کزی د مت مر یه حکو هم عل ساتراپها  که  بود  شده 

شورش بزنند. تا آنجا که آخرين شاهان هخامنشی ارزش و 

خود را از بار  که  اعت بار مل ند و در در ست داده بود د

ها و سوگلی ها نقش عمده را بازی میکردند و يک خواجه 

نام  باری ب باگواس(وامیلگدر خت  ) به ت شاه را  سه پاد

نشاند و سپ  کشت تا آنکه بدست اهارمین دست نشانده 

خود يعنی داريوش سوم به قتل رسید. بنابراين زمینه 

پیش  مدتها  شی از  لت هخامن سکندر سقوط دو له ا از حم

نی افراهم شده بود و اسکندر در راس سپاه مقدونی يون

ضعف و  ين  که ا کرد  له  يران حم شرق و ا به  مانی  خود ز

انحطاط به منتهی درجه خود رسیده بود شايد بتوان گفت 

که اسکندر و سپاهش آنچنان هم که ادعا شده بود قوی و 

بود بزرگ نبود بلکه طرف مقابل بسیار ضعیف و ناتوان 

ن قوت شده آيا به بیان ديگر همین ضعف موجب پیدايش 

ن آبود يعنی میوه و شاخه گنديده بود و مختصر نسیمی 

 را بر خاک افکند. 
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 علل حمله اسکندر به ايران

یه   نین توج يران ا به ا خود را  شی  سکندر لشکرک ا

ست:  شیان  -1کرده ا ها از هخامن قام يونانی گرفتن انت

نان  به يو شاه  شی خشايار لت  -2در ازای لشکرک طع دخا ق

دولت هخامنشی در امور يونان و لغو فرمان اردشیر دوم 

( دمعروف بود )عهدنامه آنتاسی دکه به عهدنامه آنتاسی

شیر دو مان ارد طاط در ز سبب انح به  شی  لت هخامن م دو

درونی خود آنگاه که از مقابل رو در رو با يونانیان 

عاجز شد در مناسباتش با دول يونانی به سیاست تفرق 

صًا  بینداز و حکومت کن متوسل شد. و در اين کار مخصو

می  ستفاده  های زر ا سکه  نی  خود يع يی  سپاهیان طال از 

ت اسپارت در سال کرد. در يک مورد خاصت زمانی که دول

علیه دولت هخامنشی به آسیای صغیر لشکر کشید  ق.م 39۴

و تا حدودی نیز در اين کار موفق شد دولت ايران برای 

ساير دول يونانی پول فراوان فرستاد و آنان را علیه 

سال ادامه يافت  ۶اسپارت به جنگ برانگیخت اين جنگ 

احشی تا آنکه دولت آتن به کمک دولت هخامنشی شکست ف

بر نیروی دريای اسپارت وارد کرد. و سرانجام جنگ بین 

ين رو  فت از ا مه يا يران خات لت ا با دخا نانی  دول يو

سال  شیر دوم در  که  38۷ارد مان داد  طرفین فر به  ق.م 

شار  حت ف سپارت ت لت ا اون دو ند و  صلح کن کديگر  با ي

 دنیروی دريايی ايران قرار داشت سفیر به نام آنتاسی

ران فرستاد وی به فرمان اردشیر دوم گردن به دربار اي

نهاد مضمون اين فرمان انین بود )شاه ايران عادلنه 

می داند که شهرهای يونان در آسیای صغیر و نیز جزيره 

می باشد و نیز عادلنه می داند که  به او قبرس مطلق

با  سومی  طرف  ضد  بر  ند و  ستقل بما نانی م شهرهای يو
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ش شود وال  حد ن کديگر مت یروی ي پول و ن با  يران  اه ا

دريای خود علیه متخلف اقدام خواهد کرد.( بدين ترتیب 

با  طه  نه راب هیچ گو که  شد  هد  سمًا متع سپارت ر لت ا دو

شهرهای يونانی آسیای صغیر نداشته باشد اين فرمان که 

دخالت کامل دولت ايران را در امور دول يونانی آشکار 

بوم شرم آور  نانی  لل يو برای م سازد  هر  .دی  به  ما  ا

یه  لت مقدون يابی دو قدرت  مان  تا ز مذکور  مان  حال فر

نان  بود و آ کديگر  با ي نانی  بط دول يو نای روا مب

همواره سفرای به دربار اردشیر دوم می فرستادند و در 

شده  می  ستار  کم خوا ند ح لت او را مان خود دخا مور  ا

 اند.

 

  توجیهات اسکندر 

ته  شت والب غی دا به ای تبلی شتر جن مودار  بی ن

سیاست فیلیپ و اسکندر در شرايط خواسته آن زمان بود 

واقعیت آن است که اسکندر قصد جهانگیری داشت و طالها 

و خزانه های دولت هخامنشی و ثروت فراوان مملکت مغرب 

مین  کرد و ه می  يک  شتهای وی را تحر يران ا شاهی ا شاهن

موضوع را می توان عامل اصلی حمله اسکندر به ايران 

 ست.دان

 

 

شی وی  ثار لشکرک تايج و آ سکندر و ن قدامات ا ا

 به شرق

حدت   به و که  مل آورد  به ع قداماتی  سکندر ا ا

ما  کرده ا مک  توری وی ک نده ای امپرا شیهای پراک بخ

سی حد پار قوم وا جاد  نی اي سی ،هلنیآرزوی وی يع  ،)پار
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يونانی( تحقق نیافت. اقدامات وی در هر حال موجب شده 

مشرق زمین انتشار يابد درنتیجه که فرهنگ يونانی در 

که در آن  مده  يد آ گی پد هان فرهن خش از ج ين ب در ا

ته  ند. الب ته ا هم آمیخ لی ب نانی و مح صری از يو عنا

نفوذ فرهنگ يونانی يا هلنیزمی در ايران نسبت به بخش 

ساحلی دريای مديترانه و آسیای مقدم آن ضعیفتر بود. 

مین ما را به اما بطور کلی فتوحات اسکندر تاريخ سرز

مدت اند قرن تحت تاثیر قرار داد اقدامات اسکندر را 

نخستین گام اسکندر  -1به شرح زير می توان خالصه کرد. 

در تحکیم دولت مرکزی تحکیم قدرت ساتراپها بود بدين 

صورت که وی ابتدا ساتراپهای دوره ای هخامنشی را در 

ظامی را  مالی و ن قدرت  ما  شته ا باقی گذا شان  از مقام

آنان گرفت يعنی در کنار هر ساتراپ يک رئی  نظامی و 

نه  یع خز که مط قرار داد  مالی  مور  سئول ا مامور م يک 

سکندر  بر ا قط در برا یز ف نه دار ن بود و خزا کل  دار 

مور  سئولیتی ا ها م ساتراپ تن نابراين  شت ب سئولیت دا م

شت  هده دا به ع لت را  شی  -2اداری ايا مان هخامن در ز

ضرب حق  شه  ساتراپها  هم همی سکه  ضرب  شتن و  سکه دا

سکندر  هد ا ما در ع ست. ا بوده ا سی  ستقالل سیا شانی ا ن

ست  سکه در د ضرب  مر  شده و ا سلب  شان  حق از اي ين  ا

یه مرکزی قرار گرفت و فقط بابل  اند شهر فنیقّ  تحکوم

و کلیکیه که دارای اهمیت اقتصادی بودند از اين امر 

ستثنا یار گرديدندم نان اخت نی همچ شته . يع سکه دا ضرب 

 هاند اسکندر اصالح پولی مهمی به عمل آورد. يعنی نقر

را بطور کلی مبنای پول قرار داد و اساس پول شرق و 

غاارب را بصااورت واحاادی در آورد وحاادت پااولی معااامالت 

بازرگانی را بسیار آسانتر ساخت پول نقره ای اسکندر 

تا  فت و  شرق رواج يا هم وی در م يا در خم  نی درا يع
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بعد نیز متداول بود اين اقدامات موجب تمرکز  قرنها

دولت و تحکیم در روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی میان 

شد  شور  ناور ک شهای په بزرگ  -3بخ نه ای  سکندر گنجی ا

هخامنشی را که در خزانیه سلطنتی که به صورت سرمايه 

مرده و راکد درآمده بود به کار انداخت و اين کار به 

کار مهم ديگر  -۴ر تولیدی کمک کرد رونق و پیشرفت امو

شهر بنا کرد  ۷۰اسکندر شهرسازی بود نوشته اند که وی 

چه  سد و آن می ر ظر  به ن یز  غراق آم قم ا ين ر ما ا ا

اسکندر بنا کرد در واقع قلعه ها يا قريه های نظامی 

نی  پولی  يع حق  نوان و  عدها ع که ب بود  شینان  مهاجرن

ثل شد م خوردار  تار بر لت خودمخ صر  شهر دو سکندريه م ا

یان بر کرانه سند اسکندريه سوزيان يا اسکندريه اوپ

ندهار(  سیه )ق سکندريه آراخو مان ا سکندری کر شوش ا

ند  نی خج صی يع سکندری اق مرو( ا نا ) سکندريه مرغیا ا

یره  نونی و غ سکندر  -۵ک سازی ا ست شهر هدف سیا اه  گر

بیشتر نظامی بود نه اقتصادی و اداری اما اين شهرها 

مان ج ند درز گاه نیروم که  صورت تی سکندر ب شینان ا ان

ند  بوده ا لت  ستگاه دو گان و هزا -۶برای د ران بازر

پیشه ور يونانی به امید نفع و انجام معامالت سودمند 

در ممالک شرقی بدنبال لشکر اسکندر در حرکت بودند و 

ند و  یار کرد سکونت اخت يد  شهرهای جد ها در  شتر آن بی

ص یت  يدی از فعال های جد شته  گانی را در ر نعتی و بازر

آن شهرها پديد آورده اند و تجارب خود را به ديگران 

ونان روابط يمبادله کرده اند آنها با مراکز تجاری 

ديرينه داشته اند و اين خود توسعه مبادلت بازرگانی 

ساخت.  سانتر  نان آ شرقی يو های  سرزمین  یان   -۷را م

شفیات جغر به ک صادی  جاری و اقت بط ت سعه روا یای تو اف

درنتیجه وضع جاده های تجاری بهبود يافت  -8کمک کرد 
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فوذ  -9 مین ن شرق ز نانی در م نر يو نگ و ه بان و فره ز

 ری يافت.تبیش

 

يادخی يا ديادوخی يا جانشینان اسکندر د دوره

 ق.م.( 323-281)

در اين مرحله سرداران و اداره کنندگان دستگاه  

ق.م. در صدد  323اسکندر مقدونی پ  از مرگ وی به سال 

تصاارف امپراتااوری او برآمااده انااد معروفتاارين آنااان 

ساندر سرش کا پاتر و پ تی  گاس، آن ن ،پردي تی گو  ه،آن

یوس ند ،بطلم سیماا بود سر  .سلوکوس و لو بر  تدا  اب

نیابت سلطنت کشمکش درگرفت توضیح آنکه اسکندر برادری 

سانا  سری از رک يده و پ یپ آر نام فیل به  قل  ناقص ع

مرگ پدر بدنیا آمد حقًا اين دو وارث  داشته که پ  از

سال  گاس در  نابراين پردي ند ب بل از  323سلطنت بود ق

میالد نیابت سلطنت را در دست خود گرفت اما آنتی پاتر 

شت ا جب آن گ سئله مو ين م شد ا قام او  به ئمدعی م ومن 

و بطلمیوس  ههواداری از پرديگاس بپردازد و آنتی گون

ا بگیرند و نبردی که در وس جانب آنتی پاتر ررو کرات

ق.م. بین طرفین در گرفت طرفداران آنتی پاتر  321سال 

سال  پاتر در  تی  اون آن يافتن  لب  شت  319غ ق.م. درگذ

کشمکش با شدت بیشتر از سر گرفته شده اينبار آنتیگون 

متريوس در صدد تصاحب امپراتوری اسکندر دبه کمک پسرش 

سوس مغلوب شد ق.م. در جنگ ايپ 3۰1برآمد اما در سال 

از آن پ  نیز ساير سرداران اسکندر که خود را پادشاه 

اين جنگها از پدران  .می نامیدند جنگ را ادامه دادند

می  ساندر  با کا يوس  که دمتر شد انان قل  سران منت به پ

ق.م.  281جنگید و سلوکیان با بطالسه اما معمولً سال 
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را که سال پیروزی سلوکوس اول بر لوسیماا است پايان 

ند  می دان يادوخوی  شد .دوره د جب  يادوخوی مو های د جنگ

سه  شود و از آن  يه  سکندر تجز سیع ا توری و که امپرا

دولت مستقل کواکتر يعنی دولت مقدونیه و دولت بطالسه 

 بوجود آيد. یو دولت سلوک

       

 

 سلوکیان

سلوکیان يا اسالکه نام دولتی بود که در میان 

بر آسیای غربی فرمان  پیش از میالد ۶۴تا  312های  سال

های او میان  سرزمین اسکندر مقدونیراند. پ  از مرگ  می

شینان  سردارانش تقسیم سلوکیان جان کمشدند.   سلوکوس ي

نیز به  مصر باستانبه قدرت رسید.  3۰۶بودند که در 

سی مان بطلمیو سه( و دود يا بطال نان)  های  و بخش يو

 اروپايی امپراتوری اسکندر نیز به مقدونیان رسید.

 

 پیدايش

( فتوحاتش )پیش از میالد( 323پ  از مرگ اسکندر )

میان سردارانش تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیايی او 

رسید. به ايان  سلوکوس اولآن بود به  ٔ  که ايران هسته

ترتیب ايران تحت حکومت سلوکیان در آمد. پ  از مدتی 

نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند  پارتها

 عاملی برای نابودی سلوکیان شوند.

ست و  سال )از دوي شت  هل و ه پیش از  ۶۴-312ا (

بیش از شصت و پنج سال  ايران( مدت سلطنت آنان، میالد(

میالد( 312-2۴۷) پیش از  مان ) حت فر مامی در ت به ت  )

 آنان باقی ماند .

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B2%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
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يازده سال بعد از مرگ اسكندر كه تمام آن مدت و 

حتی اند سالی بعد از آن هم جنگهای جانشینی او بین 

ستان  شت ، ا طولنی گذ عات  بلسردارانش در مناز به  با

پدرش  كه  سلوكوس  نام  به  قدونی او  سردار م يك  سیله  و

انتیوكوس)آنتیوخوس( هم از سرداران فیلیپوس )فیلیپ( 

ق.م.(. سلوکوس در 312پدر اسكندر محسوب میشد، افتاد )

فتح  پ  از  سکندر  مان ا سواره شوشز نده  نظام  فرما

شد و بی سازمان نی  گان ايرا پ  از  يافته از بزر نگ  در

هزار نفره 1۰های  رسیدن بدين جايگاه ايشان را به يگان

ستان  سپ  ا مود. او  خش ن يالب شی از  ما ستان و بخ )خوز

)به استثنای آذربايجان(  مادلرستان امروز( و سرزمین 

لت  نه، دو بدين گو فزود .  خويش ا مرو  بر قل هم  را 

دولت پادشاهی مستقلی به وجود آورد كه به نام خود او 

سلوكیان( خو سلوكی عدها ) سلطنت او ب غاز  شد و آ نده  ا

 33۰برای اين دولت ، مبداء تاريخ گشت. )تاريخ سلوكی

 ق.م.( 1۵۰-

را در نزديکی بابل ساخت. پ   سلوکیهسلوکوس شهر 

رسید ولی در  هندوستان از ایرگی بر شهرهای ايران به

جا  تاآن ندره گوپ شروی او را  ا لو پی ند ج شاه ه پاد

هم  تا  ندره گوپ شید و ا شتی ک به آ ين دو  کار ا فت.  گر

 بدو پیشکش کرد. فیل ۵۰۰

بخش  ۷2سلوکوس يکم سرزمین زير فرمان خود را به 

يک  به  خش را  هر ب ندن  مود و گردا هر  ساتراپن سپرد. 

خودمختاار فرماان  ٔ  باه گوناهساتراپ در سرزمین خاود 

 راند. می

 

 سلوکیان پ  از سلوکوس يکم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
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ای  گوناه ٔ  فرمانروايی جانشینان سالوکوس برپاياه

یان  سرداران و نظام ئتالف  قدونیا با  گرفته شکل م بود. 

ت زمان بخش باختری پادشاهی سلوکی به میدان نبرد گذش

 آنتیگون يکمگشت زيرا که دولت  و درگیری پیوسته بدل

لت  نانی و دو سیدر يو به  بطلمیو صر  مع  سوريهم شم ط ا

 شامدر نزديکی  انطاکیهبودند. پ  سلوکیان شهر  دوخته

پايتخت خويش گرداندند تا به را بنیادنهادند و آن را 

 کانون درگیری نزديک باشند.

سده پادشااهی نتوانساتند  2٬۵سلوکیان در نزديک 

به  يک  نان نزد ند. آ شنج بازدار شان را از ت  1۷۰کشور

سرزمین بر  باختری و  سال را  بر بخش ۷۰ها  های  سال را 

نده عامل ند. در آي مان راند يران فر اون  خاوری ا هايی 

در خاور و شمال خاوری ايران و  اشکانیبرپايی دودمان 

سلوکی بر  شان  ست از  فشار سال  رومها، شک در  19۰در 

 ديودوتوسبه دست  دولت يونانی باختر، برپايی مگنزيا

)پیش  ۶۴و سرانجام ایرگی روم بر دولت کواک آنها در 

 وريه سلوکیان را به نابودی کشاند.در س از میالد(

 

 سلوکیان و اشکانیان

سالوکیان در  سوم پایش از مایالد ٔ  سده ٔ  در میانه

بودند.  مصرهای باختری سرزمینشان درگیر جنگ با  استان

در همین زمان در مرزهای شمال خاوری امپراتوری سلوکی 

مه  ين ه با ا بود.  مانروا  شفتگی فر یز آ  های ساتراپن

های خاوری نااار بودند نیروهای خود را برای ياری  بخش

روانه کنند. از  بطلمیوسیانبه دولت مرکزی در جنگ با 

نیز رشک و همچشمی  انيونانیو  مقدونیانديگر سو میان 

ساتراپان  شورش  سبب  گاه  مل  ين عا بود و ا مانروا  فر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%AF%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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نیمه  پارتیانهای درونی کار را بر  شد. اين درگیری می

بان سانتر می بیا مان  گرد ا ين ز کمکرد. در ا شک ي به  ا

فرمانروايی پارتیان رسید و برای انجام اقداماتی بر 

سلوکیان  )پیش از میالد( 2۴۵شد. در  ضد سلوکیان آماده

گرفتار جنگ داخلی شدند و در اين زمان ساتراپ پارت 

نام  ندروگوراسبه  ستفاده آ صت ا لت  از فر بر دو کرد و 

حدود  پ  از آن در  ندکی  شوريد. ا کزی  پیش از  239مر (

بر سلوکیان شوريد. با  بلخساتراپ  ديودوتنیز  میالد(

 238به سال  سلوکوس دومزمانی نزديک به اين رويدادها 

 ارشکشکست خورد.  سلتیاناز  آنقرهدر  )پیش از میالد(

از اين بخت پديدآمده بهره برد و آندروگوراس را راند 

 شد. و بر پارت ایره

 -داهاه ٔ  يکی از سه قبیله- پارنیارشک از قبیله 

مان  پ  از ز يا  که گو قدونیبود  سکندر م پی  ا و در 

له درگیری نوب  هايی قبی سیهای در ج خاوری  رو خش  به ب

)پیش از  2۴۷کوایده بودند. ارشک در  دريای مازندران

خود را  میالد( پ  از او  یروانش  سید و پ شاهی ر به پاد

بدا  گذاری وی را م سال تاج ند و  شک خواند نام وی ا به 

سا ستین  ند. نخ خود گذارد شماری  مانروايی  لگاه های فر

گذشت. با مرگ  هیرکانیاپارتیان به جنگ و ایرگی بر 

جانشین او  اشک دومبا نام  تیرداد يکمارشک برادرش 

يک  شکانیان را در نزد خت ا یوردشد. او پايت نونی  اب ک

پیمان  يونانی باختردولت بنیادنهاد. پ  از آن وی با 

ست. در  حاد ب میالد 228ات پیش از  برای  () سلوکوس دوم 

شکانیانسرکوب  تا  ا اار  به نا یرداد  شید. ت لشکرک

ستپ سکا ا نهدر  های آپا سیای میا مین  پ  آ ست. در ه نش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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مان  یهز اار  انطاک به نا سلوکوس  پ   شد  شورش  اار  د

 اشکانیان را رهاکرد و به انطاکیه بازگشت.

باز تیرداد بر هیرکانیا  )پیش از میالد( 21۷در 

های جنااوب خاااوری دريااای مازناادران  و کرانااه کااوم و 

ست سلوکی  د شهر  سپ   خويش  صددروازهيافت.  خت  را پايت

هاد. در  میالد( 221ن پیش از  مرد  ) سرش او  اردوان و پ

 )پیش از میالد( 2۰9جای پدر را گرفت. تا نزديک  يکم

تا  شکانیان  های ا مدانمرز ين  می ماددر  ه سید. در ا ر

در جنگی بود  که جانشین سلوکوس شده آنتیوخوس سومزمان 

گرفت و با شکست اشکانیان بر شهر  پردامنه همدان را پ 

و هیرکانیا را  تپورستانيافت. سپ   صددروازه نیز دست

با اردوان سرانجام  فت و  سخت گر گی  با جن مان  هم  پی

باختر  مانروای  با فر نین  خوس همچ ست. آنتیو گانگی ب ي

 هندوکشنیز پیمان اتحاد بست. آنگاه به سوی  اوتیدم

ند و از  برپیش را گه خی تا  تن شت و  جابگذ روی  پیش پن

 ساالوکیهبااه  کرمااانو  سیسااتانکاارد و آنگاااه از راه 

حدود  شکانی را م های ا خوس مرز قدامات آنتیو شت. ا بازگ

 کرد ولی دولت کواک ايشان همچنان پايدار ماند.

پ  از اندی اشکانیان گرفتار جنگ با باختر شدند 

س و بخش گر از  ند. هايی دي ست داد خود را از د رزمین 

به  يک  میالد( 191اردوان در نزد پیش از  سرش  ) مرد و پ

جای او را گرفت، او نیز پنجاه سال پادشاهی  پاپت فری

به پادشاهی رسید. در  فرهاد يکمکرد و پ  از او پسرش 

مان  ين ز سوما خوس  تازگی در  آنتیو از  ماگنزیبه 

بود. فرهاااد باار  خورده و ناااتوان شااده شکساات رومیااان

تاخت و بر  البرزهای گرداگرد  و ديگر سرزمین آمارديان

دربند ایره شد. او مرزهای اشکانیان را تا  هیرکانیا

ست خزر خی از شک ساند و بر به  ر در  خوارخوردگان را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B1%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B0%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   213 

خزر کوااند. اندکی پا  از ايان زماان  ٔ  نزديک دروازه

ستان پاتنو  ارمن سلوکیان  ماد آترو مانبری از  بر فر

به  شینانش رو  یز جان خوس ن پ  از آنتیو سرباززدند. 

 های خوشااگذرانی گذاردنااد و سرزمینشااان گرفتااار شااورش

های بسیاری شوريدند و  بیشتری شد. در ايران نیز استان

خت  ين ب یز از ا هاد ن ند و فر ستقل پديدآورد کومتی م ح

مرزهايش افزود. پا  از فرهااد  ٔ  بهره برد و بر گستره

 به جانشینیش رسید. مهرداد يکمبرادرش 

مرگ  هارمبا  خوس ا میالد( 1۶3در  آنتیو پیش از  ( 

های اشاکانی  گسترش بیشاتر سارزمین ٔ  مهرداد در انديشه

فرمانروای باختر پنجاب  دمتريوسافتاد. در اين زمان 

 هندوسااتانکنااونی و  غانسااتانافرا گشااوده و باار 

 اوکراتیدراند. اندکی پ  از آن باختر به دست  می فرمان

ين  هرداد از ا شت. م نی گ نگ درو تار ج تاد و گرف اف

يداد بهره حدود  رو میالد( 1۶۰برد و در  پیش از  بر  )

ستان سیانو  تپور ست تراک به  د شتاب  با  گاه  يازيد. آن

سوی مغرب راند و بر ماد که زير فرمان ساتراپ شوشی 

گشت. سپ  باز به سوی خاور رفت و  بود ایره تیمارخوس

به  ستیابی  خوزیپ  از د ستان  آرا های هندو تا مرز

پیشروی کرد. مرزهای پادشاهی مهرداد در غرب اکنون تا 

ديمتريوس رسید. در اين زمان  می بابلو  میانرودانبه 

بود و او نیز درگیر  جوان به پادشاهی سلوکی رسیده دوم

فونبا  تاری بهرهب ترو ين گرف هرداد از ا برداری  ود. م

پیشروی  سلوکیهتا  )پیش از میالد( 1۴1ژوئیه کرد و تا 

شهر ایره ين  بر ا یز  کرد و  ند و ت شروی ت ين پی شد. ا

اخت. برپای ديمتريوس و دربار سلوکی را سخت سراسیمه س

 اکاال يکاام هلیفرضاایاتی تاااريخی میااان ديمتريااوس و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87_%DB%B1%DB%B4%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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آمد، ارا که  تبانی پیش دولت يونانی باخترفرمانروای 

های مهرداد دولت باختر به مرزهای  در گرماگرم پیشروی

ست شکانی د اار  خاوری ا به نا هرداد  کرد و م درازی 

هاکرده به   سلوکیان را ر ين و  شتافت. در ا خاور  سوی 

زمان ديمتريوس به ياری عناصر يونانی در غرب ايران 

لت  پ  از آن دو ندکی  هرداد ا لی م خت. و بل تا به با

يوس  با ديمتر نگ  به ج باز  کرده و  سرکوب  باختر را 

با  تاد. وی را  هرداد اف ند م به ب يوس  خت. ديمتر پردا

به  ترام  یااح ترش  هیرکان هرداد دخ ند و م نگبرد  روذگو

یش را به همسری وی درآورد. سپ  به استواری فرمانرواي

های ديمتريااوس در  باار میااانرودان پرداخاات. ضاارابخانه

تا  هرداد  ند. م سکه زد برای وی   139يا  1۴۰سلوکیه 

 بود. نیز ایره شده عیالمو  پارسبر  از میالد()پیش 

مرد و پسر جوانش  )پیش از میالد( 138مهرداد در 

جااايش را گرفاات و مااادرش بااا عنااوان  فرهاااد دوم

مان  نايب ين ز خت. در ا شور پردا ندن ک به گردا سلطنه  ال

بگريزد و  هیرکانیادوبار کوشید تا از  ديمتريوس دوم

باز به هر دو بار ناکام ماند. نخستین بار که او را 

که  بار دوم  مود و  سرزنش ن هاد او را  شیدند فر ند ک ب

های زرينی را که  دستگیر شد فرهاد برای خوارداشتش قاپ

کودکان بود بدو پیشکش کرد تا نشان دهاد کاه  ٔ  بازيچه

نه جام داده کار بچگا ست. در  ای را ان پیش از  13۰ا (

 آنتیوخوس هفتمفرهاد از دو سو گرفتار جنگ شد؛  میالد(

بود با  گشته ایره يهوديهکرده و بر  را سرکوب تروفونکه 

نهاد  میانرودانای رو به سوی  سپاهی پرشکوه و افسانه

ران اشکانی را شکست داد و تا و سه بار پی در پی سردا

های سنگینی برای آشتی با فرهاد  پیشروی کرد و شرط ماد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B0%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
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نار  خوس در ک ستان آنتیو مدانگذارد. در زم اردوزد،  ه

بدی  به  سامان  مان آن  با مرد نان  سپاهیانش آنچ لی  و

شوريدند. در  سپاهیان  بر  مان  که مرد ند  خورد کرد بر

بهار فرهاد ديمتريوس را آزاد کرد، میان سلوکیان که 

ديدند انددستگی پیش  شاه پیشنشان را از بند رهیده می

يشااان آمااد و از ديگاار سااو مااردم ماااد نیااز باار ا

بودند و لشااکريان فرهاااد نیااز باار ساالوکیان  شااوريده

کر  شد. پی شته  خورد و ک ست  خوس شک پ  آنتیو ند،  تاخت

به  بی سیمین  تابوتی  ستادند و  سوريهجانش را در  فر

آنتیوخاوس باه  ٔ  ادرزادهپسرش سلوکوس نیز به همراه بر

شدند. اين  بند افتاده و به مشکوی)حرم( فرهاد فرستاده

واپسین کوشش سلوکیان برای بازگرداندن ايران به زير 

 فرمان خود بود.

در پاای شااورش سااربازان  )پاایش از ماایالد( 128در 

ر سپاه اشکانی فرهاد کشته شد و عمويش مزدور يونانی د

تار  اردوان دوم يران گرف مان ا ين ز شد. در ا شینش  جان

 )پیش از میالد( 12۴پیشروی سکاها بود. اردوان نیز در 

بر  ها عربشد. در اين زمان  در مرزهای خاوری پارت کشته

بل هرداد دومشدند.  ایره با شین او  م سر اردوان جان پ

 ارمنستانگرفت. آنگاه بر  شد. در آغاز بابل را بازپ 

را  سیستانگرفت و  را بازپ  پارتو  هراتشد. سپ   ایره

به زير فرمان خود درآورد و با پديدآوردن آرامش بر 

که درگیری در  )پیش از میالد( 88قدرت خويش افزود. در 

ين  هرداد در ا گذارد م فزايش  به ا سلوکی رو  ندان  خا

پادشاه سلوکی را  ديمتريوس سومدرگیری مداخله کرد و 

پايان زندگیش در بند گروگان گرفت و ديمتريوس نیز تا 

بود  فرهاد سوممهرداد بود. پ  از مهرداد در روزگار 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
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ها از پادشاهی سلوکی از هم گسست  که واپسین بازمانده

 جای ايشان را گرفتند. رومیانو 

 

 پايان کار سلوکیان

مدن  کار آ سر  بر  سومبا  خوس  سلوکی  آنتیو لت  دو

شته جنگ يک ر فت. وی  باره يا های  ها در بخش جانی دو

سال یان  هايش م  میالد پیش از 2۰۴-2۰9های  خاوری مرز

پیش از میالد پادشاهان  2۰۰انجام داد. همچنین ازحدود 

یر  نه جنگسلوکی درگ سوری های دام سیانبا  دار   بطلمیو

را  يهوديهکه مصر شدند. هوده آن مصر باستانایره بر 

به آنتیوخوس سوم واگذاشت. در اين زمان دوباره نیروی 

خود رسیده بود ولای باه  ٔ  سلوکیان به بالترين اندازه

سراشایب دودماان  ٔ  اوج نقطاه ٔ  گواهی تاريخ اين نقطاه

 هم بود. -به ويژه پ  از مرگ آنتیوخوس سوم-سلوکی 

میالد( 19۶در  پیش از  برای  ) سوم از  خوس  آنتیو

گذشت و توانست در  هلسپونتاز  تراکیهدست يازيدن به 

زمین را بااه مرزهااای خااود آن ساار پاایش از ماایالد 19۴

 رومباارای  اروپااابپیوناادد. نفااوذ ساالوکیان باار 

پ  در  تحمل بود  پذير  میالد( 192نا پیش از  ين  ) یان ا م

از شد. با اينکه دو ابرنیروی آن زمان جهان درگیری آغ

سالر  آنتیوخوس از پشتیبانی شهرهای يونانی و ياری جنگ

تاژی بال کار ست  هانی سرانجام شک لی  بود و خوردار  بر

نین  شد. همچ فت  پولی هنگ خت  به پردا ناگزير  خورد و 

بر  شان  اکسلوکیان ایرگی سیای کو یز از آ ست  را ن د

 دادند.

نگ سلوکیان ت بر  کار  پ  از آن  ندکی  شد، از  ا تر 

يکسو روم نیرومند به دشمنی با ايشان برخواسته بود؛ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B0%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B0%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
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سو  گر  کابیاز دي سال شورش م پ  از  پیش از  1۶۵ در 

 -مند بود گرمی روم هم بهره که از پشت-میالد در يهوديه

هم  اشکانیانتر نمود. از ديگرسو  کار را بر ايشان سخت

تا  نیروگرفته ند و  بلبود بر  پیش با ند و  شهر روی کرد

(. به )پیش از میالد( 1۴1يازيدند ) دست سلوکیهو  بابل

ی درونی سلوکی بر سر تاج ها ها جنگ اين رشته از ناکامی

یز افزوده شان ن ستگی اي خت و اندد سرانجام  و ت پ   شد. 

سده اهارم دوم  در يک پومپهو  لوکولوسفرماندهان رومی 

ان کشیدند. بر تاريخ سلوکی خط پاي يکم پیش از میالد

از تخت به زير  پیش از میالد ۶۴واپسین شاه سلوکی در 

 شد. کشیده

 

 کشورداری ٔ  شیوه

ساتراپی بخش کردند  ۷2 سلوکیان قلمرو خود را به

گماردند. هر ساتراپی به  ساتراپو بر هر ساتراپی يک 

و  هیپارخیاااو هاار اپارخیااا بااه انااد  اپارخیاااانااد 

ند  به ا یز  یا ن ستاتماهیپارخ هر  می بخش ا کز  شد. مر

ستراتگساتراپی  ندو گ می ا مالی نامید مور  ندن ا ردا

 بود. اکوتومساتراپی نیز بر 

های شاهی  زمین ٔ  های قلمرو سلوکی به دو دسته زمین

خ و زمین شهری ب شی از زمین ش میهای  شاهی در  شد.بخ های 

اختیار کشاورزان بود. اگراه پادشاه سلوکی به ظاهر 

های شاهی نظارت داشت، ولی در واقع نظارت  بر همه زمین

بر زمین کز  شاهان متمر ين  ستگی ا و  سوريههای  و دلب

بود و بر  بلخهای میان پايتخت تا  راه و شاه میانرودان

س گر  صالً  رزمیندي يا ا شتند  ندانی ندا ظارت ا يا ن ها 

به صورت نقدی يا جن    نظارتی نداشتند. مالیات زمین 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%85%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
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های ديگری  های ديگری هم به عنوان شد. مالیات دريافت می

جناگ  ٔ  شد؛ برای نمونه يکی هم عاوارض وياژه ستانده می

 بود.

هاجران  قع م که در وا یز  نانی ن هاجران يو به م

واگذار   داشتند نیز زمین نام کاتوئیکیانظامی بودند و 

شد و آنان در برابر  نامیده می کلروسشد و اين زمین  می

سیاری از  آن می ند. در ب جام ده گی ان خدمات جن ست  باي

که  شهرهای يونانی بود  سلط  شهر م بر  گی  شین دژی جن ن

گانی شهر را  پاد گرد  شت. گردا ندهی آن دژ را دا فرما

بارو می برج و  يوار و  یز د شبکه ن شیدند.  ين  ک ای از ا

شین از  شهرهای يونانی فارستا  سیردريان لیج  به  خ را 

هم پیوسته و پاسدار قلمرو سلوکی بود. در زمان جنگ 

سلو سپاه  شی از  ست میبخ به د شهرها  ين  مد.  کی از ا آ

 2۷۴آداربا مصر در  آنتیوخوس يکمبرای نمونه در جنگ 

میالد( پیش از  به  ساتراپ ) نگ  یدان ج به م يک  های نزد

ای نظامی اين شهرها را ه يگان میانرودانو  بابلويژه 

 داشتند. ها گسیل احظار و به جبهه

را  هخامنشایديوانی  ٔ  روی هم رفته سلوکیان شیوه

ها بااه ماننااد روزگااار  گرفتنااد. برپااايی ساااتراپی پی

گرفتند.  خراج را بر همان پايه پیشین می هخامنشی بود.

های وزنی را تغییر ندادند ولی در کنار آن از  سامانه

نیشیوه  ساهل  هم بهره آت شان راه ت اون هخامن ند.  برد

 دينی را پیش گرفتند.

 

 گری سلوکی سپاهی

قدونی سپاهیان م جز  به  نانی -سلوکیان  که  -يو

شهرهای يونانی شی از آن از  فراهم می بخ شین  مد ن از  -آ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B7%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B7%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
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بردند، برای نمونه  ها بهره می مردمان بومی نیز در جنگ

یادر  برد راف سلوکی ن یان  سیها و  که م مان بطلمیو  دود

 12هزار سپاهی سلوکی ۶8داد از  را 21۷در  مصر باستان

، کادوسیان، تراکیه، پارس، لوديههزار تن از مردمان 

هی، کردوک سیان، دا ند. از  ها کیلیکیو  عرب، کو بود

 اندازان فالخنداران و  های کمان ايرانیان بیشتر در يگان

 گرفتند. بهره می

گاااه ايرانیااان در سااپاه ساالوکی ساار بااه شااورش 

بار  برمی يک  نه  برای نمو شتند،  گاور  3دا هزار جن

ايرانی دست به شورشی مسلحانه زدند ولی اندکی پ  از 

گاااه  های گاااه و بی ورششاادند. دلیاال شاا آن همگاای کشته

ايرانیااان در سااپاه ساالوکی عبااارت بااود از کینااه از 

یان و  یان ايران عیض م یره و تب بود ج شغالگران، کم ا

يونانیااان، تحريکااات بزرگااان ايراناای باارای گاارفتن 

ها  امتیازهای بیشتر از سلوکیان بود. همچنین اين شورش

سلوکی به  یان  فرت ايران تابی از ن سته  باز یز دان ها ن

نظااام  شااود. نیااروی رزماای اصاالی ساالوکی پیاده ماای

 1۶تاا  8های  بود. فالنژهاا دساته فالنژ ٔ  اسلحه سنگین

شمن  بر د باره  به يک برد  یدان ن که در م ند  نی بود ت

 اسااپارتجنگاای را  ٔ  تاختنااد. خاسااتگاه اياان شاایوه می

به -های اين شیوه اند. در آينده به دلیل کاستی دانسته

در  سپرپدافند بودن سوی راست جنگاوران)زيرا  ويژه بی

 اين شیوه کنارگذاشته شد. -گرفت( دست اپشان جا می

نظام سلوکی مهمترين بخش  پ  از پیاده نظام سواره

شااد. در میااان اياان رسااته  می سااپاه ساالوکی شمرده

پوش بودند  که هم خود و هم اسبشان زره  کاتافراکتارها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B1%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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ها و  از ديگران مهمتر بودند. همچنین سلوکیان از فیل

 بردند. می های جنگی نیز بهره ارابه

یان  سلوکی را م بت  گاوران ثا تا 1۶۰شمار جن  2۰۰هزار 

ز سلوکیان با های جنگ را نی اند. هزينه هزار تن نوشته

گی و  نائم جن ناگون، غ عوارض گو خراج و  باج و  گرفتن 

ست  به د خود  شی  سر راه لشکرک مان  تاراج مرد یز  ن

اشک با  آنتیوخوس سومآوردند. برای نمونه در جنگ  می

میالد( 2۰9در  دوم پیش از  سلوکی 12۰سپاه  ) نی  هزار ت

ستن  پ  نش شهر با  شکانیان  پلی  در  )هکاتمصددروازها

کی  غاننزدي نون دام شوده و ک یه( گرگانی( را گ )هیرکان

را تاراج کردند. پیش از اين نیز سپاه سلوکی در سر 

کردنااد و زر و ساایم فااراوان  اجرا تار مااادراه خااود 

 را ربودند. نیايشگاه آنه

هاين ه شی از  نین بخ نههمچ با  زي سلوکیان  ها را 

های ملی در برابر صلح به هماوردانشان به  تحمیل شرط

ست می نه در  د برای نمو ند.  کمکه  28۰آورد خوس ي  آنتیو

 دولت يونانی باخترپادشاه  اوتودموستاخت  باختربه 

پااولی هنگفاات و بخشاای از آذوقااه و علیااق سااپاهیان و 

یر  ند زنج نین ا مود و همچ خت ن شان را پردا اهارپايان

رکشی فیل بديشان پیشکش نمود. همین آنیوخوس پ  از لشک

 ٔ  نیز آنگاه که کار به آشتی کشید آذوقاه هندوستانبه 

زنجیاار فیاال از  1۵۰های گرانبهااا و  فااراوان و پیشااکش

 هنديان ستد.

 

 پیامد فرمانروايی سلوکیان بر ايران

سیاری را  نانی ب شهرهای يو شینانش  سکندر و جان ا

های اشغالی ساختند و يونانیان و مقدونیان  در سرزمین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B0%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D8%A8%D9%84%D8%AE)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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نانی را  نگ يو تا فره شیدند  ند و کو بدانجا کوااند را 

به  گرايی يونانیدهند.  ها رواج در ايران و ديگر سرزمین

های  ويژه در میان اشراف ايرانی و به ويژه در سرزمین

ين هم فت و از ا سترش يا سلوکی گ مرو  یزی  باختری قل آم

بر دين که  مد  قی پديدآ گی تلفی های دو  ها و آيین فرهن

گرايی تا زمان  نانیطرف رويداد نیز اثر گذاشت. اين يو

 شد. هم ديده می اشکانی

یا شیرالدوله پیرن يد: می م سلوکی»...گو تار  ها  رف

با ايرانیان مانند رفتار آقايان با اتباعشان بود. 

 «يا مثل رفتار مردمان غاصب به مردمان مغلوب...

 ٔ  افزايااد کااه تغییااری کااه در سااامانه همااو می

وک طوايفی بود کشورداری ايران پديد آمد يکی آغاز مل

 و ديگری عبادت پادشاه.

از روزگااار ساالوکی در گوشااه و کنااار ايااران 

جای مانده به  هايی  ين  يادگار شان از ا که مهمترين ست  ا

 دستند:

، خورهه، کنگاور، استخرنیايشگاه های سلوکی در   .1

 . تخت جمشیدو  نورآباد

های   .2 سته  قش برج نورن ند، دي تل و  شوش، نهاو

 . زهاک

های گوناگونی که از کاوش شوش به  ها و سفال سکه  .3

 است.  دست آمده

 

 گاهشماری سلوکی

سالشااماری بااود کااه  ٔ   تاااريخ ساالوکی سااامانه

سرزمین خی  سلوکی و بر توری  جوارش از آن  امپرا های هم

سلوکی  می بهره تاريخ  بدا  ند. م پیش  312سال  پايیزبرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%B2%D9%87%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%B2%D9%87%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84_%D8%B2%D9%87%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
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میالد مان  از  که در آن ز کمبود  بلبه  سلوکوس ي  با

پاا  امپراتااوريش پاگرفاات. در آينااده  درآمااد و از آن

 ٔ  نیز يک اناین گاهشاماری را از روی نموناه اشکانیان

 برداری کردند. سلوکیش قالب

 

 فرمانروايان سلوکی

 ( پیش از میالد 281-311يا  28۰-312) سلوکوس يکم 

 ( پیش از میالد 2۶1-28۰/281) آنتیوخوس يکم 

 ( 2۴۶-2۶1) آنتیوخوس دوم 

 22۵/22۶-2۴۶ سلوکوس دوم ) 

 ( 223-22۵/22۶) سلوکوس سوم 

 (18۷-223) آنتیوخوس سوم  

 ( 1۷۵-18۷) سلوکوس اهارم 

 ( 1۶۴-1۷۵) آنتیوخوس اهارم 

 ( 1۶2-1۶۴) آنتیوخوس پنجم 

 ( 1۵۰-1۶1/1۶2) ديمتريوس يکم 

 ( 1۴۵/1۴۶-1۵۰) الکساندر بالس 

 129/128و همچنااااین  138-1۴۶/1۴۵) ديمتريااااوس دوم-

12۶/12۵ ) 

 ( 1۴2-1۴۵/1۴۴) س ششمآنتیوخو 

 ( 138/13۷-1۴2) تروفون 

 ( 128/129-138/13۷) آنتیوخوس هفتم 

 ( 123/122-129/128) الکساندر دوم 

 ( 12۵/12۶) سلوکوس پنجم 

 ( 9۶-12۵) آنتیوخوس هشتم 

 ( 9۶-11۴/112) آنتیوخوس نهم 

 ( 9۵-9۶) سلوکوس ششم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B1%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B6%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B6%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B4%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B4%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B2%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B6%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B5%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B6_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%86%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B5_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
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 ( 83-9۵/92) فیلیپ يکم 

 ( 83يا  92-9۵يا  92) آنتیوخوس دهم 

 ( 88/8۷-9۵) ديمتريوس سوم 

 (92-9۵يا  8۴-89) آنتیوخوس يازدهم  

 ( 83-9۴يا  8۴-8۷) آنتیوخوس دوازدهم 

 ( ۶۴-۶8/۶9) آنتیوخوس سیزدهم 

 (۶3-۶۵) فیلیپ دوم 

 سلوکیان از نظرگاه ديگر

 سلوکایان

يازده سال بعد از مرگ اسكندر كه تمام آن مدت و 

حتي اند سالي بعد از آن هم جنگهاي جانشیني او بین 

به  بل  ستان با شت ، ا طولني گذ عات  سردارانش در مناز

قدوني  سردار م يك  سیله  پدرش و كه  سلوكوس  نام  به  او 

انتیوكوس هم از سرداران فیلیپوس )فیلیپ( پدر اسكندر 

ق.م.( . او سپ  استان ايالم 312محسوب مي شد، افتاد )

)خوزستان و بخشي از لرستان امروز( و سرزمین ماد )به 

فزود .  خويش ا مرو  بر قل هم  جان( را  ستثناي آذرباي ا

وجود آورد كه  بدين گونه ، دولت پادشاهي مستقلي به

به نام خود او " دولت سلوكي " )سلوكیان( خوانده شد 

و آغاز سلطنت او بعدها براي اين دولت ، مبداء تاريخ 

 گشت . )تاريخ سلوكي( .

نگ  كه در ج يي  بال پیروز به دن عد ،  سال ب ند  ا

ق.م.( ، سوريه و بخش  3۰1بزرگ ايپسوس به دست آورد )

مرو  بر قل هم  صغیر را  سیاي  مده آ خود ع سیايي  سیع آ و

خش  مام ب گام ، ت سیايي او در آن هن مرو آ فزود . قل ا

سواحل  شد و از  مي  شامل  سكندر را  صرفات ا سیايي مت آ

شرقي مديترانه تقريبا" تا كرانه هاي سیحون را در بر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%DB%8C%DA%A9%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B7_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B9_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B2_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B3_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
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سیا در  كه در آ توري  ين امپرا اون ا ما  فت . ا مي گر

 واقع جانشین شاهنشاهي هخامنشي محسوب مي شد ، بر خالف

آن دولت در اين نواحي هیچ پايگاه قومي نداشت و به 

فوق   كلي يك دولت اجنبي به شمار مي آمد . همین وسعت

العاده قلمرو و اشتمالش بر اقوام و سرزمینهاي متنوع 

مي  شوار  یت آن را د حدت و تمام ف  و سلطه و ح مه  ، ادا

كه از  كوس  سرش انتیو سلوكوس و پ ين رو ،  كرد . از ا

پد مر  خر ع جاد اوا به اي قدام  با ا بود ، شريك او  ر 

شهرها و مهاجرنشینهاي يوناني ، مقدوني در داخل آسیا 

يوناني مآب كردن آسیا را كه اساكندر باراي   ، سیاست

ين  ند . از ا بال كرد بود ، دن كرده  طرح  سیا  اداره آ

كوس اول  سلوكوس اول و انتیو يي  مدت فروانروا رو، در 

ه به وسیله اسكندر غیر از بیست و پنج شهر يوناني ك

ناني  شهرهاي يو يادي  عداد ز مد، ت جود آ به و سیا  در آ

نشین جديد نیز احداث گشت . اين شهرها كه خود بالغ 

بر شصت شهر بودند ، از مرزهاي غربي آسیاي صغیر تا 

نام  به  با"  كه غال شتند  حداث گ سند ا سیحون و  ناره  ك

ه سلوكوس و انتیوكوس، " سلوكیه " و" انطاكیه " خواند

مي شدند، يا به نام مادر و زن سلوكوس، به ترتیب " 

لئوديكیااا" )لذقیااه( و " آپامئااا " )افامیااه( نااام 

گرفتند . در راس اين شهرها ، مي توان از سلوكیه نام 

برد . همچنین در كرانه غربي دجله كه تختگاه وليات 

سوريه در  یه در  شد و انطاك مي  سوب  سلوكیان مح شرقي 

( كااه تختگاااه دولاات سااوريه Orontos)ساااحل نهرالعصااي 

خاندان سلوكي به شمار مي آمد . شهرهاي ديگر ، شامل 

پانزده انطاكیه ديگر ، اهار سلوكیه ، هشت لئوديكیه 

و دواپامئا مي شد كه تعداد كثیري از آنها در داخل 
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و سیستان فالت ايران از ماد و پارس تا پارت )خراسان( 

ند قع بود هاجران وا ها م كه در آن هم  گر  شهرهاي دي  .

مقدوني و يوناني ساكن شدند، نامهاي يوناني يافتند . 

از جمله ، سرزمین ري )رگ( " اوروپوش " خوانده شد و 

آنچه امروز نهاوند نام دارد ، در آن ايام به عنوان 

" لئوديكیه " خوانده شد. درپارس ، مرووسیستان نیز ، 

ه به وجود آمد ، در ايالم هم شهرهايي به نام انطاكی

لاقل سه شهر به نام اسكندريه خوانده شد ، در هرات 

)هريوه( و حتي د سرزمین سغد نیز ، شهرهاي به همین 

نام پا گرفت . همچنین به مهاجران يوناني و مقدوني 

براي  ني  عه زمی شدند ، قط مي  لب  شهرها ج ين  به ا كه 

شد و در مقا مي  كار داده  شت و  خدمات سكونت و ك بل ، 

نظامي بر آنان الزامي مي گشت . احداث اين شهرها ، 

ناظر به ايجاد پادگانهاي نظامي و ذخیره در نقاط سوق 

الجیشي براي مقابله با شورشهاي محلي وضد سلوكي بود 

نه را  شورش بیگا ئه و نه توط هر گو فع  نین ، د . همچ

سهیل  سیله نیزت به و شهرها  ين  كه ا با آن كرد .  مي 

سازمانهاي يوناني و موافق آداب و ترتیبات  شوراها و

با"  شد، غال مي  یه اداره  نان و مقدون مول در يو مع

اراده پادشاه در اكثر آنها بر ساير موازين حاكم بود 

و حكااام و شااوراها در عماال ، همااواره نقااش انفعااالي 

قل در  سلوكي ، )لا مرو  حام اداري ،قل شتند . از ل دا

سه عد از  كه ب عتالي آن  خالف  دوران ا سل از ا هار ن ا

حوزه  تاد و دو  حدود هف شامل  فت(  يان يا سلوكوس پا

حكمرانااي بااود كااه هاار انااد حااوزه آن ، يااك اسااتان 

ستقالل  جود ا با و ما  مي داد، ا شكیل  ساتراپي( را ت (

محلي ساتراپها، حكم پادشاه سلوكي بر سراسر قلمرو وي 

ظارت و  تابع ن كام  مال ح بر اع شاه  بود . پاد فذ  نا
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ت و براي اعمال اين نظارت ، دربار او گاه اشراف داش

به صورت يك اردوي متحرك نظامي در نواحي مختلف كشور 

در حال حركت بود. معهذا ، با درگیريهايي كه سه اهار 

سوريه و  سلوكوس در  عد از  صله ب شینان بالفا تن جان

آسیاي صغیر پیدا كردند ، نظارت منظم و بالواسطه آنان 

يجا" كاستي گرفت . همچنین ، با بر وليات شرقي ، تدر

عك  العملهاي ضد اجنبي كه حتي از عهد سلوكوس اول در 

ماد ظاهر شد و يك بار هم يك شاهزاده سلوكي در اين 

وقايع به همدستي با مخالفان متهم گشت ، سلطه آنان 

 در وليات ايراني به طور محسوسي روبه زوال رفت .

دولاات  ساارانجام ، يونانیهااا باااختر در مقاباال

فت ) صال يا ستقالل و انف یه ا سلوكي داع قدوني   25۰م

حت  هم ت گان  پارت و گر يات  پي آن ، ول ق.م.( . در 

ني آن  شاير ايرا سركردگان ع شك از  ندان ار بري خا ره

نااواحي ، ساار از ربقااه انقیاااد قااوم برتافاات )حاادود 

ق.م.(. ساالوكیان كااه غالبااا" در سااوريه داااار 24۷

ودند ، موفق به الحاق كشمكشهاي محلي و حتي خانگي ب

مجدد اين نواحي به قلمرو خويش نگرديدند . حتي ، در 

ايراناي ، ولياات مااد و   مقابل بسط اين دولت جدياد

ق.م.(  14۰پارس و ايالم و بابل را هم از دست دادند )

قلمرو آنان منحصر به سوريه شد. اماا ،   . از آن پ ،

شدند جه  بي روم موا سعه طل با تو یز  جا ن كه  در آن

ساد و  سه و ف خانگي و دسی هاي  نان در جنگ ستغراق آ ا

نان  براي آ طالع روم را  مت در م كان مقاو شي ، ام عیا

حدود و در  توري م نه ، امپرا بدين گو شت .  باقي نگذا

سال  جاه  ست پن يك دوي عد از نزد سلوكي ب طاط  حال انح

 ق.م.( . 64فرمااااااانروايي انقااااااراض يافاااااات )
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تور( اولین تختگاه سلوك  اول ، معروف به فاتح )نیكا

خود را در بابل ساخت )سلوكیه( . او پ  از پیروزي بر 

سوريه ، انطاكیه را در كنار نهرالعاصي تختگاه دائمي 

سلوكیه  كه  عد از آن یز ب خالف او ن قرار داد و ا خود 

بابل هم رانده شدند ، امپراتوري سلوكي را در عمل به 

وم گشت دولت سوريه أي مبدل كردند كه آن نیز طعمه ر

كه  موقعي  سلطنت در  سال  سي ودو  عد از  سلوكوس اول ب .

شد ) شته  بود ، ك یه  سخیر مقدون ق.م.(.  281عازم ت

پدربا وي در  مر  خر ع كه از اوا كوس اول  سرش، انتیو پ

شد ) شريك  ست ،  293سلطنت  جاي او نش به  تي  ق.م.( ،وق

یه ) بر مقدون پدر  عاوي  صغیر  2۷8از د سیاي  ق.م.( و آ

كرد ) ظر  بل  261صرف ن قدرت در مقا با  ما ،  ق.م.( . ا

هجوم طوايف وحشي بر نواحي مرزي قلمرو خويش ايستاد 

(يافت . نقش او   soterق.م.( و عنوان منجي )سوتر  2۷3)

در ايجاد شهرهاي يوناني ، قابل مالحظه بود . در واقع 

، قسمت عمده اين طرح به وسیله او به انجام رسید . 

بعد از او به سلطنت رسید ،  پسر وي ،انتیوك  دوم كه

هر اند بخشي از آنچه را كه پدرش عمدا" از دست داده 

كرد ، ) عاده  قدرت در  251بود ا عاده  به ا ما  ق.م.( ا

با ازدواج و  تي  شد . او ح فق ن ته مو یراث ياف مرو م قل

طالق يك شاهد خت مصري ، اواخر ايام فرمانروايي خود 

 را نیز قرين اغتشاش ساخت .

-225پسر و جانشین او ، سلوكوس دوم )با سلطنت 

ق.م.( عوامل تجزيه و اختالف تدريجا" دولت سلوكي  246

را با دشواريهاي جدي مواجه ساخت . وي ، نه قادر به 

دفع طغیان باختر و پارت شد و نه در كشمكشهايي كه با 

سلطنت  كرد .  تامین  خود را  لت  یت دو فت ، حیث صر يا م
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سو سلوكوس  شین او ) سر و جان سال )پ قط دو  /  223م( ف

ق.م.( به طول انجامید . برادرش ، انتیوكوس سوم  225

ق.م.( معروف به " كبیر " در لشكر كشي به  223/  18۷)

یاد  هار انق به اظ شكانیان را  پارت ا باختر و  شرق ، 

واداشت . اما ، در حمله أي كه به خاك يونان كرد ، 

ن و سستي ق.م.( و دااروه188با قدرت روم برخورد كرد )

يد سلطنت گرد به  عد از او  كه ب هارم  سلوكوس ا سرش  . پ

( خوانده شاد، Philopaterق.م.( و فیلوپاتر ) 18۷رسید )

عات  با روم مرا جواري  سن هم يت ح پدر را در رعا ست  سیا

كرد . همچنین ، با مصر و مقدونیه نیز هراز هرگونه 

در گیااري ، خااوداري ورزيااد. او بااه دساات وزياار خااود 

ق.م.( و علت  1۷5( نام كشته شد )Heliodorus)هلیودوروس 

عد از  كه ب هارم  كوس ا ند . انتیو هول ما یز مج قتلش ن

يافت ، برادر اوبود . خشونت وي در فلسطین با   سلطنت

براي  صر  كه در م هم  شي  شد. كوش جه  هود موا مت ي مقاو

تسخیر آن سرزمین كرد ، با دخالت روم نا موفق ماند . 

هت  هارم ، ج كوس ا له انتیو چه او آن را " غائ فع آن ر

ما ،  شید .ا شرق ك به  هم  شكري  ند ، ل مي خوا پارت " 

هاد  كار ن ين  سر ا بر  یز  جانش را ن فت و  توفیقي نیا

مدت  163) پنجم ،  كوس  سرش ، انتیو سلطنت پ ق.م.( . 

زيااادي طااول نكشااید . وي يااك سااال بعااد از جلااوس در 

انطاكیه به وسیله ديمتريوس )پسر سلوكوس اهارم( به 

سید )ق نوان  162تل ر به ع ند  كه ا يوس  ق.م.( ديمتر

گروگان در روم زيسته بود ، در بازگشت به سوريه ، در 

دنبال غلبه بر مدعي ، تا حدودي به اعاده نظم توفیق 

( نامیاد . شاورش  Soter ،يافت و خود را منجاي )ساوتر 

سطین  پیش از وي در فل سالي  ند  كه از ا هم  هود را  ي
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بود شده  شاش  جب اغت كرد ) مو ما 161سركوب  ق.م.( ا

توفیقي كه در اين كار يافت وحشت و سوءظن همسايگان 

را تحريك كرد . سرانجام ، در جنگ با يك مدعي موسوم 

كه همساايگانش ، از جملاه (  A.Balas) به الكساندربالس

شد ) شته  ند ك كرده بود يك  ضد وي تحر صر او را   15۰م

ق.م.( كه  15۰-145ق.م.( . فرمانروايي الكساندربالس )

خود را پسر و وارث انتیوكوس اهارم مي خواند، سرآغاز 

يك نزاع بدفرجام خانگي در خاندان سلوكي بود كه ضعف 

. توسعه عي قدرت آن خاندان را در پي داشتو انحطاط قط

پیش  بیش از هر روز  غرب ،  نب  شكانیان در جا قدرت ا

د سلوكیان را به سوي سوريه به عقب نشیني وادار مي كر

له  فع غائ براي د كه  هم  يوس دوم  ناموفق ديمتر تالش   .

سارت او  ست و ا به شك كرد ،  شي  جا لشكرك به آن پارت 

ید ) شین او،  141انجام برادر و جان كه  با آن ق.م.( . 

انتیو كوس هفتم در مدت اسارت او توفیق قابل مالحظه 

أي در غلبه بر دشواريها يافت ، اما شكست او در جنگ 

ق.م.( سرانجام به قدرت سلوكیها در  129با اشكانیان )

سلوكیان  مرو  پ  ، قل مه داد . از آن  شرقي خات يات  ول

تا  نان  سلطنت آ یز  جا ن شت و در آن سوريه گ صربه  منح

ق.م.( در جنگهاي خانگي  64انقراض نهايي به دست روم )

 و در كشمكشهاي بي سرانجام گذشت . 

دت ق.م.( م 321 - 64از دويست و اهل و هشت سال )

 312-24۷سلطنت آنان ، ايران بیش از شصت و پنج سال )

 ق.م.( به تمامي در تخت فرمان آنان باقي ماند .

 

 دولت يونانی بلخ
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تا  2۵۰) دولت يونانی بلخ يا باختر يا باکتريا

لت  12۵ ندگان دو تی از بازما میالد( دول  سلوکیپیش از 

باسااتان، يعناای  ونااانيبااود کااه باار متصاارفات شاارقی 

، که امروزه شامل مناطق شمالی سغدو  باخترهای  سرزمین

شااود،  می آساایای میانااههايی از  و قساامت افغانسااتان

نی می ناطق  حکمرا به م لخ  نانی ب لت يو سترش دو کرد. گ

دولت پیش از میالد سبب پیدايش  18۰در سال  هندشمالی 

 میالدی دوام داشت. 1۰که تا حدود  هندويونانی

 

 پ. م.( 2۴۵يابی از دولت سلوکی ) استقالل

کم يودوت ي مان  د باختر در ز لی  خوس دوم آنوا  تیو

پ. م. قیام كرد. يونانیهاى  2۵۶بر ضد دولت سلوكى در 

باختر مستقل شدند و اين دولت از اين زمان بنام دولت 

ها در ابتدا از  يونانی و باختری معروف گرديد. سلوكى

اين دولت برنیامدند و بعد از ديودوت يکم، پسر  ٔ  عهده

 بتخت نشست. ديودوت دوماو 

پادشاه شد و از  ا وتی د موسم، بعد از ديودوت دو

كرد.  19۰تا  222 سلطنت  سلوکی آنق . م.  سوم  خوس   تیو

ین صالح ديد كه با او جنگید و شكستش داد. ولی بعد ان

در مقابل مردمان تورانی زردپوست كه از شمال به سُغد 

نابراين  ند. ب شتیبانی ك ند، از او پ می آورد شار  ف

ناى  يوس ب سر او د متر شناخت. پ سمیت  شاهى او را بر پاد

جهانگشايی را در اين قسمت آسیا گذارد. از طرف شمال 

ُغد گذشته به   ها طخاریرسید و به سرزمین  فونیاناز س

طرف  كه از  سیحوندر آن  هى  به را عد  نداخت و ب ست ا د

سزرمین  تاريم هاو  فت. در  تاتار ستیالء يا شت ا میگذ

رانده مملکتی وسیع  سندوپتالهجنوب هم يونانیها تا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1_(%D8%A8%D9%84%D8%AE)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85_(%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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های باختر اين بود كه بین  بدست آوردند. مقصود يونانی

جارتى باشند. در مبادلت ت ٔ  ها واسطه اقیانوس هندواینی

 العاده بود. اين زمان ترقى باختر فوق

مدعى  فر  يك ن يوس  براى دمتر كه  شت  يرى نگذ د

نام پیدا شد. او برضد دمتريوس قیام كرده،  ا وکراتید

خت باختر را غصب كرد. اين شخص هم خیلى كارى تاج و ت

كشته شد. بعد مقارن اين  ُاُکل هلیبود، ولی بدست پسرش 

اشکانی، نظرى بباختر انداخته، در  مهرداد يکم احوال

بل از  مان ق ند ز نرا مان كه آ مد،  سکندرصدد برآ به  ا

ايران ضمیمه كند. انین هم شد، زيرا يونانیها مجبور 

به  باختر را  شتند  شکانیانگ به ا شان  طرف  داده و خود

 ق. م.(. 139جنوب رفته، در كابل برقرار شوند. )

 

 انقراض دولت يونانی باختری بدست سکاها

ق .م . پائید، و در اين زمان  12۷اين احوال تا 

شار  سکاها ير ف ئهز ين  ایها يو هت ا ند. ج باختر ريخت ب

ضت،  نژاد  ها هوننه مى از  سر مرد به  ها  ند. آن بود

ئه به يو عروف  ست م شان را  زردپو ته، سرزمین ایها ريخ

شار  سكاها ف به  خود  بت  هم بنو ها  ند. اين شغال كرد ا

آورده آنها را از سرزمینشان راندند و سكاها هم ااره 

ولی اون ايران  طرف جنوب بروند. نداشتند، جز اينكه به

به  كه  جاى اين اار ب بود، نا كم  سّدى مح سانپارتى   خرا

به ند،  نونی  بريز ستان ك ند، و در افغان باختر رفت طرف 

 ق. م.( يونانیهاى باختر هم 12۷برقرار شدند )تقريبًا 

طرف جنوب شرقى رفته در  ااره را در اين ديدند كه به

تر بنشینند. در ابتداء، در اين  كابل و وادى سند محكم

سلطنت  كه در  ند، انان ند بود ندركار بهرم نامى  منا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D9%86%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ق. م.(  12۶حكمرانی آنها در اينجا بسط يافت )بعد از 

ب ست  سوم ا تاريخ مو كه در  شت  سی  گ تى تأ دولت و دول

ندويونانی خت آن در ه له. پايت نانی بو ااک كه بیو د 

 د میا مینامیدند. ا وتی

طولی نكشید كه دولت هندويونانی هم تابع همان 

سكاها گشتند و سكاها در اينجا دولتى تأسی  كردند كه 

است. اين واقعه  دولت هندوسکائیدر تاريخ معروف به 

ندر،  شین منا سلطنت جان فت. از  ه رم  در  قوع يا نامى و

اين زمان يونانیها ضعیف گشته، بمرور تحلیل رفتند و 

 تمدن يونانی خاموش گرديد.

 

 زبان و فرهنگ يونانی در باختر

هد،  شان مید نانی ن سكوكات يو كه م تدا انان در اب

سكه نانی روى  بان يو مول  ز سكائى مع لت  تى در دو ها، ح

سكه ين  لى روى ا یر از  بوده و ید غ مان ا وكرات ها از ز

شعبه كه  هم  گر  بان دي يك ز نانى  بان يو بان  ز اى از ز

سکريتی سكه سان ين  خط ا شود.  يده می ست د هم ب ا خط ها 

باشد، كه  آرامی( شباهت دارد )شايد خط فینیقی) سامی

ين مذكور ا صر  نابر مخت شت(. ب بی رواج دا سیای غر  در آ

سال  1۵۰نتیجه حاصل میشود كه دولت باختر و يونانى 

 تقريبًا پائید و بعد جزء هندويونانی گرديد.

زبان يونانی تا يكصد میالدى استعمال میشد، ولى 

نى  نانى بیمع طوط يو قط خ فت و ف یان ر عد از آن از م ب

كم  لى  عات خی تاريخ آن اطال باب  ند. در  ستعمال میكرد ا

نى ایزهاى كمى از آن گفته بود، زيرا نويسندگان يونا

بودند، ولى از وقتى كه كاوشهائى در افغانستان شده و 

لى  شته، و شنتر گ لب رو عض مطا مده، ب ست آ سكوكاتى بد م

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3_(%D9%87%D9%86%D8%AF)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
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ياد بى سؤالت ز ست و  شن نی يت رو قدر كفا جواب  باز ب

ها  میماند. ایزى كه معلوم میباشد، اينست كه يونانى

ت زياد بروز در زمان سلطنت دمتريوس و اوكراتید فعالی

 دادند.

لى  بود، و شهر  هزار  باختر داراى  ين دوران  در ا

اين را هم بايد گفت كه جنگهاى زيادى، كه يونانیها 

و  زرنگو  هريوهدر شمال با سُغد و در جاهاى ديگر با 

و مردمان ساحل سند نمودند، اينها را ضعیف  آراخوزيا

یها نتوانستند مقاومت كرد و در نتیجه در مقابل پارت

 كنند.

سكه نانی در  بان يو مانى  ز سكائى ز لت هندو هاى دو

بود و  مول  باخترى مع نانى و  لت يو قراض دو پ  از ان

يف  نانی در رد نگ يو كه فره حدس زد  يد  نابراين با ب

 فرهنگ هندی در اينجا مدتى دوام داشت.

 اشکانیان

م.( که از تیره ايرانی  22۴پ. م  2۵۰اشکانیان )

از  هداهای از طوايف وابسته به اتحاديه  و شاخه پرنی

که  پارتحدود باختر بودند، از ايالت  سکاهایعشاير 

بر  شتمل  سانم سرزمین  خرا نام  ستند.  بود برخا لی  فع

زبان آمده است که به  َپرَثَوههای داريوش  پارت در کتیبه

 ايالت َپهَلهاز اهل  شود. اون پارتیان می پهلوی پارتی

شان را  سرزمین اي به آن  سبت  هت در ن ين ج ند، از ا بود

اند. ايالت پارتی ها از مغرب به توان خو نیز می پهلوی

و از شمال  دريای مازندرانو سواحل جنوب شرقی  دامغان

کوير و از جنوب به  رود تجنو از مشرق به  ترکستانبه 

شد. قبايل پارتی در آغاز با  محدود می سیستانو  نمک

زيستند در يک  می دريای مازندرانقوم داهه که در مشرق 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یه  شده در ناح جدا  نان  سپ  از آ شتند و  سکونت دا جا 

 خراسان مسکن گزيدند.

ا ت رود فراتاين امپراتوری در دوره اقتدارش از 

توسعه يافت.  خلیج فارستا  های قفقاز کوهو از  هندوکش

آغاز شد. حاصل  جنگ های ايران و رومدر عهد اشکانی 

يران از  مدن ا ف  ت شکانیان ، ح مانروايی ا مده فر ع

ف   یز، ح شرقی و ن های  يف مرز گر طوا مات ويران تهاج

ر مقابل تجاوز خزنده روم به جانب شرق تمامیت ايران د

بود. در هر دومورد، مساعی آنان اهمیت قابل مالحظه ای 

با روم  ساينده  های فر شت. جنگ يران دا تاريخ ا برای 

بین  که  شد  سنديهايی  ناخر  جاد  مده ای در اي مل ع عا

 طبقات جامعه حاصل می شد.

 نظام ملوک الطوايفی که اسباب فقدان تمرکز در قدرت بود ،

اختالفات خانوادگی که همین عدم تمرکز آن را مخاطره آمیزتر می 

ماض  سامح و اغ ست ت که سیا شتی  بدان زرت فت مو فرت و مخال کرد و ن

دينی اشکانیان را به نظر مخالفت می ديدند ، از عوامل انحطاط 

)اين مطلب از منبع اخذ شده ومن با شدت با دولت اشکانیان شد .

 اشکانی تمرکز گرا استآن مخالف هستم نظام 

های خارجی  اشکانیان در اثر اختالفات داخلی و جنگ

در مدت پنج قرن در شرق و غرب به تدريج ضعیف شدند تا 

 ساسانی منقرض گرديد. یر اولاردشسر انجام به دست 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84
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 قلمرو اشکانیان 

 

پیش  2۵۰سکه آندراگوراس, واپسین شهرب سلوکی پارت . اودر حدود 

 از میالد ادعای استقالل نمود

و مرگ  اسکندر مقدونیبه دست  ايرانپ  از فتح 

به  يران  قدونیسردار  سلوکوساو، ا ستین  م سید؛ نخ ر

شرقی  نوب  های ج يران در مرز سايگان ا با هم خورد او  بر

جه آن و که نتی به روی داد  يران  خاوری ا خش  گذاری ب ا

ندراگوپتا شاه  اا ندپاد سله  ه يااز سل بود. در  ماور

میالد 281حدود  نابع  پیش از  ته م به گف بر ) قوام بر ا

ال شرقی ايران يورش بردند و شماری از يونانی( به شم

شااهرها از جملااه انااد مهاجرنشااین يونااانی را ويااران 

کمساختند.  خوس ي شما آنتیو شها  ين يور فع ا ر پ  از د

فزايش داد و  نانی را ا شینان يو یانمهاجرن به  مرگ را 

صورت سنگر و بارويی درآورد، همچنین دو لشکر کشی به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:LocationParthia.PNG
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:AndragorasBMC.jpg
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مرزهای شمال شرقی ايران انجام داد، يکی دريايی به 

دريای در امتداد کرانه های خاوری  پاتروکل فرماندهی 

به آن  دموداماسو ديگری زمینی به فرماندهی  مازندران

 آنتیوکی سی  دو استان ( که به تأسیحون) سیردرياسوی 

ید. در  سلوکی و  میالد 2۵۰انجام ندراگوراس پیش از   آ

( بلخ) باکترياشَهَرب )ساتراپی(  ديودوتوسشَهَرب پارت و 

ند و  شاه خوا خود را  توس  ند؛ ديودو ستقالل نمود عالم ا ا

 را تأسی  نمود. بلخی -قلمرو يونانی 

 

 پیدايش

اک  پارت کو ستگاه  کم[ در د شک ي نام او ]ا ياد و 

تر از کورش پارسی، اسکندر مقدونی و رومانی  رومولی  

)اشک( در  ارشک، يوزف ولسکیبه عقیده  نبود. يوستینوس

پاایش از ماایالد و در زمااان پادشاااهی  238/239سااالهای 

کااالینیکوس بااه پااارت يااورش باارد و باار  ساالوکوس دوم

( تاخت گرگان) هیرکانیآندراگوراس پیروز شد، سپ  بر 

و آنجا را تسخیر نمود و شالوده های دستگاه اشکانی و 

 ها را پی ريزی نمود. پارتپادشاهی 

                                      

 

پارتی شده شاهزاده  یدا  , پ

 .خوزستاندر 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B5%DB%B0_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_-_%D8%A8%D9%84%D8%AE%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%88%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:SurenaImage.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ساکوی در  قع در  آ خش استاونهوا ستوئن( در ب )آ

گذاری  بود تاج هم در آن  سا  که ن  پارت  مرو  شمالی قل

برای باز پ  گیری سرزمینهای از دست  سلوکوس دومکرد. 

های شمال  رفته پادشاهی سلوکی دست به لشکر کشی به بخش

شرقی ايران زد، در تالش برای دست يافتن به اين هدف 

ن شاه يو کم  توس ي گانگی  -انی با ديودو مان ي خی پی بل

بست اما با مرگ ديودوتوس يکم و تغییر سیاست جانشین 

، که با اشک يکم متحد شد، سلوکوس ديودوتوس دوماو، 

دوم تنها ماند. اشک يکم به روش استپ نشینان به درون 

جا از  موار آن شتهای ه شايد در د تا  ست  پ  نش ستپها  ا

شد.  برد  سپ  وارد ن یرد و  هره گ تر ب ظامش به سواره ن

نتیجه نبرد پیروزی اشک يکم بود. از آن پ  پارت ها 

اشک  [1]نوان روز استقالل جشن گرفتند.اين روز را به ع

سال  دوم پدر در  میالد 21۷پ  از  خت  پیش از  بر ت

مه  شکانی را ادا مرو ا سترش قل ند گ ست و رو شاهی نش پاد

نی افزود. در را نیز به قلمرو اشکا اکباتانداد، وی 

پ  از در هم شکستن  آنتیوخوس سومواکنش به اين امر 

شک  شد؛ ا خاور  سپار  يران ره باختر ا ساتراپهای  شورش 

تان را رها نمود و همچون پدرش به دوم به نااار اکبا

استپ ها پ  نشست. آنتیخوس پ  از باز پ  گیری شهرهای 

و اند پیروزی بر پارتهای در حال  سورينک و  تامبراک 

عقب نشینی از پیش روی در استپها خودداری نمود و بنا 

 اوتیاادمبااه دلياال نااامعلوم )شااايد پاا  از شکساات از 

نانی  شاه يو توس دوم  شین ديودو شک بل -)جان با ا خی( 

شینی  قب ن ين ع جه در ا لب تو ته جا مود. نک صلح ن دوم 

ين بود؛ ا سورينک پارتها، کشتار همه يونانیان شهر 

مساله در تضاد با جمله های حک شده بر پشت سکه های 

ست و  ست[( ا نان دو لن ]يو یل ه شکانی در آن دوره )ف ا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86#endnote_M3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B1%DB%B7_%D9%BE%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
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اين نشانه دهنده سیاست واقع بینانه شاهان اشکانی و 

آگاهی آنان از پیوندهای میان يونانیان و سلوکیان می 

باشد. پ  از اشک دوم دقیقا مشخص نیست اه کسی جانشین 

شده، ن سرو و او  بالش، خ نون،  چون َوردان، ُو هايی هم ام

مدن  کار آ سر  بر  حال  ين  با ا ند،  مده ا مازي  آ پارتا

 191)حدود  فرياپتنماينده شاخه فرزند کواک تر يعنی 

( امری مسلم است. درباره پادشاهی پیش از میالد 1۷۵تا 

پیش از میالد(  1۷۵-1۷۶)حدود  فرهاد يکماو و جانشینش 

باره  سند در ها در دو  نیم، تن می دا یزی ن بًا ا تقري

پادشاهی فرهاد يکم آورده شده که او پ  از شکست دادن 

له  ها»قبی شا« مرد برز آي يک در ال خاراک  نزد به  ن را 

 دروازه های مازندران کوااند.

پیش از  138تا  1۷1)حدود  مهرداد يکمجانشین او 

ت را میالد( نخستین شاه بزرگ اشکانی است که دولت پار

 به جايگاه يک امپراتوری خاوری رساند.

 

 شاهنشاهی اشکانی

 

 ستون ترايانکنده کاری شده بر  پارتیبازسازی يک کمان دار 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B5_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:ParthianWarrior.jpg
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کم هرداد ي با  138/13۷تا  1۷1) م میالد(  پیش از 

سلوکی  خی و  های بل سامان دولت به  شرايط نا گاهی از  آ

که  سرزمینهايی  تا  مود  شی ن شکر ک خاور ل به  ست  نخ

اوتیاادم در زمااان پادشاااهی اشااک دوم و لشااکر کشاای 

رد. در آن زمان در آنتیوخوس سوم گرفته بود بازپ  گی

بلخ پ  از مرگ اوتیدم، فرمانروايی دوپاره شده بود، 

پساار او دولتاای در هنااد تشااکیل داده و  دمتريااوس

غاصب قدرت را در بلخ غصب کرده بود. اما  اوکراتیدس

مهرداد يورش اصلی خود را نه به خاور بلکه به باختر 

مرگ  جام داد. از  هارمان خوس ا پ  از  آنتیو فان  اپی

یدا  سی پ ها تما با پارت که  يران  به ا کامش  يورش نا

َهَرب  شد و ش نی  سلوکیان بحرا ضع  کرد، و نام  مادن به 

تیمارخوس اعالم پادشاهی کرد. تیمارخوس پ  از نبردهای 

طولنی از مهرداد شکست خورد و مهرداد ماد را نیز به 

مت  به حکو نامی را  کازي   فزود و با خود ا مانروايي  فر

به  ماد راه ورود  سخیر  با ت شاند.  هرينآن ن  بین الن

یان  کار م ستن از پی هره ج با ب هرداد  شد و م باز 

يوس دوم یان رودان  دمتر به م صب  فون غا سلوکی و تري

خت و  بلتا با  سلوکیهو  با سلوکیه  فت، وی در  را گر

نوان  شاه»ع قه « شاهن که منط حالی  کرد در  گذاری  تاج

فوذش در  شهر  1۴1ن تا  میالد  نوب  اوروکپیش از  در ج

 بابل گسترش يافته بود.

می از  فون و دلگر بر تري به  پ  از غل يوس  دمتر

عوت ما ها و د نانید با  شهرهای يو نگ  ماده ج خود را آ

گر  سوی دي مود. از  هرداد ن يد م مورد تهد پارت  خود 

قرار گرفته بود. مهرداد که با جنگی دو سويه  سکاها

یه  به هیرکان سپاه  شی از  با بخ خود  بود،  شده  برو  رو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
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رفاات و وظیفااه رودرروياای بااا دمتريااوس را باار دوش 

 فرماندهان خويش گذاشت.

دمتريوس پ  از کامیابی های آغازين وارد ماد شد 

شد. او را در  ندانی  خورد و ز ست  لی شک پیش  1۴1/1۴۰و

هرداد  ستادند. م هرداد فر نزد م یه  به هیرکان میالد  از 

عدها  تا ب سری او درآورد  به هم گون را  خود رودو تر  دخ

بتواند نقشی مناسب با اهداف شاه پارتها ايفا کند. 

را  پارسو  شوش، عیالمو سرزمینهای سپ  متوجه جنوب شد 

بدين  139در  کرد.  خويش  مانبردار  میالد فر پیش از 

پیش  138تا  1۴8ترتیب مهرداد توانست ظرف ده سال از 

ست  سپاه و سیا کت  به بر سخت و  های  با پیکار میالد  از 

يک  قام  به م پارت را  بزرگ،  های  کاری دودمان لب هم ج

قدرت بزرگ برساند، وی نه تنها دولتی بزرگ ساخت بلکه 

برنامه ای برای اشکانیان به ارث گذاشت. مهرداد يکم 

پیش از میالد در  139/138اشکانی در « شاهنشاه»نخستین 

دود )از ح فرهاد دومگذشت و تاج و تخت را به جانشینش 

 ( سپرد.پیش از میالد 129تا  138

که لتش  مان او دو کافی  در ز ندازه  به ا نوز  ه

استوار نشده بود دوباره از دو سو مورد تهديد قرار 

يورش  نه و  سیای میا شی از آ طر يور فت؛ خ خوس گر آنتیو

پیش از میالد  13۰/129سیدت  که کوشید در سالهای  هفتم

سلوکیان را )برای آخرين بار( بر خاور ایره سازد، او 

توانست پارتها را در سه نبرد شکست دهد و بابل و ماد 

را تسخیر کند. فرهاد با آنتیوخوس وارد گفتگو شد اما 

شرايط شاه سلوکی را نپذيرفت و مترصد زمان مناسب شد. 

خوس برای آسان نمودن تهیه آذوقه، سپاه خود را آنتیو

 در پايگاه های زمستانی شهرهای گوناگون پراکند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B9_%D9%BE%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
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ين  ساکنان ا نه  غات ماهرا ياری تبلی به  هاد  فر

شهرها را به هواداری از خود برانگیخت، سپ  نقشه ای 

زمااانی بااه  را بااه اجاارا گذاشاات کااه در آن تهاااجم هم

که کامالً کامیاب  سپاهیان آنتیوخوس پیش بینی شده بود

از آب درآمااد و آنتیوخااوس در نباارد پاا  از آنکااه 

شد)يا  شته  خورد و ک ست  ند شک هايش نمود سربازانش ر

خودکشی کرد(، در نتیجه فرهاد بابل و ماد را گرفت و 

به طرح نقشه ای برای تاختن به سوريه دست زد. فرهاد 

فزود  خود ا سپاه  به  خوس را  سپاه آنتیو نده  باقی ما

آنان رفتاری سخت گیرانه داشت( ، پیشتر نیز  )ولی با

هاد  بود، فر سته  هره ج سکايی ب مالً  مزدوران احت از 

بر  یروزی  پ  از پ سکايي را  مزدوران  ين  ستمزد ا د

آنتیوخوس نپرداخت پ  آنان شوريدند و بر ايران يورش 

برده حتی بر بین النهرين نیز دست انداختند، در جنگ 

که مزدوران يونانی سپاه میان فرهاد و سکاها زمانی 

برد ) ساز ن شت  ظه سرنو خوس در لح شین آنتیو پیش  128پی

میالد شد. از  شته  یدان رزم ک ستند در م شان پیو به اي  )

اکنون ايران در وضع ناگواری قرار گرفته بود ارا که 

جوی  يل جنگ شی-يوقبا نانی  ت لت يو باختری  -به دو

حدود  ته و در  خی( تاخ میالد  13۰تا  13۵)بل پیش از 

 باختر را اشغال نمودند.

کم شرايط اردوان ي نین  هاد دوم در ا شین فر ی جان

سکايیان  يد و  طر را دور نما ست خ یز نتوان شد. او ن

نی  يران يع خاور ا ستند در  ند؛  نگزرتوان ستقرار ياب ا

به  نه  نام درنگیا پ   ستاناز آن  فت.  سی یر يا تغی

حدود  بردی در  میالد 12۴/123اردوان در ن در  پیش از 

نبردی جان باخت. خطر همچنان شاهنشاهی پارت را تهديد 

النهرين ديده می  می نمود. نشانه های فروپاشی در بین

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B4/%DB%B1%DB%B2%DB%B3_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 پیش از میالد 12۷امیر عرب در حدود  هوسپائوسین شد، 

 سخلیج فاردر کنار  فراتو  دجلهشهر انطاکیه در مصب 

سپ   ید.  سین  نام خاراک  هوسپائو جا را  فت و آن را گر

بل مالً  با فت ا سلوکیهو احت مروسما را گر سردار  هی

اشکانی او را پ  راند و به نام خود در سلوکیه سکه 

 زد.

 

غارهای به غرب،  ژانگ کیانپیش از میالد سفر 12۶تا  138

 مانگااُ 

وظیفه نوسازی قدرت اشکانیان بر دوش پسر اردوان 

پاایش از  88/8۷تااا  123/12۴) مهاارداد دوميکاام يعناای 

ست در  تاد. او نخ بر  122/121میالد( اف میالد  پیش از 

هوسپائوسین  لشکر کشید و او را شکست داده تبديل به 

امیری دست نشانده کرد. بدين سان بین النهرين تا رود 

 113در سال  اروپوس-دورامهم  فرات از جمله شهر مرزی

به قلمرو شاهنشاهی اشکانی پیوست. سپ   پیش از میالد

نی  هرين يع بین الن شمال  اک  های کو يندولت ، گوردی 

به  فرمانبردار پارتیان شدند. آنگاه ُاسرائنو  آديابن

خاااور و سااکايیان روی آورد و پاا  از لشااکر کشاای 

مان  مان دود ير فر سکايیان ز نه  به  سورنپیروزمندا را 

هرداد  پا را از م مود. وی  بديل ن شانده ت ست ن تی د دول

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B7_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D8%A7%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%A7%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%A7%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%A7%D9%8F&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B3_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8F%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Zhang_Qian.jpg
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ارمنستان شد، آرتاواز يکم نیز فراتر نهاد و رهسپار 

را فرمانبردار خويش نمود و تیگران پسر  ارمنستانشاه 

آرتاااواز را بااه عنااوان گروگااان بااه پااارت فرسااتاد. 

ايران شد و ارتش رويدادهای بعدی باعث مداخله دوباره 

پارت، تیگران را به عنوان شاهی دست نشانده بر تخت 

را در حدود « تاد درههف»پدر نشاند که او نیز نااار 

پیش از  9۶در سال به ايران واگذاشت. پیش از میالد 1۰۰

د دوم نخستین ديدار میان اورباز فرستاده مهردا میالد

سولو  یوس  براز  کورنل ضوع ا با مو سپاه روم  نده  فرما

د و در حقیقت آگاه شدن از اهداف رومیان دوستی مهردا

روی داد. مهاارداد دوم دوباااره شااکوه را بااه ايااران 

خود را  نامش،  یای هم چون ن ند و هم شاه»بازگردا « شاهن

تا  1۴1) هانفغفور این از سلسله  ووتینامید. او با 

قرار  ۷8 گانی بر سی و بازر بط سیا میالد( روا پیش از 

نی را در نو بان ايرا مود و ز باب ن شاهی  شتارهای پاد

 نمود.

 

 دگرگونی های درونی

درباااره دوره مهاام برپااايی شاهنشاااهی، منااابع 

فراوان تر، کتیبه ها، اسناد خط میخی، خرده سفالها و 

سکه ها پايه گسترده تری برای شناخت شخصیت شاهان، و 

به دوره  سبت  شان ن خارجی اي لی و  ست داخ های سیا هدف 

 گذارد.پیدايش آنان در اختیار می 

 فرهنگ

توان از دوره  می  يی را  يران گرا شد ا هرداد ر م

به روشنی ديد. شکل و شمايل ايرانی تر شده اهره  يکم

سوانی بلند و مهرداد يکم که با جامه ای باشکوه، گی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B0%DB%B0_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B6_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B9%DB%B6_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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ريشی انبوه و تاج بر سر در پشت سکه های آن دوره بی 

گمان نشان دهنده افزايش پیوندها با محیط ايرانی و 

جاادا شاادن از يونااانی گراياای اساات؛ گزياادن نااامواره 

شاه» سنتهای « شاهن به  جه  گر از تو شانه ای دي یز ن ن

بار  مديريت در که  ست  شکی نی ظاهرًا  ست.  شی ا هخامن

برای  شکانی  می ا هره  می ب بان آرا شور از ز اداره ک

جستند )مدارک يافته شده در نسا( و اين دلیلی است از 

به  سبت  نان ن شمنانه آ يد د نانید بان يو يرا ز ، ز

ند. سرانجا سوا نمود نانی را من بان يو کاربرد ز یز  م ن

بان اداری  جاد ز نه اي ين زمی نان در ا عدی آ گام ب

 ايرانی بود.

 

 ارتش

کار  به  سلوکیان را  گی  ست روش جن شکانیان نخ ا

ستند و پیاده سواره ب سلحه و  سنگین ا ظام  تب  ن نظامی مر

پديد آوردند ولی به زودی اين روش را کنار گذاشته و 

خود را به کار بردناد. در ايان شایوه  ٔ  ديرينه ٔ  شیوه

شد  ها استفاده می نظام تنها برای نبرد در بلندی پیاده

داد.  نظام نیااروی اصاالی سااپاه را تشااکیل ماای و سااواره

یزه سواره به ن شکانی  سواران  داران سبک نظام ا سلحه و  ا

اسلحه ماهرترين  شدند. سواران سبک اسلحه تقسیم می سنگین

اسلحه زرهی  سنگین بودند. سواران  تیراندازان زمان خود

شان  شانید و اسبان شان را میپو سرتاپای اي که  شتند  دا

ستن  هم شک برای در ها  شتند. از آن هی دا نین زر یز ا ن

سواران سبک شمن و از  شتیبانی و  صفوف د برای پ سلحه  ا

مخصااوص  ٔ  شااد. شاایوه نیراناادازی از دور اسااتفاده می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ٔ  ايشاان شایوه ٔ  اسلحه اشکانیان و به خصوص سواران سبک

 جنگ و گريز بود.

سپاه  بود.  کزی  ضعف مر اار  شکانی د تش ا لی ار و

متمرکاز و  ٬اشکانی از تربیات نظاامی و صافوف متشاکل

يافت. در نبرها سپاه کشور از  سازمان يافته ترکیب نمی

شااد کااه زياار دساات آزادگااان و  سااربازانی تشااکیل می

شه کدام از گو هر  لی  يان مح به  فرمانروا شور  ای از ک

آمدند و بیشتر به فرمانروايان محلی خود  رگاه شاه مید

وفادار بودند تا به شاه. اين جوهر فئودالی و نداشتن 

نظام فرماندهی متمرکز در نبردهای اشکانیان بارومیان 

های داخلی بودند  هايی که داار جنگ و به خصوص در دوره

 تأثیر گذار بود.

 

 سیاست

رکت اشکانیان آنچنان که از زنجیره رويدادها و ح

نده  نان ز ست آ يد، سیا می آ کم( بر هرداد ي يژه م به و (

 .نمودن شکوه گذشته شاهنشاهی هخامنشی بوده است

 

 ساختار اقتصادی و تولید اقتصاد و جامعه

اقتصااد در دوران  ٔ  کنناده مهمترين عوامال تعیین

اشااکانی کشاااورزی و بازرگااانی بودنااد. کشاااورزی راه 

امرار معاش اکثريت جامعه بود و در روستاها دامپروری 

نیااز بااا کشاااورزی پیونااد داشاات. صاانايع و تولیاادات 

 کارگاهی سهم کواکی در اقتصاد اين دوران داشتند.

در زمان اشکانیان بازرگانی رونق بسیاری يافت. 

م ترين عا نق راهمهم ين رو شبکه ل ا جارتی و  های  های ت

ارتباااطی گسااترده و امناای بااود کااه اشااکانیان باارای 
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شیدند. از راه سیار کو ها ب سترش آن هداری و گ های  نگ

 اینبود که بین  راه ابريشمدرآمدساز و پررفت و آمد 

 به وجود آمده بود. مديترانهو دريای 

 طبقاتی وضع

مدارک باستان بق  می بر ط مان  سی گ که از  شنا رود 

مانروايی ۵۰سال  يافتن فر ستحکام  مان ا نی ز پ.م. يع

سال  نا  شکانیان  يران  1۵۰ا ندگی در ا سطح ز میالدی 

ثر  بر ا ين دوران  پ  از ا ست.  بوده ا بال  سیار  ب

 ٔ  نبردهااای داخلاای و عواماال انحطاااطی در درون جامعااه

شکانی با  و هم فئودالیا یاپی  های پ ها جنگ با آن مان  ز

روم وضع اقتصادی آشفته شد و سطح زندگی در ايران به 

 تدريج نزول کرد.

اندان شاهنشاهی اشکانی پ  از شاه و خ ٔ  در جامعه

فرمانروايان و شاهان و پ  از آنها نجبا و ديوانیان 

ين  پ  از ا شتند.  قرار دا عدی  تب ب يه در مرا بلندپا

وران  ها بازرگانان و گروه بزرگ کشاورزان و پیشه گروه

 بودند.

 

 آداب و رسوم

اشکانیان سعی در احیا و پیروی از آداب و رسوم 

نی می صیل ايرا ند و می ا شید کرد تأثیرات کو تا از  ند 

نانی و آداب  نگ يو ته فره ند. الب نانی بکاه نگ يو فره

 مندانی داشت. ديگر ملل نیز عالقه

اشراف و بزرگان در دروران اشکانی با اسب عجین 

 اوگانترين تفريح برای آنها شکار بود.  بودند و شیرين

اشکانیان پديد آمد نیز از تفريحاات  ٔ  نیز که در دوره

بسایاری باه جشان و ضایافت  ٔ  محبوب بود. آنهاا عالقاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86
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داشتند و به همین دلیل موسیقی نیز مورد توجه بود. 

مردم به دلیل کمبود مادارک باساتانی  ٔ  از زندگی عامه

 اطالعت زيادی در دست نیست.

 اديان

دين خاندان اشکانی به دلیل کمبود مدارک روشن 

شمردند و پیداست  نمی زرتشتیآنها را  ساسانیاننیست. 

هايشان آشکار است  که اين گونه بوده است ولی از نام

به  هرکه  شاهی  م مان  شتند. از ز قاد دا کماعت  بالش ي

به  مان  شاه فر ين  شد. ا شتی  ين زرت به د شتری  جه بی تو

اوسااتا داد و از زمااان او  ٔ  آوری متااون پراکنااده جمااع

های خود تصوير آتشدانی  شاهان اشکانی بر يک روی سکه

 ٔ  کردنااد. در اياان دوره نیااز ماننااد دوره را نقااش می

هااای مختلااف آزاد بودنااد و در هاایچ  دين هخامنشاایان

کار نمی ين  يان  سختگیريی در ا مردم اد يت  شد. اکثر

نی ين  زروا ند د گر مان يان دي شتند و اد شتی دا و زرت

شتند.  نی دا یز پیروا نانی ن هود و يو غانبودا، ي در  م

من  ند و در انج خود بود قوم  نی  بران دي ين دوران ره ا

ک غان  ست م بوده ا شکانی  شورتی ا ل  م کی از دو مج ه ي

 کردند. شرکت می

 

 نبرد با روم

نگ  کان داد ج خاور را ت که  ثه ای  با  رومحاد

شم هرداد ش شاه م نت،  شاه  پو گران،  مانش تی و همپی

شکانی  شاه ا سینتروک،  شاهی  مان پاد ستان، در ز ارمن

بود. پ  از شکست قطعی اين دو شاه از روم، قلمرو روم 

ست  ين شک شد ا يک  يران نزد مرز ا به  ناکی  طرز خطر به 

شاهی  هم با پاد مان  سومز هاد  سرانجام  فر روی داد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  248 

روم که در  تريوم ويراتوسيکی از سه  لیسینیوس کراسوس

شاهی  مدوره پاد بود )ه سوريه  ندار  مان فرما ُاُرد آن ز

سال دوم میالد پیش ۵۴( در  فت  از  سپاه ه يک  مراه  ه

 فراتبدون اعالن جنگ با هدف اشغال ايران از  لژيونی

بود  بار  صیبت  یان م برای روم برد  جه ن ما نتی شت. ا گذ

سپاه روم در  که  هه(ارا  حّران )کار برد  سپاه  ن از 

ندهی  به فرما يران  ست  سورناا نی شک بزرگ ايرا سردار 

خااورد و خااود و سااپاهیانش از دم تیااغ گذشااتند. اياان 

بود که تا  جنگ های ايران و رومنخستین نبرد از رشته 

از بیشتر پايان دوره ساسانی به درازا کشید؛ بهانه آغ

اياان جنگهااا زياار نفااوذ درآوردن ارمنسااتان بااود کااه 

سرانجام به يمن جنگ آوری و سیاست اشکانیان در زمان 

کم يران  ۷9تا  ۵1) بالش ي فوذ ا قه ن به منط میالدی( 

شد. اما از پ  مرگ بالش يکم باليی خانمان سوز  تبديل

شی و  نا سرک بال هما ين  فت، ا شکانیان را گر مان ا دا

گان  شاهزادگان و امیرزاد یان  تاج در م خت و سودای ت

ايرانی بود. باليی که موجب ناتوان نمودن نیروی رزمی 

یان  جه آن روم يد و در نتی بر روم گرد يران در برا ا

هرين و تیسفون را در سالهای توانستند سه بار بین الن

سرو و  11۶ شاهی خ مان پاد يانوسمیالدی )در ز  1۶۵، ترا

و در زمااان  آويااديوس کلساایوس ماایالدی )بااه فرماناادهی

شاهی  هارمپاد سال بالش ا بار در  خرين  میالدی  198( و آ

 بالش پنجمو در زمان پادشاهی  سپتیموس سوروسبه دست 

شک شاهان ا ما  ند. ا سخیر نماي ستیز ت جود  با و انی 

جازه  یان ا به روم گز  لی هر شان داخ با گردنک سته  پیو

 ندادند به سرزمین اصلی ايران نفوذ نمايند.

 ايران و روم های جنگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=54_%D9%BE%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D9%91%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D9%8A%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85
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 • تراژان باه پاارت لشکرکشی • ۵8-۶3جنگ  • نبرد حَّران

 نبارد • (198)تیسافون  نبارد • (1۶۵)تیسافون  نبارد

 • بربلیسوس نبرد • میسیکه نبرد • راسائنا نبرد • نصیبین

تیسافون  نبارد • آم اد محاصره • س نجار نبرد • نبرد ا د سا

 جناگ • جنگ ايبری • آناستازی جنگ • سام را نبرد • (3۶3)

 اورشلیم محاصره • َانطاکیه نبرد • (۵۷2-۵91) جنگ • لزی

ايساوس  نبارد • خالک ادون محاصاره • اسکندريه محاصره •

 نبارد • کنساتانتینوپول محاصاره • ساروس نبرد • (۶22)

 نینوا

 

 پايان کار اشکانیان

خارجی  ستهای  لی و شک های داخ شمکش  سرانجام ک

خرين  باد داد. آ بر  شکانی را  شاهان ا سین  یت واپ حیث

جنبشی که به پايان کار اشکانیان انجامید از پارس و 

بری  کانبه ره شیر باب سال  ارد شد. وی در  غاز   22۴آ

هارمبر  میالدی برد از  اردوان ا شوريد؛ اردوان در ن

برد  گام ن یز هن خود ن خورد و  ست  سختی شک به  شیر  ارد

در تیسفون  میالدی 22۶کشته شد. اردشیر احتمالً در سال 

خود را  مود و  گذاری ن شاه»تاج بدين « شاهن ند.  خوا

پیش از میالد  238ترتیب دفتر دوره اشکانیان )از حدود 

بسته شد اما ياد شکوهشان انان میالدی(  22۶تا حدود 

پ  از  سال  جاه  صد و پن که يک بود  نده  هان ز در ج

ترجیح داد به او لقب  يولیانوسسقوطشان امپراتور روم 

  .دهند« فاتح پارت ها»

 

 شماری رويدادهاگاه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B6%DB%B3-%DB%B5%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B6%DB%B3-%DB%B5%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B6%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B6%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B3%DB%B6%DB%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B3%DB%B6%DB%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B3%DB%B6%DB%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%DB%B5%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%DB%B5%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%DB%B6%DB%B2%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%DB%B6%DB%B2%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%DB%B6%DB%B2%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=224_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=224_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=226_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
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 33۴  اياران  اسکندر مقادونی:  پیش از میالد 323تا

شاهی  سقوط شاهن ند ,  می ک صرف  شیرا ت غاز  هخامن و آ

 يونانی سازی خاور . 

 329  شامال شارقی اياران در  پیش از میالد 32۷تا :

ستد.  می اي مرزی  يل  مک قبا با ک سکندر  هاجم ا بر ت برا

 قهرمان پايداری است .  اسپیتامن

 312  سراسار  سالوکوس يکام:  پایش از مایالد 32۷تا

 ايران را می گیرد . 

 3۰۴/3۰3  پادشاه هناد  ااندراگوپتا:  پیش از میالد

مورد تهديد امپريالیسم مقدونی قرار  ماوريااز سلسله 

می گیرد ولی بر سلوکوس يکم ایره می شود و بخش خاوری 

از  مقدونیانرا جدا می سازد . آغاز عقب نشینی  ايران

 خاور . 

  تهاجم اقوام بربار باه  پیش از میالد 218پیش از :

یت  يران . فعال کما خوس ي لوگیری  آنتیو برای ج سوتر(  (

 از اين خطر . 

 2۵۰  نخساتین نشاانه هاای تجزياه  پیش از مایالد :

دو فرمانروای خواهی در شمال شرقی ايران. پديدار شدن 

)  باکتريادر  ديودويوسدر پارت و  آندراگوراسمستقل: 

 (.  باختر

  ديودوتاوس: اعالم پادشاهی  پیش از میالد  238حدود 

باختری با کمک اهالی بومی  -و پیدايش قلمرو يونانی 

 . 

  سارکرده  اشاک يکام: يورش  میالد پیش از  238حدود

قبیلااه پااارنی بااه پااارت و آغاااز فرمااانروايی پااارت 

. توقف ايرانبر  سلوکیاناشکانی. آغاز فروپاشی ایرگی 

 . ايرانيونانی کردن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  سالوکوس ياورش  اشک يکام:  پیش از میالد  238حدود

« اشک»)کالینیکوس( را پ  می راند. پارتیان لقب  دوم

 را باب می نمايند. 

  آنتیوخاوس يورش  اشک دوم:  پیش از میالد  2۰8حدود

را پ  می راند. پادشاهی از شاخه بردار بزرگ تر  سوم

 اشکانیان بیرون می شود. 

 1۷1  حدود میالد:  138تا  کمپیش از  هرداد ي خالق  م

ای . آغاز استبداد. نخستین نشانه هپارتنیروی بزرگ 

گرايی. تهديد از دو جبهه, از سوی سلوکیان در  ايران

 از شمال خاور.  آسیای میانهباختر و اقوام 

 123  پارتقدرت  مهرداد دومپیش از میالد:  88/8۷تا 

ند.  می ک نده  ستانرا ز فوذ  ارمن ير ن یانز قرار  پارت

سنتهای  یرد.  عه  پارسمیگ شود. مجمو می  نده  ستان ز با

 ساخته می شود.  شهر نساساختمانهای 

  نیمه نخست سده يکم پیش ازمیالد: پیدايش مدعیان و

لت  صبان در دو نه. پارتغا سترش  خاورمیا بر گ در برا

برای رومجويی  نا  یروی توا نه ن شکانی يگا يران ا . ا

 . رومپايداری در برابر 

 ۵8/۵۷  پادشاهی پارت ُاُرد دومپیش از میالد:  39تا .

( در سال حران) نبرد کرههبا روم وارد جنگ می شود. 

از سه  لیسینیوس کراسوسپیش از میالد و شکست و مرگ  ۵3

تور ) فرهامپرا سه ن مت  شکانی روم( حکو توری ا . امپرا

گار.  هان آن روز با روم در ج بر  يی برا مرز  فراتنیرو

 میان دو امپراتوری. 

 ۴1  پارتیااان اربابااان  پاایش از ماایالد  39تااا :

در  پااارتشاااهزاده  پاااکور. شکساات و ماارگ خاورمیانااه

 پیش از میالد.  39در  گیندوراس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%86%D8%B3%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%8F%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%B3%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
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  حمله  فرهاد اهارمپیش از میالد:  2/3تا  39حدود .

پارت.  مرو  به قل مانروای روم  سه فر کی از  یوس ي آنتون

 پیش از میالد.  3۶شکست رومیان و پ  نشستن آنها در 

  برناماه معاروف اردوان دوم:  مایالدی 3۷-11حدود .

شی» شرفت « سازی هخامن سیک. پی نابع کال شده در م ید  تاي

بزرگ  های  قش دودمان نی و ن سه ايرا يی. حما يران گرا ا

نده پ مه اه پارت ادا نر  سه. ه ين حما جاد ا ارتی در اي

 . هخامنشیهنر 

 ۴2 را پ  از شش ساال  شهر سلوکیه: پارتیان  میالدی

 محاصره تسخیر می کنند. 

  پیکاار قطعای بالش يکم:  میالدی 8۰/۷۶تا  ۵1حدود .

یان در  ست روم ستان. شک سر ارمن نديابر  سال  را  ۶3در 

. شااکل گیااری میااراث اشااکانیان: دولاات پااارت, ماایالدی

. ادامه پیشرفت ايران گرايی. رمنستانا, مادآتروپاتن

را روی سکه ها  زبان يونانیجای  پهلویزبان ايرانی 

مالی(  شر )احت گردآوری و ن یرد.  ستامی گ ید او . تاي

 به عنوان شاه ارمنستان.  نروناز سوی  تیرداد

 امپراتوری پارت: حالت دفاعی  سده دوم میالدی . 

 1۰8/1۰9 - 12۷/128 حمله امپراتاور خسرو:  میالدی .

يانوس سال  ترا به  11۷تا  11۴از  توری میالدی  امپرا

. رومیان پ  از موفقیتهای اولیه نااار می شوند پارت

ند.  شینی کن پ  ن یان  شديد پارت های  له  ضد حم بر  برا

 دوباره مرز دو امپراتوری می شود.  فرات

 1۴۷/1۴8-19۰ يورش ناکام پارت ش اهارمبال:  میالدی .

ستان و  سخیر سوريهبه ارمن یان و ت له روم ضد حم  .

سفو ماری نتی شیوع بی یان.  طاعون.  شینی روم قب ن و ع

 . بین النهرينتسلط رومیان بر بخشی از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B3_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B3_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 191-2۰۶ باه  رومیان. يورش جديد بالش پنجم:  میالدی

تور  یان. امپرا سوروسپارت سفون سپتیموس  می  تی را 

ست  یرد. شک یانگ شی از هاترادر  روم هرين. بخ  بین الن

توری  لت  رومضمیمه امپرا تدريجی دو ناتوانی  شود.  می 

 پارت. 

 2۰۷-221 پارتیااان در برابااربااالش ششاام:  ماایالدی . 

تور  کالامپرا تور کارا بر امپرا یان  یروزی پارت . پ

سنگینی ماکرينوس خراج  شود  می  شده وادار  خوار  . روم 

 به ايران بپردازد. شورش های داخلی بر ضد اشکانیان. 

  برادر باالش برضاد  اردوان اهارم:  میالدی 212حدود

 او قیام می کند. 

  نوه اردشیر بابکان:  میالدی 22۶/228تا  22۰حدود ,

می کند. نبرد بر سر قدرت  پارس, آغاز به تصرف ساسان

 228, و احتمالً در سال اردوان اهارمدر ايران. شکست 

. سقوط دودمان اشکانی اردشیر بابکاناز  بالش ششمشکست 

 . ساسانیانو پايان امپراتوری پارت. آغاز فروانروايی 

 

 

 شاهان اشکانی

 توضیح: ح عالمت اختصاری حدود است.

 ق.م(  2۴۷ح -2۵۰)ح )اشک يکم( ارشک 

 ق.م(  211ح -2۴۷)ح )اشک دوم( تیرداد يکم 

 ق.م(  191ح -211)ح )اشک سوم( َاردوان يکم 

 ق.م(  1۷۶ح -191)ح )اشک اهارم( فرياپت 

 ق.م(  1۷1ح -1۷۶)ح جم()اشک پن فرهاد يکم 

 ق.م(  13۷يا 138ح -1۷1)ح )اشک ششم( مهرداد يکم 

 ق.م(  128ح -13۷يا  138)ح )اشک هفتم( فرهاد دوم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8E%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8E%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
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 ق.م(  123ح -128)ح )اشک هشتم( اردوان دوم 

 ق.م(  8۷ -123)ح )اشک نهم( مهرداد دوم 

o ( ۷8 - 91) گودرز نخست) 

o (  - ۷8) ُاُرد نخست) 

 ق.م(  ۶9يا  ۷۰ -۷۵يا  ۷۶) )اشک دهم( سیناتروک 

 سوم هاد  يازدهم( فر شک   ۵۷يا  ۵8 -۶9يا  ۷۰) )ا

 ق.م( 

 ق.م(  ۵۶ -۵۷يا  ۵8) )اشک دوازدهم( مهرداد سوم 

 ق.م(  3۶يا  3۷ -۵۶)ح )اشک سیزدهم( ُارد دوم 

 ق.م(  2 -3۷)ح )اشک اهاردهم( فرهاد اهارم 

o پ.م(  3۰ح - 32) تیرداد دوم 

 ۴ -ق.م 2) )اشک پانزدهم(يا )فرهادک(  فرهاد پنجم 

 م( 

o  م( همااراه بااا پساارش  ۴ -ق.م 2) مااوزاملكااه

 فرهاد پنجم 

 م(  ۷يا  ۶ -۴) )اشک شانزدهم( ُارد سوم 

 م(  12 -8يا  ۷) )اشک هفدهم( وُنن يکم 

 م(  ۴۰يا  39 -12) )اشک هیجدهم( اردوان سوم 

o م(  3۶)ح تیرداد سوم 

 م(  ۴۵ -۴۰يا  39) )اشک نوزدهم( وردان 

 م(  ۵1 -۴1) )اشک بیستم( گودرز دوم 

 م(  ۵1) )اشک بیست و يکم( ونن دوم 

 م(  ۷8يا  ۷۷ -۵1) )اشک بیست و دوم( بالش يکم 

 م(  11۰ يا 1۰8 -۷8) )اشک بیست و سوم( پاکور 

o م(  11۰ -1۰8) اردوان اهارم 

 م(  129يا  128 -11۰)ح )اشک بیست و اهارم( خسرو 

o م(  8۰ - ۷۷) بالش دوم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%8F%D8%AF_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D9%8F%D8%AF_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7_(%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8F%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%8F%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%8F%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86(%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86(%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D9%86_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_(%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_(%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%AF%D9%88%D9%85
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o م( 1۴۷ -(129( يا 128) مهرداد اهارم ) 

 م(  1۴۷ -129يا  128) )اشک بیست و پنجم( بالش سوم 

 م(  191 -1۴۷) )اشک بیست و ششم( بالش اهارم 

 م(  2۰8 -191) )اشک بیست و هفتم( بالش پنجم 

 م(  21۵ح -2۰8) )اشک بیست و هشتم(بالش ششم 

 م(  22۶ -21۶)ح )اشک بیست و نهم( اردوان پنجم 

 اردوازد  

 گوندفر

(، Gondopharesدوفار يا گوندفارس ) گونُدَفر يا گون

کااه يااك شااعبه از  دولاات هناادوپارتیپادشاااه مقتاادر 

 ٔ  كاه در در قارن اول ق. م. جانشاین سلساله اشکانیان

 )سیستان( شده بودند. سکستانهاى  سکا

ند عد گو به ب میالدی  ستم  سال بی حدود  كه از  فر 

سلطنت يافت ظاهرًا شانه از زير بار اطاعت اشكانیان 

خالی كرد. اين پادشاه نقاط بسیارى زير فرمانروائى 

هايی به نام اين شهريار در سیستان و  خود داشته. سكه

 پیدا شده است. پنجابو حتی در  قندهارو  هرات

حواريون يكى از  توماس سنبنابر يك داستان هندى، 

م. به  29بوده است، كه در زمان گوندفر در سال  مسیح

 مسافرت كرده. هند

 

 اشکانیان از نظرگاه ديگر

 (پاارتاهاا  )،اشاکاانایان 

با    شي )  بر قلمروهخامن سكندر  شینان ا سلطه جان

طولني  يران  سر ا سلوكیان ( در سرا ظامي  شونت ن جود خ و

نشد و فترت حاكمیت در ايران ، شصت و پنج سالي بیش 

نكشید . حتي ، در همان دوران اقتدار نظامي سلوكیان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
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مقارن با سالهايي كاه مهااجران يونااني در اساتان  ٬

به رهبري سر كرده خويش به  باكتريا ) باختر ،بلخ (

ق.م.  25۰نام ديودوت  ، اعالم استقالل كردند . ) حدود 

در استان پاارت ) پارتیاا، پرثاوه ( نیاز دولات  ٬( 

ايراني مستقلي به وجود آمد كه به نام موس  آن دولت 

، ارشكان ) اشكان ، اشكانیان( نامیده شد. بعدها به 

لت به شاهنشاهي دنبال طرد سلوكیان از ايران ، اين دو

بزرگي تبديل شد كه در توالي شاهنشاهیهاي بزرگ شرق ، 

ششمین شاهنشاهي بزرگ دنیاي باستان محسوب شد . اين 

هات  سیاري ج مانروايي ، از ب قرن فر ندين  طي ا لت  دو

 هماورد و رقیب و حريف روم بود . 

يات ،  فق روا بر و كه  لت  ين دو س  ا شك اول مو ار

ي ) اپرنااي ( از طوايااف سااركرده طايفااه آريااايي پرناا

وابسته به اتحاديه داهه از عشاير سكايي حدود باختر 

حدود دو سال بعد از اعالم اساتقالل  ٬بنابر مشهور ٬بود 

كشته شد. برادر وي تیردات ، كه جانشین او گرديد خود 

را ظاهرا" به احترام نام او ارشك خواند ) ارشك دوم 

ابت ، نام ارشك ( . پادشاهان بعد از وي هم از همین ب

بدين  ند .  خود افزود نام  بر  قب  نوعي ل نوان  به ع را 

شكان "  نام " ار به  شك  شینان ار سله جان نه ، سل گو

 خوانده شدند ) اشكانیان ( .

شك اول و  سیله ار به و شكاني  لت ا ند دو هر ا

تاريخي  يدي در  گر ترد مروز دي كه ا یردات )  برادرش ت

تاسی  واقعي  بودن آنان نیست ( پايه گذاري شد ، اما

شمین  هرداد ( اول ، ) ش تره دات ) م سیله می به و آن 

اشااك( و تحكاایم نهااايي آن بااه وساایله مهاارداد دوم ، 

ال كه ، مقارن اين احو )نهمین اشك ( انجام شد. ظاهراً 
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سلوكیان از ايران شد ،  اندي بعد منجر به طرد قطعي

خود ر سه  ين سل شاهان ا قديم پاد شاهان  لك پاد ا وارث م

مورا )پارس  يك  كه از  ند. انان شیها ( خواند هخامن

يوناني ) آريان ( نقل شده است . نسبت خود را هم به 

هخامنشیها رساندند ، البته با انتساب به اردشیر دوم 

. اما ، شاهنشاهي پارت با شاهنشاهي هخامنشي به كلي 

تفاوت داشت . نه تنها نظام حكومت آن هرگز استواري و 

دارا نبود، بلكه وسعت آن هم حتي انسجام آن دولت را 

جدا  يران  لي از ا به ك سكندر  مان ا كه از ز صر  بدون م

 شد، به پاي وسعت شاهنشاهي هخامنشي نرسید .

قلمرو آنان كه شامل تعدادي دولتهاي مستقل دست 

نشااانده هاام مااي شااد ، در آنچااه بااه وساایله حكااام ) 

ساتراپهاي ( اشكاني اداره مي شد ، شامل هجده استان 

ستانهاي )  ستان را از ا يازده ا كه  بود  ساتراپي ( 

  علیا و هفت استان را ، استانهاي سفلي مي خواندند .

مرو و  ين قل شرقي ا يات  شامل ول یا ،  ستانهاي عل ا

 استانهاي سفلي خوانده مي شد، عبارت بودند از: 

( با اراضي شمال بابال  Mesopotimiaبین النهرين )     .1

. 

( : جلگه واقع در شارق  Apolloniatisآپولونیاتی  )     .2

 دجله .

( : بلنديهاي اطراف زاگرس  Chalonitisخالوني تی  )     .3

. 

 ماد غربي : حدود نهاوند .       .4

( : حاادود بیسااتون و بخااش   Cambadenكامبااادين )     .5

 كوهستاني ماد .

 ماد علیا : اكباتانا ) همدان (     .6
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( : نواحي شرقي ماد .وليت شرقي  Rhagianeیان ) رگ    .۷

كه استانهاي علیا خوانده مي شد ، از اين قرار بودند 

: 

 ( : سردره خوار .  Choareneخوارنه )      .8

( : كاوم  ) قاوم  ( ناحیاه   Comiseneكومیسانه )      .9

 كناره كوير .

 ( : گرگان .  Hyrcania. هوركانیا )  1۰

 ( : ناحیه استوا ) قواان (   Astabeneاستابنه )   .11

 ( : خراسان .  Parthyeneپارتیا )   .12

( : ابیورد ، حادود   Apavarcticeneاپه وركتي كنه )   .13

 كالت .

 ( : وليت مرو .  Margianeمرگیانه )   .14

 ( : هريو، وليت هرات .  Ariaآريا )   .15

 بخش جنوبي هرات .( :   Anauenانائون )   .16

 ( : زرنج ، كنارهامون .   Zarangianeزرنگیان )   .1۷

( : رخااج در ساااحل علیاااي   Arachosiaآراخوزيااا )   .18

 هیرمند در ناحیه قندهار .

وليت سكستان در قسمت سفالي هیرمند ، دولت محلي 

مستقل داشت و بر خالف آنچه در بعضي ماخذ آمده است ، 

اشكانیان محسوب نمي شد. عالوه بر  استان نوزدهم قلمرو

مرو  سمتي از قل قط ق كه ف نه  جده گا ستانهاي ه ين ا ا

سابق  ستانهاي  عدادي از ا بود ، ت شیها  لي هخامن داخ

هخامنشي هم در اين دوره به صورت امارتهاي مستقل در 

اطراف اين وليت وجود داشت . فرمانروايان اين مناطق 

شكانیا يه ا حت الحما حد و ت شمردند . خود را مت مي  ن 

مي  باج  خود  بوع  شاه مت به پاد كه  عین آن ما ، در  ا

مان  حت فر هز در ت سپاه مج ضرورت ،  گام  ند و در هن داد
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شتند .  ستقالل دا مور ا ساير ا ند ، در  مي داد قرار  او 

موارد هم از تبعیت دولت پارت خارج   معهذا ، در بعضي

مي  صم در  يا مخا هاجم  لت م یت دو به تبع شدند و  مي 

. بدين گونه ، قلمرو اشكانیان شامل يك مجموعه  آمدند

ها  شك ، در راس آن ندان ار كه خا بود  طوايفي  لوك ال م

قرار داشت . اتحاد آنها ، به خصوص در مواقع جنگ ، 

كرد .  مي  تامین  شكها را  مرو ار یت قل حدت و تمام و

تعدادي از اين دولتهاي تابع كه در نهايت جزو قلمرو 

وب مي شد ، از اين قرار بود رسمي پادشاه اشكاني محس

 : 

. ارمنستان كه پادشاه مستقل آن ، غالبا" متحد و  19

دست نشانده پارت بود . اما ، با توجه به اينكه وي 

از خاندان اشكانیان بود ، ولي بارها به روم مي تاخت 

 ، و بهانه جنگ ايران و روم مي شد. 

ن ( در شامال شارقي بای Osroene. امارت اساروئن )  2۰

( اداره  Abgarالنهرين كه تحت حكم سالله عرب ابجار ) 

( نام داشات كاه بعاد  Edessaمي شد . مركز آن ادسا ) 

 اورفه و الرها خوانده شد .

( ) بیت كاردو ( در جناوب   Cordoen. امارت كردئن ) 21

 دريااه وان و مشرق دجله كه سرزمیني كوهستاني بود .

) حديب ، حاجي آبااد (  Adiabene. امارت آديابن )  22

( در كنار رود زاب كه شامل سرزمین آشور میشد و مركز 

   ( خوانااااده مااااي شااااد. Arbelaآن ، ارباااال ) 

( ، الحضر در واحه ، واقاع  Hatra. امارت هترا )  23

 در مغرب دجله كه قلعه أي استوار داشت . 

( سارزمین آذربايجاان   Atropaten. امارت آتروپاتن ) 24

كه ماد كواك نیز خوانده مي شد و در دوران سلوكي هم 
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مستقل بود . اين وليت در عهد اشكانیان تحت حكمراني 

يك شاهزاده اشكاني اداره مي شد . پادشاه اين وليت 

هد  جان در ع بود . آذرباي شك  يه ا حت الحما حد و ت مت

ني كز دي يك مر شكانیان ،  هد ا ند ع یز مان  سلوكي ن

گري در  سنگر ايرانی يك  حال ،  عین  بود . در  يايي  آر

شد .  مي  سوب  یز مح صر ن يج ع مآبي را ناني  بل يو  مقا

( كه در ارضي بین النهارين   Mesene. امارت میسان ) 25

جنوبي در اطراف مصب دجله و فرات قرار داشت و مركز 

( تقريبا" در محل خرمشهر  Charaxآن به نام خاراك  ) 

 د . كنوني واقع بو

( در شرق دجلاه كاه شاامل  Elymais. امارت ايالم )  26

شوش و اهواز كنوني بود و تا قسمتي از دره هاي زاگرس 

ادامه داشت . با آنكه مهرداد اول آنجا را تسخیر كرد 

، بعدها دوباره استقالل محلي يافت و بارها در مقابل 

 اشكانیان قیام كرد .

اك 2۷ شاهان كو كه پاد پارس  مارت  لي آن ، از  . ا مح

زمان سلوكیان مستقل بودند . در عهد اشكانیان، قسمتي 

از نواحي جنوبي كرمان هم به آنان تعلق يافت . قلمرو 

آنان ، كانون آيین زرتشت و آتش مقدس قوم بود و با 

آنكه اشكانیان آنجا را به انقیاد در آوردند ، دعوي 

سغد باختر و سرزمینهاي  ند .  باقي ما نان  ستقالل آ ،  ا

ضي  كه ارا مد . انان شكانیان در نیا مرو ا جزو قل گز  هر

ز سرزمین عشاير واقع در شمال دره اترك هم كه جزئي ا

بود سكايي  هه و  شكها دا مرو ار خل قل شمول در دا ، از 

ها در  نواحي بار ساكن در  يف  تي ، طوا ند . ح خارج ما

نان  لت آ عازض دو مزاحم و م شكانیان ،  شرقي ا هاي  مرز

 نیز مي شدند .
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يران ، ب خاك ا سلوكیان از  هايي  طرد ن بال  ه دن

دولت اشكاني كه در توسعه به جانب غرب ظاهرا" ناظربه 

تسخیر تمام میراث هخامنشیها بود، با دولت روم كه او 

یراث  به م ستیابي  لب د شرق طا نب  به جا سعه  یز در تو ن

فتوحات اسكندر به نظر مي رسید، در نواحي ارمنستان و 

 ژادم پیدا كردند . سوريه با يكديگر تص

اولین تصادم ، بین يازدهمین اشك ) فرهاد سوم ( 

با پمپه ، سردار معروف روم روي داد . اين برخورد به 

جنگ منجر نگرديد ودر واقع فقط يك تصادم سیاسي بود ) 

ق.م. ( . تصادم واقعي ، اول بار در عهد ارد 63حدود 

سوس ) اول اشك سیزدهم واقع شد كه محرك آن تجاوز كرا

خورد در  ين بر بود . ا يران  هاي ا به مرز سردار روم ( 

عده  سارت  سوس و ا تل كرا ست و ق به شك كاره (  حران )

ق.م. ( . از آن  53زيادي از سربازان او منجر گشت ) 

ماورد  يف و ه خود را حر كه  پارت  با  ها  پ  ، روم بار

واقعي او نشان داد، به زور آزمايي پرداخت .بهانه ، 

سوري هاي  عرض مرز ما ت بود، ا ستان  سائل ارمن ه و م

همواره جز در مواردي كه پارت خود را نااار به تالفي 

يا استرداد مي يافت ، از جانب روم مي شد . بالخره ، 

از عهد ارد اول ) اشك سیزدهم ( تا عهد اردوان پنجم 

) اشك بیست و هشتم ( كه آخرين پادشاه اين سلسله نیز 

مد نگ ع فت ج قل ه يران و روم را در روي بود ، لا ه ا

گاه  سفون ، تخت هم تی بار  ند  قرار داد . ا كديگر  ي

 اشااااااكانیان ، بااااااه دساااااات روم افتاااااااد .

طرف  هانگیري روم از  سوداي ج موارد  مام  ما ، در ت ا

اشكانیان با مانع مواجه شد و روم هرگز موفق نشد كه 

قسمتي از خاك ايران را به قلمرو خود ملحق كند . حتي 

شك  خرين ا شیر ، آ لوب ارد عدها مغ كه ب ندان  ين خا ا
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بابكان موس  دولت ساساني گشت ، حمله خائنانه و نفرت 

انگیز كاراكال امپراتور ديوانه روم را به شدت در هم 

ق.م. ( . در اين راستا ، خاندان اشكانیان 215شكست ) 

كه در معرض سقوط و انقراض بود ، قلمرو خود را نه به 

 ه يك مدعي ايراني باخت .يك فاتح اجنبي ، بلكه ب

سلطنت اشكانیان ، اهار صد هفتاد سال طول كشید 

نه ا ست و  مدت ، بی ين  سله در  و در ا ين سل شك از ا

نان در دوران  خت آ ند . پايت مانروايي كرد يران فر ا

اعتالي سلطنت ايشان ، تیسفون و سلوكیه در نزديك دجله 

عشق بود . در اوايل تاسی  دولت ، شهر نسا در نزديك 

آباد كنوني و شهر دارا در ناحیه ابیورد و در هنگام 

تابستان كه پادشاه از بابل به ماد و پارت و گرگان 

مي رفت ، گاه اكباتانا و گاه شهر هكاتوم پلی  ) صد 

ظام  شك ن بي  شد.  بار  قت در قر مو قوم  ( م دروازه در 

ملوك الطوايفي كه از اسباب فقدان تمركز در قدرت بود 

ت خانوادگي كه همین عدم تمركز آن را مخاطره ، اختالفا

آمیزتر مي كرد و شايد نفرت و مخالفت موبدان زرتشتي 

كه سیاست تسامح و اغماض اشكانیان را به نظر مخالفت 

مي ديدند ، از عوامل انحطاط دولت آنان شد . جنگهاي 

شرق و  نان را در  قرن آ پنج  مدت  كه در  ساينده اي  فر

یز ، شت ن شغول دا جاد  غرب م مده اي در اي مل ع خود عا

قات  يم طب هاي دا ياده روي كه از ز شد  سنديهايي  ناخر 

جنگجو و قدرتمند در بین طبقات فرودين جامعه حاصل مي 

 شد .

يران  مدن ا ف  ت نان ، ح مانروايي آ مده فر صل ع حا

از تهاجمات ويرانگر طوايف مرزهاي شرقي و نیز ، حف  

وم به جانب شرق تمامیت ايران در مقابل تجاوز خزنده ر
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بود . در هر دومورد ، مساعي آنان اهمیت قابل مالحظه 

 اي براي تاريخ ايران داشت .

 ساسانیان

 

 ساسانی، نشان شاهنشاهی سیمرغ

 

 

 گستره شاهنشاهی ساسانی

شاهی  ندان شاهن سانیان خا نیسا سالهای  ايرا در 

ماایالدی بودنااد. شاهنشاااهان ساسااانی کااه  ۶۵1تااا  22۴

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Senmurv.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg
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ستان  شان از ا غرب  پارساصلیت گی از  خش بزر بر ب بود 

 ایرگی يافتند. آسیا ٔ  قاره

خود را ايران مانروايی  مرو فر سانیان قل شهر  سا

خواندنااد.  ( می         ای  بااه پهلااوی کتیبااه)

شهر  سانیان  خت سا سفونپايت کی  تی غداددر نزدي در  ب

 ٔ  عراق امروزی باود. در آن زماان بغاداد ناام منطقاه

نام  خود  بود.  سفون  کی تی غداد»کواکی در نزدي يک « ب

قه  به آن منط سانیان  مان سا که در ز ست  نی ا نام ايرا

 نهاده شد.

تسخیر شد و به  ها عرببه دست  ۶۵1تیسفون در سال 

سفون  بی تی نام عر فت.  نام « مدائن»تاراج ر ست.  ا

به  سفون  که در  ود.ب« ماحوزه» سريانیتی سفون  تی

روزگار اشکانیان احداث گرديده بود  ودر دوره ساسانی 

توسعه وسیعی يافت دارای کاا سفیدی بود که از آنجا 

ين  شد . ا می  هدايت  پارس  نداران  هانی ، جها ست ج سیا

ند از  که عبارت بود  يده  شکیل گرد شهر  ت فت  شهر از ه

= تیسپون، تیسفون« ته سی فون » ) به پهلوی :تیسفون 

رومگاااان ، وه  طپسفون،کطساااون معااارب آن طیسااافون(،

)سااالوکیه(،درزنیدان، ولشااااباذ، اساااپانیر، اردشیر

 ماحوزا.

میآيد که آن هم نام « ساسان»از « ساسانیان»نام 

کانپدربزرگ  شیر باب پک) ارد بک=  پا پدر  با نام   =

گذار خاندان ساسانیان است. ساسان متولی  اردشیر( پايه

 فارس بود. استخردر  آناهیتامعبد 

رفته ناتوان شدند و دستگاه مذهبی  ساسانیان رفته

در کار پادشاهی و کشورداری نفوذ بسیاری نمود  زرتشتی

که در  جايی  پنجمتا  شور و  سده  ترل ک گر کن میالدی دي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-a.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-y.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-r.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-a.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-n.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-sh.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-t.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-r.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:InscriptionPahlavi-y.png
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شاهی  شاهان. شاهن تا  بود  بدان  با مو شتر  بار بی در

ها و ورود  عرب  تاختن  با  سانیان  سالمسا يران  ا به ا

نابود شد، اگر اه فرزندان و خويشان ساسانیان سال ها 

ندراناز  های  فرارودتا  ماز عرب  بر  برد در برا به ن

مسلمان پرداختند تا بلکه پادشاهی از دست رفته خود 

را باز يابند. بازمانده خاندان ساسانی نیز به کشور 

 پناه بردند. این

 

 شان ساسانیان و رقیبان

های خود، با  که در بخش شرقی  تصرف بیزان دولت 

دولتی توانمند مانند ساسانیان سروکار داشت و آن را 

های زيادی هم  دانست، گرفتاری دشمن خود می نیرومندترين

 اروپاهای  خود، به خصوص در  در غرب و هم در شمال تصرف

ين گرفتاری شت. ا مانع از آن می دا که  ها،  یزان شد   ب

همه نگاه  خود را صرف مرزهای شرقی  خود کند و به همین 

، توانسته اشکانی، مانند دستگاه ساسانیسبب، دستگاه 

قرار  دجله( را، در کنار رود  تیسفونبود پايتخت  خود )

به مرزهای دشمن، بیمی  اش پايتختدهد و از نزديک بودن  

رق، و هم در شمال  نداشته باشد. دولت ساسانی هم در ش

های زياد داشت که گاهی به میزان  مرزهای خود، گرفتاری

نده يد کن ناک و تهد ست  ای می خطر نه سیا بدين گو سید.  ر

، يکسره در رابطه با شرق و غرب دستگاه ساسانیخارجی  

در اين زمان، خود را  دستگاه ساسانیشد. اما  خالصه می

 ايرانشهربه اندازه کافی نیرومند نشان داد و توانست 

سی گه دارد و  برا از آ فرين دور ن گر و خطرآ های ويران

در داخل کشور، برای مردم ايران، زندگی مرفه همراه 

 با امنیت تامین کند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
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ست و  نه سیا بار در زمی گی پر ستگاه، فرهن ين د ا

طه خالق، راب شورداری، ا به  ک نر  ماعی و ه سالم اجت های 

سی نی  سیا نابودی و ويرا پ  از  که  جود آورد،  اش،  و

های پسااین و فرهنااگ ديگاار  اثرهااای خااود را در نساال

شمنان  که د با اين شان داد.  شنی ن به رو سايگان،  هم

لت سانی، دو ستگاه سا شده د شرفته  شناخته  یزان پی و  ب

های نیمه پیشرفته شمال و شرق  کشور بودند، شکست  دولت

اين دستگاه، نه از سوی اين دشمنان، بلکه از دو سوی 

پ  از بینی نشده بود. نخست، فروپاشی از درون، و  پیش

گی توان ٍ  جن مه  که ه با آن که  بود  تی  اش  آن، از دول

ه سیاساای و بودنااد، ولاای بنیاا بیابااان گااردهااای  قوم

فکری  نیرومندی بود که -اش برپايه بینش دينی اجتماعی

سانی، ازش بی دولت گر سا شمنان دي ند.  ها و د هره بود ب

سالمی ستگاه ا شهر  د میالدی در  فتم  سده ه غاز  که در آ

نه نان  مدي نوی ا حی و مع هت رو بود، از ج شده  پا  بر

گی تأثیر فرهن که  بود  شده  ند  شورهای  نیروم بر ک اش 

گر قوم گی  دي ند ایر سايه، همان شینهای  هم يه ن و  باد

، گذرا نبود. اين تأثیر فرهنگی انان عمیق صحرانورد

بود که با همه گسستگی و سستی  سیاسی و جنگی  اعراب، 

 اثرهايش هنوز ماندگار است.پ  از دو قرن ایرگی، 

 

 گاهشمار شاهنشاهان ساسانی

 )تاريخ بر پايه سالنمای میالدی(

 ( 2۴3-22۴)اردشیر بابکان( )پیرامون  اردشیر يکم 

 ( 2۷2-3/2۴2)پیرامون  شاپور يکم 

 ( 2۷3-2۷2) هرمز يکم 

 ( 2۷۶-2۷3) بهرام يکم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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 ( 293-2۷۶) بهرام دوم 

 ( 293) بهرام سوم 

 ( 3۰2-293) نرسی 

 ( 31۰-3۰2) هرمز دوم 

 ( 31۰) آذرنرسی 

 ( 31۰) 2ملکه ايفرا مادرشاپور 

 ( 3۷9-31۰)ذوالکتاف( ) شاپور دوم 

 ( 383-3۷9) اردشیر دوم 

 ( 388-383) شاپور سوم 

 ( 399-388) بهرام اهارم 

 ( ۴21-399) يزدگرد يکم 

 ( ۴39-۴21)بهرام گور( ) بهرام پنجم 

 ( ۴۵۷-۴39) يزدگرد دوم 

 ( ۴۵۷-۴۵9) هرمز سوم 

 ( ۴8۴-۴۵8) پیروز يکم 

 ( ۴88-۴8۴) بالش 

 ( ۴9۷-۴88) قباد يکم 

 ( ۴99-۴9۷) جاماسب 

 پادشاهی دوباره( ۵31-۴99) قباد يکم( ) 

 ( ۵۷9-۵31)خسرو انوشیروان( ) خسرو يکم 

  ( ۵9۰-۵۷9زاد( ) )ترک اهارمهرمز 

 ( ۵91-۵9۰) بهرام ششم 

 ( ۶28-۵91)خسرو پرويز( ) خسرو دوم 

 ( ۶28)شیرويه( ) قباد دوم 

 ( ۶3۰-۶28) اردشیر سوم 

 ( ۶3۰) شهربراز 

 ( ۶3۰) خسرو سوم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_(%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4_(%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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 ( ۶3۰) جوانشیر 

 ( ۶31-۶3۰) پوراندخت 

 ( ۶31) گشناسب بنده 

 ( ۶31) آزرمی دخت 

 ( ۶31) هرمز پنجم 

 ( ۶31) خسرو اهارم 

 ( ۶31) پیروز دوم 

 ( ۶31) خسرو پنجم 

 ( ۶۵1-۶32) يزدگرد سوم 

  (۶۵1) تازيانتازش و پیروزی 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ساسانیان در تاريخ کالسیک ايران و منابع بومی

 ساسانیان در شاهنامه

 پادشاهان ساسانی در شاهنامه از قرار زيرند:

 اورمزد  شاپور.3،شاپور پسر اردشیر.2،اردشیر بابکان.1

، بهرام بهرامیان.۶، بهرام  بهرام.۵، بهرام  اورمزد.۴

هرام.۷ سی  ب سی.8،نر مزد  نر تاف.9، اور ، شاپور  ذوالک

کار.1۰ شیر  نکو شاپور.11، ارد سر  هرام  .12، شاپور پ ب

شاپور.13، شاپور گرد   گور.1۴، يزد هرام   گرد .1۵، ب يزد

گور هرام  سر ب مز.1۶، پ گرد.1۷، هر یروز  يزد بالش  .18، پ

یروز باد.19، پ شین.2۰، ق مزد.21، روان نو سرو .22، هر خ

، اردشاااایر  شاااایروی.2۴، شاااایرويه.23، پرويااااز

، تدخااا آزرم.2۷، دخااات پوران.2۶)گاااراز(، فرآيین.2۵

 يزدگرد.29، زاد فرا.28

 

 پادشاهان ساسانی

 

 موزه بريتانیادر  اردشیر بابکانشمشیر طالی 

 

 

 اردشیربابکان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%90_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%90_%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%90_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%90_%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%90_%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%90_%DA%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%90_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%90_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%90_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%90_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%90_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:London_264.JPG
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شیر اّول»اردشیربابکان  (میالدی 2۴۰تا  22۶ )«ارد

شاهی  مان پاد پنجمدر ز شاهی اردوان  به پاد شایر  ، ارد

شد  گوایهر يران با کّل ا شاه  بود  يل  سید . او ما ر

بنابراين شورش کرد و اردوان را به سختی شکست داد و 

«. میالدی 22۴»در صحنه نبرد کشته شد  اشک بیست و نهم

ف اردشایر بابکان قرار بدين ترتیب سلطنت ايران در ک

جنگ اردشایر با دولت روم اردشیر بابکان به  -2. گرفت

که  هايی  ست  فی شک شکانیانتال شان از  ا خر حکومت در اوا

یان می به  روم ند  شید  رومخورد شکر ک مان   ل ين ز }در ا

امپراتور روم بود{ او رومیان را شکست داد و  تراژان

ی  ارمنستانو  حران، نصیبین را تصرف کرد. به طور کّل

 شود... های ارد شیر در جدول زير خالصه می کار

م مردم به طبقات مختلف و تايین حداقل معیشت تقسی -1

 و امکانات

 هخامنشیانمانند  سپاه جاويداناحیای  -2

که از -3 مامورانی  ّط  مومی توس یت ع به امن يژه  ّه و توج

 شدند مرکز به نقاط مختلف فرستاده می

 پنجابتا  هندتصرف -۴

 

 (میالدی 2۷2تا  2۴۰)شاپور اّول 

شاپور اّول پسر اردشیر بابکان در آغاز سلطنت با 

 طغیان حران و ارمنستان مواجه شد او به راحتی شورش

ارمنستان را خواباند اّما مردم حران انان مقاومتی از 

کن می یر مم سرکوب آن غ که  ند  شان داد سر  خود ن مود.  ن

حاران دروازه بااز و شااپور  ٔ  انجام باخیانت شاهزاده

شاهزاده را می له  مه را از جم فتح  ه پ  از  شد. او  ک

شهر مانهای  حران  ستان، کر مان، خوز کران، ع ، غرب، م

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88_%D9%86%D9%87%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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را فتح کند. نخستین جنگ شااپاور با  تورانو  خراسان

شاپور پ  از فتوحات  (میالدی 2۴۴تا  2۴1از )رومایاان 

ّه روم شد و نبردی با آن دولت کرد در نبرد  خود متوج

پ  از ت یهصّرف اّول  صیبین از  انطاک ست  گردينو ن شک

خورد و نصیبین از دست او رفت. گردين توسّط سردارانش 

به پادشاهی رسید. او  یپ عربفیلکشته شد و پ  از او 

و  بین النهرينای با ايران امضا کرد که در آن  مصالحه

نگ  مین ج شود. دّو نده  يران بازگردا به ا ستان  ارمن

ب پاور  یاان شاا شاپور  (میالدی 2۷2تا  2۴۴از )ا روما

خود از  نگ اّول  ند ج طراف آن  فراتمان نواحی ا شت و  گذ

های رومی به نزديکی اردوهای  را تصّرف کرد و وقتی نیرو

يی قرار داد که ساسانی رسیدند آنان را در انان تنگنا

لرين» سیر « وا سپاهیانش ا سیاری از  تور روم و ب امپرا

استفاده  پل شوششدند او از اسیران جنگی برای ساختن 

شهر یان  ست روم پ  از شک صغیرهای  کرد. او  سیای  ، آ

شکست خورد. وی به  پلمیررا کامالٌ فتح و از  کاپادوکیه

شااپور دّوم  2۷2سال  شت.   3۷9تا  311از )میالدی درگذ

شاپور اشم به جهان نگشوده پادشاه بود و اون  (میالدی

خی از  1۶ فت. بر ست گر به د شور را  مام ک شد ز ساله 

یر را داده قب کب به او ل خان  شیروان  موّر گر انو ند. ا ا

اوج قاادرت  ٔ  در اياان سلسااله نبااود مسااّلمٌا او نقطااه

يان  قدرت دربار تدا از  شاپور در اب بود.  سانیان  سا

 (تیارات بسیاری داشتندکه از زمان کودکی او اخ)کاست 

صّرف  و از مرز کرد. ت فاع  شین د عرب ن حرينهای  ، در ب

با  نگ  طی ج شاپور در  ظاهرًا  تاد.  فاق اف مان او اّت ز

سوراا می شان را  تف هاي عراب ک ين رو او را  ا کرد از ا

تاف» مرگ « ذوالک با  ند.  سطنطینمی خواند یردادو  ق  ت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%D8%B4%D9%88%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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های  سال  ستان در  توران روم و ارمن  31۴و  33۷امپرا

بدين  ید.  با روم جنگ ستان  سر ارمن بر  شاپور  میالدی 

نستان دوباره دست ايران افتاد. پ  از اين ترتیب ارم

ستان  بت پر عراب و  ستان  آن»کار او ا شور ارمن ها از ک

ند کرد، آن« بود به روم  له  به حم يک  تًا  را تحر ها موّق

شکست خوردند. شاپور به روم حمله و نصیبین را محاصره 

کرد ولی از عهده شان بر نیامد با اين حال سپاه روم 

ه بود و در اين زمان با ارمنستان را در دشت شکست داد

ست  ستی ب مان دو سال (میالدی3۴1)پی شاپور در   .3۴2 

کنونی با  جارسنمیالدی بر بین النهرين حمله برد و در 

رو در رو شد. رومیان در اين نبرد  کنستانتینوسسپاه 

افته و قتل عام شدند. به او در زمانی شکستی فاحش ي

يک می صیبین را نزد بر ن یروزی  که  که پ سید  بر ر يد خ د

اک شانیان کو هاو  کو یون  له خ شر بر مرز هیاط قی های 

سال با آنان جنگید تا توانست  ۷حمله بردند او مّدت 

 (.3۵۷-3۵۰)بر آنان پیروز شود 

 

 میالدی( 3۵۶شرح صلحنامه ايران و روم )

سردار رومی در خوست صلح کرد. شاپور  موسونیانوس

 اّول برای او انین نوشت: 

شاه  شااپور،  تای " ماه و هم هر و  برادر م شاهان، 

رساند و خوش  ستارگان به برادر خود کنستانتیوس سالم می

به  به  سب تجر ثر ک تور در ا که امپرا ين  ست از ا قت ا و

است. نیاکان من قلمرو خود را تا  راه راست باز گشته

ستريمونو یهحدود  رود ا سترش داده بود مقدون من گ ند. 

نیاکانم برتری داشتم  ٔ  در جالل و عظمت و فضیلت بر همه

دانم که ارمنستان و بین النهارين را  خود می ٔ  و وظیفه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87
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باز  ند،  به در کرد کانم  ير از نیا له و تزو به حی که 

های کواک را که تنها موجب نفاق و  ستانم. اين سرزمین

گويم  خونريزی است، به من باز پ  دهید؛ و به شما می

پ  از  که گردد،  باز  بت  سخ مث بدون پا من  سفیر  گر  ا

انقضای زمستان با تمام نیروی خويش به جنگ شما خواهم 

درياهاا و  ٔ  کنستانتیوس گشاينده»آمد." امپراتور روم 

شکی جاودانی خ شکوه  فر و  ند  به « ها و خداو سخ  در پا

اگر رومیان گاهی دفاع را »نويسد:  می« برادرش شاپور»

نهند از بیم و ترس نیست، بلکه از  بر حمله رجحان می

اند، ولی  راه مداراست. گر اه رومیان گاهی پیروز نشده

« اسات. قطعی جناگ باه زياان آناان نبوده ٔ  هرگز نتیجه

امپراتور روم با اين پاسخ سبکسرانه نتوانست از وقوع 

جنگ جلوگیری کند و شاپور دّوم تمام سرزمین های ذکر 

کرد و  سخیر  مه را ت ست شده در نا سختی شک به  روم را 

خود را يافت.  ٔ  داد و پادشاه روم سزای پاسخ بیخردانه

شاااپور دّوم شاااپور باار ارمنسااتان تاخاات و  ٔ  ادامااه

های بسیاری تصّرف کرد. اّما سرانجام شکست خورد.  سرزمین

در ايران ممنوع  مسیحیتاو قانونی وضع کرد که ديگر 

هايش را ناديااده بگیااريم او  باشااد. اگاار بعضاای خشاام

 3۷9است. وی در سال  پادشاهی قدرتمند و با اراده بوده

شیر دّوم } شت. ارد پ   382تا  3۷9میالدی در گذ میالدی{ 

از در گذشت شاپور اّول برادر زن او به پادشاهی رسید. 

فردی سیار  وی  حال ب عین  بی اراده و در  لنف ،  ضعیف ا

ّت بود. بر روی سکّه ّت پرور، خوش دل، و پاک نی های  رعی

( گارب کرتاارنیکوکاار ) ٔ  به جاا ماناده از او کلماه

شااود. او در دوران حکوماات خااود مساایحیان  مشاااهده می

{ را آزار آديابنکرد } سرزمینی که قبالً بر آن حکومت می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1
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برخی موّرخان وی برادر بزرگ  ٔ  بسیار می داد. به نوشته

سلطنت  سال ۴است. اردشیر دّوم پ  از  شاپور کبیر بوده

بزرگان کشور از مقام خاويش خلاع  ٔ  بی فايده به وسیله

 گرديد.

 

 مانی در دوره ساسانی

 میالدی( 2۷۶تا  21۵« )پیامبر»مانی 

شاپور  سلطنت  یامبری و  مانیدر دوران  عای پ اّد

مذاهب  يان و  ساير اد ختالط  که از ا تازه آورد  مذهبی 

فراهم ساخته شده و در شرق و غرب دنیای آنروز گسترش 

 فاتکای از اشکانیان بود پدرش  يافت. مانی بزرگ زاده

در يکاای از  21۵بااود. وی در سااال  همااداناز مااردم 

به دنیا آمد. وی در کودکی به  ل     بابروستاهای نزديک 

يان  سپ  اد خت و  سفه پردا نش و فل سب دا شتیک ، زرت

را مورد مطالعه قرار داد و  يونانیو  بودايی، عیسوی

در بیسات و ااهار سالگی اّدعای پیامبری کرد و سپ  به 

بارادر شااپور يکام کاه ديان او را « پیاروز» ٔ  وسیله

پذيرفتااه بااود بااه دربااار راه يافاات و کتاااب خااود 

دين مانی  را به شاپور تقديم داشت. شاپور« شاپورگان»

شت،  ين آزاد گذا ترويج آن د مانی را در  پذيرفت و  را 

به  ستانمانی  يران  اینو  هندو به ا باره  سفر و دو

مؤبدان زرتشتی  بهرام يکمبازگشت، در دوران پادشاهی 

از پیشرفت دين مانی بیمناک شده شاه را بر آن داشتند 

ای ترتیب دهند، مانی در  مناظره که بین آن ها و مانی

ندان  به ز هرام  ستور ب به د خورده  ست  مذاکره شک ين  ا

دهد و يا به روايتی  شود و زير شکنجه جان می افکنده می

ديگاار زنااده زنااده پوساات کنااده و پوسااتش را از کاااه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%E2%80%8D%E2%80%8D%E2%80%8D%D9%90%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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شاود و  آويازان می شاپور گندی ٔ  انباشته و بالی دروازه

 2۷۶شود. ) خوانده می باب مانیاز آن هنگام آن دروازه 

 میالدی(

 

 سکه های ساسانی

سکه های ساسانی از طال و نقره و م  بود . سکه 

شخص  ها م سکه  تاريخ  ند .  می گفت قره را زوزن  های ن

ها ،  سکه  بان  خط و ز ست .  سانی ا سلطنت سا سالهای 

 پهلوی ساسانی می باشد .

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 جنگ های ايران و روم

 ايران و روم های جنگ

تاراژان باه  لشکرکشای • (۵8-۶3)جنگ  • نبرد حَّران

 • (198)تیسافون  نبرد • (1۶۵)تیسفون  نبرد • پارت

 نبارد • میسایکه نبرد • راسائنا نبرد • نصیبین نبرد

 • آم اد محاصره • س نجار نبرد • نبرد ا د سا • بربلیسوس

 • آناساتازی جنگ • سام را نبرد • (3۶3)تیسفون  نبرد

 نبارد • (۵۷2-۵91) جناگ • لزی جناگ • جناگ ايباری

 • اساکندريه محاصاره • اورشالیم محاصره • َانطاکیه

 • ساروس نبرد • (۶22)ايسوس  نبرد • خالک دون محاصره

 نینوا نبرد • کنستانتینوپول حاصرهم

 

 ايبری جنگ

 کالینیکوم نبرد • (۵3۰)نصیبین  نبرد • نبرد دارا

 

 شاهنشاهی کوشان

های يکم تا سوم  امپراتوری کوشان حکومتی در سده

باود.  ساساانیو  اشاکانیشرقی ايران  ٔ  میالدی، همسايه

 اريانتخقوم کوشان )پديد آورندگان اين حکومت( را با 

رواج  بودايیدانند. در اين امپراتوری، دين  مرتبط می

شت و  ندي دا یان ت بودای بام گاری از آن دوره  های  ياد

 است.

 پیدايش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B6%DB%B3-%DB%B5%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B6%DB%B3-%DB%B5%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%98%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B6%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B6%DB%B5)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B1%DB%B9%DB%B8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B3%DB%B6%DB%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86_(%DB%B3%DB%B6%DB%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%DB%B5%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DB%B5%DB%B9%DB%B1-%DB%B5%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AF%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%DB%B6%DB%B2%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3_(%DB%B6%DB%B2%DB%B2)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_(%DB%B5%DB%B3%DB%B0)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_(%DB%B5%DB%B3%DB%B0)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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به  پنجابو  قندهار، گوندفارسكمى بعد از وفات 

افتاد كه آنها را از   ای يوئه ٔ  دست يك سلسله از طايفه

 دانند و معروف به كوشانیان هستند. مى سکانژاد 

 ويمه کادفیزسو  کوجوله کادفیزسپادشاهان كوشان 

ایان و تخاريان را با بخش  جانشین او تمام قلمرو يوئه

س گی از  سکابزر ند و  رزمین  خويش درآورد صرف  به ت ها 

م. اين كشور به پادشاهى تعلق  12۵عاقبت بعد از سال 

فت  شکاگر به  کانی شهرتى  بودايی  یات  كه در ادب نام، 

غین  مال دارد و از مبل بودا ك نت  مؤمن ديا قدين  و معت

كوشان يكي از نام هاي فارسي است كه بر  بشمار است.

 پسر گذاشته مي شود.

 

 هفتالیان

له  يا هیاط یان  يا يفیال یان  يا هفتال یان  هپتال

 این کانسویسفید قومی بودند كه از ايالت  هونهایيا 

 ساسانیه پادشا پیروزهجوم آوردند.  تخارستانحدود به 

پرداخته بود،  کیداريانكه تازه از قلع و قمع كردن 

شد و  سیر  لوب و ا ما مغ كرد. ا یام  نان ق فع آ به د

او باار  ٔ  را كااه قباال از غلبااه تالقااانبنااااار شااهر 

كیداريان شهر سرحدی مستحكمی بود بديشان تسلیم كرد و 

متعهد شد كه از آنجا تجاوز نكند و نیز مجبور شد با 

دو  قبادپرداخت غرامت جنگ، آزادی خود را بخرد. پسرش 

سال به عنوان گروگان در دربار پادشاه هفتالیان ماند 

تا تمام مبلغ پرداخته شد. بعد از آن پیروز با وجود 

نگ  یان وارد ج با هفتال جددًا  هرام م سپاهبذ و عت  ممان

سال  شی در  ين لشكرك خیم  ۴8۴شد. ا ب  و عاقبتی  م. 

فت،  پیش میر بانی  كه در بیا يران  سپاه ا يرا  فت، ز يا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C%D8%B2%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%85%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C%D8%B2%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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لوب د تل كامالً مغ به ق یروز  شت و پ عدوم گ كه م شمن، بل

تران  كی از دخ مد. ي ست نیا به د گز  سد او هر سید و ج ر

به  كه او را  تاد  یان اف شاه هفتال ست پاد به د یروز  پ

حرم خود فرستاد. هپتالیان داخل مملكت ايران شدند و 

تصرف كردند و  هراتو  مرواندين ايالت را با شهرهای 

 خراجی سالیانه بر ايرانیان تحمیل كردند.

لت  خواری و ذ جد  يران مو بر ا یان  سلط هفتال ت

بسیار برای ايرانیان بود، و زيانها و خسارتهای مادی 

نوی جبرانو م سبت  ع مین منا بار آورد. به به  پذيری  نا

ملقب به نخوارك كه از  گشنسپداذسردار ايرانی به نام 

شده بود، در ضمن  ارمنیانمأمور مذاكره با  زرمهرطرف 

او )يعنی »وهن رئی  ارمنیان انین گفت:  صحبت خود با

پیروز( كشوری اندان بزرگ و آبادان و مستقل را تسلیم 

هفتالیان كرد و تا تسلط اين طايفه باقی است، كشور 

جات  سارت ن ناك ا یر هول يت و زنج ید عبود يران از ق ا

ند و  شده بود هالك  سپاه  فراد  ترين ا فت. به هد يا نخوا

حقوق ساپاهیان را كاافی  خود پولی كه ٔ  دولت در خزانه

شته نی نو خان ايرا شت. مور شد ندا هر از  با كه زرم اند 

فه  با آن طاي بت  فت و عاق قام گر یان انت شاه هفتال پاد

صلحی شرافتمندانه كرد و پادشاه هفتالن تمام غنائمی 

پ  داد و  بود  ته  یروز گرف یر از پ نگ اخ كه در ج را 

ست بنظر دختر او را نیز پ  فرستاد. اما اين موضوع در

آيد زيرا پادشاه هپتالیان از او دختری پیدا كرد  نمی

كه بعدها همسر قباد يکم پادشاه ساسانی گرديد. دولت 

م. دوام داشت. در بین سالهای  ۵۶۰هپتالیان تا حدود 

پادشاه ساسانی، اين دولت  انوشیروانم.  ۵۶1م. و  ۵۵8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B4%D9%86%D8%B3%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D8%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%85%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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باه سارداری  تارک ٔ  ياك قبیلاه ٔ  را كه بر اثار حملاه

 )سیلزيبول( متزلزل شده بود، برانداخت. جیبو سین

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AC%DB%8C%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
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 ساسانیان از نظرگاه ديگر

 ساسانیان

حكومت خاندان ساساني در ايران ، پ  از انقراض 

يافت. در دولت پارتي )اشكاني( به مدت اهار قرن دوام 

شاه  ستین شاهن شیر اول ، نخ مت ارد غاز حكو تاريخ آ

ساساني ، میان محققان اختالف جزئي )در حدود سه سال( 

سبات  بر محا كه " را  سبه " نلد جا محا ما در اين ست.  ا

قرار مالك  ترجیح و آن را  گران  به  دي نا  هیم . ب مي د

كه لد  سبه ن شیر اول محا شاهي ارد سال شاهن ستین  ، نخ

ني ، سالي كه در آن به شاهنشاهي رسید( با ساساني )يع

سال  سپتامبر  شم  ست وش پنجم و بی ست و  سیحي  226بی م

سلوكي( آغاز مي شود كه سال حكومت  538)مطابق با سال 

دولت ساساني بر سرتاسر ايران است و پايان حكومت اين 

م. است كه سال كشته شدن  652يا  651خاندان ، در سال 

شاه ساساني در مشرق ايران است يزدگرد سوم آخرين پاد

. بنابر اين ، حكومت ساسانیان بر ايران بیش از اهار 

 سال( ادامه داشته است .  426صد سال )

كي از دو  ساني ي لت سا سال ، دو صد  هار  ين ا در ا

دولت بزرگ جهان متمدن آن روز )در آسیاي غربي( بوده 

اساات كااه مرزهاااي آن در مشاارق ، تااا دره رود سااند و 

شاو شده پی شیده  شغر ك تا كا گاهي  شرقي ،  شمال  رو در 

ند در  قاز و درب هاي قف تا كوه بي ،  شمال غر بود . در 

ساحل درياي خزر و گاهي هم ، تا درياي سیاه مي رسید 

و در مغرب ، رود فرات به طور كلي مرز اين دولت با 

حكومت روم و جانشین آن يعني روم شرقي با بیزان  بود 

مرز خیلي فراتر از رود فرات مي . البته ، گاهي اين 

مي شد ، ولاي   رفت و گاهي هم به اين سوي فرات منتهي
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فرات را  توان رود  مي  شردگیها  شها و ف ظر از كش صرف ن

 مرزي طبیعي میان دو دولت بیزان  و ساساني دانست . 

دولت بیزان  كه در مشرق متصرفات خود با دولتي 

ش سروكار دا ساني  لت سا ند دو ند مان ت و آن را نیروم

قويترين خصم خود مي دانست ، گرفتاريهاي زيادي هم در 

پا  صوص در ارو به خ خود  صرفات  شمال مت هم در  غرب و  م

لت  كه دو شد  مي  مانع از  ها ،  ين گرفتاري شت . ا دا

بیزان  همه هم و توجه خود را مصروف مرزهاي شرقي خود 

لت  ند دو ساني، مان لت سا سبب ، دو مین  به ه ند و  ك

وانسته بود پايتخت خود را تیسفون در كنار اشكاني ، ت

دجله قرار دهد و از نزديكي پايتخت به مرزهاي دشمن ، 

بیمي نداشته باشد . دولت ساساني هم، در مشرق و شمال 

به  گاهي  كه  شت  يادي دا هاي ز خود، گرفتاري هاي  مرز

مرحله خطرناك وتهديد كننده اي مي رسید . بدين گونه 

اني در سرتاسر اين جهان قرن، ، سیاست خارجي دولت ساس

در روابط با شرق و غرب خالصه مي شد. اما دولت ساساني 

نیرومند نشاان داد و   در اين مدت خود را به حد كافي

ناك  خرب و خطر سیبهاي م يران را از آ كت ا ست ممل توان

نگه دارد و در داخل مملكت براي مردم ايران ، زندگي 

 مرفه قرين با امنیت تامین كند .

كت ا ست و ممل نه سیا گي در زمی مت ، فرهن ين حكو

جود  به و نر  ماعي و ه سالم اجت بط  خالق و روا داري و ا

خود  ثرات  سي ، ا ضمحالل سیا قراض و ا پ  از ان كه  آورد 

طور  به  جاور،  قوام م گي ا عدي و فرهن سلهاي ب را در ن

 بارزي نشان داد.

ساني ،  لت سا شده دو شناخته  شمنان  كه د با اين

ان  و دولتهاي نیمه متمدن شمال ومشرق دولت متمدن بیز
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كشور بودند ، سقوط اين دولت نه از سوي اين دشمنان 

بلكه از جانبي بود كه هرگز انتظار آن نمي رفت و آن 

قوام  ظامي آن از ا به ن كه جن با آن كه  بود  تي  دول

ماعي آن  سي و اجت یه سیا لي بن بود ، و گرد  بان  بیا

ود كه دولتها و برپايه بینش ديني و فكري نیرومندي ب

دشمنان ديگر ساساني فاقد آن بودند . دولت اسالمي كه 

در اوايل قرن هفتم میالدي در مدينه ، تشكیل شده بود 

، از جهت روحي و معنوي انان قوي بود كه تسلط آن بر 

شین و  يه ن با د قوام  سلط ا ند ت جاور ، مان لك م مما

كه صحرانورد ديگر ، موقتي نبود، بلكه انان عمیق بود 

پ  از دو  ظامي آن ،  سي و ن ضعف سیا ستگي و  مه گس با ه

قرن سلطه ، اثرات معنوي و فرهنگي آن هنوز هم ادامه 

بود.  پارس  لت "  ساني ، " ايا لت سا گاه دو دارد. زاد

شكاني در  يا ا پارتي  لت  ست، در دو لوم ا كه مع انان

مه  لي نی هاي مح يران ، حكومت لف ا يات مخت يالت و ول ا

از لحام سیاست خارجي ، تابع دولت  مستقلي بودند كه

مركاازي بودنااد كااه دولاات ساالطنتي بااود و در راس آن 

نین  یز ، ا پارس ن لت  شت . در ايا قرار دا شاه  شاهن

ند  شاهان آن ، مان ين پاد شت . از ا جود دا حالتي و

اردشیر ، دارا ، منواهر )در صورتهاي قديمي آن( روي 

ياد پاد كه  هد  مي د شان  ين ن شده و ا شته  شاهان آن نو

هخامنشي و اساطیري در میان حكام محلي زنده بوده است 

گر ، در  هاي دي شید و بنا خت جم ظیم ت هاي ع جود بنا . و

زنده بودن خاطرات گذشته در میان فرمانروايان پارس ، 

به طور قطع موثر بوده است . بر روي سكه هاي قديمتر 

، عنوان اين پادشاهان به خط آرامي " فرتركه " است . 

يا بر  خت  بر ت سته  شاه نش قش پاد ها ، ن سكه  ين  ا

مال  به احت كه  شي  با درف شگاه  بر آت ستاده در برا اي
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همان درفش كاويان است ديده میشود .بنابر تاريخ طبري 

)كااه منقااول از خااداي نامااه اساات( در اواخاار حكوماات 

ند و  بوده ا عددي  كام مت پارس ح لت  شكانیان ، در ايا ا

خاندان بازرنگي بوده  در ناحیه استخر ، حكومت در دست

بوده ،  شیر  هور ارد قارن ظ كه م مان  ين ز ست . در ا ا

مردي به نام گزهر )گواثر ، گوي اهر( از اين خاندان 

 حكومت داشته است.

ساسان كه نام خاندان ساساني از اوست ، به گفته 

طبري ، صاحب )نگهدار( آتشكده استخر بوده است كه به 

نام آتشكده ناهید يا آناهید معروف بود . در كتیبه 

شاپور اول ،  ستور  به د كه  شت  به زرت نه كع سه زبا

پادشاه ساساني، نقش شده است ، ساسان عنوان " خدا " 

آفريننده جهان نیست ، بلكه  دارد كه به معناي خداي

عنوان سلطنتي بايد باشد )مانند اعلیحضرت . رجوع شود 

و نیز كلماتي اون  2۰8به " میراث ايران " ، فراي ، ص

خانه خدا و كدخدا و در مقیاس بالتر يعني كشور خدا = 

خدا "  یز "  خود را ن به  ين كتی شاپور در ا شاه( .  پاد

ل كافي بر اين است ولي پرستنده مزدا خوانده كه دلی

بوده  مروزي آن ن صطلح ا ناي م خدا " مع صود از "  كه مق

ستنده "  خدا و پر یز  شیر را ن پدرش ارد شاپور  ست .  ا

مزدا " و شاهنشاه ايرانیان معرفي كرده ، در حالي كه 

خود را " شاهنشاه ايرانیان و جز ايرانیان " خوانده 

معني  و جد خود بابك را، فقط شاه نامیده . اين به آن

است كه بابك فقط يك حاكم يا شاه محلي بوده وحكومت 

اردشیر از سرزمین واقعي ايرانیان تجاوز نكرده بوده 

نذورات و  به  ين كتی شاپور در ا قط  نین ، ف ست . همچ ا

قربانیهااايي بااراي ارواح خاناادان و خويشااان ساالطنتي 

دستور داده ، از ساسان نام برده ولي او را " شاه " 
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توان از اين نكته انین استنباط كرد كه  نخوانده . مي

آنچه در كارنامه اردشیر بابكان و در شاهنامه فردوسي 

بوده  شیر  عي ارد پدر واق سان  كه سا باره اين مده )در آ

كه  يت  ين دو روا ست . در ا تر ا قت نزديك به حقی ست(  ا

قسمت بیشتر آن افسانه است، ساسان از نسل شاهان كیان 

گ پ  از آوار كه  شده  في  پدرانش ، از معر به دري  ي ودر

هند به ايران آمده و اوپان بابك پادشاه پارس شده و 

بابك پ  از ديدن خوابي، دختر خود را به ساسان داده 

و اردشیر از اين ازدواج به وجود آمده و بابك او را 

پسر خود خوانده است. به همین سبب ، شاپور در كتیبه 

ك بوده، آورده خود صورت رسمي را ، كه اردشیر پسر باب

، اما از ساسان به عنوان جد بزرگ خود ياد نكرده است 

كیانیان و آوارگي اجاداد   . البته بودن ساسان ازنسل

    ساسان و اوپان او افسانه است.

حاني  صب رو بري ، من يت ط نابر روا یز ، ب بك ن با

رياست آتشكده آناهید را دارا بود و از زنش كه رودك 

دشیر به وجود آمد. البته، بابك يا روتك نام داشت، ار

پسر ديگري هم به نام شاپور داشته كه ظاهرا" بزرگتر 

شاه  گواثر ، پاد يا  هر  ست . گز بوده ا شیر  از ارد

كه "  شت  یرا " دا نام " ت به  ته  مي اخ بازرنگي ، غال

ارگبذ " شهر دارابگرد بود. )ارگبذ به معني كوتوال 

كه هنوز شاه يا صاحب و دارنده قلعه مي باشد( . بابك 

يا حاكم نبود ، و فقط نگهدار آتشكده استخر بود ، از 

گزهر خواست كه تیرا فرزند او )اردشیر( راتربیت كند 

تا بتواند پ  از او ، ارگبذ دارابگرد گردد. اردشیر 

فا  به آن اكت لي  شد، و گرد  بذ داراب یرا ارگ پ  از ت

نكرد و حكومت خود را به تدريج به شهرهاي مجاور بسط 
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بك د پدرش با شد و از  صي  هر عا خود گز سرانجام بر اد و 

قق  پ  از تح بك ،  شد . با هر را بك تا او گز ست  خوا

یز  شكاني ن شاه ا شیر ، از اردوان ، شاهن ست ارد خوا

خواست كه مقام گزهر و خاندان بازرنگي را به او دهد. 

ين  به ا بك  لي با كرد، و قت ن كار مواف ين  با ا اردوان 

يرا، سلطنت اشكاني در حال ضعف مخالفت وقعي ننهاد . ز

بود و براي شاهنشاهي آن ، دو مدعي يكي به نام بالش و 

ديگري به نام اردوان وجود داشت. در سالنامه سرياني 

( پادشااه اشاكاني باا  اربل آمده است كه بالش )اهارم

پارسیان جنگید و پارسیان اندين بار شكست خوردند تا 

ان آديابنه و كركوك آنكه آنان با مردم ماد و پادشاه

متحد شدند و سرانجام دولت پارت را برانداختند . از 

با  فت  غاز مخال بك در آ كه با يد  مي آ ته بر ين گف ا

مرگ  پ  از  بود .  خورده  ست  شان شك شكانیان ، از اي ا

بابك ، شاپور )پسر بزرگتر او( به حكومت رسید ، ولي 

پارس را  مت  شیر حكو شد وارد شته  ثه أي ك ثر حاد اودر ا

پ  از  كي  پارس ي خود را در  فان  ست آورد ومخال به د

ديگري مغلوب كرد و بعد از آن به كرمان حمله برد و 

پادشاه آن را كه بالش نام داشت ، دستگیر نمود . پ  

شت  نام دا شیر  كه ارد خود را  سران  كي از پ از آن ، ي

سلط  فارس م لیج  سواحل خ بر  سپ  ،  كرد و  مان  حاكم كر

اشكاني ، پ  از شنیدن اعمال خود شد. اردوان شاهنشاه 

شت و  به او نو یزي  يد آم مه تهد شیر ، نا سرانه ارد

ند .  ستگیر ك كه او را د كرد  مامور  هواز را  شاه ا پاد

پادشاه اهواز در محل اردشیر خره )از نواحي پارس( از 

به  شیر  خورد. ارد ست  شیر( شك ستاده ارد سام )فر بر  ا

شاذشاپور" نام اصفهان حمله كرد و پادشاه آن را كه " 
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سان  ستان و می بر خوز پ  از آن ،  كرد .  سیر  شت ، ا دا

)در واقع در جنوب عراق و مصب دجله و فرات( دست يافت 

 . 

میسان با میشان يا مسنه و خاراكنه ، از ديرباز 

شاه  ته از شاهن كه الب شت  ستقل دا تي م خود دول براي 

اشكاني اطاعت مي كرد. تاريخ تصرف میسان يا مسنه ، 

مسیحي بوده است . جنگ سرنوشت ساز میان  223سال  در

اردوان و اردشاایر در صااحراي " هرمزدجااان " يااا " 

ت ، ولي هرمزدگان " روي داد كه موقعیت آن معلوم نیس

 اند.  آن را در خوزستان دانسته

" وياادن گاارن " خاااور شااناس سااوئدي ، آن را در 

 در -شاپور -گلپايگان امروزي مي داند . پسر اردشیر 

جنگ با اردوان شجاعت زيادي از خود نشان داد و " داد 

بنداذ " كاتب يا وزير اردوان را به دست خود كشت . 

پ  از شكست قطعي اردوان ، ارمنستان و بین النهرين و 

تاد .  شیر اف ست ارد به د جان  با آذرباي بزرگ  ماد 

ساحل  شكاني ، در  لت ا خت دو سفون ، پايت بر تی شیر  ارد

 و آن را پايتخت خود قرار داد .  دجله ، دست يافت

سلوكیه  شهر  باز  ير  له ، از د بي دج ساحل غر در 

سال  كه در  شت  جود دا سیله "  312و به و میالد  پیش از 

سلوكوس نیكاتور " بنا شده بود و از مراكز فرهنگي و 

م. از 164بازرگاني مشرق زمین بود . اين شهر در سال 

بود تا آنكه  سوي رومیان ويران گرديد و به همان حال

ساخت و  باز  نو  سفون آن را از  فتح تی پ  از  شیر  ارد

نام آن را " وه اردشیر " يا " به اردشیر " گذاشت . 

ند و از  سیر" میخواند بي " بهر به عر كه آن را  مان  ه

جمله هفت شهر پايتخت ساسانیان گرديد كه به سرياني " 
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تصارف   ماحوزي " و به عربي " مداين " خوانده مي شد.

رمنستان به دست اردشیر ، به آساني صورت نگرفته است ا

شاپور در  شیر و  كه از ارد صويري  ند: ت مي گوي ضي  و بع

سر راه سلماس به ارومیه بر سنگ كنده شده ، به ياد 

بود فتح ارمنستان به دست اردشیر بوده است . شايد ، 

نه  بدانیم  شاپور اول  مان  قش را از ز ين ن توانیم ا ب

ف يرا  شیر ، ز شیر ارد ست ارد به د ستان  هايي ارمن تح ن

كه  ست . انان تاده ا فاق اف شاپور ات مان  بوده و در ز ن

به  به كع شبر( را در كتی خود )ارد پدر  شاپور  تیم ،  گف

شاه  خود را " شاهن یان " و  شاه ايران شت ، " شاهن زرت

 ايرانیان و جز ايرانیان " خوانده است . 

بنا  انانكه قبال" هم اشاره شد، شاهنشاهي اردشیر

م. بوده است و 226سپتامبر سال  26بر محاسبه نلد كه 

سلطنت  به  شیر  كه در آن ارد ست  سالي ا مان  ين ، ه ا

سلوكي . شاايد، ايان   538رسیده و مطابق است با سال 

خت  سفون و پايت فتح تی سال  يا  ست اردوان و  سال ، شك

نابر  ست اردوان را ب تاريخ شك ضي  شد .بع شدن آن با

كرده  كه  سباتي  يل  28محا ند و در  224آور ته ا م. گف

م. بايد سال تصرف تیسفون باشد  226اين صورت ، سال 

كااه شاهنشاااهي اردشاایر در آن روز مسااجل شااده اساات . 

اردشیر پ  از فتح وليات غربي ، متوجه مشرق ايران شد 

خوارزم و  شابور( و  شهر )نی گان و ابر ستان و گر و سی

شت . پارس بازگ به  فت و  لخ را گر جا،  مرو و ب در آن

نزد او  سولني  كران ر طواران و م شان و  شاهان كو پاد

فرستادند و اظهار انقیاد كردند . اين مي رساند كه 

اردشیر به اين نواحي نرفته است و اون اشكانیان را 

برانداخته بود ، ممالك و ايالت نیمه مستقل تابع يا 
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با جگزار اشكانیان ، سلطنت تازه را به رسمیت شناخته 

ند شاپور را در  ا خود ،  سلطنت  خر  شیر در اوا . ارد

حكومت شركت داد . و اين از سكه هايي كه نیمتنه هر 

 دو تن بر آنها نقش بسته است ، معلوم مي شود . 

یام  مه ، ق خداي نا یروي از  به پ بري  تاريخ ط در 

قدرت  ندن  باز گردا سبب  به  شكانیان را  بر ا شیر  ارد

اسكندر مقدوني بر  شاهان كیاني )هخامنشي( كه به دست

افتاده بود و زنده كردن شكوه و جالل گذشته ايرانیان 

گاه  پارس ، زاد شیر از  كه ارد ست. در اين كرده ا كره  ذ

ظیم  هاي ع كه بنا بود و اين سته  شیان، برخا صلي هخامن ا

شم  مواره در ا سكندر ه پیش از ا يران  شاهان ا دوران 

چ پارسیان بوده است ، شكي وجود ندارد. همچنین ، هی

فداري  سبب طر به  شكانیان را  كه ا ست در اين يدي نی ترد

بود ، در  سكندر  له ا گار حم كه ياد ناني  نگ يو از فره

پارس منفور مي داشتند و اين از اقدامات بعدي اردشیر 

در تقوياات آيااین زرتشااتي و جاااه طلبیهاااي او در 

بازگرداندن سرزمینهاي شاهان هخامنشي معلوم مي شود . 

ر پ  از استوار ساختن موقعیت خود از همین رو ، اردشی

شروع به دست اندازي به متصرفات روم شرقي در سوريه 

سال  یان در  23۰كرد و در  شود . روم صیبین را گ م. ن

م. به ارمنستان و بین النهرين حمله كردند و  232سال 

ما ،  ست داد ، ا شیر را شك سپاه ارد سوروس ،  ساند  الك

روم را داار آشفتگي م. دولت  235كشته شدن او در سال 

 238كرد و اردشیر از اين وضع استفاده نمود و در سال 

م. نصیبین و حران را از رومیان گرفت . ظاهرا" ، در 

يا "  تره "  شهر " ه كه  بود  شیر  سلطنت ارد خر  اوا

مت  پ  از مقاو عراق،  يت  مي در تكر شهر مه ضر" ،  الح

 سختي به دست ايرانیان افتاد . بعضي ، فتح الحضر را
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ضیزن  تر  نت دخ جه خیا شاپور اول و آن را نتی ست  به د

)پادشاه الحضر( مي دانند كه عاشق شاپور شده بود . 

اين قصه افسانه ساختگي است ، ولي حقیقتي در آن هست 

صرف آن  بوده و ت ستحكمي  عه م ضر قل شهر الح كه  وآن اين

 به آساني صورت نگرفته است . 

پ  از  شیر اول  سل 14ارد ماه  طنت از سال و ده 

جهان رفت و پسرش، شاپور اول به جاي او بر تخت نشست 

سال  سپتامبر  غاز آن  كه آ سالي  با 241)در  طابق  م. م

 سلوكي بود( .  538

اردشیر ، هم سرداري بزرگ و جنگجو و فاتح بود و 

كت  مدبر . او ممل سازنده و  يت و  با كفا شاهي  هم پاد

رد و درآو  پهناور ايران را تحت اداره مركازي واحادي

شهرهاي زيادي را بنا و يا باز سازي كرد ، و به نام 

خود نامید . وي در تامین آسايش و رفاه و نظم مملكت 

كوشااید و آيااین زرتشااتي را قاادرت تااازه اي بخشااید . 

یت  خود او روحان شايد  جداد و  كه ا جا  نین ، از آن همچ

داد و اين معني در استوار داشتن موقعیت او و شاهان 

، نقش مهمي داشت و موجب ثبات و پايداري بعدي ساساني 

 آن گرديد . 

اردشیر ، يك حكومت ملي بر پايه فرهنگ ايراني 

مان  كه از ز ناني را  نگ يو فوذ فره لو ن هاد و ج نا ن ب

ته  يران راه ياف تدريج در ا به  شكانیان  سلوكیان و ا

بود گرفت . به همین سبب ، در تاريخ ايران باستان يك 

ايي است و دوام حكومت ساساني در اهره درخشان و استثن

اهااار قاارن ، بااه طااور حااتم نتیجااه سیاساات اصاایل و 

خردمندانه اوست . او شهرهاي " اردشیر خره " و " رام 

نا  پارس ب لت  شیر " را در ايا يوارد  شیر " و " ر ارد
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نهاد وشهر "كرخا " را در " مسنا " )میسان( بازسازي 

هاااد . كاارد و آن را " اسااتر آباااد اردشاایر " نااام ن

ساخت  شیر " را  باد ارد شت آ قه " وه نین در آن منط همچ

كه بعدها در قرن اول هجري ، شهر " بصره " درجاي آن 

ساخته شد. از شهرهاي ديگري كه به او نسبت مي دهند ، 

" هرمزداردشیر " است در خوزستان كه بعدها " هرمشیر 

" خوانده مي شد و در " بحرين " )در قسمت ساحل شرقي 

ان( " پسا اردشیر گ است كه " خط " نامیده مي عربست

 شد و در شمال عراق ، " نودارشیر " يا " حزه " است . 

فتوحات بزرگ در بیرون از مرزهاي ايران در زمان 

شاهانه  هاي  شاپور كار ساني روي داد .  شاپور اول سا

قش  شت " در ن به زرت نه" كع سه زبا به  خود را در كتی

ست ساخته ا جاوداني  ستم ،  پدرش  ر كه  پ  از آن . او 

)اردشاایر( را از نااژاد خاادايگان و شاهنشاااه ايااران 

خوانااده ، خااود را نیااز پرسااتنده ماازدا و شاهنشاااه 

ايرانیان و غیر ايرانیان نامیده و ممالكي را كه زير 

تصرف او بوده انین بر شمرده : " ايالت پارس ، پارت 

ان ، خوزستان )سوزيانا( ، دشت میسان )مسنه( ، آسورست

)عراق( ، آديابنه )حديب ، نوت خشتركان يا نوداردشیر 

نواحي  صیبین و  يه ، ن یت عربا ستان )ب صل( ، عرب = مو

ستان ،  نه( ، ارمن جان )آتروپات جاور آن( ، آذرباي م

گرجستان ، ماخلونیا )لزيكا( ، بالسگان )دشت مغان( تا 

قفقاز و دشت آلباني )اران( و تمام سلسله جبال البرز 

هوركانیا )گرگان( ، مرگیانه )ناحیه مرو( ،  ، ماد ،

آريه )هرات( ، و ممالك ماوراي آن كرمانیا )كرمان( ، 

سكستان )سیستان( ، تورن )طواران( ، مكران ، پارادنه 

شكیبور  بل پ تا مقا شان  لك كو سند و مما ستان( ،  )بلوا

)پیشاور( و تا مرزهاي كاشغر ، سغديانه و تا شكند، و 
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)در جنوب( عمان . شاپور مي گويد :  آن سوي ديگر دريا

" ما امراء وحكام همه اين بالد متعدد را با جگزار و 

 مطیع خود ساختیم " . 

پاا  از آن شاااپور فتوحااات خااود را در جنااگ بااا 

ما در  كه  پ  از آن يد:  مي گو هد و  مي د شرح  یان  روم

حكومت خود مستقر شديم ، " گورديان قیصر " سپاهي از 

ترتیب داد و به آسورستان )عراق( گوت ها و ژرمن ها 

حمله كرد . در مسیخه واقع در آسورستان ، نبرد سختي 

سپاه روم را  ما  شد و  شته  يان ك صر گورد فت و قی در گر

نابود كرديم . رومیان ، فیلیپ را به قیصري برداشتند 

تاوان  نار،  هزار دي صد  مد و پان شتي آ سر آ بر  و او 

شااده   پیااروز جنگااي پرداخاات ، مساایخه را )كااه در آن

بوديم( " پیروز شاپور " نام كرديم )همان انبار دوره 

اسالمي( . قیصر روم باز گري كرد و به ارمنستان زيان 

وارد ساخت ، ما هم به متصرفات او حمله برديم و در " 

مي را  سرباز رو هزار  صت  بال ( ش شهر  سوس " ) باربلی

شكست داديم و سوريه را به باد غارت داديم و اين شهر 

نه( ازرا  ثا )عا گرفتیم : آنا یان  پان روم ثه ارو ، بر

)قربه( ، برثا اسپورك )حلبیه( ، سورا ، باربلیسوس ، 

هیراپولی  )منبج( ، حلب ، قنسرين، افامیه ، رفنیه ، 

سیه ،  ناز ، قابو نداروس ، ارم ما ، گی ما ، اوري زوگ

صالحیه ،  سكندرون ، ا سلوقیه ، ا خوروس ،  یه ،  انطاك

ستن ما ، ر صالحیه ،  سنجار ، ح لوك ،  كوير ، دو ، ز

خز ، و از  نان ،  تل بط یا( ،  مرعش )گرمانیك صري ،  ب

یت و  یل و كلك مان و ارتانگ ستله و دو یه :  كاپادوك

شاهر باا   سوئیدا و فراآتا ، كاه جمعاا" ساي و هفات

 دشتهاي آن مي شود . 
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در طي جنگهاي سوم با روم ، هنگامي كه ما به " 

ديم ، قیصر " والريان " حران و رها " حمله ور شده بو

روي به ما آورد . او از شهرهاي اروپا و آسیا سپاهي 

شد . در آن  مي  تن  هزار  تاد  حدود هف كه در  كرد  مع  ج

سوي حران و رها جنگ بزرگي روي داد كه در آن ما قیصر 

والريان را به دست خود اسیر و عده اي از سران سپاه 

ر بند كرديم و سناتورها و افسران و صاحب منصبان را د

و آنان را به ايالت پارس برديم. پ  از آن ، سوريه و 

سوزانديم .  كرديم و  يران  یه را و یه و كاپادوك كیلیك

در اين جنگ ، شهرهاي سمیساط ، اسكندرون ، كاتابولون 

، اياس ، مصیصه ، مالون ، آدانا ، طرسوس ، ايچل و ، 

كه عین زربه ، نیكوپولی  ، انامور ، زلینون و ، سلف

، توانااا ، قیصااريه ، ارگلااي و ساایواس ، و قرمااان و 

قونیه را به تصرف در آورديم ." )بسیاري از شهرها كه 

 نامهاي امروزيشان مشكوك بود ، از قلم انداخته شد( . 

مزداول ) شاپور اول ، هر  2۷2سپتامبر  14پ  از 

هرام اول ) هرام دوم  2۷3سپتامبر  14م.( و ب م.( و ب

.( و بهرام سوم ، معروف به سكانشاه م2۷6سپتامبر  13)

م. به ترتیب  293)پادشاه سیستان( ، در نهم سپتامبر 

هر دو  هرام اول ،  مزداول و ب ستند . هر خت نش بر ت

پسران شاپوراول بودند و بهرام دوم ، پسر بهرام اول 

به  صر روم  كاروس " قی هرام دوم ، "  مان ب بود . در ز

پیش  سفون  تا تی كرد و  له  يران حم پ  از ا لي  فت . و ر

سال  ستند و در  قب نش یان ع صر ، روم م.  283مرگ قی

بنابر معاهده أي ، ارمنستان و قسمتي از بین النهرين 

مزد  هرام دوم ، هر مان ب ند . در ز يران گرفت را از ا

)برادرش( كه حاكم خراسان و لقب كوشانشاه داشت ، بر 

برادر عاصي شد . بهرام دوم اين شورش را فرونشاند و 
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پسر خود ، بهرام )بهرام سوم( را با عنوان سكانشاه 

 2۷6حاكم شرق ايران كرد . در زمان بهرام اول در سال 

م. ، " ماني " موس  معروف آيین مانوي پ  از محاكمه 

كشته شد. پوست او را كندند و با كاه پر كردند و از 

يكي از دروازه هاي شهر " گندي شاپور " كه از بناهاي 

نام شاپور اول  به  ين دروازه  ند .ا بود ، بیاويخت

دروازه ماني معروف شد . بهرام سوم بیش از اهار ماه 

شاپور اول  سر  سي ، پ پدر او ، نر موي  كرد و ع سلطنت ن

سال  ست )در  خت نش با "  293بر ت نگ  سي در ج م(. نر

گالريوس " )كه از سوي ديو كلسین قیصر روم شده بود( 

سال  مان  نابر پی خورد و ب ست  یه از 298شك پنج ناح م. 

ارمنستان كواك را به رومیان واگذار كرد." تیرداد " 

پادشاه ارمنستان و گرجستان شد و به تبعیت دولت روم 

كه  تا آن شید  طول ك سال  هل  هده ا ين معا مد . ا در آ

 3۰9شاپور دوم )آغاز سال سلطنت او پنجم سپتامبر سال 

را  م.( اين معاهده را بر هم زد و اراضي از دست رفته

 باز پ  گرفت . 

از نرسي كتیبه اي دو زبانه در " پايقلي " يا " 

پايكولي " واقع در خاك عراق به جاي مانده است . در 

اين كتیبه ، فهرستي از بزرگان كه نرسي را در برابر 

لت  تابع دو شاهان  خود از  كرده و يت  سوم حما هرام  ب

نان :  له آ كه از جم ست ،  مده ا ند آ بوده ا ساني  سا

اساني نشاه و خوارزمشاه است كه مي رساند دولت سكوشا

، حكومت و اقتدار خود را در مشرق و شمال شرقي ايران

 حف  كرده بود . 

كه  سالي  مزد دوم ، در  سرش ، هر سي ، پ پ  از نر

م. بود بر تخت نشست .  3۰2آغاز آن هفتم سپتامبر سال 

او را پادشاهي نیرومند و عادل وصف كرده اند . هرمزد 
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  از هفت سال و پنج ماه سلطنت در گذشت . بزرگان ، پ

ايران ، فرزند او را كه هنوز در شكم مادر بود و حدس 

مي زدند كه پسر خواهد بود به سلطنت برداشتند . او 

پ  تولد ، به نام شاپور خوانده شد و در تاريخ به " 

 شاپور دوم " معروف گرديد . 

له و  يران حم به ا عرب  يل  كودكي او قبا يام  در ا

تا درون مملكت ايران نفوذ كردند. شاپور شايستگي خود 

را در همان زمان نوجواني نشان داد و پ  از آنكه خود 

جام داد  كه ان كاري  ستین  فت ، نخ ست گر به د قدرت را 

بیرون راندن عربها از ايران بود . در جنگهاي نخستین 

یرو یان ، پ یوني " و " با روم يل " خ شورش قبا شد.  ز 

یع  نان را مط كرد و آ خاموش  يران  شرق ا سكا " را در م

خود ساخت . پ  از آن ، نامه تندي به قیصر روم نوشت 

و در آن خود را شاه شاهان و برادر آفتاب و ماه ، و 

صر  نین ، از قی ند .همچ ندتر خوا خود نیروم جداد  از ا

ه غدر از اجداد او خواست تا زمینهايي را كه رومیان ب

گرفته بودند باز پ  دهد و اگر امپراتور جواب مساعدي 

ندهد ، سپاهیان ايران پ  از زمستان با قواي نظامي 

خود به روم حمله خواهند كرد . " كنستان  " در نامه 

شكي و  فاتح خ خود را  شت ،  شاپور نو سخ  كه در پا أي 

اپور دريا و پیروز در همه وقت خواند و در خواستهاي ش

را رد كااارد . همچناااین ، او را باااه در خواساااتهاي 

ناسنجیده و بیرون از حد مالمت كرد . شاپور ، جنگ با 

م. شهر " آمد " را  359رومیان را آغاز كرد و در سال 

گرفت . ژولین ، امپراتور  ٬پ  از مقاومت سخت رومیان 

روم ، بااه مقابلااه شاااپور شااتافت و در حملااه هرماازد 

ا كه به روم پناه برده بود با ارشاك )برادر شاپور( ر
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سوم شاه ارمنستان به همراه خود داشت. سپاه روم تا 

تیسفون پیش رفتند . ژولین امپراتور روم كه به سبب 

بازگشتش از مسیحیت به " مرند " معروف است ، در جنگ 

شد  ناگزير  شین او  يان " جان شد . " يوو شته  مي و ك زخ

اراضي را كه از نرسي با شاپور صلح كند وبسیاري از 

گرفته بودند ، باز پ  دهد . شهرهاي سنجار و نصیبین 

به تصرف ايرانیان در آمد و شاپور ، ارمنستان را نیز 

به دست آورد . در اين میان، گوت ها به بالكان حمله 

ور شدند و رومیان نااار گرديدند كه در مهاهده صلحي 

گذار يران وا به ا ستان را  ظم ارمن سمت اع ند.  ، ق كن

شاپور ، مانند ديوكلسین امپراتور روم كه استحكاماتي 

در سوريه و شمال عراق در برابر رومیان و عربها بنا 

كرد كه به " خندق شاپور " معروف شد . در قفقاز نیز 

شاپور دست به ساختن استحكاماتي در برابر قبايل وحشي 

بواب( را  باب ال ند ) سد در ب ند  مي گوي شمال زد و 

شاپور آغاز كرده است . در زمان شاپور ، تعقیب  ابتدا

و آزار و رعاياااي غیرزرتشااتي و مخصوصااا" مساایحیان و 

مانويان و يهوديان به شدت دنبال گرديد. آذرباد پسر 

شاپور دوم  مان  شتیان در ز بزرگ زرت بد  سپند مو ماراب 

شتري  فوذ بی قدرت و ن مان او  شتي در ز ين زرت بود و د

 يافت . 

شاپ مرگ  سلطنت پ  از  به  شیر دوم  ور دوم ، ارد

رسید كه نسبت او از لحام اينكه برادر يا پسر شاپور 

اوت  19بوده است ، محل ترديد مي باشد . جلوس او در 

م. بود. حكومت او اهار سال طول كشید و اون  3۷9سال 

شت ، از  سازگاري ندا باي دوران سر گان و نج با بزر او 

 383ر سوم از سال كار بر كنار شد . پ  از او ، شاپو
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شته  388تا  ثه اي ك ثر حاد يا در ا كرد و گو مت  م. حكو

 شد. 

به  سلطنتش  پیش از  كه  هارم  هرام ا پ  از وي ، ب

م. به سلطنت رسید و  388كرمانشاه معروف بود در سال 

حكومت او يازده سال دوام يافت . در زمان شاپور سوم 

شرق هايي در م تار جنگ يران گرف هارم ، ا هرام ا  يا ب

كشور بود . پادشاه كوشان كه در بلخ استقرار داشت ، 

احتمااال" بااا خاناادان اشااكاني حاااكم باار ارمنسااتان 

 خويشاوند بود . 

به  عروف  گرد اول م هارم ، يزد هرام ا پ  از ب

م. بر تخت نشست و بیست و يك سال  399بزهكار در سال 

حكومت كرد. بزهكار خواندن او به دلیل خشونت او با 

اليمت او با رعاياي مسیحي بوده است . به بزرگان و م

طور كلي ، او با پیروان اديان ديگر رفتاري خوب داشت 

. مي گويند او با دختري يهودي ، به نام " شوش دخت " 

كه دختر راس الجالوت يهوديان بود ازدواج كرده بود . 

عي از  سفون مجم سلوكیه تی سیحیان در  مان او ، م در ز

كه باه اختالفاات میاان خودشاان تشكیل دادند   اساقفه

سوء  تار او  سن رف سیحیان از ح ما ، م ند . ا يان ده پا

استفاده كردند و به بعضي از آتسكده ها آسیب رساندند 

ند . در  یه ك نان را تنب گرد آ كه يزد شد  جب  ين مو و ا

اياان زمااان ، " اركاااديوس " امپراتااور روم از او 

يوس دوم  سرش تئودوز مت پ كه قیمو مود  ست ن بر درخوا را 

صي  پذيرفت و شخ ست را  ين درخوا گرد ا یرد . يزد هده گ ع

اخته را به نام آنتیوخوس بیزانسي فرستاد تا پ  از 

مرگ اركاديوس ، قیمومت تئو دوزيوس را برعهده گیرد. 

پ  از مرگ يزدگرد اول ، پسرش بهرام پنجم معروف به " 
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گور" كه در حیره تحت سرپرستي پادشاه لخمي تربیت شده 

به ايران آمد و حكومت را از دست خسرو نامي كه  بود و

 42۰از سوي بزرگان به سلطنت رسیده بود، گرفت )سال 

م.( . بهرام را به شكار دوستي و عیش طلبي و معاشقه 

ين  ستانهايي از او درا ند و دا كرده ا صف  نان و با ز

باره بر جاي مانده است . او لولیان را از هند آورد 

خود ، مردم ايران را سرگرم كنند تا با آواز و موسقي 

. در زمان او تعقیب و شكنجه مسیحیان از نو شروع شد 

و بسیاري از اين ايشان به خاك روم پناه بردند. با 

دخالت امپراتور و كشمكش مختصري كه روي داد ، بهرام 

پذيرفت كه فراريان مسیحي به ايران باز گردند و با 

عوض ، شود و در  تاري  خوش رف شان  ني  اي شتیان ايرا زرت

نیز در خاك روم در عبادت خود آزاد باشند . همچنین ، 

امپراتور روم مبلغي را براي حف  گذرگاههاي قفقاز از 

حمله " هونها " به ايران بپردازد. اين مبلغ كه هر 

ساله به ايران پرداخته مي شد، در ايران به معني باج 

 تلقي مي گرديد . 

قي و شمالي موفق بود بهرام در جتگ با اقوام شر

" خیونیهاا " بودناد ، در   . اين اقوام كاه ظااهرا"

كتابهاي مورخان ايراني به " ترك " معروف شده اند . 

سكه هايي به نام بهرام پنجم در بخارا به دست آمده 

است كه دلیل نفوذ ايران در ماوراءالنهر مي باشد . 

شكیل در زمان بهرام پنجم مجمعي از اساقفه در ايران ت

یزان   ساي ب يران را از كلی سیحیان ا ستقالل م شد و ا

فرورفتن او  شكار و  ثر  هرام را در ا مرگ ب كرد.  عالم  ا

 را در باتالقي دانسته اند. 
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گرد دوم در  يزد  سرش  پنجم ، پ هرام   438پ  از ب

حدود  مت او  سید و حكو سلطنت ر به  مه  18م.  سال ادا

ام شرقي كه پیدا كرد . دوران سلطنت او به جنگ با اقو

كوشانیان و به عبارت بهتر ، هفتالین يا هپطالیان يا 

هپطالن يا هیاطله كه به جاي كوشانیان در شرق و شمال 

قر  مدتي م گرد  شت . يزد ند ، گذ شده بود ستقر  يران م ا

شرق  یت  تا امن قرار داد  سان  شابور خرا خود را در نی

ايران را تامین كند . پ  از آن ، به تعقیب مسیحیان 

 ر ارمنستان و غرب ايران پرداخت . د

سوم  مزد  تر او هر سر بزرگ گرد دوم ، پ پ  از يزد

بر تخت نشست . ولي ، برادرش پیروز به كمك هیاطله، 

، م.(. پیروز 45۷به دست گرفت )سال سلطنت ساساني را 

شورش آلباني ها را در شمال قفقاز خوابانید و بزرگان 

ند ، آ پدرش بود ند  كه در ب ني را  كرد . در ارم زاد 

 زمان او خشكسالي سختي در سرتاسر ايران روي داد. 

پیروزدر جنگ با همسايگان شرقي خود ، هیاطله ، 

نان  یده و آ سفید نام هاي  له را هون خورد . هیاط ست  شك

له  ند . هیاط سته ا تري دان نگ به مدن و فره را داراي ت

كت  غرب حر سوي م به  این  خاك  قع در  سو " وا از " كان

تخارستان هجوم برده بودند و انانكه گفته كرده و به 

شد ، پیروز در جنگ با ايشان شكست خورد و به اسارت 

ايشان در آمد . پیروز وعده داد كه مبلغي براي آزادي 

خود بپردازد و پسرش كواذ )قباد( را به گروگان بدهد 

 و از مرز تعیین شده تجاوز نكند. 

ه ماند كواذ ، دو سال به حالت گروگان نزد هیاطل

شد .  ته  یروز پرداخ سوي پ مه از  لغ جري كه مب تا آن

پیروز اين شكست را نتوانست تحمل كند و با سپاهي به 

كشور هیاطله حمله برد ، ولي شكست سختي خورد و كشته 
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تا  نان  مد و آ له در آ سارت هیاط به ا ترش  شد . دخ

پ  از  ند .  خود در آورد صرف  به ت هرات را  مرورود و 

م.( و 484، برادرش بالش بر تخت نشست )كشته شدن پیروز 

شان  به اي سنگین  باجي  كرد و  شتي  له آ با هیاط او 

يادي داد و  یازات ز یان امت به ارمن نین  خت . همچ پردا

خاك  شتي را در  هاي زرت شكده  شدن آت یده  ستور برا د

 ارمنستان صادر كرد. 

مورد  سیحي  كیش م سطوري از  شاخه ن مان او ،  در ز

سیحیان  شتر م بول بی سال ق بالش در  شد .  قع  يران وا ا

   م. معزول گرديد و كواذ )قباد( بر تخت نشست .488

سي  ماعي و سیا بي اجت با انقال صادف  كواذ م سلطنت 

عدالت  به  مزدك "  نام "  به  صلحي  شد . م يران  در ا

اجتماعي و تقسیم ثروت و امالك میان مردم تبلیغ كرد و 

عدالت تب به  عي  یل واق خواه از راه م غي و كواذ ،  لی

خواه از روي مصالح سیاسي و كوتا كردن نفوذ بزرگان و 

گان و  بر بزر مر  ين ا كرد . ا فداري  شراف ، از او طر ا

روحانیان زرتشتي گران آمد و به دستیاري گشنسپ داد ، 

كنارنااگ ، او را از ساالطنت معاازول كردنااد و باارادرش 

به  كواذ  شاندند .  جاي او ن به  سپ( را  سپ )زاما جاما

نده شد . اما، به دستیاري يكي از بزرگان زندان افك

به نام سیاوش ، از زندان گريخت و نزد هیاطله رفت . 

سپاهي را  شت و  مي دا قدم او را گرا له م شاه هیاط پاد

يران ب به ا با او  كه  ساخت  به مامور  ند و او را  رو

. جاما سپ تسلیم شد و كواذ دوباره سلطنت برگردانند

 برتخت نشست . 

كه از  یان  گاه روم كواذ آ لي  هاي داخ گرفتاري

بودند ، از دادن مبلغ سالیانه براي حف  معابر قفقاز 
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هارت و  یان م با روم نگ  كواذ در ج ند .  خودداری كرد

يا  پولی   شهر تئودوزيو كرد و  بت  خود را ثا قدرت 

ارزروم را از رومیااان گرفاات و بلیزاريااوس ، سااردار 

رد . معروف رومي ، را شكست داد و شهر آمد را تصرف ك

بود و  كواذ ن فع  به ن شه  یان همس با روم نگ  لي ، ج و

 سرانجام به صلح انجامید . 

سرو  سرو )خ نام خ به  سرانش را  كي از پ كواذ ، ي

اول( ، كااه بعااد لقااب انوشاایروان يافاات ، ولیعهااد و 

گان و  مك بزر به ك جوان  سرو  كرد . خ خود  شین  جان

شفتگیهاي  شت و آ یروان او را ك مزدك و پ یان ،  روحان

اعي ناشي از انقالب مزدكیان را جبران كرد . خسرو اجتم

يران  تاريخ ا شاهان  ترين پاد شیروان از بزرگ اول انو

است و او را به سبب اصالحات داخلي و به خصوص اصالحات 

مالیاااتي ، لقااب عااادل يااا دادگاار داده انااد .خساارو 

م. بر تخت نشسته بود ، پ   53۰انوشیروان كه در سال 

و ساختار نظامي ايران ، در سال  از اصالحاتي در سپاه

م. به خاك روم حمله برد و تا انطاكیه پیش رفت و  54۰

آن شهر را به تصرف در آورد و به باد غارت داد . در 

بازگشت شهري در نزديك تیسفون ساخت كه اسیران رومي 

را در آن جاي داد و آن را " وه انتیوا خسرو " نامید 

یه تر از انطاك كه به سرو  شهر خ یان آن  ) ست .( ايران ا

لب  اار طا یزان  نا تور ب ند . امپرا گان نامید را روم

سرو  به خ في  لغ گزا كه مب كه  يد  هد گرد شد و متع صلح 

شهرهايي كه از رومیان  بپردازد . خسرو در بازگشت از

بود ته  شد گرف سبب  كه  كرد  فت  يادي دريا بالغ ز ، م

   امپراتور از مصالحه اشم بپوشد.
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صرفات رو به مت سرو  سیاه خ ياي  نار در یان در ك م

حمله برد و شهرهاي " لزيكا " و " پترا " را به تصرف 

صیبین  به ن صر  سردار قی يوس ،  مالت بلیزار در آورد . ح

ند ،  هايي ا صلحها و نبرد پ  از  ند . جه ما بي نتی

م. صلحي پنجاه ساله میان ايران  561سرانجام در سال 

به ر كا "را  سرو " لزي شد و خ قد  باز و روم منع یان  وم

كه  شدند  هد  یز متع یان ن بل ، روم پ  داد . در مقا

 سالنه مبلغي طال به ايران بپردازند . 

كه  ترك ،  قان  با خا سرو  شرق ،خ شمال  شرق و  در 

خود را به سرزمین هیاطله رسانده بود ، متحد گرديد و 

اين دو ، هیاطله را از میان برداشتند . از آن تاريخ 

انیان همسايه شدند و ظاهرا" ، به بعد ، تركان با اير

 " جیحون " مرز میان ايران و تركان گرديد . 

سیاست خسرو در جنوب عربستان نیز به پیروزي منجر شد 

مذهب  به  كه  شیان ،  ستیاري حب به د یزان   لت ب و دو

مساایحي مونااوفیزيتي )يعقااوبي( در آمااد بودنااد ، مااي 

ا خواستند بر راه بازرگاني دريايي و خشكي میان اروپ

و هند مسلط شوند و دست ايرانیان را به كلي از درياي 

هند كوتاه كنند . در جريان حوادث ، ابرهه نامي كه 

ثه  بود ، در حاد شده  سلط  من م بر ي بود و  شیان  از حب

حمله به حجاز و مكه كشته شد. اين واقعه كه در میان 

مورخان اسالمي به واقعه فیل و سال وقوع آن به " عام 

ع یل " م ست الف مذكور ا یز  ید ن قرآن مج ست ، در  روف ا

( و ظاهرا" تولد حضرت رسول در همین سال ، 1۰5)سوره 

 م. مسیحي ، اتفاق افتاد .  5۷۰يعني حدود سال 

سال  سیف  5۷2در  مك  ست ك به در خوا سرو اول  م. خ

بن ذي يزن ، يكي از نجیب زادگان عربستان جنوبي پاسخ 

ندهي يه فرما يايي  یروي در يك ن مي "  داد و  " وهرزديل
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براي بیرون راندن حبشیان از يمن فرستاد . أين نیرو 

یب ،  بدين ترت هد و  ست د شیان را شك كه حب شد  فق  مو

 عربستان جنوبي زير نفوذ دولت ايران قرار گرفت . 

يران و روم در  یان ا هايي م هم جنگ ستان  سر ارمن بر 

گرفت كه نتیجه نهايي آن ، پیروزي خسرو بود . او پ  

م. در گذشت . اگر اه  5۷9سال سلطنت ، در سال  48از 

شاپور اول و  مان  صرفات ز پاي ت به  صرفات او  سعت ت و

لي دوران  سید ، و تاه( نر مدتي كو جز در  شاپور دوم )

براي  ظامي  سي و ن تدار سیا شكوه واق سلطنت او دوران 

مان او  یز ز گي ن حام فرهن نین ، از ل بود . همچ يران  ا

 اسانیان بوده است . درخشانترين دوران حكومت س

پ  از او ، پسرش هرمزد اهارم برتخت نشست . او 

اگر اه پادشاهي عادل بود، اما در سیاست ناتوان بود 

و به همین سبب ، سردار نامدار خود معروف به " بهرام 

فاتح  غرب  شرق و  عدد در  هاي مت كه در جنگ اوبین " را 

لبته شده بود ، بر اثر شكستي از كار بر كنار كرد . ا

، اين امر خود موجب عصیان اين سردار بزرگ گرديد . 

در باريان و روحانیان نیز از هرمزد دل خوشي نداشتند 

و همه اين امور سبب گرفتاري و مرگ او گرديد .پ  از 

به  يز "  سرو پرو به " خ عروف  سرو دوم م سرش خ او ، پ

سلطنت رسید . البته ، لزم به ذكر است كه اين سلطنت 

شندگیهاي اندي داشت ، اما مايه ضعف و علت گراه درخ

اصلي سقوط دولت ساساني نیز بود . بهرام اوبین مصمم 

 شد كه به تیسفون برود و خسرو را ازسلطنت بردارد . 

پاا  از حااوادث انااد ، خساارو بااه " موريقیااوس " 

ضي  پ  دادن بع برد و در ازاي  ناه  یزان  پ تور ب امپرا

ست . م ياري خوا شهرها ، از او  با از  یوس او را  وريق

سپاهي ياري كرد و خسرو توانست با اين سپاه ، بهرام 
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را شكست دهد . بهرام نزد خاقان ترك گريخت و در آنجا 

سطام ،  شد . ب شته  مدتي ، ك پ  از  سرو ،  يك خ به تحر

دايي خسرو نیز كه در گرفتاري هرمزد و پدر خسرو دست 

شورش به  سر  شت  ك دا ستقالل  عالم ا هاد و در ري ا . ردن

سال  پ  از ده  لي  سكه زد و خود  نام  به  نین ،  همچ

مقاومت به دست يكي از هیاطله كشته شد . در بیزان  ، 

موريقیوس امپراتور كه به خسرو ياري داده بود بر اثر 

تور  خود را امپرا نامي ،  كاس "  شد و " فو شته  شورش ك

خواند. در اين جريان ، خسرو بهانه خوبي براي باز پ  

ي از دست رفته به دست آورد و به ارمنستان گرفتن اراض

نام "  به  سرداران او  برد .  له  سطین حم شام و فل و 

شاهین " و " شهربراز " شكستهاي پي در پي به رومیان 

ست  به د صر ،  قدس و م یت الم شق و ب ند و دم واردآورد

با  مرد  یان ، در روم  ين م تاد . در ا یان اف ايران

قل( زمان امور را  كفايتي به نام " هراكلیوس " )هر

ظامي  مور ن مي درا صطالحات مه پ  از ا فت و  ست گر به د

كشور ، روي به ايران آورد . در اين حمله ، ايالت از 

 -دست رفته راباز پ  گرفت و دستگرد ، محل اقامت خسرو

و نیااز شااهرهاي آذربايجااان را بااه باااد غااارت داد . 

به  سرانجام ، بزرگان ايران بر خسرو شوريدند و او را

شیرويه ، او را  سرش  ستیاري پ به د ند و  ندان انداخت ز

م.( اين شكستهاي پي در پي و نیز شكست 62۷كشتند )سال 

عرب ،  يل  قار" از قبا سرو در " ذو سپاهیان خ گین  نن

بنیه نظامي و اقتصادي كشور را به تحلیل برد و ايران 

ست  به د بور را  مان ع ند ز كه بتوا سته اي  فرد شاي از 

 ماند . گیرد محروم 

سول  ضرت ر بري ح به ره سالم ،  ين ا یان د ين م در ا

اكرم )ص( در سرتاسر عربستان گسترش يافت و قبايل عرب 
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تحت رهبري ديني و سیاسي اسالم ، متحد گرديدند . پ  

از وفات حضرت محمد )ص( اين عربهاي مسلمان به ايران 

و روم حمله بردند و سرتاسر شامات و سوريه و فلسطین 

يان  نین در جر ند . همچ یان گرفت ست روم صر را از د و م

سال  سیه )در  نگ قاد سپاه 636ج بر  عي  ست قط م.( شك

 632پادشاه ساساني )جلوس در سال  يزدگرد سوم، آخرين

سال  سوم )در  گرد  مرگ يزد با  ند .   651م.( وارد آورد

م.( در مرو ، حكومت مقتدر و شكوهمند دولت  653م. يا 

مان  يران در ز لت ا سید. دو يان ر به پا یز  ساني ن سا

ساسااانیان از نظاار نظااامي و اجتماااعي و اقتصااادي و 

ن ملت ، نظیر فرهنگي به جايگاهي رسید كه در تاريخ اي

سیار  شیان ، ب صرفات هخامن سعت مت شود. و مي  يده ن آن د

كه  یان ) بر يونان لي در برا بود و سانیان  شتر از سا بی

ند(  بزرگ بود ندان  نه ا سرزمیني  با  اك و  تي كو مل

لوب  سرانجام ، مغ هد و  شان د ستواري ن قدرت ا ست  نتوان

آنان شد. دولت اشكاني هم از لحام انسجام داخلي ، آن 

لزم حكااومتي را نداشاات . ساسااانیان ، در ماادت قاادرت 

حام  كه از ل تي  با دول غرب  ستند در  سال توان صد  اهار

تشااكیالت نظااامي مقتاادرترين كشااورهاي آن عصاار بااود ، 

بجنگند و بارها آن دولت را شكست دهند . اين حكومت ، 

تدر  گرد مق بان  قوام بیا بر ا شمال در برا شرق و  در م

كت را  كرد و ممل مت  خت و سخت مقاو ها و تا از غارت

یز ،  لي ن حام داخ جات داد . از ل شان ، ن هاي اي تاز

ماعي و  گي و اجت هاي فرهن يه  با پا سجم  سكیالتي من ت

اقتصادي نیرومند به وجود آورد . دانش طب و نجوم در 

سیقي  كرد و مو لي  شرفتهاي ك يران پی شان در ا مان اي ز

بیش  كم و  یز ،  گر ن هاي دي فت . هنر يي يا قام وال م

ش ساني از پی لت سا حال دو هر  به  شتند .  رفتهايي دا
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به  خان  مه مور كه ه ست  قديم ا یاي  هم دن هاي م يده  پد

اهمیاات آن روز بااه روز بیشااتر آگااهاااي پایااادا مااي 

   کاناند.

 

 آئین مغان

هزاره اوّ  يل  شت ، در اوا هور زرد بل از ظ بل ق ل ق

كیش  سی   ستا و تا پیش از آوردن او ني  میالد ، يع از 

، در ناازد « ماااد»مزديسااني و قباال از تشااكیل ساالطنت 

بوده  جري  مول و م ني مع يران دي يايي ا یر آر یان غ بوم

 تعريف كرده اند . « آئین مغان»است كه از آن به 

در  Magay« مگااو»بزبان فرس قاديم ، « مگوش»كلمع مغ 

( درتلوكالم فقط در يكجا ذكر شده ۴۵/۷اوستا )يسنافصل 

ني آو  ست و « ااكر»و « خادم»نرا بمع كرده ا ستعمال  ا

هاي  يان  به آر عد از غل كه ب شود  لوم می جا مع از اين

شمالي مهاجم ساكنین اصلي بومي را مانند ديگر ممالك 

خود  سخر  شدند ، م ها  جوم آريان له و ه مورد حم كه   ،

ااكر مانبرداري و  ها را بفر شته كرده و آن خود گما ي 

قديم  سكنه  ها از  مي  ند عیال ها مان ظاهرا مغ ند .  بود

ايران بوده اند و بهیچیك از دو نژاد آريايي و سامي 

ند . ب شته ا ستگي ندا لق و ب سكنه ظتع به  نان  قوي آ ن 

، ظاهرا از ياك  Dravidians –قديم هند ، دراويديان ها 

 نژاد مي باشند. 

 

 دركتیبه داريوش  

سناد ا كي از ا نا ي فه هما باين طاي جع  ني را يرا

كتیبه داريوش كبیر در بیستون است كه در آنجا از مغ 

از جماعت ماغ  Gaumataها ياد كرده و میگويد گواماتا 
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ها بوده و میخواسته است سلطنت را غضب كند و خانواده 

هخامنشي پارس را براندازد و شاهنشاه براو غلبه يافت 

سانیده خاندان خود و جمعي كثیر از مغ ها را بقتل ر

را از خطر آنان نجات داد . ولي اين كتیبه از رسوم و 

 عادات ايشان ذكري نمیكند . 

 

 در منابع عبريمغان 

در منابع عبري وصحف انبیاء بني اسرائیل كه قبل 

مده در  ير آ نه بتحر مان ازم يا در ه بل و  سارت با از ا

ا مگوش ها –اند مكان اجمال و بطور ضمني از مغ ها يا 

ذكر رفته است ، از آنجمله در كتاب ارمیااء نباي )  –

( بوجااود يااك صاااحب منصااب مجوسااي در دسااتگاه 39/13

ند  شاره میك بل ا شاه با صر( پاد خت الن سار ) ب نبوكدن

ق.م.( معلوم مي شود كه آن جماعت در آن  ۶۰۰)در حدود 

ازمنه ، قبل از طلوع دولت پارسیان ، نفوذ و پیشرفتي 

 ته اند. درتختگاه بابل داش

تي :  یل م نین در انج يد :  2/1همچ كه میگو جا  آن

به » مین  شرق ز مغ از م مرد  ند  سي ا لد عی قارن تو م

اورشلیم آمده گفتند كجاست آن مولود كه پادشاه يهود 

ايم و براي  است ( زيرا كه ستاره او را در مشرق ديده

و نیز در كتاب اعمال رسولن كه « ايم... پرستش او آمده

( مغ 8و باب  13/۶ل میالدي نگارش يافته )باب درقرن اوّ 

 استعمال شده است . « جادوگر»بمعناي 

 

 در قرآن مجید كلمه مغ 

ين  ست درا مده ا جوس( آ مه )الم ید كل قرآن مج در 

آيت : )ان الذين آمنوا و الذين هادوا و الصابئین و 
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ینهم  صل ب شركوا ان هللا يف لذين ا جوس و ا صاري و الم الن

مه ..ي حج وم القی ها را 22/1۷.( )ال يت آن ين آ ( در ا

درعرض يهود و نصاري قرار داده و از صف مشركین خارج 

 فرموده است . 

هراند غالب مفسرين كلمه مجوس را بمعناي زردشتي 

تفسیر كرده اند ولي مسلما آن كلمه معرب مگوش « گبر» 

Magush قديم و مگاو اوستائي و مگوسیا پهلوي است  سفر

بان فا صورت كه در ز مروزه  سي ا ست . « مغ»ر ته ا گرف

عالوه بر قرآن در اشعار عرب جاهلي نیز كلمه )المجوس( 

 كمابیش ديده میشود . 

فه و  ين طاي كاملي از ا طالع  شرقي ا نابع  اون م

هد ،  ست نمید شان بد قدات اي ني و معت سوم و آداب دي ر

سندگان  مورخین و نوي چه  يد بآن سیك » ناگزير با « كال

ند  شته ا قه نو يد آن فر گروه و عقا باب آن  ناني در  يو

 اكتفا نمود . 

 

 

 معتقدات مغان  –منابع يوناني 

 تاااريخ ر كتااابدر منااابع يوناااني از همااه بهتاا

هرودوت است. از اين نوشتجات انین برمیآيد كه فرقه 

مگوش يا مغان قبل از تهاجم آريانها رياست مذهبي بر 

سر سكنه بومي قديم ايران داشته اند . و همچنین در 

گروه يا فرقه برگزيده و نیرومندي « ماد»دوران سلطنت 

بوده اند . اما اون نوبت پادشاهي به پارس رسید از 

نفوذ و اقتدار ايشان كاسته گشت ، لیكن پ  از ظهور 

يد  صول عقا سیاري از ا سني ب ين مزدي ساط د شت و انب زرد

آنان در جامعه ديني زردشتي باقي ماند كه از آنجمله 
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يا آتش كه پارسیان نیاز  –آذر  –است احترام به عنصر 

هرودوت  ند .  قرار داد ستش  ترام و پر مورد اح نرا  آ

تش و  ني آ عه يع صر ارب يران عنا غان در ا كه م يد  میگو

خاك و آب و باد را مورد عبادت و تقدي  قرار داده و 

آتشكده داشته كه آنها را در محل  –آذر  –معبد مخصوص 

شهر و  عي در  لمرتف نب شعله آ ند و  ساخته ا مي  را د 

شته .  گاه میدا فروزان ن شب و روز  صال در  ما و ات دائ

از آنجاست كه حاف  در اشعار خود كه غالبا تلمیح به 

 كرده است . در بیتي لطیف انین میگويد : « مغان »

از آن بدير مغانم عزيز میدارند   /  كه آتشي كه »

 .«نمیرد همیشه در دل ماست 

ه و نج  براي آنكه اهار عنصر مقدس طبیعت آلود

شیئي  شان  نزد اي كه  موات را  ساد ا غان اج شوند ، م ن

بوده است در خاك دفن « تابو»ناپاك و مورد رعب يعني 

نرا  نود آ ند ه كرده و مان كه  ميننمی سوزاندنده ، بل

كالبد مرده را در معرض هوا میگذاشته اند تا طیور و 

ساختن  سم  ند . ر نرا ببلع شخوار آ ندگان ل برج »در

آغاز از ايشان معمول گرديده ، اين رسم در « خاموشان

تداول  بع و م عدها مت یز ب شتیان ن نزد زرت نان در  همچ

 گشت .

بعضي از محققین جديد برآنند كه مبدا اعتقاد به 

دوگانه پرستي ايمان به خداي خیر و نور ، در برابر 

ستاني  غان با كه از م ست  یده اي مت ، عق شر و ظل خداي 

اتاها كه قديمترين قسمت باقي مانده است . زيرا در گ

اوستا و صرفا ايراني الصل است ، كمتر تصريح به مبدا 

ثنويت و دوگانگي ديده شده است و حتي از نام اهرمن 

ست  ته ا كري رف تاب ذ ندرت در آن ك فاق و  سبیل ات بر
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(. ولااي مغهااا اهااريمن را در براباار ۴۵/2)يساانا 

يدي  قادر و جاو ئي  ستقل و نیرو فاعلي م هورامزدا  ا

انسته اند . پلوتارك مورا يوناني ذكر میكند كه مید

آنان بنام اهرمن قربانیها میگذرانیده و عقیده ثابت 

و صريحي براي قدرت و توانائي دو فاعل و خالق خیر و 

با  ين  ند . ا بوده ا ئل  ستي قا عالم ه ساويا در  شر مت

عقیده قديم زرتشتي كه همه ایز را مخلوق خداي نیكي ) 

و در پايان كار نیز اورا براهرمن  اهورمزدا( میداند

 ت واضح دارد . ينپیروز میشمارد مبا

» همچنااین برحسااب روايااات يوناااني عقیااده بااه 

ستاخیز  پ  از آن ارواح « ر كه  عدالموت  عث ب ني ب يع

داراي وجودي جاويداني میشوند از اصول و مبادئي بوده 

گر  يان دي عدا باد شته و ب غان رواج دا نزد م كه  ست  ا

 ده است . سرايت نمو

شتیان   نزد زرت كه  شان  مه اي بادي قدي كي از م ي

است و مخصوصا  –عبادت آفتاب  –نیز متداول شده مسئله 

سبزي  هاي  شاخه  تاب  ستايش آف گام  كه درهن سم  آن ر

دربرابر اهره و بیني خود نگاه میداشته اند . ظاهرا 

كاه نازد زرتشاتیان  Barsomبرساوم » مراسم معروف به 

ي ست از ا مول ا تاب مع شده . درك شي  قديم نا بادت  ن ع

يعنااي « برسااوم » (  بهمااین رساام 8/1۷حزقیااال نبااي )

گذاشتن شاخه هاي برگ سبز برابر بیني اشاره شده است 

 . 

 

 سحر و جادو 

«  كالسیك » ديگر از خصائص مغان كه منابع قديمه 

يوناني همه وجود آنرا نزد ايشان تاكید میكنند داشتن 
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هارت درفنون جادو گري و ساحري علوم غريبه و مخصوصا م

است . هرودوت میگويد : مغان را افسونها و اوراد است 

و كارهاي غريب میكنند و نیز اعتقاد به تاثیر كواكب 

ست  شان ا قدات اي ستارگان از معت ح   سعد و ن جوم و  و ن

ند ،  ساني میدان شت ان موثر درسرنو لوي را  جرام ع كه ا

جوم ( في ) ن لم خرا ين ع كه ا سا  یان  اه ب را از بابل

موخته و خود نیز برآن خرافات ديگر مزيد ساخته بوده آ

اند . همچنین اعتقاد بر موثريت خواب و رويا درعالم 

و « تعبیر رويا » بیداري از مبادي ايشان است و علم 

 تاويل منام میراثي از ايشان میباشد . 

قدري  شها ب يا مگو ها  جادو مغ سحر و  حال در بهر

شده لم  عروف و ع ناني  م بان يو ته درز ته رف كه رف ند  ا

سه  تب مقد ست . درك شده ا جادوگر  با  مرادف  مه  ين كل ا

ستعمال  ساحر ا ني  جوس بمع مه م تیم كل كه گف یز انان ن

ساحر، » بمعناي  magieگرديده . از اينجا كلمه مااژي 

از السنه كالسیك باا « ساحر» بمعني  magicienماژيسیان 

كرده سرايت  پا  مروزي ارو یه ا سه ح تي  الن نون لغ و اك

 متداول است . 

 

 صناعت شراب سازي 

شراب و  ساختن  صنعت  غان  خاص م هاي  كي از هنر ي

تاب  تو آف كه پر مان  ست . از آنز ناب ا باده  نداختن  ا

ترين  سرزمین به يران درآن  فالت ا بارور  خاك  شان و  درخ

انواع تاك را پرورش میداده . صناعت شراب سازي درنزد 

دهقانان ايران بظهور رسیده و تكامل حاصل كرده است . 

» اكتشاف شراب را بزمان افسانه  دركتب تواريخ باستان

 منسوب میدارند . « جمشید 
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پیشوايان مغ بحد كمال اظاهرا اين صناعت لطیف ر

گوهر  ماني و  ياقوت ر اون  هاي  گور  سانیده و از ان ر

عماني شرابهاي لعل گون مشكبو میساخته اند ازين روست 

 كه شاعر گفته : 

مغااان كااه دانااه انگااور آب میسااازند         سااتاره 

 میشكنند آفتاب میسازند 

 

 آئین مهر پرستي يا میترائیزم 

اند سال قبل دربغاز كوي ، آسیاي صغیر نزديكي 

قرا  کارا(ان خي ) آن خط می كه ب شد  شف  سنگي ك حه  ، لو

بود . آن ئي  به  قومی   داراي كتی شت ب لق دا حه تع لو

حدود که در  يائی  سته  م. در آنق. 1۴۰۰آر یه میزي ناح

قرابت و نزديكي داشته « هیت» اند و با اقوام آريائي 

كه  شده  برده  نام  خداياني  به از  ين كتی ند . درا ا

هنود نام همان آلهه نیز « ريك وداي »اتفاقا دركتاب 

خاداي «  Indraانادرا » مذكور شده و انها عبارتند از 

و «  Varauna» جنگ و طوفان و كشنده اژدهاا، واروناا 

خاداي آفتااب )مهار( . ايان «  Mitra» بالخره میتارا 

اكتشاف بار ديگر ثابت كرد كه طوايف بسیار قديم آرين 

هزاره دوّ  يل  كزي در اوا سیاي مر كه از آ تي  م ق . م وق

گ و فالت ايران و سواحل نبطرف جنوب تاخته ووادي رود گ

» دجله و فرات را بتصرف آورده اند درضمن عقايد ساده 

همگي خدايان مشتركي داشته ، و بعد ها « بیعت پرستي ط

تشعب و افتراق حاصل كرده اند و اديان مختلف مانند 

طول  شده . و ب شكل  یره مت سنیزم و غ ندوئیزم و مزدي ه

صل  ناگون حا صور گو خدايان  ين  قرون ا صار و  مرور اع

 كرده يا بكلي متروك گشته اند . 
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رآن ازمنه يكي از اديان ديرين و عقايد كهن كه د

باستاني درنزد قبائل قديم آريان بظهور رسید و درطي 

مرور ايام تكامل بسیار حاصل كرد ، آئین مهر پرستي 

سماني  لي و آ نور از خداي  كه  ست  ترا  ا ستش می يا پر

میباشد . دراوستا میترا مانند خدائي مقتدر و قهار و 

جنگ آور نام برده شده كه به اورمزد ياري میكند تا 

 من پیروز گردد . براهر

 

 افسانه ظهور میترا 

روزي  –خورشید  –پیروان میترا خداي مهر  ۀبعقید

كرد و  هور  صما ظ ئي  صخره  كوهي در غار  مي در صورت آد

شغول  سفند م یدن گو یه بچران كه در آن ناح شباناني 

بودند باو ايمان آوردند . پ  از او معجزات و كرامات 

تل  نر را بق گاوي  له  يد ، از آنجم ظاهر گرد ياد  ز

كه  جا  شاند . هر مین اف برروي ز خون او را  سانیده  ر

خون او ف ئي از  طره  بار ق سبزي و  سر  مین  شد ز شانده 

 وري پیدا كرد . 

ش مین من ترا درروي ز كه می سالها  ثار  أپ  از  آ

جودات  عداد مو كرد و در  صعود  سمان  يد بآ بزرگ گرد

مواره  ما روان او ه فت . ا قرار گر سمانها  يدي درآ جاو

ماده است آبراي ياري و دستگیري بندگان خود در زمین 

 . 

غ ترا در هور می تداي ظ بود اون اب كوه  اري از 

 Mithriumsن پ  پیاروان میتارا معباد هاا آازينرو از 

غا خود درم پا ربراي  ها بر مه  يا دردل دخ بال  هاي ج ه 

 میكنند و درآنجا بمراسم عبادت او قیام مینمايند . 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   313 

بد كه در بعضي از نواحي اروپا هنوز عادر اين م 

ناگون از  هاي گو سمه و هیكل جا مج مه  شود ، ه فت می يا

ساخته بوده اند كه مظاهر مختلف از حكايات و میترا 

ين  هد . در ا شان مید با و را ن سوب  هاي من سانه  اف

تصاوير مهر غالبا درپیكر جواني نشان داده مي شود كه 

كالهي مخروطي بسر دارد و موهاي پريشان گرداگرد اهره 

او را فرا گرفته و خنجري درپهلوي گاوي نر فرو میكند 

ضه او  به بی بي  ماري و عقر گزد و  ته و اورا می آويخ

صور  ين  يك از ا كد . هر خونش را میم سبیده  بدن او ا ب

 رمزي است از افسانه هاي دين میترا ئیزم . 

 

 انتشار میترائیزم 

ست  لك بد تادن م شي و اف سلطنت هخامن سقوط  عداز  ب

خلفاء  اسكندر يعني درعصر سلوكي ها و سپ  اشكانیان 

سپاهیان روم پ غرب  لك  قرن اون در مما ند )  شرفت كرد ی

هاي  ق مدوّ  شور  یان ك ترا را از بوم ستش می . م ( پر

محروسه درآسیاي صغیر و ارمنستان فرا آموختند و سپ  

يعني كشور روم ) ايتالیا  –آنرا با خود بزادگاه خود 

. نه تنها درشاهر روم كاه تاا زماان حاضار بردند –( 

معبدي از میترا وجود دارد بلكه دامنه دين میترائیزم 

فت . از  ساط يا غرب انب شرق بم پا از م شورهاي ارو درك

ئر  تا جزا گر  طرف دي سیاه و از  حر  سواحل ب تا  طرف  يك

ترا  بادت می براي ع بدي  مه جامعا یان ه یا ، روم بريتان

، رقیااب  Liciniusوس برپااا كردنااد . امپراطااور لیسااینی

م . معبدي بزرگ دركنار  3۰۷كنستانتین كبیر ، درسال 

ني  یرا ، يع هاد . اخ نا ن ترا ب نام می نوب ب رود دا

، يك مجسمه نیم تنه از میترا درمركز شهر  19۵۴درسال 
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موزه نون در هم اك كه  مد  یرون آ خاك ب ير  ندن  از ز  ل

شه شهرداری ين در آنآن  جود آن د گار و جود و ياد  ر مو

نین در روي  ست همچ میالدي ا قرن دوم  شور در يوار » ك د

ها  يده « رومی ئي د قوش میترا یز ن ند ن شمال انگل در

میشود . از آن زمان اين مذهب پیوسته با مذهب مسیح 

درسراسر اروپا درحال كشمكش و تنازع بوده تا اينكه 

عاقبت در آخر قرن اهارم میالدي كه امپراطور هاي روم 

سیح را پذيرفته ، بكلي مذاهب ديگر شرقي رسما آئین م

را ممنوع و دروازه مغارهائیكه معابد میترا بود بسته 

يا  ند  یار كرد سیح اخت ين م يا د ستان  ترا پر شد و می

 پیرو مذهب ماني شدند . 

صورت  ترا را ب شي می صر هخامن ظاهرا درع يران  درا

ده اند . تیيكي از همراهان و ياوران اهورمزدا میپرس

الهه آفتاب « مهر»ورت خدائي مستقل بنام رفته رفته بص

مد . دراوستا ) يسنا ( نیز سرود و اشعاري درمدح آدر

 مده است. آمیترا 

 

 مبادي و رسوم و عبادات 

هرك  بدين میترا درمیآمد بايستي يك سلسله آداب 

گذرد و  له ب فت مرح مل آورد و از ه طولني بع قدماتي  م

ز جمله درمرحله هرمرحله اسم رمزي براو مینهادند . ا

) پارساي ( ناام داده و  Percisايراناي » پنجم او را 

، و درمرحله هفتم او را « آفتاب » مرحله ششم او را 

میخوانده اند . پیشاني شخص تاازه وارد «  Paterپدر » 

را با رنگ مقدس ملون ساخته ، سپ  با جامعه همدينان 

خااود نااان و آب يااا نااان شااراب برساام عشاااء رباااني 

Communion  مسیحیان مي شكساته و اناد قطاره عسال روي
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زبان تازه وارد میچكانیده و قرباني با دعا و ترتیالت 

مخصوص میگذرانیده اند ، آنگاه آن شخص را با خون گاو 

میداده اند بدين ترتیب كه او را درزير « تعمید » نر 

بح  فراز آن ذ یوان را بر قرار داده و ح شبك  مذبحي م

آن برسر او فرو ريزد و تعمید يابد میكرده اند تاخون 

 . 

كه  –میترائیزم و مسیحیت  –مابین اين دو مذاهب 

ند  بوده ا صر  سه روم معا لك محرو قرن درمما پنج  مدت 

وجااوه مشااابهت بساایار اساات . پیااروان میتاارا ماننااد 

مسیحیان معتقد بوده اند كه زندگاني اين جهاني آخرين 

سان بمن مر ان كه ع ست ، بل جود نی له و له دمرح وازه رز

یرود و  گر م عالم دي شته و ب مي از آن گذ كه آد ست  اي

وجود جاوداني حاصل میكند و عاقبت اگر نیكو كار است 

باين  تد .  بدوزا میاف شد  كار با گر تبه شت و ا به به

ترتیب كه اون روز واپسین فرارسد اموات درآن روز از 

نام  يك را ب ترا يكا پ  می ند ،  مي خیز خود بر گاه  جاي

ند  ند میخوا جا آورده ا صالحه ب مال  كه اع ها را  ، آن

سیئه  مور  كب ا كه مرت نان را  برد و آ نور می سمان  بآ

 بوده اند درهاويه ظلمت میافكند . 

میترا پرستان مانند مسیحیان معتقد بوده اند كه 

شان  ست و اي خالق ا لق و  بین خ ما  سطه فی ترا وا می

بوسیله عبادت و قربانیها باو تقرب حاصل مینمايند . 

خاوردن  مو رسا«  Baptismتعمید »  -مراسم رمزي مانند 

و همچنین قاعده « عشاء رباني » آب و نان دسته جمعي 

ند .  ته ا شان آموخ سیحیان از اي صیام ) روزه ( را م

مبادي اخالقي مهر پرستان هم با تعالیم اخالقي مسیحي 

شبیه است . روز تولد میترا بیست و پنجم دسامبر معین 
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كه ب يده  با گرد ها  شده و  روزعد  بق  سیح منط میالد م

 -همچنین روز يكشنبه را كه روز آفتاب میخوانده اند 

 «Sunday  »- تعطیل و خاص عبادت مهر قرار میداده روز

 اند . 

كديگر را  مه ي ترا ه یروان می فراد پ « برادر » ا

خطاااب میكاارده و رساام رهبانیاات و تجاارد هاام درمیااان 

است . بالخره از آثار  ن ايشان وجود داشتهشاكشیۀجامع

» و نوشتجات موجوده انین برمي آيد كه اين دومذهب : 

ي ندراروپا مدتي متوازيا زندگا« مسیحیت و میترائیزم 

داشته دريكديگر تاثیر فراوان كرده اند و اين هردو 

دين آسیائي دربسیاري از مبادي و عقايد اشتراك داشته 

ه و دين میترا باقي ماند اند تا آنكه عاقبت دين مسیح

 نابود شده است . 

 

 دين مزديسني 

اون روز گاري دراز برقبائل آريائي نژاد بگذشت 

و افزون از هزار سال از دوره انبساط ايشان دردشتهاي 

آسیاي غربي و جنوبي سپري شد ، يك شعبه از آن جماعت 

برفراز فالت ايران درشمال و جنوب سكني گرفتند و شهر 

شان  نزد اي حت  شاورزي و فال ند . ك غاز كرد شیني آ ن

شكار  صید و  شین  حداث جان شجار و ا غرس ا يد ، ب گرد

و بناي قالع و قراء و ايجاد ابنیه درشهرهاي  آبمجاري 

كار  ني و اف ئد دي ستند . عقا ندك دل ب ندك ا بزرگ ا

نوي  مل آمع مدني و تكا حول  مین ت جه ه یز درنتی ها ن ن

عت و  ظاهر طبی مان بم فت ، اي گر گر صورتي دي ماعي  اجت

شا كان اي مذهب نیا گار  كه ياد ناگون  بود ارواح گو ن 

شد .  شان نمی صر اي حوائج ع ضیان و  خور متقا گر در دي
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يده و  هاي عد ها و توتم تیش  به ف مان  هه و اي عدد آل ت

» عبادت اشباح خیالي و موهوم كه لزمه پرستش ارواح و 

عشااائري بااود ، پرسااتش گیاااه و اشااجار و « آنیمیاازم 

احترام به حیوانات مخصوصا گاو و اسب به پرستش عناصر 

نور و آتش  -ت مظاهر عالم خلقت مانند :طبیعي و عباد

و آب و خاك مبدل گشت . زندگاني مدني و حیات اجتماعي 

كه از خصايص شهر نشیني است ، وجود قوانین اخالقي و 

متابعت از دستوري واحد و آئیني عام را كه درسرتاسر 

عرصه پهناور كشور ايشان متبع و معمول باشد ، واجب 

هوا  ختالف آب و  يران ساخت . ا ند و ا مابین ه لیم  و اق

ناگزير میساخت كه اولد آريانهاي قديم متوطن درآن دو 

مملكت ، خرد خرد درطول مرور اعصار و قرون درعقائد و 

افكااار خااود دو راه و روش جداگانااه و مختلااف درپاایش 

گیرنااد ، و از معتقاادات باسااتاني نیاكااان بالضااروره 

هاي مر بوه و كوه هاي ان ند . جنگل حرف گرد فع و من ت

طبیعت درهندوستان با پهن دشت ها  رمظاهر وافر و بارو

سوزان  هاي  كوير  سیع و  صحراهاي و سبز و  هاي سر و امن

ايران و كوههاي عريان آن سرزمین ، در دماغ باشندگان 

جود  شه بو سبك اندي كر و دو نه ف شور ، دو گو ندو ك آ

میآورد كه هريك مولود آب و هوا نتیجه تاثیر اقلیم و 

ساوما  –ص آن دو بود . ) گیته هوما درايران مناظر خا

طور  یا ب برز و هیمال هاي ال نه  كه در دام ند (  دره

طبیعي میرست زماني دراز نزد هر دو قوم مقدس شمرده 

میشد  و درهنگام انجام مراسم ديني برسم نیاكان خود 

مطبوا آنرا با آب و يا شیر آمیخته مینوشیده اند و 

از میكرده اند . اين شراب آنرا بدرگاه خدايان نیز نی

سكرو  حال  نه  يك گو كرده و  خاص می ثري  نان ا ماغ آ درد
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وجد بايشان دست میداده كه با حال طبیعي اختالف داشته 

گاري  هر ( روز ترا ) م ستش می ما و پر به هو قاد  . اعت

دراز درنزد نیاكان آريائي هند و ايران معمول بود . 

ت روز گاري تا آنكه بمرور ايام منسوا گرديد ، عاقب

رسید كه مي بايستي آرين هاي ايران بحكم تكامل طبیعي 

و پرساتش اصانام  Polythesismاز مراحل بدوي تعدد الهه 

به  قاد  ستي و اعت نه پر له يگا سوي مرح ندك ب ندك ا ا

سایر كنناد . ااون بعضاي از عوامال  Monotheismتوحید 

«  يو د» موجود موجب آلم و بد بختي میشدند كه بنام 

ملقااب و ناازد ايشااان مبغااوض بودنااد ، « دروغ » يااا 

بر آن  هورا » دربرا به « ا كه  طاهر  شن و  ني روح رو يع

یر و  سعادت و خ سبب  بود  صوف  مزدا( مو خرد )  مت و  حك

بركت شمرده میشد . ازينرو محل عالقه و احترام عموم 

سلطنت  ساس  صورت ا عالم  كه در مانطور  يد ، ه قع گرد وا

ضع  شور و كزي درآن ك حد و مر شمال وا ني در يد . يع گرد

ند  نوبي بود هاي ج شد آريان شاخه ار كه  ها  يران ماد ا

میالد  بل از  هزاره دوم ق خر  شاهي در اوا شكیل پاد ت

شاهي  سرير شاهن بر  گري  ند و داد سلطان نیروم ند و  داد

 –سااتراپ هاا  –نشست و ساير امراء و روسا ء قبائال 

درنواحي ماد و پارس دربرابر او سربكرنش خم كردند ، 

درعالم معني نیز اعتقاد به يزدان نیرومند يگانه و 

دادگر بوجود آمد زيرا وضع اجتماعي مردم كشور اقتضا 

میكرد كه به حكومت و داوري مطلق يك خداوند قادر و 

خداي  تاآن  شوند  قد  هان معت مام ج عادل برت كیم و  ح

عالم را از نه  پاك  يگا ستي  پاكي و نادر شفتگي و نا آ

 فرمايد .
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 زرتشت

 ريشه و معنای نام

است. « شتر زردفام»َزَرت ّاشَْتَر به معنی  اوستادر 

بان  شت در ز نام زرت برای  شکل  شتر از ده  سیبی  فار

موجااود اساات. زارتشاات، زارهشاات، زرادشاات، زارهوشاات، 

دست و  زردهشت، زراتشت، زرادشت، زرتهشت، زرهتشت، زره

خود را در  زره لی او  ست و یل ا ين قب شت از ا هاه  گات

 .نامد می زرتشتر

مروز،  به ا تا  پیش  سال  هزار  شتر از دو  از بی

که مشخص  اند.آنچه معانی بسیاری برای واژه زرتشت گفته

و « زرت»است اين است که اين نام مرکب است از دو جزء 

هراند که در سر زرت اختالف بسیار است.البته « اشترا»

تر تاريخ شناسان معتقدند زرد و زرين و پ  از آن  بیش

مه زرد در  ستند. کل تری ه يک  عانی نزد شمگین م یر و خ پ

ستاخود  يت» او ست.البته « زير یر « زرات»ا نی پ به مع

که ارا در ترکیب با اشترا تبديل به  است ولی اين آمده

ظر شده« زرت» ختالف ن عث ا ين  شد با جزء دوم ا ست. در  ا

نام اختالف نظری نیست زيرا هنوز کلمه شتر و يا اشتر 

ت و هیچ شکی نیست که نام وی در زبان فارسی باقی اس

دهد  معنی می« دارنده شتر»با کلمه شتر ترکیب يافته و 

سی می مروز در فار که ا ست  نی ا مان مع به ه شد و  در  ،با

گذشته برای شتر از آن جهت که حیوان بسیار مفیدی بود 

ارج و منزلتی خاص قائل بودند و بر نوزادان خود نام 

بر نوزا خاص  سوندهای  با پ ند. شتر را  شان مینهاد دان

شته نین در نو نوان  همچ به ع شتر  شید از  خت جم های ت

يه برده شده هد نام  شد  هدا می يوش ا به دار که  ست.  ای  ا

برای نمونه فراشتر به معنی دارنده شتر راهوار و يا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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که  خانوادگی  نام  یز  ست.گاه ن ندرو ا ست،  سپیتمهت ا

 شود. شود و به صورت زرتشتر سپیتمه ياد می افزوده می

يا  سپنتمان و  مروزه  خانوادگی را ا نام  ين  ته ا الب

سپنتمان می ند ا ست.نام ،گوي سفید ا ندان  نی خا به مع که 

پدر زرتشت پوروش اسپ بوده که مرکب است از پوروش به 

نی  سپ مع سپ.پوروش ا سفید و ا سیاه و  نگ و  نی دو ر مع

 دهد. دارنده اسپ سیاه و سفید را می

سپیتامه شت بو ا خانوادگی زرت ند دوی  دهنام  ست. در ب ا

شت  به زرت ستی  چون دو قدس هم مای م که ه جا  شت آن هماي

 نزديک میشود وی را محترمانه با اين نام خطاب میکند. 

 

 در بین يونانیان

ها و  ( به معنی ستارهástraدر زبان يونانی استرا)

ترين معنی  است.اين کهن ( به معنی ضعیف نشدهzōrósزوروس)

ست.  نانی ا بان يو شده در ز سبت داده  نونن نانی  دي يو

به  آن ستاره»را  مه کرده« ستاينده  ست. ترج  بارتولومها

ست را  نت»جزء نخ کرده و « زر بت  یر»ث شتر پ نده  « دار

نی کرده ست و  مع تو» دارا سته و آن را « زرا « زرد»دان

است. امروزه در منابع اروپايی، به پیروی  ترجمه کرده

 شود. از زبان يونانی، نام او زرواستر خوانده می

 

 زمان زرتشت

های دانشامندان  پژوهش ٔ  زمان ظهور زرتشت، با همه

ابهاام اسات. زادروز  ٔ  قديم و جديد، هنوز هم در پرده

شت صله  زرت یان   ی را در فا از   پیش  سال ۶۰۰۰تا  ۶۰۰م

سیح ند. گفته  میالد م عروف ا [ا که م شتست  يش زرت در  زا

مانند  پهلویاست .اما در متون  بوده روردينششم فروز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA#cite_note-9#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   321 

، زايش زرتشت در آخرين روز 2۵، فصل زادسپرمهای  گزيده

سفند گام  ا تاريخ  نوروزو هن باره  ست. در شده ا ياد 

 های فراوانی وجود دارد. زايش او ديدگاه

مانناد  پهلوی  منابع ٔ  برپايه  ايرانی، که  روايات

شن مهو   بنده یه ارداويرافنا پ   تک ند و    از زوال  دار

فوذ  شتن يین زرت شته  آ شتاند،  شده  نو يش زرت سه  زا   را 

قدونیپیش از   قرن سکندر م ين می  ا ند. ا يت  دان   به  روا

  اساالمی  و ديگار نويساندگان مساعودیو  بیرونی ٔ  وسیله

  نیز اعتبار خود را حف   گذشته  پايدار ماند و تا قرن

 .کرد

سطو سوسو  ار میو   اودوک شته  پوس  هر که نو   اند 

.  است  زيسته می تروا  جنگاز   پیش  هزار سال  پنج  زرتشت

و   هردمااودروسنیااز بااه رواياات از   لئرتیااوس  ديوجااان 

 است.  ديدگاه را بازگو کرده  همین  کسانتوس

 

 در روايات سنتی

ستایدر  شاره قديم او شت ا هور زرت مان ظ ای  به ز

، پهلاویمعروف  ٔ  است. اما اين مطلب، در دو رساله نشده

، که هر ارداويرافنامه)کتاب آفرينش( و  بندهشنيعنی 

اند، مورد بحث  نهم و دهم میالدی تنطیم شده ٔ  دو در سده

است که زرتشت در  آمده بندهشناست. در کتاب  تهقرار گرف

شاهی  2۵8سال  قراض شاهن پیش از ان شیسال  به  هخامن

ما در  سید. ا ثت ر مهبع شت ارداويرافنا ثت زرت  3۰۰، بع

شود و بنابراين، اون  ذکر می اسکندرسال پیش از حمله 

سکندر  به  33۰ا میالد  يرانپیش از  کرده ا له  ست،  حم ا

حدود  شت در  لد زرت هد  ۶۶۰تاريخ تو میالد خوا پیش از 

 شد. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8C_%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، که بیرونیو  مسعودیاسالمی مانند  ٔ  مورخان دوره

اطالعات ديگری در دست نداشتند، بعثت  پهلویجز منابع 

سال قبل از حمله اسکندر ذکر کرده و آن  2۵8زرتشت را 

 اند.  پیش از میالد دانسته ۵۵8را 

 در منابع يونانی

برده و  نام  شت  که از زرت نانی  مورا يو ستین  نخ

باشد که  لیديايی می خسانتوساست،  زمانش را تعیین کرده

 .زيست در قرن پنجم پیش از میالد می

گر  سوی دي سطواز  سوسو  ار میو   اودوک   پوس  هر

که می سند  شت  نوي سال  پنج  زرت نگاز   پیش  هزار   تروا  ج

سته می ست  زي جان .  ا یوس  ديو قول  لئرت مودروس  از  و   هرد

سانتوس مین  ک قل  ه ظر را ن گر،  می  ن سوی دي ند. از  ک

يودووروس يايی  د سنوسو  اريتر ستو ک که می  آري ند    گوي

ثاغورس شاگردان  فی کی از  شت  ي ست بوده  زرت ين ا رو  . از ا

  بوده  تن  يک  خود نام  زرتشت  شک دارد که  حق  به پلینی

 اند. را داشته  نام  ديگر نیز همین  يا اند تن

  در سرزمین  ، واقع در ری  او که  ، جانشینان از زرتشت  پ 

ترين ين  ماد، بر حانی د سند رو شت  م ست  زرت   را در د

 شدن.  نامیده  واران  داشتند زراتشتر اتما يعنی زرتشت

 

 در نظر پارسیان هند

تار  زمان زرتشت، متعلق باه بیش ٔ  نظر سوم درباره

سور  یر پروف ند نظ سی ه شمندان پار شگران و دان پژوه

کاتر جی  شید  با  می اکجم شت را  که زادروز زرت شد  با

ستدلل حدود  ا ستند،  ند و م سیار نیروم سال  ۶۶۰۰های ب

 .اند پیش از میالد ذکر کرده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B3%E2%80%8C_%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 در نظر خاورشناسان و اوستاشناسان

 ٔ  صراحت و قطعیتی که روايات سنتی به تثبیت دوره

پیش از  سال  صد  شت در سی ندگی زرت سکندرز ند،  داده ا ا

لدنر،  ستی، گ یر: يو سان، نظ ضی خاورشنا که بع شد  سبب 

وست، و ويلیامز جکسون اين تاريخ را تقريبًا نزديک به 

 تحقیق بدانند. 

فدار از آن شگران طر شتر پژوه که بی تاريخ  جا 

ساانتی، مبنااای کااار را روی مقااارن بااودن زرتشاات بااا 

به  اسکندرو براساس زمان حمله  داريوش، پدر ويشتاسب

يران ست.  قرار داده ا سان ا ها يک کار آن جه  ند، نتی ا

انان که هرتل و هرتسفلد که از شباهت اسمی استفاده 

پدر  يوشکرده،  با  دار سپرا  سته ويشتا کی دان اند،  ي

پاایش از ماایالد  ۵۰۰ناااگزير، زمااان زرتشاات را سااال 

 پندارند.  می

ندان در  شتی، ا يین زرت یدايش آ مان پ ته ز الب

قابل اعتماد نیست. اون، با توجه  پهلویروايات سنتی 

به اين که همه مورخانی که زمان زرتشت را بین شش تا 

کر کرده میالد ذ پیش از  سال  هزار  فت  هد  ه ند، در ع ا

 زرتشاتزيستند، اگر  می اسکندر ٔ  و يا در دوره هخامنشی

شیاندر دوران  هور می هخامن يد آن ظ ها از آن  کرد، با

خوس و برخی  داشتند. حتا ادعا شده اطالع می است که اوُد

گر،  سک  21دي ستان هم  او با را  ند.  کرده بود عه  مطال

اين وجود، اطور ممکن است هردودت، مورا سرشناس يونان 

بزرگ می يوش  قارن دار بودن  زيسته که م صر  ست، از معا ا

گر  يا ا شد و  بوده با گاه ن يوش، آ پدر دار شت و  زرت

 بوده، در امر به اين مهمی به سکوت گذرانده است(

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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، گیگر  از سوی ديگر، کسانی اون ونديشمن، ويلیام

تیل، الدنبرگ، بارتولومه، ادوارد ماير، کريستن سن، 

مری بوي ، ابراهیم پورداود و شاپور کاووسجی روايات 

 اند. سنتی را از همه جهات با دليل قاطعی رد کرده

 

 شناسی از ديدگاه زبان

در   پیش، نخست  سال  در صد و پنجاه  که  هايی بررسی

و   ادبیاات ٔ  در زمیناه آمريکاادر   از آن  و پا  اروپا

خاوری و زبان  مذاهب ج  های  ضوع را ان ين مو شده، ا ام 

قرار داده سی  ست.  مورد برر بانا ستايی  ز شاوند خ او وي

بان سکريت  ز ست  سان ها.  ا که گاتا سی  سرودهای مقد   يا 

شت به ست زرت یق شده  ساخته  د نی عت ند   اند، طنی همان

میان   محسوسی  نزديکی  ، دارند. همچنینودا ريگ  سرودهای

، و دستور ودا -  ريگ  سرودهای  و سبک  و وزن  دستور زبان

بان سبک  و وزن  ز های  و  شت گاتا ست  زرت جود ا ، و در  مو

قت بان  صرفی  ساختمان  حقی ساختمان  ز ها از    صرفی  گاتا

. در هر  تر است تر و ساده ودا، ابتدايی -  سرودهای ريگ

نون  حال ين  اک که  ا جود دارد  يدگاه و صنیف  د ها   ت گاتا

به نمی ند  نهطور جدا  توا يک  گا صله  و در  مانی دور   فا ز

  باشد، و عصر زرتشت  گرفته  وداها صورت  تصنیف  از زمان

 دانند. می  پیش از مسیح  هزار سال  يک  را حداقل

 

 خاستگاه زرتشت

آيد  می  سخن  کهن  های يشتدر   از اين پیامبر ايرانی

رود   در ساااحل« )َارّياااَن و َيواَااه( ويج ايااران»در   کااه

زاده شااد. در   ايراناای  قباياال  در ساارزمین« دائیتاای»

  داند که می ئی  را در ناحیه  زرتشت  زيستگاه  زامیاديشت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C_-_%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A6%DB%8C&action=edit&redlink=1
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اه  در آن َویّ «  دريا مان « کوس ست ه کن ا که مم اه ) دريا

  گاه« ويج ايران«  . به هر تقدير ناحیه باشد( است هامون

و بعضًا   آذربايجانآن را   شود و گاه می  خوارزم پنداشته

  در سااااتايش  کااااه  مااااذهبی  بااااه ساااابب مراساااامی

ذکاار  ]تانسیسااشااود آن را در  می« َاُردويسااورااناهیتا»

 مايکاال ويتاازلانااد.همچنین هندشناسااانی ماننااد  کرده

مرکزی  افغانستانهای سرد  سرزمین اصلی وی را کوهستان

سته سنااند.اما در  دان يا  ي شت  که زرت شود  می  شاره  ا

شتی در یت زردت بر روحان ترين ره نام  بزرگ به  جايی 

ست  فن ا قا" د شن"ر مان  بنده قا" را ه ين "ر می  ریا

محمااد ماایالدی نويساانده ايراناای  1۰در قاارن ،دانااد

بود پیشنهاد کرد  ترکمنستانکه اصلیتش از  الشهرستان

شت از  پدر زردت مادرش از  کانآتورپاتکه  بوده  ریو 

شت صورت زرت هر  ست.در  سرزمینی  ا نی  از  ست  که   که  برخا

 بودند.  آريايی  مردمانش

(، زادگاااه زرتشاات در مکااانی در 1۵/1۰) زادسااپرمدر 

ست ته می ایچ ظر گرف نام  در ن ستا،  ست، در او شود. ایچ

 است.  شرق ايرانای در  ای اسطوره دريااه

همچنااین بساایاری از خاورشناسااان غرباای ماننااد 

 اند.  را زادگاه زرتشت دانسته بلخ آنکتیل دوپرن

 

 تبار و خانواده زرتشت

پدری  جد  شت،  سب زرت سله ن یان سل ضمن ب سعودی  م

سف دانسته نام پورش به  فردی  شت را  مادر او  زرت ست.  ا

نام داشتند. نام خانوادگی  پوروش اسپو پدر وی  ُدغدو

شت  سپنتمانزرت ْب  ا بود. پوروشَس سپیتامه(  شتره  )زرتو

بود.  ستکار  شور و در مردی دان سپَْنْتمان  غدوا  تر  د دخ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%B4%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%DA%86%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%DA%86%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8F%D8%BA%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8F%D8%BA%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
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صل  َروا هیم فری بود. حا نور  نژاده و دي ندانی  از خا

سب  سومین ازدواج پوروش شت  بود و زرت سر  پنج پ غدو  و د

 هاست. آن

زرتشت سه بار ازدواج کرده بود. نام زن نخست و 

دوم او ذکر نشده است؛ زن سوم او هووی نام داشته، از 

شتره  تر فرشو سنتی دخ يات  نابر روا گوه و ب ندان هوو خا

 است. ( بودهفرشوشتر)

و سه دختر  واسَْتَره ايسَتزن نخست او پسری به نام 

داشاات. در  پورایسااتاهااای فريناای و ثريتاای و  بااه نام

کند و روايات  از ازدواج دختر سوم خود ياد می گاتاها

سپه )ب هر او را جاما سبعدی، ش و مد. از  ( میجاما نا

به نام سر  شت، دو پ سر دوم زرت تْ های  هم و  َنَره  اوْرْوَت

َوْرایثَْزه مده؛ ْه یا آ ندی  وبه دن سوم فرز ظاهرًا از زن 

 است.  نداشته

یديوی  مان آورد، م شت اي به زرت که  سی  ستین ک نخ

از او نام  فروردين يشت( بود، که میديو ماهمانگهه )

برد. وی در روايات سنتی، پسر عموی زرتشت به شمار  می

 است.  آمده

بردوش  مده  ظايفی ع شت و ندان زرت يک از فرز هر 

بد  ستین مو شد او نخ سر ار گر پ بارت دي به ع شتند.  دا

ئی ستین ر سر دوم نخ بدان، پ سر مو یان و پ سر رزم   و اف

 است. برزيگران بوده ٔ  سوم، رئی  طبقه

سمانی  حانی و ج قدس رو نی م به مع که  شو  ف  ا ل

است صفت يا  راستی و درستی است و در اوستا زياد آمده

بر می نوان پیغم های  ع ثر جا که در اک طوری  به  شد.  با

شت  به زرت مزدا  هورا  نب ا شو از جا صفت ا مده  ستا آ او

که  ست  بالتر از آن نی قامی  گر م ته و دي صاص ياف اخت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B1%D9%8E%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%8E%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%92%D9%88%D9%92%D8%AA%D9%8E%D8%AA%D9%92%E2%80%8C%D9%86%D9%8E%D8%B1%D9%8E%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%B1%D9%92%DA%86%DB%8C%D8%AB%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%92%D9%88%D9%8E%D8%B1%D9%92%DA%86%DB%8C%D8%AB%D9%92%D8%B2%D9%8E%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
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يده يدگا آفر نب آفر شوئی ای از جا طاب ا به خ شنده،  ر بخ

آباديان  مخاطااب شااود. اشوزرتشاات را از دودمااان مااه

 .اند نامیده

 

 زندگی زرتشت

سن  شت در  که زرت ست  بر آن ا ستانی  يت با روا

سالگی نزد آموزگاری به شاگردی پرداخت و از او  پانزده

به  شت  یامبری، زرت عالم پ پ  از ا کرد.  فت  شتی دريا ک

گار يران آن روز خاوری ا قه  شمال  نی منط لخيع کوچ  ب

جا از گشتاسب خواست تا به آيین وی درآيد؛  کرد. در آن

آيین تازه  فرشوشترو  جاماسپگشتاسب پ  از مشورت با 

 خود را گسترش دهد. دينرا پذيرفت. و زرتشت توانست 

 

 

 دشمنان زرتشت

 بندوگاتاها از برخی دشمنان شخصی زرتشت، مانند 

مهو  بر او  نام می گره مانعی در برا شه  که همی برد 

گريزد و به کی  بنابراين، وی از قبیله خود می .بودند

لخ، پ مانروای ب سب، فر سمتی از  ناه میگشتا برد.  در ق

نام  پان، کاویسرودها،  سیجو  کر مره  يک او جا در ز

شتی آمده يین زرت شمنان آ ست. د که  ا شمنان  گر از د دي

ياد می یامبر از وی  نام  پ به  مردی  ند،  ندوهک ست ب  .ا

نیز، از  گرهمااست.  بندوه سمت کهانت و روحانیت داشته

سنان قديم بوده ديوي يین  نان آ ها،  و کاه ست. در گاثا ا

نام  به  شمنی  مااز د برده شده گئوتا نام  یز  ست.  ن ا

زرتشت بر اساس اين آيین کسانی هستند که از دشمنان 

مند بودند؛  کشاورزی گريزان بوده و به شکارورزی عالقه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
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هااا آساایب  و گاوهااا را قربااانی کاارده و يااا بااه آن

يین  می ست از آ که د سانی  یز ک گر ن هی دي ساندند؛ گرو ر

 کهن بازنداشته بودند.

 

 کشته شدن زرتشت

سن  شت در  يا  ۷۷زرت خور  يازدهم سالگی در روز 

ماه شت  لوی  ارديبه متن په قل از  به ن سپرم) ( در زاد

کشته  توربراتوربه نام  تورانیبدست يک  بلخنیايشگاه 

 شد.

کالم  حوای  سیف با  شاهنامه فردو توأم  مرگ  بر  لت  دل

به بلخ، در اين  ارجاسب ٔ  ، در هنگام حملهزرتشتخشونت 

  کند. شهر می

 

زرتشت در هنگام يورش ناگهانی قبايل تور در بلخ به 

به جا  مد  از آن لخ آ ب

 سپاه
 

جهان شد ز تاراج و کشتن 

 سیاه

  نهادند سر سوی آتشکده
بر آن کاا و ايوان 

 زرآژده

می  ستا ه ند و ّا مه ز ه

 سوختند
 

اه پر مايه تر بود بر 

 توختند

شتاد  بود ه بد  ورا هیر

 مرد
 

زبانشان ز يزدان پر از 

 ياد کرد

 ره بندگی بسر نوشندشان  همه پیش آتش بکشتندشان

خونشااان بماارد آتااش ز 

 زردهشت
 بکشت ندانم ارا هیربد را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A8
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های پهلوی نام قاتل  دست يک تورانی کشته شد. در کتاب

 است.  وی توربرادروش يادشده

 

 فلسفه زردتشت

نین گفته شت ا ست:  زرت با  سخن»ا شنويد و  ها را ب

شن در آن شه رو يد در ها  اندي که با هی را  يد و را بنگر

پاایش گیريااد باارای خااود برگزينیااد، از آن دو مینااوی 

همزادی که در آغاز آفرينش در انديشه و انگار پديدار 

کی را می کی نی بدی را؛ و  شدند، ي گری  ند و دي نمايا

گزيند و نادان دروغ  میان اين دو، دانا راستی را برمی

 «را

ی کیهانی بین های خود گیتی را ستیز وی در الهام

برای توضیحات بیشتر توضیحات را ببنید( و -)درستی اشا

سیر )که بسیار ظريف و تف اشابیند.مفهوم اصلی  دروغ می

های  آن فقط به طور مبهم ممکن است( بنیاد تمام عقیده

و  ٬وجوديات  ٬خلقات  ٫اهاورامزداديگر زردتشتی مانند 

هوم بزرگ ست.اين مف هدا اراده آزاد ا که ترين ا ست  يی ا

است. دلیل آفرينش انسان  زردتشت به فلسفه دينی کرده

ها نگهداری از درستی است.اين هدف  مانند ديگر آفرينش

پنادار و کاردار  ٬با مشارکت زنده در زندگی و گفتار 

نیک دست يافتنی خواهد شد. عنصرهای فلسفه زردتشت از 

وارد  افالطون گرايی میانیو  يهوديتطريق تاثیر آن بر 

است و به عنوان يکی از نخستین وقايع  غرب شده فلسفه

 شود.  کلیدی در پیشرفت فلسفه شناخته می

 ها از زردتشت شناخت غربی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 دوره کالسیک باستان

یامبر و  شت را پ کل زرت طور  به  یان  ند يونان هرا

سیان می يین پار گذار آ یان  نداره  بن یه پ ستند بق دان

 ۶۰۰۰هايشان بیشتر خیالی بود. يونانیان زمان وی را 

 باخترشتند و وی را شاه پندا سال قبل از زمان خود می

)گاهی آموزگار کلديان( و دارای زندگی نامه  کلدهيا 

کردند. مهم تر از  تصور می فیثاغورس گراعادی دانايی 

شناس و خالق ها از وی يک ساحر و ستاره  هم، پنداره آن

سیو  جادو نداره آن ستاره شنا با پ جه  با تو ها  بود. 

مقدار بسیاری ادبیات به وی نسبت داده شده بود که در 

 شده بود.  منتشر دريای مديترانهتمام دنیای 

يونانیااان بهتاارين دانااايی را دانااايی مرمااوز 

دانستند و هیچ ک  مناسب تر از زرتشت که هم از نظر  می

نام  شت نبود. قرار دا کانی دور  ظر م هم ن مانی و  ز

 زردتشت جادو تايید رسمی برای جادو بود.

با  یات غال بان آن ادب نانیز بان يو ند  ز بود.هرا

سمت در دوره لف ق به زبان های مخت گر  هايی از آن  های دي

وارد  لتااینو  کوپتیااک ٫ سااريانی ٫ آراماایماننااد 

که  شده ست.ازآنجايی  بود  مغا مرتبط  جادوگر  مه  با کل

در قرن  پلینی پیرترشد. زرتشت نیز جادوگر پنداشته می

جادو می خالق  شت را  میالدی زرت به  يک  ما وی  ند. ا خوا

تنهايی مسئول معرفی جادوی سیاه به دنیای يونانیان و 

را نیز نويسنده بسیاری از  کوروش سپیدمهرومیان نبود.

جادويی می یات  ند  ادب سته اند.هرا تردان نی پیر  پلی

جادو می خالق  شت را  صیتی  زرت یان شخ ما روم ند ا خوا

صور نمی برای وی ت ند جادوگر  مات ،کرد قع تعلی در وا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1
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اند همه مربوط به  جادويی که به زردتشت نسبت داده شده

 میالدی هستند.  1۴بعد از قرن 

مرتبط  يل  کی ار دل ستاره ي با  شت  ستن زردت دان

شناسی مفهومی بود که يونانیان از نام وی برای خود 

که  بود  نه  یان اينگو کر يونان ند.نحوه تف ساخته بود

سعی می شه  مات را  همی فی کل صلی و مخ هوم ا ند مف کرد

بفهمند به همین دلیل نام وی در ابتدا به ستاره پرست 

زردتشت شد.اين قضیه تا جايی پیش رفت که مرگ  معنی می

ستارگان می تش  يزش آ یل ر به دل ستند و می را  ند  دان گفت

ستاره که  ها  که  کردن آن هار  یل م به دل ها وی را 

 اند. کشته

دومین دلیل و جدی تر مرتبط دانستن زردتشت با 

 کلااادهساااتاره شناسااای ايااان باااود کاااه وی را از 

کردند  یفکر م فیثاغورس گرايیپنداشتند.معتقدان به  می

درس خوانااده  کلاادهبااا زردتشاات در  فیثاااغورسکااه 

ست. فل  لیدوسا لديان در مح که ک بود  قد  شتزردمعت و  ت

هفته را با هفت روز ابدا کردند.و دلیلشان هم  گشتاسب

درباره ستاره  سوداهفت بودن تعداد سیارات بود.فصل 

ها  شناسی اشاره به ياد گرفتن ستاره شناسی توسط بابلی

گیرد تا  تصمیم می لوسیانکند.تا جايی مه  از زردتشت می

شان را  شتی نظر بدها زردت تا از مو بل رود و  به با

 بپرسد

های ساختگی نسبت  در زمان حال تقريبا تمام نوشته

ست رفته شت از د به زردت شده  يک  داده  با  ها  ست تن ا

تاب  هم ک ستثنا ان  خط»ا یون  تر« دو میل نی پیر  پلی

شنهاد می تاب پی ست.اين ک کاملی از  ا عه  ند روزی مجمو ک

شته شت در  نو صرهای زردت سکندريه م نه ا جود  کتابخا و

 .داشته است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بر توان به  از آثار مرتبط با زرتشت همچنین می

است.اين اثر در  اشاره کرد.که در اهار جلد بوده طبعیت

ن تفاوت که است.با اي افالطوناز  اسطوره ارواقع همان 

گیرد.در زمانی  جای قهرمان اصلی داستان را زردتشت می

یریکه  ثاغورس پروف شت می فی شاگردان زدت ست  را از  دان

ها بر طبعیت خورشید را در وضعیت وسط تصور  پیمان نامه

کرد.باارخالف آن افالطااون خورشااید را در مکااان دوم و  می

را  افالطون پنداشت.به همین دلیل کولوتوس بالی ماه می

کرد متهم  شت  بی از زردت یدس . و  به دزدی اد هراکل

متنی را با عنوان زردتشت بر اساس آن اه فکر  پونتیک 

کرد فلسفه زردتشت است نوشت تا مخالفت خود را با  می

عی سفه طبی ند فل براز ک طون ا تاب  افال یت.از ک  بر طبع

اساات:يک اياان کااه پاار از  فقااط دو ایااز شااناخته شده

شه سی بوده اندي ستاره شنا به  های  که  ين  گر ا ست و دي ا

اشاااره شااده بااوده و مکااان وی را در هااوا  آنانکااه

 دانستند. می

شده  شر  شت منت نام زردت ير  که ز ثاری  گر آ از دي

استروسااکوپیتًا )در پاانج جلااد( »تااوان بااه  بودنااد می

تاوان  درباره پرهیزکاری سانگ هاًا )در ياک جلاد( می«٫

 .اشاره کرد

بعضی از نويساندگان واقعاا  ٫اين آثار به کنار 

انااد.  های اصاالی زردتشاات پرداخته بااه بعضاای از ايااده

سب الهام» گر از « های گشتا کی دي خود ي سب  شته گشتا نو

نويسندگانی که به وی آثاری را نسبت داده بودند و را 

جادو می شته مرتبط را  سته از نو ين د ستند از ا ها  دان

ها بوده و بر اساس  اب شامل يک سری پیشگويیاست.اين کت

 است. منابع زردتشت نوشته شده بوده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3_%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
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 بعد از دوره کالسیک باستان

 ٫زردتشت را در دوره کالسایک باساتان ياک سااحر 

دانستند.اما در واقع تا قبل از  جاودگر و معجزه گر می

های وی نااگاه بودند و  ها از ايده میالدی غربی 18قرن 

ته  ست رف گی از د ست فرزان نام وی را همد مان  در آن ز

 شماردند. باستان می

فلااوت  اپاارایدر « ساراسااترو»زردتشاات بااا نااام 

شااود.که بااه خاااطر عناصاار  ظاااهر می مااوزارت جاااوديی

را به عنوان سیستمی  اشافراماسونی آن در جايی که وی 

دهد مورد توجه قرار  اخالقی در مقابل ملکه شب نمايش می

 است. گرفته

گر در  يی دي ضوع اپرا نین مو نام  1۷۴9وی همچ با 

 است. امئوفیلیپ ر-جینتوسط  زوراستره

کران  شنگریمتف صر رو ند  ع ترمان های  پژوهش ول

باره ب سناسیاری را در جام داده مزدي ند.آن ان بر  ا ها 

منطقی  خداانگاریاين باور بودند که مزديسنا يک جور 

گر آيین سحییت و دي يین م بر آ ترجیح  بل  که قا ست  ها  ا

-ابراهام هیاسینته انکتیلتوسط  اوستااست.با ترجمه 

 های مزديسنا غربی آغاز شد. پژوهش دوپرون

عروف  سوف م ثر فیل چهدر ا يدريش نی نام  فر به 

شت» فت زرت نین گ سال « ا نام  188۵در  به  صیتی  وی شخ

های خود نیچه  آورد که سخنگوی ايده زرتشت به وجود می

که به نظر نیچه سیستم اخالقی  برده-اخالق ارباببر ضد 

اساتفاده  اسالمو  مسیحیت ٫ يهوديتهای  است که در آيین

خود  می ثر  ست.نیچه در ا موشود ا سه هو که  می ا ید  گوي

زردتشت اولین اخالق گرا است و خود آن را خلق کرده و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%AA_%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A6%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%88%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
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شکارش کرده ست.و می ا مات وی  ا ها در تعلی که تن ید  گوي

 ت.( بالترين خصوصیت اساشااست که راستی )

نیچه از وی به عنوان اولین فردی که نبرد بین 

بیند و آن را به عنوان ارخی ضروری در  خوب و بد را می

 برد. داند نام می انجام گردش گیتی می

الهام  189۶در سال  ريچارد اشتراوسمین قطعه 3۰

یز  چه ن تاب نی ته از ک شتگرف فت زرت نین گ یده  ا نام

يکد.شو می ستنلی کوبر فیلم  ا عه در  ين قط : 2۰۰1از ا

به عنوان موسیقی صحنه آغازين فیلم خود  اوديسه فضايی

 است. استفاده کرده

ايرلندی نیز در  19شاعر قرن  ويلیام باتلر يیتز

 است. شعرهای خود به زردتشت اشاره کرده

تاب  مان(بازيگر و راوی ک فرينش )ر شده  آ شته  نو

کتاب گفتگوهای نوه زردتشت است.وی در  گور ويدالتوسط 

یز  مرگ وی ن شاهد  شت دارد و  با زردت سیاری  سفی ب فل

 هست.

تاب  شت در ک هارتزردت کل اچ  نوان  ماي سته با ع د

تاريخ: شخاص در  تاثیرتیرن ا پر  ندی  به  1۰۰ب را  93رت

  داراست.

 

 های ديگر زردتشت از ديدگاه آيین

 اسالماز ديدگاه 

که  جا  سالماز آن صريحًا ا مان،  یامبرانبه  اي  پ

شته  ست، گذ کرده ا عالم  سالم ا یامبر ا به پ يف  را همرد

است. انان که در  الهی شناخته شده پیامبرزرتشت هم يک 

است  نامیده مجوسرا  زرتشتیان، 1۷ ٔ  آيه حج ٔ  سوره قرآن

 است.  آورده اديان آسمانیو در رديف پیروان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D9%81%D8%AA_%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1:_%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B1:_%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1_%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B1_%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4_(%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DA%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE:%DB%B1%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE:%DB%B1%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE:%DB%B1%DB%B0%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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و  يهاود اناد، و مسلما کسانی کاه ايماان آورده

 و مشارکان، خداوناد در مجاوس و نصاری صابئان و

کند، خداوند بر  میان آنان روز قیامت داوری می

 .هر ایز گواه است

    

 

 

باه عناوان ياک ديان ذکار  مجاوس ٔ  در قرآن کلمه

به  زرادشتاز  اسالمی احاديثاست. همچنین در برخی  شده

است. بنابر اين، از  نام برده شده مجوسعنوان پیامبر 

پیامبری از جانب خداوند است که  زرتشتديدگاه اسالم، 

اساات. زرتشاات نیااز خااود را  بوده کتاااب آساامانیدارای 

اهورامزدا، مرا »گويد:  است، آنجا که می پیامبر دانسته

برای راهنمايی در اين جهان برانگیخت؛ و من از برای 

يافتم. لیم  پاک تع منش  خويش، از  سالت  سلمانان « ر م

که آموزه ند  مان  باور دار مرور ز به  شت  صیل زرت های ا

تبديل گشت،  شرکزرتشت به  توحیدش تحريف شد و دستخو

دستورات آن از خرافات و اباطیل پر شد و در مسیر سود 

ق يه طب فراد آ ين ا فت. ا قرار گر عه  حاکم جام  29ات 

 دانند. را گواه بر اين امر می توبه ٔ  سوره

آيین زرتشت را در زمره  ابن کثیربرخی مفسرين همانند 

اند، و اين اعتقاد امروزه در میان برخی  کفار دانسته

 ار است. از مسلمین کماکان برقر

 

 آيین مانیاز ديدگاه 

ند  یامبرانی مان سیر پ شت را از  مانی زردت يین  آ

در قلاااه آن  ماااانیدانسااات کاااه  می عیسااایو  باااودا

انگاری اخالقی زردتشت که جهان را در جنگی  بود.دوگانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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ديد به آيین مانی  حماسی بین نیروهای پلید و نیک می

است.آيین مانی عناصر ديگری را نیز از  نیز راه يافته

سنا يا از  قرض گرفته مزدي ها  شتر آن ند بی هر ا ست  ا

تعلیمات خود زردتشت نیستند يا کاربرد آنها در آيین 

 است.  مزديسنامانی بسیار متفاوت با کاربرد آنها در 

  

 های زرتشت نگاره

سترش دارد،  شت گ سیمای اشوزرت مروز، از  چه ا آن

یامبر  کم به پ سوب  جاری من ست از ح شتی ا بیش بردا و

يايی در  ستانآر هر  تاق ب شاه.   ندکی از کرمان ند ا ا

هايی  نگاره جام کار حال ان شت وی را در  یر زردت های اخ

سانه شان می اف مولً نقش ای ن ما مع هد، ا های وی را در  د

کشند. گاهی  حالی که لباسی سفید به تن دارد به نقش می

در دست دارد )که نماد روحانی بودن است(  بارسومهم 

شود. گاهی نیز وی با  تفسیر می اوستايا کتابی که به 

شی له ده میگرزی )ورزا( ک که می سری  شود  با  نی  ای آه

ها وی را با  مانند گاو است. همچنین در بعضی از نقاشی

کردم  يادآوری  برای  که  شتی  شده و انگ ند  ستی بل د

ته ند کرده نک ست می ای بل حالتی  ا به  سختی  به  شند.وی  ک

شتر  کشیده شود و بی یره  نده خ به بین ستقیمًا  که م ست  ا

ند  ست مان گری ا طرف دي به  گاهش  ستجوی ن که در ج ين  ا

کم  ٔ  ای و رنگ اهره خداوند است.وی همیشه با ريشی قهوه

 است. رنگ کشیده شده

معروفتاارين نقاشاای اروپااايی از زدتشاات نقاشاای 

ئل تن رافا تب آ شی وی و  مک ين نقا ست.در ا يوس ا کالود

در حال صحبت هستند در حالی که زردتشت، گويی  بطلمیوس

 در دست دارد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A2%D8%AA%D9%86_(%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%B3
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 زرتشت درمنابع باستانی

شده در  شف  تب ک مادیدر ک جع ح سال  ن  19۴۵به 

تحت عنوان زوستريانوس کشف  بان قبطیزرساله کاملی به 

شد. توضیح محتوای اين کتاب به صورت رمزی در سه جمله 

بود:  شده  صه  خدای »خال ستريانوس،  قت زو مات حقی کل

شت مات زرت قت، کل شتر «حقی تاب بی ين ک توای ا ته مح الب

 است. و نامرتبط با زرتشتی اعالم شده گنوسی

 

 اشا توضیحات

: که باه asha vahishta:اشاوهیشتا )ارديبهشت( اشا

والست. اشا وهیشتا، راستی جهانی، معنای راستی )داد( 

ظم  فرينش را ن که آ ست  پذيريی ا گون نا قانون دگر و 

خواسات اهاورايی اسات. اشاا راه  ٔ  دهد. اشا نشاانه می

شتا(  شبختی )او به خو ندگان آن راه،  ست و پوي ستی ا را

سند. در گات می شتامن»ها  ر شتر «  وهی شتًا بی و "اشاوهی

اند هراند که از اشا بیشتر نام برده  جاها با هم آمده

با  شده مده و  يد آ مزدا پد هورا  خرد ا شا در  ست. ا ا

ين رو اش ست از ا کی ا ستی و داد ي نی را به مع شتا  اوهی

گوهر داد هم هست. دين زرتشتی، دين راستی و داد است 

جا با دروغ در جنگ است از اين رو اشا، گوهر  که همه

 .دين زرتشتی هم هست 

 

 مانی

به  تیسفوندر نزديکی  21۶, در سال پیامبرمانی 

یام مد و پ یا آ مانی آور دن يین  سوی  بود. آ او از 

کمشابرادران  جازه  پور ي به او ا شاپور  شد و  يت  حما

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
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شم  مورد خ ما  ينش را داد. ا یغ د بدانتبل شتی مو  زرد

بار  سانیدر مان  سا يت در ز فت و در نها هرام قرار گر ب

 کشته شد. دوم

مادر  پدر و  نیمانی، از  شراف  ايرا به ا سوب  من

( بین النهريندر میان دورود ) بابل در نزديکی اشکانی

 امپراتوری پارسکنونی( که در آن زمان بخشی از  عراق)

مسیح ، زاده شد. او  پ  از میالد( 21۰ - 2۷۶بود، در )

واع  مذهبی و بنیان گذار آيینی شد که زمانی دراز در 

پاتا  اینهايی از  سرزمین شت  ارو نی دا یروان فراوا پ

 است. ولی بیش از ششصد سال است که منسوا شده

شماره  به  شخاص  83مانی رت موثرترين ا ست  در لی

 را دارد. کل اچ هارتمايتاريخ، رده بندی شده توسط 

 

 

 های مانی نوشته

های مادری مانی بود  زبان سريانیو  پارسی میانه

شهرهای  کی از  که ي مد  یا آ به دن بل  کی با و در نزدي

به  خود را  قدس  تاب م شش ک بود. او  گار  يران آن روز ا

)غرب  بین النهرينايج در , زبان اصلی ر سريانیزبان 

نان, عراق پیش از  سوريهو  لب نونی  تازی ک  -يورش 

 شاپورگانن کتاب ( به رشته تحرير درآورد. همچنیاسالمی

( نوشت و روز تاجگزاری فارسی میانهخود را به پهلوی )

به او تقديم کرد و از حمايت شاپور  شاپور اول ساسانی

 د.برخوردار ش

یروان او از  غان و پ اینمبل ستان  و  رومتا  ترک

صر نی  م های ايرا به زبان هايش را  ند و کتاب عال بود ف

(, پهلوانیااگ )پهلااوی ساسااانی فارساای میانااهپهلااوی )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B1%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84_%D8%A7%DA%86_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_-_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C_-_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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پارتی( و  شکانی =  جاور  سغدیا های م يرانو زبان  ا

نی ,  چون ای غوریهم کی اوي طی,  تر نانیو  قب مه  يو ترج

های  می مه کتاب يق ترج ين را از طر ين د نان ا ند. آ کرد

کردند و  مقدس مانی به زبان مردم همان مناطق تبلیغ می

 اين امر را مزيتی برای دين خود میدانستند.

های بساایاری از  نوشااته قاارن بیسااتمدر ابتاادای 

های( مدفون در  ستان)مان مانویپیروان مانی در معابد 

گی از  خش بزر که ب شد  شف  این ک فان در  شنزارهای تور

شوند.  نگهداری می برلینآنها در انستیتوی شرق شناسی 

شته بخش ست نو ين د نده شده هايی از ا تالش  ها خوا ست و  ا

ها به  ی خواندن بقیه آنها همچنان ادامه دارد. آنبرا

خود  بداعات  که از ا مانوی  خط  به  لف و  های مخت زبان

ها به  اند. بیشتر اين نوشته است نوشته شده مانی بوده

)پهلااوی( و پهلوانیااگ )پهلااوی  فارساای میانااهزبااان 

يی ها و ترجمه مصراز  قبطیهايی  اشکانی( هستند. ترجمه

است. تا در  های مانی بر جای مانده نیز از کتاب يونانی

 يونانیيک دست نوشت خطّی کهن  مصر شمالیدر  19۶9سال 

به  لق  میالد ۴۰۰متع مروزه  پ  از  شد و ا شف  سخه »ک ن

لن یده می«مانی ک شگاه  ، نام که در دان ارا  لنشود   ک

انی و نمو شود. اين نوشته، شرح زندگانی م نگهداری می

هاای دينای  آموزه ٔ  روحانی به همراه اطالعااتی دربااره

او  ٔ  او و ناماه ٔ  های از انجیل زناده مانی و شامل تکه

سا می حواری  به اد ناجی و  خود را  مانی  شد.  سی با عی

سیح فی می م گری پاپیروسکرد.در  معر مانی  طی  قرن  قب

و عیسای  روح القدس - فارقلیطاهارم، مانی به عنوان 

 شود. نوين شناخته می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4%DB%B0%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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قرن  تا  ين  ين د سپ   1۴ا بود و  نده  میالدی ز

شارها حت ف خود را ت یروان  نی از پ سی و دي لف سیا ی مخت

 .دست داد

 

 زندگانی

يااا پاتیااگ  فاتااکپاادر مااانی ، بااه نااام 

مااادر وی از خاناادان  و هماادان)پاپک(/بابااک(، از 

با خويشاوندی با دودمان پادشاهی اشکانیان  کامسراگان

های  بود. برخورد نخستین مانی با اديان و فرقه پارتی

يج در  سی را نی گنو هريندي يدن  بین الن شی از گرو نا

به  شده و  نان  جذب آ که  بود. ارا ها  به آن بین پدرش 

نقل مکان کرده بود. زمانیکه مانی شش ساله  النهرين

رش ترک همسر کرد و به همراه فرزندش زندگی در بود پد

را آغاز کرد, اراکه دوری گزيدن از زن  گنوسیانمیان 

وشت جزء اعتقادات و وظايف دينی بسیاری از و شراب و گ

قه یان  فر مانی در م کودکی  نابراين  بود. ب سی  های گنو

شت و آموزه سپری گ سیان  تأثر از  گنو کودکی او م های 

یز  خودش ن ين  عدها, د که ب شد, همچنان نان  قادات آ اعت

متأثر از عقايد گنوسی بود. او در نوجوانی ادعا کرد 

حی شده به او و ست. و ا که  هد  فارقلیطو ا عود ع ، مو

جديد است و آخرين رسول و خاتم نبیین ، که خالفت بشر 

يت می سرحد نها به  هی  هدايت ال با  شامل  را  ساند.که  ر

اون  سانی  سله ک براهیم،  نوح،  شیثسل ،  سام،  ا

و  بودا،  افالطون،  هرم ،  زرتشت،  ادري نیکوتئوس ، 

 است. عیسی

که  بود  ستثنائی  ستعدادهای ا با ا کودکی  مانی 

ش ته سر برده بود.گف به ارث  پدر  گون را از  صوف  ت ت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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شااود کااه شخصاای مااافوق الطبیعااه بااا وی ارتباااط  می

اساات. او ساافرهای دور و وساایعی بااه  برقرارکاارده بوده

کرد و به  ايرانغربی و شمال شرقی  هندوستان,  ايران

مراه  به ه سفر  سال  هل  پ  از ا خت.  ينش پردا یغ د تبل

بازگشت و پیروز برادر شاپورشاه  پارسان خود به ملتزم

ندايی  تأثیر ما حت  مانی ت خود درآورد.  يین  به آ را 

های خااود را در ساانین جااوانی آغاااز  گااران، موعظااه

ارف قرن های بیرونی که در دائره المع کرد.بنابر تذکره

شاود، در دوران  :الفهرست ابن نديم نگهاداری می امده 

جوانی خود، مانی از روحی که بعدها سیزيگ  يا همزاد 

قايق  به او ح بود.و  کرده  فت  حی دريا شده، و یده  نام

های کثیر  الهی ديانت را آموخته بود. درين دوره گروه

-برای قدرت اجتماعی زرتشتیانو  مسیحیانموجود بخصوص 

مانی  ند.  بت بود حال رقا هم در  با  تر  قوی  سی  سیا

همچنین از کتب مقدسی اون پوران و کورال نیز پیروی 

 کرد.

 تشااتیانزرگراااه پیااروان آيااین مااانی کمتاار از 

شخاص  يت ا يان از حما مانی گرا نه،  برای نمو ند،  بود

عالی رتبه سیاسی برخوردارشدند و به ياری امپراتوری 

مانی می سی،  گر  پار به دي عددی  ستادگان مت ست فر توان

 نقاط جهان بفرستد.

نخستین فرستاده مانی به امپراتوری کوشانیان در 

های متعدد مذهبی  بود)انانچه نقش هندوستانشمال غربی 

در بامیان در توصیف اويند(، جايی که باور برآن است 

کااه باارای ماادت زمااانی زناادگی کاارده و بااه تعلاایم 

در  اينادوس ٔ  شود کاه باه سامت دره است.گفته می پراخته

با کشتی حرکت  پ  از میالد 2۴1يا  ۰ 2۴۰در  هندوستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
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را  هندوساتان: توران شااه  است و پادشاه بودايی کرده

است . در آن موقع است که به نظر  آيین خود درآوردهبه 

گری  می مانوی  به  گری  بودايی  فی از  ثرات مختل سد ا ر

:"نفوذ بودای گری بر تشکیل تفکر دينی  است سرايت کرده

است.حلول ارواح ، باور مانی گران شد  مانی قابل توجه

اجتماع ماانوی ، میاان راهباان  ٔ  و ساختار اهارجانبه

)گزياادگان( و پیااروان غیاار روحااانی  مااذکر و مونااث ،

شتیبانی می شان را پ که اي شندگان(  سیم  )نیو ند، تق کرد

ظر می به ن که  يد.  سنگهای  گرد يه  هم برپا ين  سد ا ر

کست در برابر بردن طرفداری باشد . پ  از ش بودايیان

،  زردشتینسل بعدی و مرتد اعالم شدن او توسط موبدان 

است که مانی در زندان در انتظار حکم اعدام  گزارش شده

، در گذشت. در حالیکه در  بهرام اولشاهنشاه پارس ، 

های ديگر مرگ او را کندن پوست او يا بريدن سر وی  شرح

 کنند. اعالم می

 

 شرح نويسندگان مسیحی

اندوخته شده مانی بنا بر سیريل اورشلیم، دانش 

مردی  سفرهای  ندیاز  نام  ه پ  از  ۵۰در  سیتانوسبه 

شات گرفته میالد مرگ  ن ست.پ  از  شاگرد او  سیتانوسا  ،

در آنجا شناخته شد و )» يهوداو  فلسطینبه  تربینتوس

 بوداسرفت. او از نام  بابلو «(در يهودا محکوم گرديد

توانست خود را بودا معرفی کند و  رد که میک استفاده می

طه خود و  راب سفه  یان فل یز م یان  بودايیگریای ن ب

يد.  توسنما فاتی از  تربی خود تالی آورده  سیتانوسبا 

خود ،  ندار  به مهما ها را  مرگش آن پ  از  که  بود 

یوه نام  ب به  برده  يک  با  سوسکاای  که  بري يه داد  هد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B5%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 پارسیبعدا نام خود را به مانی تغییر داد. مان  در 

 به معنای سخن ران است.

ها را مطالعه نمود که  شود مانی آن کتاب گفته می

 شد.بعد از آن منبعی برای دکترين مانی 

به مانی پرخاش  افرائیمهم انین در قرن اهارم ، 

از هند شود که دو « دروغی»کرد که ارا گذاشته مغلوب

 ی که در برابر يکديگر هستند را معرفی کند.نیروي

 

 پ  از وفات مانی

نظر براين است که پیروان مانی تالش بسیاری برای 

ند.در  شده کرد شناخته  نی  سوم دي مام ر کردن ت شمول  م

:  نتیجه بسیاری از رسائل ساختگی مسایحی را از جملاه

را حف  کردند.که در غیر اين صورت امکان  اعمال توماس

ب يل  مانی ما برود .  یان  شت از م به دا خود را  که  ود 

نوان  سیححواری »ع سی م ما « عی ند، ا شريح ک سای ت کلی

 او را مرتد خواند. ارتدوک 

شته خرده تو خی  به  بر يی  مانی گرا تاب  يک ک های 

 پ  از میالد 8۰3آورد که در سال  می ترکی اويغوریزبان 

سلطنت  يانخان  می ايغور فان  سه دادرس  به تور رود و 

شد  حانی ار يک رو به  ترام  برای ادای اح گرا را  مانی 

 8فرستند.يک سرود مانی گرا از قرن  می بئیبممانی در 

فانمیالدی در  شده در  تور شته  نهنو سی میا آورد  می پار

مانی  يین  به آ ند  خان عالقم شاوندان  شتر خوي که، بی

اند،  پیدا شده تورفانبودند. بیشتر متون مانوی که در 

پارسی و به زبانهای ايرانی رايج يعنی  مانویبه خط 

نه صا  پارتی،  میا سناد  می سغدیو مخصو ين ا شند. ا با

( يک مرکز بسیار ايران)شمال شرق  سغدکند که  اثبات می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B0%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یانی بوده يل دوران م يی در اوا مانی گرا هم  ست و  م ا

اند که اين آيین را  بوده سغدیشايد هم که بازرگانان 

 گسترش دادند. اینو  آسیای مرکزیبه 

میالدی ،  هم  قرن د يل  غوردر اوا توری  اوي امپرا

آورد و برخی  پديد می بودايیگرینیرومندی را تحت اثر 

تبااديل  بااودايیهای  از معابااد مانیااان را بااه صااومعه

 اويغورکند. با اين حال، اين حقیقت تاريخی را که  می

اند را انکاری نیست . موّرا  مانی گرا بودهپرستندگان 

تالش  ٔ  همه اويغورخان: که  گويد می ابن نديم)عرب( تازی

خااود را باارای برجسااته کااردن آيااین مااانی در قلماارو 

شاهی  نهپاد سیای میا مدارک  آ سامان(کرد.  نی) یز  ای ن

آمدند و  اینگرا به اند که روحانیان مانی  ثبت کرده

ماایالدی  83۴بااه بارگاااه امپراتااوری خااراج در سااال 

باه ناام وناگ از  خاندان ساونگ ٔ  پرداختند . فرستاده

 است. بازديد کرده گائوانگمعابد مانیان در 

شواهد حاکی از آن اند که از محبوبیت مانیان پ  

قرن  کزیم در 1۰از  سیای مر شد. آ سته  ستگی کا به آه  ،

ماانی گراياان  ٔ  اند که انديشاه برخی پژوهشگران يافته

تأثیر داشته سیحی  کرات م بر تف نه  حث  زيرکا ست، در ب ا

ضح  شکل وا شر( و  یر،  بدی )خ کی و  ضاّد نی سبب ت شیطان.

است که پ  از مدتی کمی  آگوستین هیپواين اثر قسمتًا، 

روی آورد و  مسیحیتمانی گرويده بود، به که به آيین 

 کاتولیکهای او هنوز هم در میان الهیات دانان  نوشته

عا می مانی اد ند.  گذار ا فوذ و تأثیر پر ن که  ،  کرد 

و ديگرانی که تعلیماتشان  عیسیجانشین پیغمبرانی اون 

مانی  ست.  شده، ا يف  شان تحر ست پیروان يا بد ضعًا  مو

خود را  نین  هم ا کرد و  نت  هار ديا سوب  فارقلیطاظ من

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8%DB%B3%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D8%A6%D9%88%DA%86%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
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، به معنای کسی که تسلی انجیلدانست. ، عنوانی از  می

کند، که  بخشد يا کسی که بر طرف ما میانجی گری می می

بدين نام درک  روح القدسبنابر رسم ارتودکسی خدا شخص 

 شود. می

 

 

ست ، و  یامبر ا خرين پ که: آ کرد  عای  مانی اد

 است. ای بر او آشکار ساخته رسالت او را فرشته

در لیست موثر ترين اشخاص تاريخ،  83مانی رتبه شماره 

 رده بندی شده توسط مايکل اچ هارت را دارد.

 

 آيین مانی

فان کیش  عر شه در  سیمانوی ري فت، د گنو اردو معر

است. به همین  مانویترين ويژگی کیش  و خرد مهم آگاهی

مانی  شناختیسبب  هان  هان  ج شت. ج سترده و ژرف دا گ

با  ند  سی او هرا ساطیرشنا ساختار  ا بود،  ته  درآمیخ

های ديگر  پیچیده و ژرفی داشت و متکی به نجوم و دانش

گره  س مانویبود. در ن که روح وال قدر  مان  تن ه ت، 

 فاسد، اهريمنی، حقیر و پلشت است.

، اعتقاد به  مانويانيکی از بارزترين اعتقادات 

سارا نی  - سم سخبه مع نی روان - تنا ست، يع که  ا هايی 

قاء  يدگان ارت به رده برگز شندگان  نوز از رده نیو ه

اند، محکومند آنقدر در دنیای مادی از جسمی به  نیافته

جسم ديگر منتقل شوند تا به مرحله برگزيدگی يا بالتر 

 برسند.

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
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 مانی آيین

 های نوشته شده به دست مانی نسک

 | (سفرالسارار) رازان | (رساالت) اسافار | زندگان گنج | زنده انجیل

 | شاپورگان | ها و نیايش مزامیر | (مکاتب)ديبان| (غولن) کتاب کوان

  ارژنگ

 مانوی های ديگرنوشته

 | (خواساتوانیفت) ناماه اعتراف | ابااتور دياوان | مواع  | کفاليا

 زباور | ماانوی کلان های شتهدستنو | های مانوی دستنوشته مجموعه

 | و اعتاراف نیايش | وفراس آردهنگ | های مانوی آموزه ٔ  زبده | قبطی

  نیايش اینی طومار | در باب روشنی خطابه

 دينی های زبان

 | میاناه ترکای | اینی | اويغوری | سغدی | میانه پارسی | قبطی | پارتی

  یيونان | سريانی

 )خط(دبیره

 خاط| ترکی اويغوری خط | مانوی خط | سغدی خط | استرانجیلی | خط رونی

  سغدی اويغوری پسین خط | پارتی

 دينی های رده

  نیوشايان | گزيدگان

 باورها مفاهیم و

 | ماانوی ايازدان | بماا | مانستان | مانوی شناسی فرجام | مانوی هنر

  باززايی | مانوی جهانبینی | آفرينش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%94_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%88_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
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  کسان

 | و.ب.هنیناگ | بیوس اوساه | بهمن| آگوستین سنت | بوگوخان | اّمو مار

  ابن نديم | آنتیوا سوروس
 

  پايوران

   اسپسگ روانگان | خوان خروه | سر آفرين

 

 زروانیه

سانی،  يی در دوره ی سا های مزدا قه  کی از فر ي

نان زروان  ند و آ به زروان بود قدان  يا معت یان  زروان

و باای نهاياات  يااا زمااان را )اکااران( يعناای بیکااران

نه  ند: زروا ند، و میگفت مذهب بود هری  ستند و د میدان

 اکرانه يعنی )زمان بیکران است(.

شايد اين فرقه میخواستند که دوگانگی آفرينش را 

به يگانگی تبديل نمايند، زيرا هرمزد واهريمن را هر 

قرن  که در  مانی  ستند.  مان( میدان ند زروان )ز دو فرز

میخواست گفتار خود را با  سوم میالدی ظهور کرد، اون

اعتقاد زردشتیان زمان خود موافق کند، خدای بزرگ را 

 زروان نامید.

در آثار مربوط به افسانه ی زروان انین آمداست: 

ها  مین، تن نه ز سمانها  نه آ بود،  یز ن هیچ ا غاز  در آ

وجودی بنام زروان وجود داشت. زروان میخواست که پسری 

ها و زمین و آنچه را که از وی بوجود آيد تا او آسمان

پ  از  سیار داد.  های ب يه  ست بیافربند،وفد در آنها

هزار سال از موثر بودن قربانی های خود به شک افتاد. 

 در آنحال که سرگرم اين خیالت بود، هرمزد و اهريمن

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88.%D8%A8.%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88.%D8%A8.%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B3%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B3%DA%AF&action=edit&redlink=1
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در شکم او پیدا شدند. هرمزد بر اثرفديه های که او 

ون زروان هم زاده ی شک او بود. ا داده بود. واهريمن

از آبستنی خويش آگاه شد، با خود گفت از دو پسری که 

يد او را  یرون آ تر ب که زود کدام  هر  ست  من ا شکم  در 

 پادشاهی جهان دهم.

هريمن را از  برادرش ا ست  یز را میدان مه ا که ه مز  هر

انديشه های پدر آگاه ساخت. اهريمن ذاتًا خبیث بود. 

او را بديد و شکم پدر را بشکافت و بیرون آمد. زروان 

بگفت که تو کیستی، اهريمن در پاسخ گفت که من پسر تو 

 هستم.

زروان گفت پسر من بويی دلپذير و رويی درخشنده 

بدبويی. يک و  تو تار با  دارد،  مز  یان هر ين م در ا

پذير ول بويی دل نورانی و  کری  پدر دپی بر  فت و  ت يا

که وی  ست  يد، دان که زروان او را د شد. همین يدار  پد

مان پ   ه ست.  ها داده ا يه  خاطر او فد که ب ست  سر ا پ

گام  کرد. در آن هن قدي   خت و او را ت مز را بنوا هر

عده داده  تو و فت:  به او گ فت و  نزد زروان ر هريمن  ا

شاهی  يیم، پاد تو آ نزد  تر  ما زود کدام از  هر  بودی، 

ند و  سخ او در ما شد. زروان از پا هان از آن او با ج

هزار سال پادشاهی جهان  گفت ای موجود پلید، تو را نه

دادم و پ  از آن هرمز را بر تو و بر جهان فرمانروا 

خواهم ساخت. نظريه ی فلسفی زروان موجب ظهور عقیده ی 

 جبر در مقابل اختیار در دين زردشت شد.

شهرستانی صاحب ملل و نحل گذشته از زروانیه از 

فرقه ی ديگری بنام کیومرثیان نام میبرد، و میگويد: 

ز شک هرمزد بوجود آمده ا معتقد بودند که اهريمن آنان

بی  ماورد و رقی گر ه که ا شته  خود پندا پیش  ست و در  ا

برای او پیدا شود اه خواهد کرد. بر اثر اين شک بود 
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هريمن  یده ا ين عق طابق ا مد و م جود آ هريمن بو که ا

 آفريده ی هرمزد است.

در شاااهنامه ی فردوساای، معااادل اصااطالح زروان 

روزگار، ارا، سپهر، بکار رفته  ،قبیل: بخت کلماتی از

 که میتوان آنها را مترادف زروان دانست.

 

 

 مزدک

، )درگذشته در  فارس استخرپسر بامداد ازمردم  

میالد ۵28يا  ۵2۴ پنجم  بود. (پ  از  قرن  مه  وی در نی

به میالد که از آن  کرد  جاد  می اي ماعی مه ضت اجت ی نه

اند. شهرت مزدک مقارن  ردهياد ک ايرانی کمونیسمعنوان 

به اوج رسید. اوضاع مملکت در  ساسانی قباد شاهنشاهی

اين زمان سخت آشفته بود و هبتالیان از جانب مشرق و 

به  پی  پی در  يرشمال  جوم می انا شمکش ه ند. ک های  آورد

بدان  بین مو مذهبی  خونین  شتیشديد و  يانو  زرت ، يهود

قه لف  فر سیحیهای مخت لت  م کديگر و دو يرانبا ي با  ا

سیحیان مل  م نان را عوا توریکه آ ست،  می روم امپرا دان

بود.  يان  سالیدر جر سنه و  های خشک مردم گر یز  یاپی ن پ

 داشت. محروم را به عصیان وامی

در باب آفارينش و  مانیهای  آموزه ٔ  بر پايه مزدک

جهان ديگر معتقداتی ويژه داشت. وی به دو اصل نور و 

بود و می قد  نور معت هايی  هايی ن مت و ر سان  ظل فت ان گ

شتر به رهايی بايد از عاليق دنیوی بپرهیزد تا هراه بی

به  ما وی  شد. ا ياری داده با ماده  مت  ند ظل نور از ب

کرد و داشتن يک همسر را  خالف مانی ازدواج را منع نمی

نین  کافی می یان همچی ست. مزدک یاهخودان ند و  ارگ بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5%DB%B2%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
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با  که  شتند  یکباور دا مور  کردار ن جام ا بدون ان و 

  توانند رستگار شود. ظاهری دينی می

خود،  ستاد  مزدک از ا ماعی  ظر اجت شت از ن زرت

گان یروری میخور سال ، پ که  یزان در ها  کرد  سر  ب به 

سفی  تب فل با ک بود و  نانبرده  هور  يو له جم از جم

 آشنايی داشت. مزدک با توجه به جنبه علمی اين افالطون

قدات می ستفاده  معت برای ا یات را  هب ح ند موا فت خداو گ

است. اما حرص و زياده خواهی و انباشتن  همگان آفريده

انجامد. اين  مال به خشونت و بدرفتاری و نابرابری می

به هیچ روی  ساسانیگونه باورها با نظام اجتماعی عصر 

کديگر  قات از ي عه، طب يرا در آن جام بود. ز سازگار ن

توانساات، ولااو بااه لیاقاات و  جاادا بودنااد و کساای نمی

که  مزدک  ند.  جاوز ک خود ت ماعی  حد اجت ستعداد، از  ا

به  شت  سیار دا کالم ب فوذ  بود و ن يده  سخنوری ورز

يان می ستمند از دربار مردم م خواهی  ست خو هوا که د ست  ا

 به تعديل ثروت زنند.

ماعی  بی اجت به انقال مزدک  ضت  یب ، نه بدين ترت

خود را از  پی روان  مزدک  که  با آن  يد و ،  بديل گرد ت

شونت و  به خ کار  بود،  کرده  نع  جويی م نه  ستیز و کی

افراط کشید. اما آنچه که از آن به عنوان اشتراک در 

برده شده نام  سته  ش زن و خوا يده  نه دزد ست  نان ا دن ز

که  ارا  با  موال نج مال و ا نه دزدی  بوده و  سرا  حرم

قدی بوده حانی معت خود رو ين  مزدک  که در ا چه  ست. آن ا

قیام را داد واکنش روستايیان به فشار و ظلمی بود که 

رفت. عالوه بر آن آيین عیاشی دسته جمعی به  بر آنها می

بوده در  ستايیان  ستانی رو های با که از آيین سبب آن

نان مرسوم بود. در اين میان بعضی نجبا نیز به میان آ

ستند.  یان پیو بادصف مزدک سانی شاهشاهن،  ق یز  سا ، ن

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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خود با اصالحات اجتماعی موافق بود و از مزدک حمايت 

کرد. اما بعدها بر اثر وقايعی تغییر رای داد. در  می

يان  شاهیپا باد شاهن سرش  ق سرو اول، پ عدها  خ که ب  ،

ای ترتیب داد که در  لقب گرفت، مجل  مناظره انوشیروان

یان  شتیآن روحان سیحیو  زرت ند.  م یان بود يف مزدک حر

شدند. گفته عام  تل  لوب و ق یان مغ يک  مزدک که در  ند  ا

های ايشان را  ابروز دوازده هزار مزدکی کشته شد . کت

ند. صادره کرد شان را م کار  سوزاندند و اموال ما اف ا

پ  از او قرن شت و  مزدک  هانی دوام دا نان پن ها همچ

يافت. نیم قرن پ  از او ، پسر خاقان بزرگ  انتشار می

طراف،  مان ا قرا و محرو هی ف به همرا بی ،  کان غر تر

خارا بزرگ  ب نان  مین داران و بازرگا شد و ز صرف  را مت

سرکوب  سرانجام  یز  خود ن ما  کرد ا فرار  به  بور  را مج

قان،  خی از محق سیشد. بر بزرگ سلمان فار صحابی   ،

سالم بر ا ندانی مز پیغم یز از خا ستهرا ن کی دان اند .  د

براساس عقايد مزدک  خوارزمدر قرن هشتم میالدی نیز در 

 عصیانی صورت گرفت که ديری نپائید و از هم پاشید.

 

 يهوديت

کی از   میي يان ابراهی یروان آن  اد که پ ست  ا

قوم  ندان  مًا فرز سرائیلعمو نی ا ين  ب ين د ستند. ا ه

رود. پیامبر يهوديان  به شمار می دين ابراهیمینخستین 

 توراتکنند  نام دارد و کتابی که به وی منسوب می موسی

 نام دارد.

هود» شده  واژه« ي سی  که وارد فار ست  بی ا ای عر

يران، ست. در ا نوان  ا می»از ع یرو « کلی نی پ سی يع مو

شود. در  نیز برای نامیدن يهوديان استفاده می کلیم هللا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  352 

 يوسففرزند  افرايمواقع کلیمیان ايران عمدتا از نسل 

 يهااوداکااه يهوديااان اصااالتا از نساال هسااتند در حالی

 هستند.

 مسیحسال قبل از میالد  22۰۰مّلت ابراهیم، حدود 

عانبه  قوم دارای  کن ند.اين  سکنی گزيد کرده  هاجرت  م

صورت  به  بوده و  حد ن کومتی وا سر  12ح سبط( ب له ) قبی

میبردند. هر سبط دارای استقالل بود و توسط مسن ترين 

از افراد شاخص قوم  يا جنگاور ترين فرد اداره میشد.

توان  هود می شائول(، طالوت، سموئیلي  سلیمانو داوود)

یُا ا سموئیل از انب برد.  نام  قوم را  ضیان  هی و قا ل

کرد. وی  يهود بود که آنها را از داشتن پادشاه منع می

قوم  قی  هت اخال یداد و از ج قی را رواج م عالیم حقی ت

يهود را بسیار تربیت کرد. طالوت نخستین پادشاه قوم 

يهود بود، پ  از وی داوود و سپ  سلیمان نبی و ديگر 

سیاری انبیا يا پادشاهان حکومت کردند. يهوديان در ب

ثال در  برای م ستند.  ساکن ه هان  شورهای ج يراناز ک  ا

يهودی وجود دارد، که اين، پ  از فلسطین  3۵۰۰۰از  بیش

،ايران را دومین کشور پرجمعیت يهوديان در خاورمیانه 

 مجل  ايران نیز نماينده دارند .است كه در  کرده

 

 پیدايش يهوديت

پیدايش اين دين با آمدن دستور خدايی بر موسی 

های اون: دين  در آتش روح خداوند آغاز شد، و به نام

اسرائیل، دين کلیمی و دين يهودی آشنا  عبری، دين بنی

هان می نده ج يان ز تاب اد یوم در ک برت ه ست. را يد  ا گو

اين واژه نخستین بار در حدود يکصد سال پیش از میالد »

یات  سیح در ادب نانیم کار رفته -يو به  هودی  ست و  ي ا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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واژه ديگری که تمام تاريخ اين دين را در بر بگیرد، 

ندارد. جود  خه «. و بر دو ار سی،  صلی، مو يت ا مأمور

عوت بنی ست د بود. نخ ستوار  خدای  ا بادت  به ع سرائیل  ا

اسرائیل از اسارت  يکتا يا يهود و دوم آزادی قوم بنی

ات از جانااب فرعااون مصاار بااود. موساای بااا آوردن تااور

خداوند، قوم خود را به راه رستگاری هدايت نمود. بعد 

بری بنی شع ره سی، يو فت و  از مو هده گر سرائیل را برع ا

قدس،  تاب م با آوردن ک يادی  یامبران ز شع، پ عد از يو ب

قوم بنی هده هدايت  سرائیل را ع يان،  ا شدند. يهود دار 

خود می یا،  عالیم انب صول ت قديم را مح هد  ند،  ع دان

سال قبال از میالد(شروع 12۵۰لیمی که از موسی )حدود تعا

شود. عهد  قبل از میالد( ختم می 1۶۰و به مالکی )حدود 

قديم، میراث گرانبهای موسی و پیامبران بنی اسرائیل 

شود. از عهد قديم دو نسخه مهم قديمی موجود  محسوب می

بری و  نی ع صلی، يع بان ا به ز کی  ست: ي سترس ا و در د

ب به ز گری  با دي سبعینیه ) مه  به ترج که  نانی  ان يو

قديمی ست.  عروف ا نان( م تاب  هفتادت بری ک نام ع ترين 

 باشد. مقدس هاسفريم به معنای الکتب می

يهوديت از قديمی ترين اديان روی زمین است.و پ  

از دين زرتشتی دومین مذهبی بودکه خدای را به يگانگی 

کنند.  پرستید.در جهان سیزده میلیون يهودی زندگی می

مذهب بهوديت برای تمام زندگی و جزئیات آن دستوراتی 

دارد که هم در تورات مکتوب و هم در سنت شفاهی آموزش 

ثر  داده می که اک ست  تورات ا شان  قدس اي تاب م شوند. ک

 است. يهوديان معتقدند خداوند آن را نوشته

 

 اعتقادات
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میمونیدز يک معلم معروف يهودی در قرن دوازدهم 

يهوديان را انین  ٔ  فهرست اعتقادات سیزده گانهبود که 

خدا همه ایز را خلق نمود و هم انان  - 1تنظیم کرد: 

تنها يک خدا وجود دارد  - 2کند  همه ایز را اداره می

خدا بدن ندارد و شبیه  - 3که در همه ایز کامل است 

ست  یا نی ين دن یزی در ا بوده و  - ۴هیچ ا شه  خدا همی

بود  هد  شه خوا سان - ۵همی خدا  ان برای  ها  يد تن ها با

کالم تمام انبیای بنی اسرايیل درست  - ۶عبادت کنند 

ست  بالترين  پیش گويی - ۷ا ست و او  ست ا سی در های مو

خدا تورات را  - 8پیامبری است که بوده و خواهد بود 

سی داد  تورات  - 9به مو کرد و  هد  یر نخوا تورات تغی

ر و اعمال همه را خدا افکا - 1۰ديگری هم نخواهد آمد 

خاادا مطیعااین دسااتوراتش را پاااداش و  - 11دانااد  می

 13مسیح خواهد آمد  - 12مخالفینش را عذاب خواهد داد 

 .خدا مردگان را به زندگی بر خواهد گرداند -

 

 

 

 میتزووت يا دستورات

اعمااال مطاارح در مااذهب يهودياات را میتاازووت 

دهد.  یگويند. میتزوا دستوری است که خدا به مردم م می

مه  کاری ترج يا نیکو صالح  مل  به ع تزوا را  خی می بر

کنند. ششصد و سیزده میتزووت برای يهوديان لزم است  می

که انجام دهند. برخی در زندگی روزمره داخل هستند و 

صورت می خاص  قع  خی در موا ين  بر سیاری از ا ند. ب گیر

توان اجرا نمود ارا که معبد مقدس  دستورات را الن نمی

 است. لیم تخريب شدهاورش
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 دستورات

تورا را از  مان و  سی ده فر ند مو يان معتقد يهود

کوه سینا با خود پايین آورد. و به جز پنج کتاب يا 

که آن را  هم دارد  گری  توای دي تورا مح جود  سفر مو

هم می شفاهی  تورای  يا  شنا  ضیح می می که تو ند  هد  نام د

گويد اگونه قوانین پنج سفر را انجام بدهیم. تفسری  می

است گمارا نام دارد و با  ه شد هکه بر اين میشنا نوشت

مود می تاب را تل ين دو ک سنتی  هم ا يان  ند. يهود نام

معتقدند خداوند تورای مکتوب و شفاهی را به موسی داد 

سانید و  و او آن يان ر به يهود نت  يت اما با رعا ها را 

ست و  مان ا قا ه هم دقی ست  ست ما مروز در د که ا اه  آن 

بگیرد. يهوديان  بايد همه دستورات آن مروز هم صورت

ها  گويند تورا الهام خداوند است اما انسان لیبرال می

شته جرا  آن نو شه لزم ال قی آن همی ستورات اخال اند و د

مروز لزم  که ا نی  ستورات آيی سیاری د خالف ب بر  ستند  ه

شود  نیست صورت بگیرد. در يهوديت حرکت مثبتی تلقی می

یق کن که فرمان ند و تحق حث بگذر به ب طور ها را  ند ا

يد آن صه با ست از ق پر ا مود  ند. تل جرا کن های  ها را ا

حث می رای هم ب با  موارد  ين  که در ا ند.  هايی  کرد

دو يهودی، سه »گويد  ای در اين بابا است که می لطیفه

ظر مه پذيرفته«. ن ظرات را ه ين ن خی از ا ما  بر ند ا ا

برخی ديگر هنوز تحت بحث هستند. امروزه يهوديت رهبر 

ند حدی  جرا وا مان را ا یرد اگونهفر صمیم بگ که ت ارد 

يان  اه يهود بورزيم. گر قاد  یز اعت اه ا به  يا  نیم  ک

اعتقادات به نظرات مختلف دارند هنوز يک دين هستند. 

شنیدند.  سینا  کوه  پای  يان در  مه يهود مان را ه ده فر
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ظر  فاق ن يان ات ما يهود ست ا مان ا صیت ده فر ين خا ا

ست سیزده د صد و  مام شش که ت ند  يک دار به  تورا  ور 

 اندازه اهمیت دارند.

 

 ها هستند ده فرمان اين

شید  - 1 شته با قاد دا خدا اعت يا  - 2به  سی  جز او ک

ای را به عنوان خدا  ایزی را نپرستیدتصويری يا مجسمه

 - 3نسازيد به آن ارادت نورزيد و آن را تعظیم نکنید 

شبات نگه دارد يعنی در  - ۴نام خدا را بیهوده نبريد 

ید رو ستراحت کن فتم ا ترام  - ۵ز ه خود اح لدين  به وا

دزدی  - 8زنااا نکنیااد  - ۷قتاال نکنیااد  - ۶بگذاريااد 

به مال ديگری حسد  - 1۰شهادت دروغ ندهید  - 9نکنید 

 .نورزيد

يکی از ده فرمان حف  شبات است که با غروب جمعه 

غاز می يان می آ به پا شنبه  غروب  با  شبات  شود و  سد.  ر

برا ستراحت  مین روز ا لق ز برای خ ند  شکر از خداو ی ت

تورات  تورات دارد.  شه در  شبات ري ستراحت  سنت ا ست.  ا

يد و در روز  می شش روز آفر یا را در  ند دن يد خداو گو

هفتم دست نگه داشت. بسیاری يهوديان در اين روز برای 

روند. يهوديان مومن  دعا به کنست يا معبدهای خود می

ي سیاری را رعا ستورات ب شبات د له  ت میدر  ند. از جم کن

اين که در شبات نبايد کاری انجام شود. بسیاری اعمال 

هودی  يک ي مثال  شوند.  قی ن کار تل تی  شايد ح که  ستند  ه

تواند در شبات آتش بیفروزد اتومبیل براند ارا که  نمی

شود لمپ روشن يا خاموش  در موتور ماشین آتش روشن می

بان یزی را در خیا سد ا ند بنوي شپزی ک ند آ ند  ک مل ک ح

تحرک شديد بدنی است صورت دهد دوارخاه  ٔ  کاری که لزمه
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يون  کامپیوتر تلويوز ثل  کی م سايل الکتري ند و سواری ک

 .يا آسانسور استفاده کند خريد و فروش کند

جه  با تو سیار  مورد ب ين  سنتی در ا يان  يهود

خود  بد  به مع یاده  مه پ خاص ه ين روز  ستند. در ا ه

نند. کسی خیلی دور از خانه خوا روند. نماز اضافی می می

روند. برای شام و ناهار  رود. به ديدار دوستان می نمی

عوت می مان د يت را  مه قه يهود هم ف نار  ند و در ک کن

ايان کارهاا را  ٔ  کنند. يهوديان لیبرال همه مطالعه می

کنند و  روند دوستان را زيارت می کنند. به معبد می نمی

رانند به خريد  ل میخورند. ولی اتومبی غذاهای خاصی می

 کنند. روند و از برق استفاده می می

 

 کشروت قوانین يهوديان برای غذاها

يت می شروت را رعا قانون ک که  يانی  ند  يهود کن

کنند که با ترتیب خاصی تهیه شده  غذاهای خاصی میل می

تواند بخورد کوشر نامیده  باشد. غذايی که يک يهودی می

م می ين  سنتی در ا جه شود.يهوديان  با تو سیار  ورد ب

ستند. نمی ستوران ه يا در  توان در ر شر و  یر کو های غ

کند غذا خورد. گاهی  منزل کسی که کشروت را رعايت نمی

رعايت اين اصل ديدار دوستان يا انجام کار را دشوار 

کند. اما بايد يدانیم اين هم بخشی از مذهب يهوديت  می

شروت را رع ست ک کن ا برال مم يان لی ست. يهود يت ا ا

 نکنند. بهتر است از خودشان در اين مورد سوال شود.

 

 

 غذاهای کوشر
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توانند همه نوع میوه يا سبزی را اگر  يهوديان می

ای در میان آن نیست  خوب شسته شود و مطمئن شوند حشره

يان می ند. يهود یل کن ل   م له و ف ماهی با هر  ند  توان

ما  تون ا ماهی  قزل آل و  له  ند. از جم داری را بخور

می  يان  ست. يهود حرام ا شان  گو براي صدف و می نگ  خرا

ای را  سم شاکافته ٔ  توانند گوشت هر حیوان نشخوارکننده

میاال کننااد از جملااه گاااو گوساافند بااز و آهااو گوشاات 

پرندگانی که در تورا برای خوراک مردم ناپاک خوانده 

شده غیرقابل مصرف است اما مرغ اردک و بوقلمون حالل 

سی می که ک غذايی  ست.  ضه  ا ندی عر سته ب يا در ب پزد 

شود بايد به نظر و تايید متخصص کشروت يا ماشگیاا  می

يک  بای  ت  ر به د غذا  قدي   ست. ت شر ا سل کو سد. ع بر

 تجملی است و واجب نیست. ٔ  اسطوره

 

 غذاهای غیر کوشر

يف می شر را تر یر کو نای  غذی غ به مع ند  خوان

تورا می که  ارا  خدوش.  که  م یوانی را  شت ح يد گو گو

ای دريااده يااا کشااته نخوريااد. گوشاات حیااوان  ناادهدر

غیرنشخوادکننده يا غیر سم شکافته حرام است. مثال خوک 

کنااد. فیاال نااه ساام  اساات امااا نشااخوار نمی ساام شکافته

شخوار می شکافته نه ن ست  ستند.  ا يف ه هر دو تر ند.  ک

یوان  هیچ ح ستند  يف ه ندگان تر ستان و جو ندگان دوزي خز

شت له ندا ل  و با که ف يايی  ثل در ست م شر نی شد کو ه با

کوسه مارماهی خرانگ و میگو پرندگان گوشت خوار نام 

شرات را  ستند ح سب نی خوردن منا برای  تورا  برده در 

خورد ال آن نمی شان می شود  بر پاي که  ثل  ها  ند م پر

 .جیريرک
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 قوانین کشروت ديگر

سیار  ااقوی ب يک  سريع  کت  با حر يد  یوان را با ح

رد تمام خون آن بايد خارج تیز ذبح کرد تا سريع بمی

بز را در  ٔ  گويد توله شود سپ  میل شود اون در تورا می

شیر مادرش نپزيد يهوديان غذايی را که شیر و گوشت هر 

یل نمی ست م ظروف  دو در آن ا سباب و  شه ا ند و همی کن

کار  به  غذايی  نین  خت ا برای پ فاوتی را  شپزی مت آ

تر يهوديان برند تا اين دو با هم تماس نیابد. بیش می

کنند  يک تا شش ساعت پ  از غذا محصولت شیری میل نمی

شپزخانه يد در آ شر با برای  غذای کو که  شود  یه  ای ته

است. اگر غذای غیر کوشر در آن  غذای کوشر آماده شده

 پخته شده اشد بايد اول به طريق خاصی تمیز شود.

 

 نقاط مهم حیات يک يهودی

نوزاد پسر ختنه  تولد بريت میال که در هشت روزگی

گذاری می نام  کودک  ته و  هابن  صورت گرف یديون  شود. پ

 ٔ  دهد تا برای نخست زاده رسمی است که يک پدر انجام می

نان  يان و کاه بط لو بد.  جات بطل بد ن نش از مع مذکر ز

جرا نمی سم را ا ين ر تزوا در دوازده  ا بت می ند.  کن

گزار می تر بر يک دخ يک زن سالگی  پ  از آن او   شود و 

شود برمیتزوا همان مراسم در سیزده سالگی يک  تلقی می

 .توراخوانی و دعاهای خاصی هم داردپسر است که 

 

 د اطفال مرگلازدواج تو
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از ازل يهوديان با هم هم عقیده بودند تا دويست 

سال قبل گروهی يهودی در آلمان تصمیم گرفتند مدرن تر 

ساير آلمانی به  شبیه  ها و  خی باور شوند و بر را  ها 

کنار بگذارند به اين يهوديان رفورمیست يا اصالح طلب 

لب و  می صالح ط کار ا ظه  گروه محاف سه  جز  به  ند.  گوي

هايی با تعداد کمتری هم وجود دارند مثل  ارتدوک  گروه

قرائون. هر گروهی بر اساس فهم خودش از يهوديت اعمال 

قواينن را  سیاری  يان ب خی از يهود خودش را دارد. بر

ها کشروت  اند. مثال اصالح طلبان يا لیبرال اشتهکنار گذ

يت نمی شبات را رعا به يا  جای ان جن به  ند و  های  کن

قرار می ظر  مد ن يت را  قی يهود که  اخال يان  ند. يهود ده

می ست  هودی از د سنن ي ضاع  ين او با ا ند  برای  ديد رود 

ها بر علیه آنان محافظه کاران  حف  سنن پ  از لیبرال

ن جود آورد به و تدوک را  مردود  د. ار هر دو ار  ين  ها ا

اند از  ها به وجود آورده شمرند و تغییراتی ار که آن می

دانند. در سرزمینهای اشغالی تمام  حیز اعتبار ساقط می

ست می به کن يان  ست يهود ند. کن يا  رو لب  صالح ط های ا

محافظه کار بسیار کم هستند. يهوديان فلسطین خود را 

دانند بل خود  محافظه کار نمی اصالح طلب يا ارتدوک  يا

هاردی  مذهبی-را  سیار  تی  -ب نی-دا سوراتی  -دي -ما

 دانند. می -سکولر-يا خیلونی  -سنتی

 

 اسماء خدا

يهوديان معتقدند نام اعتبار بسیاری دارد و نه 

گويد طرف کیست بل اطالعاتی هم در باب او به  تنها می

د و بردن های خدا نیز بسیار اهمیت دارن دهد.اسم ما می

که  ست  يل ا ين د به ا ست و  نوع ا مل مم شکل کا به  آن 
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خواهند بنويسند تغییری  بینیم هر جا نا خدا ار می می

دهند. هاشم معادل السم در عربی است و  در ظاهر آن می

شم  خدا ها بردن از  نام  برای  عا  قع د یر از موا در غ

شان  می خدا را ن یت  من موقع خدای  يا  نای  ند ادو گوي

دهد  پادشاه جهان است و نامش اين را نشان می دهد که می

کاری  هر  ست ک  قوی ا قدر  که آن  نی او  لوهیم يع ا

جاد  می خدا در اي توان  به  شاره  قع ا ند و مو ند بک توا

شود که اشاره دارد به اين که  عدالت اين نام برده می

خدا دنیا را خلق و با عدالت اداره کرد. اين دو نام 

ها تنها زمان دعا زا  ارتدوک آخر آن قر مهم هستند که 

گويند  کنند. جز آن هاشم يا الوکیم می ها استفاده می آن

شد نمی غذی با پاره کا بر  خدا  نام  گر  توان دورش  ا

ای حف  کرد و سوزاند. برخی  انداخت بايد به طريق ويژه

به زبان خدا  نام  ند  سی را  معتقد نان تقد گر ا های دي

که بسیاری يهوديان ندارد. يهوه مقدس ترين نام خداست 

داند اين اسم دقیقا از کجا  گويند. کسی نمی آن را نمی

آيد و يا معنای آن ایست. شبیه فعل عبری هاياه يه  می

پرسد  معنای بودن است. در تورا وقتی موسی از خدا می

سخ می ستی پا يان  کی ستم. يهود که ه مانم  من ه شنود 

 دارد.معتقدند نام يهوه اشاره به بی پايانی خداوند 

 

 عهد عتیق

شامل  یق  هد عت که در دوره 39ع ست  تاب ا بیش  ک ای 

ير در آمده شته تحر به ر سال  هزار  يان و  از  ند. يهود ا

مسیحیان برای کتاب مقدس، تقدس والئی قائلند و آن را 

دانند و بر  الهام خداوند بر نويسندگان کتاب مقدس می

خدا و  کی  لف دارد ي قدس دو مؤ تاب م که ک ند  ين باور ا
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بین شر و  گری ب جدايی   دي شری  خدايی و ب صر  ندو عن اي

 وجود ندارد.

)به معنی دوست خدا(،  بوگومیلجنبش دينی مسیحی 

های اسالونشاین ظهاور  الکاان و سارزمینب ٔ  که در منطقه

پذيرد، اما  کرد، عهد جديد را به عنوان کتاب مقدس می

لی می یق را جع هد عت فرق در  ع ين  سريع ا سترش  ند. گ دا

میالدی به  11۰۰قسطنطنیه، موجب شد تا در حوالی سال 

دستور حکومت بیزان ، رهبران فرقه دستگیر و رهبرشان، 

بخشی از اين فرقه به  1۵ ٔ  بازيل سوزانده شود. در سده

هی  تاب ال تورات را ک تاب  یز ک سالم ن ند. ا سالم گرويد ا

دانسااته و پیااروی از آن را باارای مساالمانان واجااب 

يف  می ست را تحر ست ا مروز در د که ا تابی  ما ک ند، ا دا

 .داند شده می

سفار  يا ا قانون  تورات ) خش  سه ب به  قديم  هد  ع

توبیم یامبران(، و ک بوديم )پ نه(، ن شته پنجگا ها(  )نو

باشد  شود. تورات شامل پنج کتاب موسی )ع( می تقسیم می

سال بر موسی وحی شد)روايتی که صحت آن  ۴۰که در مدت 

 مشخص نیست(. اين بخش سراشمه اصلی وحی و نبوت است.

های پیدايش،  تورات دارای پنج کتاب )سفر( به نام

 است. سفر پیدايش راجع خروج، لويان، سفراعدادو تثینه

جودات و  هان، مو قت ج فات  آدمخل تا و قوببوده و   يع

شامل  بر شود. سفر خروج  باب می ۵۰ادامه دارد که کالً 

شاره داردو  سینا ا طور  هود در کام ي سی  اح باب  3۴تُا

دارد.باب بیستم از سفر خروج شامل ده فرمان الهی بر 

موسی است. سفر لويان بر بر تنظیم احکام دين يهود و 

لت می سبط لوی دل سفر  حدود و  ند.اين  باب دارد.  2۷ک

سرائیل در  نی ا قوم ب سفرهای  شتر از  عداد بی سفر ا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
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باب  3۶ح سرزمین کنعان سخن گفته که شامل بیابان و فت

است. سفر تثنیه که بیشتر آن از احکام عمومی شريعت 

 باب دارد. 3۴سخن گفته و 

پیاامبران پایش گاام  ٔ  پادشاهان، دارای دوبخشچه

سموئیل  سموئیل اول،  شع، داوران،  صحیفه يو قدم( ) )مت

دوم، پادشااااهان اول و دوم( و پادشااااهان پاياااانی 

که د تأخر(  مام )م یا، و ت شعیا، ارم های ا ارای کتاب

ست  عاموس و...( ا شع،  یل، هو اک ديگر)يوئ یامبران کو پ

سیحی ) پیش از م تا  هور  1۶۰که  میالد( ظ پیش از  سال 

ها، گردايش سوم از زمان کهن است  ند. بخش نوشته کرده

رسد و دارای مزامیر، امثال،  که شمار آن به دوازده می

 شوند. غزل غزلها و... می

بته بايد اضافه کنیم که بسیاری از پژوهشگران ال

که  شته ,بل سی ننو سفار را مو که ا ند  ين باور بر ا

هار  صد و ا يات سی بر در روا ست  نی ا سی مبت شت مو سرگذ

سال بعد از او که به رشته نوشتاری درآمده و به صورت 

 حکايت موجود است.

 

 تاريخ يهود

 ملت يهود

ملت يهود قوم کواکی از بنی سام بوده و اصالً از 

کلده آمده قبايل آن مدتها در بیابانهايی که فیمابین 

بااین النهاارين و فلسااطین و مصاار واقااع شااده بحالاات 

اادرنشااینی عمااری بساار آورده بودنااد و بهمااان وضااع 

باين  ند  کرده ا می  ندگی  قا ز صحرای افري شینان  اادرن

پر آب و ع های  که در دره  نی  اون مع ند و  لف میافتاد

ند و  جا میداد یر  شت تغی مامی میگذا تع آن رو بت مرا
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مین  يرا ز شتند ز صر میگ سطین و م طراف فل صًا در ا مخصو

پربرکت آن صفحات پسند خاطرشان افتاده بود. موقعی هم 

که در فلسطین جايگیر شدند باز بقبايل منتسم بودند و 

سلطانی بر میالد  بل از  سال ق هزار  حدود  قط در  خود ف

برگزيدند. بنابراين ملت يهود خیلی دير کارش بآنجا 

یان  که در م یازی  ها امت سازد و تن تی ب که دول سید  ر

نی  که آورده. در اوا ست  مذهبی ا ظر  ته از ن قوام ياف ا

که اقوام دنیا مشرک و بت پرست بودند و خدايان خود 

خدای  هود  لت ي ساختند م سان می يا ان یوان  شکل ح را ب

ه که ي شت  حدی دا قادر وا سرمد و  ید و  وه اش مینام

کرد و او را  بان می بذل قر فت. در راه او  عالش میگ مت

جسم نمی دانست. در میان يهود بت پرستی گناهی بود که 

عقوبت سخت داشت. هر وقت که غیرت مذهبی يهود غباری 

کرده و  هور  شد ظ یده می بر نام که پیغم مردی  فت  میگر

پر  شگوئیهای  ندی پی هام خداو جه ال موده درنتی شی ن آت

شتن و  ترم دا هی را مح قوانین ال یزدود.  بار را م غ

بالنسبه به بت پرستی اغیار کینه ورزيدن نتیجه وع  

هود  لت ي ته را بم ين نک بران ا بود. پیغم بران  پیغم

تذکار میدادند که خدا با آنها عهدی بسته و آنها ملت 

 برگزيده خدا میباشند.

 

 توريه

قدس آ تاب م هود در ک لت ي سمت تاريخ م مده و در ق

ت. عهد قديم ساول توريه که عهد قديم نام دارد مضبوط

اصاالی منقساام میشااود: قااانون، پیغمبااران و تبااه قسم

 نويسندگان مقدس.
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عه  هم مجمو مه  هم منظو ست  تاريخ ا هم  قديم  هد  ع

هم  بران  گويی پیغم یب  عه ای از غ هم مجمو قوانین 

ت سرودهای مذهبی. عهد قديم شامل داستانهای دوره بداو

و ساارودهای دلپااذير کنعااان و قااانون الهاای و تاااريخ 

میباشااد و جهاات جامعااه عمااوم اياان قساامتها اعتقاااد 

که در  ست  طالبی ا مام م ضوع ت سرمد مو ند. ذات  بخداو

یده و  ضعیف را دل م که  ست  تاده. او ا مذکور اف يه  تور

زور در بازوی اقويا می نهد. مشیت او سوانح و اعمال 

کامله او را حد و نهايت  مردم را اداره میکند. قدرت

 نیست.

عهد قديم که در مائه سوم قبل از میالد بیونانی 

هارم  ئه ا مد از ما تن درآ بان ل عدها بز شد و ب مه  ترج

تب مقّ  کی از ک سن ژرم ي سعی  میالد ب عد از  سب مذهب  ۀد

مسیح شناخته شد زيرا مسیحیت نتیجه مذهب يهود است. 

عال سر  يه در سرتا ندرجات تور حام م سیحیت بدين ل م م

صدر  شه م ندان همی شعرا و هنرم جود  شده و در و شهور  م

الهام بوده است. بنابراين نه تنها از نظر مذهب بلکه 

 از نظر هنر و ادب نیز حائز اهمیت اساسی میباشد.

 

 شیوا

ن هود بق ۀدر ازم لت ي شعب بقديم م ند من ايلی ا

فه  ئی  طاي شیوا ر کرد.  ندگی می شیوا ز هدايت  بوده ب

قوام بوده و  ساير ا یان  مر در م يل ا که در اوا همچنان

پرداخته  نیز معمول بوده است بکهانت و قضا هر دو می

بوده  قه  قدرت مطل صاحب  شته و  ندهی دا نگ فرما و در ج

سفر  به  سوم  يه مو تاب اول تور شیوا در ک تاريخ  ند.  ا

تکوين آمده. سفر تکوين می نويسد که ابراهیم يکی از 
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کلده بوده و در زمان پادشاه شیوا يهود و از شهر اور 

ورابی باشد( زندگی مینموده. مآمر افل )شايد مقصود ح

بعدها بامر خداوند راه افتاده در کنعان مسکن گزيد. 

سحق  اک ا سر کو قوب پ يد. يع شین او گرد سحق جان سرش ا پ

جای پدر نشست و از آنجا که يعقوب اسرائیل لقب داشت 

 گفتند. لبنی اسرائی را ت اوملّ 

سیار مده و از ب يه آ شهور در تور حوادث م ی از 

آنجمله يکی قربانی اسحق میباشد که قسمتهای مهم آن 

 از اين قرار است:

باو  يد  براهیم را بیازما ست ا که میخوا ند  خداو

يگانه فرزندت را که عزيز میداری بکوهی که بتو »گفت: 

ابراهیم پیش « نشان میدهم ببر و در راه من قربان کن.

تاب برخا سحق را از آف کرده ا پالن  خود را  خر  سته 

برداشت و بقدر حاجت هیزم فراهم کرده بجانبی که خدا 

سید  صد ر سوم بمق هاد. روز  براه ن بود رو  مان داده  فر

هیزم را بر پشت اسحق گذاشت آتش و کارد را نیز خود 

میبرد. آنگاه اسحق از پدر پرسید که اينک آتش و هیزم 

پاسخ گفت که خدا خواهد در  پ  قربانی کجاست. ابراهیم

سانید سیدند. ر بود ر موده  خدا فر که  جايی  بت ب . عاق

ابراهیم هیزم را بر رويهم گذاشته مذبحی ترتیب داد و 

سپ  فرزند خود اسحق را بسته بالی هیزم گذاشته دست 

بال زد و کارد برداشت تا او را قربان کند ... آنوقت 

که آاز  سید  ندايی ر ست از»سمان  براهیم د چه  ا ين ب ا

تو از  که  ستم  نون دان مدار. اک بدی روا  باو  بدار و 

خاادا میترساای زياارا باارای اطاعاات او از دادن يگانااه 

ابراهیم برگشت و قوای ديد که « فرزندت دريغ نکردی.

شاخش در بوته ای گیر کرده او را بگرفت و بجای اسحق 

اون اطاعت »در راه خدا قربان کرد. وحی الهی رسید که 
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کردی  کرد و مرا  خواهم  تو  حال  شامل  خود را  کات  بر

ياد  يا ز مل در سمان و ر ستارگان آ عدد  بت را ب اعقا

مام  بر ت تو  قاب  سیله اع به و من  کت  مود. بر خواهم ن

اقوام دنیا نازل خواهد شد زيرا تو ندای مرا اطاعت 

کريم «.کردی قرآن  صوص در  سالم  بخ باره در ا ين  ) درا

حضرت ابراهیم از  اين داستان راجع به اسماعیل فرزند

کريم   قرآن  به  جوع  اق  ر ست اتّف هاجر ا گرش  سر دي هم

 سوره  ابر اهیم شود.( 

 

 بنی اسرائیل

بنی اسرائیل پ  از اينکه مدتی در کنعان زندگی 

ب ند  ين ه کرد شايد ا ند.  جای گرفت جا  مده در آن صر آ م

س   سالطین هیک که  شد  ته با صورت گرف موقعی  هاجرت در  م

ورده بودند زمان امور مملکت آسیا بزور قوايی که از آ

يه  يت تور به روا نا  شتند. ب خود دا ست  صر را در د م

کی از  سف ي سطه يو صر بوا سرائیل در م نی ا ستقرار ب ا

 پسران يعقوب انجام يافت. 

نی  شر ب نی ع سباط اث که ا شت  سر دا قوب دوازده پ يع

اساارائیل از نساال ايشااان بااوده انااد. در میااان اولد 

سف فر نه يو برادران دوازده گا بود.  پدر  بوب  ند مح ز

ااهی  شتن او را در  یال ک ند و بخ شک برد بر او ر گر  دي

بیفکندند ولی بعد او را به تجاری که عازم مصر بودند 

فار  مان پوتی سلک غال سف در  یب يو باين ترت ند.  بفروخت

نام از صاحب منصبان معروف فرعون درآمد و اون هنری 

ار در خانه او در تعبیر خواب بروز داد معتمد و پیشک

فار  شده زن پوتی یر او  بان گ بد گري خت  لی ب يد و گرد

تهمتی بر او بسته بحبسش انداخت. بالجمله درين موقع 
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فرعون بدين مضمون خوابی ديد که هفت ماده گاو فربه 

پديدار شد و متعاقب آن هفت ماده گاو لغر بیرون آمده 

سخت  خواب  ين  عون از ا ید. فر شان را بلع فور اي فی ال

لی و ست و نرا خوا یر آ برين تعب موم مع کرد و از ع شت  ح

همه درماندند. درين اثنا کسی پیدا شد و از هنرنمايی 

مان  ضار او فر عون باح کرد فر بردار  عون را خ سف فر يو

داد. يوسف بدين طرز خواب را تعبیر کرد که مملکت هفت 

سال در خصب و فراوانی خواهد گذراند و متعاقب آن هفت 

حاصلی دست خواهد داد و برای رهايی از سال قحطی و بی

بسیاری  ۀر اين مصیبت گريزی نخواهد بود جز اينکه غلّ شّ 

انبار نمايند. فرعون از اين جواب پرمغز بعجب آمده 

 او را صدراعظم خود قرار داد.

ير  که وز جا  سید. از آن گی در ر طی و تن بت قح عاق

 ه انباشتهمآل بین مصر تمام انبارهای شاهی را از غلّ 

بود همه ک  از اطراف و اکناف برای خريد گندم بمصر 

تدا  سف اب ند. يو قوب بود سران يع له پ يد و از آنجم میآ

کاری کرد که آنها بدست و پا افتادند ولی بعد خود را 

یرش  پدر پ با  ها را  ید و آن شايش طلب ساند و بخ شنا

شن  يت گو سوي  در ول گه  يک تن صر آورد و نزد قوب بم يع

سن صد و ده سالگی در نهايت افتخار نشانید و خود در 

 و سرافرازی وفات نمود.

شمعون،  ند :  سرائیل عبارت نی ا له ب )دوازده قبی

يهودا،بنیامین،روبن،ااد،، دان، افرايم،منسی،يساکار، 

 زبولون،اشیر، نفتالی(

 

 خروج بنی اسرائیل از مصر
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سفلی رو  صر  صلخیز م ضی حا سرائیل در ارا نی ا ب

شت.  گون گ شان دگر بت حال لی عاق شتند و نی گذا بفزو

احتمال میرود که اون فراعنه تب قوم هیکس  را از مصر 

راندند وضع بنی اسرائیل نیز در مصر عوض شده باشد با 

قبايل آسیايی که در مصر اقامت داشتند بسختی رفتار 

ن مشقات را میداشتند بالخره میشد و آنها را بسخت تري

سرائیل  نی ا که ب شید  جا ک شکنجه بآن عذاب و  ين  کار ا

سره  شبه فريک صحاری  باره در  ند و دو یار کرد ار اخت

حدود  شدند )در  شغول  گردی م بان  به بیا سینا  يره  جز

 قبل از میالد(. 12۰۰يا  1۴۰۰

مردی  ست  حت ريا صر در ت سرائیل از م نی ا خروج ب

 که از طرف خدا باو وحی میرسید.صورت گرفت موسی نام 

نوان  يل ع که در ذ يه  مده « خروج»سفر دوم تور آ

تاريخ موسی و خروج بنی اسرائیل را از مصر انین نقل 

خانواده  لود اول  بود مو مان داده  عون فر که فر ند  میک

های بنی اسرائیل را بقتل برسانند. درين موقع خدا بر 

منجی قوم بشود ت خود رحمت آورد و پسری را که بايد ملّ 

از مرگ نجات داد. مادر موسی بقصد آنکه فرزند خويش 

را از مرگ بدر ببرد او را در سبدی قیراندود گذاشته 

در نیزارهای کنار نیل انداخت. دختر فرعون که بشست و 

هاد  نام ن سی  فت و مو يد و از آب گر فت او را د شو میر

یت موسی در دربار فرعون ترب« نجات يافته از آب»يعنی 

شد و تمام علوم کهنه را فرا گرفت و زيرک و نیرومند 

نی  کی از ب صری ي مردی م يد  شت د يد. روزی میگذ گرد

اسرائیل را میزند بکمک يهودی برخاسته مصری را بکشت 

ولی اون از عقوبت ترسید بصحرا گريخت و شبانی اختیار 

من مصیبت »کرد. در آنجا خداوند بدو ظاهر شده گفت: 

که خود را  های  قوم  يدم و فرياد مت دارد د صر اقا در م
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نی  قوم ب برو و  عون  نزد فر شنیدم  ها را  لود آن دردآ

 «.اسرائیل را از مصر بیرون ببر

خروج  عون ب لی فر فت و عون ر نزد فر شته  سی برگ مو

ی سخت تابنی اسرائیل رضايت نداد. آنوقت خداوند بلیّ 

باار مصاار نااازل کاارد انانکااه از آساامان غااوک و ملااخ 

يد. از  شد. میبار خون  ها  مد. آب يد میآ بری پد لخ ا م

طاعون ظهور کرد. تگرگ آمد. ظلمت های غلی  دست داد. 

ين بلیّ  ند. ا نات مرد لود اول حیوا نه مو يات ده گا ات آ

 نامیده میشود. 

فرعااون بوحشاات افتاااد و اجااازه خااروج داد ولاای 

دوباره عقیده اش برگشته قشون فرستاد تا فراريان را 

ا که بحکم موسی منشق شده برای دنبال کنند اما آب دري

مد و  هم آ باره ب بود دو سرائیل راه داده  نی ا کت ب حر

 فرستادگان فرعون را فرو برد.

 

 موسی و گوساله زر

ت يهود از موقعی شروع شد که آنقوم از تشکیالت ملّ 

طرف  بر و  که پیغم بر آن عالوه  سی  يد. مو خارج گرد صر  م

ضع  بود در و صر  خروج از م شرو  خدا و پی حی  قوانین و

 محکم نیز دستی داشت. 

جز  یزی  سرائیل را ا نی ا صر ب هاجرت از م گام م هن

اعتقاد به يهوه نبود. موسی باعتبار اين اصل قوانینی 

گذاشت و بنی اسرائیل را فی الواقع ملت خدا گردانید 

ولی حصول اين نتیجه بی زد و خورد دست نداد و انانکه 

اا شود نا ستفاد می ساله زر م تاريخ گو که از  بود  ر 

مقاومت بنی اسرائیل را با زور بشکند. در توريه آمده 

که خدا موسی را بطور سینا خواست و احکام خود را در 
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کرد. معذلک اون موسی اهل روز و  ءالقا ود باعضمن ر

اهل شب در روی کوه ماند اعتماد مردم از وی سلب شده 

) در در صدد افتادند بتی بپرستند و هارون برادر موسی

استان های اسالمی ومآخذ قرآنیذ سامری بت پرستی را  د

زر و زيور زنان را  بر پا کرد نه هارون برادر موسی(

شن  تازه ج خدای  خار  ساخت. بافت ساله زری  سته گو خوا

ند.  پا کرد گی بر شد و »بزر يک  ها نزد اون بچادر سی  مو

غی يد  سرائیل را بد نی ا قص ب ساله زر و ر کرد و   گو

یده و  مین کوب بر ز شت  ست دا که در د سنگی را  لواح  ا

همان پای کوه شکست. گوساله زری را که ساخته بودند 

گرفته در آتش انداخت و خاکستر کرد. خاکستر آنرا در 

لو  پ  از آن ج سرائیل داد ...  نی ا خورد ب ته ب آب ريخ

داند نزد ستاده گفت هر که خود را از خدا میاادرها اي

يد . بردارد و در من آ خود را  شیر  يد شم هرک  با  ..

اادرها از اين سر تا آنسر بگردد و بکشد و هیچ رحم 

 باين ترتیب ريشه بت پرستان کنده شد.« نیاورد

 

 قوانین موسی

سرائیل را  نی ا بادات ب خالق و ع مذهب و ا صول  ا

بر  که  شره  کام ع موع در اح ين مج ست و ا سی آورده ا مو

بود خال شده  قر  سنگی ن لواح  نی ا بادت در ب شده. ع صه 

اسرائیل عبارت از نذورات و قربانی است. بعالوه قانون 

يد تندرستی موّ مذهبی احکام بسیار ديگری نیز آورده که 

است. مثالً گوشت حیوانات ناپاک حرام شده. اعیاد اصلی 

بت است که در هفته يکروز و روز سّ قوم يهود يکی يوم ال

ابرناکل تپانته کوت واستراحت میباشد ديگر عید فصح و 

صحرا  کام و ورود ب فت اح صر و دريا خروج از م ید  که ع
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بادت را در  سم ع تا مرا کرد  ست  بدی در سی مع بود. مو

ست دوزی  پرده د بد را  ند مع مل آورد جا بع شنها در آن ج

ل نامیده میشد می کشده که رنگی تند داشت و تا برنا 

بانی صوص قر که مخ پروی  شد:  سمت می سه ق شانید  و ب  پو

بااود. محااراب کااه هاادايا و نااذورات را در آنجااا ماای 

آوردنااد. حاارم الحاارام کااه صااندوق عهااد را آنجااا 

ز طالکوب شده و حاوی رمیگذاشتند. صندوق عهد از اوب ا

 الواح قوانین بود.

سی نیز ندقوانین مو ع مان شامل  ۀمجمو مورابی  ح

به مالکیّ  جع  طالبی را فراد و م قوق ا خانواده و ح ت و 

. مبنای عقوبات قاعده قصاص بود باين گناهان و عقوبت

مانرا  يد ه کرده با اه  شد هر ک  با هر  خاطی  که  نی  مع

عدالت  خالق و  مر ا که در ا عديرا  ضی از قوا شد. بع بچ

 موسی بجهت بنی اسرائیل ترتیب داده می آوريم:

پروردگار. خدای خود را تا میتوانی در سويدای قلب و »

مادر ر پدر و  بدار.  ست  جان و دل دو بدار از  ترم  ا مح

مرت  کرد ع هد  طا خوا تو ع ند ب که خداو نی  تا در زمی

شده  سفید  شان  سانیکه موي بر ک شود. در برا طولنی 

ما ترام ن مردان را اح کن و پیر شه  نی پی بال  -فروت دن

ست  يده ای بد سی د بدی از ک گر  مرو و ا شی  نه ک کی

در حکاام دادن و نظامااات و اوزان و  -فراموشاای بسااپار

الف انصاف قدمی مگذار. شهادت دروغ مقادير هیچگاه برخ

تیم  یوه و ي مون آزار ب مده. پیرا خود  سايه  باره هم در

ند او را  ندگی میک شما ز یان  بی در م گر غري گرد. ا م

سرزنش مکنید و دوست بداريد زيرا شما خودتان هم در 

چه  نی آن که درو میک گامی  يد. هن شیده ا بت ک صر غر م

هايی را  شه  بر و خو خاک م تا دم  یده  تد روئ می اف که 

برمچین. در تاکستان خود اگر خوشه ای ماند يا حبه ای 
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نی  گاه از ب شد. هر با با قرا و غر سمت ف تا ق یر  مگ

اسرئیل زر خريدی داشتی اون شش سال خدمت تو کرد سال 

می  تو ن یزی ب یرد و ا خود میگ سر  ست  مین آزاد ا هفت

پردازد. اگر زن دارد زنش نیز با او میرود ولی اگر 

ند مولی وی  ندان آورده زن و فرز او را زن داده و فرز

يا  يد  شم  زر خر سی بچ گر ک بود. ا هد  مولی خوا از آن 

کنیز خود ضربتی وارد آورد که از حلیه بصر عاری شود 

در عوض آن زر خريد يا کنیز را آزاد خواهد کرد. شاهد 

شهادت  پ  از  گر  شود م جازات نمی کش م نده آدم  نگذرا

کنفر نمیتوان محکوم دانست. شهود. هیچک  را بشهادت ي

آنکه پدر يا مادرش را بزند جزايش قتل است. آنکه يکی 

تاری  مان رف ستحق ه ند م جروح ک خود را م شهريان  از هم

است که از خود او سر زده. شکستگی به شکستگی. العین 

 «بالعین. السن بالسن.

 

 ورود بارض میعاد

سانید و  عان ر حدود کن تا  سرائیل را  نی ا سی ب مو

 همان ارضی است که خداوند وعده داده بود. اين

به  سوم  گری مو سائ  دي مايی  سرائیل برهن نی ا ب

که در آن  برای اين ما  ند ا خاک گرديد شع وارد آن  يو

کنعان سرزمین جايگیر شوند با اقوامی که در آنموقع 

قوام  ند. ا نگ بود شغول ج ئم م شتند دا صرف دا را در ت

ها بود مدينی  قه و  نوب عمال بور در ج فالت مز ند. روی 

کنعانیها. در مشرق نزديک صحاری قبايل آمون و موآب. 

 در کنار ساحل فلسطیان.

بنی اسرائیل در اوايل امر تحت فرمان يوشع غلبه 

گر  اون دي بت  لی عاق ند و حو را گرفت شهر يري ند و  کرد
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سائسی در کار نبود و قبايل از يکديگر جدا شده بودند 

هر  هذا  ند. مع ست خورد یاپی شک صعب روی پ طری  قت خ و

وامیگذاشتند که وظیفه مهمشان  تمینمود امر را به قضا

عاد بود.  شون  ندهی ق سرائیل  تفرما قوم ا موم  ضی بع قا

فرمان نمیداد بلکه تنها بر قبیله ای که مورد مهاجمه 

شده بود رياست داشت. اين طرز حکومت مدتی باقیماند 

ه بود ولی اون قبايل بخطری که از تجزيه آنها ناشی شد

یار  خود اخت هه  شاهی بج که پاد ند  عزم کرد ند  پی برد

 نمايند و در تحت حکومت او مدام با هم مع باشند.

 

 گدعون و يفتاح

است که ت يکی از اسفار توريه منحصر باحوال قضا

در میااان آنهااا گاادعون و يفتاااح و شمشااون و شااموئیل 

شتر  شان بی ند آوازه شهرت کرده ا که  هايی  سبت کار بمنا

 است.پیچیده 

گدعون کسی است که با مدينیها در افتاده و بر آنها 

نی  شت ب خودی بک سال  هر  مدينیها  ست.  مده ا فايق آ

اسرائیل زده آنرا بباد غارت میگرفتند تا اينکه ذات 

له منسّ  نامی را از قبی گدعون  يزال  شان ل باخراج اي ه 

عوت  جاور را د يل م گی قبا مردان جن گدعون  خت.  برانگی

ده اجابت کنندگان بنظر خداوند زياد نمود ولی اون ع

تا  ست  حان آورده خوا عرض امت شان را بم گدعون اي مد  آ

هريک جرعه ای از آب اشمه بنوشد انانکه زانوهايش خم 

شعل و  يد و م بده برگز تن ز صد  یب سی بدين ترت شود.  ن

شیپور بايشان داد. اون شب درآمد جنگیان باردوی دشمن 

ها را بجولن آوردند. شبیخون زده شیپور کشیدند و مشعل

هم  مه ب ند و ه فرار نهاد فت و رو ب ترس گر مدينیها را 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   3۷5 

ريختنااد و در اياان اثنااا بناای اساارائیل بآسااانی تااا 

 توانستند از ايشان کشتند.

ع یان قر با عمون نگ  تاح  ۀدر ج نام يف یروزی ب ف

نی  بان براهز طرود و در بیا پدر م نه  که از خا مد  درآ

وليتیهای يفتاح  هم مشغول بود. عمونیان ناگهان بر سر

تاختنااد. ايشااان از او خااواهش کردنااد کااه بیايااد و 

بل از  مود. ق بول ن تاح ق پردازد. يف شان  عه اي بمداف

به  گر از محار که ا کرد  هد  خدا ع با  تاح  نگ يف قوع ج و

ست از  که نخ نرا  قان آ له متعل يد از جم یرون آ فر ب مظ

تاح  ند. يف بان ک يد در راه او قر یرون بیا نه اش ب خا

ک به  تر غل لی در راه دخ شت و شحال بازگ خرم و خو رد و 

خود را ديد که باستقبال او می آيد. يفتاح جز اين يک 

دختر نداشت که رقص کنان با تار و طنبور بسوی وی می 

شتافت از ديدار دختر جامه بر تن دريد و از بدبختی 

که  برآورد  شی  یده خرو ید »خود نال شته ام من ر ترک  دخ

با پرو يرا  يدی ز که مرا بر کرده ام  هدی  خود ع گار  رد

ای »دختر در جواب گفت که «. نکول از آن نمیتوانم کرد

ين  قط ا کن ... ف فا  کرده ای و خدا  با  که  هدی  پدر بع

خواهش مرا بپذير و بگذار که دو ماه بکوهستان بروم و 

کنم خود زاری  جوانی  حال  خويش ب قای  تاح «. با رف يف

ي اون ا کرد ...  ماه آزاد  تا دو  تر را  سر دخ مدت ب ن 

آمد برگشت و پدر عهد خود را انجام داد. از آنجا اين 

رسم در میان دختران بنی اسرائیل مقرر آمد که سالی 

يک بار گردهم می نشینند و اهار روز برای دختر يفتاح 

 گريه میکنند.

 

 اننیشمشون و فلسطی
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ان قومی جنگجو بوده و از شمال آمده در نیفلسطی

ان در بدو امر بخیال نیفلسطیآنجا متوطن شده بودند. 

قبل از  12۰۰تسخیر مصر براه افتاده بودند )در حدود 

ند در  نه نداد شان رخ صر باي مردم م اون  لی  میالد( و

ند  ستحکم مان شهر م ند  ند و در ا سطین افتاد سواحل فل

کرر عّ  سرائیل را م نی ا ند. ب قرار گرفت سکالون  زاه و آ

 گذاشتند. شکست دادند و ربقه اطاعت را بگردن ايشان

سطی با فل نگ  که در ج لوانی  یدان  عازمان نیپه م

مده  يه آ که در تور بود بقراري شون  يد شم بدو اگرد ز 

سرائیل  نی ا نده ب جی آي شون را من شته ای شم لد فر تو

خوانده بود ولی شمشون نمی بايستی سر خود را بتراشد 

که قوت خود را از دست خواهد داد. شمشون هنوز جوان 

شیری را  که  سطیبود  ست فل کرد. روزی در د فه  ان نیخ

فر از  هزار ن سیخت و  هم گ ندها را از  مد ب تار آ گرف

دشمن را با يک اانه الغ از پا انداخت. بار ديگر که 

زاه دورش کرده بودند دو لنگه در و اوبه های در شهر عّ 

لی  برد و ستان  فت و بکوه خود گر بدوش  نده  دروازه را ک

ه دلیال گرفتار گرديد بالخره در دام عشق زنی مسماه ب

و سر قوت خود را بروز داد. اين زن نیز جنايتی کرده 

در موقااع خااواب ساار او را تراشااید و او را بدساات 

ان اشمان شمشون را در آوردند نیان داد. فلسطینیفلسطی

به عّ  کرده  یرش  سیا وا و زنج ندن آ ند و بگردا زاه برد

را داشتند ولی شمشون توانست قبل از مرگ انتقام خود 

 ان بگیرد.نیاز فلسطی

سطی» مرای فل یب داده و نیروزی ا گی ترت فل بزر ان مح

ها  خود اژد خدای  ين جبرای  ند در شته بود پا دا شنی بر

موقع موهای شمشون باز بلند شده بود ... پ  از ضیافت 

شمشون را خواستند و او را در میان دو ستون ايستاده 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   3۷۷ 

ست او را  که د جوانی  شون ب شتند. شم بود نگاهدا ته  گرف

دست مرا بگذار به ستون برسد که بر آن تکیه کنم »گفت 

در اين موقع تالر پر از مرد «. و کمی استراحت نمايم

عًا سه هزار نفر در آنجا حضور داشتند  و زن بود و قط

ان نیز همه نیبه شمشون نظاره مینمودند. امرای فلسطی

فت  نده گ خدا را خوا شون  ند شم جا بود خدايا »در آن

ردگارا مرا ياد بیار. خدايا زور مرا باز گردان پرو

ند  کرده ا نا  مرا نابی که  شمنانی  ضرب از د یک  تا ب

اون دو ستون را با دو دست راست و اپ « انتقام بکشم

و انان « ان بمیرم.نیمن هم بايد با فلسطی»بگرفت گفت 

بسختی ستونها را کشید که عمارت خراب شده تمام امرا 

و باين ترتیب در حین مرگ بیش از و مردم را زير گرفت 

 «.آنچه در مدت عمر کشته بود از دشمنان تلف کرد

 

 شموئیل و سلطنت

سطی با فل که  گری  نگ دي نی نیدر ج ند ب ان کرد

اسرائیل بالکل منهزم گشتند و ااره نديدند جز اينکه 

شرايط سخت خصم را بگردن بگیرند و اون بیست سال باين 

 نجات يافتند. وضع گذراندند بوسیله شموئیل

شموئیل تمام ملت اسرائیل را به عید صفا خواند 

زيرا بسیاری از آنها کم کم به پرستش خداوندان غیر 

سطی ند. فل شده بود شغول  شت نیم بر بوح ين خ که از ا ان 

لی  ند و سرائیل تاخت نی ا قت ب سر و باره ب ند دو افتاد

شان  خاک خود تا  ها را  سرائیل آن نی ا شدند و ب هور  مق

قب نمود نده تعا که فرما شموئیل را  يل  مام قبا ند. ت

منجی قوم شده بودند حامی خود شناختند. شموئیل مورد 

فت  قدرتش دوام يا مادی  مدتی مت يد و  موم گرد کرام ع ا
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ولی اون پیر شد و از کار افتاد بنی اسرائیل از او 

اه  شموئیل هر مارد.  شان بگ شاهی براي که پاد ستند  خوا

ین پادشاه با فقدان سعی کرد بديشان بفهماند که تعی

ند  بامر خداو شید.  يده نبخ ست فا بر ا قوم برا آزادی 

له  که از قبی شاعول را  ضا داد و  کار ر باين  بت  عاق

گران  مت از دي ندی قا ندامی و بل خوش ا یامین و ب بن

ممتاز بود بسلطنت برگزيد. اين امر آغاز دوره تازه 

 ای در تاريخ بنی اسرائیل گرديد که دوره سلطنت باشد.

 

 سلیمان و اودد

 انفکاک پیغمبران

در اوان ساالطنت داود و ساالیمان مملکاات بناای 

اسرائیل باندازه خود دولتی مقتدر شد و صاحب نظم و 

يد سق گرد هاد  -ن نا ن شلیم ب سلیمان در اور که  بدی  مع

مرکز عبادت بود ولی در موقع مرگ سلیمان بنی اسرائیل 

سرائیل و  که ا ساختند  کت  شدند و دو ممل يه  هود تجز ي

شايان  شور گ جوم ک بر ه لت در برا هر دو دو ين  شد. ا با

آشور و کلده فرو ريخت بعالوه مذهب نیز داشت از راه 

راست منحرف میشد لکن غیب گويیهای پر هیجان پیغمبران 

شند وکه معر یل میبا یاه وحزق شعیا ويرم ها ا ترين آن ف

 ی نمود.آنرا مصفّ 

 

 اوايل سلطنت

شاه میخ هت  سرائیل از آنج نی ا که در ب ستند  وا

ان نیجنگهای خود با اقوام مختلفه و مخصوصًا با فلسطی

سلطنت در  نابراين  ند. ب تر اداره ک شان را به مور اي ا

اوايل امر فرماندهی نظامی بود و شاعول و داود که دو 
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پادشاه اول ايشان گرديدند مقام فرماندهی جنگ داشتند 

تی و تسلط و شانی که پیدا کردند تنها بواسطه فتوحا

ه انجام دادند. روايات توريه اوايل دوره سلطنت کبود 

کار و  ضت در  هد. نقا شان مید صه ن شوش و پرمخم را مغ

عصیان و جنگ خانگی در جريان بود مثالً شاعول میخواست 

شموئیل  صورتیکه  یرون رود در شموئیل ب عت  ير اطا از ز

حام  بدين ل هد  ست بد خود را از د قدرت  بود  يل ن ما

عول کمک نکرد و در خفا اوپانی داود شموئیل ديگر بشا

نام را از قبیله يهودا بسلطنت معین نمود. داود بدوًا 

نواختن  صاحب که در  هارتی  ظر بم بود و ن شاعول  مع  ج

بربط داشت او را مسرور مینمود و ضمنًا اون از مبارزه 

با گلیاث ديو پیکر غالب بیرون آمد محبوب عامه نیز 

 شد.

باز نائره جنگ در میان انانکه توريه می نويسد 

سطی سرائیل و فل نی ا یاث نیب مردی گل يد.  شتعل گرد ان م

سطی قد. نینام از اردوی فل شش ذراع  با  مد  یرون آ ان ب

کاله خودی از برنج بر سر. جوشنی برنجی سیزده منه در 

شت.  شانه دا بر  جی  سپر برن پا و  جی در مه برن بر. اک

سا که م بود  گی  های بزر ند اوب یزه اش مان سته ن حان د

بکار میبردند. سنگینی آهن نیزه اش به يک من و نیم 

میرسااید. اياان ماارد در براباار افااواج بناای اساارائیل 

محاربه اه ضرور يکی را از »ايستاده فرياد برآورد که 

میان خود انتخاب کنید که بیايد و با من مبارزه تن 

به تن کند. اگر با من جرات مقابله يافت و مرا کشت 

هیم شد ولی اگر من غالب شوم و او را ما غالم شما خوا

يد  ید گرد غالم خواه شما  شم  سرائیل ...«. بک نی ا از ب

لیاث میافتاد برخود می لرزيد. تنها گهرکه اشمش به 

خود را  اوب  مد.  لو آ شت و ج پیش گذا سارت  پای ج داود 
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بدست گرفت و پنج قطعه سنگ صیقلی نیز از نهر برداشت 

ان کرد. گلیاث اون نیطیو با فالخن خود قصد پهلوان فلس

داود را باين حال ديد گفت آيا مرا سگ پنداشته ای که 

تو »با اوب بمالقات من آمده ای ... داود جواب داد که 

من  شده ای و  بل  من مقا با  سپر  یزه و  شیر و ن با شم

شنام داده ای مروز د که ا سرائیل  خدای ا بزرگ  نام  « ب

شد. اون  ان جلو آمده بسمت داود رواننیپهلوان فلسطی

ي نب او  کنزد شت و بجا خن گذا سنگی در فال يد داود  گرد

خورد و او از رو  یاث  شانی گل سنگ بپی کرد ...  تاب  پر

شیر  شت شم شیر ندا خود شم اون داود  تاد ...  بزمین اف

گلیاث را برداشته سر او را بريد ... اون داود غلبه 

آنجا که داود نااار شده  تاکرد شاعول بر او حسد برد 

د ران پناهنده شد. شاعول در جنگی شکست خونیسطیبه فل

سلطنت  هودا داود را ب له ي مردم قبی عد از او  مرد ب و 

سر  ته پ بار نرف ين  ير ا شمالی ز يل  لی قبا شتند و بردا

شاعول را بجای پدر نشاندند. اين امر منشا جنگ خانگی 

عد  پذيرفت و از آن بب مه  به داود خات بت بغل شد و عاق

 ئیل بقدرت او گردن نهادند.تمام قبايل بنی اسرا

 

 داود در اورشلیم

شود.  شمرده می سرائیل  نی ا سلطنت ب بانی  داود 

ستعداد  شعر و ا بع  ترحم و ط شادت و  صباحت و ر سطه  بوا

شاعول و  ظامی  قدرت ن يده  موم گرد جه ع طرف تو سیقی  مو

هم  کرد  مع  خود ج جود  شموئیل را در و مذهبی  تدار  اق

ت. داود قااوم سلحشااور بااود و هاام ساامت پیغمبااری داشاا

کوهستان نشین و صحراگرد يهود را نظم آموخت و حکومت 
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عین و  خت م قه درآورد. پايت سلطنت مطل شکل  خود را ب

 قشون دائم و دست نشاندگان خرج گذار داشت.

پايتخت داود اورشلیم بود. اين شهر يکی از استحکامات 

ر کنعانیها بوده ژبوس نام داشت داود آنرا بگرفت و مقّ 

ار داد. اورشلیم را موقعی بسیار مناسب بود. سلطنت قر

شت در  قرار دا بالی آن  تی در  که ارگ دول صهیون  کوه 

حکم لنه عقاب و بر آخرين رشته های آنتی لیبان مشرف 

که از  ست  هی ا هار را سر ا شهر  حل  عالوه م بود. ب

یرود. داود در  شام م صر ب يا از م به اردن  لروم  بحرا

ب رعايای خود میبود و هم اورشلیم که می نشست هم مواظ

بر  لروم  شام و بحرا یت و  نب بحرالم ست از جا میتوان

کامل  ۀدشمنی بتازد. صندوق عهد را با تجمل و طنعلن

بارگ انتقال داده اورشلیم را پايتخت سیاسی و مذهبی 

 گردانید.

 

 قشون و جنگ

داود در آغاز سلطنت فوج مخصوصی بجهت خود ترتیب 

بان  کب از داوطل سطیداده مر مزدوران فل هودی و  ی. ني

اين افواج اساس قشون دائم و منظم يهود گرديد. داود 

بعوض اينکه در مواقع ضرورت قشون زيادی بگیرد يک عده 

هزار نفری از قبايل میآورد که بدسته  2۴قشون ثابت 

های دو هزار نفری قسمت شده و هر کدام يک ماه در تحت 

 فرمان پادشاه بودند.

قو ين  با ا یه داود  مع کل لع و ق کار ق ست ب ه د

یده  سرائیل جنگ نی ا با ب قت  تا آنو که  يد  قوامی گرد ا

آب و ايدومع نیان ،بودند و باين ترتیب متوالیًا فلسطی

ید و  خود گردان شانده  ست ن شامیها را د قه و  و عمال
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دولتش از فرات تا دريای احمر بسط يافت. جنگهای داود 

بر یزی  شور ا سالطین آ های  ند جنگ یز مان لوبین ن ای مغ

ند  شده بود شیر ن مه شم که طع سانی  شت و از ک نمیگذا

داود »خراجی گزاف میگرفت. در سفر سالطین انین آمده: 

خاک  شان را ب کرد اي موآب  مردم  با  که  گی  پ  از جن

سمتی  کرد ق سمت  ها را دو ق سمانی آورده آن شاند و ري ن

شید یات بخ سمتی را ح مود و ق عدام ن کوم با با « را مح

اره و آلت آهنی و تبر بر »سخت رفتار کرده عماقه نیز 

 «سرشان گذاشت و بکوره های آجر پزيشان انداخت.

 

 

 

 طغیان ابیشالوم

لت  يام کهو های داود در ا ها و جنگ ئه  با توط

جه کی از  خانگی موا با ي که  شد  اار  تی نا يد و ح گرد

پسران خود موسوم به ابیشالوم نیز بجنگد افواج مخصوص 

به ک يف غل بر حر موده او  قب ن شالوم را تعا ند و ابی رد

برخالف امر داود که بر فرزند عاصی نیز مهربان بود او 

 را کشتند.

داود که درين هگام خیلی پیر بود مراثی سوزناکی 

يد. ستغاثه مینما خدا ا سوز دل از  نده از  داود  خوا

سلیمان را بجانشینی خود تعیین کرده پ  از اهل سال 

 سلطنت وفات نمود.

 

 و سلطنتسلیمان 

باين  شد  قع  عامی وا تل  سلیمان ق سلطنت  بدو  در 

معنی که سلیمان اون از جاه طلبی برادر خود آدنیاه 
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بر او را  هان معت مام هواخوا برادر و ت بود  هراس  در 

سلطنت  نازع ب سید بالم جام ر هم بان ين م اون ا شت و  بک

پرداخت. سلیمان سلطانی صلح طلب و مدير بود. تجارت 

پايتخاات خااود را تاازئین کاارد و معبااد را بسااط داد و 

 اورشلیم را ساخت.

 

 بسط تجارت

عوايدی که خاص مقام سلطنت بود و خراجی که با 

جگذاران میپرداختند برای مخارج سلطانی که با تجمل 

زندگانی میکرد کافی نبود لذا سلیمان در صدد برآمد 

بط  ظر روا باين ن ست آورد  يدی بد جارت عوا که از راه ت

دوستی را با ساير سالطین مستقر نموده دختر يگانگی و 

يکی از فراعنه را تزويج کرد و باهیرام سلطان صور و 

( عهدنامه بست و جنوبی احتمال يمن سبا )عربستان ۀملک

ملکه سبا برای مالقات سلیمان باورشلیم آمد. درنتیجه 

استقرار اين روابط و هم آرامشی که سلیمان بتردستی 

کشید که تجارت بسط يافت. از آنجا برقرار کرد طولی ن

که اورشلیم بر سر اهار راه تجارت قرار داشت سلیمان 

کاروان  یز در  خودش ن ست و  هداری خوا ها را از کاروان

راه انداختن دست اندرکار شد. حق خريد کنف و ارابه و 

اسب را در مصر بخويشتن انحصار داده بود و اين امتعه 

سلیم خت.  شام میفرو سالطین  مردم فنیقیّ را ب مک  ه ان بک

ندر  به آب لی عق لیج فع های خ گابر را در انت يون  ز

)دريای احمر( بساخت و کشتیهايش بسمت مملکت افیر که 

علی الظاهر بايد هند يا افريقای جنوبی باشد روانه 

شدند و با طال و عاج و احجار کريمه و حیوانات ناياب 

 مانند میمون و طاوس برگشتند.
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 سجد القصی(معبد اورشلیم )م

سلیمان ثروتی را که از راه تجارت پیدا می کرد 

در اموری مصرف مینمود که نفع عموم را دربرداشت. در 

مردم فنیقّ  کار  نی اين يرا ب ند ز ساعدت کرد با او م یه 

اسرائیل فقط اوپان و برزگر بوده از حرف و صنايع خبر 

 نداشتند.

 سلیمان قصری مجلل بجهت خود ترتیب داد ولی قبالً 

دنباله کار داود را گرفته معبدی در اورشلیم ساخت و 

آنرا شهر مقدس قوم يهود نمود معماران صور که مامور 

شق  صر سرم شور و م های آ ند از کار گاه بود ساختن عبادت

ی ید ابن ند و بتقل سطحه ای  ۀگرفت بروی  بد را  شور مع آ

بنااا نمودنااد. باارای رساایدن بمحااراب از دو حیاااط رد 

کوتاهی در آن میان حائل بود و هم میشدند که ديوار 

نرده ای از اوب ارز داشت مردم همه وقت بحیاط بیرونی 

یده  هم نام پروی  که  نی  یاط درو شتند و در ح سترس دا د

میشد قربانی میکردند. درين حیاط مذبحی و طشتی برنجی 

بان و  های قر که  ستن ت صوص ش بود مخ گری  ضهای دي و حو

يی بود به پهنای ده ساير لوازم قربانی. خود معبد بنا

ذرع. ديوارها از سنگ  1۵ذرع و بلندی  3۰ذرع و درازی 

منقش  ستون  شده. دو  کوب  اوب ارز طال ستونها از  بود و 

مفرغی در مدخل آن برپا کرده بودند. اندرون عبارت از 

دو اطاق بود اطاق حرم که کهنه در آن مراسم عبادت را 

ف شمعدان ه شنايی آن از  ند و رو جا میآورد شاخه ب ت 

میآمد و حرم حرمها که صندوق عهد در آن بود و کسی حق 

بار.  سالی يک هم  بزرگ آن کاهن  جز  شت  خول در آن ندا د

ست  سلیمان خوا سید  يان ر بد بپا ساختمان مع کار  اون 
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تمام اعیاد مقدس در اورشلیم بعمل آيد و نمازخانه و 

محرابهای قديم متروک گردد لذا تمام کسانی که بخدمت 

شتغ سته ای خدا ا شدند د ضار  شلیم اح شتند باور ال دا

ظم  کاهن اع ست  حت ريا که در ت فت  شکیل يا حانی ت رو

بودند. باين ترتیب امور مذهبی ملت يهود در اورشلیم 

 و در معبد آن جمع آمد.

 

 اشتهار سلیمان بعدالت و تجمل

که از  تی  خود روی تخ صر  بزرگ ق تالر  سلیمان در 

ال را نیز زيب آن قرار طال و عاج ساخته شده و دو شیر ط

صًا با سته شخ ند نش ين حداده بود خت. ا حق میپردا قاق 

تشريفات در ملت يهود اثر زيادی داشت زيرا اين قوم 

ی نشسته احکام ابقضاتی عادت داشتند که دم دروازه قر

 خود را جاری میساختند.

يد  شهور گرد عدالت م قل و  لم و ع که بع سلیمان 

شت.  مام دا تی ت یز رغب مل ن ساخته بتج شکوهی  صر با ق

فی  نی و ظرو مام اوا شت. ت گاه میدا سیاری ن يان ب دربار

بود.  ناب  فت از زر شامیدن وی میر خوردن و آ کار  که ب

بار  ير  لت را ز مر م خود ک سلطنت  خر  سال آ سلیمان در 

مالیات بشکست و راه را نیز برای رواج مراسم عبادات 

شد و  شروع  یان  باز طغ هت  شت. از اينج باز گذا یار  اغ

تاد ) خاطره اف سخت بم لت  کار دو مرد  سلیمان   93۰اون 

 قبل از میالد(.

 

 انفکاک

يد.  هود گرد سلطنت ي يه  سلیمان تجز مرگ  جه  نتی

قبايل شمالی زير بار رحبعام که پسر سلیمان و جانشین 
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عام  که يرب ياغی را  فر  ند و يکن بود نرفت قانونی او 

که از  سلطنتی را  يرا  شتند ز سلطنت بردا شت ب نام دا

ته خا خاطر نپذيرف یب  بود بط هودا  یامین و ي ندان بن

بودند و اورشلیم را نیز پايتخت نمیخواسته اون تفوق 

شکیل  هود ت لت ي عد دو دو سانید از آن بب هودا را میر ي

شمالی را  له  که ده قبی شمال  سرائیل در  لت ا شد. دو

قبیله يهودا  وشامل میشد و دولت يهودا در جنوی که د

ت. مهمترين قبايل شمالی افرايم و بنیامین را دربرداش

بود. شهر اورشلیم پايتخت دولت يهودا و دو دولت يهود 

ست  بًا دوي سرائیل تقري لت ا يد. دو فک گرد کديگر من از ي

و هر  سال دوام کرد و دولت يهودا سیصد و پنجاه سال

دو دولت مدام گرفتار اغتشاش و مخمصه بودند و نه فقط 

بلکه انقالبات نظامی و جنگ دست از سر آنها برنمیداشت 

یز  شور ن یب آ قوم مه صر و  مردم م های  مذهبی و هجوم

 دائمًا گريبان گیر آنها میشد. 

 

 دولت اسرائیل

هود  لت ي بر دو قدرت  سعت و  یث و لت از ح ين دو ا

شلیم و  پای اور که ب بدی  خت و مع لی پايت بود و فائق 

مسجد اقصی برسد نداشت. سالطین آن در حکم غاصب بودند 

نفااوذ مااذهبی را دارا نگرديدنااد. باادين لحااام زياارا 

اغتشاشی بروز کرد و خونريزی شروع شد. مملکت و مذهب 

سالطین را  شون  سای ق کرر رو نداخت. م که ا را در مهل

که  مری  ند او ستند مان ها نش جای آن ند و  سرنگون کرد

ساخته قرار داد.  و ساماری را  سرائیل  لت ا خت دو پايت

گان مزاو با بیگان سالطین  ضی  بادت بع ند و ع جت نمود

خدايان فنیقی يا مصری را در مملکت خود داخل کردند. 
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دولت اسرائیل که در نتیجه مناقشات مذهبی و جنگ با 

مدت  خود  شمنان  بر د يد در برا ضعیف گرد هودا  لت ي دو

متمادی مقاومت نتوانست. قشون آشور بعد از محاصره سه 

ندگ به ب نرا  مردم آ صرف آورد و  ساماری را بت ی ساله 

 قبل از میالد(. ۷22برد )

 

 دولت يهودا

که  یاز  ين امت با ا لی  بود و اک  تی کو هودا دول ي

سل  یز از ن سالطینش ن شت و  صی را دا سجد اق شلیم و م اور

 داود بودند.

قیاه به تدين زبعضی از پادشاهان يهودا مانند ح

معروف گريدند ولی برخی ديگر باکی نداشتند که عبادات 

شلیم  یر را در اور هودا را غ لت ي ند. دو مول نماي مع

قبل  92۵ابتدا مصر تهديد مینمود. اورشلیم يکبار در 

ي ته يهود غارت رف میالد ب صر و  هاز  شون م نگ ق یدان ج م

سالطین  شده و  شلیم  شور وارد اور شون آ يد. ق شور گرد آ

آنرا مجبور بدادن خراج کرد. خرابی نینوا نیز اسباب 

شاااه باباال نجااات اورشاالیم نشااد زياارا نبوکاادنزر پاد

مود ) خراب ن ته  شلیم را گرف میالد( و  ۵8۶اور بل از  ق

يهوديها را باسارت ببابل برد. يهوديها هفتاد سال در 

آنجا ماندند تا کوروش پادشاه ايران بآنها اجازه داد 

سازند.  نو ب خود را از  بد  ند و مع شلیم برگرد به اور

يهوديهااا در ماادت اسااارت خااود افسوسااها میخوردنااد و 

ما »داشتند انان که درين منظومه بیان شده: شکايتها 

تاديم  صهیون اف کر  اون بف يم.  سته ا بل نش نار با در ک

ته  ساحل آويخ یدهای  به ب ما  های  بربط  کرديم.  يه  گر

ضی از  ند بع ند میگفت ما را آورده بود سانیکه  بود. ک



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  388 

نه  ما اگو ید. ا ما بخوان برای  صهیون را  سرودهای 

رزمین اغیار خواند. میتوان سرودهای پروردگار را در س

مرا  من  ست  برم د ياد ب ترا از  من  گر  شلیم ا ای اور

تو  کر  گر از ف سبد ا کامم بچ بانم ب ند و و ز موش ک فرا

بیرون بروم يا اگر تو نابود شده باشی ای اورشلیم که 

بل!  شوی ای با خراب  ستی ...  من ه سرور  ضوع  نه مو يگا

 مبارک باد دستی که آنچه بر سر ديگران آوردی بر سرت

آورده تالفی کند. فرزندانت را بگیرد و سر آنها را به 

 «سنگ کوبیده بشکند.

 

 سالطین و کهنه اعظم

در دوره رفض و اعتزال هجوم مراسم عبادت اغیار 

بادات  سالطین ع عض  نداخت. ب خاطره ا سخت بم مذهب را 

خارجی را ترويج میکردند تا از زير بار تبعیت کهنه 

مافوق اق قدرتی  لب  که اغ شتند بزرگ  سالطین دا تدار 

بارزه  ين م سوانح ا شهورترين  کی از م ند. ي یرون بیاي ب

قی و در  با فنی تر ايز یاه دخ ست. عثل یاه ا تاريخ عثل

حباله نکاح يورام پادشاه يهودا درآمده بود. پ  از 

 پادشاه عثلیاه ملکه فرزند مرگ يورام و پسرش اخزياه

بود. شد که  ست مل قدرت در د ما  شاهزادگاا ا مام  ن و ت

ه يهودا را بکشت و بقصد استواری مقام خويش از فنیقیّ 

ه مخصوص فنیقی و يک دسته کهنه بعل خدای فنیقیّ ج يک فو

سرهای  کی از پ ظم ي کاهن اع کن  خود آورد ل خت  را بپايت

کواک اخزياه را از قتل عام در برده و نام يواش بر 

ًا در معبد نگهداری کرد. همینکه يواش هفت او نهاده سرّ 

که ساله  سربازانی  نه و  به که شريفات  با ت شد او را 

نسبت به يهوه وفادار مانده بودند معرفی کرد. مردم 
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د کسی نمانده اين خبر وکه گمان میکردند از نژاد دا

را اون معجزه تلقی کرده بر ضد ملکه فنیقی شوريده او 

 را باقراولن و کهنه فنیقی کشتند.

 

 پیغمبران

هب کهنه بزرگ نبودند با اينهمه منجیان حقیقی مذ

زيرا ايشان در مخالفت با رواج عبادات بیگانه بخصوص 

حف  قدرت خود را در نظر داشتند بلکه نجات دهندگان 

مذهب پیغمبران بودند که بمناسبت اعتقادی راسخ وحی 

خدا برايشان نازل شده مامور میشدند که غضب الهی را 

 بمردم سالطین برسانند.

می  لب مرد بران اغ که در پیغم ند  ضاعت بود بی ب

گوشه انزوايی در بیابان يا کوهستانی بسر میبردند و 

اون روح خدا در ايشان دمیده میشد در قبايل میگشتند 

و مردم را بتوبه میخواندند. وقايع عظیم را پیشگويی 

ند و  عالم مینمود ند را ا عالی خداو قدرت مت ند و  میکرد

میشدند که به بت پرستی میتاختند. مومنین را يادآور 

اعتقاد حقیقی بازدياد قربانی نیست بلکه بايد تقوی و 

ند  که خداو ند  عده میداد ضمنًا و کرد.  شه  گذاری پی حق

برای نجات قوم رسولی خواهد فرستاد )مسیح( و اورشلیم 

 از نو آباد خواهد شد.

از آنجا که اين خطبای فصیح و مجذوب کالم خود را 

یان میکردند مردم بدون ترس و واهمه و بنام خداوند ب

مه  سارت و آنه ين ج سالطین از ا لی  ند و سلیم بود مه ت ه

مالمت غضبناک شده پیغمبران را اغلب شکنجه کرده تلف 

مینمودند. فصیح ترين پیغمبران اشعیا و يرمیاه بودند 

که خرابی ساماری و اورشلیم را اعالم نمودند حزقیل و 
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قوم او  دانیال خبر دادند که باز غلبه با ذات سرمد و

سرده و  های اف جانی در روح سیله  باين و بود و  هد  خوا

فت:  نین گ شعیا ا ند. ا يد »مايوس دمید ند میفرما خداو

اينهمه قربانی برای ایست من از قربانی قوچ و اربی 

گله های شما سیرم. من از خون گاومیش و بره و بز لذت 

نمی برم ... کی اين قربانیها را از شما خواسته است. 

خومن از  که  رب هم  تی  هت دارم ... وق شما کرا شن  و ج

زياد استغاثه میکنید من گوش نمیدهم زيرا دستهای شما 

پر از خون است. خود را بشوئید و پاک کنید. افکار بد 

شید.  ست بک بدی د ید. از  من دور نمائ ظر  خود را از ن

یر رسانیدن بیاموزيد. دنبال حق برويد. مظلومین را خ

را فرو مگذاريد. بیوه زنان را  حمايت کنید. حق يتیم

عنايت خود بگیريد. آنوقت نزد من بیايید و از  در ظلّ 

ند  شما مان هان  گر گنا صورت ا ين  ید. در تان بگوي خود

ظلم ...« شنجرف قرمز باشد مانند برف سفید خواهد شد 

و جور مردم رحمت خدا را بستوه آورده عنقريب غضب او 

سا بدوًا  شد.  هد  نازل خوا قوام  خود بر ا فر  ماری بکی

سید:  هد ر ساران »خوا باده گ غرور  تاج م حال  بدا ب

افريم. به بینید آن دست قوی که خدايش فرستاده میرسد 

و مانند گردبادی از تگرگ و ديو بادی مهیب و طوفانی 

موحش آن تاج را سرنگون میسازد. ای تاج مغرور پايمال 

يه  که در آن دره پرما شکفته  گل  شد ... و آن  خواهی 

ای دارد در حکم انجیر پیش رسی است که اشم هرک  بر ج

گذارد  هان می شته در د فور بردا فی ال تد  ...« آن بیف

آشور هم که اسباب کار خداوند است بنوبت خود تنبیه 

میشود و اورشلیم نیز بکیفر گناهانی که کرده بهمبن 

سد:  تری میر گار به ما روز بود. ا هد  عذب خوا عذاب م

انین میفرمايد: ای ملت من که پروردگار خدای سپاه »
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ترس  شور م صهیونی از آ هد زد ادر  اوب خوا با  ترا  و

انانکه سابقًا مصر زد ولی کمی تامل داشته باش او هم 

شید ...  هد ا مرا خوا ضب  کرده غ که  ياتی  فر جنا بکی

آنوقت شما از باری که بر دوش داريد نجات می يابید 

در خاک  ... شیپور پر همهمه بصدا درمیآيد. آنها که

ند  شده بود ید  صر تبع يا بم يده  نده گرد شور پراک آ

برمیگردنااد تااا در کااوه مقاادس )اورشاالیم( بپرسااتش 

ند  قت ...« بپرداز یرون »آنو شاخه ای ب نه داود  از ت

میآيد و از پهلوی ريشه او نهالی بیرون میزند و روح 

فقرا نیز عدل را  هخدا با او خواهد بود ... او دربار

با يک دم از لبهای خود بدکاران را  از دست نمی دهد و

عاقبت تمام اقوام با يکديگر راه آشتی « نابود میسازد

تعلیمات »می پیمايند. و خداوند بر همه حکومت میکند. 

لل  یان م صهیون در م يد.  صهیون میآ ندی از  کالم خداو و 

هد  یل خوا ها تحم خود را بآن کام  بود و اح هد  کم خوا ح

گری شمشیر نمیکشد و کسی کرد. ديگر هیچ ملتی بروی دي

 «.از جنگ خبر نخواهد داشت

 

 دين يهود و دين عیسی

وقتیکه کوروش بنی اسرائیل را از اسارت خالص کرد 

گذار  چک و خراج تی کو جز مل مود  نه ن بل روا و از با

نمانده و بعدها نیز هیچگونه اهمیت سیاسی پیدا نکرد 

ند  باقی ما بران  جود پیغم کت و به بر هود  مذهب ی لی  و

بدر ب بی  لت خرا که از حا شلیم  شد. اور هم  صفیه  که ت ل

عد  ید و در دوره ماب می گرد مذهبی عظی کانون  باز  مد  آ

 مذهب عیسی را بوجود آورده منشا حوادث مهمی شد.
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 مسیحیت

آگاهی بر  -اوضاع فلسطین هنگام ظهور عیسی مسیح

سی  ستلزم برر سیح م سی م هور عی گام ظ سطین هن ضاع فل او

هات  سئله در ج ين م می ا به آن  جا  که در اين لف  مخت

 پردازيم:

 

  موقعیت جغرافیائی و وضع کشاورزی

شخص نمی تواند تصور کند که فلسطین با وسعت کم  

خود نقش بزرگی در تاريخ داشته و يا پ  از خود اثری 

صر و  شتر از م شاير بی يران و  شور ا بل آ تر از با بزرگ

سیر راه  سرزمین در م ين  شد. ا شته با جای گذا نان بر يو

ضع  مین و شته و ه قرار دا هرين  بین الن صر و  یان م م

است که بصورت مرکز بازرگانی  جغرافیائی سبب آن بوده

 اساارائیل درآيااد. بطوريکااه در منااابع قااديمی آمااده 

سرزمین بود که شیر و انگبین در آن جريان داشته است. 

سطین  بارۀ فل سیح در میالد م قرن اول  سنده ای در  نوي

ست،   کافی ا شاورزی  برای ک بت آن  ست: )رطو شته ا نو

( البته سرزمینی بسیار زيباست و درختان فراوان دارد.

رودخانه هايی که بشکل طبیعی بکار آبیاری بخورد زياد 

قديم  نه  ست. درازم باران ا مین از  بت ز ست و رطو نی

ند و  می کرد یره  هايی ذخ هاری را در آب انبار باران ب

فر  هايی ح ااه  يا از  ها،  ين آب سب از ا قع منا در مو

خود  ين  ند ا می نمود ستفاده  یاری ا برای آب ند  میکرد

دن يهود را تشکیل می دهد ولی اون جنگی بنیان مادی تم

باد  صنوعی آ طور م که ب سرزمین را  ين  فت و ا می گر در 

ين  که ا می  يا مرد ساخت،  می  باير  ند  شته بود نگاهدا

زمینها را آباد نگهداشته بودند به اسارت  برده می 
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صل  بی حا باير و  لت  سطین حا سرزمین فل بزودی  شدند، 

قیر و پراکنده ای ی زمینهای فور اينپیدا می کرد. از

ن تصور فلسطین مشاهده می شود،  نمیتوا در که امروز

های  سرزمین در آن زمان ين  که ا بد کرد  قدر آ اد ور ا

 بوده است.

نان از  به لب شمال  ست از  حدود ا مروزه م که ا سطین  فل

به و از  لیج عق به خ نوب  سوريه و اردن، از ج به  شرق  م

س هور عی گام ظ نه، بهن يای مديترا به در غرب  سیح م ی م

مرو  شی از قل توری بخ می امپرا لت رو بود و ايا روم 

 يهوديه را تشکیل می داد.

 

 سابقۀ تاريخی

را تسخیر کرده  اسرائیل  ق.م ۶3رومیان در سال 

و به متصرفات وسیع خود ملحق ساخته و در آنجا حکومتی 

قبالً در  شور  ند. آن ک شکیل داده بود تدر ت منظم و مق

هارم  قرن ا که در  بود  قدونی  سکندر م سرداران ا صرف  ت

می  نی  کزی حکمرا سیای مر نه و آ شرق مديترا ق.م در م

کردند. از اينرو تمدن و فرهنگ يونانی اند قرن قبل 

 -تولد عیسی مسیح در آن بالد رواج زيادی يافته بود از

يونانیان مردمی هنرمند، صاحب فکر و دارای ذوق و در 

که  یان  لی روم شتند، و ند دا گامی بل صنعت  سفه و  فل

جانشااین ايشااان شاادند، بیشااتر بااه تملااک کشااور يااا، 

جهانگیری و بسط قدرت امپراطوری خود توجه داشتند. در 

روم و قوم مغلوب يعنی يهود، بین آن قوم غالب يعنی 

بدين  شت،  جود ندا خوبی و بط  نه روا مان هیچگو در آن ز

سرزمین سیح،  میالد م قرن اول  قدس  سبب در  صحنه  م

برخااورد میااان رومیهااا و يهوديهااا شااد و کشاامکش و 
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اغتشاشات زيادی بروز نمود و تنازع فکری و سیاسی بین 

 آن دو قوم به نهايت شدت رسید.

سرائیل اه در  ا بود گر ها  سلطۀ رومی حت  قت ت حقی

 HERODEولی ظاهرًا پادشاهی دست نشانده بناام هارود 

فت. او  فات يا سی و لد عی يام تو با ا قارن  که مت شت  دا

يه  لی يهود کرد، و سیم  خود تق سران  یان پ کتش را م ممل

و قسامتهائی ديگار  SAMARIEيعنی اورشالیم و ساامره 

فت.  قرار گر مي  مَال رو نی ع حت حکمرا ستقیمًا  ت نان م آ

ی بارۀ بوم جور را در لم و  نواع ظ يار انا می  آن د روا 

ی از آنان می گرفتند. اما داشتند و باج و خراج گزاف

از انواع جور و ستم تنها عملی که دربارۀ مردم مغلوب 

پر که  بود  ند آن  شته بود با روا ندا گی روم را  ام جن

فراشته تصور الهی سزار در معابد يهوديان هنوز بر نی

ند و  نین بود به ا سرداران  نان و  کی از حکمرا گر ي ا

خواست مبادرت  کاری که از لوازم فتوحات ايشان بود می

 کند مسلمًا با مقاومت شديد قوم يهود مواجه می شد.

 

 

 ندگی قوم يهودشرايط ز

یه   مردم ناح خود،  ماعی  شرايط اجت به  جه  با تو

فرق  ندد و  مالل میگذرا نت و  پر از مح يامی  يه ا يهود

اصااول و فااروع بااا يکااديگر اخااتالف بساایار  مااذهبی در

شان غالبًا بجنگهای يداشتند، بحدی که کار اختالف بین ا

 شديد و زدوخوردهای خونین منجر می شد.

در فلسااطین شاامالی،  GALILEEه جلیاال در ناحیاا

ند شتند در آن ن گابازما سلطنتی دا ظاهرًا  نوز  هرود ه

نی  شامی و عبرا نانی،  می، يو لوط از رو می مخ يت مرد ول
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با هم زندگی میکردند و زبان و تمدن يونانی در نزد 

ايشان رايج و معمول بود. يهوديان عوارض گزافی برای 

 می امتعه صادره و وارده بعنوان خرج گمرکی به رومیان

 ه از آنان اطاعت میکردند.پرداختند و خواه و ناخوا

يان در  یت يهود يت جمع مان اکثر ند در آن ز هرا

ارت توسط ساکن بودند، ولی بعد از اس اسرائیل  شهرهای

آزادی در زمااان کااوروش  باباال و پاا  از آن تااا حصااول

هخامنشی، مردم به شماری از آن قوم همچنان در اطراف 

تا  ته  صر گرف که از م خاور نزدي نه و  لک خاورمیا مما

فرا شيران، مت شده و در هرگو می ق  ندگانی  هان ز ه از ج

کردند در همان حال همۀ آنها به رسوم و آداب و عقايد 

ی خود وفادار مانده و با آنکه بر زبان های محلی ملّ 

تکلم میکرده اند به تورات پايبند بوده اند. گويند 

يان  طوری روم را يهود سر امپرا یت سرا فتم جمع يک ه که 

 تشکیل میدهد.

 

 اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی  

در اوائل قرن اول مسیحی يعنی در آنوقت که عیسی 

مسیح در فلسطین میان قوم يهود به عنوان مسیح ظاهر 

اوضاع سیاسی و اجتماعی و مذهبی آنها بیش از هر  .شد 

بود و  شده  شیدگی  هم پا مرج و از  هرج و  اار  قت د و

سیح را  هور م گام ظ هود در آن هن قوم ي ندگی  ضیات ز متق

سرائیل  لی ا شاهان مح قت پاد کرد. در آن و جاب می اي

منقرض شدند و آخرين شاه يهود از اسرائیل تبعید شد و 

می از طرف دولت روم در آنجا از آن به بعد حاکمان رو

بر يهوديان حکومت میکردند و بیشتر اين حاکمان توجهی 

به خواست يهوديان نکرده، روش ظلم و خودخواهی را در 
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پیش میگرفتند و آنها را تحت کنترل و فشار قرار می 

لت  هود دخا سم ي جرای مرا مذهبی، و ا مور  ند و در ا داد

يان از اي ين رو يهود ند. از ا تار می نمود نه رف نگو

 رومیان بسیار ناراحت و ناراضی بودند.

مردم را  هود  حانیون ي نان و رو صل کاه ين ا روی ا

ساختند  به پیشگوئیهای انبیاء بنی اسرائیل متوجه می

و از لزوم ظهور مسیح بعنوان ناجی قوم يهود صحبت می 

کرده  می  سفارش  مردم  به  بی  یی ن هت يح بدين ج ند.  کرد

خود هان  که از گنا ست  سیله  ا ید» بو سل تعم به « غ تو

 تعمید می داده است. سلنمايند و خودش گناهکاران را غ

حکمرانی میکردند اسرائیل اکثر حکام رومی که بر

خود و  یب  شتن ج جز انبا که  ند  جدان بود بی و می  مرد

ق شتند. ف گری ندا صد دي خويش مق بديار  شت  عدۀ  طبازگ

جا ید ان لی مف که عم ند  صدد بود ها در  عدودی از آن م م

بود  ظر  صاحب ن قام  کاهن عالیم یین  حاکم در تع ند.  ده

 يعنی با هرک  موافق بوده میتوانست به آن مقام برسد.

رومیهااا بتاادريج سااعی کردنااد پرامهااای جنگاای و 

خدای  ند  صر مان صورت قی بر آن  که  شی را  سپرهای ارت

ند،  صب کن شلیم ن شهر اور فراز  بر  بود  شده  قش  بد ن مع

یم به خشم آمدند و حکمران لیکن يهوديان علیه اين تصم

 مجبور شد که از آن عمل موقتًا اجتناب نمايد.

 

 عیسی از تولد تا پايان دعوت

 عیسی مسیح از ديدگاه تاريخ 

ناصری يعنی پیغمبری که يا عیسی عیسی بن مريم  

دين نصاری با منسوب است در فلسطین، در عصر استیالی 

لد  هود متو قوم ي یان  يار در م بر آن د طوری روم  امپرا
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گرديد. تاريخ قطعی تولد عیسی مسیح مشخص نیست زيرا 

که ضبط تقويم مسیحی میالدی نزديک به ششصد سال بعد از 

او را تا قرن میالد بعمل آمده و مسیحیان سالگرد تولد 

اهارم میالدی نگاه نمی داشته اند. از اين رو ظاهرًا 

 اهار سال اشتباه روی داده است.

سیح در  سی م نام عی قین،  ضی از محقی یده بع بعق

زبانهای اروپائی از نام عبری يوشع ) يوشع يعنی نجات 

به  بوط  سی مر ست. از باستانشنا شده ا ته  نده( گرف ده

که در قاتی  قدس و تحقی تاب م ستانی  ک سطین با باب فل

بعمل آمده است هیچگونه اطالع قطعی راجع به شخص عیسی 

 مسیح حاصل نشده است.

قرن  خر  سیح از اوا سی م تاريخ عی جود  یق در و تحق

طرف  پیش از آن از  فت.  صورت گر عد  به ب میالدی  نوزده 

پیروان وی وجود تاريخی او را مسلم و تحقیق در آن را 

ديگر بعضی معتقد بودند که بیهوده میشمردند و از طرف 

که  ستند و از اين ساطیر ه نوع ا یل از  ندرجات اناج م

ند  قرار ده سی  ندگی عی یق ز خذ تحق طالبی را مأ نین م ا

 امتناع می ورزيدند.

با  سه  قام مقاي که در م ند  سیحی معتقد قین م محقی

بسیاری شخصیتهای ديگر تاريخ باستان و از جمله تاريخ 

قطع از مآخذ مربوط به  مقدس، مآخذ زندگی عیسی بطور

ی الهیات مسیحی معتقدند ابرتر است. بعالوه علم انديگر

که ارزش مذهبی تعالیم مسیحی بستگی به در دست داشتن 

 زندگی نامۀ تفصیلی عیسی مسیح ندارد.

 

 تولد عیسی مسیح



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  398 

ضرت   به ح سب  خود ن که  ست  سل داود ا سی از ن عی

سیحیان، ي قدات م بق معت بر ط ساند.  براهیم میر سف ا و

خدا  قدرت  مريم ب ست و  بوده ا سی  قانونی عی پدر  جار  ن

حامله شد. اين مسئله که آيا خدا بصورت عیسی درآمده 

ست و  بوده ا سی  پدر عی يا  مده  سی درآ پدر عی يا يا 

شاء اختالفات فراوان منلیث است اينکه يکی از افراد تث

 بین اولیای اولیۀ دين مسیح بوده است.

یده تثل با عق سالم  نت ا تدا ديا صاری از اب یث ن

قويًا مخالف بوده و آنرا نوعی شرک دانسته است و نیز 

 است. راممنوع نموده  عمل رهبانیت

ید  نوان ع سامبر بع پنجم د ست و  خاب روز بی انت

میالد مسیح اند قرن بعد از میالد وی بعمل آمده است. 

بعضی کوشیده اند که با کشف هويت ستارۀ بیت لحم که 

يات  بق رو شرق بر ط سان م شید و مجو گام ولدت او درخ هن

به بیت لحم رهبری کرد تاريخ ولدت او را تعیین کنند، 

 ولی اين کوششها بی نتیجه بوده است.

قايعی  قارن و لد وی م یل تو يات اناج بق روا بر ط

شگفت انگیز بوده که عالوه بر درخشیدن ستارۀ بیت لحم 

 است.بشارت فرشتگان به تولد او به يوسف از اهم آنه

درباااب عیساای و حیااات او از آنچااه از اناجیاال 

ج کرده اهارگانه مورد قبول عامۀ مسیحیان است استخرا

ن قوی عیسی در سال اهار قبل اند انین برمیآيد که بظ

از ماایالد و در زمااان امپراطااوری اوگوساات در روم، در 

م( در  2-ق.م 33ايااامی کااه فرهاااد اهااارم اشااکانی ) 

ست و مقارن اواخر ايام هرود ايران پادشاهی میکرده ا

 پادشاه اسرائیل متولد شده.
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 بدر جنااو Bethleemقريااۀ موسااوم بااه بیاات لحاام 

نامزد وی  مريم  جار و  سف ن ست. يو گاه او شلیم زاد اور

کام  طرف ح که از  مردم  سامی  بت ا مل ث شرکت در ع صد  بق

رومی مقرر شده بود بآنجا آمده بودند. اين خانوادۀ 

سطۀ يه بوا يب در آن قر لی  غر سافران مح حام م ثرت ازد ک

لۀ  شب را در طوي اار  ند. نا خود نیافت سکنای  برای 

کاروان مسکن گزيدند. در آنجا نیمه شب طفلی از مريم 

متولااد شااد و مااادرش او را در آخااور اهارپايااان 

شان  نام اي بت  مل ث که ع ند روز  پ  از ا ید و  بخوابان

خاتمه يافت مريم و کودک نوزاد به ناصره از شهرهای 

 جلیل که اقامتگاه ايشان بود بازگشتند.

پ  از آنکه يوسف به وليت خود ناصره بازگشت در  

شتغالی  جاری ا نی ن خويش يع قديم  فه  شغل و حر جا ب آن

ورزيااد. شااهر ناصااره وطاان عیساای شاامرده میشااود و از 

مذهب  ند و  طاب میکن صری خ سای نا که او را عی ست  اينجا

 فته اند.پیروان او را نصرانی و جمع آن نصاری گ

 

 اخبار انبیاء بظهور مسیح

از قرن پنجم ق. م که قوم يهود استقالل سیاسی   

خود را بتدريج از دست داد روزگاری مغلوب بابلیان و 

سخّر ايرانیان مانی م ين  ز به ا سبت  یان ن تار ايران )رف

قوم بايد با رفتار های ديگر اقوام ازجمله مصری ها 

مان  تا آل یان ...  یان و روم عث يونان يم ب لری ورژ هیت

و يونانیان و بالخره تابع رومیان  عراق مقاي  گردد.(

شده يهوديان در ايام محنت و ذّلت دلبستگی بیشتری به 

عالیم  ند. ت شامیده ا خود  نی  يد دي لی و عقا آداب م

می  سته  حد و پیو کديگر مت شان را ي شته، اي یاء گذ انب
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شا یده اي که بعق ند  ظار آن روزی بود مه بانت ن ساخت. ه

بار ديگر لوای استقالل برافرازند و پادشاهی از اولد 

با  مین  قوام روی ز مام ا ند و ت هور ک سرائیل ظ او مرا

 ی گردد.جار لمگردن نهند و صلح و عدالت در عا

بعضاای از پیااامبران قااوم يهااود را بشااارت داده 

بودند که سلطنت داود دوباره برقرار خواهد شد و اين 

غن  با رو که  سی  ست ک نی کار بد شده يع سح  سیح» م « م

 انجام خواهد شد.

خود  لت  یت و م به قوم گی  که هم هود  بران ي پیغم

سیار  سخنان ب خود  قوم  ستايش  شتند، در  قه دا مال عال ک

نامیده بودند، از اين رو « قوم منتخب» گفته و آنرا 

لت و  يام ذ که ا سیح  میالد م عد از  بل و ب قرن ق در دو 

سات  طف و احسا بود، عوا شان  نت اي سیونالیزم »مح « نا

يهوديان در اثر سخنان و پیشگوئی پیامبران باوج شدت 

بر ا گر در برا بارت دي سید. بع حخود ر ستم و ج اف و 

ست  مردم شک یان، آن  صوص روم یان و بخ ستبداد يونان ا

خورده با دلهای پر از انتظار و امید نشسته بودند که 

دورۀ مجد و عظمت ديرين بار ديگر بدست شخصی که موعود 

سلطنت داود و و  شود و او  يد  ست تجد ظار ا مورد انت

 سلیمان را بار ديگر احیا کند.

در ايالت شرقی امپراطوری، انبوهی از پیامبران فعال 

ظهااور کردنااد کااه هااواداران فااراوان پیرامااون خااود 

يۀ  بر پا خود را  های  قه  گی فر نان هم ند. اي گردآورد

 بنیان نهادند.« ناجی»پیشگوئی دربارۀ آمدن 

ترين اثری که از ادبیات مسیحی در اختیار  قديم

ست  نا»ما ا شفۀ يوح نی « مکا سنده آن يع که نوي ست  ا

یي ا يک شروحّن طاب او  ،آناز مب طرف خ ست،  سیح ا مدن م آ

سا  فل )کلی ضای محا صغیر هاع سیای  نه آ فت گا ا(  ه
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میباشند اما هنوز از مسیحیان نام نمی برد و يهوديان 

 را مخاطب قرار میدهد.

با نا  يت  يوح ماتی حکا شورانگیز از الها نی  لح

میکند که از آنها انین دريافته که قیامت نزديک است 

به  سیح  خرين» او م قدام « داوری آ کار ا صیت  یای مع دن

 خواهد کرد.

يحیی پیغمبر در آن ايام در سواحل رود اردن قوم 

بشارت میداد. « مسیح»يهود را موعظه میکرد و به ظهور 

بان گاری در بیا کر  وی روز لوت و تف به خ شرقی اردن 

که  تا آن بود  یده  لت گذران فت و عز ندی بريا شغول وا م

برای  مان  که ز شد  یدا  سخ در وی پ مانی را یده و اي عق

شاه  بزودی آن پاد ست و  ماده ا ظر و آ سیح منت هور م ظ

موعود آشکار گشته و روز داوری خواهد رسید. يحیی از 

وم خويش بیابان به کنار رود آمد و به وع  و تبلیغ ق

نزد وی  سطین  ناف فل طراف و اک مردم از ا شت و  شغول گ م

به  یی  یداد يح به م هان تو شان را از گنا مده و او اي آ

یدی  پاکی و پل فا و نا جور و ج ست از  فت: د می گ مردم 

 برداريد زيرا مسیح در شرف ظهور است.

يکی از کسانیکه نزد يحیی آمده تعمید يافت عیسی 

همینکه از آب بیرون آمد  مسیح بود. روح اين جوان را

مکاشفه ای عجیب دست داد. بعقیده مسیحیان در آن حال 

که  مود  شاهده ن يد و م شکافته د سمان را  سیح آ سی م عی

مرغی آسمانی مانند نور بر وی نازل میشود و آواز می 

فت :  که گ تو » شنید  که از  ستی  من ه یب  سر حب تو پ

 « خوشنودم

 

   دورۀ جوانی
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شش  تا  سی  شباب ظاهرًا عی یت و  يام طفول سالگی ا

مردم  یان  اون از م ست و  یده ا صره گذران خود را در نا

با  مواره  بود، ه مده  جود آ شروان بو فه و پی صاحب حر

مر  غاز ع کرد. وی از آ ندگانی می قه ز مان طب فراد ه ا

ين  يد و آداب د به عقا شته و  مؤمن دا مذهبی و  حی  رو

ه کنیسه موسی پاينده بوده و همراه مردم ديگر منظمًا ب

یز  یداده و ن جام م مذهبی را ان شريفات  ته و ت میرف

قطعاتی طولنی از کتب پیامبران را از حف  داشته است. 

حث  می و مبا قات کال با تحقی سته  مان پیو مان ز او از ه

ها  با آن کرده و  خالف می هودی م فرق ي ظی  ظاهری و لف

در حکمت وقامت » ا قمباحثه داشته است. اما بروايت لو

باين « نزد خدا و مردم ترقی مینموده استو رضامندی 

ترتیب عیسی روزگار شباب رابین مرکز شغل نجاری خود و 

ه گذرانیده است. منقول است که يوسف اهارپسر و نیسک

اند دختر داشته است. از جزئیات زندگانی عیسی مسیح 

سن تا  سالگی  نی از دوازده  جوانی يع  سی ،در دورۀ 

یست و معلوم نیست بر او سالگی اطالع مبسوطی در دست ن

اه میگذشته، همینقدر معلوم است که يوسف در آن مدت 

ندان  شد آن خا ند ار ند فرز سی مان ته و عی فات ياف و

خانواده  یداده و آن  مه م خود ادا کار  سب و  نان بک همچ

 را اداره میکرده است.

 

   بعثت عیسی مسیح

سی  ید عی سل تعم پی غ که در  شفه ای  عد از مکا ب

یی  سط يح بتو ست داد وی  سیح د به م بر  قت و  یپیغم طا

ناشکیبا شد و رو به صحرا نهاد. او اهل روز تمام در 

بیابان اردن به تنهائی و تجرد میگذرانیده و در کار 
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خداوند و رابطۀ خود با خدا و آدمیان انديشه و تفکر 

ش حومی نمود. مسیحیان برآنند که در آن مدت وی با و

را محافظت میکردند و اند به سر میبرد و فرشتگان او 

بار در معرض تجربه و وسوسه شیطان قرار گرفت. پ  اون 

شی  مد، راه و رو باز آ خاکی  هان  حانی بج عوالم رو از 

کرد که با مبادی و تعالیم بعضی فرق يهود رنوين اختیا

 شباهت داشت.

لق و  هدايت خ بوت و  سنگین ن بار  پ   سی از آن  عی

ی فت و در م بر دوش گر یان را  عامی و جهان مردم  ان 

به نشر آئین خود پرداخت. حتی با  دنهاوپاکدل و نیک

مردم  باجگیران و  کاران،  ند گناه بات مان فراد نا ا

نشساات و برخاساات میکاارد و آنهااا را  مخطاپیشااه باادنا

نان در  که ز مان  صر و ز یداد. در آن ع ند م سته پ پیو

جامعه شأن و مقامی نداشتند، عیسی دربارۀ آنها عنايت 

ل میداشت و آنها را نصیحت میکرد. در نظر او خاص مبذو

زن و ماارد يکسااان بودنااد و آن زنااان را خااواهر خااود 

 میشمرد.

اين پیامبر بمال و منال اين جهان اندک دلبستگی 

نداشت و خانه، جامه و اثاث خود را در ناصره رها کرد 

و با سرمايۀ سادگی و فقر زندگانی خود را آغاز نمود. 

شت و هر جا بیماری را می يافت شفا در اطراف بالد میگ

میداد. مدت سه سال زندگانی خود را بدينگونه بسرآورد 

 نهاد.« محبت» و قاعدۀ دين خود را بر اساس 

شرح جزئیات اين قسمت از عمر عیسی مسیح و تفصیل 

مااواع  و معجاازات و دسااتگیری از درماناادگان و شاافای 

 بیماران طولنی است.

یح داده شده بود ولی او تمامی قدرت و قوت به مس

هیچ نمیخواست که مردم را مجبور باطاعت خود سازد وی 
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اون داود  گی  شاه بزر شته و پاد شیر بردا ست شم میتوان

لی  يد، و حق نما خود مل هود را ب قوم ي یع  يده و جم گرد

گران را  بت دي ستی و مح با را که  شیر بل با شم ست  نخوا

هدف  بسوی خود مجذوب گرداند، زيرا که پیشرفت ظاهری

وی نبود بلکه میخواست تا مردم را از جرم و خطا منزه 

 نمايد.

مسیح يکدفعه هم قدرت خود را برای اذيت ديگران 

شکنجه  ید و  تا از راه ته شد  ضر ن مود و حا صرف نن

 ديگران را مجبور به ايمان آوردن نمايد.

 

 تعالیم عیسی مسیح 

ضر  مان حا شده و بز ضبط  یل  سی در انج مات عی تعلی

صول  چه در ا یر از آن يدی غ کار و عقا ها اف سیده منت ر

یز در آن راه  ست ن شته ا جود دا مذهب و ين  یه ا اول

يافته، مذهب اولی همان شرايع دين يهود و مبتنی بر 

اطاعت از خدا و شريعت موسی، مطالعۀ کتاب عهد عتیق و 

جاری سوم  عادات و ر به  مل  یده و  ع که عق یزی  بود ا

مايز  هود مت ين ي يد د سی را از آراء و عقا صود عی مق

شمردن  ناایز  مذهب،  نوی  حانی و مع صات رو سازد مخت می

ندک  جه ا نی، تو شريفات دي ظاهری و ت سوم  عد و ر قوا

بعدالت و انصاف بجای اهمیتی که بر گذشت و بخشايش و 

لطف الهی داده میشود، میباشد. اصل مهم عشق و محبت 

شی از  شم پو قدرت ا يد  ست. با نوع ا نا مالبه هم ل و م

دنیا را داشت، با اينحال فقر و تهیدستی و تحمل درد 

و رنج اجباری نیست. عیسی تعالیم پیغمبران گذشته را 

منسوا ننمود بلکه آنها را بجای آورده و تکمیل نموده 

است. عقیده مسیح بر اين بود که بايد حتی به دشمنان 
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کرد و آسیب رسانندگان خود را بخشیده و  خود نیز محبت

در ازای بدی به ديگران نیکوئی روا داشت. قسم خوردن 

را اکیدًا قدغن نموده خواست تا هراه شخص میگويد کامالً 

بادت را لزم  یده در ع لوص عق شد. خ صحیح با ست و  را

بادت  يا ع که از روی ر سانیرا  سختی ک به  شمرده و 

مود. روزه مت مین ند مال با  میکرد ماز  يا ن یاد  يا اع

 صدقه مخصوص تعیین نکرد.

انین به نظر میرسد که در ابتدا عیسی میخواست فقط با 

قوم يهود سر و کار داشته باشد و در نظر نداشت مذهب 

جديدی بیاورد منتها متوجه شد که يهوديان برسالت او 

ايمان نخواهند آورد و در واقع وظیفۀ او هدايت تمام 

 .مردم براه خداست

خود  هان  که از گنا مود  عوت مین مردم را د سیح  م

توبه نموده به وی ايمان آوردند تا باب دخول ايشان 

» به ملکوت آسمان برای ايشان مفتوح گردد. وی خود را 

خطاب نموده و میگفت که جمیع داخل شوندگان بايد « در

بوسیلۀ وی دخول يابند. بالتر از همه عیسی مسیح خود 

خد سر  نه پ برای را يگا که  یداد  لیم م نده و تع ا خوا

قدم  یا  ين دن مردم، در ا هان  هت گنا شدن بج بانی  قر

که وی را  شت  ظار دا مردم انت مام  ست. او از ت هاده ا ن

که  کرد  شگوئی  ند و پی خود بدان ظم  ضی اع شاه و قا پاد

رجعت خواهد کرد و تمام مردگان را زنده نموده و به 

  هرک  نسبت به ايمانش جزا خواهد داد.

 

 عیسی در مسیحیت و در آثار هنری 

با اينکه اختالفاتی میان فرقه های وجود دارد و 

امر ثابت مورد قبول همۀ آنهاست: الهامی بودن اناجیل 
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و واقعیت وجود عیسی با اعتقاد کاتولیکها عیسی خدا 

است که بصورت آدمی درآمده است، شخص دوم تلیث اوست و 

بر دا شته خ بران گذ سد او را پیغم مريم تج ند، از  ده ا

می در  هان آد فارۀ گنا تا ک يد  صلوب گرد شد و م لد  متو

نزد خدا باشد. پ  از اينکه به خاک سپرده شد از گور  

جالل و  با  بار  گر  مود. د صعود ن سمان  یام و بآ خود ق

سد  ما میر مرده  يا  نده  ساب ز ند و بح عت میک مت رج عظ

بوسیلۀ شاگردان خود کلیسا را تأسی  کرد تا کار وی 

 ادامه دهند. را

ست  ستند در د صوير م نه ت سیح هیچگو سی م از عی

جوانی  شکل نو یه ب سیحی اول ماری م نر و مع ست. در ه نی

بدون ريش تصوير می شد ) قرن اهارم میالدی( اما اين 

ی( بشااکل نسااازتصااوير متاادرجًا ) مخصوصااًا در هناار بی

دار تغییر شکل يافت. در آثار هنری قرون يشپارسائی ر

ورت قاضی يا فرمانروا مجسم کرده اند وسطی او را بص

ضرت  مراه ح مولً ه کودکی )مع حال  که او را در  يا آن

 مريم( ترسیم نموده اند.
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 عیسی مسیح در اسالم 

تاب و  صاحب ک خدا و  سول  سی ر ید، عی قرآن مج در 

صیفات  ناوين و تو ست. ع شده ا سته  یل دان تاب وی انج ک

وح فااراوان از وی ذکاار شااده کااه از آن جملااه مساایح ر

برای  مت  ندۀ حک ست. وی آور مت خدا ستادنش رح ست. فر خدا

یرو  قدس ن سیلۀ روح ال ند او را بو ست و خداو مردم ا

داده است. با معجزۀ الهی، کوران را شفا می بخشیده و 

 مردگان را جان میداده است.

مادرش مريم از فرشته ای باردار شد. وقتیکه وضع 

نزل که در آن م کده ای  شد از ده يک  مل نزد شته  ح دا

بیرون رفت و در بیابان وضع حمل کرده پ  از اند روزی 

شت  غوش دا کودک را در آ که  شان، در حالی خاطری پري با 

رو به دهکده نهاد، گويند در راه عیسی مادر را تسلی 

فت  ندۀ » داد و گ من ب که  مادر  تو را ای  باد  شارت  ب

اون به منزل خود باز آمد مردم « خدا و مسیح او هستم

ه مالمت او گشودند و بعضی او را متهم کردند که زبان ب

مريم در  ست.  سف آورده ا خود يو عمّ  سر  کودک را از پ

جواب آنان دم فروبست و اشاره به گهواره ای که عیسی 

در آن بود کرد. مردم گفتند اگونه با نوزادی که در 

سخن  لب  سی  گام عی ين هن گوئیم. در ا سخن  ست  هوراه ا گ

ن بندۀ خدا هستم، خدا مرا کتاب همانا م» گشوده گفت: 

) جهت اطالعات بیشتر به «داده و پیغمبر گردانیده است

 .کتا قرآن مجید  سوره مريم رجوع شود(

اون عمر عیسی به سی سال رسید وحی بر او نازل 

شد و دورۀ نوبت و رسالتش آغاز گشت سپ  خداوند انجیل 

عالم  مردم ا به  خود را  بری  ستاد و وی پیغم را بدوفر

نمود و به دعوت مردم پرداخت. اولیاء دين يهود کمر 
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لف  يات مخت تل وی روا باب ق ستند. در  تل او برب به ق

سی  شتن عی صد ک يان ق اون يهود که  له اين ست،  از جم ا

کردنااد، وی بگريخاات و در محلاای پنهااان شااد. يکاای از 

منافقین که از حواريون بود با گرفتن سی درم خانه ای 

شده بود به آنان نشان داد و  را که عیسی در آن پنهان

خود وارد خانه شد و به عیسی گفت آمده اند تا تو را 

بکشند. در اين هنگام خداوند عیسی را به آسمان برد و 

آن حواری منافق را بصورت عیسی درآورد و يهوديها او 

روايتی ديگر ی عیسی گرفتند و به دار کشیدند. را بجا

شد قع  باغی وا شبیه او در  ستگیری  باب  د ين  و در ا

 روايات ديگر نیز هست.

در مورد باز آمدن عیسی به زمین درخبر است که 

یت  سرزمین ب ست دارد در  به ای در د که حر حالی  وی در 

فروى مي آياد  (AFIQ)المقدس، در محلی موسوم به افیق 

و فرود آمدن وی به هنگام نماز صبح خواهد بود. امام 

مازی میخواند ولی نماز به ديدن عیسی او را به پیش ن

عیسی قبول نمیکند و میگويد که تو اولی تری زيرا که 

گذارد.  ماز می مام ن سر ا شت  ستی و پ مد )ص( ه يب مح نا

ويران میکند و صلیبها را می شکند و  را هاسپ  کلیسا

مان  که اي جز آنان سايان را  شد و تر می ک کان را  خو

باقی  سی  سالم ک لت ا جز م تا  ساند  می ر تل  به ق ند  آور

فات نم پ  از و ند و  ندگی میک سال ز هل  يدوی ا ند. گو ا

مسلمانان او را در مدينه، کنار مقبرۀ محمد )ص( بخاک 

روايات ديگر در خصوص ظهور ايشان با حضرت  می سپارند.

 مهدی امام دوازدهم شیعیان است.

 

  پايان دعوت عیسی مسیح
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روزی عیسی بر خری سوار شده از جلیل به اورشلیم 

گر مردم  مد و  ظیم در آن آ بی ع شدند و انقال مع  د او ج

بااالی تپااه مرتفعاای رفاات و شااهر بوقااوع پیوساات. او 

از مکارم اخالف آراسته به امثال و حکم برای دستورهای 

ايشان بیان میکرد. علما و حکام يهود نمی خواستند که 

از گناهان و نخوت و رياکاری و تکبر خود دست کشیده، 

دند. اون عیسی با کمال توبه نموده و به او ايمان آور

شان  هان و خطاهاي بارۀ گنا شان را در سختی اي یری و  دل

تولی شده و قصد قتل وی سمالمت نمود. غضب بر ايشان م

کی  که ي هودا  به ي پول  قداری  مر م خر ال ند. آ از نمود

يح سی را از  انوار کرده عی نت  ند و او خیا بود داد

به  نان او را  کرد و آ سلیم  شان ت به اي خود  گاه  پناه

ی  کهنه نزد حاکم رومی ئزندان افکندند. پ  آنگاه ر

که در اورشلیم مقر داشت بدگوئی کرده  وسپیالتپونتوس 

 و عیسی را متهم ساخت که دعوی سلطنت میکند.

ادعای مسیح در بعضی منابع تاريخی ذکر شده که 

اون  شد و  شناخته  فر  ست ک خدا ا سر  که پ نی براين مب

مجازات کفر در قانون يهود مرگ بود دادگاه عیسی را 

وقت که  یجرای حکم تسلیم والا محکوم بمرگ کرد و برای

امر به اجرای حکم از اختیارات او بود نمود.با وجود 

اين توجیه دشمنی هايی که با عیسی مسیح بمیان آمد و 

ضی سران ست. بع شوار ا يد د مرگ وی گرد به  جر  جام من

هود  ين ي کاهن د که  ند  ته ا نا گف یل يوح ستناد انج با

بسبب ادعای مسیح دائر بر اينکه بر قوای فوق طبیعی 

هاتی  قول بج ين  ما ا شدند. ا فر  ست دارد از او متن د

طرود است اا م لۀ وی در  ّم که مداخ ست  ين ا قوی ا ّن  ظ

شوايان د فه ای پی های حر صًا در فعالیت هود و مخصو ين ي

امر ادارۀ معبد با سوء استفاده هائی که از آنها می 
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سئول  که م ين  یاء د به اول ستقیم  لۀ م بالخره حم شد و 

بد  مور مع يان ا که  ؛سوء جر شد  سبب  سرانجام  ند  بود

 روسای مذهبی و کهنه کمر قتل او را بر بندند.

حاکم رومی نیز به قتل او رضايت داد و حکم کشتن 

سیح او ر شدن م شیده  صلیب ک تاريخ ب يد.  صادر گرد ا 

احتمالً به سال بیست و نه میالدی بوده و در آنزمان او 

با  صلیب درا  به  شلیم  یرون اور جانی در ب تن دزد  و

آويختند. در قرآن مجید آمده است که عیسی را نکشتند 

نزدند بلکه در نظر ايشان انین نموده شد و  یبو بصل

 ال صعود کرد. او بدرگاه خداوند متع

االیپا نام داری است عمودی که بر فراز يصلیب 

آن اااوبی افقاای نصااب کننااد. اينگونااه دار از زمااان 

گ بدترين و نن برای  یان  سپ  روم یان و  ترين  ینفینیق

شخاص  مان و ا بًا غال ته و غال کار میرف عدام ب طرز ا

يه  صلیبفروما به  سی را  عد از عی ند. ب  ،می آوريخت

نرا م شکل آ سیحیان  فداکاری و م بت و  مز مح ند ر ان

 دين مسیح اختیار کرد.ن بالخره بعمالمت و نشا

مسیحیان معتقدند که در همان اند روز اند تن از 

سد وی را  سی ج فرود آورده و در  ازشاگردان عی صلیب 

قبری سنگی در آن نزديکی مدفون ساختند ولی در اولین 

از  روز يکشنبه بعد از قتل آن حضرت دوباره زنده شد،

ست وجود بر برخا عی از  خودق خويش و جم مادر  به  را 

عد  به ب مود. از آن روز  ظاهر ن شلیم  يون در اور حوار

روز يکشنبه نزد مسیحیان يوم مقدس شمرده شد. گويند 

به  بًا  ست و غال هان زي ين ج هل روز در ا مدت ا سی  عی

افراد و جماعات ظاهر شده بشارت ملکوت خدا و توبه و 

یداد و  به را م يون انا شر و ر وحوار برای ن سولن را 

 تبلیغ دين خود مأمور کرد.



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   411 

دربارۀ قتل عیسی معتقاد اسات   (M.Miller)م میلر 

مود  شاهده نن سی م طائی در عی می خ حاکم رو طوس  که پیال

صادر  سیح را  تل م کم ق سید ح يان تر اون از يهود لی  و

عقیده « نگاهی به تاريخ جهان» نمود. نويسندۀ کتاب 

تو که پون سیح در دارد  که م قدس  یت الم حاکم ب پیالت  س 

برابر او محاکمه شد نمی توانست از نظر مذهبی نسبت 

به مسیح حرفی داشته باشد و جنبۀ مذهبی موضوع برايش 

اهمیت نداشت. او از نظر سیاسی به مسیح اهمیت میداد 

يهوديان مسیح يک فرد شورشی بود که  و زيرا در نظر او

بر ضد وضع موجود اجتماعی قیام کرده بود و به همین 

 جهت هم او را محاکمه و محکوم کردند.

بیش از  می  مرگش ک قع  سیح در مو شت و  3۰م سال دا

در موقعیکااه او بصاالیب کشاایدند در خااارج از فلسااطین 

هیچ  مردم رم  بود.  شنیده  نام او را ن هیچک   بًا  تقري

دربارۀ او نمی دانستند و هنگام مرگ وی جز مادرش  ایز

ند.  ته بود ترک گف مه او را  ستان وی ه عدودی از دو و م

نب وی  خود را از جا یان  يان و روم نه يهود بدين گو

برای آن  هم  پیالت  توس  تی پون شتند ح خاطر پندا سوده  آ

 واقعه که اتفاق افتاده بود اهمیت زياد قائل نمی شد.

 

 حواريون

شیحواری در  بان حب ستاده  ز سول و فر نای ر به مع

است و در قرآن کريم هر يک از رسولن مسیح که تعالیم 

او را منتشاار کردنااد میباشااد. بساایاری از کسااانیکه 

زات مسیح را ديده و تعلیمات وی را می شنیدند به جمع

وی ايمان می آورند. مسیح از ايمان آوردندگان دوازده 

د برگزيد  که شبانه نفر را به شاگردی و همنشینی خو
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 روز همواره با او بودند، سخنان او را شنیده و اعمال

مق شاگردان ع ين  ند. ا می ديد بت او را درک  او را  مح

کرده و به وسیلۀ وی تربیت يافتند تا آنچه را شنیده 

سیح را  کار م لیم داده و  گران تع به دي ند  يده بود و د

 بعد از وی ادامه دادند.

تن را  ين دوازده  يونح» ا ند و « وار قب داده ا ل

گفته اند. اين دوازده نفر « رسولن» را  انمسیحیان آن

از طبقااات علمااا و دولتمناادان نبودنااد بلکااه اشااخاص 

ستان  سولن، دا مال ر تاب اع ند. ک ساده بود مولی و  مع

ين نتا ند. ا کر میک نان ذ سیله آ به و سیحیت را  شار م

است،  شده حريرکتاب ظاهرًا در اواخر قرن اول میالدی ت

سخنان  به  که  ند  ماهیگیرانی بود يون  هارتن از حوار ا

عیسی مسیح دل بسته، همه ایز را رها کرده و در پی او 

گی  خود و تیر سهای  سطۀ هو يون بوا شتند. حوار روان گ

روحانیت خويش اغلب باعث حزن و اندوه عیسی مسیح می 

به  سبت  صله را ن صبر و حو ترين  سیح بزرگ لی م شدند و

 داد. ايشان نشان می

یروانش در  ترين پ تی به شد ح کر  چه ذ جود آن با و

ند و از او رو  نت کرد به او خیا مرگش  پیش از  ظات  لح

مل  صورت تح به  نج او را  خود ر نت  با خیا ند و  گرداند

ناپذيری درآوردند. نخستین پیروان و شاگردان مسیح از 

 ترس مجازات منکر آشنايی با او شدند.

مداستان بودند که حواريون ظاهرًا در اين عقیده ه

سمانها را در روی  کوت آ تا مل گردد  می  بزودی بر سی  عی

بود،  فزون  يدان روز ا عدۀ مر اون  سازد.  ستقر  مین م ز

)مقامات مذهبی يهودی که بعدها اين مخاحواريون هفت خا

ند.( می ک یر  ناوين تغی عت در  ع مور جما برای ادارۀ ا

لی رقه را کواک وفنظر گرفتند. مقامات يهودی اون اين 
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نصرانی » بی آزار بود مدتی تحمل کردند ولی وقتی عدۀ 

روبه ازدياد گذاشت روحانیون به وحشت افتادند. « اه

سی  نان بازپر شدند و از آ یف  گر توق خی دي طرس و بر پ

بعماال آمااد. بیشااتر حواريااون کااه شااريعت را رعاياات 

میکردند، ظاهرًا از آزار دشمنان در امان ماندند و با 

 اورشلیم باقی ماندند. يهوديان عیسوی در

بويژه  سیح  ئین م ترويج آ شاگردان در  يون و  حوار

تا روم  شق  هان، از دم نده در ج يان پراک یان يهود در م

کوشش داشتند. فیلیپ سامريان و اهالی قصريه را بدين 

عیسی آورد و پطرس در شهرهای سوريه به موعظه پرداخت. 

پطاارس متقاعااد شااده بااود کااه میتوانااد همااانطور کااه 

عوت بگ به د خت  سیح پردا بآيین م يان  یدن يهود روان

نرون  سیرک  تاريخی  تی  پردازد. در رواي یز ب شرکان ن م

(Neron)  در دشت واتیکان بعنوان قتل گاه وی معین شاده

که میگويند آرامگاه جسد است. کلیسای بزرگ پطرس مقدس 

 در آنجا برپاگشت.اوست بعدها 

اول، عهد عتیق تنها کتابی مقدس بود که در قرن 

 مسیحیان با آن سروکار داشتند.

جزو  که  گر  ضی دي به بع حواری  يا  سول  نوان ر ع

قام و  ظر م لی از ن ند و بوده ا نه ن سولن دوازده گا ر

مرتبه درحد آنها بوده اند نیز اطالق شده است ) مانند 

پول  حواری( . همچنین نخستین يا مهمترين مبلغ مسیحی 

که قدي  پاتريک سرزمین عنوان رسول دارد، انان ردر ه

(Saint patrik) رساااااااول ايرلناااااااد اسااااااات و 

 Saint Augustinus of)بوری سکنتر واااااااااااوگوستینقديس

cantorbery) انگلستان. رسول 
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 تعقیب مسیحیان در ايران و روم

 تعقیب مسیحیان در ايران 

ند  موده ا يت ن قديمی روا سندگان  فر از نوي ند ن ا

شمعون و يهودا برای   که دو نفر از رسولن مسیح يعنی

شتی  بدان زرد ند و مو يران آمد به ا سیح  کالم م شارت  ب

که  هد  شان مید ته ن ين نک ند. ا شهید نمود شان را  اي

موبدان زردشتی، از همان آغاز که مسیحیان به بشارت 

کالم مسیح پرداختند، بنای مخالفت با آنها را گذارده، 

 به سختی مانع پیشرفت مسیحیت میشدند.

م دشاامنی بااا  .22۵ساسااانی از سااال پادشاااهان 

مسیحیت را آغاز نهادند و برای نابود ساختن آن کوشش 

میکردند. اما زمان سلطنت شاپور دوم اند نفری بیش در 

 2۷۵راه ايمان شهید نشدند، ولی در زمان بهرام اول )

سیار روا .م شار و آزار ب يران ف سیحیان ا به م سبت  ( ن

 شد.

که .م3۰9-3۷9م )وّ شاپور د شمن (  شه روم را د همی

طبیعی خود میدانست به محض اينکه قسطنطین مسیحی شد، 

 مسیحیت را نیز دشمن سلطنت خود دانست.

( نگذشت .م338ایزی از ابتدای جنگ ايران و روم )

هم  سیحیان  مامی م تا از ت شد  کم  شاپور ح طرف  که از 

یاااتی دو براباار معمااولی دريافاات مالک قسااطنطین ساالم

جاثق شمعون  ند.  ستور نماي ين د جام ا مامور ان که  لین 

بود اظهار داشت که جمع کردن مالیات کار او نیست و 

کان  ند و ام بی ایز یر و  سیحیان فق ين م شته از ا گذ

بر  ين خ شنیدن ا ند. از  یاتی را ندار نین مال خت ا پردا

شاااپور غضاابناک شااد و حکاام توقیااف شاامعون، انهاادان 

بدين نمازخانه ها و تعقیب مسیحیان ايران صادر کرد. 
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ترتیب دورۀ زجر و شکنجۀ هولناکی پیش آمد و تا مرگ 

 ادامه داشت. .م3۷9شاپور در حدود سال 

اجرای فرمان پادشاه بعهدۀ روسای دولتی و مغان 

تی  سیحیان را ح بازپرس م قع  تی در موا سای دول بود. رو

ساختند و  می  بور  خود مج یدۀ  کار عق به ان کان  الم

ريا شقه می  سايا سنگکسانیکه حاضر به اينکار نبودند 

شدند. و يا بطريق هولناک ديگری شکنجه گريده به قتل 

می رسیدند. تعداد شانزده هزار نفر در اين وقت جان 

شخاص  ين ا بر ا عالوه  ند و  سیح داد خود را در راه م

 يقینًا عده بسیار ديگری هم کشته شدند.

سقف و  پنج ا فت( و  کرش ر قبالً ذ که  د صشمعون ) 

 گر هم از قربانیان شاپور دوم بودند. کشیش مسیحی دي

خود  باوج  موقعی  سیحیان  به م سبت  فا ن جور و ج

رسید که شاپور حکمی رسمی برای تعقیب و آزار مسیحیان 

می  عام  تل  سیحیان ق مدت ده روز م مود.  صادر ن يران  ا

شهادت  شربت  سیار  فال ب نان و اط مردان، ز شدند و 

اشخاص بود.  نوشیدند، خواهر شمعون جاثلیق هم جزو اين

بعد از اندی اسقف شهر شوش با دو کشیش ديگر نزديک ری 

حاک سط  سال  متو سیدند. در  تل ر به ق يت   .م 3۴2آن ول

کشیش بعد از پنج ماه حب  به  128جانشینی شمعون با 

قتل رسیدند. بعد از وی جانشین او نیز پ  از طی يک 

صد و  شد.  اار  شت د مین سرنو حب  به هۀ  يازده ما دوره 

ت کشیش ديگر نز مقتول گرديدند. اين زجر و آزار بیس

ياتی  صًا در ول يران، مخصو سمتهای ا مام ق سويان در ت عی

 که مجاور امپراطوری روم بود بشدت ادامه داشت.

شاااپور يکاای از شااهرهای بااین  .م 3۶۰در سااال 

النهرين را از رومیان گرفت و نه هزار اسیر از آنجا 

ع سراء  یان ا ستان آورد. در م با بخوز سیحی  يادی م دۀ ز
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اسقف و کشیشان خود بودند. دويست و هفتاد و پنج نفر 

 از بزرگان اين مسیحیان اعدام شدند. 

 ۴2۰تااا  339گاارد اول ) دورۀ پادشاااهی از يزد

میالدی( که در ابتدا کمال دوستی را با مسیحیان داشت، 

بعلت اختالفات کشیشان ومغان زردشتی و تمرد کشیشان از 

ی يزدگرد، کم کم با ايشان دشمنی پیدا ای فرامینراج

 (EBDAI)يی دانمود. بدين ترتیب اسات کاه يزدگارد ابا

اسقف را بعلت نافرمانی در تجديد بنای آتشکده ای که 

ساند.  تل ر به ق فوری  بود،  شده  هدم  سیحیان من سط م تو

هم که اهل ری بود به جرم نافرمانی از  NARSES)نرس ) 

 طرف شاه، محکوم به مرگ شد.

( بار .م ۴2۰زمان سلطنت بهرام پنجم ) حدود  در

ديگر اوضاع مسیحیان ايران آشفته گشت و مورد تعقیب و 

سیاری  شد و ب يران  نان و بد آ ند، معا قع گرديد آزار وا

 از آنها به قتل رسیدند.

در دورۀ انوشیروان هم بعلت جنگهای ايران و روم 

و ( بالطبع مسیحیان مجددًا مورد اتهام .م ۵۶۵) حدود 

سوء ظن واقع شدند و جمعی از اسقفهای ايشان به قتل 

رسیدند ولی انوشیروان مانند گذشتگان خود به قتل عام 

 آنها مبادرت نکرد.

 

 اولین شهیدان –تعقیب مسیحیان در روم 

تقريبًا سیصد سال کلیسای مسیح در امپراطوری روم 

یداد.  کرر روی م که م بود  هائی  عدی  لم و ت عرض ظ در م

شتند.  ضديت اول سیح را ک که م بود  يان  طرف يهود از 

برادر  قوب  تل يع عث ق ند و با سار نمود ستیفان را سنگ ا

کرده  ساريوحنا شدند. يهوديان بودند که يعقوب را سنگ
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به  خود را  ضب  سیح، غ مان م عد از ز سال ب صد  تا  و 

که خود  نان  شان  به هموط ند ن مان آورده بود سیح اي م

اعت قیصر حکم میکرد میدادند. پول  مسیحیان را به اط

ولی ایزی نگذشت که خود وی بفرمان همین قیصر مقتول 

شمن  می د طوری رو عد امپرا به ب مان  ين ز يد. از ا گرد

 سرسخت و ناهنجاری برای کلیسای مسیح گرديد.

سال  سیحیان را آزادی  .م 313تا  سطنطین م که ق

بخشید، وجود مسیحیت بر خالف قوانین دولتی بود. قبول 

ی مردم ممنوع و امرای دولت اجازه داشتند مسیحیت برا

 که ايمان آورندگان را به قتل رسانند.

 

 شهادت دو تن از مسیحیان نامدار  

از سرانجام دردناک زندگی دو تن از پايه گذاران 

مسیحیت در تورايخ شواهدی داريم، گويند که اون پطرس 

دستگیر و محکوم به  .م ۶۴رش به رم افتاد به سال اگذ

شد. اون نمی خواست آنگونه که استادش مصلوب شد  اعدام

به  سی  شکل عی به  که  ست  می دان يق ن خود را ل یرد و  بم

صلیب  به  گون  تا او را واژ کرد  ضا  سد تقا شهادت ر

 کشیدند و با شکنجه ای بسیار جان سپرد.

پول  که در ابتدا از  دشمنان سرسخت مسیحیت بود 

رکان اساسی و پ  از گرايش بآيین مسیح بصورت يکی از ا

اصاالی سااازماندهی و تبلیااغ مساایحیت درآمااد. پاا  از 

کوم  مه و مح شت و محاک جددًا بازدا يش م ستگیری و آزاد د

 به اعدام شد.

نويسندۀ مسیحی می نويسد که  (Tertullian)ولیان ترت

 بنا بحکم نرون سرش را بريدند.
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 مسیحیان و پرستش امپراطور  

می  طوران رو ستايش امپرا بار  ير  سويان ز اون عی

نمی رفتند اندين بار مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند 

سويان  اار عی شد. نا تار  ياغی رف صورت  ها ب با آن و 

سیاستی تعرض آمیز در پیش گرفتند و اين روش، دولت را 

علیه آنها برانگیخت . اگر تا آن موقع شکنجه و کشتار 

بود  لی  نادر و مح شتار ها  شد و بک شديدتر  شتر و  بی

منجار گشات. پااره ای از  (Decius)عمومی و بزرگ دسیوس 

مسیحیان از ترس کافر شدند و جمعی که ايمان و عقیدۀ 

ثابتی داشتند در سیرکها و يا در کشتارهای عمومی به 

 هالکت رسیدند.

 

 مسیحیان   ونرون 

در دورۀ امپراطااوری ناارون حريااق عظیماای در رم 

د و نصف بیشتر شهر را سوزاند و شهرت يافت اتفاق افتا

برای  نرون  ست.  ته ا تش را افروخ ين آ نرون ا خود  که 

سیحیان را  سازد م صرف  خود من مردم را از  جه  که تو اين

ها را در  شکنجه  نواع  مود. ا تش زدن رم ن به آ متهم 

مورد مسیحیان بکار بردند. از جمله آنکه آنها را به 

تا توسط سگها پاره و  لب  می کردند.مپوست حیوانات 

هالک شوند، يا آنکه آنها را به صلیب میخکوب میکردند 

و د رشعله ها آنها را می سوزاندند، تا اين مشعلهای 

زنده در شب روشنائی دهند. احتمالً همزمان همین زجر و 

شکنجه ها يا قدری بعد از آن بود که پول  و پطرس در 

 رم به قتل رسیدند.
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ه و مجازاتهای ديگر در مورد انواع مختلف شکنج

 مسیحیان

مطابق قانون  (Trajean)در دورۀ امپراطوری تراژان 

جه  مرگ موا با  خود را  سیحیت  به م نده  مان آور هر اي

 (Ignatius)میديد و در همین زماان باود کاه ايگنااتیوس 

نات  مۀ حیوا تا طع شد  برده  به رم  یه  سکپاس انطاک اپی

 وحشی شود.

هورترين شاهدای کلیساا قتل يکی از مشام .1۵۶در 

و  ،میار اپیسکپاس کلیسای از (palycarpe)يعنی پالیکارپ 

شاگرد يوحنای رسول انجام و طعمۀ حريق شد. يازده عضو 

پیش  عد  شده، ب شکنجه  ناکی  طرز هول یر ب سای ازم کلی

 حیوانات وحشی انداخته شدند.

و شش نفار ديگار از مسایحیان در  (Justine)ستین وژ

سرشاان از   (Marc Aurele)طنت ماارک اورل اااااازمان سل

تن جدا شد و بسیاری ديگر در آفريقا و قسمتهای ديگر 

 امپراطوری شهید شدند.

اجساد کسانی را که در حب   (Gaule)در سرزمین گل 

ماارده بودنااد بیاارون کشاایده طعمااۀ سااگان ساااختند. 

مومی  بر ع ند روزی در مع گان را ا ين مرد ستخوانهای ا ا

 (Rhone)گذارده و بعد از آن سوزانده و بر رودخانه ُرن 

می انداختند که مسیحیان نتوانند آنها را جمع نموده 

 و احترام کنند.

 

 بت به مسیحیان رفتار ساير امپراطوران نس

هاام  (Septiem Sevre)در زمااان ساالطنت سااپتیم سااور 

مساایحیان تعقیااب و آزار قاارار گرفتنااد. پرتپیااوا 
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(Perpetois)  در آفريقا  م. 2۰2و اهار نفر از دوستانش در

گرفتار عذاب و شکنجه شدند. در اين دوره هر موقع که 

ممکاان بااود دشاامنان داخاال مجااال  مساایحیان شااده  و 

بور  سیحیان مج طر م قات خ ساختند. در او می  شان  گرفتار

بودند که مجال  خود را در شب برگزار کنند و يا آنکه 

سای  قط رو نه ف شوند.  مع  کانی ج فر در م سه ن هر دو 

یحیان تعدی میکردند، بلکه مسیحیان حتی دولتی بر مس

 از افراد فامیل خود نیز عذاب میديدند.

 

 ( .م2۴9 –م  2۵1عملیات دسیوس ) 

امپراطور رومی ) که قبالً هم بدان عملیات دسیوس 

اشاره شد( از همۀ امپراطوران سابق برای نابود ساختن 

 کلیسای مسیح منظم تر و موثرتر بود.

امپراطاور روم نیاز  (Valerien)بنابه حکم والرين  

يوس  .م 2۷۵در  نوع و ديونیز سیحیان مم جال  م مامی م ت

(Dionysius) سقف معروف اساکندريه و سایبريان ا(Syberian) 

سقف کار ند ا کرده بود عت ن مان وی را اطا که فر تاژ 

تبعید شدند و بعد از آن سیبريان سرش از تن جدا شد. 

شان  که کشی شد  قرر  لرين م مان وا بق فر به ط مًا  را تما

ند و  ضبط کن سیحیان را  مات م مالک و مقا سانند، ا تل ر ق

 اگر باز در ايمان خود استقامت و رزند هالک گردند.

 

 

  (Constantine)ن يا کنستانتین یطنمسیحیت قسط

 آزادی مذهبی
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طور  لین امپرا شرقی، او طور روم  سطنطین امپرا ق

 رومی است که به معنای واقعی آزادی مذهبی را محترم

یۀ  قرون اول طی  که  سیحیت را  یب م بدين ترت شمرد و  می

برای  بود آزاد و راه را  یت  شار و ممنوع حت ف میالدی ت

 پیشرفت آن هموار ساخت.

امپراطوران قبلی هر يک به دليلی همانگونه که در فصل 

سیحیان روم»  یب م شکنجه را « تعق لم و  نواع ظ يديم ا د

پايان قرن  به پیروان آئین مسیح روا می داشتند و تا

مدتی  برای  که  عدودی  طوران م جز امپرا میالدی  سوم 

سرکوبی مسیحیان را متوقف ساختند در بیشتر اين ايام 

 عیسويان تحت فشار شديد قرار داشتند.

 .م 313در سال « فرمان میالن» قسطنطین با صدور 

يان  خود در پا يان داد و  سويان پا یب عی جر و تعق به ز

 عمر به آئین آنها درآمد.

خويش آزا سوم و آداب  جرای ر یز در ا شرکین ن  دم

سیحیت و  یروان م با پ شت  سعی دا طور  ند و امپرا بود

غیرمسیحیان يکسان و يکنواخت رفتار کند و نمايندگان 

سامحۀ  ين م پذيرد. ا مومی ب خدمات ع مام  ها را در ت آن

مذهبی ظاهرًا مربوط بر روحیۀ شکاک قسطنطین و تمايل 

می بود و ن صلح  ف   به ح مورد  او  سی را در  ست ک خوا

 اعتقادات مذهبیش ناراضی کند.

ل انتقااال پايتخاات علاابعضاای از مااورخین، يکاای از 

علت مذهبی آن میدانند  امپراطوری از رم به قسطنطینه

که  هائی  بود. از بنا شرکان  فار و م کز ک اون ُرم مر

قسااطنطین در قسااطنطینه ساااخت يااک کلیسااای مساایحی را 

سیح  ئین م پذيرش آ با  که  سطنطین  برد. ق نام  توان  می

 جان سپرد. .م 33۷تازه تعمید شده بود، در سال 
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بدعتهائی که موجب  -مصلحت طلبی مذهبی کنستاتین

نه  جاد فت سا و تجاي يدر کلی ست ز صوص بد شد، بخ ۀ آن 

) آرين ها معتقد بودند که ساه  .بود  (Ariens)آرين ها 

ی( بوسیله سشخصیت تثلیث برابر نبوده اند و پسر )عی

کی  پدر ي با ذات  شده و ذات او  يده  خدا( آفر پدر )

بد ست(.  ينعنی برای  ،ت آر که  کرد  بور  سطنطین را مج ق

مر در  باين ا سیدگی  شرکت شورا .م 32۵ر با  هانی  ئی ج

تمام اسقف با تشکیل دهد. در اين شوراء که محل تشکیل 

 Ariusدر آسیای صغیر( باود، آرياوس ) (Niceeآن شهرينه 

محکوم  Arianisme)کشیش اسکندريه و بنیانگذار آريانیسم 

ب سر  جوهر پ که ذات و  شد  ين  بول ا مورد ق یدۀ  ا و عق

سلیم  پدريکی ها ت ين  ست. آر شدندا یده آ ن نان و عق

همچنان پیشرفت میکرد و حتی قسطنطین امپراطور هم با 

 آنها همداستان شد.

به نظر بعضی از مورخین، قسطنطین تقويت کلیسای 

مساایحی را باارای روم ضااروری میدانساات ازدياااد قاادرت 

ین در امپراطوری روم، موقعیت کلیسا نیز تحکیم طقسطن

صدور کرد با  سطنطین  میالن» . ق مان  سیح را « فر ين م د

پايۀ دين دولتی روم ساخت و تما اموال مسیحیان را که 

قبالً مصادره شده بود به آنها بازگرداند. طبق فرمان 

پ  از  گری  که  32۴دي سربازانی  سران و مۀ اف میالدی ه

ف   با ح ند،  شده بود خراج  تش ا خود از ار ين  لت د بع

دمت بازگشت داده شدند. در اين زمان مسیحیت بخدرجه، 

يادی يافته بود و سازش زمردم نفوذ در طبقات مختلف 

شمار  لت روم ب يت دو سیلۀ تقو ترين و سا به بار و کلی در

ين  بود، از ا کی  ستمدار زير که سیا سطنطین  فت. ق میر

که  صوص  کرد بخ ستفاده  مل ا حو کا به ن قدرت  فوذ و  ن
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شده  نی  کم دي ستور و ح حاکم د قدرت  لت و  عت از دو اطا

ه مولد رحمت بود اصل تبعیت از قدرت بصورت عطیه ای ک

صوب از  که من ند  حاکم قدرتم عت از  ست و اطا ند ا خداو

مین  شد و ه ته  سیحیت پذيرف سای م ست در کلی خدا ا سوی 

نی  قدرت يع بع  ين دو من حاد ا که ات يد  جب گرد صل مو ا

 کلیسا و دربار با رهبری امپراطور صورت گیرد.

خود را  که  سطنطین  که ق جه اين بل تو تۀ قا نک

سیحیت م حامی م ترين  مذهبی بزرگ شوراهای  ست و در  یدان

صول  صويب ا برا ت شت و رأی او  ست دا بری و ريا سمت ره ق

سل  مر غ خر ع تا اوا خود  شد،  می  سوب  قانون مح یدتی  عق

سیحی  ين م که ا ست  قول ا تی من بود. ح ته  ید نیاف تعم

مصلحتی در بستر مرگ و در حال جان دادن تعمید يافت و 

جۀ اعتقاد اين واقعیت خود بهترين شاهد برای ارائه در

او به دين مسیح است. کلیسا برای اينکه توجه قسطنطین 

را به مسیحیت يک معجزه جلوه دهد، قصه های فراوانی 

ساخت از جمله اينکه صلیبی بر قسطنطین ظاهر شد و به 

او گفت که پیروزی تو در اين نشان است و از آن زمان 

که  شد  سا رواج داده  تی در کلی شد. ح سیحی  سطنطین م ق

( او را تعمیاد  pape Sivestreف رم ) پااپ سیلوساتر اسق

که در  شده  کر  تاريخی ذ نابع  نین در م ست. همچ داده ا

های رو سکه  بر روی  نوز  سطنطین ه یات ق مان ح قش مز ی ن

طاق  يی  شت و در رو جود دا ترا( و شید )می خدای خور

خدا  نام  شد  پا  بر  طور  خار امپرا با افت که  یروزی  پ

خورشید غلبه ناپذير که خدای دولتی روم بود نقش شد. 

سال  ترا و  321از  لد می که روز تو شنبه  میالدی روز يک

روز خورشید نامیده می شد. به دستور قسطنطین تعطیل 

ستراحت در سراسر امپراطوری روم اعالم همگانی و روز ا
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باود کاه يکشانبه  (Theodosc)گرديد و در زمان تئو دوز 

 روز خداوند )مسیح( اعالم شد.

 

 

 

 خدمات متقابل کنستانتین و مسیحیت 

سطن مان ق یان طدر ز یری از روم گروه کث نوز  ین، ه

وثی خود پايبند بودند، بهمین موربه مذاهب اجدادی و 

سطنطین در  هت ق ين ج سیحیت از د سای م يت کلی ضمن تقو

قديم نیز بکلی دست برنداشت، بخصوص که کلیسا او را 

ا ست مومنین پذيرفت و اوامر او را يبه همین صورت بر

حتی در امور روحانی مطاع می دانست. قسطنطین حتی خود 

را رسول خدا که مامور نجات جهان گرديده اعالم کرد و 

ا گفت که شما فقط برای رسمًا در حضور اسقف ها به آنه

نب  من از جا يد و  شده ا یین  سا تع لی کلی مور داخ ا

خداوند مقام اسقف اعظم برگزيده شده ام تا به امور 

ست و  که ريا بود  طوری  لین امپرا پردازم. او او لی ب ک

نین  شت و ا هده دا حانیون را بع مومی رو جامع ع بری م ره

جامع از  ين م شکیل ا مان ت شت و فر يه گذا سمی را پا ر

انب او ضروری شناخته شد. يکی از محققین وابسته به ج

کلیسا می نويسد که امپراطور قسطنطین به اهمیت وحدت 

میالدی  هارم  قرن ا غاز  برد، در آ پی  یک  سای کاتول کلی

تصمیم گرفت اين کلیسا را برسمیت شناخته و آنرا پايه 

الل آنرا ضمحای برای تجديد حیات دولت قديم روم که ا

قرار دهد. از اين زمانست که کاتولیسیم تهديد میکرد 

(Catholicisme)  ،واقعی پايه گذاری شاد. در ايان ادغاام

دولت با قدرت خود بقای کلیسا را تأمین میکرد و در 
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مقابل کلیسا نیز وحدت و عمومیت دولت را رسمًا تضمین 

) سیاست دولت ساسانی  که امپراتوری و تأيید می کرد.

 روم از آن تقلید کرد.(

هانی  سای ج يافتن کلی سازمان  قدمات  سطنطین م ق

مسیحیت را که بر قدرت امپراطوری تکیه میکرد فراهم 

مورخین  سا و  طف کلی مورد ل هت وی  مین ج به ه مود،  ن

مسیحی قرار گرفت و هنوز هم از او به بزرگی ياد می 

شود. با اين عمل قرنهای متمادی، تسلط امپراطور بر 

شد و د یت  سیحیت تثب سای م لت کلی مل دو خدمت کا ين در 

تا شورای مذهبی  .م 32۵درآمد. از شورای مذهبی نیسه )

سطنطنیه در  های 89۶ق مائی  ين گرده حت  .م، ا مذهبی ت

 رياست و بفرمان امپراطور تشکیل می شد.

که  مده  نابع آ ضی م تاريکی» در بع لت « دوران  بع

که آن  سیح بل ئین م خود آ نه  ته  مد، الب پیش آ سیحیت  م

سمی سیحیت ر فت و  م غرب رواج يا سطنطین در  پ  از ق که 

پذيرفت.  سمی  ين ر صورت د به  هم آن را  طوری روم  امپرا

قرن  سطنطین در  تی ق که وق ند  می گوي سته  ين د هارم ا ا

يک دوران هزار ساله آغاز میالدی مسیحیت را قبول کرد. 

شد و  شیده  یر ک به زنج خرد  قل و  طول آن ع که در  شت  گ

شت و دا سیر گ شه ا کر و اندي نه ف فت هیچگو نش و معر

پیشرفتی نداشت. اين دوران هزار ساله نه  فقط فشار، 

تعصب و تحمل نکردن عقايد ديگران را به همراه داشت، 

های  نش و در راه لم و دا مردم در راه ع شرفت  که پی بل

 ديگر هم بسیار دشوار شد. 

 

 تاثیر فرهنگ و اديان ايران و روم بر مسیحیت  
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یحیت، بواسطۀ تأثیراتی از همان آغاز پیدايش مس

فات  شتند، انحرا بر آن گذا گر  يان دي يد و اد که عقا

 زيادی پیدا کرد.

میالدی  هارم  قرن ا سیحی از  ئین م یروان آ اه پ گر

لی  نی  ازبک صورت آئی سیحیت  شدند و م جدا  يان  يهود

مخصوصی بخود گرفت، ولی اساس معتقدات منجی جز عقايد 

تغییر و تکمیل طور يافته يهوديان و معتقدات مذهبی ت

کار و  نان و اف سفی يو لف فل مل مخت نان و عوا تۀ آ ياف

 Gustave)عقايد محیط ایاز ديگار نباود. گوساتاولوبون 

Lebon)  :ماااااااااااااااااای گويااااااااااااااااااد 

مل »  جذب عوا با  خود  یات  قرن اول ح پنج  سحییت در  م

مه  خود ادا طور  به ت شرقی  نانی و  مذهبی ويو سفی و  فل

قدا مام معت لوطی از ت یب مخ بدين ترت شرقی، داد و  ت 

مخصوصًا اعتقادات مصری و ايرانی که در حوالی قرن اول 

شار  پايی انت سابق ارو شرکین  های م سرزمین  میالدی در 

 « يافته بود گرديد.

 

 تأثیر فرهنگ و اديان ديگر بر مسیحیت  

مسیحیان تحت تأثیر مهرپرستی ايرانی، همچنانکه 

را مااورد پرسااتش قاارار «  میتاارا»پیااروان اياان آئااین

میدادند، عیسی را به عنوان يک منجی عظیم عالم بشريت 

 می پرستیدند.

تازه وارد را  شخص  شانی  ترا، پی ئین می یروان آ پ

با رنگ مقدس ملّون ساخته، سپ  با جامعۀ همدينان خود 

نان و آب يا نان و شراب می خوردند، و اين همان رسمی 

اساات کااه بعاادًا در آئااین مساایح بنااام عشاااء ربااانی 

(Communion)  انجام شد.در آئین میترا، تعمید باا خاون
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میترا نیز که  آيینگاو نر انجام می شد.میان مسیحیت و

جود  ند و بوده ا صر  لک روم معا قرن در مما پنج  مدت 

مشابهت بسیار است، پیروان مسیح مانند پیروان میترا 

جود  لۀ و خرين مرح هان، آ ين ج ندگانی ا که ز ند  معتقد

سان به منزلۀ دروازه ايست که آدمی نیست، بلکه عمر ان

جاودانی  جود  یرود و و گر م عالم دي به  شته و  از آن گذ

حاصل میکند و عاقبت اگر نیکوکار است به بهشت و اگر 

ترا  ند می سیحیان مان می رود. م به دوزا  ست  کار ا تبه

واسطۀ میان خلق  مانند میترا پرستان معتقدند که مسیح

با سیله ع شان بو ست و اي خالق ا باو و  ها  دت و قربانی

با  هم  سیحیان  خالق م بادی ا ند. م می نماي صل  رب حا تّق

سیح  لد م ست. روز تو شبیه ا ستی  قی مهرپر عالیم اخال ت

لد  با روز تو که  يده  عین گرد سامبر م پنجن د ست و  بی

که روز  شنبه را  نین روز يک ست و همچ بق ا ترا منط می

میخوانند روز تعطیل و خاص عبادت مهار  (Sunday)آفتاب 

 ی باشد.م

پیروان مسیح يکديگر را برادر خطاب کرده و رسم 

ند  شان، همان عه کشی یان جام هم در م جّرد  یت و ت رهبان

 آنچه در آئین میترائیسم وجود داشته جاری است.

جی  هور من به ظ قاد  مورخین اعت ضی از  ظر بع به ن

ونجات بخشی در میان يهوديان نیز توسط ايشان از آنچه 

ونااان و جااا پااائی ديگاار از کااه از ايااران، مصاار و ي

 اينگونه يافتند و جمع و تلفیق کردند به وجود آمد.

( وجود تااريخی عیسای را Bruno Bauerبرونوبرئر )

رد کرده و معتقد بود که وجود عیسی مولود افسانه ها 

و کیشی بوده است که در قرن دوم، از درهم آمیخته شدن 
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سراشمه  حکمت الهی يهود و عقايد مذهبی يونانی و رومی

 گرفته و مدون شده است.

 

  اغتشاشات کلیسا

کلیسای کاتولیک با قوام لتن  -تقسیمات کلیسائی

مان جنوبی اختصاص يافت. لو مديترانه ای و ايرلند و آ

دوک  به اروپای شرقی تعلق پذيرفت. آئین رتکلیسای ا

 ءالیپروتستان، اقوام ژرمن اروپايی شمالی را تحت است

 درآورد.

« دولاات روم» ود را وارث خااکلیسااای کاتولیااک 

دانست. اين کلیسا جامعه ای نیرومند و دارای سازمانی 

پاپ  تب،  سله مرا ين سل ست. در رأس ا تب ا هز و مر مج

مات  ها و مقا پاپ کاردينال پ  از  مانروائی دارد.  فر

نان  عۀ آ ند و مجمو قرار دار سائی  گر کلی ی» دي ت اه

 را تشیکل میدهد.« روحانیان

لیسای کاتولیک روحانیان رهبری عیسويان را در ک

بعهده دارند. عیسويان بايد بدون بحث عقايد کلیسا را 

به شمار می  حدو ُمل ربپذيرند و در غیر اين صورت کاف

 روند.

ای و تقسیم آن بدولت ه« امپراطوری روم» تجزيۀ 

 وو پايتخاات رم دشاارقی و غرباای و پیاادايش و تّضاااد 

دين مسیح موثر افتاد و در رایقسطنطنیه، در سازمان اد

يازدهم  قرن  شرق»  .مدر  سای  نام « کلی دک   که اورُت

 جدا شد.« کلیسای کاتولیک» دارد، از 

ند و  جاد کرد ستقلی اي ساهای م شرقی کلی های  دولت

قرار  حانی بر بی رو سله مرات ئی  و سل کدام ر هر  برای 

 ساختند، نظیر کلیساهای روس، يونان، صرب و غیره.
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س قرون و ثر در  صلیبی، در ا های  پ  از جنگ طی و 

پیدايش افکار نوين در اروپا، عده ای متوجه شدند که 

دور « کلیسای ابتدائی» بیش از بیش از « کلیسای روم» 

 شده است.

با بهاره گیاری از شارايط اخالقای،  (Luther)لوتر 

ستگاه  یه د فت عل صادی، بمخال سی و اقت سای » سیا کلی

سازمان کلی« روم کرد و  یام  به ق ستانی را  ساهای پروت

 وجود آورد.

لوتر )  نی را .م1۵۴۶- 1۴82مارتین  صالحات دي ( ا

تان تسم( دکترين پر1۵۴۶-1۵۰9ان کالون )ژ .عنوان کرد

 .خود در باره دين مسیح منتشر کرد

کلیساهای پروتستانی به خالف ) کلیسای کاتولیک( 

ست یک ا شکیالت دموکرات حانی در  .دارای ت شخاص غیررو ا

 ب پاستوران سهیم اند.انتخا

در ابتدای تکامل عیسويت دو شهر رم و قسطنطینه 

بر سر رهبری، مذهبی با يکديگر رقابت میکردند. اسقف 

پاپ  نام  به  عدها  که ب قب رم  تر از  .شدمل خود را بر

ساير اسقف ها می دانست، در صورتیکه اسقف قسطنطنیه 

ين که بنام بطريق معروف شد مدعی رهبری در شرق بود. ا

قادات و  بان، اعت بارۀ ز یز در ضادی ن يد مت فر عقا دو ن

مراسم کلیسائی داشتند. در نتیجۀ اين اختالفات بود که 

سال  سوی، در  سای عی سای  1۰۵۴کلی خش کلی به دو ب م 

دک  يوناااانی در رتاااکاتولیاااک در رم و کلیساااای او 

 قسطنطنیه تقسیم شد.

 اختالفات اصولی

 (Saint Francois Dassise)پ  از مرگ سن فرانسوا داسی  

، که موس  فرقۀ مذهبی  .م 122۶يا فرانسی  آسیزی در 
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فرانسیسکن بود، فرقۀ او با مقامات رسمی کلیسا اختالف 

پیدا کرد. شايد اين اختالف از آن جهت بود که کلیسا 

یغ و  یان تبل برای روحان نه  ندگی فقیرا شت ز یل ندا م

 تأکید شود.

سال  يد .م13۷8در  می تازه ا پاپکه با خاب  ی انت

مع کادش یان ج می ر، درم خاب  پاپ را انت که  ها  نال  دي

«  شقاق بزرگنا» کردند جدايی و نفاق افتاد که بنام 

گروه از کا هر  قت  ست. در آن و عروف ا نال رم يک هدي ا 

پاپ انتخاب کردند و در نتیجه عمالً دو پاپ وجود داشت 

قدس روم و  مانی م طور آل بود و امپرا کی در رم  که ي

و بیشتر کشورهای شمالی اروپا او را برسمیت می ژرمن 

که او را  گری  ند در « ضدپاپ» شناختند و دي می نامید

در فرانسه اقامت داشت و پادشاه  (Avignon)شهر آوينیون 

فرانسااه و عااده ای از طرفاادارانش از او هااواداری و 

حمايت می کردند. اين وضع هم مدت اهل سال ادامه يافت 

کد ضدپاپ ي پاپ و  يک و  هر  ند و  می کرد نت  يگر را لع

 ديگری را بی دين اعالم می کرد.

که در  شاتی  فات و اغتشا یق اختال سی دق برای برر

شته  به گذ گاهی  يد ن تاد با فاق اف سا ات سیحیت و کلی م

 انداخت.

از قرن اهارم میالدی به بعد دين مسیحی به فرق 

زمان و مکان کلیسا صورت  رگوناگون تقسیم شد و در ه

خ صی ب سای خا يک کلی ضر  حال حا که در  فت، بطوري ود گر

جود  شد و هان با سحیان ج مۀ م بول ه مورد ق که  جامع 

 ندارد.

مشهورترين کلیساهائی که بعد از کلیسای کاتولیک 

رم در جهان به وجود آمدند و در بعضی اصول دين با آن 
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 (Anglican)یکن لااختالف دادند عبارتناد از کلیساای انگ

کلیساای بايتسات هاا ،Rian (Presbyteکلیسای پرسبترين ) 

Baplistes)  يا تعمیديون(، کلیسای لاوتران هاا((Lutheans 

، (Methodistes)پیرولوتر آلمانی، کلیساای متديسایت باا 

يا انجمن دوستان، کلیسای قبطی  (Quakers)کلیسای زهاد 

ی ها، و ش) مشتمل بر جامعۀ مسیحیان قبط و ارامه و حب

 و غیره. (Eastern-orthodox)کلیسای شرقی يونانی 

ناگون، ه نده و گو ساهای پراک ين کلی موع ا مه مج

می آيند که عبارتند از تحت سه عنوان مهم و اساسی در 

 : 

 کلیسای کاتولیک ُرم .1

 کلیسای شرقی اورُتدک  .2

 (Protestan)کلیسای پروتستان  .3

صول و  ها در ا سا  مع و کلی ين جوا یان ا ختالف م ا

به  سوم و آداب  کی از فروع و ر قول ي که ب ست  قدری ا

ناظر بیطرف بفکر می افتد که آيا آنها » دانشمندان: 

لف و  يان مخت که اد يا آن ستند  حدی ه ين وا تابع د

درجۀ توحید و  ءگوناگون دارند، بعضی از ايشان در اعال

بعضی ديگر نزديک به مبادی شرک اند، ولی بالخره همۀ 

 «آنها در کلمه )عیسی مسیح( جای دارند

 

 اختالف کالمی 

صاری  شوايان ن فت و پی ستقالل يا سا ا که کلی همین

نی  عالیم دي می و ت بادی کال ند، م صل کرد مل حا آزادی ع

مود،  سیار ن شاجرات ب فات و م جاد اختال شان، اي بین اي

عالم  تاريخ  عد  به ب میالدی  هارم  قرن ا که از  بطوري

شاجرات و  سله م يک سل کر  ست از ذ سر عبارت سیحیت، سرا م
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ش جاد ان گری در اي با دي يک  هر  که  لف  فرق مخت به  عاب 

 مبادری کالمی معارضه داشتند.

مهمترين فرق که قرن اهارم میالدی به بعد بظهور رسیده 

 عبارتند از:

 (Arius)پیاروان آرياوس  (Ariens)آريان ها: آريانهاا  .1

ار، که منکر اّزلیت ذاهل اسکندريه، اولین فرقۀ بدعت گ

سی که م شدند  قد  شده و معت سیح  ست و م سی ا شر مقد ح ب

 پسرخواندۀ خداست.

پیارو اساقفی بناام  (Apollinariens)آپولی نارين هاا  .2

کااه معتقدنااد بشااريت عیساای  (Apollinarius)آپولیناااريوس 

 ظاهری و غیرحقیقی بوده است.

پیروان اسقف قساطنطنیه بناام  (Nestoriens)وری ها نسط .3

( وی از طاارف کلیسااا .م۴31-۴28) (Nestorius)نسااطوريوس 

فات  ید و شد و در تبع خراج  یده و ا طالن عق به ب کوم  مح

 يافت.

سیح  خدائی م بۀ  يا جن شريت  بۀ ب يه او جن سب نظر بر ح

شده  ئل  صیت قا برای او دو شخ بادين و  جدا و مت کامالً 

است. پیروان او در ايران و آسیای مرکزی بسیار بوده 

 و هنوز نیز هستند.

 (Monophisises- Jacobites)مونوفیزيست ها و يعقاوبی هاا  .۴

بارای عیسای فقاط ياک  (Urfa)ورفااپیروان يعقوب اسقف 

بۀ  شريت او در جن بۀ ب ند جن می گفت شده و  ئل  به قا جن

محااو و زائاال شااده اساات. کلیساااهای سااوريه  شخاادائی

)سريانی(، ارمنی، قبطی، حبشی، و نیز هندوستان قديم 

 تابع اين فرقه هستند.
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فرقه ای بودند که عیسی را  (Monthelites)مونوتلیت ها  .۵

فتم  قرن ه ستند )  يک اراده میدان لی  به و دارای دو جن

 .م( 

فرقه ای مسیحی بودناد در  (Iconoclastes)ايکونوکالستها  .۶

های  سمه  صاوير و مج صب ت خالف ن که م شتم  فتم وه قرن ه

که از آداب  سم  ين ر با ا ند و  سا بود نی در کلی دي

. بعضاای از کلیسااای غرباای )رم( بااود مخالفاات داشااتند

با  یده  ين عق شرقی در ا سای  سیحی کلی های م امپراطور

 آنها همراه بودند.

ترين  شد بزرگ کر  قبالً ذ که  شرحی  به  یان  در آن م

سای  شیکل کلی نا ت سید هما هور ر سا بظ که در کلی شکاف 

 تدک  بود.ورشرقی ا

 

 تاريخ اسالم

 محیط بوجود آمدن اسالم

شود  خت  سالم پردا نت ا به ديا که  بل از آن ست ق نخ

بايد محیط بوجود آمدن اسالم را بررسی کرد تمام منابع 

-محیط پیدايش و رشد اسالم را شبه جزيره عربساتان مای

دانند.با توجه به اينکه  شبه جزيره عربستان مهداسالم 

فاق  جا ات سالم در آن نت ا شد ديا مدن و ر جود آ ست بو ا

افتاده اما استمرار اين رشد در زمان خالفت علی)ع( با 

قال پايتخت از مدينه به کوفه در عراق کنونی که انت

جز سرزمینهای شاهنشاهی ساسانی بود، شکل روبه گسترش 

شته  سه ده گذ که در  ناوری  سرزمین په اون اداره  فت  يا

یاز  سترش آن ن حال گ حات در  نان فتو شده و همچ فتح 

کرده پ  به لحام رشد فتوحاات انتقال پايتخت توجیه می

يد  شد جد حیط ر يد م بی، با نوب غر سیای ج که آ سالم را  ا
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آسیای میانه، آسیای صغیر، اروپای شرقی، شمال افريقا 

يره  شبه جز مان  که ه سالم  هد ا به م جا  ست در اين دان

گرديم شبه جزيره عربستان کاه عربستان می باشد باز می

سرزمینی  قرار دارد،  سیا  غرب آ نوب  یه ج هی عل در منت

سه به  قديم آن را  بی  نابع غر که م ست  سیم  ا خش تق ب

 -3عربساتان خوشابخت  -2عربساتان سانگی  -1اند نموده

عدد  سیمات مت ستان تق مورد عرب بانی در  ستان بیا عرب

صور در  يره مح شبه جز ين  جود دارد  ا یز و گری ن دي

لیج  مان، و خ يای ع ند، در یانوس ه سرا ، اق های  دريا

تاوان گردد  اين نواحی را میفارس  به نواحی تقسیم می

مه، ح کرد در به تها سیم  عروض تق من و  جد، ي جاز، ن

های يمان، مديناه )يثارب( خیبار، تیمااج و فادک محیط

سیع  صحراهای و خاطر  ستان ب شت عرب نق دا شاورزی رو ک

شود و تمدن و مدنیت باه تقريبًا سرزمین مرده محسوب می

غیر از قسمتی از شمال ومناطقی ازجنوب يعنی يمن شکل 

ي ند باد صحراهای مان شت  نانی ندا فوذ، آنچ شام، ن ه ال

فرا  ستان را  نواحی عرب شتر  خالی بی بع ال نا و الر ده

ساکنان آن  برای  سای را  قت فر ندگی طا ست و ز ته ا گرف

 بوجود آورد. 

 

 مدنیت در عربستان

يه و  مدن  وتجز ضعیت ت سي  و گاران در برر تاريخن

تحلیل  مسائل تاريخي معمولًازقسمت جنوبي جزيره العرب 

ند. در  مي پرداز های به آن  عرب دولت يره ال نوب جز ج

کشاورزی و تجارت بخاطر وجود راههای آبی استراتژيکی 

-وضعیت خاصی به آن نواحی داده و نوعی تمدن بر پاياه

ند  های مان شکل داده دولت شاورزی را  جارت و ک های ت
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تاوان معین، قتبان ، حضرموت، اوسان، سبا، حمیر را می

شب شمال  برده در  نام  ها  ين دولت لۀ ا يره از جم ه جز

اند که عربستان نیز دولتهای به لحام تجاری شکل گرفته

توان از دولتهای پترا و تدمر )پالیمرا( برشامارده می

در اثر تحولت جنوب و سیل ارم مهاجرتهای به شمال را 

داد و حکومتهااای وابسااته بااه امپراتااوری روم شاارقی 

غسانیان و شاهنشاهی ساسانی حیره يا بنی لخم بوجود 

اند اما در داخل شبه جزيره شهرهای مانند جده که آمده

مذهبی  به  باز جن که از دير که  ست و م جاری ا ندری ت ب

مدنی دارای  ندگی  نه ز شاورزی مدي نواحی ک شته و  دا

موجوديت بوده است اما سابقۀ از دولت در انجا نداريم 

ساختار  بوده ،  له  ساختار قبی بر  نی  بط مبت و روا

بار اناد قبیلاه، و « شعب» ای بر اين اساس بودهقبیله

له» ماره ، و « قبی ند ع ماره»بر ا طن، و « ع ند ب بر ا

بر « فصیله»براند فصیله، و « فخذ»براند فخذ و « بطن»

شاعب اسات و « خزيماه»شاود ماثالً يک خاندان گفتاه مای

نه» له و « کنا ماره، و « قريش»قبی صی»ع طن، و « ق ب

شم» خذ، و « ها باس»ف ب« ع يل  ين قبا بط ا صیله. روا ر ف

اساس خون، تولد در يک قبیله، و پیمانهای شفاهی شکل 

 گرفت. می

علی )ع( در رابطه با طرز زندگی اين مردمان در 

خداوند پیامبر »نهج البالغه انین آورده است  2۶خطبه 

عوث  یان مب ندۀ جهان شدارده  مد)ص( را ه ضرت مح سالم ح ا

که  گاه  شد آن هی با حی ال سدار و مین و پا تا ا مود،  فر

عرب، بدترين دينی را داشته و در بدترين خانه  شماملت

کرديد میان غارها، سنگهای خشن و مارهای سمی زندگی می

بردياد؛ آبهاای آلاوده خطرناک فاقد شنوايی، به سر می

خورديد، خون يکديگر را نوشیديد و غذاهای ناگوار میمی



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  436 

بريدياد، ريختید و پیوند خويشاوندی را مایبه ناحق می

شد و مفاسد و گناهان شاما را شما پرستش میها میان بت

 « فرا گرفته بود.

میالدی  ۵۷۰در انین محیطی محمد)ص( در حدود سال 

حدود  شود و در  هان گ به ج شم  حرا  ۴۰ا غار  سالگی در 

به  خود  گاه  شهر زاد که  یه م نور در ناح کوه  قع در  وا

مورد  با ارزش در  نابع  کی از م شد. ي عوث  یامبری مب پ

تاوان ت اسالم در آغاز قرآن اسات کاه مایايشان و تحول

حوادث ظهور اسالم را به کمک آن بررسی نمود. اما در 

مااورد پیااامبر بااه دياادگاه غرباای هابايدتوجااه کاارد. 

عادلی  گاهی مت به آ يافتن  ست  برای د بی  ندۀ غر خوان

دربارۀ نقش تاريخی حضرت محمد)ص( دشواريهای بزرگی در 

ريها آن اسات کاه ترين اين دشاوابرابر خود دارد. جدی

تصور دين به عنوان امری خصوصی و فردی، مردمان را به 

بايساتی ناوع اين فکر انداخته است که پیشوای دينی می

خاص از بشر بوده باشد و اون حضرت محمد)ص( را مطابق 

شوند. وی بدون شک بینند داار حیرت میبا اين توقع نمی

ارت از يک رهبر دينی بوده است؛ ولی برای وی دين عب

شان  کنش ن یزی وا بل ا جود او در مقا لی و مل ک ک  الع ع

داد که انسان باختری آن را سیماهای دينای و عقلای می

نامااد، بلکااه در مقاباال فشااارهای وضااع و موقعیاات ماای

با او در  صر  کۀ معا که م سی  ماعی و سیا صادی و اجت اقت

داد. برابر آنها قرار گرفته بود، عک  العمل نشان مای

ه رهبر بزرگی بود، تاثیر وی در همۀ اين از آن جهت ک

تواناد در میاان میدانها مهم بوده و شخصی غربای نمای

نی  چه را دي ته، آن جام گرف ست او ان به د که  هايی  کار

است از آنچه غیردينی يا دنیوی است از يکديگر تمیز 

دهد. پیدايش اسالم نیز باب جديدی در جهان سیاست آن 
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حال  تا  که  جود آورد.  یز دوره بو سالم ن مه دارد ا ادا

ای مانند يهوديت و مسیحیت معتقد است که حکومات ريشاه

ظام  سالم ، ن سی در ا نش سیا جه، دا هی دارد. در نتی ال

هاای مستقلی نیست که در پی رسایدن باه باالترين قلاه

را « علام کاالم»ای از انديشه بشری باشد، بلکاه شااخه

گی مادی دهد برای يک مسلمان تمايزی میان زندتشکیل می

بین  جود  مايز مو ها ت ندارد. تن جود  نوی و ندگی مع و ز

توانناد شاريعت الهای را مومن و کافر است ماردم نمای

توانناد آن را بشناساند ياا تغییر دهند، بلکه فقط می

نسبت به آن جاهل بمانند يا از آن اطاعت کرده و يا 

بع و  يد من ست با شريعت نخ شناخت  برای  ند.  سرپیچی کن

نی شۀ آن يع شناخت. ري ين را  صول د بع  1ا نابراين من ب

اصلی قدرت، خداوند است . بدين ترتیب مفهوم قانون در 

فاهیم  هم م می آن و  نانی و رو هوم يو با مف هم  سالم،  ا

  2غربی متاخر آن تفاوتی بنیادی دارد.

مد )ص(  ضرت مح شدن ح عوث  سالم و مب یدايش ا با پ

ب غربی ای در بنیان تفکر ملتهای آسیای جنوتحولت عمده

آيد اما در ابتدا پیشرفت اين طرز فکر که باه پديد می

اعتقاد ما مسلمانان از وحی الهی نازل شده بر پیامبر 

سوی  شديدی از  فت  با مخال که  حیط م يد در م غاز گرد آ

                                                 
دانیم که احکام شرعی در شریعت بهه انهواعی منم هم انهد و قانونگذاری و تصمیم گیری در حوزه مباحات: می -1
موردی ا هت کهه لعه  و تهرل عمه  در دیهدگاه شهاری  م هاوی باشهد  « مباح»یکی از آن اق ام ا ت « مباحات»

تواند به تصهمیم گیهری بدهردازد و -از دیرزمان این نکته مطرح شده ا ت که در حوزه مباحات نظام حکومتی می
مههی کنههد  مرحههوم نههاتینی  موت ههد معههروا شههیعی در ممههام دلههای از مشههروعیت تههدوین قههانون لعهه  یهها تههرل را ا زا

ا ا ی و قوه ممننه  چنین نگاشته بود که در قلمرو مباحهات تنظهیم زنهدگی ش،صهی  نهه بهدعت ا هت و نهه تشهری  
ه را تعمیه  کهرده و ( از متها،ران ا هتاد شه ید  یدمحمدباقرصهدر ایهن دیهدگا74)تنبیه االمه و تنزیه ا مللهه  نهاتینی 

توانههد در مههواردی کههه موعهه  قههاط  ووههود نههدارد )ووههو  یهها انههد  ایشههان معتمدنههد کههه حکومههت شههرعی مههیدذیرلتههه
حرمهت( وعهه  قهانون کنههد و ا،تیهارات مههردم را محهدود  ههازد  ش یدصهدر ایههن حهوزه د،ا ههت حکومهت را منطمههه 

 ،هانم لهو  از کتها  دو هت و حکومهت در ا ه م( مطله  12نامهد  )ر ل : اال ه م یمهود ا حیهاه  صهدر  لراغ می
  مبتون که بعد از این دانویس مش،صات کتا  معرلی شده ا ت 

آن  کی   اس   مبتون : دو هت و حکومهت در ا ه م  ترومهه  هیدعباس صها حی  محمدم هدی لمی هی  ت هران   -2
  31  ص1374انتشارات عروج  
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به  مد را  ضرت مح که ح جای  شته تا برو گ جا رو هالی آن ا

شعیبه ابی طالب تبعید مکنند. پ  از اين تبعید و با 

فوت دو حامی مقتدر اسالم خديجه همسر پیامبر  توجه به

و ابوطالب عموی ايشان اين دين برای رشد نااار راهی 

کند و شاايد به غیر از مکه و خارج از آن را جستجو می

خزرج را  قوام اوس و  بین ا نه  که در مدي اث  های ُبُع جنگ

داده بااود کااه دنبااال همااان جنگهااای ايااام العاارب و 

ست را له ا فات قبی سالمی اختال مت ا شکیل حکو برای ت ه را 

 کند. هموار نمود. محمد)ص( به مدينه هجرت می

 

 مهاجرت به مدينه تشکیل دولت تئوکراسی اسالمی

در مکه گروه کواکی از پیروان وفادار دور حضرت 

که  بود  ضح  ين وا جود ا با و ند.  شده بود مع  مد)ص( ج مح

با بعد از سیزده سال تبلیغ و تالش بی وقفه، مذاکراتش 

قريش برای قبول اسالم به بن بست رسیده بود. و به نظر 

رسید امید کمتری باه پیاروزی و ياا متقاعاد کاردن می

مخالفان سرسخت و جود داشت. مخالفان وی در دارالندوه 

کنند در اين برهاه از زماان نقشه قتل وی را طراحی می

-بود. که مردم مدينه که پیش از اسالم يثرب نامیده می

یامبر اکرم )ص( در موسوم حج ارتباط برقرار شد با پ

کنند و به علت شارايط نامسااعد خاود کاه بار اثار می

جنگهای بعاث پديد آمده بود از او دعوت کردند تا به 

عنوان رهبر مذهبی و سیاسی به آن شهر برود. به همین 

ای دلیل ممکن نیست تصور کنیم کاه پیاامبر باه مرحلاه

ز مکه طرد شده است حتی اگر کامالً بی حاصل رسیده يا ا

کارش نشان دهد که پیشرفت کندی داشته بنابراين فقط 

کنیم که بنظر میرسید پیامبر کارش با قريش باه ذکر می
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ضايت  طور ر به  ماموريتش  گر  بود. و ا سیده  ست ر بن ب

کرد. فاتح مکاه بخشی پیش رفته بود او مکه را ترک نمی

عراب، و مذهبی ا کانون  ترين  نوان مهم شتن  به ع دا

ای مانند قريش که خالفتهای طاولنی را در نیروهای زبده

های  ساس نهاد بر ا سالم  لوای ا حت  سالم ت تاريخ ا طول 

خالفتی و امامتی شکل داده بودند به عنوان هدف اصلی 

حضرت رسول مطرح بود. اما نبايد تصور کرد او کامالً از 

مکه طرد شده بود حتی توطئه دارالندوه پاسخی بود به 

دعوتهای مدينه و از سوی ديگر مردم مدينه هرگز از او 

نمودند تاا در صورت ورشکستی سیاسی دعوت به مدينه نمی

شهرتش در  گر  شد. و ا ها با سی آن مذهبی و سیا بری  ره

زادگاهش مکه کم بود هیچ کسی رهبرش را از روی دلسوزی 

کند. بنابراين کامالً مشاخص اسات کاه شاهرت انتخاب نمی

ايت سیاسی پیامبر، مردم مدينه را به سوی اخالقی و در

او کشانده است. زيرا آنها در جستجوی کسی بودند که 

ها را  شهر آن که  شمنی(  صومت )د ها را از خ ند آن بتوان

نابود  مردم را  ندگی  ته و ز طولنی در برگرف مدت  برای 

 کرده بود نجات دهد.

بعد از انجام مذاکرات با مردم مدينه در عقبه، 

کناد. هجارت و ه را به قصد مديناه تارک مایپیامبر مک

-مهاجرت به مدينه، مبدأ تاريخ مسلمانان را نشان مای

دهد. در مدينه پیامبر، آزادی مذهب يهود را به عنوان 

يک گروه مذهبی توحیدی ضمانت کرد و بر همکاری نزديک 

میان مسلمانان و يهوديان تاکید کرد و از يهوديان و 

ای صلح همکاری کنند تا آنجاا خواهد تا برمسلمانان می

شود در واقاع او باا که به قانون و دستورات مربوط می

اين اقدام اولین منشور حکومت و دولت اسالمی برقرار 

جع و  نوان مر به ع یامبر  لق پ قدرت مط که در آن  مود  ن
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قاضی برای تصمیم گیری و برطرف کردن اختالفات، مورد 

عد از ا بود ب شده  عه  ضمین واق بول و ت قدم ق ين او 

بسیار مثبتی ديگری بین پیروان خود برداشت آشتی دادن 

بین فالحان مدينه انصار با تاجر پیشگان مکه که ريشۀ 

اند مهاجرين، او موفق شد در کمترين زماان بدوی داشته

ممکن اخوت و برادری واقعی را میان مهاجرين و انصار 

عجب ای که مورخین جديد و قديم را متايجاد کند. حادثه

های دولت و حکومات او را کرد. و اين اقدامات که پايه

کار  برای  یال وی را  حدودی خ تا  بود  شیده  کیم بخ تح

اصلی اش که رسالت و پیامبری او بود راحت نمود و حال 

او بدنبال هدف اصلی اش است. يعنی مردم مکه  اسالم را 

شبه  مذهبی  کانون  که  شهرمکه  سیله  اون بو ند  بپذير

توانسات گساترش دهاد. تان بود اسالم را مایجزيره عربس

کاری که هیچ پیامبر ديگر تا آن روز به لحام سیاسی و 

اجتماعی انجام نداده بود بنابراين تمام تالشش برای 

رسیدن به اين هدف بود و مشکل وحدت امت اسالمی بود که 

اين وحدت با تغییر قبله از بیت المقدس به سوی مکه 

مبر خیلی زود با يهوديان مديناه کرد پیاتحقق پیدا می

يک  که  مذهبش  با او و  خی  به تل که  سانی  شد ک یر  درگ

حقیقت تاريخی آشکار بود، مخالفت داشتند از اين روی 

بايد دلیل تغییر قبله به سمت خانه کعبه را با دقت 

بررسی کرد پیامبر بیت المقدس را به عنوان قبله در 

يهوديان اظهار بدو ورود به مدينه تعیین کرده تا به 

سمت  به  له  یر قب ست تغ ين نی ضوع ا ما مو ند( ا ستی ک دو

گیارد و رساد از مکاه سراشامه مایبیت المقدس بنظر می

شادند و احتمالً از زمانیکه مسلمانان آزار و اذيت مای

شد تا نمازشان را علنی بجاای به آنها اجازه داده نمی

 شد تاا بارای عباادتآورند و به آنها اجازه داده نمی
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براحتی به خانه کعبه بروند. از سوی ديگر با توجه به 

عراب  نه و ا مردم مدي به در آن  جود کع که و و يت م مرکز

های مذهبی خود را در اين شهر مقدس مکه انجام -فعالیت

دادند نه در بیت المقدس از سوی ديگر با توجاه باه می

اين خود يک آزمايش بوده تا کسانی که   3گفته قرآن 

کنند با آنانکاه باا او به واقعه از پیامبر پیروی می

بی  ست قل به خوا شاره  سد و ا باز شنا ستند را  خالف ه م

حضرت )ص( در تغییر قبله دارد. با توجه به اين کار 

گیارد و حاال بزرگ عوامل تکوين دولت اساالمی شاکل مای

ماند. حقیقت ايان ی میموضوع پیشبرد اهداف و جهاد باق

است که استراتژی پیامبر در مدينه وقتی که او در مکه 

بود، پیروزی و فتح مکه از طريق مسالمت آمیز بود و 

گاه  يافتن پاي نه و  به مدي هاجرت  به م جه  با تو حال 

ترک  ها  نه تن صلی  هدف ا سالم  شر ا نوان ن به ع ستحکمی  م

اون دو ع يد  بال گرد شتر دن جديت بی با  که  شد بل مل ن ا

کانون  که  که م شته اول اين قش دا ست ن ين سیا هم در ا م

ای بارای تقويات و اساتحکام مذهبی اعراب بود و وسیله

اعراب و اسالم تا بتوانند اسالم را به پیروی از مکه 

آورد ديانات گسترش دهند دومًا اگر قبیله قريش اسالم می

شاد. اسالم از حمايت بزرگی در بین اعراب برخوردار مای

تی د تدا از ح قرآن اب که  یامبر در م عوت پ غاز د ر آ

خواهد تا دعوت را از نزديکترين خويشاوندان پیامبر می

اما لجبازی مردم مکه و در خطر  4اش آغاز کند.و قبلیه

ای بارای مهااجرت بارای افتادن مناافع اشارافی اااره

پیامبر و درگیرهای نظامی باقی نگذاشت مردم مکه بعد 

یهای مسلمانان را تصرف کردند و از مهاجرت تمام دارائ

                                                 
  141-144/  2بمره  -7
   214-216/ 26شعراء  -8
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هرگز با آرامش به هجرت پیامبر به مدينه نگاه نکردن 

رسد که مردم مکه، مدينه را و بنابراين طبیعی بنظر می

گی  ضعیت جن شهر و ين دو  بین ا قع  ند. در وا يد کن تهد

حاکم شد. قرآن خود شیواترين و گوياترين گواه راجع 

کند که بادون اره میباشد به درگیری اشاين درگیرها می

هاجرين  هی از م که و گرو کاروان م یان  یامبر م جازه پ ا

-دهد )واقع عبدهللا جحش( قرآن مایدر ماههای حرام را می

ای پیامبر مردم از تو راجع جنگ در ماه حرام » گويد: 

سوال کنند بگو گناهی است بزرگ ولی باز داشتن خلق از 

حرم خدا و  راه خدا و کفر بخدا و پايمال کردن حرکت

بیرون کردن اهل حرم بسیار گناه بزرگیست و فتنه گر و 

ست  تل ا تر از ق ساد انگیز بین  1.«ف نگ  یری و ج درگ

عددی  های مت بود. و جنگ پذير  ناب نا که اجت نه و م مدي

با  نه  خارج از مدي اه در  فان وی  یامبر و مخال بین پ

های  اه جنگ بود و  حد،  بدر، ا های  شامل جنگ که  قريش 

بايل متمرد و پیمان شکن يهودی ساکن مدينه داخلی با ق

بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قريظه، را داد يهود در 

طی مخاصمات خود با رسول اکرم )ص( بخصوص قبیله بنی 

به  ساس  که در ا قريش  فار  با ک حاد  برای ات تالش  ضیر  ن

لحام اعتقادی با آنان مخالف بودند کرد و جنگ احزاب 

اناد هراناد کاه حمیال کاردهيا خندق را بر پیاامبر ت

اند بر وی غلبه پیدا کنند حضرت رسول )ص( در نتوانسته

سال بعد از اين جنگ در عک  العملی آشتی جويانه جهت 

مراسم حج به مکه رفته و مکیان را به عنوان خادمان 

حرم داار بزرگترين گرفتاری سیاسی نموده اگر پیامبر 

نصیب پیامبر)ص( دادند پیروزی بزرگی را به مکه راه می

ند زيرا دين گرفتشده و آنان در موضع انفعالی قرار می

ت شناخته بودند نااارًا جلو پیامبر اسالم را به رسمی
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ترکرا گر قرارداد  به  مر  ين ا ته و ا که  ف صمه  مخا

امتیازات فراوانی برای مسلمانان آورده نصیب پیامبر 

شاد کرد هراند در بدو امر تصور از سوی بعضی مومنی می

که اين يک شکست آشکار است، پیامبر بعد از اين اتفاق 

باط از  خت. ارت مده پردا سئله ع به دو م صلح  قرار  و 

طريق فرستادن سفرای به خارج شبه جزيره جهت نشر اسالم 

قدر  سئله اول ا که در م بر اين يان خی سائل يهود و م

توان گفت حداقل زمامداران اقدامات وی تاثیر داشته می

ای بارای وجود اسالم آگااه شادند و مقدماه آن موقع از

ما در  کرد ا فراهم  نده را  ظامی آي سی ن های سیا برخورد

ين  کانون ا کردن  کن  شه  برای ري نگ  هود راه ج مورد ي

مخالفان سرسخت دينی بهترين راه حل بود خیبر و تیماج 

شود و تا حدود بسیار زيادی فتنه يهاود کوتااه فتح می

قع مهم در تثبیت اسالم موثر گردد در سال هشتم دو وامی

واقااع شااد اول جنااگ موتااه کااه نخسااتین جهاااد خااارجی 

فراهم  هانی را  توری ج ترين امپرا با بزرگ سلمانان  م

که  فتح م ند دوم  ست خورد سلمانان شک که م ند  آورد هرا

شود مکه را فتح آرزوی ديرين پیامبر)ص( ايشان موفق می

د و دهنانمايند و قريش را درموضع انفعاالی قارار مای

ای جز پیوستن به اسالم نداشتن پیاامبر)ص( قريشان ااره

یان  خورده مک ست  بر شک به ره یازاتی  فتح امت ين  در ا

دهاد. داد و خانه او را محل امن قرار مایابوسفیان می

خالف  له م يون قبی با هواز نگ  فتح ج ين  پ  از ا مدتی 

داد .که به پیاروزی آشاکار بارای پیاامبر قريش را می

گاردد و حاکمیات وی را بار شابه جزياره یاسالم منجر م

ماند کاه کند فقط کانون طائف باقی میعربستان مسلم می

شود سال نهم به لحاام اينکاه آن نیز بالخره تسلیم می

مرکز ثقل قدرت از مکه به مدينه انتقال يافته و در 
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عراب  شته ا قرار دا کرم )ص(  سول ا نات ر ين جريا راس ا

هیاتهای سیاسی را به سوی  برای روشن شدن وضعیت خود ،

هاای سیاسای، کنند. ايان هیاتهاا جنباهمدينه روان می

اجتماعی و فرهنگی داشته است سال دهم پیامبر ديانت 

نماياد و واقعاه اسالم را در آخرين حج خود تکمیال مای

هاا گیرد که خود ريشهغديرخم در اين واپسین حج شکل می

رگرفته شده جريان سیاسی شیعه و بوجود آمدن نهادی ب

 11از نهاد نبوت بنام امامت است پیامبر )ص( در سال 

نماياد کاه مسالمانان ديگار هجری در شرايطی فاوت مای

اختالفی درخدا و فرستاده او ندارند بلکه شیوه اداره 

 زند.کردن جامعه مسلمین حوادث را  طوری ديگر رقم می

 

 

 ماجرای انتقال قدرت و تکوين خالفت  

اساسی در تاريخ اسالم رحلت پیامبر يکی از مشکالت 

و مشکل انتقال قدرت است منابعی مانند طبری و مسعودی 

کنند. اما يعقوبی درباره آن باه راجع غديرخم سکوت می

پردازد بسیاری از منابع اهل سنت بخصاوص مساند سخن می

-احمد بن حنبل در خصوص اين واقعه مطالبی را بیان می

ه فی  ا عابیر مختل ما ت ند ا عت از آن ک سنت و جما ل 

آورند. در اين قسمت ابتدا بايد نهاد واقعه به عمل می

نبوت که اساس حاکمیتها و دولتهای اسالمی بر آن بنا 

هاد  عث از ن که منب فت را  مت و خال های اما شد و نهاد

نبوت هستند و اساس و شیوه طرز حکومت و دولت از آنان 

 شود را توضیح داد.ناشی می

 

 نهاد نبوت
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اگر آنچه که در قسمت مفاهیم و کلیات به نقل از 

فرهنگ لیتره را اساس بحث خود قرار دهیم مفهوم نهاد 

» شود اين تعبیر عبارت اسات از نبوت به آسانی درک می

سیله  عی بو ستاوردهای طبی برخالف د که  های  یه ایز کل

انسان نیز جز طبیعتی « انسان ابداع و مستقر شده باشد

عال آفريده با اين امتیاز که توسط است که خداوند مت

نمايد و برای ذهنیت خود در عالم طبیعی دخل و تصرف می

زند و راه روش جهات راحتی زندگی خود دست به ابداع می

آورد نهااد نباوت حاصاله بهبود زندگی خود به وجود می

ذهنیت نبی اکرم )ص( است که اين ذهنیت حامل وحی يا 

امین )جبرائیل( به ايشان پیام الهی است که توسط روح 

ما  که  ست  شده ا عالم  گر ا سانهای دي به ان بالغ  هت ا ج

يم  قاد دار هی اعت حی ال ين و به ا سلمانان  مومنین و م

یت  سط ذهن که تو ضرت  يت آن ح بالغ و مامور حوه ا ما ن ا

انسانی ايشان صورت گرفته که ذهنیت ايشان با توجه به 

ه ين ج نی ا به عی به جن نی  لت ذه هی از حا حی ال انی و

کند اما اين تبديل گشت که در نهاد نبوت تجلی پیدا می

آيد با توجه باه آياات صاريح قار آن کاه مبحث پیش می

گر  شان دي عد از اي ست و ب یاء )ص( ا خاتم النب یامبر  پ

شود با رحلت آن حضرت )ص( کسی به پیامبری برگزيده نمی

در واقع با حذف فیزيکی ايشان تکلیف نهاد نبوت ایست( 

گاردد ين نهاد از جنبه عینی افتاده و نابود مایآيا ا

ماناد و يا اينکه بصورت ذهنی در فکر مومنان باقی مای

کناد خیار، وجاود به علت عدم وجود نبی تجلی پیدا نمی

کناد و صحابه و پیروان ايشان به استمرار نهاد کمک می

با توجه به اينکه صحاب نیز دارای عمری مشخص هستند 

گیارد امر بر عهده تابعین قرار می با رحلت ايشان اين

و آنها نیز از حکم صحابه گريزی ندارند و تکلیف نهاد 
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صحابه و  عد از  بوت ب هاد ن ستمرار ن ست( ا بوت ای ن

گاردد و تاا زماانی کاه تابعین به علمای دين باز مای

خود  ستمرار  به ا بوت  هاد ن شند ن سالم با ين ا مای د عل

اه صاحابه ياا  دهد حال اه نبی )ص( رحلت کندادامه می

بوت را از  هاد ن ين ن ماء د جود عل قع و تابعین در وا

 آورد. حالت ذهنیت به عینیت اين جهانی در می

 

 نهاد امامت

ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول هللا » 

 ۴۰احزاب / «و خاتم النبیین و کان هللا بکلشیء علیما

و محمد)ص( پدر هیچیک از شما مردان نیست ولیکن 

مه ر بر ه شه  خدا همی ست و  یا ا خاتم النب خدا و  سول 

 امور عالم آگاه است. 

یامبری و  یت پ به خاتم شاره  قًا ا يه دقی ين آ ا

کند. و با توجه به بحث نهاد نباوت پايان عصر نبوت می

مشکل اساسی اين است اه کسی بايد اداره جامعه را به 

عهده بگیرد . بنابر عقايد شیعه و بعضی متون تاريخ 

ياان مشااکل را پیااامبر)ص( دردومرحلااه متفاااوت از ا

اند و نهادی را تاسی  کردناد کاه زندگیشان حل فرموده

گیرد و آن نهااد از نهاداصلی يا نهاد نبوت سراشمه می

خود  طور  حول و ت یز در ت هاد ن ين ن که ا ست  مت ا اما

نهادهای متعدد که ناشی از برداشت مومنان درهر دوره 

دو مرحله از زندگی پیامبر به بود را بوجود آورده آن 

کديگر  با ي لی  فاوت ک ماعی ت سی و اجت ضعیت سیا لت مو ع

یامبر و  کار پ غازين  مان آ که ز لی  مورد او ند در  دار

ظاهر  برای  مان  که فر موقعی  نی آن  ست يع ثت ا دوره بع

کردن دين و دعوت عمومی از سوی خدا بر پیامبر نازل 
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-مایکاه  سوره شاعرا 21۴-1۵-1۶ناد آيه شده و به است

و اخفض جناحک لمان  –وانذر عشیرتک القربین » فرمايد 

مومنین من ال عک  ما  -اتب بری م نی  قل ا صوک ف فان ع

نخست خويشان نزديک را بترسان آنگاه پروبال « تعلمون

ستران و  ضع بگ نت بتوا با ايما یروان  مام پ بر ت مت  رح

هرگاه قوم فرمانترا مخالفت کردند بآنها بگو من خود 

 د شما بیزارم. از کردار ب

خالف  هه  کرم هللا وج لب  بن ابیطا لی  سالم ع باره ا در

اند او هرگز ایازی را باا خادا است بسیاری کسان گفته

مه  که در ه شود بل سلمان  تا از نوم بود  کرده  باز ن ان

بدو  بود و  سلم  یه و  صلی هللا عل بر  تابع پیم خويش  کار 

 اقتدا میکرد و بهمین ترتیب بود تا بالغ شد و خداوند

خويش  بر  اون پیم کرده و  هدايت  شته و  صوم دا او را مع

اار از  بور و نا ها مج که آن بود  صمت داده  یق ع توف

خواه  یار و دل که از وی اخت ند بل بادت نبود جام ع ان

اطاعت پروردگار و فرمانبرداری و خودداری از منیهات 

اند وی اول کسی بود که او را برگزيدند بعضی نیز گفته

مان آورد و پیم بود اي یف  عرض تکل که در م بر او را 

ظاهر  ضای  قربین» باقت شیرتک ال نذر ع کرد و « وا عوت  د

از علی آغاز کرد که از همه کسان بدو نزديکتر بود و 

اناد و ايان بهتر اطاعت میکرد بعضی ديگر جز اين گفته

اند و موضوعی است که مردم شیعه درباره آن اختالف کرده

امامات قائال باه ناص و های که درباارۀ هريک از فرقه

اناد و هار تعیین بوده اند بگفتار خاود دليلای آورده

سلمانی  قع م سن او در مو سالم و  گونگی ا باره ا گروه در

اند و ما ايان مطلاب را در کتااب ای را پسنديدهطريقه

هی و  تاب الزا صار و ک تاب النت مه و ک فی الما صفوه  ال
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بوده ا نی  ين مع که در ا مان  های خود گر کتاب با دي ست 

شرح و تفصیل آورده ايم پیامبر به استناد منابع سه 

بار اقوام و قبیله خود در محلی جمع کرد و دعوت خود 

را آشکار نمود که در دوبار نخست توسط ابولهب عموی 

وی اين دعوتها نتیجه نداد. اما در بار سوم به نقل 

مود و  شکار ن خود را آ عوت  یر د بن اث بری و ا از ط

به  لی)ع( را  ست ع موده ا خاب ن خود انت شین  نوان جان ع

مانی  به میه قوام را  باز ا که  سوم  له  یامبر در مرح پ

کناد دعوت نموده پ  از صرف غذا سخن خود را آغااز مای

سپ  پیامبر خدا سخن گفت و انین فرمود: ای فرزندان »

-عبدالمطلب همانا من در میان همۀ عرب ها جوانی نمای

آورده باشد بهتر از بینم که برای مردم خود ارمغانی 

ام من برای شما خوشابختی ايان آنکه من برايتان آورده

جهان و آن جهان آوردم. خدای بزرگ مرا فرموده است که 

خواهاد شما را به اين آيین بخوانم کدام يک از شما می

برادر و  که  يه  ين پا بر ا هد  ياری د کار  ين  مرا در ا

از سخن  سرپرست کارهای من و جانشینم باشد مردم همگی

تر و  سال خرد به  مه  که از ه من  ند  خودداری کرد فتن  گ

پايی  ساق  تر و  شکمی بزرگ تر و  شوخگین  شمانی  دارای ا

باريک تر بودم گفتم : ای پیامبر خدا من پشتیبان تو 

در کارهايت باشم در اين هنگام پیامبر گردنم را گرفت 

و گفت: اين برادر و سرپرست کارهای من و جانشینم در 

یان  کار م به  مان او  شنويد و فر سخن او ب ست.  شما

بنديد. گويد: در اين هنگام آن مردم از جای برخاستند 

تو  ند:  لب گفت به ابوطا شخندکنان[  نان ]و ري نده ک و خ

را فرمان داد که فرمانبر پسرت باشی و گفته او را به 

از اين رو پیامبر در يک دوره خاص که آغاز «کار بندی

-ف جانشینی خود را مشخص فرماودهنهضت اسالمی بود تکلی
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تدار و  جرت و اوج اق گر دوران ه ما در دوره دي ند. ا ا

نوان  به ع لی )ع( را  باز ع ست  کرم)ص( ا بی ا قدرت ن

اناد و آن در آخارين سافرحج خاود جانشین خود برگزيده

بوده است پ  از سفر آخر رسول خدا در مکه ساکن نگشت 

در يکی از  و اون باو گفته شد : ای پیامبر خدا، کاش

های خود ساکن میشدی. گفت: ما کنات ل نازل بلادا خانه

من آنک  نیستم که در شهری که مرا از » اخرجت منه، 

و اون روز حرکات رساید « اند ساکن شوم.آن بیرون کرده

مد:  حی آ بدو و کرد و  مد و وداع  به درآ یوم »به کع ال

اکملت دينکم و اتمتت علیکم نعمتی و رضیت لکم السالم 

ناد ئده /  «ي شما »، . 3ما برای  شما را  ين  مروز د ا

کامل نمودم، و نعمت خود را بر شما تمام کردم و دين 

 « اسالم را برای مشا پسنديدم.

شاابانه بیاارون آمااد و رهسااپار مدينااه شااد و در 

هیجاادهم ذی الحجااه بجااايی نزديااک جحفااه کااه آن را 

گفتند، رسید و بخطباه خوانادن ايساتاد و می« غديرخم»

لی  ست او فت : ال فت و گ لب را گر بن ابیطا لی  ست ع د

سهم(  من انف به » بالمومنین  نان  خود موم من از  يا  آ

گفتند: ارا ای پیامبر خدا. « ايشان سزاوارتر نیستم( 

هم و ال و اله  موله، الل لی  موله فع نت  من ک فت: ف گ

ر اويم علی نیز سرور پ  هرکه من سرو»وعاد من عاده، 

بدارد و  ست  که او را دو با هر کن  ستی  خدايا دو ست  او

سپ  گفت: ايها « دشمنی کن با هر که با او دشمنی ورزد

نی  حوض و ا لی ال نتم و اردی ع فرطکم و ا نی  ناس ا ال

یف  فانظروا ک لین  عن الثق لی  تردون ع حین  سائلکم 

ما،  فونی فیه شمايم و » تخل شرو  من پی نک  مردم اي ای 

ا برحوض نزد من آيید و البته هنگامی که بر من در شم

آيید دربارۀ دو بار سنگین از شما پرسش خواهم نمود، 
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-پ  بنگريد که اگونه پ  از من باا آن دو رفتاار مای

ید. ست( « کن سنگین ای بار  خدا آن دو ند: ای پیامبر گفت

طرف  یدهللا و  فه ب سبب طر تاب هللا  بر ک قل الک فت: الث گ

وا به و ل تضلوا اول تبدلوا و عترتی بايديکم فاستمسک

ای کاه کنااری ثقل اکبر قرآن است وسیله» اهل بیتی ، 

از آن بدست خدا و کناری بدستهای شماست پ  بدان انگ 

ترت  گری ع سازيد؛ دي گونش ن شويد و دگر مراه ن ید و گ زن

از اين رو با توجه به اين دو رويداد «من خاندان من

سیاساای و اجتماااعی و مهاام کااه در دو شاارايط زمااانی 

اقتصادی عصرنبوت روی داد نهادی تاسی  شده بنام نهاد 

شان از  ندان اي لی)ع( و فرز مت را در ع که اما مت  اما

فاطمه)س( قرار داده اما بايد توجه داشت که با توجه 

اه در  های  بوت نهاد هاد ن نار ن مانی از ک شرايط ز به 

شکل ضديت با آن يا نوعی ديگر از تصور درباره امامت 

توان به خوارج، زيديه و اسماعیلیه اشاره گرفته که می

 کرد.

 

 نهاد خالفت و نخستین خلیفه ابوبکر

شترمنابع  که در بی ساعده  نی  سقیفه ب ماجرای 

معتباار اسااالمی از آن ياااد شااده از اهمیاات بساایاری 

برخوردار است اين واقعه در مدينه النبی پ  از رحلت 

شا من کرم )ص( روی داد.و من بی ا برای ن سی  شات سیا اق

تعیین جانشین آن حضرت از اين جمع يا باشگاه سیاسی 

آغاااز گرديااده اگاار خطااوط سیاساای را در شاابه جزيااره 

بل از  تا ق سی  نای دو اريستوکرا بر مب ستان را  عرب

يان  شک جر بی  هیم  قرار د توانیم  ساعده ب نی  سقیفه ب

خط  ين دو  بین ا ما  که  ست  سی ا خط سیا سومین  سقیفه 
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ی بعد از پیامبر در دست خود قرار داد و مسئله جانشین

توان حکومت عباسیان دانست کاه باا حاذف اوج آن را می

قدرت  صحنه  مادی از  سهای  نوان اريستوکرا به ع يان  امو

هاای شایعی باه عناوان پیاروان سیاسی و سارکوب جنابش

گرفتن و  ست  جددًا در د قدرت را م نوی  سی مع اريستوکرا

اسی سوم يعنی بوجود ادامه همان خطوط سیاسی اريستوکر

آورندگان دستگاه خالفت شدند. بطور کلی همانطور که از 

آيااد دو تقساایم قاادرت در شاابه جزيااره عربسااتان برماای

اريستوکراسی در شبه جزيره عربستان تا قبل از سقیفه 

توان در قالب قبیله مشهود است اريستوکراسی اول که می

د کاه از ای قريش آن را قرار دابنی هاشم يکی از شاخه

لب  بدالمطلب ، ابوطا عد ع کالب ب بن  صی  شترک ق یای م ن

ترين اين گروه و حضارت حضرت محمد)ص( به عنوان برجسته

های اصلی آن قلمداد علی)ع( و ائمه )ع( بعدی را شاخصه

توان به آن اريستوکراسی معنوی گفت که نگرش کرد که می

آنان در قبال دين آن بود که دين در راس امور است و 

يابد اما نگرش ديگار مبتنای همه ایز از دين تکوين می

نی  قريش يع گر از  له دي به قبی بود  گرای  مادی  بر 

فرزندان عبدشم ، امیه حرب، ابوسفیان و معاويه فرزند 

خط را  ين  موی ا فای ا کم و خل بن ح مروان ا سفیان  ابو

نسبت داد و نگرش آنان را نسبت به مسائل دينی را به 

گیارد و ديان از مادی گری قرار میعنوان رکن دوم بعد 

ايست که با آن بتوانند به مقاصد مادی برساند . وسیله

سیدن  قدرت ر به  یامبر  بل پ ها در مقا کرد آن حوی عمل ن

يت زد  سالم و در نها فای ا نوان خل به ع ندان  ين خا ا

ها ق و شهادت حسین)ع( امام  ۶1وخورد بسیار شگرف سال 

ن دياد. گفتگوهاای تاواسوم شیعیان را در اين غالب می

سول  ضرت ر با ح سالم  خالف ا بر م نوان ره به ع سفیان  ابو
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مام  شده ا سرجدا  بل  يد در مقا ها يز )ص( و رجزخوانی

حسین)ع( بیان کننده ديدگاه متخاصم اين اريستوکراسی 

ين  یان ا ست از م نوی ا سی مع بل اريستوکرا مادی در مقا

دو خط اجرای سقیفه گرايش جديد يا نوعی اريستوکراسی 

جديدی مبتنی بر تمايل به پیامبر و معنويات و اداره 

کردن جامعه بر اساس ديدگاههای مادی است. اين قضیه و 

اين شکل گیری بسیار شتاب آمیز انجام شده انصار از 

حکومت مجدد قريش وحشت داشتن و يا شايد بدنبال سهم 

خود از حکومت بودند. ماجرای تقسیم غنائم غزوات حنین 

-رانی انصار از تقسیم اين غناائم را مایو طائف و نگ

توان سرمنشا اين وحشت يا محق بودن انصار در حکومت 

ست  سای »دان کرد و رو نايم ب سمت غ سید ق اون  گر  و دي

قريش و مهتران عرب و ديگر قبايل تصیبه بداد و انصار 

ند و  سخن درآمد به  ند و  صار برنجید نداد ، ان هیچ  را 

خدای قوم خود بازيافت پیامبر »هرکسی ایزی گفتند که 

 «. کندو اکنون التفات به ما نمی

به  ست و يد، برخا نان د اون ا باده  بن ع سعد ا و 

فت  مد و گ سید آ تو »خدمت  که  هر آن  سول هللا از ب يا ر

غنايم حنین بر قريش و ديگر قبايل عرب قسمت کردی و 

اند و هرکسی ساخنی انصار را هیچ ندادی، ايشان رنجیده

 «گويد.می

که ايشان را جاواب  -يا سعد –تو کجا بودی » سید گفت 

 «ندادی(

فت  من » سعد گ سخن  شانم و  کی از اي من ي سول هللا  يا ر

 «نشوند

فت  سعد گ به  کن و »پ   ضر  شان حا برو و اي سعد ،  يا 

 «ايشان را اون حاضر کردی مرا خبر ده
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سعد برفت و انصار را حاضر کرد و بیامد و سید را خبر 

ای بود آن جايگاه و سید فرموده باود کاه کرد و خطیره

باده از  بن ع سعد ا شدند و  مع  یره ج صار در آن خط ان

 حضور ايشان خبر باز سید داد. 

سیدبرخاست و به پیش ايشان رفت و اون بنشست اول خطبه 

کرد و حمد و ثنای خدای بگفت بعد از آن روی به انصار 

فت  که » کرد و گ ست  سخن ا اه  ين  صار، ا مع ان از ای ج

شما  که  ست  یدن ا اه رنج ين  سانیدند و ا ما ر به  شما 

ايد( نه اون بر شما آمدم، همه گمراه بودياد و رنجیده

به واسطه من حق تعالی شما را هدايت داد و مسلمانی 

ی مان روزی کرد( آخر نه شما درويش بوديد و به واساطه

-توانگر شديد( آخر نه خود به خود دشمن بوديد و نمای

ی مان الفات در يکديگر نشستن و به واسطهتوانستید با 

 « میان شما افتاد و آن عداوت از میان شما برخاست(

که فضل  –بلی، يا رسول هللا » بعد از آن ، انصار گفتند 

و منت خدای و آن تو که رسول خدايی بر ما بسیار است 

 «در همه حال.

اين خود نیکوست که گفتند لیکن » بعد از آن سید گفت 

 «ن من باز دهید!جواب سخ

يا رسول هللا، جواب سخن تو اه باز دهیم( » انصار گفتند

توانیم گفتن کاه فضال و منات خادای و بیش از اين نمی

 « رسول در همه حال بیشتر است.

لبد که اگر خواهید، جواب سخن ما توانید » سید گفت 

گفتن، انان که در آن جواب صادق باشید و هیچ خالف در 

 «  د.آن نکرده باشی

 « پیغمبر بهتر داند.» انصار خاموش شدند و گفتند 
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ای قوم انصار، جواب توانید گفتن » آنگاه، سید گفت 

داشاتند و مرا که اون بر ما آمدی، تو را به راست نمی

ما تو را به راست داشتیم و عاجز دشمن خود بودی و ما 

تو را نصرت داديم و درويش بودی و ما با تو مواسات 

تو را از شهر و بوم خود رانده بودند و ما  کرديم و

و اون اين همه بگفته « تو را پیش خود جای باز داديم.

ای قوم انصار، شايد که شما » بود ديگر ايشان را گفت 

به اين قدر حطام دنیا که ما به ديگران داديم و شما 

نداديم خشم گیريد( ندانید که ما از بهر آن به ايشان 

استمالت ايشان کنیم، تا به آن سبب  داديم تا تالیف و

به  جت  شما را حا ند ( و  سالم در آي به ا ند و  بت کن رغ

شما  سالم  صدق ا که  ست  بوده ا ست و ن سمالت نی تالف و ا

ست و  قق ا ست و مح ظاهر ا شما  مان  قوت اي جودات و  مو

ديگر ای انصار، شما راضی نباشید که ديگران با گاو و 

و شما با رساول خادای ها روند شتر و گوسفند باز خانه

های خود رويد( و به آن خدايی که جاان محماد باز خانه

در يد وی است که اگر نه هجرت بودی و فضیلت آن که من 

-نیز يکی از شما بودی و ديگر به خدای سوگند ياد مای

کنم که اگر مردم همه به جانبی شوند و انصار تنها به 

صار که ان شوم  نب  به آن جا من  شوند،  نب  ته  يک جا رف

ها ايشان را دعای خیر گفات و بعد از اين سخن« باشند.

 ... 

رسااند و هماین تارس اين مسئله ترس انصار را می

نهادينه شده در ذهن آنان در هنگام رحلت حضرت رسول 

جود  ساعده بو نی  سقیفه ب ماجرای  تا  شد  عث آن  )ص( با

بوده(  قريش  جدد  یری م قدرت گ صار از  ترس ان يا  يد آ آ

-لی بیاوريم در اصل قضیه اندان فرقی نمایاگر هر دلی

کند آنان در سفینه جمع شدند و حتی منتظر دفن پیامبر 
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تاوان نشدند. شايد سوظنی که به مهاجرين داشتن که مای

یل  به دل يد  بن ز سامه  سپاه ا ستادن  تاهی در فر کو

شد  من زده  به آن دا هاجرين  سوی م یامبر از  ماری پ بی

اند از نین نشستی نمودهآنان را وادار به برگزاری همچ

قعیت خود بودند ماجرای اين روی آنان دنبال تثبیت مو

توانم بگويم کودتاای انصاار بارای بدسات میسقیفه را 

گاارفتن قاادرت بااود امااا انصااار از اتحاااد و توانااای 

برخوردار نبودند سعد بن عباد، مهمترين فرد انصار در 

ی از اجتماع سقیفه بود اما با فهمیدن اين که اجتماع

سوی انصار برگزار شده مهاجرين که افراد شاخص مانند 

ابوبکر، عمربن خطاب، ابوعبیده جراح، اسید بن خضیر، 

بشیر بن سعد و سالم بن موالی ابن حذيفه، به محاجه و 

اند و در نهايت با بیعت با روياروی با انصار پرداخته

يدی در  قدم جد صار  ختالف ان ستفاده از ا بوبکر و ا ا

و تحول دولت در اسالم برداشتن که اين امر به تکوين 

 تثبیت نظام اسالمی منجر گرديد. 

  

 نخستین خلیفه

بن  عامر  بن  مان  بن عث بدهللا  نامش ع که  بوبکر،  ا

عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب بن لوی 

بود در مره با پیغمبر صلی هللا علیه و سلم بهم میرسند 

و پدران دويشان يکی است و هريک از مره شش پدر فاصله 

گام  بود وی در هن یامبر  سر پ شه هم ترش عاي ند و دخ دار

مدينه همراه پیامبر بود. در زمانی هجرت از مکه به 

که در ماجرای سقیفه به خالفت رسید مشکالت داخلی که در 

مدينه داشت با نرمی حل کرد اولین مشکل مخالفت سعد 

بن عباده در سقیفه بود که در قضیه بیعت با او حتی 
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فرمان قتل وی توسط عمر صادر شده اما او از اين کار 

مدار سعد  با  مود و  لوگیری ن با ج ستند و  کرد: برخا ا 

ند و  سو روی آورد هر  مردم از  ند و  عت کرد بوبکر بی ا

کردند، انانکه نزديک بود سعد بن عباده را در بیعت می

زير پا بسپرند. جمعی از ياران سعد فرياد زدند، که 

فت:  مر گ شید. ع پا بک ير  سعد را در ز باد  يد م بنگر

تند بکشیدش که خدا او را بکشد. ابوبکر گفت ای عمر 

-مرو، اينجا رفق و مدارا ما را زودتر به مقصاود مای

رساند، عمر باز ايستاد. از سعد بن عباده خواست که 

بیعت کند. سعد بن عباده امتناع کرد بشیر بن سعد گفت 

تا  ند  ست گوي بیش نی تن  يک  که او  يد  ست از او بدار د

شد و نه باا ابوبکر زنده بود نه سعد در نماز حاضر می

گفت. طبری گويد: سعد آن روز بیعت کرد. و یآنان سخن م

در اخبار مورخان آمده است که سعد به شام رفت و تا 

 ها کشته شد.هنگام مرگ آنجا بود. و به دست جن

اما ابوبکر در مدينه مخالفان بزرگی داشت و آن 

خاندان هاشمی بود که در راس آن علی)ع( و عباس عموی 

خبر يافتند کاه گاروه اند. ابوبکر و عمر پیامبر بوده

مه  نۀ فاط لب درخا بن ابیطا لی  با ع صار  هاجرين و ان م

اند پ  با گروهی آمدند و دختر پیامبر خدا فراهم گشته

یر(  مد و )زب یرون آ لی ب شدند و ع جوم آور  نه ه بخا

شمشیر حمايل داشت پ  عمر باو برخورد و با او کشتی 

نه گرفت و او را بر زمین زد و شمشیرش را شکست و بخا

ريختند، پ  فاطمه بیرون آمد و گفت: و هللا لتخرجن اول 

لی هللا،  جن ا سغری و ل ع شفن  يد » ک يد بپروا خدا با ب

له و زاری  خدا نا نزد  سازم و  نه  مويم را بره نه  وگر

پ  بیرون رفتند و هر که در خانه بود برفت و « کنم.

اند روزی بماندند سپ  يکی پ  از ديگری بیعت کردند 
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لی عت  لیکن ع هل روز بی قولی ا ماه و ب شش  پ  از  جز 

به  نه  خود در مدي قدرت  کیم  پ  از تح بوبکر  کرد ا ن

مسائل عمده که ممکن بود اساس حکومت اسالمی را نابود 

کند پرداخت اولین اقدام وی اعزام سپاه اسامه بن زيد 

بود عروه بن زبیر گويد: وقتی با ابوبکر رضی هللا عنه 

صاريان  ند و ان عت کرد فت: بی ستند گ عت پیو » به جما

و انان بود که عربان يا همۀ « گروه اسامه راهی شود

قبیله يا گروهی از آن ، از اسالم بگشته بودند و نفاق 

عیان شد و يهود و نصاری سربرداشتند و مسلمانان اون 

شان  که پیامبر ند  ستان بود بارانی زم شب  سفندان در  گو

فراوان بود  درگذشته بود و جمعشان اندک بود و دشمن

ند:  بوبکر گفت سان ا که در » وک ند  سلمانان همین مۀ م ه

دانی بر ضد سپاه اسامه بايد بروند و عربان انانکه می

اند و روا نیست جماعت مسالمانان را از تو سر برداشته

نی. نده ک خويش پراک فت : « دور  بوبکر گ که » ا خدايی  ب

که  شد  بیم آن با گر  ست ا مان او به فر بوبکر  جان ا

ن بر در که پیم سامه را انان گروه ا يد،  مرا بربا دگان 

ها جز من ک  نماند کنم و اگر در دهکدهفرموده روان می

در واقعااه اولااین اقاادام ابااوبکر « فرسااتم.آناارا ماای

فرستادن سپاهی بود که پیامبر پیش از وفات خود تجهیز 

به  یامبر  ماری پ نه بی به بها سپاه  ين  بوده و ا کرده 

خود نرف يت  حل مامور شايد م فتن آن  صورت ر که در  ته 

خاورد. مساائل ديگار تاريخ اسالم طوری ديگار رقام مای

ابوبکر عبارتند از پیامبران دروغین که در زمان حیات 

اناد اماا پیامبر ظهور کرد.و قبايل که مسالمان باوده

تمايل به فرستادن مالیات زکات را به مدينه نداشتند 

بکر را قباول ای از قبايل که اصاالً حاکمیات اباوو عده
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نداشتن مواجه بود اين گروه اخیر بیان سیاسی خودرادر 

  :اندشعری آورده

فیا لعباد   اطعنا رسول هللا ما کان بیننا

 هللا مالبی بکر

پیغمبر خدا را انانکه در میان ما بود اطاعت کرديم، 

 گويد. خدايا ابوبکر ديگر اه می

شی خود را جان خويش   فت  سال خال بوبکر در دو  سول ا ن ر

دانست برمخالفان غلباه کارد و خدا و خلیفه رسول هللا می

اساس دولت خالفتی را بر منبای اسالم تحکیم بخشید وی 

پاا  از دو سااال خالفاات در هنگااام ماارگ خالفاات را بااه 

فان را  بن ع مان  بوبکر ، عث گاه ا کرد. آن گذار  عمروا

فراخواند و با وی تنها انجمن کرد تا فرمان جانشینی 

به نام خداوند » بنگارد. به وی گفت: بنوي  : عمر را 

بی  بن ا بوبکر  که ا ست  مانی ا ين فر بان؛ ا شندۀ مهر بخ

ما  ست؛ ا ستاده ا یرون فر سلمانان ب سوی م به  فه  قحا

عد. مان را « ب لۀ فر مان دنبا فت. عث هوش ر گاه از  آن

انین بنگاشت؛ اما بعد من عمر بن خطاب را به جانشینی 

هیچ  شتم و  شما گما بر  يغ خويش  شما در خوبی از  نه  گو

آنگاه ابوبکر به هوش آمد و گفت: فرمان را « نداشتم

بوبکر  بر ا بود  شته  چه را نو مان آن خوان. عث من ب بر 

بیانم فرو خواند. ابوبکر گفت: خدا بزرگ است انین مای

يان  به پا مان را  یرم و فر من بم گر  که ا سیدی  که تر

شی من نرسانم، مردم به ناسازگاری در افتند و از بیهو

آسیب يابند. عثمان گفت: آری. ابوبکر گفت: خدا تو را 

ستین  هاد. و نخ پاداش د ترين  سالمیان به سالم وا از ا

که  صار(  هاجر و ان قد )م حل و ع هل  صورت ا که ب فه  خلی

يکی از شرايط و اشکال انعقاد خالفت در آراء غالب اهل 

سنت است خلیفه دوم را به صورت انتصابی يا استخالف به 
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ینی خود انتخاب کرد. در واقع با جانشینی ابوبکر جانش

گیرد که اين نهاد نه از ساوی رساول نهاد خالفت شکل می

خدا منصوب شده بود بلکه در اجماعی از انصار و بعد 

با پیوستن مهاجرين اين نهاد شکل گرفت ابوبکر خود را 

توان رابطۀ دينای میدانست و به سختی ه رسول هللا میخلیف

سی بین نهاد خالفت و نهاد نبوت برقرار کرد. و تئوکرا

عا  ين اد بر ا خدا  سول  سوی ر یدی از  هیچ تاي ته  الب

نیست.نهاد خالفت بر خالف نهاد امامت مشروعیت خود را 

 از سقیفۀ بنی ساعد اخذ کرد.  
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 خلفای راشدين بعد از ابوبکر 

 ، عثمان، علی)ع( و حسن بن علی)ع(وعمر

 خالفت عمرو 

شود نخستین جنگهای داخلی برخالف آنچه که گفته می

مربوط به دوران خالفت علی)ع( است. اين امر درست نمی 

 تاوان گفات جنگهاای رده کاه در زماانتواند باشد. می

ابوبکر اتفاق افتاده اولین جنگهای داخلی اسالم بوده 

است بعد از دوران استقرار دولت اسالمی توسط پیامبر و 

های رده  سلمانان در جنگ یروزی م با پ بوبکر،  گاه ا آن

دولت اسالمی مرحلۀ تثبیت خود را از زمان عمر و آغاز 

نمود. در دوره عمر کار فتوحات علیه دو امپراتوری هم 

شاود شاهنشااهی ساساانی و ای اسالمی آغااز مایمرز دنی

ئی   شیبانی ر ثه  بن حار نی  شرقی. مث توری روم  امپرا

قبیله بکربن وائل که در سال نهم هجرت مسلمانان شده 

بارد. در بود و با قبیله خود در کنارۀ فرات به سر می

-آورد به مرزهای ايران حمله مایهايی که بدست میفرصت

شت و خلیفه را از به هم خوردن برد به ابوبکر نامه نو

سانی در  شاهان سا ناتوانی پاد يران و  لی ا ضع داخ و

به  که  ست  صت خوا کرد و از او رخ گاه  شور آ ادارۀ ک

سرزمینهای دولت ايران حمله برد و خلیفه به او اجازه 

داد اما خالد بن ولید را به فرماندهی لشکر گماشت در 

عراب را  یان ا پل ايران برد  يا ن سر  نگ ج سختی ج ست  شک

ند  لولو نهاو سیه، ج يب، قاد های بو ما در نبرد ند ا داد

که به فتح الفتوح مشهور است کار دولت ساسانی تمام 

شده با فتح سرزمینهای شام، اردن، فلسطین ، مصر توسط 

تاوان گفات تسالط مغارب زماین بار ايان مسلمانان مای

شت  مه دا نان ادا حات همچ شده و فتو یده  سرزمینها برا
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خري طاب دوره آ مر خ فت ع بوبکر و دوران خال فت ا ن خال

بوبکر  بود در دوره ا شر آن  سالم و ن هانگیری ا دوران ج

برای رئی  جامعه مسلمانان لف  خلیفه رسول هللا انتخاب 

ف   که ل برای اين فه دوم  ما در دوره خلی ست ا شده ا

خلیفه تکرارنشود بنا به نقل طبری عمر لقب کوتاهی را 

مومنین را بر خود نهاد مشکل ابداع کرد و لف  امیرال

دوران عمر در حین فتوحات اداره کردن سرزمینهای جديد 

سجمی از  سیارقوی و من شکیالت اداری ب بود. ت يران  در ا

به ارث  که  بود  نده  باقی ما سانی  شاهان سا دوران شاهن

شکیالت  سنن و ت سوم،  سیاری از ر سیده ب سلمانان ر به م

ته  عراب پذيرف سط ا یان تو حات اداری ايران با فتو شد. 

هم ادارۀ  سائل م سالمی م لت ا مرو دو سترش قل عدی و گ ب

وليات و آگاهی از اوضاع و وضعیت هر يک از سرزمینهای 

فتح شده از امور مهم مملکتی شد و طبیعتًا برای اداره 

شهرهای  مر  بود در دوره ع شتری لزم  نات بی جا امکا آن

والی مهم کوفه و بصره بنیان گذاشته شده تعیین حاکم، 

ندهی  سائل فرما صرفات و م برای ادارۀ مت مل  يا عا و 

نظامی و تعیین خرج و جزيه ضرورت ايجاد تشکیالت اداری 

کرد و بدين ساان خلیفاه را و کشوری وسیعی را مشخص می

سازمانهای  به  یازی،  نین ن پی ا که در  شت  بر آن دا

اداری خود شکل ببخشد اما زندگی عمر اندان نپائید وی 

می ست غال شد  بد شته  لؤ ک به ابولؤ قب  یروز مل نام ف ب

ابولؤلؤ غالم مغیره بن شعبه بود و با خنجری دو سر شش 

 هجرت درگذشت.  23ضربت به عمر زد او در ذيحجه سال 

 

 شورای شش نفر
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سط  بود تو شده  ئه  تار توط که گرف مرو در حالی ع

مرگ روش  حال  شت او در  سختی  بردا حات  لؤ جرا ابولؤ

شورا برای تايین خلیفه انتخاب جانشینی جديد به نام 

شته  ظر دا صی را در ن فت اشخا برای خال مر  ما ع مود ا ن

که  فه  بردۀ ابوحنی سالم  جراح و  بن  یده  ند ابوعب مان

آنها فوت نموده بودند عمر پ  از مشاورتها و حتی رد 

کردن جانشینی پسر خود عبدهللا و ترديد راجع به علی )ع( 

ت: پ  از گفت و گو عمر گف» شورای شش نفر تشکیل داد 

با شما بر اين شدم که انديشۀ خود را فراهم آورم و 

که  سپارم  مردی  ست  به د شما را  کار  تا  گرم  یک بن ن

تواند شما را شايسته ترين شماست و بهتر از هر کسی می

بی  بن ا لی  ند. او ع ستی بازگردا ستی و در به راه را

مر  باد. ع بر او  ند  شان داد، درود خداو لب را ن طا

د: اندکی به خواب اندر شوم ومردی را ديدم که به گوي

ای درون بستانی در آمد و هر دو تاازۀ سابز و بالناده

راهی اید و در زير پای خود همی گذاشت دانستم که خدا 

خواهد کار خود را از پیش بارد. نخواساتم کاه باار می

گران آن را در زندگی و مرگ بر دوش کشم اينک بر شما 

اين کسانی آوريد که پیامبر خدا  گاهباد که روی به در

گفت که اينان از بهشتیانند. علی بن ابی طالب، )ص( می

بی  بن ا سعد  عوف،  بن  بدالرحمان  فان، ع بن ع مان  عث

وقاص، زبیر بن عوام و طلحه بن عبیدهللا بايد مردی را 

به  ند  مانروايی برگزي گر فر ند ا خود برگزين یان  از م

 « ياری کنید. خوبی از وی پشتیبانی و او را

شورا و دادن رای  ين  خاب ا با انت مر  شک ع بی 

خاب  پیش انت فه را از  عوف خلی بدالرحمن  به ع صوص  مخ

یرد و  سرانجام گ کار  ين  که ا برای اين تی  مود او ح ن

ترسید ابوطلحۀ شايد از مخالفت بعضی از اعضای شورا می
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ستورات  مارد و د ها گ بر آن مرد  جاه  با پن صاری را  ان

ند داده  خاب کن فه را انت نان خلی که آ هت آن سختی را ج

پ  از مذاکرات زياد، عبدالرحمن ؛عثمان را به عنوان 

 جانشین عمر انتخاب نمود. 

نوامبر  9روز سوم محرم سال بیست و اهارم هجری 

 شود.  میالدی با عثمان به عنوان خلیفه بیعت ۶۴۴سال 

 

 

 خالفت عثمان

در دوره عثمان فتوحات همچنان ادامه داشت حکومت 

شاهان ساسانی بطور کلی از هم پاشیده شده بود يزدگرد 

يه  خان و ماهو یزک طر ئه ن ثر توط بر ا مرو  یه  در ناح

تنها ماند و طبق داستانی به دست آسیابانی کشته شد و 

  فرجام کار ساسانیان به خالفت اسالمی سپرده شد.

ترين  شید از مهم طول ک سال  سیزده  مان  مت عث حکو

ئت  يک قرا به  قرآن  شتن  فتش نو مان خال های وی در ز کار

بود او از بیم آنکه اختالف در قرائت قرآن موجب شود 

که کالم خدا دستخوش زيادت و نقصان شود مصحفی را که 

در عهد ابوبکر نوشته شده و نزد حفصه دختر عمرو بود 

و آن قرآن را به شهرهای مهم اسالمی نسخه برداری نمود 

 فرستاده و بقیه قرآنها را سوزاند. 

در خالفت عثمان معاويه نیروی دريای بزرگی تشکیل 

داد و به جزيرۀ قبرس حمله کرد و سپ  در صدد تسخیر 

 بیزان  برآمد که کاری از پیش نبرد. 

سیاستهای متضاد عثمان، باعث آن شد که تشدد در 

بوجود آيد تضادها از اين رو بود که جامعه مسلمانان 

کرد او برخالف سنت پیامبر و حتی دوخلیفه پیشین عمل می
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داد و از عادالت اساالمی و به خاندان اموی اهمیات مای

نمود او حتی مروان بن حکم ترد شده پیامبر که عدول می

حتی در زمان دو خلیفه پیشین اجازه ورود به مدينه را 

تب و نوان کا به ع شت  فرا  ندا نه  به مدي خود  شاور  م

فاری و  بوذر غ صوص ا صحابه بخ با  مان  تار عث ند رف خوا

برگزيدن زمامداران ناليق بر مراکز حکومتی باعث شورش 

علیه وی گرديد ، اين شورشها حاصل رفتار سیاسی سیزده 

سالی حکومت وی بود. سرانجام منجر به قتل وی گرديد.  

یفه قبل نكرده در هنگام قتل  او ادعای كرد که دوخل

يا در  سول هللا و  فه ر خود را خلی بل  فه ق ند دو خلی بود

نمودناد اماا دوره عمر خود را امیرالمومنین خطاب مای

عثمان پا از اين فراتر گذاشت.او در جواب شورشیان که 

خواستار برکناريش بودندگفته: پیراهنی را که خدا بر 

دم و گارمن پوشانده است بر نمیکنم ولی به خدا باز می

دارمو اين ادعای بزرگی باود کاه دست از تبهکاری برمی

بعد ها خلفای اموی در دربار و خلفای عباسی در سطح 

جامعه خود را خلیفه هللا فی الرض لقب دادن و اين تفسیر 

 تازه از بیخ و بن با اسالم آغازين مغاير بود. 

 

 خالفت علی)ع(

سالمی           ظاهر دوران ا کی از م شک ي فت  بی  خال

علی)ع( است . اگر جهان اسالم را جسمی بزرگ فرض کنیم 

 توان روح جهان اسالم دانست. علی)ع(را می

کرم  یامبر ا با پ نب  سه جا سالم، از  یه ال لی عل ع

نسبت داشت علی پسرعم، برادر رضاعی، و داماد پیامبر 

بود و به اقوال معتبر نخستین کسی بود که اسالم آورد 

ترين فارد بارای ز مومنان وی شايستهای او از نظر عده
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شاد. از ساوی ديگار احراز میراث پیامبر)ص( محسوب مای

کت  بارت از ممل که ع بود  تی  ستگاه خالف لی)ع( وارث د ع

صاحب  بًا  ضی و غال سا  نارا عده رو يک  شفته و  سیع آ و

ای داعیه. خالفت علی )ع( از همان اول با نارضايتی عده

شد.  جه  هاجرين موا صحابه و م که در از  یر  حه و زب طل

ند  لی)ع( رای داده بود فع ع به ن مرو  فر ع شش ن شورای 

حال با عايشه ام المومنین همسر پیامبر)ص( جنگ جمل 

را در حدود بصره علیه خالفت علی)ع( برپا نمودند حاصل 

سوی  لی)ع( و از  یروزی ع فان و پ ست مخال نگ  شک ين ج ا

خ يرا پايت بود ز سالمی  لت ا می در دو حول عظی گر ت ت دي

کناد. علای)ع( خالفت از مدينه به کوفه انتقال پیدا می

با درايت دريافته بود که محیط مکه و مدينه به علت 

قلت نیروی انسانی و وجود اشرافیت اموی در آن، ديگر 

جای مناسبی برای هدايت سرزمینهای وسیعی خالفتی نیست 

گاه  يک پاد تدای  که در اب فه  مل کو نگ ج عد از ج لذا ب

بود  ظامی  ظامی و ن شهر ن يک  به  خود  حول  سیر ت و در 

يل  سوی ديگرقبا بود . از  شده  فراوان  یروی  دارای ن

جنوبی که اکثرًا طرفدار وی بودن در آنجا ساکن بودند. 

سلوکیه و  ستانی،  بل با قش با مان ن فه ه یت کو موقع

نوان  به ع یک  کز ژئوپولت يک مر نوان  به ع سفون را  تی

 داد.ابان اعاثم پايتخت جديد در اختیار علی)ع( قرار

 کوفی می نويسد:

بر »  صالح  ساعت  ين  مود: در ا لی)ع( فر مومنین ع امیرال

اين است که به جانب کوفه رويم و درنگريم که بعد از 

آن اه مصلحت باشد بر آن جمله به امضا برسانیم. پ  

ثین از  ست ثال سنه  جب،  ماه ر شانزدهم  شنبه  در روز دو

لشکر در موافقت  هجرت بر سمت کوفه حرکت فرمود. جملۀ

و خدمت او برفتند و جمعی از اعیان و اشراف صحابه در 
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صحبت او بودند اون به کوفه رسید خواص و عوام و وضیع 

شرط  ند و  ستقبال کرد سول را ا فۀ ر کب خلی شريف مو و 

ند و  ستثبار نمود قدم او ا به م جای آورده  به  یت  تهن

 قصر دارالماره را برای آن حضرت خالی کردند.

ست، امیر کاری نی ماره  صر ا مرا در ق مود:  مومنین فر ال

 جای نزول ما رحبه خواهد بود. 

ند و  فرود آمد به  ضرت در رح شاره آن ح فق ا بر و پ  

 «بارها نهادند.

ند  يه فرز لی)ع( معاو مت ع تدای حکو مان اب از ه

سفیان با او به خاطر خون عثمان از در ستیز بر آمد. 

شکسات در مکاه باه توان سیاست بنی امیه را بعد از می

دست حضرت رسول)ص( اينطور عنوان نمود آنان در دوران 

سه خلیفه اول بخصوص از زمان فتوحات گسترده عمرو دست 

ين  سالم زدن و اوج ا هان ا سازی در ج قدرت  سترش  به گ

قدرت سازی در زمان عثمان بود آنان از اين قدرت جهت 

ش استفاده مادی بهره کامل بردند و حال نوبت به خیز

جهت تصاحب مرکز قدرت يعنی مقام خالفت بودند. علی)ع( 

اند اماا و معاويه در صفین رودروی يکديگر قرار گرفته

کردن  پا  بر  با  قم زده و  عاص ر نگ را عمرو جه ج نتی

ها اختالف در ساپاهیان علای)ع( بوجاود قرآنها بر نیزه

آورده و اين ماجرا منجر به حکمیت شد از زمان برپا 

بر سرنیزه هافرقه جديدی در اسالم  بنام  نمودن قرآنها

 خوارج شکل گرفت. 

یان از او  شت، خارج صفین بازگ نگ  لی از ج اون ع

ک  از  هزار  ند و دوازده  حرواء رفت به  شدند و  جدا 

ظامی  یری ن سومین درگ ند. و  فرود آمد جا  شان در آن اي

علی)ع( با اين گروه در نهروان آغاز گرديد. که منجر 

اما ماجرای خوارج نه تنها در دوره  به شکست خوارج شد
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علی )ع( بلکه در دوران خلفای اموی و آنگاه عباسی به 

نونی  مان ک تا ز فت و  ستمرار يا خالف ا یروی م نوان ن ع

دهند بعاد از نیز به حیات خود در جهان اسالم ادامه می

نهروان علی)ع( درمسجد کوفه در هنگام نماز صبح توسط 

رمضان مضروب گرديد  19در  شخصی بنام ابن ملجم مرادی 

و  ۴۰و در شب جمعه نخستین شب دهۀ آخر ماه رمضان سال 

سالگی  سه  صت و  خر در ش کانون آ جم در  های ع از ماه

 بدرود زندگی گفت.

 

 خالفت حسن)ع(

پ  از  شهادت علی)ع( مردم کوفه با فرزند بزرگ 

اند اما خالفت حسن)ع( اناد مااهی او حسن)ع( بیعت کرده

د اون در کوفه ديگر يک رنگی باقی نمانده دوام نیاور

نگ  صوص ج توالی بخ نگ م سه ج ثر  بر ا فه  فت کو بود و خال

سوی  ستاده و از  کديگر اي یان رودروی ي که کوف هروان  ن

يه  به معاو فه  شراف کو گرايش ا خوارج و  یت  گر فعال دي

حسن )ع( ااره ای نديد که ايفاگر تحول جديد در دولت 

عاويه خالفت را به او سپرده اسالمی باشد و با صلح با م

ظامی  کردن ن پا  برای بر خروش  جوش و  مام  قع ت و در وا

سیاسی توسط پیامبر و طی مراحل خلفای پنج گانه اين 

خالفت تبديل به مونارشی يا نظام سلطنتی شد نظامی که 

کار را به جای رساند که خلفاء خود را خلیفه رسول هللا 

فه  خود را خلی که  سته بل مین )ص( نمیدان بر روی ز خدا 

که از « خلیفه»کردند. اين تفسیر تازۀ واژۀ قلمداد می

بايسات رفتاه بیخ و بن با اسالم آغازين مغاير بوده می

فه  بان، خلی شايندۀ مهر گار بخ ست پرورد به خوا ته  رف

 جايگزين شهر ياران آتش پرست و يا مسیحی گرداند.
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 خالفت بعد از دوران خلفاء راشدين

 اولین مرحلۀ حاکمیت در خاندان اموی خالفت اموی:

با توجه به آغاز فتوحات خارجی در قسمت شام که 

يد و  يه و يز ته معاو صورت گرف بوبکر  فت ا مان خال در ز

اناد فرزندان ابوسفیان جزو فرماندهان سپاه اسالم بوده

بن  يد ا ته يز صورت گرف قه  ين منط که در ا توحی  با ف

از مدت کوتاهی  ابوسفیان به حکومت شام رسید اما بعد

قه  مت منط به حکو شد و  شین او  يه جان شت و معاو درگذ

بسیار با اهمیت رسید که اهمیت اين منطقه از حیث هم 

يای  با در جواری  شرقی و هم توری روم  با امپرا جواری 

مديترانه مرکز تجارت جهانی آن دوره بود که اين مرکز 

راههای تجاری شرق به اروپا و افريقا بخصوص مصر را 

 ير سیطره خود داشت. ز

 

 دومین مرحلۀ استقرار حاکمیت اموی

نی  ندان ب یت در خا ستقرار حاکم لۀ ا مین مرح دو

گیارد ااون باا باه خالفات امیه در خالفت عثمان شکل می

یه  ندان ام به خا سبت  باز ن های  ست در سیدن وی سیا ر

شود و عثمان دست عامالن و حاکمان کاه بیشاتر اتخاذ می

را در مناطق مختلف باز می گذارد  از شاخه اموی بودند

دهد که و اختیارات کامل حکومتی و اقتصادی به آنها می

با  کرده و  ستفاده  یت ا يه از موقع یان معاو ين م در ا

صادی  قدرت اقت بر  شام  يای در  یروی در جود آوردن ن بو

افزايد و با بخشش مال و ثروت و اداری و سیاسی خود می

افراد شام را مرکز يک  استفاده از هر وسیله برای جذب

کناد. از ايان پاراه در جهت حمايت از خاندان اموی می
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ای خاود خاندان اهره ديگری مقدمات قدرت و خالفت آينده

کند و آن فرد مروان بان حکام باود کاه را پی ريزی می

فه اول از  تی دو خلی بود و ح شده  ترد  یامبر  سط پ تو

بااه  پااذيرش او ساارباز زده بودنااد او در دوره عثمااان

کناد عنوان منشی خلیفه کلیه کارهای خالفتی را قبضه می

ای هستند که بعادًا موفاق باه معاويه و مروان دو اهره

گردند. با قتل عثمان و باه قبضه قدرت و مقام خالفت می

ای متشکل از طلحاه و زبیار و خالفت رسیدن علی)ع( جبهه

اندازناد کاه عايشه علیه آن حضرت جنگ جمل را براه می

خورند و بعد از اين جنگ معاويه کاه بار شاام ست میشک

-حاکمیت داشت  خود را برای جنگ با علی)ع( آماده مای

شود معاويه باه جاای کند زيرا او توسط علی)ع( خلع می

لی )ع(  یه ع مان عل خواهی عث نۀ خون به بها فه  امرخلی

شاود در کند اين امر منجر باه جناگ صافین مایقیام می

ای بود برای توجیه حکومت بهانه حقیقت خونخواهی عثمان

معاويه به عنوان يک حاکم معزول در مقابل خلیفه وقت 

تاوان اهاارمین مرحلاۀ اساتقرار که جنگ صافین را مای

حاکمیت در خاندان اموی دانست. در طی حکمیت علی)ع(وي 

شود و معاويه باه عناوان خلیفاه توسط عمروعاص خلع می

تواند کاری او نمی گردد ولی با وجود علی)ع(انتخاب می

ترين  جا بزرگ یت در اين به حکم ضان  برد معتر پیش ب از 

دهند و با تارور علای)ع( خدمت را به معاويه انجام می

کناد راه خالفت خاندان اموی و شخص معاويه را هموار می

شود کاه در شارايط دشاوار حسن)ع( بجای پدر انتخاب می

و معاويه  گذاردجامعه آن روز خالفت را به معاويه وامی

تاوان گفات کاه نظاام سالطنتی ياا شود و مایخلیفه می

 گیرد. مورناشی در اسالم شکل می
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رسد برای سامان دادن معاويه زمانیکه به خالفت می

دهد. برای اينکه به حاکمیت خود اقداماتی را انجام می

اخبار مناطق مختلف با صحت و سقم و به سرعت به مرکز 

آورد او دياوان ا بوجاود مایخالفت برسد ديوان برياد ر

هاا و فرمانهاای کند تا آنکاه ناماهخاتم را تاسی  می

حکومتی بدون دخل و تصرف بدست طرف مقابل برسد معاويه 

به  لق  که متع عراق  کی را در  بار امال ستین  برای نخ

خاندان ساسانی بود را خالصه خود نمود و ديوان امالک 

نويسند که در یکند بعضی از منابع مخالصه را تاسی  می

 اطراف مدينه نیز معاويه امالک خالصه داشت. 

دهد معاويه مصر را طبق قرار قبلی به عمروعاص می

کند و مالیاتی نیاز و او در مصر بطور مستقل حکومت می

ز مرگش امالک و اماوال او دهد. اما بعد ابه خلیفه نمی

ای اسات شود بنابراين معاويه نخستین خلیفاهمیمصادره 

کناد معاوياه بر مصادره اموال عمال خود اقدام مای که

کند و به جنگ امپراتوری روم نیروی دريای را تقويت می

رود در دوره او قسامتهای زياادی از شامال افريقاا می

شود بنا به گفت نرشخی در زمان او عبیادهللا بان تصرف می

جنگد و دوهازار تان زياد از جیحون گذشته با ترکان می

به بصره آورده که به احتمال بسیار زياد  از ترکان را

بود.  فا  بار خل ترک در در سربازان  سته  ستین ه ين نخ ا

معاويه در شهردمشق، در آغاز رجب يا نیمه آن يا هشت 

در  .م ۶8۰آورياال  28يااا  21يااا  ۷روز مانااده از آن 

 گذشت. 

طبق مقدماتی که معاويه به انجام رسانده بود با 

حکومت يزياد آغااز ماجراهاای شود دوران يزيد بیعت می

نواده  لی)ع(  بن ع سین  شهادت ح ست  سالم ا خوفی در ا م

پیامبر در واقع کربال واقعه حره که منجر به قتل عام 
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گاردد و باه منجنیاق مردم مدينه شهر مدفن پیامبر مای

قدامات او  سلمانان از ا له م به قب که و کع شهر م ستن  ب

د. و میارهستند. يزيد پا  از ساه ساال زماماداری مای

رسد کاه ايشاان نیاز حاکمیت به فرزندش معاويه دوم می

دهد در اين مرحله حاکمیت از شاخه فرزندان استعفاء می

رساد و ماروان حرب به شاخۀ امويان و فرزندان حکم مای

رسد اما پسر حکم ترد شده پیامبر اکرم به زمامداری می

رسد و زماماداری باه او نیز بعد از شش ماه به قتل می

گیارد در دوره دش عبدالملک بان ماروان تعلاق مایفرزن

خابی  شورای انت جز  پدرش  که  یر  بن زب بدهللا  بدالملک ع ع

عمر به جهت خالفت بود و جزو کسانی بود که واقعه جمل 

کند عبدالملک در ساال نمود ادعای خالفت میرا هدايت می

رسااند و ها ق مصعب برادر ابن زبیر را به قتل مای ۷1

مامو به سپاهی را  یر  بن زب بدهللا  به ع له  که و حم ر م

کند و او ابن زبیر را شکست فرماندهی حجاج بن يوسف می

دهد و حاکمیت امويان را مجددًا بر سرزمینهای اسالمی می

کند .حجاج پاداش خود که حاکمیات بار عاراق برقرار می

گیارد در زماان خالفات عبادالملک عرب و عجم است را می

عراق  يوانی در  فاتر د بن د صالح  نام  فردی ب سیله  بو

شاود عبدالرحمن از موالی فارس به عربی برگرداننده می

که اين امر تسلط خلفاء را بر ديوانهای دولتی بخصصوص 

های رايج در کند عبدالملک سکهديوان استیفاء بیشتر می

کناد و بارای نخساتین باار در جهان اسالم را اصالح مای

کناد اسالمی را ضرب میهای رقابت با امپراتوری روم سکه

پسر و به  3مدت خالفت او بیست سال بود و به روايتی 

گر  يت دي به  ۴روا گری  عد از دي کی ب خود را ي ند  فرز

کناد کاه هار عنوان ولیعهد بعاد از خاود انتخااب مای

رسند بعاد از مارگ عبادالملک اهارنفر نیز به خالفت می
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ان رسد و بعد از سالیمولید اول و سلیمان به حکومت می

عمر بن عبدالعزيز زمانی که وی فهمید به خالفت رسید 

سه بار انا ا... را گفته خالفت او يک سال و اندی طول 

ای بسایار باارور بارای کشد اما اين مدت کوتااه دوره

مدت  ين  که او در ا صالحاتی  بود و ا سلمانان  مه م عا

توانسات خالفات آشاوب زده در حاال کوتاه انجام داد می

را از ورطۀ سقوط نجات دهد  احتمالً اگر سقوط امويان 

ها ق به تعويق  132ای يعنی تا سال سقوط خالفت اند دهه

افتاد براثر اصالحات اجتماعی و سیاسی عمردوم بود از 

لی)ع(  مومنین ع ضرت امیرال سب ح نع  قدامات وی م له ا جم

نی  به ب فدک  ندن  گرش بازگردا قدام دي نابر و ا بر م

گر تی دي به رواي مه و  بود از  فاط مال  یت ال به ب

اقدامات ديگری وی حذف جزيه از نومسلمانان و کم کردن 

مخارج دولت از طريق تقلیل حقوق مقامات دولتی بود. 

يد  ید دوم، يز شام و ول يد دوم ، ه مرگ وی يز عد از  ب

سوم، ابراهیم و در نهايت مروان دوم ملقب به الحمار، 

اند اماا تهبه ترتیب سکان خالفت امويان را در دست گرف

قالب  با ان بود و  سه ده ن بیش از  موی  فت ا مه خال ادا

مل  شده عوا یده  هم پیچ فت در  ين خال مار ا سیان تو عبا

توان انین برشمارد. نخسات انتخااب سقوط امويان را می

مدن  جود آ سبب بو سئله  ين م که ا هدی  ند ولیع يا ا دو 

اختالفات بین خانواده اموی و تشديد تعصبات و اختالفات 

شد اون معمولً هار ياک از قبايل شمالی و جنوبی میبین 

اين ولیعهدها از سوی مادر وابسته به يکی از قبايل 

قدرتمند بودند که قبايل حامی هريک از ولیعهدها سعی 

 کردند ولیعهد موردنظر آنها به خالفت برسد. می

دوم اختالف بین قبايل شمالی و جنوبی اعراب بود 

معاويه، عبدالملک بر روی کار تا زمانی که خلفای مثل 
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زدناد و آن را مهاار بودند به اين اختالفات دامن نمای

 کردند. می

که  سین)ع(  مام ح ضرت ا ساندن ح شهادت ر به  سوم 

یه  عددی عل های مت ضوع قیام ين مو لوای ا حت  شد ت عث  با

آنان صورت گیرد و عباسیان نیز در جهت نابودی آنان 

 خون حسین)ع( را بهانه میکردند. 

هارم عنوان کردن نظريه برتری عرب بر عجم توسط ا

حت  سالمی ت عه ا صی در جام قه خا شد طب جب  که مو يان  امو

عنوان موالی بوجود آمده و در عین حال ايرانیان عک  

مک  ند ک شان دادن مان فت ن یه خال عددی عل های مت العمل

موالی به مختار و ابن اشعث و آغاز حرکت فکری شعوبیه 

 مويان از اقدامات ايرانیان است. در اواخری حاکمیت ا

عامل پنجم در تضعیف بنی امیه عبارت بود از عدم 

رعايت احکام شرعی و عدم توجه اکثريت خلفای اموی به 

های مانند معاويه و عمربن اصول مذهب به استثنای اهره

 عبدالعزيز؛که ظاهر مذهب را حفظه میکردند.

سالمی  لت ا می  در دو حول عظی يان ت يد سقوط امو پد

در دوره اموياان حاکمیات  آورد.  در واقع عنصر عربیت

اند اينکاه در جرياان قیاام ابومسالم مطلقه را داشته

ست  صاری از د قدرت را بطورانح سی  ضت عبا سانی و نه خرا

دادو عنصر ايرانی نیز وارد جريان حاکمیت شد امويان 

سال  مار در  مروان ح ست  به  132با شک خود را  جای 

  عباسیان دادند.

 

 خالفت عباسی 

عباسیان از خاندان عموی پیغمبر، عباس بودند و 

شدند. برخالف خاندان علی)ع( از خاندان هاشمی محسوب می
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کردند بصورت پنهاان که به صراحت مخالفت با امويان می

نمودند و با توجه به نهضات مختاار ثقفای و فعالیت می

ام بوجود آمدن فرقه کیسانیه و اينکه محمد حنیفه  ام

است و فرزندش ابوهاشم در هنگام مرگ دعوت خود را به 

فرزندان عباس منتقل نموده آنان به لحام سیاسی دارای 

يک بار مذهبی محق برای کسب قدرت شدند آنان از مدتها 

قباال فعالیاات خااود را بااه صااورت فرسااتادن دعااات بااه 

ند در  شیدن گوي شدت بخ سان  صوص خرا گر بخ سرزمینها دي

از شیعیان پیش امام محمد بن علی بان گروهی  اين سال

حل  ند، م شم آمد بن ها بدالمطلب  بن ع باس  بن ع بدهللا  ع

باود از « حمیماه»يی بناام اقامت او در شام در منطقه

جمله شیعیانی که پیش او آمدند میسره عبدی، ابوعکرمه 

سراج، محمدبن خنی  و حیان عطار بودند، اين گروه پیش 

ستند ب ند و از او خوا ند او آمد شان را بپذير عت اي ی

نهضت عباسی توسط ابومسلم خراسانی و ابوسلمۀ خالل به 

استقرار سلطنت عباسی انقراض )يا ضعف »پیروزی رسید 

کلی(  نفوذ عرب و بالگرفتن نفوذ ايرانی بود. برون 

توانساتند باه حمايات و پشاتیبانی گويد: عباسیان مای

ماد يده اعت یر د لوم و تحق هور و مظ یان مق ند  ايران کن

زيرا اينها مردمی عاقل و قابلی بودند با يک گذشته 

بزرگ که اکنون به ذلت و فالکت افتاده بودند و از طرف 

يک نژاد جنگاوری که تقريبًا در هر ایز جز رشادت شخصی 

تر بودند با تحقیر معاملاه و حب استقالل از آنها پست 

هاا مغلوبیات معناونی خاودر ا در دسات شادند. عاربمی

فهمیدند کاه در واقاع فاتح نیان ح  میکردند و میايرا

زاب جبران شکست قادسیه و جلولء و نهاوند بود. لهذا 

                                                 
 -   ا  یکصد و یکم  
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در صدد به دست آوردن نفوذ از دست رفتۀ خود برآمدند 

و جنگ میان پسران هارون يعنی امین و مامون در واقع 

ها جنگ ثانوی عرب و ايران بود که باز به غلبۀ ايرانی

 خاتمه يافت. 

خالفت بنی عباس به لحام مراحل حکومت به دو دوره 

شود اولین مرحله از آغاز نهضت تا سقوط شاهر تقسیم می

سال  غداد  خان  ۶۵۶ب ست هالکو به د فت  ين خال ست ا ها ق ا

شود و دوره دوم خالفت عباسی در قاهر به مغول منقرض می

ها ق  923ها ق تا غلبه ترکان عثمانی به سال ۶۵9سال 

 . کشدطول می

دوره قادرت  -1شود دوره اول نیز به دو دوره تقسیم می

مه  کل اول ادا مان متو تا ز سی   مان تا که از ز فا  خل

دوره ضعف که از مرگ متوکل تا پايان خالفت در  -2دارد 

فوذ  مال ن نوع اع هیچ  ين دوره  مه دارد در ا غداد ادا ب

-سیاسی و اداری و اعمال قدرت از سوی خلفا صورت نمای

ي یرد در ا تدر و گ قادر و المق ند ال فای مان ن دوره خل

یا  هت اح تالش ج صرلدين هللا  شد و النا شد و المستر الرا

دهند که فقط الناصارالدين هللا قدرت مادی خالفت انجام می

شاود. دوره تا حدودی موفاق باه انجاام ايان کاار مای

عباسیان آغاز تجزيه سرزمینهای خالفتی، بروز نهضتهای 

خوارج، شیعیان ، اسماعیلیان و مذهبی سیاسی از جمله 

نهضتهای دينی ملی ايرانیان مانند قیام بابک خرمدين 

ست  برم ... ا سف  ستادي ، يو ترک، ا سحاق  فع، ا ، المق

ترک  نی و  عرب، ايرا صر  بارزات عنا ين دوره ،دوره م ا

باشد که هر کدام نقش تاريخی خود را باه صاورت نیز می

. سه قرن نخساتین کنندهای محلی و منطقه ايفا میسلسله

خالفت عباسی، يعنی قرن دوم تا پنجم اوج شکوفای تمدن 

نی و  مربخش ايرا فوذ ث تاثیر ن حت  که ت بود  سالمی  ا
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بالتر از آن  فت.  نق گر لوم رو گر ع قوام دي نانی و ا يو

هن و  سرزمینهای ک گانی در  صادی و بازر شرفتهای اقت پی

از قبل مسکونی اون ايران، عراق و مصر وسعت يافت و 

ارتباطات بازرگانی با مناطق دور ديگر برقرار گرديد. 

ين  جری ا شم ه قرن ش سی در  ناامنی سیا جود زوال و با و

های مادی و فرهنگی ادامه پیدا کرد و پیشرفت در زمینه

مدن  ين ت فول ا لت ا پنجم حا قرن  کان در  سلط تر با ت

پديدار شد و در نهايت در قرن هفتم هجری با ضربه سخت 

فت نابود گرديد و در جای ديگر به ظاهر مغولن اين خال

 به حیات معنوی خود ادامه داد. 

  

 

 خالفت فاطمیان 

که  سماعیلیه  ضت ا جری نه قرن دوم ه مه دوم  از نی

اناد. باا ايادئولوژی انقالبای ای از مذاهب شایعهفرقه

آمیخته به فلسفه وارد صحنه سیاسی جهان اسالم شدند و 

جعفرصادق)ع( امامت را اسماعیلیان پ  از شهادت امام 

دانناد. اساماعیلیان در حق اسماعیل و پسرش محماد مای

 تقابل با خالفت عباسي دست به مبارزات فراواني زدند.

های است کاه در دوره اول اين مبارزات شامل دوره

ضت  ين دوره  نه خر ا ستور و در اوا مان م صر اما که ع

 گیارد دوره دوم دوران خالفات فااطمی وقرامطه شکل مای

يان  ضت نزار هور نه يا ظ يد  عوت جد سوم دوره د دوره 

موت در  سقوط ال با  ست و  صباح ا سن  بری ح به ره يران  ا

هااا ق فعالیتهااای اسااماعیلیه متوقااف نماای  ۶۵۴سااال 

صوص  سالمی بخ عه ا سطح جام هان در  صورت پن شودبلکه ب

دهد و تحت شکل ياک نهضات ايران به حیات خود ادامه می
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کنناد. ايان ظهور پیدا مای انقالبی باز در زمان قاجار

کناد و الن حرکت سرکوب واسماعیلیان به هند مهاجرت می

بصورت يک فرقۀ فعال شیعه به حیات سیاسی اجتماعی ، 

دهناد در اينجاا باا توجاه باه اقتصادی خود ادامه می

یان  فت فاطم به خال صر  صورت مخت سالم ب لت در ا حولت دو ت

 شود. مصر اشاره می

  

 فت فاطمیاننظری گذرا بر خال

ساله حکومت فاطمیان در شمال افريقا  2۷۰دوران 

توان باه ساه دوره کلای تقسایم را به لحام تاريخی می

توان از فعالیت عبیدهللا نمود دوره اول: اين دوره را می

بن مهدی سرسلسله خلفای فاطمی مصر جهت وايجاد دستگاه 

خالفت فاطمی تا فتح مصر توسط جوهر سردار آن خاندان 

هااا ق و برافکناادن امیراخشاایدی در مصاار  3۵8ر سااالد

دانست. اين دوره دورۀ استقرار تثبیت حکومت فاطمیان 

-در شمال افريقا و فعالیت شديد آنان جهت تحکیم پايه

 های حکومتی و درگیر با دشمنان خارجی و داخلی دانست. 

دوره دوم : اياان دوره از فااتح مصاار تااا اواخاار 

با صر  طولنی المستن مت  مه  ۴2۷-۴8۷هلل )حکو ها ق( ادا

مت  سترش حکو مانی گ طع ز ين مق صیات ا دارد . از خصو

های خارجی آن روز از جمله خالفت فاطمیان ستیز با قدرت

يای  یزان  در در توری ب ندل  و امپرا يان ا سی، امو عبا

جذب  هت  یان ج یت داع سترش فعال فی گ نه و از طر مديترا

ی سالم و تبل هان ا سر ج يد در سرا های جد مذهب نیرو غ 

اسماعیل  بايد دانست در اين دوره فاطمیان به واسطه 

اقدام بساسیری موفق گرديد بر بغداد پايتخت عباسیان 

-به مدت يکسال استیال يابند. راوندی در اين زمینه می
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اون خبر بازگشت سلطان ]طغرل[ به بساسیری » نويسد: 

له  نواز ل  ذو شد  ال من َا ثل  مد م باز آ غداد  به ب سید  ر

اذل سخت ترين نوازل و مصايب دولت اراذل پر معايب لر

باشااد. و قااراوش باان المقلااد پادشاااه موصاال و پساار 

فه را  شدند و خلی ضم  با او  بدران  قريش  جددي  و  مزيد

بحرم در حصار گرفتند و اسیر کردند و رئی  الروسا را 

کرم و  بل و  ضل و ن مال ف صی بک بود و شخ شکار  که پی

يی بود بزارا سته  يت آرا فه را  کفا شتند، و خلی زار بک

يک  سپردند، و  نان ب هارش  لی م ستادند و بعر نه فر بعا

 « سال در بغداد خطبه مصريان کردند.

اما اين پیروزی مدت زيادی دوام نیاورد ولی آن ضربه 

قدرت  که  سی  فای عبا به خل یان  سوی فاطم بود از  صتی  ش

فاطمیان را نبايد دست کم بگیرند. در اين دوره شاهد 

وفايی علم وهنر زير لوای خالفت فاطمی و همچنین رشد شک

به وجود آمدن يک فرقه مذهبی به نام دروزيان هستیم 

 که در زمان حاکم خلیفه فاطمی به وجود آمد. 

دوره سااوم: اياان دوره آغااازی باار پايااان کااار 

توان آغاز آن را شکست فاطمیاان در فاطمیان است که می

ی کامل عباسیان استمرار سلطه بر شهر بغداد و نابود

یری  قدرت گ شاهد  ين دوره  گر در ا سوی دي ست، از  دان

امرای نظامی بر دستگاه خالفت که منجر به انشقاق بزرگ 

که  شقاقی  ستیم. ان يد، ه یان گرد فت فاطم ستگاه خال در د

 موجب به وجود آمدن دو فرقه نزاری و مستعلويه شد. 

مور را  مام ا مام ت فه ز فاطمی، خلی قدرت  طول  در 

در دست داشت، و بر قوای سه گانه حکومت يعنی بر  شخصاً 

ظارت  سپاه ن نی، و  تب دي سله مرا کت، سل مر ممل اداره ا

کرد. در ادارۀ امور مملکت بعد از خلیفه شخص وزيار می

قرار داشت. رئی  سلسله مراتب دينی داعی الدعاه بود 
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خل  سماعیلیان در دا سازمان ا بر  ظارت  بر ن عالوه  که 

، بر سپاهی بزرگ از عامالن و داعیان امپراطوری فاطمی

-مایارج از مرزهای دولت فاطمی فرماان اسماعیلی در خ

تی  قوۀ مملک سومین  بر  ظامی  قوای ن نده  ند. فرما را

نظارت داشت از زمان حاکم امرای نظامی روز به روز بر 

-قدرت خويش در برابر امرای کشوری و شاخص خلیفاه مای

زرگی در نیمه قرن افزودند. تنزل و ادبار و تقییرات ب

مد  يد آ ضاع پد جری( در او پنجم ه قرن  میالدی ) يازدهم 

سال  کرده و در  سريع  يان را ت ين جر طابق  1۰۷۴ا م )م

ها ق( هنگامی که بدرالجمالی فرماندۀ سپاه عکا،  ۴۶۷

به دعوت خلیفه با لشکريان خو به سوی مصر حرکت کرد 

سید.  خود ر مال  به ک یرد  ست گ مت را در د مام حکو تا ز

ديری نگذشت که بدرالجمالی بر تمام مملکت سیادت يافت 

و خلیفه عناوين سه گانه روسای قوای سه گانه مملکت 

عی  جويش، دا یر ال بدر ام کرد، و  طاء  به وی اع را 

الدعاه و وزير دولت فاطمی کشت. ولی بیشتر با عنوان 

 شناسند. نخستین است که او را می

اين قدرت را اين امر باعث شد تا طبقه نظامیان  

در خود ح  کنند که در تمام امور خالفتی حتی جانشینی 

شر  ين ق فود ا قع ن به وا ند و  لت کن عدی دخا فه ب خلی

قرار داده  سقوط  شیب  فاطمی را در سرا فت  ستگاه خال د

آنان تا جايی پیش رفتند که سنت ديرپای اسماعیلیان 

در انتخاب امام بعدی را که به صورت نص اول بود زير 

قه پا گذ ين فر هور ا تدای ظ مر در اب مین ا شته و ه ا

يد و  یه گرد شیعیان امام نان از  شقاق آ عث ان مذهبی با

سماعیلیان  مذهبی ا شروعیت  يه م نص اول پا به  خاب  انت

بود توسط امرای نظامی به بازی گرفته و با برکناری 
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حران  ستعلی ب مدن م کار آ صر و روی  ند مستن نزار فرز

 جود آوردند. سیاسی ، مذهبی بزرگی را به و

ابومنصور نزار اول را ولیعهد » نويسد: جوينی می

عد از آن  لدين هللا داد، ب صطفی  قب او را الم کرد و ل

سم  گرش ابوالقا سر دي کرد و پ لع  شد و او را خ شیمان  پ

باهلل داد. ستعلی  قب او را الم هد و ل مد را ولیع و  «اح

فت  گروه در خال مدن دو  جود آ جب بو نص مو یر  ين تغی ا

 فاطمیان شد. 

گروهی نص اول را قبول داشته و نزار را امام و 

دانستند و گروه ديگر ناص دوم را قباول خلیفۀ بعدی می

کرده، گروه اول فعالیت خود را تحت عنوان دعوه جديد 

فاطمی  مت  شرق حکو لک  سوريه» در مما يران و  پی « ا

ارتباط خود را با دستگاه خالفت فاطمی قطع  گرفتند و

 اند. کرده

گااروه دوم در مصاار و شاامال افريقااا از نااص دوم 

می از  یروی عظی شد ن عث  مر با ين ا که ا ند  يت نمود حما

شمن  نوان د به ع شرق  سماعیلی در  یروان ا یان و پ داع

گر  مل دي شوند. از عوا شناخته  فاطمی  ستگاه  بالفطره د

تاوان باه آن باه است که می سقوط فاطمیان عامل خارجی

عنوان عاملی در سرنگونی فاطمیان نگاه کرد و آن آغاز 

های صلیبی توسط اروپا بر ضد جهان اسالم بود و اين جنگ

 تهاجم در پی اقدام پاپ بر ضد جهان اسالم صورت گرفت. 

مارس»  ماه  بن دوم در  سی در 1۰9۵پاپ اور م مجل

هم در گری  ل  دي شکیل داد و مج تا ت مان  پالنی نوامبر ه

نگ  ل  ج ين مج پاپ در ا فت،  قاد يا مون انع سال در کلر

صرف  سیح را درت بر م که ق فاری  یه ک بر عل صلیبی را 

دارند، اعالم نمود و مخصوصًا به کسانی که در جنگ شرکت 
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جويند و عدۀ آموزش گناه داد و نیز با آنهاايی کاه می

 « دهد.شوند، نويد بهشت میدر جنگ کشته می

دت سه قرن سايه شوم خود را بر جهان اين جنگ م

ای که در حاوادث اسالم حاکم نمود. سیل تعصبات وحشیانه

هاای های مقدس يا جناگو واقعیات دنیای مسیحیت به جنگ

صلیبی تعبیر شد باعث ورشکستی اجتماعات هالک میلیون 

هاای های جنگ يا از گرسنگی و بیماریها مردم در میدان

شر نوع  هر  شد  یردار  که واگ سق فجور سفاکی وف ارت 

صلیبی را  يان  من جنگجو گذرد دا ست ب کن ا شان مم درمخیل

هاای صالیبی ملوث کرد هدف در اين جا بحث در مورد جنگ

توان در شمار اتفاقات بزرگی کاه نیست و فقط آن را می

در دوران سوم حکومت فاطمیان شکل گرفته و به نحوی به 

می سله  ين سل سقوط ا خارجی در  مل  نوان عا توان  ع

برشمرد. اما آنچه بیشتر باعث سقوط اين دستگاه دولتی 

توان هماان انشاقاق اساماعیلیان فااطمی دانسات شد می

ست  ست در د مل د موع عوا کرد مج يادآوری  يد  ته با الب

يکديگر داد وباعث سقوط فاطمیان گرديده ؛ اسماعیلیان 

مشرق برخالف فاطمیان مصر از به رسمیت شناختن خلیفه 

ز زدند و هواخواهی خود را از نزار و ذريۀ جديد سربا

اواعالم داشته و ارتباط خود را با سازمان ضعیف شده 

که  سماعیلیان  تی ا ند. و ح طع کرد قاهره ق یان در  فاطم

گردان  کرده از او روی  خاب  فت انت به خال ستعلی را  م

 شدند. 

با مرگ مستعلی و ترور آمر پسر و جانشین مستعلی 

ان طرفداران نزار تحت رهبری ح  به دست مخالفان که هم

قرار  سقوط  شیب  فاطمی را در سرا فت  ند خال صباح بود

دادند. و با ظهور سردار کرد نژاد صالح الدين ايوبی 

بود  ند  بی مان مانی  صلیبی قهر های  که در دوران جنگ
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سقوط  ما  شده ا یده  سط وی برا فاطمی تو فت  ساط خال ب

سما بود و ا سماعیلیان ن کار ا يان  یان پا عیلیان فاطم

ها ق  ۴۷2حرکت جديد خود را تحت رهبری حسن صباح از 

سال  موت در  عۀ ال فتح قل به  فق  غاز و مو ها ق  ۴83آ

شدند و اين قلعه پايگاه و  مرکزيتی برای آنان شد تا 

مدت پیش از يک قرن و نیم بیم و هراس در دل دشمنان 

با  ند  جای ده سماعیلی  فدائیان ا جر  سیله خن به و خود 

ها ق توسط مغولن اين نهضت به  ۶۵۴در سال  سقوط الموت

 حرکت خود تا کنون ادامه داده است. 

 

 شعوبیه

خلفای راشدين تا حدودی  در دوران رسول اکرم و 

خصوصًا امیر مومنان علی علیه السالم تساوی و برابری و 

شی  سیاه حب شی و  سید قري بین  شد و  می  يت  برادری رعا

ن امويان و خصوصًا با اما در زما .تفاوتی قائل نبودند

شروع خالفت معاويه بن ابی سفیان که ظاهرًا و باطنًا با 

سلطنت  هان  بود و خوا خالف  برادری م بری و  صول برا ا

مطلقه بود و با خاندان پیغمبر دشمنی میکرد و اخالف 

خود را بر مرکب قدرت نشاندند و با خدعه و حیله دست 

ند تاه کرد لی را کو ضرت ع بر و ح بر  اولد پیغم عالوه  و 

می  تر  قوام بر ساير ا بر  عرب را  قوم  ها  مه اين ه

می  ته  نژادی گف عیض  که تب قع از روش  ستند. در وا دان

شود، پیروی می کردند و ملت های ديگر را که مسلمان 

لتًا عااارب نبودناااد. شاااده بودناااد اماااا اصاااا

مصريان،رومیان، مردم ترکستان و غیره مانندايرانیان،

س شمردند و آرا پ می  تر  جم میت  به نان را ع ند  خواند

معنی گنگ و ايرانیان را بالخص با اين عنوان خطاب می 
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کردند و از ازدواج عرب و عجم جدًا جلوگیری می کردند 

و مساجدی که بوسیله اين ملت ها ساخته می شد، اعراب 

تار  سبک رف ين  ند و ا می نمود خودداری  به آن  از ورود 

مه داشت و بطوری آنان تا زمان خالفت عباسیان نیز ادا

که می دانیم هارون الرشید با اينکه معتقد بود مامون 

)فرزناادی کااه از زن ايراناای خااود داشاات( باهوشااتر و 

مهربانتر است، معذالک امین را که از همسر عرب خود 

داشت به وليتعهدی انتخاب کرد. اين اعمال موجب گرديد 

ین که ايرانیان ناراضی و از قوم عرب متنفر شوند و هم

باعث و انگیزه پیدايش نهضت معروف شعوبی گرديد، که 

بر تمدن و فرهنگ ايرانی قبل از اسالم و عصر ساسانی 

سوم  ند، آداب و ر سعی میکرد بود و  شده  گذاری  يه  پا

زرتشتی و ايرانی اصیل را اجرا نمايند. اين ادعا حتی 

در اشعار برخی از شعرا از جمله در اشعار اسدی طوسی 

به دعاوی مردی عرب سروده است، ديده می که در پاسخ 

شعر  سن ال بن ح عالن  ند  مر شود. گوي به ا لوراق  بی ا

ت وطاهر به او طاهربن حسین کتابی  در مناقب عرب نوش

 صله وجايزه داد و سی هزار درهم به او بخشید. 

فااتمش اااو ديوانااه بساای گ

  اکنونگفتی و

پاسااخ شاانو ای بااوده اااو 

 ديوان بیابان 

شما  صنع  نیم ما  سره دا يک

 و شما پاک

عاج ما  صنع ز هر  ستید ز  زه

 و حیران

شما گرنه به مرلت و  هآين

 عزی را

بدل از  نزد  برا  يد  کرد

 کفر زعصیان

گرا  خون و  می  يد ه خورد

 دختری آمد

خاک  به  نده  می ز يد ه کرد

 اندر و پنهان

می از  خر ه يد بنوز ف يدتان ی آر يد از  که د بود  او 
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 ت اندانمحنّ  محمد

صد کردن وز  از ق خون  به 

 شهر براندش

ستن  شنام و زبشک از دادن د

 دندان

خواندياااد و را شااااعر و 

 ديوانه و جادو

بر دينش گرفتید بدل خدمت 

 اوثان )بتها(

عالوه بر شعر و شاعری مردم خرده پا و کشاورز و 

با  ناگون  صورتهای گو يران ب نان ا شن بی شه ور و رو پی

بر  شدند و  گام  شعوبی هم های  ضت  عرنه فای  صًا  بخل خصو

شیعیان و حتی اسماعیلیان که بر ضد  -اموی با خوارج

ظلم و ستم بنی امیه برخاسته بودند، همراهی و همگامی 

 میکردند.

مول  شدند،  می  که آزاد  گامی  سیر هن یان ا ايران

که  ند  می گفت موالی  نان را  مع آ شدند و ج می  یده  نام

اعراب اين موالی ايرانی از همه بیشتر بودند. عقیده 

بود که نژاد عرب برای فرمانروايی و جنگ آفريده شده 

مدن  موالی ت جه  شه، در نتی سب و پی برای ک موالی  و 

 ساسانی را زنده کردند.

يد:  سالم گو مدن ا تاريخ ت يدان در  جی ز ها »جر عرب

بر  صوص  شتند و بخ می پندا گران  بالتر از دي خود را 

آنان موالی ملتهای مسلمان غیر عرب مباهات می کردند، 

فعی از تابعان نامی  شامی خواندند .... نافع بن جبیر

گر  بود( ا کی  سید  می پر يد  می د نازه ای  که ج همین

د: از قريش بود: می گفت: افسوس از قوم من يکی نگفت

هم  سوس  فت: اف می گ بود  عرب  ند:  می گفت گر  شد. ا کم 

وطنم مرد. اما اگر می گفتند: غیر عرب )موالی( بود. 

دی می گفت: کالی خداست، می خواهد می برد و با خونسر

می خواهد می گذارد. عربها می گفتند: سه ایز نماز را 

 «در هم می شکند، سگ، الغ و موالی.
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با  عراب را  موالی، ا به  سبت  شار ن یر و ف تحق

ماجرای شعوبیه مواجه کرد. اين شعوبیه کسانی بودند 

داشتند  که در مقابل غرور نژادی پیش از حدی که اعراب

نه فقط منکر تفوق و برتری سیادت فطری آنها )ایزی که 

اعراب ادعا داشتند( بودند بلکه تمام اقوام عالم را 

مساوی می شمردند و تفاخر و تعصب عرب را مخالف اسالم 

و قرآن می دانستند و رد می کردند. بلکه اقوام عرب 

را از ساير اقوام پست تر هم می شمردند. اين جماعت 

بنام شعوبیه اختصاص يافته اند مدعی شدند که عرب که 

م ديگر نیست، بلکه خود از ارا نه تنها مزيت بر اقو

ی نیز عاری است، هرگز نه دولتی داشته اند، زيتّ مهر 

نه قدرتی، نه صفت و هنری به جهان هديه کرده است، نه 

شته  نری ندا شی ه غارتگری و مردمک جزء  تی،  نش و حکم دا

. اما نددبختی اولد خود را می کشته ااست  از فقر و ب

قرآن و آيین اسالم که عربها بدان می نازند و بر ديگر 

عرب  به  صاص  هیچ اخت خود  شند،  می فرو خر  سلمانان ف م

 ندارد.

شعوبیه رسوم و آداب خاص عرب را که ارتباطی به 

اسالم نداشت و بازمانده عهد جاهلیت بود، مکرر مسخره 

اب را کااه بااه آن افتخااار میکردنااد. حتاای بالغاات اعاار

میکردند ناایز و بی اهمیت می شمردند و اشعاری بعربی 

سری را  شته ک فاخر گذ خود م شعار  سرودند و در ا می 

فرياد می کردند. مثالً اسماعیل عیار شاعر ايرانی که 

اد خااود فخاار میکاارد و خشاام خلیفااه هشااام را ژبااه ناا

برد در شاربن  يا ب کرد.  عن می يان را ل خت، امو  برانگی

ی عباسی خلیفه عباسی به زندقه متهم شد از دزمان مه

پیشروان شعوبیه بود و اعراب را هجو میکرد و به آنها 

 نسبت موش خواری و شترارانی می داد.
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جنبشهای ايرانیان در راه احیای استقالل سیاسی 

 ايران 

پ  از شکست نهاوند ايرانیان به سه دسته تقسیم 

شتر از روحانیون و اشراف شدند: گروهی از ايشان که بی

بودند از ايران دل برکندند و رهسپار هندوستان شدند. 

گروهی ديگر در ايران ماندند و در حف  دين و رسوم و 

سته  سومین د ند.  شش کرد خود کو کان  نگ نیا يین و فره آ

شدند و از  شرف  سالم م قدس ا ين م به د که  ند  سانی بود ک

ل شئون مخت عرب در  مدن  بان و ت به ز شنايی  مدنی و آ ف 

حکومتی نفوذ کرده به کارهای بزرگ دست زدند تا آنجا 

 که به مقامات بزرگ علمی و اجتماعی و سیاسی رسیدند.

نان از  یه، آ نی ام فای ب مدن خل کار آ با روی 

یروی  نژادی پ عیض  یت و تب ست دوران جاهل کار و سیا اف

کردند. و همین امر وحدتی را که اسالم میان همه اقوام 

جا سلمان اي جايی م به  کار  برد  یان  بود از م کرده  د 

ندگی  شم ب به ا لوب را  لل مغ مه م يان ه که امو سید  ر

ين  جه ا شمردند. نتی کوم  موالی و مح نان را  سته آ نگري

تحقیر و آزار و شکنجه ها جز پراکندگی مسلمانان ثمره 

ديگری در بر نداشت زيرا مسلمانان غیر عرب اغلب از 

ظهور اسالم بر قسمت ملل بزرگ عالم بودند که قبل از 

بزرگی از جهان آنروزی حکومت میکردند و سابقه ممتدی 

که از  شتند  نداری دا هانگیری و جها لم و ادب و ج در ع

یان از  یان و ايران یدانیم روم که م نان انان یان آ م

 ديگران برترند.

به  جه  بود و تو شوارتر  یان د بر ايران حال  ين  ا

اضی میساخت، گذشته پر افتخار خود آنان را بیشتر نار
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باارای رهااايی از وضااع مااورد بحااث بهتاارين راهاای کااه 

یه  نی ام فای ب نداختن خل ند برا پیش گرفت یان در  ايران

يعنی حامی و مجری سیاست نژادی عرب بود پ  زمانی که 

دعوت بنی عباس نضجی گرفت ايرانیان متوجه آنها شدند 

یه  نی ام تر از ب قی  سی منط مور سیا که در ا باس  نی ع ب

اون ند  يده  بود يان گرد ست امو ضعف سیا طه  جه نق متو

 بودند در تبلیغات خود جانب ايرانیان را گرفتند.

روی کار آمدن بنی عباس توسط ابومسلم خراسانی و 

ايرانیان مايه نفوذ کلی آنان در حکومت اسالم شد از 

سه  عرب  با  ضه  له و معاو برای مقاب یان  پ  ايران ين  ا

 راه در پیش گرفتند: 

اسی که بوسیله ابومسلم آغاز شد و اول : قیام سی

بعد از ناسپاسی نسبت به ابوسلمه خالل و ابومسلم بشدت 

ادامه يافت که نتیجه آن تشکیل سلسله های طاهريان و 

 صفاريان و سامانیان شد.

يب  مد در تخر سالم و تع يین ا ضد آ بر  یام  دوم : ق

مبانی آن که در واقع اين اقدام نوعی مقاومت منفی بر 

ت اسالمی بود و در عصر بنی عباس با شدتی عجیب ضد حکوم

ادامه يافت که با مقاومت خلفا و ايرانیانی که بدين 

 مقدس اسالم مشرف شده بودند روبرو شد و شکست يافت.

سااوم : مبااارزات اجتماااعی و ادباای کااه بوساایله 

سالمی  کار ا با اف شان  فت اي صورت گر يران  سلمانان ا م

ن غرور  بر  ند  عرب رفت کام  نگ ح خواهی بج ژادی و خود

اعراب و تحقیر ساير اقوام بديده انتقادی نگريستند و 

میگفتند که اسالم با انین فکری مخالف است. تفاخر بین 

احزاب و قبايل را محکوم ساخته شخصیت افراد را تنها 

شاکش  ستند. در ک قوی میدان قی و ت ضايل اخال يق ف از طر

که در  مبارزات اجتماعی و ادبی گروهی نیز پیدا شدند
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برابر اعراب نژادپرست سخن از تفصیل و برتری عجم بر 

عرب بمیان آوردند اه میديدند که تبلیغ نظريه انسانی 

عرب  ستان  یدن نژادپر هم کوب برای در سالم  تدالی ا و اع

با  يد  نان را با طی آ يه افرا ند و نظر می ک يت ن کفا

نظريه مشابهی کوبید. درنتیجه اساس تبلیغات اين دسته 

وم عرب بود و ادعا میکردند که هر قوم و ملتی تحقیر ق

هر اند پست باشند باز هم بر قوم عرب برتری دارند 

يادی  گروه ز که  سید  جايی ر نان ب غات آ کار تبلی تی  ح

مسلمان شده بآنان پیوستند و در اشاعه تبلیغات آنها 

 فعالیت نمودند.

اعراب شايد لف  شعوبیه را در مورد همین جماعت 

اند و ای بسا بغلط درباره همه کسانیکه در بکار برده 

پی برانداختن سلطه ناروای اموی و عباسی بوده اند. 

یان  پی بن که در  شد  می  طالق  سانی ا شعوبیه بک يرا  ز

نهادن دولتی براساس يک قوم باشند و جهت رسیدن باين 

 هدف در تجزيه ملت اعتقادی و ضد قومی اسالم بکوشند.

شعوبیه  نوان  ظر ع ين ن عت از ا بر جما قط  يد ف با

بر  عرب آن را  ست  کام نژادپر لیکن ح شد  طالق می یر ا اخ

هرک  که مخالف تسلط ناروای عرب بود اطالق میکردند تا 

هان صل ج با ا ضديت  کار  یب شوند و اف نامبردار  سالم  ا

 عمومی را بر ضد آنان تجهیز نمايند.

ضربات  یان  ماعی ايران بی و اجت یام اد اه ق اگر

کومت نژاد عرب وارد آورد ولی قیام شديدی بر نفوذ و ح

واقعی ايرانیان از طريق سیاسی و نظامی صورت گرفت و 

به نتايج بزرگی منتهی گرديد با شروع هر نهضت جديد 

يد  عرب وارد میآ يان  کر فرمانروا بر پی تازه ای  ضربت 

تا سرانجام به ايجاد و تاسی  حکومتهای مستقل ايرانی 

د اولین قدم در نهضت منجر گشت. همانطور که اشاره ش
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سیاسی و نظامی ايرانیان بوسیله ابومسلم برداشته شد 

 که در اين نهضت دو هدف نهفته بود:

 اول برانداختن خالفت بنی امیه

دوم وارد کااردن عنصاار ايراناای در دسااتگاه حکااومتی و 

قومی  سته  که شاي یان بحدي ماعی ايران فوذ اجت جاد ن اي

 بوده. آنشريف و با سابقه ای نظیر 

یه و روی  نی ام ضد ب بر  یام  يق ق یان از طر ايران

بر  که  ند  ند هرا بزودی دريافت باس  نی ع کار آوردن ب

با  خود را  لیکن  ند  ست يافت خود د صد  سیاری از مقا ب

مخالفان جديدی مواجه ديدند سیاست مزورانه بنی عباس 

سلمه  شتن ابو ند ک نان مان فت آ غاز دوران خال مان آ از ه

و عبدالااه باان مقفااع و خااالل و ابومساالم خراسااانی 

 برانداختن خاندان برمکی بخوبی آشکار شد.

قتل ابومسلم بفرمان منصور ايرانیان را سخت بر 

مت  که حکو شدند  بر آن  پ   شورانید  باس ب نی ع ضد ب

بیگانه را يکباره از ايران ريشه کن سازند و استقالل 

ين  به ا ند و  يد کن خويش را تجد میهن  ته  ست رف از د

ه هر ج یب از  ضد خود  تترت بر  یام  ضت و ق ماده نه را آ

 روايان عرب ساختند.فرمان

اين نهضت ها دو صورت داشت يکی مذهبی که هدف آن 

احیای دين زرتشتی و مزدکی و مانوی بود ديگر سیاسی 

 که هدف آن تشکیل حکومتی قوی و مستقل بود.

بهر تقدير قیامهای سیاسی و مذهبی ضد سلطه عرب 

هدف  قت  که در حقی بارت از را  که ع شتند  حدی دا وا

ستقالل ملّ  مت و ا يد عظ عرب و تجد مت  نداختن حکو ی برا

 ايران بود میتوان بشرح زير ذکر نمود:
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 به آفريد

ين از مردم زوزن خراسان ردبه آفريد پسر ماه فرو

بود بنا بقول ديگری در قصبه سیراوند از قصبات خواف 

و پ   خراسان میزيسته که مدتی در کشور این بسر برده

 از هفت سال مراجعت نموده است.

يدی آورد  يین جد سانی آ سلم خرا مان ابوم وی در ز

مات  با تعلی که  بود  شت  مذهب زرد مان  بانی آن ه که م

سی  که بفار تابی  نین ک بود و همچ شده  یب  سالمی ترک ا

نوشته بود به پیروان خود ارائه و دستور داد پیروانش 

گزاری گام بر ند و هن ستايش کن شید را  جه  خور ماز متو ن

سمتی باشند که خورشید طلوه میکند و برخالف زردشتیان 

هنگام صرف غذا زمزمه نکنند و از کشتن حیوانات دوری 

با  شد و از ازدواج  غر با یوان ل که ح گر زمانی ند م جوي

ند  لف بود یروان وی مک نین پ ند و همچ حارم دوری نماي م

 ها کوشش که نسبت به آبادی راهها و مرمت و تعمیر پل

شه  ند و همی صرف  ۷/1کن ين راه  خود را در ا يی  دارا

 کنند.

موبدان زردشتی با به آفريد از در مخالفت برآمدند و 

از وی ناازد ابومساالم شااکايت کردنااد و گفتنااد وی نااه 

مسلمان است و نه اعتقادی بدين زردشتی دارد وجود وی 

باعث اختالل هر دو دين يعنی اسالم و زردشتی شده است 

تاثیر گفته های آنان قرار گرفته و جهت  ابومسلم تحت

ساارکوبی بااه آفريااد از آنااان حماياات کاارد و يکاای از 

سرداران خود بنام ابو عبداله بن شعبه را مامور دفع 

ید يد او گردان سط  به آفر هرات تو بادغی   کی  در نزدي

سردار مذکور اسیر شده و سپ  به فرمان ابومسلم کشته 

اول  ير معتقد بودند.شد.طرفداران به آفريد به اصول ز
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، سوم عقیده به بعضی اعداد مانند عدد تغیبت، دوم رجع

 هفت.

 

 راونديه

بعضی اين فرقه را منسوب به راوند کاشان و بعضی 

منسوب به نیشابور میدانند. فرقه ای از مسلمین هستند 

که عباسیه يا شیعه آل عباس نیز خوانده میشوند و به 

که خال سوبند  ندی من له راو عد از عبدا مت را ب فت و اما

پیغمبر به ارث، حق عم او عباس بن مطلب و فرزندانش 

 میشمارند.

هنگامیکه خبر قتل ابومسلم توسط ابوجعفر منصور 

خلیفه عباسی باين جماعت رسید تصمیم گرفتند که خود 

را به منصور نزديک کنند و همانطور که او با نیرنگ و 

ها  بود آن کرده  هالک  سلم را  عه ابوم یز او را از خد ن

باط  سلم ارت با ابوم نديها  يرا راو ند ز یان بردار م

داشتند و يکی از مقاصد آنها گرفتن خون ابومسلم بود 

جماعت مزبور که در ظاهر منصور خلیفه را خدای خويش 

لیکن  شدند  غداد  عازم ب يارت وی  برای ز ستند  میدان

خلیفه بر نیرنگ آنها اطالع يافت و عده زيادی از آنها 

ها  1۴1سال ) را در شه آن لیکن ري سانید  تل ر جری( بق ه

 بکلی قلع نشد.

راونديان گذشته از اينکه به تناسخ و حلول قائل 

شتراک زن  باره ا یز در مزدک را ن ظاهرًا آراء  ند  بود

که از  ند  قد بود شان معت مورد خود شتند در  بول دا ق

ها  ضی از آن لت بع مین ع ند به جاز برخوردار یروی اع ن

ز کنند خود را از جاهای بلند پرت بتصور اينکه پروا

 کردند و قطعه قطعه شدند.
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 رستاخیز برازبنده

که در  شید  طولی نک نديان  عام راو تل  عد از ق ب

خراسان شخصی بنام برازبنده که از طرفداران ابومسلم 

خراسانی بود به خونخواهی او قیام نمود و عده زيادی 

را دور خااود جمااع کاارد وی توانساات کااه نظاار مساااعدت 

فه  صور خلی نده من بدالرحمن ازدی نماي بن ع بدالجبار  ع

عباسی را نیز که در خراسان اقامت داشت بسوی خود جلب 

کند تا بکمک او عده ای از اعراب و معتمدان خلیفه را 

 بقتل رساند.

هت  فراوان ج سپاهی  با  هدی را  خود م سر  صور پ من

سرکوبی برازبنده بخراسان فرستاد و در زد و خورد بین 

فد تل طر نده بق هدی برازب سپاهیان م نده و  اران برازب

 رسید.

 

 قیام يوسف البرم

سال ) به  نی  هدی يع فت م مان خال جری  1۶۰در ز ه

نام  صی ب یف شخ نی ثق له ب هاجر قبی عراب م مری( از ا ق

حدود  نی در  سان يع شرقی خرا سمت  برم در ق سف ال يو

مرورود طالقان و جوزجانان بادعای امامت قیام کرد و 

پوشاانگ را کااه در دساات مصااعب جااد طاااهر حکوماات شااهر 

شرقی  نواحی  مام  بر ت فت و  بود از او گر ینن  ذوالیم

خراسان استیال يافت لیکن نهضت وی اندان دوامی نکرد 

زيرا در همان سال بوسیله يزيد عامل خلیفه در خراسان 

کرد و وی در  غداد  نه ب يرا روا يد و شد و يز ستگیر  د

لو ته ون ف به گف نا  سید ب تل ر جا بق ندی آن قق هل تن مح

عوت  بدی د یز از  کی و پره به نی مردم را  برم  سف ال يو
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مینمود و جز اين هدف ديگری نداشت. بطور کلی بايد در 

نظر داشت که اين قیام معروفیت اندانی ندارد و جنبه 

 ابهام آن بیشتر است.

 

 )سناباد( سنباد

هجری( سنباد ملقب به اسپند فیروز  13۷در سال )

سی  قراء سردار مجو کی از  که در ي سانی  سلم خرا ابوم

نیشابور بنام آهن سکونت داشت بخونخواهی ابومسلم بر 

قزوين و  صرف  پ  از ت کرد.  خروج  سی  فه عبا صور خلی من

ست  یز د سلم ن خزائن ابوم بر  قوم  در ری  شابور و  نی

يافت و تصمیم خود را مبنی بر اينکه بسوی ايالت عرب 

ا براندازد و خانه نشین حجاز پیش روی کند و خلیفه ر

 کعبه را منهدم سازد اعالم داشت.

ستان و  سان طبر سیاری از مجو که ب ید  يری نپاي د

نقاط ديگر همچنین مزدکیان گرد او جمع شدند و تعداد 

شته  فر نو هزار ن صد  يب يک مورخین قر يرا  فداران و طر

 اند.

وی بطرفداران خود میگفت که ابومسلم نمرده است 

او را تهديد بقتل نمود بکمک  لیکن بعلت اينکه منصور

سفیدی درآورده  بوتر  صورت ک خود را ب هی  ظم ال سم اع ا

 پرواز کرد.

لک  ظام الم جه ن بری و خوا ثار ط که در آ طالبی  م

ديده میشود که با داستانهای نیمه افسانه ای ماخوذ 

نای  ست مب شده ا لوط  لور مخ مه و فلک یات عا از ادب

شان  خوبی ن شورش را ب ين  ماعی ا یب اجت یدتی و ترک عق

میدهد بفرمان منصور خلیفه عباسی جمهور بن مرار عجلی 

سختی بین طرفداران سنباد مامور سرکوبی سنباد شد جنگ 
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قع  مدان و ری وا بین ه که  فه در بیابانی سردار خلی و 

شده است در گرفت که بشکست سنباد منجر شد و قريب شصت 

طولی  شدند  شته  نگ ک ين ج یروانش در ا فر از پ هزار ن

نام  صی ب سط شخ فرار بتو گام  سنباد هن خود  که  شید  نک

سید. فا تل ر ستان بق قوم  و طبر بین  بری  نان ط صله لو

 بین قیام و قتل او هفتاد روز بود.

قیام خونین سنباد هراند بزودی فرو نشست لیکن 

 پیروانش پ  از وی مخفیانه بفعالیت خود ادامه دادند.

گراه مورخان قیام وی را جهت گرفتن انتقام خون 

که  ست  يد دان لیکن با ند  سته ا فه دان سلم از خلی ابوم

ک تاه  یام کو ين ق سنباد در ا عی  ست هدف واق ردن د

 زمامداران عرب از سرزمین ايران بوده است. 

با وجود اين پیروزی سريع که نصیب منصور شد وی 

باز هم نگران اوضاع بود زيرا بخوبی دريافته بود که 

توده های روستايی ايران در حال غلیان اند و مقدمات 

 شورشهای تازه ای را فراهم می سازند.

 

 اسحق ترک

بعد از قتل ابومسلم قیام يکی ديگر از کسانیکه 

 1۵8-13۶کرد اسحق ترک است که در زمان خالفت منصور )

 هجری( در ماوراءالنهر علم شورش را برافراشت.

ظر  ختالف ن خان ا بین مور سب وی  صل و ن باره ا در

وجود دارد بعضی ويرا از نسل زيد بن علی دانسته اند 

و بعضی ديگر معتقدند که مردی عامی بوده است. بايد 

با اين نکته توجه داشت که اسحق ترک نبوده است نظر 

باينکه زمانی به فرمان ابومسلم به سمت سفیر به نزد 
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زمان به بعد باسحق ترک معروف  ترکان رفته بود از آن

 گرديد.

بعااد از کشااته شاادن ابومساالم اسااحق تاارک بااه 

ماوراءالنهر رفت و در آن محل با فرقه های رزامیه و 

ند و او را  سلم بود فداران ابوم که از طر سلمیه  بوم

که  بود  قد  سحق معت شد. ا حد  شتند مت می پندا نده  ز

شت ست زرد شت ا ستاده زرد ست و فر با ا سلم از ان  ابوم

زنده است و بزودی برای دوام و بقا کیش خويش بايستی 

 ظهور کند.

ديری نپايید که پیروان اسحق ترک از میان رفتند 

ست  قی در د صحیح و دقی طالع  هم ا کار او  بت  و از عاق

 نیست.

 استاد سی 

استاد سی  از اهالی بادغی  هرات بود که اصل و 

هجااری( در  1۵۰نسااب وی درساات روشاان نیساات. در سااال )

خراسان بنام ابومسلم قیام کرد با وجود دعوی مسلمانی 

به  ند  کرد و مان یروی می شتی پ ين زرد باطن از د در 

 آفريد تصمیم به تجديدنظر در آيین مزديسنا را گرفت.

خويش در  نی  یام عل عوت و ق شروع د بل از  وی ق

اطراف سیستان و هرات دارای نفوذ و قدرت زيادی بود. 

وده است که بنا بقول طبری و بسبب همین قدرت و نفوذ ب

ابن اثیر در آغاز دعوت مردم بیش از سیصد هزار نفر 

سمتی از  بر ق عده  مین  مک ه که بک شدند  مع  دور او ج

بار  ندين  فت ا پیش ر مرورود  تا  فت و  ست يا سان د خرا

سپاهیان خلیفه را شکست داد. سرانجام بفرمان مهدی که 

خاز بود  سان  مت خرا هده دار حکو مان ع بن در آن ز م 

نگ  ين ج که در ا شد  سی   ستاد  سرکوبی ا مامور  مه  خزي
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شکست خورد و بیش از هفتاد هزار نفر از يارانش مقتول 

یز  خود او ن شدند.  سیر  تن ا هزار  هارده  يب ا و قر

 متواری شد ولی بزودی دستگیر گرديد و بقتل رسید.

که  شت بل سی ندا به سیا ها جن سی  تن ستاد  ضت ا نه

بو یز  مذهبی ن به  سان دارای جن ضی از خاورشنا د. بع

که در  هايی  کی از موعود يف ي ند او را در رد سته ا خوا

سنن زردشتی انتظار ظهور آنان را دارند قرار دهند و 

اگر کثرت پیروان وی درست باشد باحتمال قريب به يقین 

میتوان علت جمع شدن زردشتیان سیستان و خراسان را به 

د بعید بنظر دور او بستگی به عامل مذکور دانست هران

میرسد که در زمان مورد بحث در سیستان و هرات به آن 

 تعداد مردان جنگی بین زردشتیان وجود داشته باشد.

گويند مراجل مادر مامون دختر استاد سی  بوده 

 1۷۰است و بنا به گفته ابن اثیر ولدت مامون در سال )

فاق  سی  ات ستاد  یام ا پ  از ق سال  ست  نی بی جری( يع ه

تاده  بر اف ين خ صحت ا به  ست  شکل ا هت م مین ج ست. به ا

عل  عدها ج هايی را ب سبت  نین ن سا ا کرد. ای ب ماد  اعت

کرده اند تا اينکه بدينوسیله نسبت مامون را از طرف 

 مادر به بزرگان و روحانیون ايرانی به پیوندند.

 

 مقنع

در مورد مقنع و ابتدای کار وی و اگونگی زندگیش 

ظ جه ن ند خوا سندگانی مان یر و نوي ند م لک و خوا ام الم

حمداله مستوفی و قاضی احمد بن احمد بن محمد غفاری و 

هندوشاه نخجوانی و ابن خلکان و مقدسی و نرشخی و ابن 

اثیر و ابومنصور عبدالقادر بغدادی مطالبی نوشته اند 

 که از مجموع آنها انین استنباط می شود:
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المقنع در يکی از قراء مرو بنام کازه متولد شد 

طا  گر ع خی دي شم و بر يرا ها نام و مورخین  ضی از  بع

فت  گام خال شته و هن نام دا کیم  پدرش ح ند و  سته ا دان

بوده  سان  یر خرا سرهنگان ام جز  سی  فه عبا صور خلی من

است. المقنع ابتدا نزد ابومسلم رفت و ديری نگذشت که 

به وزارت عبدالجبار بن عبدالرحمن الزدی والی خراسان 

 منصوب شد.

هجااری( کااه در  1۶۷-13۶ن خالفاات منصااور )در دورا

ساند  تل ر سانی را بق سلم خرا ناجوانمردی ابوم مال  ک

المقنع در ماوراءالنهر ادعای پیغمبری کرد که بفرمان 

غداد  لیکن وی از ب شد  غداد  نه ب ستگیر و روا صور د من

شدند  مع  يادی دور او ج عده ز شت و  مرو بازگ خت و ب گري

س لی خرا به وا بن قحط ید  که حم ماجرا همین ين  بر ا ان 

 آگاهی يافت عازم سرکوبی المقنع شد.

لیکن المقنع بسرعت از جیحون گذشت و در قلعه ای 

بنام سیام که در نزديکی شهر کش بنا شده بود اقامت 

گزيد و اندين بار سپاهیانی را که از طرف مهدی خلیفه 

ست داد.  ند شک شده بود عزام  سرکوبی وی ا صد  سی بق عبا

به نیشابور آمد و بفرمان وی حسین  بنااار مهدی شخصاً 

بن معاذ حاکم بخارا مامور سرکوبی و دفع شورش المقنع 

هجااری( بااین  1۵9گرديااد در جنااگ سااختی کااه در سااال )

سپاهیان حسین بن معاذ و طرفداران المقنع در نزديکی 

ضر  ند و حا ست خورد نع شک یروان المق فت پ شخ در گر نر

به ما  شدند، ا سالم  قدس ا يین م بول آ شت  بق جرد بازگ م

مسلمین مجددًا خود را برای مقابله با سپاهیان خلیفه 

 آماده کردند.

اين بار بفرمان مهدی اندين لشکر قلعه نرشخ را 

تحت محاصره خود قرار دادند و اون مدت محاصره بطول 
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نع را  سالر المق فه سپه سپاهیان خلی نده  ید فرما انجام

انکه مشهور فريفت و ويرا واراد به تسلیم قلعه کرد ان

است المقنع همینکه پ  از خیانت سپهسالر خود کار را 

بر خود تنگ ديد برای آنکه جسدش بدست دشمن نیفتد خود 

 را در تنوری پر از آتش افکند.

معروفیت المقنع بیشتر بستگی به سه عامل داشته 

 است:

تا  شت  خود دا هره  بر ا مًا  که دائ ين  قابی زر اول ن

باعتقاد خود و پیروانش از نور خیره کننده سیمايش در 

قیافه زشت و ،زحمت نباشند يا بنا بقول دشمنانش مردم 

 نازيبای او را رويت نکنند.

لوع  شب ط ااه نخ شب از  مه  مان وی ه که بفر ماهی  دوم 

 میکرد و مدتی در افق باقی میماند.

دکشی وی و اصحابش و ظاهرًا با اين عمل نه تنها سوم خو

میخواست بدست دشمنان خود نیفتد بلکه قصدش اين بود 

شب را  ماه نخ کرده.  بت  ند غی صور کن فدارانش ت که طر

شاعران ايرانی و عرب بکرات در آثار خويش ياد کرده 

ماه کاشغر ماه سیام « ماه نخشب»اند اين ماه بماه کش 

 ه است.و ماه مرو معروف بود

درباره ماهیت اين ماه مورخان اسالمی که در آثار 

خود از آن نام برده اند معتقدند که المقنع بوسیله 

می  ظاهر  شب  فق نخ ماهی را در ا نین  جادو ا شعبده و 

 ساخته است.

لیکن  ست  شن نی ضر رو حال حا گونگی آن در  که ا ند  هرا

ضی و  عد ريا ستفاده از قوا با ا که  کرد  صور  توان ت می

و شیمی بچنین کاری دست میزده است بهترين دلیل  فیزيک

اين مدعا آنست که بعدها از ته همان ااهی که ماه از 
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یرون  بود ب یوه  لو از ج که مم فی  کرد ظر لوع می آن ط

 آوردند.

پیروان المقنع به سپیدجامگان )المبیضه( معروف 

يرا  ستند ز خود میدان خدای  نع را  نان المق ند و آ بود

او خداوند است و در صورت آدمی  المقنع مدعی بود که

جلوه کرده است يعنی در حقیقت به تناسخ عقیده داشت و 

سپ   مد  صورت آدم درآ تدا ب ند اب که خداو بود  قد  معت

بصورت نوح و از صورت نوح بصورت موسی و عیسی و محمد 

و ابومسلم و سرانجام بصورت المقنع تجلی کرد. بعد از 

از در ماوراءالنهر خودکشی المقنع پیروانش سالیان در

که  ند  کرده ا صور  قان ت ضی از محق ند. بع باقی بود

 سپیدجامگان به مانويه و زنادقه انتساب داشته اند.
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 خرم دينان

خرم دينان يا خرمیه نام فرقه ايست که بعد از 

قتل ابومسلم بنای مخالفت را با خلفای بنی عباس در 

صًا در  يران مخصو بی ا شمال غر بی و  جان بالد غر آذرباي

 گذاشتند.

در مورد کلمه خرم دين بعضی مورخان تصور کرده 

اند که اين نام فقط اختصاص باتباع بابک داشته است 

لیکن از قراين انین استنباط می شود که خرم دين اسم 

قرن دوم  که در  يدی  مذهب جد یروان  برای پ ست  عامی ا

ندگان  سا بازما اه ب ند و  شده ا ظاهر  يران  جری در ا ه

یااان ساسااانیان در دوره هااای اسااالمی باادين نااام مزدک

 خوانده شده باشند.

 خرم دين بدو طايفه تقسیم می شدند:

گروهی که از جاويدان پسر شهرک )سهل( پیروی می 

کردند که به جاويدانان يا جاويدانیه معروف بودند و 

يا  یه  به بابک که  ند  بک بود یرو با که پ گر  هی دي گرو

ند. آن شده ا عروف  یان م یدانم بابک قه م ين فر چه از ا

اشارت مختصريست در آثار مورخان که متاسفانه آنها هم 

 خالی از تهمت و غرض نیست.

ند  ظر ندار حدت ن نان و خرم دي مورد  خان در  مور

زيرا بعضی ايشانرا از اسماعیلیه و باطنیان شمرده و 

عده ديگر آنها را از مزدکیان دانسته اند و حتی بعضی 

 به صوفیان اباحیه میدانند.ديگر آنها را منسوب 

بطور کلی خرم دينان مانند مزدکیان پیرو ثنويت 

بودند يعنی وجود دو مبدا جهانی که عبارت از روشنايی 

شتند  یده دا نین عق ند همچ قد بود شد معت تاريکی با و 

سازمان اجتماعی که شالوده آن بر عدم تساوی مالی و 
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يکی است ظلم و اجحاف نهاده شده باشد آفريده مبدا تار

يا به ديگر سخن اهريمن است و تبلیغ میکردند که بايد 

با تمام قوا بر ضد انین سازمان ظالمانه ای مبارزه 

کرد گذشته از اين ريشه بیعدالتی را در وجود مالکیت 

شعار  ستند و  ماعی میدان ساوی اجت عم ت مین و  صی ز خصو

های  مام زمین گذاری ت عین وا ضی ي مومی ارا یت ع مالک

به گروه کشاورزان تبلیغ میکردند کوشش آنها مزروع را 

در اين زمینه آن بود که روستايیان را از تحت تابعیت 

فئودالها و پرداخت مالیاتهای سنگین کمرشکن آن زمان 

جود  ضع مو شین و مومی را جان ساوات ع ند و م جات ده ن

 نمايند.

خرم دينان منحصر به پیروان بابک در آذربايجان 

نواحی ديگر ايران مانند اصفهان  نبودند بلکه در ساير

و طبرستان و خراسان و فارس و خوزستان و نهاوند و ری 

 و قم و سمنان و قزوين سکونت داشته اند.

شتها مورد ا بین  ردر  نان  خرم دي به  قوم  ين  ا

مورخان اختالف نظر وجود دارد بعضی معتقدند که مزدک 

ر زنی داشت بنام خرمه که بعد از قتل مزدک پیروان همس

خويش  شوهر  يد  شار عقا شغول انت کرد و م مع  خويش را ج

شر  خود را نا که  بک  یروان با سبت پ مین منا يد به گرد

 عقايد مزدک میدانستند به خرم دينان معروف شدند.

گروهی ديگر اعتقاد دارند نظر باينکه محل تولد 

بابک قريه خرمه يکی از قراء نزديک اردبیل بوده است 

 ه خرم دينان معروف شدند.بهمین مناسبت پیروانش ب

ظاهرًا اين ترکیب يعنی خرم دين تقلیدی است از ترکیب 

 به دين که در باب مذهب زردشت گفته می شده است.

خان و  بین مور سبت وی  باب ن ين: در  خرم د بک  با

فه  ست. ابوحنی ختالف ه حل ا لل و ن تب م سندگان ک نوي
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دينوری در کتاب اخبارالطوال بابک را يکی از فرزندان 

ن فاطمه دختر ابومسلم خراسانی دانسته و معتقد بمطهر

 است که طايفه فاطمیه از خرمیه بوی منسوبند.

سمعانی در کتاب النساب نام پدر بابک را مرداس 

ذکر کرده است. بعقیده ابن انديم مولف الفهرست پدر 

بابک روغن فروش بوده که با مادر بابک که زنی يک اشم 

کرد و در نتیجه بابک بدنیا  بود رابطه نامشروع پیدا

 آمد.

می  هامی  نین ات بک ورد ا مورد با سی در  سعید نفی

 نويسد:

در میان کسانیکه علم دار جنبش های ملی ايران بوده »

يران  نده ا نده دار شان را ز که اي ستند  تن ه ند  ند ا ا

بايااد شاامرد و جااای آن دارد کااه ايراناای ايشااان را 

ن نام نه خود  تاريخ  ستان و  نان دا ستم پهلوا با ر د و 

يوش و  کورش و دار يا  تن و  ئین  سفنديار رو ستان و ا د

سه  سد و حما هم دوش بشنا شیروان  کان و انو شیر باب ارد

های بسیار وقف سران اين مردم بزرگ اون ماه آفريد و 

يار و  سی  و ماز ستاد  سلم و ا سنباد و ابوم نع و  مق

و يعقوب لیث و امیر اسماعیل  جافشین و بابک و مرداوي

نی کند. در میان اين گروه مردان بزرگ بابک خرم ساما

دين از حیث مردانگی های بسیار و دلوريهای شگفت مقام 

ديگری دارد با اين همه تاريخ نويسان ايرانی و عرب 

در دوره هااای اسااالمی در هاار مااوردی کااه يااک تاان از 

پیشوايان اجتماعی و يا سیاسی ملت ايران جنبشی راست 

ون آمده است نتوانسته اند که کرده و بر تازيان بیر

مین  ند و به ست آورد ضت او را بد قت نه صود وی و حقی مق

فر و  بددينی و کی مذهبی و  به بد نبش وی را جن هت ج ج

بر  گرامیش را  خاطره  گوار و  نام بزر قه داده و  زندا
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صب  ند و تع لوده ا شت آ سیار ز های ب ها و افترا مت  ته

اره بابک ايشان را کور و کر و دروغ زن کرده است. درب

خرم دين نیز همین معاملت را روا داشته اند اما در 

اين زمان که ما از تعصب جاهالنه خلیفه پرستی و پذيرش 

استیالی بیگانگان وارسته ايم و به ديده حقیقت جويی و 

حق بینی بر تاريخ ديار خويش می نگريم بر ما آشکار 

 است که اين مردان بزرگ ايران را انديشه ای جز رهايی

از يوغ بیگانگان نبوده و اين همه طغیان های پیاپی 

که مخصوصًا در سیصد سال اول دستبرد تازيان بر ايران 

در تاريخ نیاکان خويش می بینم جز برای رهايی ايران 

 «از آن قید جانگاه نبوده است.

ئی   سهل ر بن  يدان  به جاو تدا  حال وی اب هر  در 

عد از درگذ ست ب جان پیو نان آذرباي يدان خرم دي شت جاو

خرم  ست  خويش درآورد و ريا قد ازدواج  جه اش را بع زو

يی  مان روا بک در آن فر که با یه اي فت ناح نان را يا دي

داشته و مشغول رواج دين خويش بوده است ناحیه وسیعی 

اساات در شاامال غرباای ايااران کااه قساامتی از آن جاازو 

آذربايجان قفقاز و قسمت ديگر آن جزو خاک آذربايجان 

که شامل ناحیه اردبیل و دشت مغان و ارس و ايران است 

مت  حل اقا بوده م جوان  فا و نخ ند و جل باد و مر اردو

ستان بذ نام برده اند که ظاهرًا بذ يا بذين هويرا کو

 يا ناحیه کوهستانی دشت مغان تطبیق می کند.

یايی  سب جغراف یت منا لت موقع قه بع ين منط در ا

فا  سپاهیان خل بل  سال در مقا ست و دو  يب بی بک قر با

رد و سرداران بزرگی مانند يحیی بن معاذ و کپايداری 

عیسی بن محمد و محمد بن حمید طوسی را مغلوب و عده 

 زيادی از سپاهیان خلیفه را نابود ساخت.
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شین را سی اف فه عبا صم خلی مامور  سرانجام معت

فه از  سپاهیان خلی فع  برای د بک  کرد با سرکوبی وی 

تئوفیل بم میخائیل امپراطور بیزان  ياری خواست لیکن 

قبل از آنکه کمکی از طرف امپراطور به بابک بشود از 

افشین شکست خورده به ارمنستان گريخت و در آنجا بیک 

ش نده  بانی پناه سیحی آل سیحی  د.شاهزاده م شاهزاده م

ص بل برخالف ا سلیم و در مقا بک را ت جوانمردی با ول 

برادرش را  بک و  شین با کرد. اف فت  ياد دريا شی ز پادا

هر دو  صم  مان معت جا بفر کرد و در آن غداد  نه ب روا

سطنطنیه  که در ق نان  خرم دي عده ای از  شدند.  عدام  ا

یب  به ترت که  شدند بل سلیم ن ها ت نه تن ند  می برد سر  ب

 دسیسه بر ضد تسلط خلفا مشغول شدند.

فرت  بدا آن ن فت و م نان از خال خرم دي لی  طور ک ب

داشااتند و اااون در حقیقاات نهضاات خاارم دينااان جناابش 

ين  که ا فت  توان گ می  بود  ستمگران  ضد  بر  ستائیان  رو

ضد  بر  تراض  شی و اع خواهی و آزادمن یه آزادي ضت روح نه

جود  با و که  ست  یداده ا پرورش م مردم  ستمگران را در 

ک نده ار ثر نما بی ا یت  لزل عدم موفق فا را متز ان خل

بايران  سبت  شتهايی ن بور بگذ ها را مج ید و آن گردان

 کرد.

رسالت  در حقیقت مزدکیان از اين طريق وظیفه يک

اند. پیروان بابک را سرا  بزرگ تاريخی را ايفا کرده

علمان يا سرا جامگان میخواندند زيرا خروج کنندگان 

 رنگ سرا را جهت خويش انتخاب کرده بودند.

 

  مازيار
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مازيار بن قارن از اولد ونداد و از بازماندگان 

فت  کی از ه سانی ي شاه سا یروز  بار ف لوان در سوخرا په

سال  که از  بود  سانی  عروف سا ندان م میالدی  ۵۶۵خا

 نیاکانش در طبرستان با عنوان اسپهبدی حکومت داشتند.

مازيار بعد از درگذشت پدر و عمويش طبرستان را 

د هبرا گیاال گاایالن، اسااپ تحاات نفااوذ خااود آورده خااود

دان و تپشخوار گرشاه نام نهاد با اين همه در هباسپ

ظاهر فرمانبردار خلیفه بود. مازيار می بايست خراج 

سال دارد  يان ار سله طاهر مرای سل هت ا سالیانه را ج

زيرا در آن زمان طبرستان جزو قلمرو طاهريان بود. در 

سا خراج  ستادن  سی از فر صم عبا فت معت لیانه دوران خال

 طاهری خودداری کرد و مدتی خراج طبرستان بدربار عبدهللاّ 

يک  به تحر که  تا آن ستاد  سی فر فه عبا بدرگاه خلی را 

افشین از ارسال خراج بدرگاه خلیفه هم خودداری نموده 

هجری نسبت بوی راه طغیان و شورش پیش  22۴حتی در سال 

گرفت و تحت عنوان آيین سرا علمای اهالی مازندران به 

پبشوايی وی شورش کردند که در طی اين شورش روستايیان 

ند و  یرون کرد ستان ب سرزمین طبر عرب را از  مالکین 

 اراضی ايشان را تحت مالکیت خود درآوردند.

بدهللاّ  صم ع يار معت سرکوبی ماز مامور  طاهر را  بن   

 هم حسن بن حسین عموی خويش را بجنگ مازيار کرد عبدهللاّ 

خیانت برادرش کوهیار باسارت حسن فرستاد مازيار بعلت 

غداد  يد در ب غداد گرد سپار ب مد و ره سین درآ بن ح

سد  بل ج سد وی را در مقا سید و ج تل ر فه بق مان خلی بفر

 بابک بدار آويختند.

يار  ياران ماز یروان و  نوان پ که ع يه را  مازيار

قديم در  حل  لل و ن تب م سندگان ک لب نوي ست اغ بوده ا
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ه اند. مولف تاريخ گرديزی رديف خرم دينان بشمار آورد

 در اين مورد انین نوشته است:

 «دين بابک خرمی بگرفت و جامه سرا کرد»

در کتاااب الفاارق بااین الفاارق تااالیف ابومنصااور 

بغدادی از فرقه ای بنام مازيار نامبرده که گويا در 

 پنجم هجری باقی بوده اند. قرن اواسط

 

 افشین

یر شت ام مت دا مرو اقا مامون در  که  شرک  زمانی م

شهر اشروسنه از بالد فرغانه که کاوس نام داشت تقبل 

نمود که سالیانه به مسلمین خراج به پردازد لیکن پ  

خودداری  خراج  خت  غداد از پردا به ب مامون  کت  از حر

سال  کاوس در  سرش  یر و دار پ مین گ قًا در ه کرد. اتفا

هجری در نتیجه اختالفیکه با برادر خود پیدا کرد  2۰۷

غداد گرديد و در آنجا بدين اسالم مشرف شده رهسپار ب

باتفاق وزير خلیفه مامور فتح اشروسنه گرديد که پ  

از فتح اشروسنه همین شخص که خیذر نام داشت از طرف 

مان کسی است که هخلیفه بحکومت همانجا منسوب شد وی 

بعدًا ملقب به افشین که نام عمومی امرای اشروسنه بود 

 گرديد.

آغاز ورود در دستگاه مامون بعلت  افشین از همان

خرم دين و سرکوبی شورشیان نفوذ و قدرت  کغلبه بر باب

به  صم  فت معت مان خال قدرت در ز ين  ست آورد ا يادی بد ز

 درجه ای رسید که باعث وحشت و اضطراب خلیفه شد.

بنابر آنچه شهرت دارد افشین در صدد قتل معتصم 

يار بن قارن و فرار از بغداد بود که با دستگیری ماز

نقشه وی نقش بر آب گشت و باتهام ارتباط با مازيار 
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ضاتی  که از ق مه اي ستگیر و در محک فه د مان خلی بفر

يا بن الز بی دواد و ا بن ا ند ا طاهری تمان سحاق  . ابوا

کوم  ير مح مات ز لت اتها مه و بع بود محاک شده  شکیل  ت

 بمرگ شد:

ابن الزيات که سمت دادستانی محکمه را داشت نخست  -1

دو تن ژنده پوش که از اهالی سغد بودند بازپرسی  از

ش ها پ مود آن نه  تن ضربات تازيا ثر  بر ا که  خود را 

يات از  بن الز شان دادن ا ستان ن بود بداد شده  جروح  م

افشین پرسید که اين اشخاص را می شناسی افشین جواب 

مام  گری ا موذن و دي ها  کی از آن فت ي بت داد و گ مث

وسنه مسجدی ساختند فرمان جماعت است که هر دو در اشر

تااا بهاار يااک هاازار تازيانااه زدنااد زياارا بااا م داد

شاهزادگان سغد قرار گذاشته بودم که همه مردم را در 

ها را  مت آن هت مزاح ند و از اينج خود آزاد گذار کیش 

ضی  که بع شگاهی  به پرست فر  ين دو ن یاوريم. ا فراهم ن

ش اهالی اشروسنه بدانجا میرفتند و بتهای خود را پرست

شگاه را  سته و پرست ها را شک موده بت له ن ند حم میکرد

 تبديل به مسجد کردند.

بدين علت آنها را بسزای عمل خود رساندم زيرا 

عمل آنها عملی تجاوزکارانه بود و باعث سلب آزادی از 

 مردم شده بود.

ابن الزيات پرسید بچه علت يکی از کتابهای خود را  -2

آنکه مندرجات آن حاوی به زر و زيور آراسته ای و حال 

 مطالبی کفرآمیز است.

افشین جواب داد از پدرم بارث رسیده قسمتی از مطالب 

هم در آن  گر  ست و ا نی ا کم ايرا ثال و ح حاوی ام آن 

من از  شد  شته با جود دا یزی و لب کفرآم شما مطا بزعم 
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به  کنم و  ستفاده می ندارد ا بی  به اد که جن لب آن  مطا

نده  مراه کن که گ گرش  لب دي ندارم مطا توجهی  ستند  ه

بعالوه زمانیکه بدستم رسید دارای همین تزئینات بوده 

است من در آن هیچگونه تصرفی نکرده ام آن کتابی است 

مانند کلیله و دمنه و کتاب مزدک که هريک از شما در 

سالم  ين ا با د فاتی  من منا یده  يد و بعق خود دار نزل  م

 ندارند.

مصرف نمی کند متهم بود که از گوشت حیوان ذبح شده  -3

ند  ستفاده میک شت آن ا فه و از گو یوان را خ که ح بل

با  سیاه را  سفند  يک گو شنبه  هر اهار ين  شته از ا گذ

عه آن  یان دو قط بور از م پ  از ع کرده  نیم  شیر دو  شم

 گوشت آن را میخورد.

قد  من فا نه  جواب داد خا شین  هام اف ين ات بل ا در مقا

ج ها بتوانرپن سايه  تا از آن راه هم ست  خل ه ا ند دا

ند  لع گرد من مط حوال  بر ا ند و  شا کن نه ام را تما خا

قد ارزش و  من فا ظر  سانی از ن نین ک شهادت ا نابراين  ب

 اعتبار است.

متهم بود در نامه ای که اهالی اشروسنه بوی نوشته  -۴

طاب  خدايان خ خدای  کانش  پدر و نیا ند  يرا مان ند و ا

 کرده اند افشین در پاسخ گفت رسم مردم اشروسنه انین

بوده است که اين آداب و رسوم را نسبت به اجدادم و 

من  ند و  يت میکرد شوم رعا سلمان  که م پیش از آن خودم 

بادا در  کنم م اک  نان کو ظار آ خود را در ان ستم  نخوا

 وفاداری نسبت بمن سست شوند.

گاه  -۵ سه داد به جل يار را  مه ماز ضات محک مان ق بفر

حاضر نمودند. سپ  از افشین سوال شد اين مرد را می 

جواب  ند  يار کرد سوال را از ماز یر  سخ داد خ سی پا شنا
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مثبت شنیدند. قضات بافشین گفتند که اين مرد مازيار 

است گفت اکنون او را شناختم. سوال شد با وی مکاتبه 

فی  جواب من شته ای  يا دا شد آ سوال  يار  داد از ماز

پیش  ندی  جواب داد در ا ست  شته ا تو نو بی ب شین مطل اف

که  بود  شته  یار نو برادرم کوه به  مه ای  برادرش نا

که  ئین را  ين آ ند ا بک نتوا تو و با من و  جز  هیچک  

لیکن  سازد  مانروا  تری دارد فر مذاهب بر ساير  سبت ب ن

شد  خود  مرگ  عث  یاط با عدم احت لت  بک بع توبا گر   و ا

نی تا تو شورش ک نگ  ند. بج سی را ندار من ک جز  يان  ز

فرستند پ  زمانیکه مرا جهت سرکوبی تو اعزام دارند 

بیش از سه گروه با ما جنگ نکنند که آنها عبارتند از 

تازيان و ترکان و مغربیان عرب شباهت زيادی بسگ دارد 

رش را با گرز گران سخرده نانی جلويش انداخته آنگاه 

ه کوبیم مغربی ند و در ب يداری ندار مت و پا تاب مقاو ا 

اندک زمانی پراکنده می شوند ترکها نیز پ  از ساعتی 

که بجنگ پرداختن هنگامیکه تیرهای آنها تمام شد آنها 

خود  حال  ما ب کیش  جه  کرد و در نتی خواهیم  نابود  را 

 برخواهد گشت.

ضًا وجود  در مقابل اين اتهام افشین جواب داد اگر فر

مه ای  نین نا من ا برادر  قدام  شد اولً ا شته با صحت دا

بمن مربوط نیست ثانیًا اه بسا منظور برادرم از نوشتن 

سیله او را  بدان و تا  ست  بوده ا یار  فال کوه مه اغ نا

 دستگیر نمايد.

شده  -۶ نه ن لت خت چه ع که ب بود  ين  گر آن ا هام دي ات

 است.
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افشین در مقام دفاع از خود اظهار میکند از ترس ضرر 

ار آن عمل نرفته است وانگهی اظهار داشت و خطر زير ب

 که ختنه نکردن را من مخالف دين اسالم نمی دانم.

به اين ترتیب مازيار را با افشین روبرو کردند 

شورش و  يرا وادار ب شین و که اف شد  لوم  سرانجام مع

طغیان نموده است با توجه باينکه اين اتهام را نیز 

ه ای جلوه گر رد کرد و عمل خود را در اين مورد حیل

يد  ستگیر نما يار را د سیله آن ماز تا بو که  ساخته 

شد و در  ندانی  کوم و ز گاه مح ضات داد طرف ق عذلک از  م

 هجری در زندان مرد(. 22۷سال )

 

 قیام زنگیان

فساد در دستگاه خالفت عباسیان، قیام يعقوب لیث 

ساخت  سی،  فت عبا یه خال شیعی عل بران  یام ره صفاری، ق

لت عبا صادی دو خل اقت کان در دا نه تر بالخره رخ سی و 

دستگاه خالفت از عوامل و علل ضعف قدرت خلفا و بالخره 

 از موجبات شورش زنگیان می باشد.

منصور خلیفه عباسی اولین بار عده ای از ترکان 

ين  صم از ا پ  از او معت کرد و  خود  سپاه  را وارد 

ابتکار منصور استقبال نمود و تعداد بیشتری از ترکان 

مل باين لحام بود که عرا در سپاه خود جای داد و اين 

از سپاهیان خود که قدرتی يافته بودند بیمناک بود و 

رکان در قشون و امور داخلی خالفت سعی می کرد که از ت

استفاده کند تا تعادل و توازنی در قوای خود ايجاد 

فت  مور خال بر ا ظارت  صدد ن تدريج در  کان ب يد. تر نما

سعودی در  ند. م سلمانان پرداخت به آزار م ند و  برآمد

ترکان در بغداد مردم را اذيت »مروج الذهب می نويسد: 
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می دوا سب  ها ا ند و در بازار مزاحم می کرد ند و  نید

اين مسائل موجب شد که معتصم «. ضعفا و کودکان بودند

پايتخت خود را به سامره منتقل کند و در زمان قیام 

زنگیان اين شهر پايتخت عباسیان بود. درخصوص اهل و 

نسب پیشوا و رهبر زنگیان روايات مختلف است. بالذری 

ن رهبر قیام زنگیان علی ب»در فتوح البلدان می گويد: 

محمد نام داشت. او فرزند شخصی به نام عبدالرحیم از 

سیله  تدا بو له اب ين قبی که ا بود  بدالقیص  له ع قبی

ضی تشاپور ذوالک شدند. بع سکان داده  حرين ا اف در ب

رت ضمورخین نسب علی بن محمد را پ  از پنج پشت به ح

می  سالم  یه ال لی عل ضرت ع ند ح بی فرز سن مجت مام ح ا

ر علی بن محمد را از ورزنین از رسانند و بعضی جد ماد

دهات شهر ری دانسته اند. به هر حال تا آنجا که مشخص 

بوده  شهر ری  هالی  نی و از ا يد او ايرا ست. با شده ا

باشد. اگراه در اين شهر متولد نشده باشد. برخی از 

یروان  گان، پ سپید جام مد را از  بن مح لی  قین ع محق

ک مال و  کن اع ند. ل کرده ا فی  نع معر با المق ردار او 

که در  طور  مثالً: آن ست،  شته ا طابق ندا سپیدجامگان ت

بسیاری کتب آمده است، هاشم ابن حکیم، پیروانش را از 

بر  که ره بود، در حالی کرده  عاف  نی م فرايض دي جام  ان

 زنگیان فردی مومن و معتقد بوده است. 

مات  که مقا جود دارد  مال و ين احت نابراين ا ب

ست آ برای بد فت  ستگاه خال سرکوب د هت  نه ای ج وردن بها

کردن قیام زنگیان اين اتهام را به آنها نسبت داده 

مد در  بن مح لی  که ع شت  جه دا يد تو ضمن با شد. در با

بی  بن ا لی ا گان ع ندان و نواد خود را از فرز حرين  ب

طالب از پشت امام حسن مجتبی و يکبار در بغداد خود 

مالً  ست و احت یده ا يد نام بن ز سی  نواد عی ين را از  ا
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عناوين را بخاطر جلب پیروان تازه و يا نجات خود از 

سفرهای او  که  ست. درحالی ته ا کار گرف شمنان ب ست د د

 جنبه تبلیغی بیشتری داشته.

 علی بن محمد ابتدا با وابستگان خالفت و نزديکان 

دوستی داشته و معاش او که بسیار فقیر و تهی  خلیفه

ت. گاهی هم با دست بوده از اين طريق تامین می شده اس

له و انعام به صسرودن اشعاری در مدح خلیفه و دريافت 

یدی از  سیع و مف عات و شده و اطال يک  فت نزد بار خال در

کرده  سب  عدی ک بی ب قدامات انقال برای ا فت  ستگاه خال د

ستگاه  کان د که تر ست  بوده ا مانی  کی ز ين نزدي ست. ا ا

خود  ست  به د فت را ملع ماساخته خال ند و ز مور  مبود ا

سال  مد از  بن مح لی  بود. ع شیده  هم پا فت از   2۴9خال

جری  خود را  باه غی  های تبلی سافرت  حرين م به ب سفر 

فت و در  غداد ر صره و ب به ب حرين  پ  از ب کرد.  غاز  آ

خت و  گی پردا مان زن بین غال یغ در  به تبل شهر  ين دو  ا

ها را  ثر آن شعار تاباک نه از ا ند نمو ساخت. ا خود  ع 

ل عالزصاحب ا ما نج ت بر  قادات وی را  صول اعت یم و ا

شمشیرهای ما برای روزی »روشن می سازد. مثالً میگويد: 

شد هد  ته خوا خون آخ ست  -پر  به د شیرها  ين شم ضه ا قب

ست. شاهان ا سر  ها  یام آن سنگان و ن عه « گر يا در قط

ای پسرعموهای ما  ما و شما انگشتان »ديگر می گويد: 

رکان داده ايد و شما زمام امور را بدست ت -دستیم کي

و بالخره « هستیم. ما حال آنکه، ريشه اصلی و ستون آن

مد  بن مح لی  قادات ع ظرات و اعت یر ن عه اخ ين قط از ا

معلوم می شود. همواره از کاخهای بغداد و گناهکارانی 

که در آن گرد آمده اند متاسف می شوم و در آنجا عمالً 

 -يص انده گساری می کنند و مردم در انجام گناه حردبا
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نهااا ناارانم خااود را از آاگاار اساابان را باار آسااتان 

 فرزندان فاطمه نخواهم دانست.

 

 شروع مبارزه زنگیان

مین  به ه ند و  شیعیان بود بارزه،  کزی م کانون مر

مناسبت خلفای عباسی دشمنی فوق العاده ای با شیعیان 

شیع و  به ت مردم  عوت  مد از د بن مح لی  شتند و ع دا

برد. علی بن محمد قیام حضرت فرامین اين مذهب بهره 

مهدی را و نجات جهان از ناپاکیها و پلیديها را مسلم 

دانسته و تبلیغ میکرد. از او سکه ای بدست  آمده که 

حک شده « مهدی و علی بن محمد»بر روی آن عبارت شیعی 

 بود.

که  ند  قايی بود ست آفري سیاه پو گان  یان برد زنگ

برده از نا جار  سوداگران و ت نان را  بار آ یه زنگ ح

موزامبیک و ماداگاسکار( در باختر آفريقا  -مومباسا)

خريداری کرده از راه دريا می آوردند. شمار زيادی از 

اين بردگام در جنوب عراق در نزديکی بصره در پاکسازی 

شت  بل ک ها را قا مین  تا ز ند  کار میکرد ها  شوره زار

سازند. در شرق بصره زمینهايی وجود داشت که بوسیله 

رهايی مشروب می شدند و در همین زمینها برای زراعت نه

از وجود غالمان زنگی استفاده می کردند و اون کار در 

هم  یان  شهای زنگ بود. شور سا  قت فر مزارع طا نه  اينگو

سن اوّ  سی در اح ست. مقد شده ا غاز  ناطق آ ين م ل در ا

منطقه ای که زنگیان کار میکردند از »التقاسیم گويد: 

راضی اون میار نامطلوب بود گاهی هم انظر آب و هوا بس

طاعون و وبا گريبان زنگیان را می گرفت و از بدی آب 

و هوا و حیوانات موزی در اين منطقه، تعداد زيادی از 
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علی بن محمد برای جلب زنگیان همه «. بردگان تلف شدند

های  ستفاده از نعمت بری و ا برادری و برا صحبت از  جا 

ج ساوی و اي طور م ندی ب سبت خداو مان ن فر غال به اد تن

شد  صره وارد  که در ب گامی  کرد. او هن خود می بان  اربا

به تحقیق درباره اوضاع و شرايط زندگی زنگیان پرداخت 

و آنان را به مخالفت با اربابان خود تشويق میکرد. 

حتی يکبار اربابانی را که بوسیله زنگیان دستگیر شده 

اسلحه آنان  بودند، به وسیله زنگیان شالق زد. ابتدا

اوب و اماق بود. اما پ  از جنگ و غارتهای زياد صاحب 

اسلحه و مال و منال شدند و بتدريج علی بن محمد برای 

نیروهای بعدی افراد منضبط و معتقد تربیت کرد، آنان 

را از میگساری منع کرد و سپاهیان خود را به دسته ها 

داد و گروه هايی تقسیم کرده سر هر دسته سروری قرار 

گروه ين  مراه ا به ه به ه و  ستا  شهر و رو به  شهر  ا 

روستا حرکت میکرد و صاحبان برده را غارت کرده اسلحه 

و اموال آنان را می گرفت و بردگان آنان را با خود 

می برد. مسیر حرکت علی بن محمد پ  از بصره و سامرا، 

صحرا و بحرين و بغداد و واسط بوده است. علی بن محمد 

عده شه  عات و  همی بانی و آوردن اطال يده  برای د ای را 

خالفین  شت و م می دا عزام  قه ا یت منط يابی موقع ارز

عقیدتی خود را پ  از دستگیری بدون پروا گردن می زد 

و اين برخوردها موجب بروز وحشت شديد در صاحبان برده 

 و مخالفین مذهبی او شده بود.

از ابتکارات مهم علی بن محمد تشکیل شورای بود 

و تشکیل می شد و شخیص او جکه از جمعی از زنگیان جنگ

می  فر  شش ن عًا  که جم شت.  قرار دا شورا  ين  در راس ا

شدند. ديگر از تدابیر او اين بود که زنگیانی را که 

جات  به در ند  می داد شان  خود ن قت از  شجاعت و لیا
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قا فر  ءبالتری ارت صد ن بر راس يک ها را  می داد و آن

می داد. او سعی میکرد مساوات و ديگر از زنگیان قرار 

برابری اسالمی را میان طرفداران خود رايج کند و اين 

ضی از  بود. بع های او  یت  هم موفق لل م کی از ع مر ي ا

مورخین سعی کرده اند اين قیام را با نهضت اوتزس که 

قبل از میالد که اولین جنگ بردگی  13۵تا  139در سال 

و يااا بااا قیااام بااود و در سیساایل ايتالیااا روی داد 

قبل از  ۷3بردگان رومی به رهبری اسپارتاکوس در سال 

 میالد مقايسه کنند.

 

 متصرفات زنگیان

سال جنگ توانستند بسیاری از  1۵زنگیان در مدت 

خود در  صرف  به ت سی را  فه عبا صرفی خلی شهرهای مت

آورند. اولین شهر از شهرهای خلفای عباسی که به تصرف 

صره شهر ب مد  یان درآ یت  زنگ خاطر اهم به  که  بود 

اقتصادی و سوق الجبشی آن مورد توجه خاص زنگیان بود. 

سالهای  نگ در  له ج شهر را در دو مرح ين   2۵۷و  2۵۴ا

کشتی  2۴هجری قمری به تصرف در آوردند. ابتدا زنگیان 

تجاری را که راهی بصره بودند، بدست آوردند و غنايم 

ص پ  از آن ب تاد.  نان اف نگ آ به ا يادی  به  هرز را 

ه.ق. آنجا را  2۵۷محاصره اقتصادی کشیدند و عاقبت در 

بدون  بادان  مردم آ شدند.  صرف  غارت مت تل و  پ  از ق

بود  غالم  برده و  اه  شدند و هر یان  سلیم زنگ مت ت مقاو

تاد و در  یان اف ست زنگ هواز و در  2۵9بد  2۶2ه.ق. ا

شان و در  شت می هور و د سط و در  2۶۴ه.ق.   2۶۶شهر وا

 تصرف سپاه صاحب الرنج درآمد. رامهرمز به



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  516 

معتمد خلیفه عباسی که مردی خوش گذران و عیاش 

بود.  کرده  سیم  سمت تق سه ق به  خود را  صرفات  بود. مت

به  شرقی را  سمت  فر و ق ندش جع به فرز بی را  سمت غر ق

برادرش ابو احمد طلحه معروف به موفق و قسمت مرکزی 

لی مو طور ک ما ب ند. ا مد اراده میکرد شخص معت فق را 

برادرش در تمام سرزمینهای خلیفه اعمال قدرت میکرد. 

يکی از عوامل مهم پیروزيهای زنگیان همین تشتت و عدم 

 اتفاق در تشکیالت خالفت بود.

موفق که قدرتی فوق العاده کسب کرده بود از طرف 

ندش  تدا فرز شد. او اب یان  با زنگ نگ  مامور ج مد  معت

کرد. موفق که  ابوالعباس را به جنگ با زنگیان اعزام

محالت ها و  آب می دانست زنگیان به آب راه ها و سیل

آشنايی کامل دارند، نیروی مجهزی فراهم کرد. او خرمن 

قه در  حام آذو ها را از ل تش زد و آن یان را آ های زنگ

مضیقه سخت قرار داد و اون پ  از اينکه زخمی برداشته 

بازگشت. بود مجددًا با نیروی ثابت خود به میدان جنگ 

روحیه سپاهیان علی بن محمد تضعیف شد و از طرف ديگر 

صدر م ها حا به آن غذا  ند و  قرار گرفت صادی  ره اقت

بار  شده  فق  سلیم، مو یان ت ثر زنگ بالخره اک سید.  نر

ديگر بصورت برده درآمدند و جمعی به صحراها گريخته 

عده ای از  مد و  بن مح لی  خود ع ند و  سنگی مرد از گر

سپاهش  بر سرداران  مد را  بن مح لی  سر ع شدند و  شته  ک

 نیزه کرده به پیروانش نشان دادند.

 نتیجه قیام زنگیان

ها و  باتالقی و نیزار نواحی  صرف  با ت یان  زنگ

بالخره تسلط بر نواحی تجاری و اقتصادی و راههای مهم 

دريايی و نظامی و سیاسی توانستند گلوی اقتصادی خالفت 
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الخره بر شهر بصره که عباسی را در دست خود گیرند و ب

مهمترين شهر تجاری و اقتصادی خلیفه بود دست يافتند. 

سترده  ها و گ ترين قیام کی از مهم عت ي ين جما یام ا ق

ترين قیامهای شیعیان در تاريخ متقدم جهان اسالم بوده 

است و هدف آن نجات انسانهای زجر کشیده و ستمديده از 

کوشیده اند  ن زر و زور بوده است. آنانباباارانگال 

که عدالت و برابری و قسط اسالمی را در بین قشر ستم 

کشیده و محروم برقرار سازند. علی بن محمد معروف به 

صاحب الزنج نه بخاطر پول و قدرت. بلکه بخاطر رضای 

خداوند و رهايی ستم ديدگان قیام کرد. بنابراين نهضت 

زنگیان يک نهضت خالص مذهبی اجتماعی و حتی اقتصادی 

بااوده اساات و رمااز موفقیاات آنااان در بوجااود آوردن 

بحرانهای اقتصادی برای دشمن و محاصره شهرها و بدست 

مین  بود و ه فت  صادی خال شريانی اقت های  شاهراه  آوردن 

که  طوری  ست. ب بوده ا نان  ست آ بات شک یز موج مل ن عوا

موفق برادر معتمد خلیفه عباسی هم با آتش زدن خرمن 

غ لوگیری از ورود  یان ها و ج ست زنگ شهرها توان به  ذا 

 را شکست دهد.

از عوامل ديگر شکست زنگیان اين بود که بردگان 

به علت نداشتن تربیت انقالبی خود پ  از آزاد شدن و 

رهايی از بردگی برده دار شدند و به جمع مال و منال 

پرداختند و اون علی بن محمد دست آنان را در ظلم و 

روزی علیه کاخهای ستم  ستم باز گزارده بود و خود که

عباسی قیام کرده بود. صاحب کاا و دربار و قدرت مالی 

اه  یان اگر یام زنگ مه ق با اينه شد.  عاده ای  فوق ال

شکست خورد و ناموفق بود اما ضربه ای شديد به جريان 

گسترده برده داری خالفت عباسی وارد ساخت و پ  از آن 

بین رفت و  ديگر اسارت انسانها بصورت عمومی و کلی از



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  518 

بصورت شخصی ديده نشد. همچنین قیام زنگیان مقدمه  جزء

رامطه و فاطمیان و بطور کلی ققیامهای بعدی اون قیام 

اسماعیلیه و قیامهای ديگر گرديده است. تحقیق بیشتر 

پیرامااون قیااام زنگیااان را ماای تااوان از کتااب احساان 

فت ال فی معر سیم  حل قالتقا لل و ن سی و م الیم مقد

، تاريخ الرسل و الملوک اثر محمد بن جرير شهرستانی

 طبری و بالخره تاريخ يعقوبی استفاده کرد.

      

 تاريخ ايران بعد از اسالم

اناواع »ای عصر تجزيه و تشکیل دولتهای محلی و منطقاه

«حاکمیتها در جهان اسالم  

 

 هاانواع مشروعیت

کرم )ص( و  یامبر ا سط پ سالمی تو ضت ا غاز نه با آ

هاجرت آن  های م شروع فعالیت نه و  به مدي ضرت )ص(  ح

نظامی، سیاست جهان اسالم بر يکپاراگی حاکمیت با توجه 

شد . ايان سیاسات در دوره خلفاای به فتوحات دنبال می

راشدين و اموی ادامه يافت.  با وجود اينکه در عصر 

شاد از آغااز حاکمیات عباسی  ايان سیاسات دنباال مای

ي صر تجز سالم ع هان ا بر ج سیان  های عبا شکیل دولت ه و ت

 ای نیز بوجود آمد. محلی و منطقه

هجری  132مروان دوم آخرين خلیفه اموی در سال » 

تل  ۷5۰) به ق سی  سربازان عبا ست  صیر بد شهر ُب م( در 

فراری  فراد  یب ا باس در تعق نی الع ماموران ب سید، و  ر

هرک   ند، و  يرورو کرد هات را ز شهرها و د یه  نی ام ب

سرنوشتش مرگ بود. بسیاری از  بدست آنان گرفتار آمد

افراد خاندان بنی امیه به بیابانها و به قبائل بدوی 
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پناااه بردنااد و بعضاای نیااز روانااه افريقیااه شاادند 

نی  بر ب ستیابی  برای د باس  فه ع سفاح خلی باس  ابوالع

امیه به نیرنگ ديگری دست زد و آن هم اعالم عفو عمومی 

فو و گ ید ع به ام که  یب آنان ين ترت به ا شت بود،  ذ

فر(  تاد ن حدود هف ند ) فی کرد خود را معر باس  ابوالع

سال  ما در  سیدند. ا تل ر به ق صله   ۷56ها ق ) 138بالفا

م( عبدالرحمان اول، که بعدها به الداخل ملقب گشت، و 

يکی از افراد معدود اموی بود که از قتل عام عباسیان 

جان به سالمت بدر برده بود در اسپانیا ظهور کرد، و 

ويان را در آنجا تاسی  نمود. و اين نخستین امارت ام

تجزيه در جهان اسالم بود از آغاز خالفت عباسی و حتی 

های متعاددی درانادل ، شامال بعد از دوره آنان سلسله

-افريقا، و سرزمینهای خالفت شرقی بوجود آمدن کاه مای

توان از حکومت امويان اسپانیا عصر ملوک الطوايف در 

ا نصااريان يااا بنااوالحمر، قاارن يااازدهم در اسااپانی

ادريسیان، رستمیان، بنی اغلب يا اغالبه، بنی زيری و 

بنی حماد ،مرابطون مريئیان و طاسیان، حفصیان، شرفای 

شام  صر و  سرزمینها م برد در  نام  سیان را  مراکش، سنو

هااای بناای طولااون، اخشاایديان، تااوانیم از سلساالهماای

نی  یان ب يد مروان نی مز مدانیان، ب یان، ح یل ، فاطم عق

سلۀ  یک، سل یان، ممال مرداس، ايوب نی  يا ب مرداس  آل 

طه،  ستان قرام يره عرب شبه جز شا. و در  مدعلی پا مح

سولیان، ال  صلیحیون، ر نی رس،  من ب يدی ي مان ز اما

 بوسعید ، سالطین مسقط و سپ  زنگبار و ال سعود. 

در ايران زمین پیش از ظهور سالجقه، باونديان يا 

سااالريان يااا کنگريااان،  آل باونااد، آل مسااافر يااا

زياريان، بوئیان يا آل بويه، بنی  -رواديان، شداديان

کاکويه، طاهريان، سامانیان، صفاريان، خوارزمشاهیان، 
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یان. و دوره  لک خان يا اي یان  يا قراخان سیاب  آل افرا

تاوان از ساالجقه بازرگ، امارای ارتقای ياا سلجوقی می

لدگزيا گی، اي کان زن يا اتاب یان  یه، زنگ يا ارتق ن 

اتابکان ايلدگزی يا اتابکان آذربايجان، سلغوريان يا 

 اتابکان سلغری يا اتابکان فارس، اسماعیلیان. 

تااوان از سااالجقه روم ، در آساایای صااغیر ماای

لت  به ع مانی و  سالطین عث یان و  شمنديه، قرامان دان

های مغولی که جهان اسالم را زيار حاکمیت مغول و سلسله

هاای مغاولی ياا ن باه سلسالهتاواسیطره خود گرفته می

هاای انگیزخان اشاره کرد اين سلسله عبارتند از: خاان

بزرگ مغول، اعقاب اوگتای و تولوی، جغتائیان، اعقاب 

های اردوی  خان، خان قاب هولکو يا اع نان  تای، ايلخا جغ

 زرين، اعقاب جوجی، شیبانیان، گرای خانهای کريمه . 

ای ال مظفر هتوان سلسلهدر ايران بعد از مغول می

، ال جالياار، ال کاارت، خاناادان اينجااو، ال اوپااان، 

سربداران، مرعشیان، تیموريان، ترکمانان قراقويونلو، 

صفويه ،  شیان،  یاء، مشع لو، ال ک نان آق قويون ترکما

يه،  شاريه ، زند غان، اف مود اف شرف و مح ست ا مت س حکو

ستان و  سالمی. و در افغان هوری ا لوی و جم يه، په قاجار

وان از غزنويان، غوريان، سالطین دهلی، ساالطین تهند می

شرقی  سالطین  جرات،  سالطین گ شمیر،  سالطین ک له،  بنگا

جونپور، سالطین مالوا، سالطین بهمنی و جانشینان آنها، 

 .سالطین فادوقی خاندش، شاهان مغول هند، را نام برد

ها به لحام ادامه حاکمیت خاود هر کدام از سلسله

اند و مشروعیت در جهان اسالم تا دهنیازمند مشروعیت بو

قبل از اينکه با پديده جديد نگرش نوين به حکومت از 

لف ست ا بوده ا نوع  سه  بر  شوند   جه  غرب موا  -سوی 
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مذهبی ب شروعیت  لی پ -م قومی م شروعیت  شروعیت  -م م

 نظامی يا حاکمیت شمشیر.

 

 مشروعیت مذهبی

هل   سلمانان ا مه م ظر عا شروعیت از ن ترين م مهم

شروعیت سنت  ين م که ا مذهبی  شروعیت  بود از م بارت  ع

مذهبی معمولً به وسیله نهاد خالفت که مورد قبول عامه 

مسلمانان اهل سنت بود بوسیله لوا و منشور و تايید 

خلیفه از يک حاکمیت به نهاد سیاسی يا حاکمیتها داده 

شد در موارد ديگر مخالفان که عمادتًا شایعیان باود می

اند از اين کردهاز نهاد امامت اخذ میمشروعیت خود را 

اند خالفت های مانند فاطمیاان و حکومتهاای رو توانسته

مستقل مانند علويان و زيديان و دولت قرمطی ابوسعید 

لۀ  به حم جه  با تو ند.  جود آور حرين بو نابی را در ب ج

مغول و نابودی دستگاه خالفت نزاريان ايران در الموت 

سال  نابود 654در  سی در ها ق و  فت عبا ها ق  656ی خال

شد.  شديدی  حران  اار ب شروعیت د نوع م ين  ظر » ا از ن

سی ) لدين طو جه ا ستاره  6۷2-59۷خوا سوف،  ها ق( فیل

مل  صر و عوا باره عنا نی در بزرگ ايرا عالم  شناس و 

پادشاهی مقدمه کارسازی برای بحث مطرح می کند . او 

مشایر بنیاد پادشاهی بر دو ایز است؛ يکی ش»نويسد: می

و ديگر قلم. و شمشیر در دست سپاهیان باشد و قلم در 

سندگان. ست نوي يه « د شاهی دو پا صیر پاد جه ن برای خوا

به  جه  با تو ظر .  کر و ن گر ف قدرت و در دي کی  دارد ي

ها  نه تن صیر  جه ن مان خوا شاهی در ز ظام پاد که ن ين  ا

شکلی از اشکال حکومت که ااراوب و ساختار رايج برای 

اما دوره مغولن غیراسالمی بتدريج « بود. جامعه سیاسی
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مت  برای حکو اار  کو نا ندان هال فت و فرز فول ر به ا رو 

ما  پذيرفتن ا سالم را  نت ا اار ديا يران نا بر ا مودن  ن

مشروعیت مذهبی از خالفت عباسی هر اند بطور ظاهر در 

شد و حیات دوم عباسیان را قاهر توسط ممالیک حمايت می

يد. ديگر مشروعیت مذهبی از يک شکل داده بودخارج گرد

هاا و فارق قطب واحد منفک)خالفت(و علماء کاه در شااخه

تار کردناد بصاورت مساتقلاسالمی نقش مهمی را بازی مای

ها  بال حاکمیت ين در ق فرد د صر ب ندگان منح شروعیت ده م

 در آمدن. 

 

 

 مشروعیت قومی مّلی 

شتن  یت دا بود از مقبول بارت  شروعیت ع نوع دوم م

لی به عبارت ديگر در حوزۀ ايرانی، ايرانی قومی يا م

کردناد نژاد بودن؛ امرای و حکام بعد از اسالم سعی مای

سیله  به و مل  ين ع سازند و ا مه ب شجره نا خود  برای 

شد و سلسله امرا و حکام نويسندگان و مورخین تدوين می

-را اين نويسندگان به ايران قبل از اسالم و حتی اهره

رساندن، در بعضی مواقع نیز م میهای اساطیر مانند رست

اند که سلساله دادهپادشاهان شخصًا به مورخین دستور می

نسب آنها را به سلسله حکومتهای ايران قبل از اسالم 

هالل  به  می  ضدالدوله ديل ستور ع ند د ند مان صوب کن من

صابی در اين زمینه يکی از اقداماتی هست که امراء در 

از لحاام قادمت و قومیات دادند تا اين باره انجام می

 مقبولیت داشته باشند. 

 

 مشروعیت نظامی يا حاکمیت شمشیر 
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تارين قدرت نظامی و حاکمیت شمشیر در واقع اصالی

رود. نوع مشروعیت و اعمال حاکمیت در جهان بشامار مای

درباره حاکمیت شمشیر بهترين مثال تاريخ؛ يعقوب بن 

و »ه است: لیث صفاری است به نقل از او در تواريخ آمد

محمد بن طاهر مرابراهیم بن صالح المروزی را برسالت 

مومنین  مان امیرال گر بفر فت: ا ستاد گ قوب فر يک يع نزد

آمدی، عهد و منشور عرضه کن! تا وليت بتو سپارم، و 

سید و  قوب ر يک يع سول بنزد اون ر گردد.  باز  نه  اگر

پیغام بگذارد، يعقوب شمشیر از زيرمصلی بیرون آورد و 

فت:  ست.گ من اين لوای  هد و  ين « ع ستان ا تاريخ سی در 

مسئله بصورت ديگر مطرح شده است يعقوب نیشابور فرار 

گويند که گرفت، پ  او را گفتند که مردمان نیشابور می

يعقوب عهد و منشور امیرالمومنین ندارد و خارجی است 

، سپ  حاجب را گفت رو منادی کن تا بزرگان و علماء و 

روساء ايشان فردا اينجا جمع باشند فقها نیشابور و 

جب  کنم .... حا ضه  شان عر مومنین براي هد امیرال تا ع

گان  مه بزر مداد ه ند، با نادی کرد تا م که  مان داد  فر

نیشابور جمع ]شدند و[ بدرگاه آمدند، و يعقوب فرمان 

ستادند،  شیدند و باي سالح پو مه  غالم ه هزار  تا دو  داد 

یمین و يا زرين بدست هريک سپری و شمشیری و عمود]ی[ س

ته  طاهر برگرف بن  مد  نۀ مح که از خزا سالح  هم از آن 

بودند نیشابور، و خود  برسم شاهان بنشست و آن غالمان 

ندر  مردم ا تا  مان داد  ستادند، فر پیش او باي صف  دو 

آمدند و پیش او بايستادند، گفت بنشینید پ  حاجب را 

خوانم، گفت آن عهد امیرالمومنین بیار تا برايشان بر

حاجب اندر آمد تیغ يمانی بی دست میان و دستاری مصر 

سهانداران پیچیده بیاورد و دستار از آن بیرون کرد و 

تیااغ پاایش يعقااوب نهاااد، و يعقااوب تیااغ برگرفاات و 
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گر  ند م شتند گفت هوش گ شتر بی مان بی ید، آن مرد بجنبان

بجان هاي ما قصد دارد. يعقوب گفت تیغ نه از بهر آن 

ن کسی قصد دارم، اما شما شکايت کرديد آوردم که بجا

که يعقوب عهد امیرالمومنین ندارد خواستم که بدانید 

فت  ند بازگ باز آمد خرد  جان و  باز  مان  که دارم! مرد

يعقوب امیرالمومنین را ببغداد نه اين تیغ نشاندست( 

یغ  ين ت هم ا یز  گاه ن بدين جاي مرا  فت  لی گ ند: ب گفت

در واقع  «ین يکی استنشاند، عهد من و آن امیرالمومن

مشروعیت نظانی پايه و اساس تمام مشروعیتها بود مگر 

خالفت عباسی زيردست  نه اينکه به زور شمشیر آل بويه

 آنان درآمد.

 

 هاانواع حاکمیت

تاوان در دولات حاکمیتها را  به لحام نژادی مای

اسالمی بر اساس عرب نژاد، ايرانی نژاد، ترک نژاد و 

 رد. بربر نژاد تقسیم ک

تحول و تداوم حکومت ها در اسالم تا سقوط خالفت 

توان به دو نوع حاکمیات تقسایم کارد کاه عباسی را می

 حاکمیت استیالء  -حاکمیت استکفاء ب -عبارتند از الف

 

 حاکمیت استکفاء 

استکفاء به معنای کفايت کردن خواستن، کارگزاری 

 خواستن، کفايت خواستن است. 

رفات غالبًا امیری که به وليت مایاز عهد خالفت اموی » 

شد. تدبیر لشاکر، نظاارت در امار متولی تمام امور می

قضا، اقامۀ حدود، جمع آوری خراج، ترتیب جهاد و حج، 

و رعايت لوازم شريعت جزو وظايف آنها بود. اين امارت 
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خواندند يعنای خلیفاه باه وجاود را امارت استکفاء می

ين امراء کاه در عهاد کرد. اآنها از ديگران کفايت می

اموی کسانی مانند زياد ابن ابی و حجاج بن يوسف ثقفی 

 « و خالدبن عبدهللا قسری از آن شمار بودند.

 

 حاکمیت استیالء 

استیالء به معنای دست يافتن، غالب آمدن، غالب 

یت  ست حاکم یزی ا بر ا يافتن  ست  مام د به ت شدن، غل

فت بود که استیالء در واقع نوعی حاکمیت مستقل از خال

گرفت آنان در جادال با قدرت يابی امیران محلی شکل می

با امرای ديگر اه به فرمان خلیفه و اه غیر از آن بر 

شدند و بعد جهت کسب رضايت خلیفه بارای مناطق مسلط می

فرستادن حاکمیات اساتیالء از ضاعف خالفات او هدايای می

د ضعف خلفا اندک اندک به جايی رسی» عباسی پیش آمد. 

يافات و که در هر وليتی امیری يا صاحب قدرتی نفوذ می

رسااند، خلیفاه به نیروی خود در آنجا استیاليی بهم می

ید  صديق و تاي يت ت مارت او را در آن ول ااری ا از نا

فرستاد. ال آنکه با کرد و برای او فرمان و خلعت میمی

کرد که در رعايت حقوق و اقامۀ حدود اهتمام او شرط می

ند و در امر امامت و تدبیر امور راجع به مذهب قول ک

سد. در  بع بشنا بر و مت فت را معت گاه خال مان در و فر

خواندناد اينگونه امارت که آن را اماارت اساتیالء مای

خلیفه در واقع منتی بر امیر نداشت. با اين همه امیر 

مستولي که در واقع سلطانی مستقل بود نام خلیفه را 

کرد و غالبًا در هر ساال و سکه ذکر میهمچنان در خطبه 

فرساتاد. ايان کاار نیاز مالی نیز به درگاه خلیفه می

یت  نزد رع يرا در  بود ز يده ن بی فا یر  برای ام ته  الب
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داد و شوق عامه را در حق او صدق عقیدت او را نشان می

هاای مهام پادشااهان نمود. امارت اکثار سلسالهجلب می

ار و آل بويااه و ايااران، ماننااد صاافاريان و آل زياا

کان و  سالجقه و اتاب بود و  نه  مین گو يان از ه غزنو

فزون  طاط روز ا ضعف و انح جود  با و یز  شاهیان ن خوارزم

مواره  طه را ه ين راب کدورت ا بروز  موارد  فت ال در  خال

کردند و در واقع حکومت و دولت خود را حف  و رعايت می

-ل اقل از جهت ظاهر دست نشانده و گزيادۀ خلیفاه مای

 « شمردند.

 

 ايااران دوران اسااالمی وزارت و ديوانسااالری در

 اسالم 

وزارت و ديوانسالری نیز يکی از نهادهای اسالمی 

با ريشه در تاريخ باستان ايران هستند. نهاد وزارت و 

های  یان در نهاد يه ايران بین نظر کومتی م شکیالت ح ت

سیاسی است از ادوار باستانی وزارت در ايران جايگاه 

س نام خوا شهوری ب ير م ها وز ما در دوران ماد شته  ته دا

جه  هر موا با بزرگم سانیان  صر سا يم در ع پاک دار هارا

ستیم  که در » ه بود،  بزرگ  ير  کزی وز شکیالت مر ئی  ت ر

تی  شیان هزارپ هد هخامن شت. در ع قب دا بذ ل غاز هزا آ

هزار  فوج  ئی   تدا ر که در اب یارخوس،  نانی خیل )بیو

قام نخ بود( بم ستحف   فری م سید و ن شور ر شخص ک ستین 

پادشاه بدست او امور مملکت را تمشیت میداد. اين نام 

در زمان اشکانیان باقی ماند و بعهد ساسانیان رسید. 

-ارامنه وزير اعظم ايران را هزرپت درن اريت  خوانده

اند و در نامه، که به مهر نرسه صدراعظم يزدگرد دوم 

اند و گفته« نهزارپت ايران و انیرا»اند، او را نوشته
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همین وزير وقتی، که به ارمنیان نامه نوشته بود، خود 

 –وزرگ فرمذار ايران و انیران، معرفی کرده باود »را 

( اسااتنباط 111از مناادرجات تاااريخ طبااری )نلدکااه، ص

میشود، که کلمه عنوان رسمی وزير بزرگ بوده و عبارتی 

که  حاکی از اين شده  يده  یز د سعودی ن قوبی و م از يع

مذار  سانیان وزرگ فر هد سا يان ع تا پا بزرگ را  ير  وز

اند. عنوان ديگر وزير در اندرزبذ باود، کاه میخوانده

بار  شار در نی مست ستبمع ظام « ا سرنگونی ن عد از  ب

هاد   ين ن عدی ا سلمان در دوران ب عراب م سط ا سانی تو سا

سانند  می ر هور  صه ظ جددًا بمن که »م ظم  صب وزارت اع من

خلفا برقرار کردند و در میان همه دول اسالمی متداول 

گرديد، تقلید مستقیم از منصب وزرگ فرمذار ساسانیان 

نشمندان عرب در بوده است، از اين سبب تحقیقاتی که دا

اند و آنچه در باب مقام و منصب وزير اصول سیاست کرده

اند، عمومًا در حق وزرگ فرماذار عهاد بزرک اسالمی گفته

نهاد وزارت تداوم و تحول « ساسانی معتبر و صحیح است

زناد هراناد تاريخ دولت در ايران و اسالم را رقام مای

نهای تار خانادااجزا تشکیل دهنده يا به تعبیار صاحیح

حاکم وزارتی با عنصر تداوم مواجه نیستند. در بعد از 

شوند يکای اسالم دو عنصر کامالً مجزا از يکديگر ظاهر می

ست  ير ا ها وز که در راس آن سالران  لم و ديوان هل ق ا

البته هر اند در دوره اموی ما اين عنوان را نداريم 

شده کاه ولی در عوض به ديوانسالران لف  کاتب اطالق می

فع  بن مق نی ا مدار ايرا سنده نا ها نوي شهورترين کاتب م

است. اما از عصر عباسیان به بعد اين نهاد شکل منسجم 

گیرد. اما عنصر دوم اهل شمشیر هستند يا به خود را می

خواساتن از پشات در واقع همان بیابانگرداناد کاه مای
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اسبان خود مملکت را اداره کنند. اما اهل قلم مانند 

گیرناد و باه رهای بی رويه آناان را مایسادی جلوی کا

 آموزند.آنان طرز و شیوه مملکت داری را می

به  میالدی وزارت  هم  ها ق/ ن سوم  قرم  يان  در پا

صورت منصب فوق العاده مهمی در آمده بود و به گفتۀ 

سیدن  قدرت ر به  مان  صابي، از ز تدر»هالل ال «  المق

بود.  ( وزير تنها مدبر و اداره کننده حکومت295/9۰8)

و در آغاز قرن اهارم / دهم تقريبًا کلیه امور اداری 

سته  به دو د ما  وزارت را  شت.  قرار دا یار او  در اخت

و « ... وزارت تنفیذ»و « وزارت تفويض» کند: تقسیم می

در مورد وزارت تفويض )ماوردی( معتقد است که دارندۀ 

که در  حالی  ست در  خوردار ا کاملی بر یارات  آن از اخت

قدرت وزار خاص از  هدفی  برای  ير  جرا، وز یذ و ا ت تنف

فويض  بر ت مورد  هر دو  ست و در خوردار ا حدودی بر م

کناد. اختیار از طرف خلیفه و ماهیت وضعی آن تاکید می

نی  حدوده معی يد در م قدرت با نوع از وزارت  هر دو  در 

که  لی  شود. دلي مال  شده اع ضع  فه و سوی خلی که از 

دهاد، دليلای يض ارائه میماوردی برای تعیین وزير تفو

تواناد کلیاه است عملی: نخست آنکه،  امام شخصاًا نمای

وظايف اداره امور را به عهده گیرد، ثانیًا، وزير سپر 

بالی امام شده طوری که کمتر در معرض اشتباهات قرار 

-گرفته و از بی نظمیها و آشفتگیها بیشاتر مصاون مای

رای خلیفه ب« وزير»ماند. ماوردی برای اثبات ضرورت 

ای از قرآن استدلل کرده که در آن حضرت موسای، به آيه

گزيند. باسست شدن قدرت هارون را به وزارت خويش بر می

ستقل و  نیم م های  مدن حاکمیت جود آ سی و بو فت عبا خال

مسااتقل از خالفاات اياان نهاااد در دسااتگاه اداری اياان 

حاکمیتها نقش اول را به جهت ادارۀ سازمان اداری اين 
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کردند. هر اند با تهاجم مغول و از هم تها بازی میدول

سرزمینهای  ظامی  ماعی و ن سی اجت ضاع سیا شیدگی او پا

اسالمی بخصوص در دوره تهاجم دوم مغولن به رهبری هالکو 

فت  ستگاه خال هدام د سماعیلیان و ان های ا نابودی دژ و 

عباساای، مغااول نیااز ناااگزير باارای اداره ساارزمینهای 

لری احتیاج داشت هر اند در ابتدای مفتوحه به ديوانسا

اناد اماا گفتهدوران ايلخانان به وزرا صاحب ديوان می

اين وضع تغییر کرد و مجددًا عنوان « بايدو»در زمان 

خاتو  جای گی به  يدو  شت. با لت بازگ به دو صیل وزارت  ا

مال  ستجردانی را وزارت داد. ج لدين د مال ا ست و ج نش

به يوانی را  صاحب د نوان  لدين ع کرد. ا بدل  « وزارت 

نهاد وزارت حتی پ  از تشکیل دولت صفويه و بعد از آن 

همچنان به حیات خود ادامه داده با بوجود آمدن نهضت 

خود  تری ب قانونی  شکل  هاد  ين ن يران ا شروطیت در ا م

گرفت و لقب نخست وزير به رئی  هیئت دولت ايران اطالق 

در اياران  شد با انقالب اسالمی و انحالل نظام سلطنتیمی

مجددًا در قانون اساسی جمهوری اسالمی پست نخست وزير 

سال  سی در  قانون اسا صالح  ما در ا يد ا ید گرد  1368تائ

ست  به ريا یارات آن  حذف و اخت ست  ين پ سی ا جری شم ه

جمهوری واگذار شد اما مجددًا لقبی به نام معاون اول 

مون  های پیرا يد.  در دولت قرار گرد هوری بر ئی  جم ر

کند و بیشتر دولتهاای وزارت نقش اساسی بازی میايران 

خود  لت  سازمان دو يری در  ست وز ست نخ نان پ سالمی همچ ا

 دارند. 

 

 ديوانسالری



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  53۰ 

هاد وزارت  ند ن یز مان سالمی ن سالری عصرا ديوان

یران در  که دب فوذی  ست. ن سانیان ا کاملی از سا ید  تقل

اند بسایار جالاب توجاه ديوانسالری عهد ساسانی داشته

ست که  ا سیان  صوص در دوران عبا عدها بخ فوذ ب ين ن ا

سازمان دولت تکمیل تر شده بود در دستگاههای دولتی 

نیز استمرار يافت نظامی عروضی سمرقندی قوام ملک را 

-بدبیری و دبیری و شاعری را از فروغ علام منطاق مای

داند. وی دبیری اسالمی را متعلق به دورانهای قبل از 

اين در میان ملوک عصر و جبابرۀ  پیش از»داند اسالم می

فا  سره و خل یان و اکا شداديان و ک اون پی پیش  گار  روز

ضل  عدل و ف بارزت ب فاخرت و م که م ست  بوده ا سمی  ر

موز و  کم و ر ستادندی از ح که فر سولی  هر ر ندی، و  کرد

لت  ين حا ندی، و در ا مراه کرد با او ه سائل  غز م ل

اب رای و پادشاه محتاج شدی با رباب عقل و تمیز و اصح

تا  ستندی،  شتندی و برخا ل  در آن ن ند مج تدبیر، و ا

آنگاه آن جوابها بر يک وجه قرار گرفتی، و آن لغز و 

رموز ظاهر و هويدا شدی، ... پ  از اين مقدمات نتیجه 

آن همی آيد، که دبیر عاقل و فاضل مهین جمالی است از 

 « تجمل پادشاه و بهین رفعتی است از ترفع پادشاهی.

ران در سازمانهای که تحت نظارت نهاد وزارت دبی

اناد. باه ايان اند به خادمت مشاغول باودهقرار داشته

اناد باا توجاه باه فتوحاات و گفتهسازمانها ديوان می

اينکه اعراب به علت زندگی بدوی و ساده زيستی نیازی 

اند )که البته باياد در ايان به اين سازمانها نداشته

یرد.( اما با آغاز فتوحات مورد تحقیقات کامل صورت گ

، سرزمینهای آباد ايران عصرساسانی و امپراتوری روم  

زير سلطه آنان در آ مده و از  همان ابتدا نیاز به 

 شد. اين سازمانها توسط فاتحان عرب احساس می
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گوينااد نخسااتین تشااکیالت اداری و منااابع ماای

ديوانسااالری را عماار خلیفااه دوم بنیاااد نهاااده بااود 

عمر دربارۀ سواد کوفاه باا اصاحاب »نويسد: میيعقوبی 

ند: آن را  شان گفت ضی از اي کرد و بع شورت  خدا م سول  ر

در میان ما بخش کن، پ  با علی مشورت کرد و گفت: ان 

قسمتها الیوم لم يکن لمن يجئ بعد ناشی ولکن تقرها 

اگر » فی ايديهم يعلمونها فتکون لنا و لمن بعدنا، 

ای کسانی که پ  از ما باشند امروز آن را بخش کنی بر

سپاری تا ایزی نخواهد بود، لیکن آن را بدست ايشان می

پسر « در آن کار کنند و برای ما و آيندگان هردو باشد

عمر گفت: خدايت بر اين عقیده توفیق دهد. عمر، عثمان 

سواد را  تا  ستاد  مان را فر بن ي فه  یف و حذي بن حن

ند. ساحی کرد ق« م ف  ح ظور ح يوان بمن کومتی از د وق ح

شده  ضع  سپاهیان و ماموران و  يی و  ستها و دارا یل پ قب

است )الحکام السلطانیه ماوردی( در تشکیالت اداری عهد 

و سالطین ممالک اسالمی عنوان ادارۀ کل محاسبات و  خلفا

مملکت و دفتر محاسبات و همچنین بمعنی مطلق اداره و 

ه ست و  نی ا ظاهرًا ايرا مه  شکیالت اداری و کل شۀ ت م ري

دبیر و اين احتمال هم هست که اصل آن آسوری يا سومری 

باشد به هر حال کلمۀ ديوان در نزد مسلمین در آغاز 

ته  می رف کار  کت ب خارج ممل مداخل و م ضبط  بت و  هت ث ج

است و سپ  از طريق توسع بمعنی محل کار اعضا و اجرای 

یع ادارات و  بر جم عدها  ست ب شده ا ستعمال  یات ا مال

الق يافته است. ديوانسالری که راه رسم اداره دفاتر اط

با  گر  های دي به حاکمیت سیان  ضعف عبا با  بود  کت  ممل

همان سبک عصر عباسی البته با توجه به مکان و زمان و 

به  جه  با تو مه داده  خود را ادا ستمرار  تی ا تغییرا

اينکه کشورهای اسالمی در قرون جديد با دول غربی که 
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اند، مواجه شده و دگی خود دادهتغییر اساسی در نوع زن

ديده و لازوم ديوانسالران که تغییرات دنیا غرب را می

اناد کاردهتغییر و تحول را در نظامات مستبد احساس می

اند . در ايران شروع به تحول در سازمان دولت را داده

توان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه میرزاتقی خاان می

عنوان پیش قدمًاتحولت ديوانی امیرکبیر و سپهسالر را ب

نام برده با شکل گیری مشروطیت در ايران سازمانهای 

دولتی روندی تغییر سازمانهای جديدی ديوانی به شکل 

به  بديل  شته ت سالريها گذ موده و ديوان غاز ن غرب را آ

نهادهااای وزارتاای و ادارت کاال و سااازمانهای دولتاای 

ياران ايان با برایده شدن نظاام سالطنتی در ا گرديده

سازمان  خود در  بديل  یر و ت به تغی يوانی  های د نهاد

انااد در اينجااا بااه وضااع دولاات ايااران ادامااه داده

-ديوانسالری بر اساس سازمان دولت اسالمی پرداخته مای

 شود. 

 

 

 انواع ديوانها 

 ديوان جیش

قم  یز ر مد و ن صلی درآ قم ا که ر به اين جه  با تو

شیها و سلمانان را لشکرک خارج م صلی م خود  ا به  ها  جنگ

داد، اولاین دياوانی کاه ضارورت تشاکیل آن اختصاص می

)ديوان الجند= ديوان سپاه( « ديوان جیش»شد، احساس می

شد که يکای تقسیم می« مجل »به دو « ديوان جیش» بود. 

ير» ل  تقر گری « مج له»و دي ل  مقاب شت. « مج نام دا

وظیفۀ مجل  تقرير ارزيابی سپاه ، رسیدگی به اسناد 

یالن خرج، تعیین میزان حقوق و اعطای بموقع آن بود. وک



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   533 

مجل  مقابله هم وظیفۀ بازرسی و بررسی اسناد و بررسی 

بار و  های خوار سی انبار سپاهیان، وار سامی  ترل ا و کن

ها را بر عهده داشات. دياوان علوفه و رسیدگی به نامه

جیش و هر دو مجل  هم خود به ادارت کواک تابعۀ ديگری 

ۀ لشکريان خاصه، لشکريان خدمه و لشکريان مانند ادار

شاد. قداماه همچناین مامور به نواحی تقسیم بنادی مای

های  جال  ديوان شبیه م گری  شترک دي جال  م خراج و »م

شود که مجالسای شمارد و نیز يادآور میرا برمی« نفقات

« مجل  سکدار» و « مجل  انشاء»، « مجل  نفقات»مانند 

دياوان ساپاه باشاد . وی توانسات جزئای از ارکاان می

همچنین ويژگیهای جسمانی اعضای سپاه مانند رنگ پوست 

هاای کناد و خصیصاهو اشم، سن و توان جسمی را ذکر مای

شاود کاه شمارد، و يادآور مایاهارپايان آنها را برمی

-سپاهیان درهر سال، انادين نوبات جیاره دريافات مای

ره، داشتند. خوارزمی عالوه بر ذکر انواع وظیفه و جی

ته  یز پرداخ یران آن ن سپاه و دب يوان  صطالحات د به ا

 است. 

 

 

 ديوان بیت المال

اش نظاارت بار اماوال وظیفه« ديوان بیت المال» 

طه  يوان مربو فاتر د بت آن در د ترل ث مال و کن یت ال ب

ها، اکها، و -بود. عالوه بر آن دستورات رسیده، نامه

دساتگاه  شد. مقام عالیدستورات صادره، مشخص و ثبت می

حکومتی مانند وزير و يا ماموران تعیین شده، اجازۀ 

ته  عدها الب شتند. ب مال را دا یت ال فاتر ب سی د بازر



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  534 

مقرر شد که برای دقت بیشتر هر هفته گزارش روز اين 

 ديوان به آگاهی وزير برسد. 

 

 ديوان بريد

يد سر  -بر شت و سرا بزرگ دا يوانی  غداد د يد بب بر

مده ستگاههای آن آ ها اي بوتران  راه تا دوران ک بود 

رفاات. هااا بکااار مااینامااه باار باارای فرسااتادن نامااه

گانی  يه رواج بازر ساختند ما سیان  که عبا شاهراههايی 

شد و هم دامنه تحقیقات جغرافیائی را وسعت داد. اما 

های کسان را نمیبارد بريد، خاص امور دولت بود و نامه

صاحب شمرد  لت  صی دو سازمانهای خصو نرا از  يد آ  و با

گر  ظايف دي ستی و مه فر جز نا ست ب ئی  پ نی ر يد يع بر

داشت. مراقب عامالن دولت بود و از کار دشمنان آگاه 

شد و وظايفی را بعهده داشت که بعصر ماا اداره دوم می

 وزارت دفاع يا جنگ يا ستادکل انجام میدهد. 

بايست خلیفه صاحب بريد اشم بینای خالفت بود و می

را از کااار و رفتااار عااامالن وليااات خبااردار کنااد و 

جا را  مه  ضاع ه ساند و او باطراف ر های وی را  فرمان

 انانکه هست بدو بنمايد. 

 

 

 ديوان اعالء يا ديوان رسايل

معمولً در پايتخت که رسیدگی به همۀ امور مرکز و 

« دياوان اعلای»يافت، ديوانی باه ناام وليت تمرکز می

شکل حانی  مت شکری و رو شوری، ل مات ک عالیترين مقا از 

دياوان »شاد. ايان دياوان کاه گااه در شارق تشکیل می

دياوان »شاد و زماانی نیاز توساط نامیده می« الرسايل
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دار تهیاۀ اساناد، گردياد، عهادهجايگزين مای« النشاء

ها، احکام تصدی مقامات و ديگر امور کشوری پیمان نامه

ضای  بود. اع لف  سطوح مخت که در  ضمن اين يوان،  ين د ا

ديگار مقامهاای « رساومات»داشاتند، حقوق دريافات مای

کردناد. دياوان رساايل نیاز مملکتی را نیز تعیین مای

هاای خااص مانند دو اوين ديگر دارای اصاطالحات و واژه

خود بود که دبیران رسايل ملزم به رعايت آن در انجام 

« عتساجی»بايساتی امور بودند به طور مثال دبیران مای

)سخن مسجعی که « ترصیع»ها(، )هماهنگی کلمات آخر جمله

بارت در  مات و ع جزاء کل مام ا یز ت خر و ن ماهنگی اوا ه

یره را در آن  ستعاره و غ فات، ا شود(، مکا يت  آن رعا

 بخوبی منظور کنند. 

 

 ديوان خراج

فه  خراج»وظی يوان  مالی و « د سائل  یۀ م سی کل برر

وانی بود. مقدار ثبت آن در دفاتر و دواير مربوطۀ دي

-مای« قانون الخاراج»را مقرراتی که « خراج»پرداختی 

کرد که پ  از اخذ، در دفاتر آن به نامیدند، تعیین می

رسااید. در ديااوان خااراج کارهااايی ماننااد ثباات ماای

نه» شتهای روزا قه« »ياددا خت نف بدهی« »پردا بت  « ث

سالیانه» کارگزار« »بیالن  خرج»گزارش « گزارش  یل  « وک

گرفات کاه هرياک در و غیره انجام مای« روزانهاوامر »

 شد. دفاتر ويژه ثبت می

گرفتند که در در آغاز تنها از زمینهايی خراج می

کاشتند، يا زمینهای که خرما، انگور، زيتون آن غله می

دادناد. ااون ديگار محصاولت پرورش می و يونجه در آن 

ين ر ند، از ا عاف بود خراج م شاورزی از  شاورزان ک و ک
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کردند محصولتی را در زمینهای خود کشت کنند که سعی می

مشمول خراج نگردد؛ در نتیجه گروهی از کشاورزان سواد 

-4ق /  22از پرداخت خراج گريختند. تا آنکه در سال 

م مغیره بن شعبه، والی کوفه نظر خلیفه را بدين  643

 امر جلب کرد و تنظیمات جديدی وضع گرديد. 

 

 مظالم ديوان

بايسااتی عاادل و رفااع مظااالم از اياان ديااوان ماای

مستمندان و بیچارگان باشد. صاحب )رئی ( اين ديوان، 

رسااند و پا  از های رسید. را به اطالع خلیفه مایرقعه

دستور و کشف ماجرا و رفع ظلم در دفاتر ثبت و اجرا 

 شد. احکام صادره توسط قاضی لزم الجرا بود. می

 

 احداثديوان شرطه و 

ند  هايی مان صادره در ديوان کام  صادرات»اح و « م

اش ابالغ و اجارای حکام در مرکزی که وظیفه« مظالم»يا 

ياا « شارطه»شاد. مااموران مربوطاه کاه بود، واصل می

شدند، اين دساتورات را باه پاياان خوانده می« احداث»

خادمت « صاحب احداث»بردند. اهل احداث تحت سرپرستی می

ه عباارتی رئای  تامیناات باود و گااه کردند. وی بمی

که پاسداری و نگهبانی را انجاام  –رياست افراد شرطه 

گاه مسئولیت سربازان و امور  –برعهده داشت  -دادندمی

بود که تحت « ديوان الشوارط»مربوط به آنان بر عهدۀ 

داد. همچناین کلیۀ امور را انجام مای« عارض»سرپرستی 

 شد. نیز اطالق می «صاحب الشرطه»به رياست آن، 

 

 ديوان محتسب
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نام  به  گر  يوان دي سب»از د يوان محت برای « د

ادارۀ امور شهر، تعیین قیمتها، نظارت و نظافت شهر و 

يوان  ين د فه ا ست. وظی شده ا ياد  کرين  جازات محت م

بود.  شی  گران فرو شی و  کم فرو لوگیری از  نین ج همچ

تاريخ تغییر ند  يوان در رو ين د ظايف ا تی ظاهرًا در و ا

را داده است و در برخی ايام ماموران اين ديوان، فقط 

-حف  و حراست شهر و برقراری نظم را بر عهاده داشاته

 اند. 

 

 ديوان الشراف

اين ديوان به طور کلی مخارج و مصالح دربار را 

برعهده داشت. نظارت و مراقبت در امورمالی ، محاسبات 

همکاری  و جمع دخل و خرج دربار، گاه در برخی مواقع

در « ديااوان اسااتیفاء»بااا ديوانهااای ديگاار از جملااه 

کی  کاری نزدي شراف هم يوان ا بود. د ظايف آن  هاراوب و ا

بار  شها و اخ با گزار باط  يد در ارت يوان بر با د یز  ن

 رسیده از وليات داشت. 

 

 ديوان استیفاء

تنظیم کلیه « ديوان مستوفی»يا « ديوان استیفاء»

خ خل و  تی و د مالی مملک مور  شت و ا هده دا بر ع رج را 

با  طه  ستقیمًا در راب يوان م ين د سئولیت ا کاری و م هم

ديوان خراج بود مالیاتها، درآمدهای عمومی ديگر اعم 

ين  یات در ا عوارض و مال نواع  گر ا يه ودي خراج، جز از 

 رسید. ديوان به ثبت می

ديوانهااای ديگاار ماننااد ديااوان الضاارب، ديااوان 

، ديوان الفض ، ديوان نفقات، ديوان التواقیع والدار
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بر و  يوان ال صادرات، د يوان م بذ، د يوان جه خاتم، د

نه،  يوان الخزا ضی، د يوان قا قاف ، د يوان او صدقات، د

يوان  ماء، د يوان ال شرق، د يوان الم يث، د يوان موار د

جود  یز و سیان ن لت عبا صوافی در دو يوان ال سر، و د ال

 داشت. دولتهای مستقل و نیم مستقل نیز به تقلید از

عباسیان سازمان ديوانسالری دستگاه خالفت را که ريشه 

سی  شته تا سانی دا يران عصرسا سالری ا ستگاه ديوان در د

پرداختند گاه از اين جسته و به انجام امور مملکتی می

ند  یری مان سخت گ سیار  کز ب ستگاه متمر صورت د لت ب دو

شااد و گاااه بااه ماننااد غزنويااان از آن اسااتفاده ماای

که دور صورت سلجوقیان  بود ب سالری  ين ديوان ان اوج ا

 وسیع بکار گرفته می شد.  

 

 طاهريان

 ٔ  حملهبعد از   ايراناولین حکومت مستقل   طاهريان

، يکی طاهر بن حسینم، در اوايل قرن سو بودند.  اعراب

شد و  خراساناز طرف او امیر  مأمون عباسیاز سرداران 

بدلیل آن که عدم اطاعت خود را از مأمون اعالم کرد، 

ستقل  مت م لین حکو نیاو يران  ايرا سالم در ا عد از ا ب

تشکیل شد و حکومت او به طاهريان معروف شد. در زمان 

 برگزيده شد. پايتختیبه  نیشابورطاهريان 

با  نگ  يان در ج به  خوارجطاهر يران  شرق ا در 

 سیستاند و سرزمینهای ديگری مانند پیروزی دست يافتن

را به تصرف در آوردند و نظم  ماوراءالنهرو قسمتی از 

شود که  و امنیت را در مرزها بر قرار کردند. گفته می

در زمان حکومت طاهريان، به جهت اهمیت دادن آنان به 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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کشاورزی و عمران و آبادی، کشاورزان به آسودگی زندگی 

 کردند. می

که به  مازيارو  بابکدر زمان طاهريان قیامهای 

ذربايجان و طبرستان)مازندران(را داد باعث آترتیب در 

دارد.به همین  نها از توجه به شرق ايران بازآشد که 

یل  ند. خوارجدل شورش زد به  ست  طاهری آد یر  خرين ام

طاهرنیز مدبن  مت  مح جه حکو بود.در نتی تدر ن فردی مق

های سده  طاهريان رو به ضعف نهاد و سرانجام در میانه

 سرنگون شد. يعقوب لیثسوم هجری به دست 

 امیران خانواده طاهريان عبارت اند از:

 طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین  

 طلحه بن طاهر  

  علی بن طاهر 

  عبدهللا بن طاهر 

  طاهر بن عبدهللا 

 محمد بن طاهر بن عبدهللا  

 

 طاهريان از نظرگاه ديگر

 (2۰5-259) طاهاريان

اسالمي بود كه  ايرانی دولت طاهريان، اولین دولت

بل  خش قا مد و ب جود آ به و يران  فت در ا در دوران خال

مت  نوع حكو صورت  به  سرزمین را  ين  ظه اي از ا مالح

موروثي محلي از نظارت مستقیم خلیفه بغداد خارج كرد. 

با اين حال، اين دولت در كسب قدرت و حف  آن، محتاج 

به اعمال خشونت در مقابل خلفا نشد. طاهر بن حسین، 

روف به " ذوالیمینین " كه اين دولت به وسیله وي مع

بنیاد شد، از موالي وابسته به قبیله خزاعه از اعراب 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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یز،  ندانش ن شت. خا بي دا یت عر طاهر ترب بود.  سان  خرا

پیش  مدتها  كه از  ند  بان بود سي ز نژاد و فار ني  ايرا

 هرات شهرت و قدرت داشتند.  درپوشنگ ) فوشنج (

دردوره اي كه مامون در  در اواخر خالفت هارون و

جه  مورد تو سین  پدرش ح طاهر و  شت،  مت دا سان اقا خرا

مامون واقع شدند. اون طاهر اند سالي بعد در كشمكشي 

فت،  فت در گر سر خال بر  مین  برادرش ا مامون و  بین  كه 

موفق به غلبه بر سپاه امین و تامین خالفت مامون گشت 

مالحظااه ه.ق.(، در دسااتگاه خالفاات حیثیاات قاباال  198) 

يافت. اندي بعد، از آنجا كه رفع اغتشاشهايي كه در 

فوري  ضرورت  بود  خوارج روي داده  سیله  به و سان  خرا

داشت، و نیز خلیفه هم ترجیح مي داد قاتل برادر را 

از پیش اشم خود دور نمايد، وليت خراسان را به طاهر 

تفويض كرد البته، اين تفويض شامل فرمانروايي سیستان 

نیز مي شد و مشتمل بر نظارت بر ماور النهر  و كرمان

و احیانا فتوحات اسالمي در آن نواحي بود. بدين گونه، 

تا  غداد  بري، از ب قول ط به  طاهر،  مت  مرو حكو قل

دورترين سرزمینهاي شرق را شامل بود. در خراسان طاهر 

ما  شت. ا فه گ ني خلی جب نگرا فت و مو ستقالل يا یه ا داع

كه شكوك وي  مرگ م عد از  نام  ب حذف  عد از  صله ب بالفا

شد ) قع  عه وا ماز جم به ن ه.ق.(،  2۰۷  مامون از خط

خلیفه خود را نااار ديد حكومت خراسان را به پسر وي 

واگذار كند. البته، حكومت خراساان  –طلحه بن طاهر  –

در آن هنگام در واقع تحت سلطه و تصرف وي بود. بدين 

رت موروثي سان، حكومت خراسان در خاندان طاهر به صو

در آمد. خلیفه هم به اصطالح با قبول حكومت طلحه به 
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غداد  فت ب به خال ستگي آن را  شانده، واب ست ن صورت د

 اعاده و تامین كرد . 

لذا، استقالل حكومت موروثي خاندان طاهر به صورت 

يك تحول اداري درآمد و شكل يك تجزيه و انفصال سیاسي 

خراسان كه به نیابت به خود نگرفت. حكومت طلحه هم در 

از برادرش عبدهللا بن طاهر منسوب شد، صورت اداري تحول 

سالي  شش  كه  حه  مانروايي طل ساخت. فر یه  بل توج را قا

( صرف مبارزه با  ه.ق. 213بیش نكشید )وفات ربیع الول 

خوارج شد. در عین حال، مانند پدر همچنان خراج مقرر 

ومت خود را را به خلیفه مي پرداخت. با اين كار، حك

از اينكه نوعي طغیان نسبت به فرمانروايي خالفت تلقي 

فرمانروايي بارادرش، عبادهللا   شود، حف  كرد. در دوران

ه.ق.(، قدرت طاهريان به اوج اعتالي  213-23۰بن طاهر )

ه.ق( خلیفه جديد  218خويش رسید. بعد از وفات مامون )

بد ظاهر از ع به  كه  با آن هم،  باهلل " صم  هلل دل " المعت

ناب  سان اجت مت خرا قاي او را در حكو شت، اب شي ندا خو

عد از  يان ب ستقالل طاهر نه، ا بدين گو فت.  پذير يا نا

 ماااااامون نیاااااز، باااااي تزلااااازل ماناااااد .

عبدهللا در تجهیز غزوه هاي اسالمي در ماورالنهر اهتمام 

نین،  شید. همچ خوارج كو جدد  شاش م فع اغت كرد و در د

يا شورش ماز فاي  كه در اط كرد )توفیقي  یدا   225ر پ

حیثیت او را در نزد متشرعه سني و خلیفه بغداد   ه.ق.(

ترويج  باداني و  سعه آ به تو سان  ني داد. در خرا فزو

كشاورزي عالقه نشان داد و به خصوص در حمايت از طبقات 

ساعي  لت م مال دو بزرگ و ع كان  بل مال شاورز در مقا ك

طاهرين سرش،  مت پ جاي آورد. حكو به  ظه اي  بل مالح  قا

ه.ق.(، در بسط عدالت و حفا  امنیات  23۰– 248  عبدهللا )
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سیستان داار اغتشاش شد و با   گذشت. در پايان عهد او،

اعتالي يعقوب لیث، اين منطقه از قلمرو طاهريان جدا 

شت ) به  248  گ عد از او  كه ب طاهر  بن  مد  ه.ق. (. مح

سید،  مارت ر ست داد ) ا هم از د ستان را    ه.ق.( 25۰طبر

ن شد او ا لوب و اسیر یث، مغ قوب ل سیله يع به و دي بعد

سان،  259 ) بر خرا صفاريان  به  با غل سرانجام  ه.ق.( 

 فروانرواياااااي طاهرياااااان پاياااااان يافااااات . 

با آنكه بعدها يك بار ديگر نیز حكومت خراسان اندي 

ولي قدرت طاهريان ديگر  ه.ق.(  2۷1به او واگذار شد )

ان در خراسان در خراسان هرگز تجديد نشد. امارت طاهري

مانروايي  كز فر شید. مر طول ك قرن  نیم  بیش از  ندكي  ا

آنان ابتدا در مرو بود و سپ  در نیشابور منتقل شد. 

باب  بدهللا در  سرش ع به پ سین  بن ح طاهر  كه  مه اي  از نا

مت  ظري حكو ناي ن توان مب مي  شت،  يي نو يین فروانروا آ

بن  غداد " ا تاب " ب متن در ك ين  فت. ا نان را دريا آ

ر وماخااذ ديگاار نقاال شااده اساات. همچنااین از طیفااو

به  طاهر  بن  بد هللا  كه ع نه اي  شنامه گو ستورالعمل بخ د

عمال خود در وليتهاي تابع فرستاد، كه متن آن نیز در 

گرديزي آمده است اين امار دريافات   " زين الاخبار "

 مي شود . 

مرو  مام قل كه در ت ست  يادآوري ا به  ته لزم  الب

خلیفه در خطبه و سكه آورده مي شد، آنان با آنكه نام 

حاكم واقعي امیر طاهري بود و خلیفه بغداد امكان و 

     مجال اعمال قدرت در امور را نداشت .

 

 صفاريان
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هااای ايراناای فرمااانروای  صَااّفاريان از دودمان

شهر  بخش شان  خت اي ند. پايت يران بود نگهايی از ا  َزَر

 بود.

 

 حکومت صفاريان

یث قوب ل که  يع بود  خانواده  ين  یر ا ستین ام نخ

ستقل  لت م نی  دو هاد. ايرا یاد ن صفاريان را بن سالمی  ا

لیث سه پسر داشت بنامهای يعقوب و عمر و علی، هر سه 

ندان  شان ا ما دوره ی حکومت ند ا مت کرد یث حکو سران ل پ

کرد  نپايید. يعقوب نیز در اوايل مانند پدر رويگری می

آورد جوانمردانااه بااه دوسااتان و   و هرآنچااه بدساات ماای

رشد رسید تعدادی از  کرد. اون به سن همسالنش ضیافت می

ند. در  خود برگزيد سرداری  به  شده او را  مع  مردان ج

بدهللاکه  23۷سال  بن ع مت می طاهر  سان حکو کرد  در خرا

مستولی شد  سیستانبر  صالح بن نصر کنانیمردی به نام 

و يعقوب به خدمت وی در آمد. طاهر که مردی با تدبیر 

پ  از وی  ند و  ستان برا صر را از سی بن ن صالح  بود 

ی بنام درهم بن نضر خروج کرد و سیستان را تصرف شخص

که  هم  ند. در ستان برا طاهر را از سی سپاهیان  مود و  ن

نتوانست از عهده سپاهیان برآيد يعقوب را به سرداری 

سپاه خويش برگزيد. سپاهیان اون ضعف فرماندهی درهم 

پ  از  ند.  سقبال نمود قوب ا ندهی يع ند از فرما را ديد

ا ااره تدبیر درهم را اسیر کرد و اندی والی خراسان ب

فرستاد. او مدتی در بغداد زندانی بود و پ   بغدادبه 

از آزاد شدن به خدمت خلیفه در آمد. در اين زمان بود 

ع خوارج رفت. که کار يعقوب نیز بال گرفت و او به دف

بود تمام يارانش از  عیاريعقوب اون مردی با تدبیر و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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کردند که برون از تصور بود.  وی انان فرمانبرداری می

به  ستان رو  صرف سی عد از ت قوب ب سانيع لی  خرا هاد و ن

ضمحل  بزودی م که  بود  مردی ن قوب  شد. يع صیبش ن یزی ن ا

هجری قمری رو به خراسان  2۵3شود و بار ديگر در سال 

نهاد اما اين بار بخت يار او بود. وی شهرهای هرات و 

نهاااد و  کرمااانپوشاانگ را بگرفاات و از آنجااا رو بااه 

گماشته حاکم شیراز در کرمان را بگرفت. پ  از آن رو 

به شیراز نهاده و با حاکم فارس جنگید و آنجا را نیز 

تصرف کرد. يعقوب سپ  اند نفر از طرفداران خود را با 

بغداد فرستاد و خود را  ٔ  ی گرانبها نزد خلیفهها پیشکش

 فارسباز به  2۵۷مطیع خلیفه اعالن کرد. يعقوب در سال 

لشکر کشید و خلیفه المعتمد به وی پیغام داد که ما 

به آنجا لشکر کشی ايم که تو  ملک فارس را به تو نداده

اختیار مملکت بود  کنی. المؤفق برادر خلیفه که صاحب می

رسولی نزد يعقوب فرستاد مبنی بر اينکه وليت بلخ و 

تخارستان و سیستان مربوط به يعقوب است. يعقوب نیز 

بل را  لی کا شد و وا بل  جه کا موده متو صرف ن لخ را ت ب

فت و اسیر و شهر را تصرف نمود. پ  از آن به هرات ر

از آنجا به نیشاپور و محمد بن طاهر حاکم خراسان را 

با اتباعش اسیر کرد و به سیستان فرستاد. وی از آنجا 

شد تا در آنجا با حسن بن زياد علاوی  طبرستان ٔ  روانه

به بجن کرد و  فرار  خورد و  ست  نگ شک ين ج سن در گد. ح

رفت و پ   آملبه  ساریسرزمین ديلمان رفت. يعقوب از 

ديلماان شاد. در راه  ٔ  خراج يکساله روانه آوری از جمع

در اثر باريدن باران تعداد زيادی از سپاهیانش کشته 

قوب  شت. يع سرگردان میگ هل روز  مدت ا به  شدند و او 

رسولی را نزد خلیفه فرستاد مبنی بر اينکه طبرستان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%84
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ست ساخته ا نزوی  سن را م کرده و ح فتح  ید  .را  به ام

حکمی را  خلیفهاينکه مورد نظر خلیفه واقع گردد. اما 

فرستاد که اون وی از حکم ما  راسانختوسط حاجیان به 

کرد او را در  سنده ن ستان ب مت سی به حکو کرد و  مرد  ت

 همه جا لعن کنند.

 

 کشمکش میان صفاريان و خالفت بغداد

محمد بن واصل تمیمی بر فارس مستولی شده بود. 

سی  غا داد. مو بن ب سی  به مو فارس را  سی  مد عبا المتع

نگ مح به ج لح را  بن مف بدالرحمان  یز ع صل ن بن وا مد 

فرستاد. عبدالرحمان شکست خورد و اسیر شد. اون يعقوب 

در سیستان خبر بال گرفتن کار ابن واصل را شنید طمع 

حالی ست. در  فارس ب يت  صل در   در ول بن وا مد  که مح

اهواز بود وی رو به فارس نهاد و فارس را تصرف کرد. 

يعقوب از فارس رو به خوزستان نهاد. اون  2۶2در سال 

سان،  مت خرا مان حکو سید فر مد ر فه المعت به خلی بر  خ

به  یان  ضور حاج فارس را در ح ستان و ری و  گان، طبر گر

شمول شرطگی بغداد به وی داد. اما يعقوب راضی نشد و 

به خلیفه پیغام داد که به ایزی راضی نیست جز رسیدن 

به بغداد. خلیفه برادرش الموفق را به جنگ با يعقوب 

قوب د ستاد. يع کرد. فر فرار  خورد و  ست  نگ شک ين ج ر ا

بسیاری از اموال يغقوب بدست سپاهیان بغداد افتاد و 

لت  به ع فق  شد. المؤ برده  غداد  به ب مت  نام غنی به 

یز در گندی قوب ن شت و يع غداد بازگ به ب ماری  شاپور  بی

به مريضی قولنج مبتال گشت. خلیفه رسولی را با منشور 

فرستاد. يعقوب قدری وليت فارس و استمالت نزد يعقوب 

به  هاد و  خود ن شروی  شیر را پی یاز و شم شک و پ نان خ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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به خلیفه بگو که من بیمارم و اگر بمیرم »رسول گفت: 

ين  ندم ا گر ما تو، ا من از  شوی و  ها می من ر تو از 

شمشیر میان ما داوری خواهد کرد، اگر من غالب شوم که 

خشک به کام خود رسیده باشم و اگر مغلوب شوم اين نان 

ست. ب  ا مرا  یاز  سال « و پ قوب در  ندی  2۶۵يع در گ

مرض  ثر  مردی  قولنجشاپور در ا قوب را  شت. يع در گذ

کرده اند. حسن بن زيد علوی که باخرد و استوار توصیف 

يکاای از دشاامنانش بااود او را بااه خاطااد اسااتقامت و 

 لقب داده بود. سندانپايداريش 

 

 صفاریفرمانروايان 

 يعقوب بن لیث صفاری  

 عمرو بن لیث صفاری  

 علی بن لیث صفاری  

 طاهر بن محمد بن لیث صفاری  

 نوه دختری عمرو بن لیث(  خلف بن احمد( 

 

 

 صفاريان از نظرگاه ديگر

 (261-28۷) صافاريان

له يعقوب لیث و كمك برادرانش دولتي كه به وسی

علي بن لیث و عمر بن لیث در سیستان پا گرفت، اولین 

ين  بود. ا يران  سالمي ا نه ا ستقل گو يا م ستقل  مت م حكو

يان را، قدرت طاهر مت  فه، از   حكو یل خلی غم م به ر

بر  خروج  فه و  عت خلی لع طا با خ كرد و  قرض  سان من خرا

رد. البته، او، قسمتي از ايران را تحت تصرف خود درآو

بغداد به دوام آن حكومت راضي نبود و وجود آن را هم 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%AB_%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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در قلمرو بالنسبه وسیعي   به سختي تحمل مي كرد. اما،

مورد قبول و حمايت اكثريت  كه ايشان به دست آوردند، 

 رعاياااااااااااا واقاااااااااااع گشاااااااااااتند . 

لت، ين دو گذار ا پدر و   بنیان ند  یث، مان بن ل قوب  يع

منسوب بود.   پیشه ور( شايد اجدادش به طبقات محترفه )

سله  حق وي و سل كه در  سگر(  گر = م صفار )روي نوان  ع

فرمانروايان خاندان او معمول شد. در واقع انتساب او 

هذا،  هد. مع مي د شان  فه ن ين حر به ا برادرانش را  و 

موجب نسب نامه اي كه تبار لیث رويگر  اينكه بعدها، 

م كه در  ساند ) مي ر يران  قديم ا شاهان  به پاد ورد را 

خاندان او در افواه افتاد( محبوبیت او و خاندانش را 

 در آن ايام نزد اكثريت اهل سیستان نشان مي دهد . 

رويگرزاده سیستاني همراه برادرانش، عمرو و علي 

در جواني عیار پیشه شد. در اغتشاشات سیستان كه منجر 

با غلبه  به برخورد عیاران شهر با خوارج وليت گشت، 

خويش در آورد ) سلطه  حت  ستان را ت بان سی  253بر رقی

. اون خلیفه حاضر نشد حكومت او را بر خراسان  ه.ق. (

وب كه خود را فرمانرواي واقعي خراسان تايید كند، يعق

ست،  مي دان يان  مرو طاهر مام قل فه از در  و ت با خلی

تا آن  كه  فارس  جدد  سخیر م عد از ت مد. ب يد در آ تهد

بود، از  صرف در آورده  به ت جا را  بار آن ند  مان ا ز

طريااق خوزسااتان عااازم فااتح بغااداد شااد. امااا، در 

ست خورد ديرالعاقول )نزديك بغداد( از سپاه خلیفه شك

بل   ه.ق.( 262) هذا، ق كرد. مع شیني  قب ن هواز ع به ا و 

از آنكه براي جبران اين شكست و حمله مجدد به بغداد 

در جندي شاپور بیمار شد و در همان جا   آمادگي بیابد،

 ه.ق. ( .  265نیاااااااز در گذشااااااات ) شاااااااوال 

به  ستان  سپاه سی نب  مرو از جا برادرش ع عد از وي،  ب
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بالفاصله به مصلحت وقت نسبت به  امارت برداشته شد. وي

يام  اون در آن ا هم  فه  كرد. خلی عت  هار اطا فه اظ خلی

درگیر قیام " صاحب الزنج " در نواحي بصره و عبادان 

ااره اي جز آنكه حكمراني وي را در   بود،  ) آبادان (

شت.  سد ندا سمیت بشنا به ر ستان  سان و سی فارس، خرا

كه مبني بر خروج معهذا، اون قلبا از امارت صفاريان 

و خلع طاعت بود رضايت نداشت، اندي بعد حكومت خراسان 

را به نام محمد بن طاهر امیر مخلوع سابق طاهري شد. 

نان در  كه همچ سان را  فه خرا عد خلی ندي ب كه ا با آن

تصرف عمرو بود همراه با فارس و كرمان به وي داد ) 

نهر عمرو از خلیفه فرمانروايي ماوراء ال  ه.ق. (، 2۷5

را نیز طلب كرد. البته، اين منطقه سابقا جزو قلمرو 

طاهريان بود و در اين ايام اسماعیل بن احمد ساماني 

با  لي و  بي می با  هم  فه  شت. خلی مت دا جام حكو در آن

در   تشويق پنهاني اسماعیل به مقاومت در مقابل صفار،

فت  عد از دريا كه ب گي  كرد. در جن بت  ست او را اجا خوا

ف مان خلی ساماني در فر سپاه  بین او و  لخ  حدود ب ه در 

هزم  یز من سپاهش ن شد و  تار  لوب و گرف مرو مغ فت، ع گر

. عماارو را از بخااارا بااه  ه.ق.(28۷گشاات )ربیااع الول 

ستاد  ندان فر به ز فه او را  ند . خلی نه كرد غداد روا ب

ه.ق.  289كه او اندي بعد در همان زندان وفات يافت ) 

نواد مر،  عد از ع كه ب با آن مد و (  طاهربن مح ه اش 

برادرزادگانش لیث بن علي و محمدبن علي اند سالي ) 

ف   298-288 ستان ح صفار را در سی ندان  سلطه خا ه.ق.( 

سرانجام سامانیان آن وليت را به قلمرو خويش  كردند، 

ملحق كردند. هر اند بعد از سامانیان هم سیستان اندي 

و نفوذ  به قلمرو غزنويان الحاق يافت، باز محبوبیت

ني  قوب مبت مانروايي يع خاطره فر بر  كه  صفار  ندان  خا
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بود همچنان، ادامه داشت، حتي اين محبوبیت قرنها بعد 

لي   ه.ق.( 885)  مانروايي مح به فر سبت  ستان را ن سی

امیران اين خاندان عالقه مند نشان داد. در هنگامي كه 

يان و  سامانیان و غزنو يان و  قراض طاهر ها از ان قرن

فاي عباسي مي گذشت، اخالف لیث و فرزندان او در حتي خل

مانروايي  قدرت و فر یت و  یزي از حیث نان ا ستان همچ سی

   اجااااداد خااااود را حفاااا  كاااارده بودنااااد .

نگ  یاي فره قوب، در اح صوص يع به خ قديم  صفاريان  قش  ن

تاريخ  يت " فق روا بر و بود.  ظه  بل مالح سي قا بان فار ز

رسي گفته شد سیستان" اولین شعر رسمي كه به زبان فا

به تشويق و الزام يعقوب و به وسیله دبیر او محمد بن 

 وصیف سكزي ) سیستاني ( سروده شد . 

 

 سامانیان

( .م 1۰۰۴ - 8۷۴ق /  هااا .39۵ – 2۶1سااامانیان )

کی از دودمان سی ي ند.  های فار يران بود شرق ا زبان در 

.ق.( در بخشی  ه 389تا  28۷ها نزديک به صد سال )از  آن

يراناز  گی از ا خش بزر نونی و ب ستان ک سیاو  افغان ی آ

نه مین  میا گذار دو سامانیان بنیان مانروايی کردند. فر

شكل  ستند و در  يران ه مدن ا تاريخ ت ئي  نوايران گرا

گیري فرهنگ ،تمدن و دانش در ايران پ  از اسالم نقش 

به ي  مه جان هاي ه تالش  با  سامانیان  ند  سزائي دار ب

خوددر آباداني و استقالل ايران كوشیدندو توانستند پ  

س سال ا صد  ستقاللاز سی عراب ا به تیالي ا يران را    ا

ارمغان دهند. دانش دوستي در بین پادشاهان اين دوره 

زبانزد تاريخ ايران است ورشد سريع وپردامنه ي دانش 

 در اين دوره دلیل اين مدعاست.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B8%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B8%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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 انقراض حکومت طاهريان

و ضعف و فتور تدريجی که  طاهريانانقراض حکومت 

از غلبه ترکان در دستگاه خالفت پديد آمد، سرزمینهای 

شرقی خالفت را از نفوذ خلیفه و از امکان اعمال قدرت 

به  که  غی  نی و فرا نین ايم کرد. در ا لی او آزاد  عم

يژه دوری از  غدادو می ب غه  بی دغد يت  آن را  ساخت، ول

ماوراءالنهر که از عهد طاهريان يا پیش از آن به آل 

ين  یران ا بری ام حت ره بود، ت شده  گذار  سامان وا

خاندان، مرکز يک دولت قدرتمند شد و خراسان و ری، و 

، از جانب خلیفه سیستان، و طبرستان، جرجانمدتی هم، 

يا به حکم استیالء و غلبه، ضمیمه قلمرو آنها شد. با 

ستان و  جان، طبر بر جر ندان  ين خا ستیالی ا که ا آن 

 خراسانسیستان مستمر نبود و اندان دوام نداشت، ولی 

هرو  مده دو ماوراء الن خش ع ها، از در ب مارت آن ره ا

نده  باقی ما ند و  فه آزاد ما مال خلی ستقیم ع له م مداخ

مام  خود، در ت سالمی  شکل ا يران، در  ستانی ا یای با دن

 اين نواحی، حیاتی تازه يافت.

 

 سامانیاننسب 

قانی  خداه، ده سامان  به  سوب  که من سامانیان 

و مالک قريه  سمرقندو بد قولی  بلخاز نواحی  زرتشتی

فت سامان  مان خال ند، از ز نواحی بود در  مأموندر آن 

خراسااان، يعناای اناادک ماادتی پاایش از روی کااار آماادن 

طاهريان، در قسمتی از ماوراء النهر حکومتهای مستقل 

کواکی را که به حکم خلیفه به آنها واگذار شده بود، 

خود را  سب  شتند. و ن هده دا ست  -به ع به د بال  به دن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
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قدرت  نهبه  -گرفتن  هرام اوبی هد ب عروف ع سردار م  ،

 رساندند. می ساسانیان

 

 سلسله سامانی نصر اول مؤس  

ای از  مؤسااا  ايااان سلساااله، نصااار اول و عاااده

نی از  ند دورا سته بود سته آن، توان يان برج فرمانروا

لی  ند، و فراهم آور یان  برای ايران سبی را  مش ن آرا

البته همه آنان انین نبودند و همیشه نیز انین نبود. 

زياری  مرداويجثبات اين سرزمین با کوششهايی که توسط 

برای بازگرداندن طرز حکومت پیش از اسالمی صورت گرفت 

شکوه  با  شاه  نی پاد های دي فراط کاري با ا نین  و همچ

سااامانی، نصاار دوم در اواخاار زناادگی خااود بااه مااذهب 

گرويد و از اين راه خود را با دستگاه خالفت  اسماعیلی

درگیر کرد، در صورتی که اين دستگاه در حقیقت تکیه 

رفت. با وجود اين،  گاه عمده اين سلسله به شمار می

سام سقوط  شانه  که ن پیش از آن  تی  جه ح انیان در نتی

کشمکشهای ايشان با خاندانهای زمیندار با نفوذ يعنی 

و خاندانهای مأموران رسمی ظاهر شود و نیز « دهقانان»

بالخره  شان و  خود اي ندان  خل خا های دا جه نزاع در نتی

قدرت  سعه  يهبا تو باختری  آل بو نوب  باختر و ج در 

فوذ  قه ن بی منط نوار غر حولی در  شود، ت شکار  يران آ ا

ايشان حاصل شد که اهره جهان اسالمی را از سده پنجم 

مدت  یر داد.  کامالً تغی عد  به ب میالدی  يازدهم  جری /  ه

فاعی را  های د بار جنگ مان،  هدان در راه اي درازی مجا

باار دوش داشااتند و  بیاازانی اتااوری در مرزهااای امپر

به  که  هايی  با هجوم ساله  مه  بًا ه له»تقري های  حم

ستانی بود، در« تاب شده  عروف  يه  م سرزمینهای آل بو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
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می شروی  مردم  پی يد  گی عا شرفت بزر هیچ پی لی  ند، و کرد

تدوک  ناتولیمذهب  ار میآ ماوراءالنهر و  ، ن شد. در 

کناره دره فرغانه نیز با همسايگان غیر مسلمان زد و 

می صورت  هره  خوردی  ها ب یان تن ين م که از ا فت.  گر

 ای که در مبارزه سامانیان با همسايگانشان نصیب عمده

م بود.  893ق /  28۰در « تالس»ايشان شد، تسخیر طراز 

هر دو »همسايگان مورد بحث؛ َقَره خانیان يا ايلخانان 

بودند؛ که بر ترکان « نام عنوانهايی است که داشتند

َقرُلق فرمانروايی داشتند. مملکت ايشان پ  از انقراض 

که  بود،  مده  جود آ به و تورک  وک  مانروايی ُک مین فر دو

لی زو کواکی خی های  صورت دولت به  شد،  پاره  پاره  د 

ستانه  هم دو لی  کديگر خی با ي نان  بط آ که روا مد  درآ

 نبود.

 

 زبان فارسی در دوره سامانیان

در دوره ايران سامانی، زبان فارسی از پیشرفت و 

سامانیان در  که  با آن  شد.  خوردار  يادی بر شکوفايی ز

کار می به  بی را  بان عر مور اداری ز ند و آن را  ا برد

شمردند، امکان آن را فراهم آوردند  شعار وحدت خالفت می

چون  نی هم شاعرانی ايرا کیتا  فات در » رود ق /  329و

« م 8۰ - 93۵ق /  ۷۰ - 32۵حدود » دقیقیو « م 1 - 9۴۰

نه با گو که  شند  سانی با ستین ک لی  از نخ بان م ای از ز

جه یق له یل و تلف که از تکم ناگون  خود  لی گو های مح

بار  بان در د ين ز سند. ا لب بنوي بود مط مده  فراهم آ

بان  نوان ز به ع سرانجام  شد و  ته  سامانیان پذيرف

يد» سی جد یرات « فار ندکی تغی با ا که  کرد  یدا  رواج پ

 است. آوايی تا زمان حاضر بر جای مانده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C
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 پادشاهان سلسله سامانی

نه  قب  با نام و ل سله  ين سل شاهان ا تن از پاد

 توالی و مدت حکومتشان، از اين قرار است:

 2۷9 – 29۵، معروف به امیر ماضی )اسماعیل بن احمد .1

 .ق.(  ه

 2۵9 – 3۰1، معروف به امیر شهید )احمد بن اسماعیل .2

 .ق.(  ه

 3۰1 – 331، معاروف باه امیار ساعید )نصر بن احمد .3

 .ق.(  ه

 331 – 3۴3، معاروف باه امیار حمیاد )نوح بن نصار .۴

 .ق.(  ه

 3۴3 – 3۵۰، معروف به امیر رشید )عبدالملک بن نوح .۵

 .ق.(  ه

 3۵۰ – 3۶۵، معاروف باه امیار ساديد )منصوربن نوح .۶

 .ق.(  ه

 3۶۵ – 38۷، معاروف باه امیار رضای )نوح بن منصور .۷

 .ق.(  ه

 .ق.(  ه 38۷ – 389) منصور بن نوح .8

 .ق.(  ه 389 – 389) عبدالملک بن نوح .9

 

 سلسله سامانیان از نظر گاه ديگر

 وضعیت جغرافیای تاريخی آسیای میانه ) فرا رود(

صطالح  ماوراءالنهر= با یايی  ضاع جغراف ظری باو ن

جغرافی دانان مسلمان قرون وسطی جزو ترکستان )سرزمین 

ترکان يعنی نواحی واقع میان متصرفات مسلمانان و این 

که صحرانشینان ترک و مغول آنرا مسکون ساخته بودند( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD
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عی  حد طبی سد و  هیچ  که  ظم آن  خش اع لی ب ست و بوده ا ن

انشینان مصون و محفوم نمی داشته از آنرا از حمالت صحر

 لحام سیاسی در زير اطاعات اقوام ترک درآمده بود.

ماوراءالنهر در قرن اهارم هجری قسمتی از ممالک 

سالیان  که  صائبی  حوادث و م جود  با و که  بود  سالمی  ا

بود  شته  بر آن گذ سلمان  سپاهیان م لت ورود  دراز بع

سال لک ا های مما سمت  بادترين ق عذالک از آ شمار م می ب

بود  سالم  فه ا قر خلی که م غداد  عد از ب فت و ب میر

ماوراءالنهر از نظر آبادانی کثرت جمعیت و وضع تجارت 

 و اقتصاد در سراسر کشورهای اسالمی نظیر نداشت.

سرزمینهای  سمت از  بآن ق ماوراءالنهر  لی  طور ک ب

فی  ته جغرا نا بگف که ب شد  ته می سالمی گف شورهای ا ک

د میشد از مشرق به غامر و حدود نويسان آن زمان محدو

خرلخ و از شمال به بالد  و هند و از مغرب به بالد غز

خوارزم  اه  حون و دريا نه جی به رودخا نوب  ترک و از ج

 )آرال(.

ترک  بان و  سی ز قوام فار مرز ا حون  نه جی رودخا

زبان يعنی ايران و توران بود. بالد شمالی يعنی آنسوی 

ماوراءالنه عراب  حون را ا ين رود جی ند و ا می گفت ر 

منطقه را هیطل نیز مینامیدند. اقوام هیطل يا بقول 

اعراب هیاطله در قرن پنجم میالدی يکی از سرسخت ترين 

 دشمنان دولت ايران محسوب می شدند.

به  می  سندگان رو صطالح نوي که در ا ها  ست  افتالی

 هونهای سفید نیز معروفند همین هیاطله هستند.

عرب در  سندگان  ستعمال لیکن نوي سطی در ا قرون و

کلمه هیاطله دقت زياد نکرده آنرا بر تمام اقوام و 

بالد تورانی اه بر هونهای سفید اه بر غیر آنها اطالق 
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فت  فی معر سیم  سن التقا تاب اح سی در ک ند مقد کرده ا

 القالیم از آنها پیروی کرده است.

اين قسمت از خاک آسیای مرکزی در آن تاريخ شامل 

از قبیل طخارستان و اغانیان و خوارزم و  ايالت بزرگی

 سغد بود.

که دارای  بود  سغد  لت  مذکور ايا يالت  ترين ا مهم

دو مرکز يکی بخارا و ديگری سمرقند بود. در مغرب سغد 

ايالت خوارزم واقع بود که امروز موسوم به خیوه است 

حون و رود  هر جی س  را ن سطی رود اوک قرون و های  عرب

نهار سایحون ناام دادناد و معتقاد را  Jaxartesجگزرت  

 بودند که دو رود از رودخانه های بهشتی میباشند.

بعقیده لسترنج مولف کتاب سرزمینهای خالفت شرقی 

سیحون و  های  نه  سامی رودخا عراب ا که ا ست  ید نی بع

يرا در  شند ز کرده با باس  يان اقت حون را از يهود جی

 Gihonتورات کتاب مقدس يهوديان دو کلمه بنام گیحاون 

 وارد شده است. Pisonو پیسون 

در اواخر قرون وسطی يعنی مقارن دوره هجوم مغول 

جیحون و سیحون از استعمال افتاد و بجای کلمه جیحون 

آمويه يا آمودريا و بجای کلمه سیحون سیردريا معمول 

ساحل  که در  گی  شهرهای بزر سامی  مولً ا عراب مع شد. ا

علت رود آمويه  آنها واقع شده بود می نامیدند بهمین

ين  اه ا ند اگر لخ میخواند بًا رود ب يا را غال يا آمودر

 شهر تا رودخانه اندين کیلومتر فاصله داشت.

ست.  ندوکش ا های ه نه  حون از دام شمه رود جی سرا

مسیر علیای آن که در نزد جغرافی دانهای مسلمان نهر 

جرياب نامیده شده است اکنون رود پنج نامیده میشود 

و معروف آن رودخانه مرغاب و رخشاب است  از شعبات مهم
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که رود و خشاب استان ختل و خش را که در سمت مشرق آن 

که در  یان  يان و اغان ستان قباد ند از ا شده ا قع  وا

شرق  شان در م سازد و بدخ جدا می ند  قرار دار غرب آن  م

طخارستان واقع رودخانه جیحون از سه طرف آنرا احاطه 

قسمت بهترين ناحیه واقع  کرده است که گمان میرود اين

 ه.در مسیر علیای آمودريا شمرده میشد

های  مزروع و کان سیع و  های و عالی و دره  تع  مرا

لعل و سنگ لجورد و سرانجام آب و هوای مطبوع بدخشان 

یا  حون عل نار جی شان در ک شرق بدخ بود. در م عروف  م

شهروخان واقع است که معادن نقره آن در اهارم هجری 

است. کاروانهای برده فروشی که از آسیای معروف بوده 

مرکزی میآمدند از اين بالد عبور نموده بخراسان و از 

 خراسان بجانب بازارهای بالد اسالمی مغرب عازم میشدند.

ناحیه کوهستانی بزرگی که در زاويه بین وخشاب و 

جیحون واقع است به ختل معروف بود که اين اسم بطور 

در مشرق و شمال خراسان واقع کلی بر همه بالد کفر که 

 بودند اطالق میشد.

که  خش  بالد و شمالی  سمت  شامل ق تل  نابراين خ ب

سراشمه رود وخشاب در آن قرار داشت می گرديد اين بالد 

بقول استخری بسیار سرسبز و خرم و حاصلخیز بود و در 

عداد  به ت بارکش  يان  خوب و اهارپا سبان  قه ا ين منط ا

 شد.زياد تربیت و نگهداری می

در قرن اهارم هجری شهر هلبک مرکز ختل بود که 

سلطان ختل در آن شهر اقامت داشت امکان دارد که شهر 

 مذکور در حوالی خالب امروزی بوده است.

در مغرب رود وخشاب ناحیه ايست که از سمت جنوب 

یه را  ين ناح عراب ا که ا ست  حدود ا حون م به رود جی
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. قسمت شرقی اين صقانیان و ايرانیان اغانیان میگويند

 ناحیه به قباديان معروف است.

به  یه را  ين ناح لدان ا جم الب موی در مع ياقوت ح

 کثرت و فراوانی انواع میوه وصف کرده است.

يد  سیاب جد مان سرآ مال دارد ه یان احت شهر اغان

باشد. اغانیان در قرن اهارم هجری بنا بگفته استخری 

ثروت بپای  از ترمذ بزرگتر بود لیکن از نظر جمعیت و

ترمذ نمی رسید. ترمذ مهمترين شهر ايالت اغانیان و 

مرکز کالهايی بود که از بالد شمالی بخراسان حمل می 

 شد.

حون در  جرای رود جی یان م لت اغان نوب ايا در ج

می  نه مه نه رودخا حل هیچگو ين م تد و در ا بان میاف بیا

وارد آن نمی شود تا سرانجام بدلتای خود که در قسمت 

 دريااه آرال واقع است میريزد. جنوبی

ناحیه طخارستان میان بلخ و بدخشان قرار داشته 

یه  سامانیان ناح مان  عراب و ز مايی ا هد حکمفر و در ع

طخارستان از کنار آمودريا تا کناره های هندوکش ممتد 

بوده است. در اين محل کناره آمودريا بیشتر ريگزار 

 اسب نیست.است و به هیچوجه برای آبیاری مصنوعی من

بزرگترين نقاط مسکونی همیشه به مسافت زياد از 

شتند.  قرار دا ها  خرج جوي يک م مذکور نزد نه  رودخا

تا  که  شد  شمرده می ستان  شهر طخار ترين  قان بزرگ طال

ين  خان( ا ست )تال کرده ا ف   خود را ح نام  یز  مروز ن ا

 شهر سه مرتبه از بلخ کواکتر بود.

جااود داشااته بنااا بقااول ياااقوت حمااوی دو طخارسااتان و

طخارستان علیا که ظاهرًا در مشرق بلخ و مغرب جیحون 

 ب جیحون.ربود و طخارستان سفلی در مغ
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ها  قول يونانی يا ب یوه  يا خ خوارزم=  لت  ايا

عناوان ناحیاه و وليتای واقاع در  Khorasmieخوارسمیه 

یت  قديم اهم سیار  های ب که از زمان بود  حون  سمت جی ق

 ه است.زياد در تمدن آسیای مرکزی داشت

وليت خوارزم مقارن حمله اسکندر مقدونی بايران 

ستقل آن  مرای م سالمی ا یز در دوره ا شته و ن ستقالل دا ا

 وليت عنوان خوارزمشاه داشته اند.

ابوريحان بیرونی در باب تاريخ قبل از اسالم اين 

که  هد  ست مید یه. بد تاب آثارالباق عاتی در ک يت اطال ول

یا قويم و اع بر ت ست  نی ا خود مبت ين  یان و ا د خوارزم

دلیلی است بر اينکه تا قرن هشتم میالدی فرهنگ ايرانی 

بسیار قديمی با زبان مخصوصی مرسوم به زبان خوارزمی 

در آنجا محفوم مانده بوده است و زردشتیان آنرا تا 

 قرن يازدهم میالدی حف  کرده اند.

هجری قمری( بتوسط قیتبه بن  93خوارزم در سال )

باهلی سلم  هم  م شهر م خوارزم دارای دو  يت  شد ول فتح 

يا  گنج  گانج )اور شهر گر گری  کاث و دي شهر  کی  بود: ي

بود از  بارت  يت ع ين ول گر ا شهرهای دي یه( و  جرجان

زمخشر و هزار اسب و خیوه، در اوايل قرن اهارم هجری 

بعلت طغیان رودخانه جیحون شهر کاث که مرکز خوارزم 

 بود ويران گرديد.

خراب  شد پ  از  خوارزم  کز  گانج مر کاث گر شدن 

هراند در قرن اهارم هجری اين شهر مرکزيت پیدا کرد 

کز  ستد و مر حل داد و  بازار و م کاث  شهر  باز  لیکن 

ند و از  غز میآمد بالد  که از  بود  هايی  مع کاروان تج

بل از  می ق شدند ک می  سپار  سان ره شهرهای خرا جا ب آن

هجری  ۶1۶هجوم انگیز خان به گرگانج ياقوت در سال )
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قمری( از نزديک جرجانیه را ديده و گويد شهری از آن 

 مهمتر و نیکوتر نديده ام.

خوارزمیان در تجارت با اروپای شرقی نقش اول را 

که  ند  بت مینماي که ثا ست  ست ا مدارکی در د شتند،  دا

ها  کت خزر خوارزمی در ممل نان  يادی از بازرگا عداد ز ت

رانه ولگا وجود در جنوب روسیه و در میان بلغارهای ک

داشته اند. تاثیر اين بازرگانان خوارزمی انان بود 

ف   سها ل کم رو کم  مان»که  خوارزمی « بزر ف   که تل را 

مسلمان است در مورد تمام ساکنین آسیای مرکزی بکار 

ها  حات مغول عد از فتو مدتهای ب تا  نوان  ين ع ند ا برد

 نیز در روسیه باقی بود.

ه کال بود ياقوت خوارزم نخست مرکزی برای مبادل

بار  که ان ست  کرده ا ياد  خود  صر  گان معا يک بازر از 

غار  شهر بل گری در  بار دي خوارزم و ان بزرگ در  کاليی 

 در ساحل ولگا و انبار ديگری در گجرات هند داشت.

شد  می با قديم  نای  يا  سغد  مان  که ه سغد  لت  ايا

سرزمین خرم و حاصلخیزی ايست که میان دو رود جیحون و 

 واقع شده است.سیحون 

و از آبهااای رودخانااه زرافشااان و همچنااین از 

گذرد  شب می کش و نخ شهر  نار دو  که از ک نه اي رودخا

گردد. شروب می سوب  م یا مح عه دن نات ارب کی از ج سغد ي

 میشد.

سوم در  قرن  مه دوم  جالل آن در نی شکوه و  اوج 

سغد  شهر  ترين  بود. بزرگ سامانیان  مانروايی  مان فر ز

ب سمرقند  خارا و  بزرگ ب شهر  ين دو  یان ا که م ود 

بیش از  مرای  3۷ماوراءالنهر  ست ا صله نی سنگ فا فر

سامانی نخست در سمرقند به جنبش بزرگ ملی ايران در 

قرن سوم هجری آغاز کردند و همینکه نیرو گرفتند از 
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شهر  مان  مین ز که از ه شدند  خارا  سپار ب سمرقند ره

یات  يد ح گاه تجد سامانی و زاد لت  سی دو خارا کر ادب ب

ايرانی و از مراکز فرهنگ اسالمی و بازار عمده تجارتی 

آسیای مرکزی گرديد و تا اوايل قرون وسطی شکوه و جالل 

خود را حف  کرد. شهر بخارا بعلت مجاورت با کوهستان 

دارای آب و هااوای متغیاار زمسااتانی طااولنی و ساارد و 

تابستانی گرم و خشک و پايیزی نشاط انگیز است. شهر 

هزار  ۷۰میان جلگه واقع شده است که قريب  بخارا در

 جريب مربع وسعت دارد.

سو  يک  پامیر و از  ستان  طرف بکوه خارا از يک ب

برود جیحون پیوسته است از طرف شمال اين جلگه باطراف 

نه و از  شت فرغا شرق بد سوی م ندد. از  می پیو سمرقند 

سااوی جنااوب بجلگااه اغانیااان و از جانااب مغاارب بدشاات 

بخارا مانند تمام شهرهای ايران آنزمان شهر  خوارزم.

 مرکب از سه قسمت بود:

ارگ و قصر، کهنه شهر که همه جا باسم کهن دز نامیده 

 میشد.

آبادی شهر که بفارسی شهرستان و بزبان تازی مدينه می 

حالت  بارت از م که ع شهر  يد  های جد ند و آبادي خواند

سی بیرون شهر باشد و باصطالح اعراب باسم ربض يا بفار

 روستا خوانده میشد.

کهن دز اندکی با قلعه کنونی بخارا تفاوت داشت 

دروازه بود يکی دروازه ريگستان )غربی( و  2و دارای 

ديگر دروازه مسجد جامع )شرقی( اين دروازه در تاريخ 

بخارا تالیف نرشجی بنام دروازه غوريان ذکر شده است 

جری درو شم ه قرن ش لی را در  نین دروازه او ازه و همچ

علف فروشان يا کاه فروشان میگفتند دروازه های شرقی 

 و غربی را خیابانی با يکديگر متصل میکرده است.
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بنا بقول استخری در درون قلعه قلعه ديگری وجود 

داشته که محل سکونت و اقامتگاه امیران سامانی بوده 

تاريخ  که در  ست  کاخی ا مان  ظور ه ظاهرًا من که  ست  ا

شد کر  خارا از آن ذ سط ب جری تو قرن اول ه ست و در  ه ا

ندين  کاا ا ستانی  بق داد بود. ط شده  نا  یدون ب خدات ب

اختمان ويران شد سرانجام به س -مرتبه قبل از پايان

یرو ستون پ فت  بر روی ه کاا را  شمندان  ندرز دان ی از ا

نا  ست ب لنعش ا نات ا ستاره ب فت  نده ه که نماي سنگی 

 نند.کردند تا توانستند بنای آن را باتمام رسا

بخارا هفت دروازه داشت امکان دارد که عدد هفت 

شخی  شد نر بوده با موثر  ها  ين دروازه  عداد ا در ت

کرده  کر  نین ذ خارا ا تاريخ ب شهر را در  های  دروازه 

 است:

 در بازار )بعدها دروازه عطاران نامیده شد( .1

 در شهرستان .2

 در بنوسعد .3

هره(  .۴ سالم )در م پیش از ا که در دوران  سد  در بنوا

 ده می شد.خوان

 در کهن دز .۵

 در حق ره .۶

دروازه نو که ديرتر از ساير دروازه ها ساخته شده  .۷

 است.

همه اين دروازه ها را از آهن ساخته بودند محل 

سمت  ظاهرًا در  ما  ست ا لوم نی ست مع ها در ين دروازه  ا

شمال غربی واقع بوده و به ريگستان باز می شده است. 

ترين دروازه شهر کم  هن دز مح می دروازه ک شمرده  ستان 
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یران  کی از ام سط ي که تو عه ای  کی آن قل شده در نزدي

 ترک بنام سوباشی تگین بنا شده بود برپا بوده است.

دروازه حق ره که بنام عالم مشهور ابوحفص متوفی 

هجری( خوانده شده که وی در اين محل ساکن  21۷بسال )

بوده و اهالی آن محل جهت حل مشکالت خويش بوی مراجعه 

 کردند.می 

بن  صر  مارت ن خارا در دوره ا نق ب که رو ند  هرا

سماعیل  یر ا مارت ام مان دوره ا عذلک از ه ست م مد ا اح

ادبا و دانشمندان از نقاط ديگر شرق جهان اسالم شروع 

عالبی در  صور ث ند. ابومن خارا را کرد به ب هاجرت  به م

کتاب يتیمه الدهر نشان داده است که بخارا تا اه حد 

ود جلب میکرده است هجوم دانشمندان به ادبا را بسوی خ

بخارا انان بود که اين شهر لقب قبه اسالم در بالد شرق 

 يافت و با بغداد رقابت کرد.

لف در  های مخت که در زمان شاهی  های  شمار کاخ

جوی  سماعیل در  یر ا ست ام سیار ا يد ب نا گرد خارا ب ب

مولیان که نزديکم کهن دز )ريکستان( قرار داشته کاا 

جهت خويش بنا کرد کاا ديگری که نثر بن احمد مجللی 

هجری قمری برپا  3۵۰در محل ريگستان بنا کرد تا سال 

 بود و در جوار آن ديوانها قرار داشت.

بخارا تا اوايل قرون وسطی مقام و منزلت خود را 

سال  لی در  کرد و ف   له  ۶1۶ح ثر حم بر ا مری  جری ق ه

رديد و مدت انگیزخان بباد غارت رفت و با خاک يکسان گ

پیش از يک قرن در حال خرابی و نکبت باقیماند. ابن 

میالدی از آن شهر ديدن کرد در  8بطوطه در اوايل قرن 

 حومه شهر که بنام فتح آباد معروف بود منزل داشت.

در آنزمان قسمت عمده مساجد و مدارس و بازارها 

بر همان حال خرابی پ  از هجوم مغول باقی بود و در 
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قر يان  سمرقند را پا مور  یر تی اون ام جری  شتم ه ن ه

بادی و  سمتی از آ یز ق خارا ن ساخت ب خويش  لک  دارالم

 اهمیت گذشته اش را بدست آورد.

قع  خارا وا شرق ب لی م جاه می صد و پن سمرقند در 

شده است و از ساحل جنوبی رود سفید فاصله زياد ندارد 

يب  لت  9۷۵قر مین ع فاع دارد به يا ارت سطح در تر از  م

آب و هوای معتدل کوهستانی است. سمرقند از نظر  دارای

یان  به اول را در م شه رت یت همی عداد جمع سعت و ت و

شااهرهای ماااوراءالنهر داشااته اساات و حتاای در زمااان 

قام  سمرقند م بوده  لت  خت دو خارا پايت که ب سامانیان 

یت  لت اهم ست. ع شته ا سعت دا یت و و ظر جمع اول را از ن

یت یز موقع مه ا پیش از ه یايی آن  سمرقند  سب جغراف منا

بوده که در محل التقای راههای عمده بازرگانی که از 

هند )از طريق بلخ( و ايران )از طريق مرو( ممتد بوده 

قرار داشته است بنا بگفته ابن الفقیه سمرقند و حومه 

فرسنگ طول داشته و  12آن نیز بوسیله حصاری که قريب 

ش صور می ست مح بوده ا ست. دارای دوازده دروازه  ده ا

دروازه های اوبی و دارای دو در بوده اند که در پشت 

ست  شته ا قرار دا گری  هر دروازه ای دروازه دو دره دي

شتند.  مت دا نان اقا ها دروازه با بین آن صله  که در فا

 در پیرامون بار و خندقی عمیق قرار داشته است.

قلعه شهر بر روی زمین مرتفعی بنا شده بود. زير 

انه روستاهای متعدد و وسیعی در آغوش شهر نزديک رودخ

ستانها و در ياقوب ته  به گف نا  شتند ب جای دا تان  ت خ

 شهر دارای دو دروازه آهنین پشت سر يکديگر بود. ۀقلع

يب  بزرگ  2۵۰۰شهر قر بازار  شت.  ساحت دا يب م جر

سجد  عه م ير قل که ز ند  می گفت طاق  سمرقند را راس ال

شت ساخته شده های شهر همه از اوب و ختقرار داشت عمار
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و مملو از جمعیت بود سمرقند در مآخذ يونانی در قرن 

اهارم قبل از میالد بنام مارکاندا بعنوان پايتخت سغد 

سال  ست در  مده ا قدونی  329آ سکندر م میالد ا بل از  ق

آنرا فتح کرد و در زمان جانشینان اسکندر جز باکتريا 

 بود.

سلم هجری قمری( خراجگزار قتتیه بن م 91در سال )

والی خراسان گرديد. و در اوايل قرن سوم هجری قمری 

جزو قلمرو سامانیان شد که در دوران سلطنت اين سلسله 

سامانیان از  قراض  پ  از ان شت  سیار دا شکوه ب نق و  رو

شت در  شاهیان گذ سلجوقیان و خوارزم یان و  ست قراخان د

سال ) خان در  له انگیز غول  ۶1۷حم سلیم م مری( ت جری ق ه

پ  تا قريب مدت يک قرن و نیم در تیرگی  شد و از آن

هجری قمری( بر  ۷۷1گذرانید امیر تیمور که در سال )

ماوراءالنهر مستولی شد و سمرقند را پايتخت خود قرار 

ثل  ضرب الم شکوه آن  فت و  خود را بازيا نق  شهر رو داد 

 ۴۰شد. الغ بیگ پیش از پیش بر جالل آن افزود و کاا 

 د را در آنجا تاسی  کرد.ستون و رصدخانه مشهور خو

که در آن عصر بزرگترين مرکز تحقیقات نجومی در 

نوبی رود  نار ج سمرقند در ک خارا و  یان ب بود. م عالم 

سغد در قرن اهارم هجری سه شهر مهم کرمینیه )که هنوز 

شت. در  جود دا بنجن و سیه و ر جود دارد( و دبو هم و

موازات آن  گری ب سغد رود دي نوبی رود  یه ج شت ناح میگذ

ه طول آن از  مکه آن لی  خت و فرو میري هايی  بمرداب

شکه  نرا ک ضر آ حال حا که در  بود  تر  سغد کم نه  رودخا

 دريا میگويند.

دو شهر سبز و قرشی در کنار اين رود واقعند شهر 

کش  شهر  نوب  ند در ج کش میگفت سطی  قرون و سبز را در 

شی  مروز قر که ا ست  شهری ا یل  صد م پیش از يک صله  بفا
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م نده  سف و خوا نرا ن سطی آ قرون و عراب  شود و ا ی 

 ايرانیان نخشب می نامیدند.

ايالت سغد محصولت بسیار داشت من جمله در بخارا 

مل  باطراف ح که  مد  مل میآ کو بع سیار نی های ب بزه  خر

 میشد.

گلیم و سجاده و پاراه های نازک و ضخیم که بکار 

صادر  جا  خورد از آن نه می طاق مهمانخا کردن ا فروش 

 .میگرديد

ست  ند و پو می بافت سب  نگ ا خارا ت ندان ب در ز

سمرقندی شهرت بسیار داشت و زری  ذدباغی میکردند. کاغ

جا  يد و در آن صادر میگرد جا  با از آن نگ و دي سرا ر

ديگهای مسین می ساختند. انواع زين و برگ و شیشه آن 

 معروف بود و از روستاهای آن فندق و پسته صادر میشد.

یگذشت و به بلخ میرسید از راهی که از خراسان م

جیحون عبور نموده به ترمذ میرفت و در آنجا اند شاخه 

 می شد.

قسمت عمده اين جاده ها را با ذکر فواصل استخری 

لت  که در ايا حون  بدلتای جی ند  کرده ا بت  سی ث و مقد

خوارزم واقع بود راهی منتهی میشد که از آمل خراسان 

به طاهريه میرسید بموازات ساحل اپ رودخانه بال رفته 

هی  سب را هزار ا فت در  سب میر هزار ا سمت  جا ب و از آن

سید و  یه میر شته بجرجان یوه گذ اپ از خ طرف  که ب بود 

راه ديگر بسمت کاث و شهرهای ساحلی راست جیحون متوجه 

میگرديد حمداله مستوفی در قرن هشتم هجری دو راه را 

ب سیدند ث هم میر گنج ب ند و در اور نوب میآمد ت که از ج

 نموده است.

هجری  3۶۷تا  3۶3ابن حوقل که در فاصله بین سالهای 

یر  مین ام نوح هفت بن  صور  سلطنت من مان  نی در ز يع
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سامانی بماوراءالنهر مسافرت کرده است اوضاع و احوال 

 نموده است: فاين سرزمین را انین وص

ماااوراءالنهر يکاای از ثروتمناادترين و پربرکاات »

طراو با  شاترين و  هان ترين و دلگ های ج ترين اقلیم ت 

 است.

مردمان اين سرزمین در برآوردن حاجات نیازمندان 

بی نهايت رغبت دارند. مردمانی هستند با همت عالی و 

سالمت نف  و جوانمردی که در ايثار مايملک خود مضايقه 

ندارند و سخت شوکتند و نجیب و صاحب مقام اند و عدت 

ر نعمت در اين و آلت و سالح و دانش فراوان دارند وفو

سرزمین بحديست که در مقابل اندين قحطی که برای نقاط 

ديگر پیش میآمد مردمان آن فقط يکبار داار قحطی می 

يا گ سرما و  گر  فت رشدند و ا نان آ غالت آ خزائن  ما ب

تا  خود را  ند  می توان که  ست  شان بحدي ساند ذخائر بر

گر  قاط دي ند و از ن گاه دار گر ن صول دي ست آوردن مح بد

عدت و کمک نخواهند در سراسر ماوراءالنهر نقطه ای مسا

نیست که از شهر و دهکده و مرتع و اراگاه خالی باشد 

جود  مردم و یاج  حد احت پیش از  که  ست  یز نی هیچ ا و 

داشته باشد غذاهای آنجا از لحام تنوع و وفور بیش از 

احتیاج مردمان است آبهايشان خوشگوارترين و سبک ترين 

ب يخ و  ست و  ناف آبها طراف و اک ها و ا مام کوه رف در ت

دهات و شهرها يافت میشود وسیله ارتباط و حمل و نقل 

يان  لت اهارپا مین ع به ه ست و  ياد ا ماوراءالنهر ز در 

زيادی از قبیل قاطر و شتر و الغ و گوسفندان و احشام 

ديگر از انواع مختلف غزی و خرلخی بحد وفور در آنجا 

لباسهای پشمی و کرباسی  وجود دارد و نیز پاراه ها و

و نظاير آنها و غیره بی اندازه زياد و در بازارهای 

 آنجا ديده میشود.
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یاج  حد احت بیش از  هن  عادن آ ماوراءالنهر م در 

ند و  مل میکن خارج ح به  نرا  مازاد آ که  جود دارد  و

بالد  مام  سرزمین و در ت ين  یر ا قره نظ طال و ن عادن  م

 اسالمی وجود ندارد.

ش یک از  ماوراءالنهر در هیچ یر  سالمی غ هرهای ا

ست  سیل ه که در سی شادری  تی ن نداريم و ح سراغ  شادر  ن

حام  که از ل ند  غذی دار ست. کا جا نی شادر آن قوت ن ب

لیم  یوه در آن اق فور م ندارد و یر  خوبی نظ غوبی و  مر

شاش  نه و  سنه و فرغا مثالً در اشرو که  ست  ندازه اي با

به اهارپا نی  فرط فراوا خود را از  های  یوه  می م يان 

دهند. بردگان اين خطه بیشتر از غالمان ترک هستند که 

پیش از حد لزوم وجود دارند و غالبًا شرقی شمرده می 

بت  که از ت شود  فت می شکی يا سرزمین م ين  شوند. در ا

خرخیز میآورند و از آن گران تر و خوشبوتر و نیکوتر 

ستهای  فران و پو یان زع ست. در اغان عالم نی شکی در  م

س که سمور و  جود دارد  ها و ظاير آن باه و ن نجاب و رو

یه  ين ناح مان ا جوانمردی مرد ند.  می بر قاط  مام ن بت

بدرجه ايست که گوئی جمله در يک خانه زندگی می کنند 

ندوهی  گز ا شود هر شان وارد می مانی براي که مه و وقتی

شی  ظار پادا که انت بدون اين که  ند بل می ده بدل راه ن

شش را د حداکثر کو شند  شته با ضیه دا حال و تر یه  ر ترف

خاطر او مبذول میدارند و هرک  بقدر قوه و مکنت خويش 

در پذيرايی از مهمان و خدمتگزاری باو جهد میکند هر 

صاحب قريه ايرا همیشه آرزو آنست که قصر بزرگی بدست 

هد.  یب د سرايی ترت ند و در آن مهمان نا ک يا ب آورد و 

. و اگر تمام مردم به تازه واردين احترام میگذارند

عابری باهل ناحیه ای برخورد در سر پذيرايی از او با 

ديگر بجدال برمی خیزند و من در هیچ نقطه ای ديگر کي
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شتند و  با گذ سخت  مان  ين مرد يده ام ا ضعی ند نین و ا

برخالف مردمان ساير بالد که در جمع مال و احتکار ثروت 

و اندوختن پول میکوشند از صرف مال خويش دريغ دارند 

سغد و  من در  ند  ياده روی میکن فراط و ز بذل آن ا در 

سال است که  1۰۰منزلی را ديدم که معروق بود در آن 

بسااته نشااده اساات و هیچگاااه و بااه هیچوجااه از ورود 

مسااافرين در آن جلااوگیری نماای کننااد و اااه بسااا کااه 

شاابانگاه صااد يااا دويساات نفاار ناگهااان بااا احشااام و 

د میشدند. عالوه خدمتگزاران و مواشی خود بآن خانه وار

بر آنکه از خودشان و اهارپايانشان پذيرايی می کردند 

همه را سیر مینمودند هراه از جامه و غذا و علوفه می 

خواستند با خود می بردند و صاحب خانه ابدًا از اقامت 

آنها ملول و غمگین نمی شد و با خوشرويی و مساوات از 

کرم و  گوه  مود و از هیچ پذيرايی مین مان  جوانمردی مه

درباره آنان فروگذار نمی کرد امروز در عهد ما ساير 

ثروت  لداران  ندان و ما توانگران و ثروتم سالمی  بالد ا

عب و  هو و ل جا و ل بی  شرتهای  عیش و ع صرف  خود را 

کارهای ناشايست که موجب ناخرسندی خداست می کنند ولی 

ثروتمناادان ماااوراءالنهر مااال خااويش را صاارف ساااختن 

ا و راهها و باغات و موقوفات و بستن پلها کاروانسراه

گذرگاه و  شهر و  هیچ  ند  يه مینماي مور خیر ساير ا و 

سراهايی  که در آن کاروان فت  توان يا می  کده ای ن ده

برای نزول مسافرين نداشته باشد مطلعی بمن گفت که در 

لب  ست و در اغ باط ا هزار ر بیش از دو  هر  ماوراء الن

لف اها سافرين و ع عام م ها ط جود آن گان مو يان براي رپا

است هیچ محله و بازار و معبر مرکزی نیست که در آن 

ک مجانی نباشد و باز مرد مطلعی به من گفت که نآب خ

هزار جايگاه آب موجود است که آب  2در سمرقند بیش از 
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آنها همیشه سرد نگاهداشته میشود و برايگان و مجانی 

ها  يک از آن جايگاه ند در هر می ده مان  سقاخانه »بمرد

هت « ها بت ج طور ثا که ب ست  نی ا سین فراوا های م جام

آشامیدن کار گذاشته اند اما درباره جمعیت و عظمت و 

ثروت ايشان بايد گفت که امروز در زمان ما در سراسر 

مرز ناحیه ای جنگ آورتر از مردمان ماوراءالنهر نیست 

ند  گی دار یت جن لیم ظرف ين اق که در ا سرزمینهايی 

خوارزم که تا ناحیه اسپیجاب کشیده میشود عبارتند از 

تا  سپیجاب  شود و از ا سوب می غزی مح ترک  حدود  جزو  و 

 انتهای فرغانه جزء سرحد ترکان خرلخی محسوب میگردد.

ست  سرحدات پ ند و  بالد ه شقیفه و  که از  در حدودي

سلمان  ست م قع ا نه وا شت فرغا که پ ترک  حدود  تا  تل  خ

پهنه مسلط میباشند  نشین است و مسلمانان بر تمام اين

نگ  که در ج شنیدم  بود  مد  صربن اح با ن سانیکه  از ک

ر نفر از لشکريان گم شدند و مدتی تار اشاوغر اهار هز

و مار بودند تا بمسکن خويش بازگشتند و اين عده گم 

صم از  شد و معت لوم ن ثرت آن مع شکر و ک مع ل شده از ج

سان و  سیج خرا یات ب که ظرف سید  طاهر پر بن  له  عبدا

ماوراءالنهر اه اندازه است وی به نوح امیر سامانی 

رجااوع کاارد و نااوح باااو پاسااخ داد در خراسااان و 

هزار قريه است هرگاه سوار و پیاده  3۰۰ماوراءالنهر 

معلوم  ءآنها خارج شوند فقدان آنها بر اهالی آن قرا

ست و  هج ا مین ن ماوراءالنهر به هم در  مروز  شود ا می

یزات  ستعداد تجه ند ا ندازه میگوي نه با شاش و فرغا در 

ست.  ند آن نی سرزمینی مان هیچ  ما  گار  که بروز ست  اي

ماوراءالنهر از  که در  فردی  هم  مروز  تا  1۰۰تا  2۰ا

اهارپا داشته باشد صاحب ثروت نیست با وجوديکه  ۵۰۰

که  هی  لین گرو ست او سیار دور ا که ب شهرهای آن از م



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  5۷۰ 

اد و برای حج روانه می شوند آنها هستند و با مال زي

سافرت  باين م کافی  سائل  فراوان و و کالی  سباب و  ا

طولنی میروند و هیچ قومی مانند اين مردمان با اين 

مه  ين ه با ا ند.  می رو براه ن مال  فور  ثروت و و مه  ه

ثروت و مکنت مردمانی بردبار و مطیع و امر بزرگان و 

حکمرانان را سخت گردن می نهند و همین امر خلفای بنی 

آن داشت که خواص وزرا مردان کاردان خود عباس را بر 

را از میااان آنااان انتخاااب کنااد و امااروز ترکهااای 

ستگاه  کاردان د مردان  شکريان و  جزو ل ماوراءالنهر 

ند و  فوق دار شکريان ت ساير ل بر  شند و  می با فت  خال

دهاقین ماوراءالنهر فرماندهان سپاه هند و از بهترين 

خدمتگزاران خل یان و  سن سرداران و اطراف ند ح فه ا ی

خدمت و اطاعت و اندام برازنده و طرز لباس پوشیدن و 

زينت های گرانبها و شاهانه آنها موجب شده است که در 

یان و  ند و فرغان فا درآي کان خل خواص و نزدي مره  ز

ترکان بر شحنگی دارالخالفه رسند مانند افشین و ابن 

ساير  سمرقند و  شاد از  سنه و اخ ساج از اشرو بی ال ا

 «.و سرداران و سپاهیانامرا 

 

 هجری قمری( 389-2۷9)سامانیان 

مه پنجم  -مقد قرن  غاز  سمتی از آ هارم و ق قرن ا

شده دوره  هی  يران منت بر ا سالجقه  سلط  به ت که  جری  ه

ايست که در آن غلبه با عنصر ايرانی و حکومت ايران 

گر  بود م یان  ست ايران ين ادوار در د مه ا بًا در ه تقري

مدتیکه غالمان ترک غزنوی و مهاجمان ترک ايلک خانی در 

قدرت ياف يران  شرق ا ندانهای م نداختن خا به برا ند و  ت

ايرانی اقدام کردند و در اين دوره ملت ايران بر اثر 
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قرن  کرده و در  غاز  قرن اول آ خر  که از اوا هداتی  مجا

دوم و سوم به نهايت شدت رسانیده بود توانست استقالل 

سی را ساز د بان فار ند و ز يد ک يران را تجد ته ا ت رف

 آن بوجود آورد.اون زبانی مستقل با ادبیات پرثمر 

اگراه زبان عربی پبش حکام و والیان زبان کتابت 

و لغت رسمی بود و دبیران برای مکاتبه با دارالخالفه 

بومی  ساکنان  لیکن  ند  بور بود گر آن مج مرای دي و ا

ايران با وجود قبول دين اسالم هیچوقت از تکلم فارسی 

دست برنداشتند و بحف  آن عمل بآداب ايرانی و تکرار 

گذشت و شاهنامه سالطین عجم پیوسته میکوشیدند و کار سر

ايشان پیوسته همین بود تا آنکه در عهد مامون بتاسی  

 توفیق يافتند. استقالل سلسله و تحصیل

 از جمله اين سلسله ها سلسله ادب پرور سامانی است.

 اصل و نسب سامانیان

نسب سامانیان بسمامام خدامی رسیده است و سامان 

س يا  برای خداه  بی  که لق شخص بل سم  نه ا خداه  امان 

خداه و  خارا  ند ي ست مان بوده ا نی  شاهی و حکمرا پاد

قاب  که ال ها  ظاير آن خداه و ن گان  خداه و گوز وردان 

 امرای بخارا و وردانه و گوزگان بوده است.

يه ای از  نام قر که  سامان  سوبند ب سامانیان من

تی قراء سمرقند بوده است. سامانیان که در اصل زردش

ند  کرده ا مارت می بارث ا مذکور  يه  ند در قر بوده ا

به  که  خداه  سامان  شان را  يک از اي سبت هر مین منا به

معنی بزرگ و صاحب قريه است میخواندند اين امرا همه 

در اواخر عهد ساسانیان و صدر اسالم بر ماوراءالنهر و 

قب  سلطنت و ل نام  اون  ند و  بوده ا سلط  سان م خرا

ن ايرانی معلوم میشود نجیب زادگاداشته اند شهرياری 
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بوده اند و به همین سبب بعضی مورخان نسب سامانیان 

با  ند.  سانديده ا اوبین ر هرام  سانیان و ب صر سا را بع

آنکه بعضی ديکر منکر اين انتساب شده اند لیکن رای 

قراين  سد و  می ر ظر ن قت دور بن ندان از حقی بور ا مز

به  شان  ساب اي که انت ند  کم میک اوبین ظاهری ح هرام  ب

 مجعول نبوده است.

سلسله نسب امیر اسماعیل بن احمد سامانی نخستین 

 پادشاه اين خاندان بشرح زير است:

اسماعیل بن احمد بن اسد بن سامان خداه بن جشمان بن 

طغات بن نوشرد بن بهرام اوبین. در نقل اين اسامی از 

های  سامی نام ين ا که ا ظر باين تاب ن بدان ک تاب  ين ک ا

ضی از ايرا ضبط بع لت در  ست ع بوده ا سالم  پیش از ا نی 

 آنها اشتباهاتی روی داده است. 

ست:  کرده ا ضبط  نین  سامی را ا موی ا ياقوت ح

هرام » بن ب شرد  بن نو ماث  بم طغ با  بن ج خداه  سامان 

و گويد در ضبط کلمه جبا اختالف کرده اند و وی « جور

 بضم کلمه جیم ضبط کرده است.

سا تاب الن سماعیل را سمعانی در ک سب ا سله ن ب سل

 انین ضبط کرده است:

اسماعیل بن احمد بن سامان بن جبار بن مار بن نوشوت »

 «.بن طعمان بن بهرام اوبین

 ابن اثیر نسب اين خاندان را انین ذکر کرده است:

احمد بن اسد بن سامان بن خداه بن جشمات بن طغمات »

ی بود و گويد بهرام از اهل ر« بن نوشرد بن بهرام جور

و در زمان هرمز بن انوشیروان بسمت مرزبان آذربايجان 

 منصوب گرديد.
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کاملترين نسب نامه ای که از اين خاندان در کتب 

تاريخ ضبط شده است نسب نامه ايست که توسط گرديزی در 

 زين الخبار ضبط شده است بشرح زير:

سامان خداه بن خامتا بن نوش بن طمغاسب بن شاول بن »

اوب هرام  بن ب یان  بن اثف کوزک  بن  سی   هرام ح بن ب ین 

کردار بن ديرکار بن جم بن جرب بن بستار بن حداد بن 

رنجهان بن فیرين غراوال بن سیم بن بهرام بن شاسب بن 

کوزک بن جرداد بن گرگین بن میالد بن مرسی بن مرزان 

بن  شداد  بن ب ساد  بن  شراد  بن ک فاذان  بن  هران  بن م

بن مام  بن  فروين  بن  شین  بن  اخ نواهر  بن م ساطین  ار

کوزک بن ايرج بن افريدون بن اثفیان سک بن سور کاو 

بن اخشین کاد بن رسد کاو بن ريمنکار بن بیفروش بن 

جمشید بن دلونکهان بن اسکهد بن هوشنگ بن مرواک بن 

پیداست که اين نسب نامه مجعول در « منشی بن کیومرث

ی باشد دوره سامانیان نیست و شايد همان سلسله انساب

بوده  ئل  اوبین قا هرام  برای ب سانیان  مان سا که در ز

يران  گان ا یب زاد اوبین از نج هرام  که ب ند. در اين ا

شکی در  گر  پ  ا ست  يدی نی نه ترد جای هیچگو ست  بوده ا

اين انتساب باشد فقط در انتساب خود بهرام اوبین تا 

کیومرث است آنچه مسلم است سامانیان همانطور که گفته 

ا و امرای محلی ايران بوده اند يکی از اين شد از نجب

-1۰۵سامان خدايان در زمان خالفت هشام بن عبدالملک )

عرب در  12۵ لی  سری وا له ق بن عبدا سد  نزد ا جری(  ه

خراسان رفت و اسالم آورد توضیح آنکه اسد بن عبداله 

هجری قمری( والی و حاکم خراسان و همچنین  12۵قسری )

مرا  11۷-13۰) جری( از ا فای ه عرب دوره خل و دلوران 

فت  یت يا مد و ترب بدنیا آ شق  که در دم ست  یه ا نی ام ب

بود  عراق  لی  که وا له  خود عبدا برادر  نب  سپ  از جا
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با  جا  ند در آن يک ا يد و  سان گرد مت خرا مامور حکو

ترکان جنگید اسد بن عبداله در دوره حکمرانی خويش در 

رفت و خراسان مورد توجه دهقانان ماوراءالنهر قرار گ

شهر بلخ را که بوسیله اعراب ويران شده بود مرمت کرد 

و در همین زمان بود که سامان خداه جد سلسله امرای 

نام  سبت  مین منا به ه شده و  شرف  سالم م بدين ا سامانی 

سد  ندگانی ا شت از ز سد گذا خود را ا ندان  کی از فرز ي

یدانیم در  ندازه م مین ا ست ه ست نی سوطی در د طالع مب ا

که  يامی  شت )ا مت دا مرو اقا جری(  2۰2-193مامون در  ه

با اهار پسر خود نوح و احمد و الیاس و يحیی بخدمت 

او آمد و باشارت مامون در دفع فتنه رافع بن لیث که 

در خراسان علم طغیان برافراشته بود بکمک هرثمه بن 

اعین شتافتند بهمین سبب مورد توجه و التفات مامون 

امون بخالفت رسید با مروی قرار گرفتند در زمانیکه م

غسان بن عباد پسر عم ذوالرياستین که حکمران خراسان 

شغلی  2۰۶-2۰3بود ) سد را ب سران ا يک از پ جری( هر ه

 بگماشت بدين ترتیب:

مران  مد حک شد اح صوب  سمرقند من مت  به حکو نوح 

فرغانه گرديد، يحیی حکمرانی ااچ و آشروسنه را يافت 

گرديد. پ  از عزل غسان  و الیاس به حکومت هرات منصوب

بن عباد از حکومت خراسان و انتصاب طاهر ذوالیمینین 

پسران اسد کماکان در مشاغل سابق خود بجای ماندند. 

هجری( نوح درگذشت طلحه  212-2۰۷در زمان امارت طلحه )

حوزه حکومتی سمرقند را بدو برادر ديگرش احمد و يحیی 

د پ  از مرگ که در فرغانه و ااچ حکومت میکردند سپر

سال ) یاس در  به  2۴2ال براهیم  سرش ا مری( پ جری ق ه

مان  که بفر سید  سان ر يان در خرا سالری اردوی طاهر سپه

شد از وی  یث  قوب ل با يع نگ  مامور ج طاهری  مد  امیرمح
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بن  سد  ندان ا خت از فرز شابور گري به نی خورده  ست  شک

 سامان خداه احمد دارای نه پسر بود:

سال  -1 که از  مد  صربن اح نی  2۷9تا  2۵9ن جری حکمرا ه

که در ف -2کرد  مد  بن اح سماعیل  سال را نه در   23۴غا

منصور  -3هجری درگذشت  29۵هجری بدنیا آمد و در سال 

قوب  -۴ یی  -۵يع سحق  -۶يح ید  -۷ا براهیم  -8حم  -9ا

 اسد.

احمد در ايام پیری امارت فرغانه و سمرقند را به پسر 

به برادران  بزرگتر خود نصر داد. پ  از مرگ وی نصر

مانبردار او  یع و فر هم مط شان  فت و اي ست يا خود ريا

سال ) ند. در  سی  2۶1گرديد فه عبا مد خلی جری( معت ه

فرمان ايالت ماوراءالنهر را بنام نصر بن احمد صادر 

قرار داد و از  سمرقند  خود را  سکونت  حل  صر م مود. ن ن

میان برادران خويش اسماعیل را به نیابت خود بحکومت 

خارا  سال )ب عد از  يرا ب ید ز صوب گردان جری(  2۵8من ه

طاهريان کوشیدند تا در ماوراءالنهر قدرت خويش را در 

سال ) هت در  مین ج ند به ف  کن سین  2۵9ظاهر ح جری( ح ه

که از افراد خاندان طاهريان بود از خوارزم به  نامی

بخارا آمد و شهر را بتصرف خود در آورد لیکن بعد از 

عجیبی در بخارا بوجود آمد در  مدت کوتاهی هرج و مرج

مد  بن اح صر  به ن خارا  گان ب ضی از بزر ضعی بع نین و ا

ند  ستمداد کرد شده از وی ا سل  سمرقند متو مانروای  فر

نصر هم همانطور که گفته شد اسماعیل را مامور حکومت 

 بخارا گردانید.

خارا  خود در ب برادر  نب  مدتها از جا سماعیل  ا

ب فع  که را تا زمانی کرد  مت می سان حکو مه در خرا ن هرث

هجری  282خروج نمود توضیح آنکه رافع بن هرثمه در )
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بود.  سان  عرب در خرا سرداران  کی از  خدمت ي مری(  ق

هرثمه نام شوهر مادرش بود که رافع بن نسبت او مشهور 

شد وی در دستگاه طاهريان بود که بعد از انقراض اين 

دی سلسله بدست يعقوب لیث رافع بخدمت يعقوب پیوست ان

ستانی  له خج بن عبدا مد  به اح فت و  ترک گ عد او را  ب

هجری( که خلیفه عمرو بن لیث  2۷1پیوست تا در سال )

به  جا را  مت آن مود و حکو عزول ن سان م يت خرا را از ول

خويش  يب  فع را نا طاهری داد او را را طاهر  بن  مد  مح

گردانید لیکن در همین ايام خلیفه با عمرو صلح نموده 

را بار ديگر بوی داد رافع در ری لشکری حکومت خراسان 

ست  لیکن شک خت  نگ پردا به ج یث  با عمرول مع آورده و  ج

خااورده در حااین فاارار بخااوارزم کشااته شااد. باااری در 

زمانیکه رافع بر نیشابور و خراسان شمالی مسلط بود 

بعلت همسايه بودن با امیر اسماعیل با وی طرح دوستی 

حاد  ستی بات ين دو تدريج ا که ب خت  جر ري بین ان دو من

گرديد. همین امیر سبب شد که مفسدان نصر بن احمد را 

گفتند که هدف اسماعیل از دوستی با رافع اين است که 

بکمک وی ترا از ماوراءالنهر بیرون کند اين سعايت در 

امیر نصر موثر افتاد و تصمیم گرفت بر بخارا بتازد. 

يه  شد حمو لع  سئله مط ين م سماعیل از ا یر ا بن اون ام

ياری  فع  تا از را ستاد  سان فر لی را بخرا بن ع سد  ا

سانید  فع ر به را سماعیل را  یام ا يه پ اون حمو هد  خوا

يد  ماوراءالنهر گرد عازم  فراوان  سپاهی  با  فع  را

يادی  يه از ز کرد حمو بور  حون ع که از رود جی هنگامی

سپاه رافع با خود انديشید که رافع با اين سپاه زياد 

انی قادر به تصرف ماوراءالنهر که در اختیار دارد بآس

بسا بعد از درهم شکستن قوای نصر بر آن  اهخواهد شد 

یب  دشو بردارد در تعق یان  یز از م سماعیل را ن که ا
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که  ست  صالح آن که  کرد  شنهاد  فع پی به را کر  مین ف ه

شنهاد  جه پی هیم در نتی شتی د کديگر آ با ي برادران را 

خود طرف  ندگانی از  پذيرفت و نماي يه را  سپار  حمو ره

خدمت نصر و اسماعیل نمود اندان پافشاری و اصرار کرد 

که سرانجام برادران با يکديگر آشتی کردند رافع هم 

بخراسان بازگشت. لیکن صفا و صمیمیت سابق که بین نصر 

برادر  ين دو  شت و ا حال اول برنگ بود ب سماعیل  و ا

همچنان نسبت بیکديگر ظنین بودند طولی نکشید که کار 

بال گرفت سرانجام جنگ بین آن دو منجر شد در  اختالف

سال ) که ب نگ  ين ج سپاهیان  2۷۵ا تاد  فاق اف جری( ات ه

نصر از لشکريان اسماعیل شکست خوردند حتی نصر باسارت 

آمد هنگامیکه اسماعیل با برادر خود روبرو گرديد از 

برای  عت و  هار اطا صر اظ به ن سبت  شد و ن یاده  سب پ ا

شش لب بخ خويش ط های  سمرقند  خطا صر را ب سپ  ن کرد وی 

سامانی و  ندان  بزرگ خا نان  صر همچ ید و ن بازگردان

فرمانروای ماوراءالنهر باقیماند اين رفتار اسماعیل 

حام  مین ل سماعیل به تاد ا موثر اف سیار  برادرش ب در 

شهرت زيادی کسب کرد و بعنوان نماينده نصر در بخارا 

نصر زنده هجری قمری که  2۷9بحکومت پرداخت و تا سال 

بود بین اين دو برادر دوستی و صمیمیت برقرار بود. 

مرگ ا ضمیمه مپ  از  یز  سمرقند را ن سماعیل  صر ا یر ن

 قلمرو خود ساخت و سلسله سامانیان را تاسی  کرد.

 

 امیر اسماعیل بن احمد )امیر عادل(

سال ) به  صر  یر ن که ام جری(  29۵-2۷9هنگامی ه

درگذشاات اسااماعیل جانشااین وی گرديااد و در تمااام 
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فه  شد و خلی شناخته  سلطان  نوان  به ع ماوراءالنهر 

 معتضد حکومت او را به رسمیت شناخت.

کار  ست  خود میباي کار  تدای  سماعیل در اب یر ا ام

از   عمرو بن لیث صفاری را يکسره کند توضیح آنکه پ

شتن  با ک تل او را  یث قا بن ل مرو  مه ع بن هرث فع  را

نام  به  جا را  تا آن کرد  خوارزم  نه  گر روا سرداری دي

يک  خوارزم نزد که ب لیکن هنگامی ند  ضبط کن یث  مرو ل ع

 شدند.

اطالع يافتند که امیر اسماعیل بن احمد سامانی 

عاملی از جانب خود به خوارزم فرستاده و آنجا را به 

م ست. ع کرده ا ضبط  خود  ين نام  شنیدن ا پ  از  یث  رو ل

سماعیل  با ا که  ستور داد  خود د ستادگان  به فر بر  خ

صرف وی  هم از ت خارا را  شوند و ب نگ  شغول ج سامانی م

هجری عمال عمرو  28۵خارج کنند لیکن اسماعیل در شوال 

را مغلوب کرد عمرو نامه ای به خلیفه نوشت و فرمان 

ه گراه حکومت ماوراءالنهر را از وی تقاضا کرد و خلیف

با اين پیشنهاد هیچگونه توافقی نداشت نااار فرمان 

ستاد  مرو فر نزد ع هدايايی  با  ماوراءالنهر را  مارت  ا

به او  خت و  سماعیل بپردا يت ا به تقو هان  ما در پن ا

فهماند که او از شغل خويش معزول نشده و مورد عنايت 

فت  پ  از دريا یث  مرو ل گر ع طرف دي ست. از  فه ا خلی

فه ت مان خلی صرف فر ماوراءالنهر را از ت فت  صمیم گر

امیر اسماعیل خارج گرداند. لجرم جنگ سختی در نزديک 

فاق  یث ات مرو ل سماعیل و ع یر ا شکريان ام بین ل لخ  ب

افتاد در اين نبرد عمرو مردانه با لشکريان اسماعیل 

جنگید اما بادی سخت بر لشکريان عمرو وزيد که باعث 

تیجه عمرو شکست خورد گسیخته شدن نظم سپاه وی شد در ن

فرو  گل  به  سب او  شه ا کرد در بی فرار  شه ای  به بی و 
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سارت  يرا با سیدند و و سر ر سماعیل  یر ا ياران ام فت  ر

ند ) به  28۷گرفت مرو  ستگیری ع بر د که خ جری(. همین ه

خلیفه رسید فوق العاده شاد شد و جمیع ولياتی را که 

شت  سماعیل واگذا یر ا به ام بود  مرو  صرف ع  دادواردر ت

 براون نتايج اين جنگ را انین شرح میدهد:

از هفتاد هزار سپاهی که عمرو قبل از نبرد سان »

ديده بود با اينکه گفته میشود کسی حتی زخمی برنداشت 

اادر  لوب در  یر مغ شامگاهان ام که  شدند  فرق  نان مت ا

شی قًا فرا بود اتفا ند  شامی نیازم سیر و ب شمن ا که  د

نجا گذشت بر او رحمت آورد سابقًا در خدمت او بود از آ

پ  قدری گوشت خريد و يک ماهیتابه از يک سپاهی عاريت 

به را  خت و ماهیتا تش برافرو شتر آ سرگین  فت و از  گر

روی اند کلوا بر فراز آن قرار داد و برای آوردن نمک 

رفت در اين حال سگی گرسنه که ببوی خوش طعام جذب شده 

خود را درون ماهیت سر  مد و  پیش آ تا بود  کرد  به  ا

سوزاند  نی او را ب به داغ بی يد ماهیتا ستخوانی بربا ا

اون سر به عقب کشید دسته ظرف بگردنش افتاد وحشت زده 

پا بفرار گذاشت و ماهیتابه و غذا را همراه خود برد 

عمرو اون اين صحنه را ديد رو بسربازان و نگهبانانی 

که در آن اطراف ايستاده بودند کرد و گفت به من گوش 

صبح  مروز  که ا ستم  سی ه من آن ک يد  برای  ۴۰۰دار شتر 

مل  سگی ح سط  شب تو بود و ام شپزخانه ام لزم  مل آ ح

 «میگردد.

اسماعیل عمرو را به بغداد نزد معتضد فرستاد و 

عده ای از سپاهیان خود را فرمان داد که با شمشیرهای 

آخته محاف  او باشند با اين حال ذلت او را تا نزديک 

آوردند و در آنجا به او اجازه داده شد که دارالخالفه 

خود را صوص  باس مخ نه ل شتگان  در آزادا ند گما بر ک
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معتضد عمرو را با شتری لنگ گوژپشت و بلندقامت سوار 

کردند و او را مدتی در کواه های بغداد بخواری تمام 

شتم  شد و در ه ندانی  فه ز مان خلی سپ  بفر ند  گرداند

 فرمان خلیفه بقتل رسید.هجری( ب 289جمادی اولی سال )

یان  بارزه م شرح م به  که  ست مورخانی بديهی ا

به  سبت  شک ن بدون  ند  ته ا صفاريان پرداخ سامانیان و 

سامانیان حسن توجه داشته اند. سامانیان از لحام اصل 

 مااردم و تبااار باارخالف مسااتبدان نظااامی کااه از میااان

برخاسته بودند تعقیب کننده طبیعی کارهای طاهريان و 

عان نظم و آرامشی که بیش از همه ایز مورد عالقه مداف

طبقااات عالیااه جامعااه بااوده اساات شاامرده ماای شاادند. 

ثروتمندان و دهقانان صرف نظر از روابطی که با شخص 

اسااماعیل داشااته بودنااد در مبااارزه بااا عماارو همگاای 

دسااتیاران و معاونااان وفااادار اسااماعیل بااوده انااد. 

چ ايجاد کرده بود اسماعیل يک سازمان دولتی پیچ در پی

که به هر تقدير از لحام منافع اشراف از برابری همه 

در مقابل قدرت و حکومت يک نظامی مستبد بر سازمانیکه 

بوده  تر  سب  تر و منا ند به يد آورده بود صفاريان پد

اريان در فاست. امیر اسماعیل برای تصرف قلمرو سابق ص

برو خراسان با مخالفت محمد بن زيد امیر طبرستان رو

شد اون محمد بن زيد داعی میدانست که امرای سامانی 

ستان  گان و طبر ندن گر کر برگردا به ف يا زود  ير  د

خواهند افتاد پیش دستی کرده به عزم جلوگیری از عملی 

شدن نقشه امیر اسماعیل سپاهی در گرگان گرد آورد از 

طرف امیر سامانی نیز سپاه مجهزی بفرماندهی محمد بن 

بن از سرداران خود مامور جلوگیری محمد هارون سرخسی 

زيد داعی شد در اولین زد و خورد داعی به قتل رسید و 

هجری( به  28۷سر او از طرف محمد بن هارون در شوال )
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بخارا نزد امیر اسماعیل فرستاده شد. محمد بن هارون 

جرجااان و طبرسااتان را ضاامیمه قلماارو امیاار اسااماعیل 

ی راه عصیان و نافرمانی گردانید لیکن پ  از اندک مدت

 پیش گرفت.

هجااری( رهسااپار  288امیاار اسااماعیل شخصااًا در سااال )

طبرستان گرديد و محمد بن هارون را از آن منطقه خارج 

 کرد.

مت آن  گان حکو ستان و گر فتح طبر پ  از  سماعیل  ا

نوح  بن  له  باس عبدا خود ابوالع عم  سر  به پ نواحی را 

فه عباسی فرمان هجری( مکتفی خلی 29۰سپرد و در سال )

ستاد  سماعیل فر برای ا جان را  قزوين و زن مت ری و  حکو

بوی تاکید کرد که ری نیز جز قلمرو امیر اسماعیل است 

خارج  هارون  بن  مد  صرف مح حل را از ت ستی آن م و باي

بل از  ما ق کرد ا کت  سمت ری حر سامانی ب یر  سازد ام

رسیدن او محمد بن هارون بقزوين و از آنجا به زنجان 

یالن رفت و از طرف امیر اسماعیل ابوصالح منصور بن و گ

اسحق بحکومت ری منصوب گرديد اين شخص همان کسی است 

بوبکر  نی ا يران يع عروف ا قدر م شک عالی کیم و پز که ح

محمد بن زکريای رازی کتاب معروف خود طب منصوری را 

 به نام او تالیف کرده است.

آنکه محمد بن هارون پ  از فرار به گیالن برای 

انتقام خود را از امیر سامانی بگیرد به دعاه علوی 

گیالن توجه کرد پ  از مذاکره با ناصر کبیر و بیعت با 

وی او را در پ  گرفتن طبرستان و طرد عمال سامانی از 

 آن منطقه تحريک و تشويق نمود.

محمد بن هارون باتفاق ناصر کبیر و اند تن از 

رده بودند به طبرستان بزرگان گیالن که با ناصر بیعت ک
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حمله برده پ  از جنگ بسیار سختی سپاهیان ابوالعباس 

 سامانی حکمران طبرستان را شکست دادند.

عاملی که باعث شکست ابوالعباس گرديد اين بود 

حدين  با مت له  هت مقاب سامانی ج یر  اون او از ام که 

ناصر کبیر کمک خواست امیر اسماعیل احمد فرزند خود 

و فرستاد لیکن احمد به علت خصومتی که را به ياری ا

با ابوالعباس داشت اندان در راه خود را معطل کرد تا 

شکست سپاه ابوالعباس مسلم شد. ديری نپايید که يکی 

بن  مد  بر مح له  باس در ری بحی سپاه ابوالع سران  از 

هارون دست يافت و بشورش وی خاتمه داد ناصر کبیر هم 

ديگر طبرستان تحت فرمان بديلمان برگشت در نتیجه بار 

کر دوران  بل ذ قايع قا گر از و مد. دي سامانی درآ یر  ام

امارت امیر اسماعیل پ  از مراجعت وی به ماوراءالنهر 

ا خطر اين قوم از مدتها پیش جنگ با ترکستان است زير

بًا دائمی شده بود اين قبايل مانند ساير بیابان تقري

غنايم فراوان بر نشینهای وحشی به امید بدست آوردن 

سرزمینهای نسبتًا آباد که در مغرب مناطق لم يزرع و 

 باير آنان قرار داشت هجوم می بردند.

امیر اسماعیل اند نوبت به سمت توران تاخت، در 

يکی از اين لشکرکشی ها شهر طراز را که در ترکستان 

شرقی در سرحد این نزديک فرغانه قرار داشت تصرف کرد 

دست آورد. اگراه امیر سامانی ترکها و غنايم بسیار ب

طر  يک خ شه  برای همی قوم  ين  جود ا لی و ست داد و را شک

سال ) صفر  ماه  سماعیل در  یر ا نده ام  29۵جدی باقیما

بدون  بزرگ  سردار  نامی و  یر  ين ام شت ا جری( درگذ ه

صب  یری و تع هانگیری و دل ست و ج یث سیا اه از ح يد  ترد

گواری و کرم و بزر یث  اه از ح نی و  پروری  ايرا نش  دا

بزرگترين پادشاهان اين خاندان و يکی از مردان بزرگ 
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بر  عالوه  سماعیل  یر ا یرود ام شمار م يران ب تاريخ ا

شجاعت و همت و جوانمردی بسیار پرهیزگار و خداپرست و 

دين دار بود و لشکريان وی شب و روز به خواندن دعا و 

نماز و عبادت اشتغال داشتند و خود او نیز سعی داشت 

که جنگهايش همه جنبه جهاد و غزوه داشته باشد و به 

همین جهت است که بعضی از مورخان ويرا سالر غازيان 

ماء و  ترام عل مورد اح سماعیل  یر ا ند ام یده ا نام

دانشمندان نیز بوده است و در ترويج و ترقی علوم جدًا 

میکوشید. وی نه تنها موس  يک سلسله بود بلکه در عین 

چ بق آن بر ط هر حال  ست از  مده ا نابع آ خذ و م ه در مآ

ير  لک وز ظام الم جه ن ست خوا بوده ا نه  یری نمو یث ام ح

بزرگ سلجوقی که نزديک بدو قرن بعد از امیر اسماعیل 

سیار  سماعیل را ب یر ا خود ام های  شته  سته در نو میزي

ف   سالمت ن عدالت و  گاری و  باب پرهیز ست در  ستوده ا

ن يادی باقیما يات ز سماعیل حکا یر ا له ام ست از جم ده ا

 در ترجمه تاريخ بخارا انین آمده است:

بوده » تر از وی ن ست  با سیا سامان  هیچک  از آل 

کردی و  با ن هیچ محا لک  کار م بود در  هد  که زا با آن

پیوسته خلیفه را اطاعت نمودی و در عمر خويش يکساعت 

ستوار  يت ا به غا مان او را  شد و فر صی ن فه عا بر خلی

 «داشتی

باره عدالت امیر اسماعیل انین نوشته حبیب السیر در

 است:

یر » عدالت ام که  ست  سطور ا صفا م ضه ال در رو

اسماعیل آن درجه است که نوبتی شنود که سنگ ری که زر 

ست  ياد ا گر ز سنگهای دي ند از  بآن وزن میکن خراج را 

همان لحظه ايلچی بری فرستاد تا سنگهای آن مملکت را 

حص نمود و دانست که مهر کرده به بخارا آورد و اون تف
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سقاط  يادتر ا تا ز مود  شارت فر ست ا ياده ا سنگ ز آن 

نمودند و سنگ معدل را بری ارسال داشت و گفت تا آنچه 

ياده  يا ز سنگ از رعا فاوت  سطه ت سابق بوا سنوات  در 

بیاارون آمااده در مااال ساانوات آينااده برايشااان حساااب 

 «نمايند.

به  سبت  که وی ن توجهی  سماعیل و  یر ا نت ام ديا

ای دينی قلمرو خويش داشت رابطه بسیار محکمی میان علم

امرای سامانی و رعايای آنان ايجاد کرد. اين موضوع 

تااا حاادی ماای توانااد علاات و احتاارام زيااادی را کااه 

نويسندگان و گويندگان ايرانی اعم از مورخان و شعرا 

 نسبت به سامانیان ابراز داشته اند تشريح کند.

امع الروايات دور عوفی در جوامع الحکايات و لو

صیف  نین تو سماعیل را ا یر ا نی ام يک بی شی و بار اندي

ند:  مت در »میک با نع توانگر و  بود  مردی  مان او  در ز

ست را  ست و د می نش شاه راه  سر  بر  لرود  حوالی مروا

باکرام و احکام برمیگشاد و اندان ایز داشت که مردم 

 دور نزديک از انعام و حواشی او به تنگ آمدند و هرک 

بر  کرد وی  مانی  شتی او را میه شاهراه بگذ بر آن  که 

که  سید  بدانجا ر کار  تا  شانیدی  خويش ن سان  خوان اح

جمله مردم زبان بر ستايش آن مرد گشادند و نیکنامی 

سمر  هان  شش او در ج تاد و آوازه بخ ها اف وی در زبان

مان  يک او فر سید بنزد سماعیل ر گوش ا یز ب شت و آن ن گ

که ست  گر انان که ا تی داده  داد  ترا ثرو جل  يزد عزو ا

است و مالی بخشیده ارا بر سر راه نشسته ای و خود را 

بر مردم عرضه گردانیده ای فرمان بر آن جمله است که 

از سر راه برخیزی و در گوشه ای نشینی و در نگاهداشت 

مال خود باشی تا از خشم ما ايمن گردی اون فرمان بآن 

گسسته گشت و ارکانی  مرد رسید از سر راه برخاست و آن
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اه  فزود  شگفتی در ا نی  سماعیل را از آن مع لت ا دو

اسماعیل پادشاهی نیکو سیرت فايض انعام بود روزگار 

بود  ستغرق  عات م مت طا یرات و ادا مت خ با قا لت او  دو

کسی ندانست که انگیزه منع کردن آن مرد از میهمانی 

یر  لوت از ام قام خ خواص در م تن از  يک  تا  بود  اه 

اعیل پرسید که سبب اه بود آن مرد از میهمان داری اسم

سر  بر  يا  مردی از رعا فت  سماعیل گ یر ا شتی( ام بازدا

عام  فادت ان سان و ا ضت اح با فا ست  شیند و د هی بن را

برگشايد و مايده اکرام بسط کند و صادر و وارد را بر 

خوان احسان خود بخواند تا زبانها بیاد او گردان شود 

گرايد بدان سبب دماغ او خلل کند و  و دلها به مهر او

مردم  بت  که رغ شايد  يد و  يد آ ظاهر او پد خوتی در  ن

ما  مال  گردد و ع صل  مردی را حا صادقت او  قت و م بمواف

را تمکینی نکند. و در گزارد خراج تقصیر واجب دانند 

شاهی او را  يه پاد لک و پا شکوه م برای  ما را از  و 

ما را  بدی  مردم ب کرد و  يد  ست با ست در سیا بدان سیا

زبان گیرند و ستمگر و بدکردار نام نهند پ  من اين 

خود  کار  پ   تا  يدم  به بر هاد او  خرم از ن ها ب نه  فت

نشیند و به نیکو دانست مردمان فريفته نشود و فتنه 

ای نزايد که او را باليی و ما را وبالی باشد آن مرد 

مود  چه فر که آن ست  شنید دان یر ب له از ام ين جم اون ا

مان شر شی فر ست و از راه دوراندي کرده ا حزم را  ايط 

عوفی در جوامع الحکايات و لوامع الروايات از « داده.

ند  يت ک نین حکا سماعیل ا یر ا شايش ام آورده »کرم و بخ

اند که ويرا غالمی بود او را صافی شرابدار خوندندی و 

مهتاار شاارابداران بااود روزی جنااايتی از وی ساار زد و 

م ديگر ترک با خود همراه بود و از ترسان شد و دو غال

مد  به مح ند و  گان گريخت سوی گر شت و ب به گذ حون  جی
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هارون که والی گرگان بود پیوستند صاحب بريد گرگان 

گان  بدار بگر غالم و دو رکا سه  که  کرد  ها  ضرت آن به ح

یر  ند ام برده ا ناه  هارون پ بن  مد  به مح سیدند و  ر

نوشتند تا آن اسماعیل بفرمود تا به محمد هارون مثال 

غالمان که از درگاه گريخته اند بتو پیوسته بايد که 

ايشان را بگیری و با احتیاطی هراه تمامتر بحضرت ما 

فرستی. اون آن فرمان به محمد هارون رسید گفت غالمان 

که پناه بمن دادند و زنهار بمن آورده من ايشان را 

هار  هاری زن شد بزن مروت دور با اه از  سپارم  نه ب اگو

من  ناه  به پ مان  فت غال شت و گ مه نب جواب نا پ   خوردن 

آمدند اگر ايشان را باز فرستم هرگز ک  بر من اعتماد 

نکند امیر اسماعیل اون پاسخ او بشنید نامه ديگر بر 

تهديد و توعید فرستاد اون مثال بگرگان رسید جوابی 

صا پیش آورد.  هور  تک و ت صواب داد و ته يد حنه ب ب بر

ضرت  شت و بح ید و آن بنو سماعیل برنج یر ا کرد ام ها  آن

معنی را با کسی نگفت و بعد از سه روز لشکر برنشاند 

یر  که ام شد  بر  هارون را خ مد  شت مح حون بگذ او از جی

یر  کرد و ام قام  مل م گان بآ يد از گر سماعیل برآ ا

اسماعیل بگرگان شد و روزی اند آنجا بماند پ  بآمل 

امیر اسماعیل  رفت و محمد هارون از آنجا بری گريخت

بآمل مقام کرد و تاش را با لشکر بری فرستاد و او در 

آمل کوشکی نهاد و غرض آن بود تا دشمنان بدانند که 

ثر آن  شد و ا می اندي ندران ن هوای ماز نت  وی از عفو

کوشک تا سالهای دراز بجا بود و آن را کوشک اسماعیل 

میخواندند اون محمد هارون مضطرب شد زنهار داد و وی 

سماعیل در  یر ا بت ام عه هی بدان واق ست و  خدمت پیو ب

مان وی  بردن فر ک  در  پ  از آن  فت و  جای گر ها  دل

آهستگی نکرد و اسماعیل ديار ری در فرمان خود کشید و 
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گان را  شاند و گر جا بن سحق را آن خويش ابوا برادر 

ضرت  هارون را از ح بن  مد  سپرد و مح گر ب بامیری دي

يشتن گرد او گشاده نبايد خلیفه فرمان رسید که بی خو

ند  ست و او را ب مان نشک سماعیل پی یر ا ما ام شت. ا گذا

نکرد روزی بنماز آدينه رفته بود و محمد بن هارون در 

بداران  اون رکا شت  شن دا سب گ بود و دو ا یر  خدمت ام

یر  سب ام ند و ا هم افتاد سبان در شدند ا گرم  ماز  بن

تن يک  ید  فت و بمال فرو گر مد را  سب مح سماعیل ا از  ا

سب  خود را از ا قام  یر انت سب ام باری ا فت  ضران گ حا

محمد بن هارون درخواست اگراه امیر خود نتوانست کرد 

امیر اسماعیل بنشنید و خشم تازه کرد روز ديگر يکی 

مثال امیر بیرون آورد و به محمد بن هارون نمود که 

ند  ضعی ب ترا در مو که  ست  له ا ين جم بر ا یر  مان ام فر

گفت امیر را در گرفتن و امتثال من  کنم محمد هارون

اه نیاز است پ  بفرمود تا او را بند کردند و بقلعه 

 «بخارا بردند.

وی همچنین ضمن حکايتی، کشورگشايی امیر سامانی 

اون کار ملک و دولت خود »را بدينگونه شرح داده است: 

را سامان داد بخاک نیشابور رفت و بساط دادگری در آن 

سترد روز مین بگ شد و از ز خدمات او  مه ب کی از ائ ی ي

یر  حاورت ام یان آن م ست و در م ضت در پیو نه مفاو هرگو

شور داری در  مراد ک که  سید  مام بپر سماعیل از آن ا ا

خاطر است و میخواهم که آنرا حل کنی و بخدمت طبیعت و 

قادر و قريحت منقاد گره آن پرسش در دل من بگشايی و 

ستکه در  من آن سش  سآپر که خرا يان غاز  ان را معاذ

داشااتند و ايشااان مردمااان سااتمگر بودنااد و والیااان 

شان  یداد اي جور ب سان از  مردم خرا که  بدکردار انان

اون  ستند و  بآرزو میخوا خود  هالک  ند و  نده بود درما
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دولت ايشان درگذشت و روزگار بساط ملک ايشان درنوشت 

ند و  صون ماند ها م نه  شان از فت باع اي ندان و ات فرز

مال سباب ا شان ا یرات اي قات و خ ند و او شان بما ک اي

برقرار است و باز آل طاهر مردی دادگر و رعیت پرور 

لت و  سان را آن دو مردم خرا مان  هیچ ز ند و در  بود

ش لت اي گار دو که در روز بود  غت ن اون افرا که  ست  ن ج

ايشان رخت بربستند پیروان ايشان تمامت بیچاره شدند 

سخ گفت که اين  بپا و امالک ايشان ويران گشت، آن امام

يان  ست معاذ لک از د اون م که  تاد  جا اف فاوت از آن ت

گر و  شاهان داد شان پاد سید اي يان ر فت و بطاهر برون ر

بخشاينده و بخشنده بودند و در بند استیصال معاذيان 

نشدند و اسباب و امالک بر ايشان مقرر داشتند و بمال 

م شان در ز فات اي تا مخل شودند  مع نگ يده ط شان د ان اي

اون  ند و  ندان آن بما باب و خداو بر ار يان  لت طاهر دو

یداد و  سیل ب شکید  يان بخ لت طاهر جوی دو لک از  آب م

می  شان مرد شد و اي شکاره  هان آ یث در ج فان آل ل طو

بار و  مردی ج قوب  ند و يع ترس بود خدای  ستمگر و نا

يافتی از او  سی  يان ک جا از طاهر هر ک بود و  ستمکار 

یدی س بطلب مال ب مت  فزودی و و تما عرض  تدی و او را ت

سبب بیداد و تعدی ايشان آثار آن بزرگان مندرسی شد و 

 «به عاقبت از دولت ايشان هم اثری نماند.

درباره جوانمردی و علو همت و با رسائی و مالطفت 

و کرم و بخشش حکايات بسیار در مورد اين خصائل از او 

ست و در  سر نی ها می مه آن قل ه که ن ند  کرده ا يت  روا

صرين  عزم و اراده از معا سفر و  نج  صائب و ر مل م تح

ين  مام ا با ت لیکن  ست.  سیده ا پای او میر سی ب تر ک کم

اوصاف به علت تعصبی که نسبت به مذهب تسنن داشت در 

حقیقت دست نشانده خلفای بنی عباس و با ايرانیانی که 
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خورد  شه در زد و  ند همی می کرد فا ن مر از خل عت ا اطا

 افراديرا نابود سازد مثالً زمانی بود و میکوشید انین

ای طبرسااتان کااه محمااد زيااد علااوی از اماارای شاایعه 

سال ) که در  حدود  28۷هنگامی سعه  صدد تو جری( در  ه

قلمرو خويش برآمد اسماعیل با وی جنگید و پ  از غلبه 

بر او طبرستان را ضمیمه متصرفات سامانیان گردانید و 

به ر قت را در خط فه و نام خلی ستور داد  کر د عه ذ وز جم

 نمايند.

بخارا در دوره سامانیان يکی از مهمترين مراکز 

مذهب حنفی شد برجسته ترين شخصیت دينی دربار اسماعیل 

الستاد نام داشت که نفوذ او از حدود امور دينی ب  

 فراتر میرفت.

 

 

 ابونصر احمد بن اسماعیل

 هجری( 29۵-31۰)

ابونصر احمد بن اسماعیل سامانی مشهور به امیر  

سال ) خارا  29۵شهید در  پدر در ب جای  مری( ب جری ق ه

بامارت نشست. ظاهرًا هنگام مرگ پدرش حکومت خراسان را 

داشت مکتفی خلیفه عباسی امارت ماوراءالنهر و خراسان 

را به نام او فرستاد وی نخست عم خود اسحق ابن احمد 

که سالخورده ترين شخصیت مهم در قید حاکم سمرقند را 

حیات از خاندان سامانی بود دستگیر و متصرفات وی را 

هجری( لیکن در سیستان  29۶ضمیمه متصرفات خويش کرد )

با طغیان بازماندگان صفاريان مواجه شد توضیح آنکه 

یث  بن ل لی  بن ع مد  بوعلی مح لوس ا بر ج سیدن خ پ  از ر

مه سی نا تدر عبا فه مق بن  بدربار خلی مد  هت اح ای ج
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اسماعیل نوشت و از وی خواست که به سیستان لشکر کشد 

یر  ند ام ضمیمه ک خويش  صرفات  به مت سرزمین را  و آن 

لی  بن ع سین  هدف ح ين  به ا سیدن  برای ر هم  سامانی 

سخیر  مامور ت بود  سالر اردوی وی  که سپه مرورودی را 

نج  شهر زر سختی  نگ  پ  از ج مرورودی  کرد.  ستان  سی

وعلی محمد از آنجا بشهر بست گريخت بعد از راگشود اب

مدتی امیر سامانی شخصًا عازم سیستان شد و بر معدل بن 

علی برادر ابوعلی محمد که هنوز در قلعه ای از شهر 

سیستان مقاومت میکرد دست يافت به اين ترتیب سیستان 

سامانی  یر  طرف ام شد و از  خارج  صفاريان  صرف  از ت

کی از  که ي تی  بود در سیمجور دوا یر  ندهان ام فرما

هجری( بحکومت سیستان منصوب  298تاريخ دوم ذی الحجه )

گرديد. امیر احمد بن اسماعیل در زمان شهرياری پدرش 

ستان  بود در طبر طروش  لی ا بن ع سین  خروج ح غاز  که آ

مل  به آ سیار روی  هی ب با گرو طروش  سن ا شت ح مت دا اقا

نی فراوان در  سپاهی  با  سماعیل  بن ا مد  هاد اح م ن

ست  طروش شک سن ا جه ح ید در نتی با وی جنگ مل  سنگی آ فر

له  من جم شدند  شته  یان ک يادی از ديلم عده ز خورد و 

امیر فیروزان شکوری و امیر کاکی گیالنی هر دو بقتل 

تا  يد  سامانیان گرد صرفات  ضمیمه مت ستان  سیدند. طبر ر

زمانیکه محمد بن هارون نسبت به امیر اسماعیل ياغی 

ساما گر  بار دي ند و از شد  صرف کرد ستان را ت نیان طبر

يان  مل و رو مت آ باس بحکو سماعیل ابوالع یر ا طرف ام

منصوب شد لیکن بعد از مرگ امیر اسماعیل بعلت دشمنی 

ر احمد بن اسماعیل و ابوالعباس یديرينه ايکه بین ام

فت و  باس گر ستان را از ابوالع مت طبر شت حکو جود دا و

ص جای او من خويش را ب مان  کی از غال لیکن ي ید  وب گردان

اين غالم مردی ظالم و سخت عمل بود بهمین علت حکومتش 
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دوامی نکرد بر اثر شورش مردم احمد مجبور شد او را 

هجری( تا آخرين لحظات  29۷معزول و بار ديگر در سال )

مرگ  عد از  ند. ب جای بما بر  قام  ين م یاتش در ا ح

ابوالعباس امیر احمد والی ری محمد بن صعلوک را به 

کومت طبرستان منصوب گردانید و جهت تحکیم موقعیت وی ح

وزير مشهور خود ابوالفضل محمد بن عبیداله بلعمی را 

نیز از بخارا مامور طبرستان گردانید تا حاکم جديد 

 را در مقام خود مستقر سازد.

هنگام مراجعت بلعمی به بخارا ناصر کبیر که در 

به گیالن  بود از  شورش  هت  سب ج صتی منا ستاق  پی فر کالر

صرف  مامور ت هم  مد را  سین اح خود ابوالح سر  مد و پ آ

رويان کرد همینکه محمد بن صعلوک از اين امر مطلع شد 

تاريخ  االوس در  لی در  شتافت و شان  لوگیری اي به ج

سال ) ثانی  مادی ال یر  3۰1ج صر کب لوب نا جری( مغ ه

 گرديد.

در نتیجه ناصر بر تمام طبرستان مستولی شد. بعد 

میر احمد از غلبه ناصر و شکست دست نشانده از آنکه ا

خود يعنی محمد بن صعلوک آگاه شد محمد بن عبداله بن 

لیکن  ستاد  ستان فر سپاهی بطبر با  خود را  ير  يز وز عز

اين سپاه نیز شکست خورد احمد که در اين موقع نقشه 

بل  شید ق خود میک یال  ستان را در خ کردن طبر ير و رو  ز

 از بخارا بقتل رسید. از اجرای نقشه خود و حرکت

پی در  ست  مد از شک یر اح که ام ست هنگامی عروف ا م

پی سرداران خود مطلع شد به اندازه ای اين خبر روحیه 

مرگ  خدا  ساعت از  مان  که در ه ید  لزل گردان يرا متز و

فوری خود را تقاضا کرد. تصادفًا در همان روز به دست 

سید تل ر به ق شکارگاهی  خويش در  مان  تن از غال ند   ا
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خواند میر مولف تاريخ حبیب السیر شرح اين واقعه را 

 انین نگاشته است:

طروش » لی ا بن ع سین  که ح مد  بر آ جان خ نب جر از جا

العلوی بر طبرستان استیال يافته و صعلوک در آن ديار 

مد  کرده و اح یار  قرار اخت بر  فرار  بود  مد  يب اح نا

بشنودن اين خبر برآشفته گفت الهی اگر تقدير انانست 

که آن مملکت از تصرف من بیرون رود مرا مرگ ده آنگاه 

بازگشته در همان موضع که سوخته بود نزول کرد بحسب 

اتفاق در همان شب احمد کشته شد مبین اين مقاله آنکه 

بت ارباب فضل و کمال شعف تمام حاحمد بن اسماعیل بص

داشت و اکثر اوقات با آن زمره مجالست نموده غالمان 

م به پیرا مان از را  نابراين غال شت ب می گذا خود ن ون 

سلطنتش متنفر شده قصد قتل او را کردند هر شب دو شیر 

بر در بارگاه پادشاه می بستند تا هیچک  ويرا بدانجا 

شنبه جمادی الخر آن  پنجدر نتواند رفت اتفاقًا در شب 

گاه  ند بخر صت يافت مان فر شتند غال عی ندا عده را مر قا

شر مد را  ند و اح عد از آن درآمد شانیدند و ب نا ا بت ف

او را امیر شهید خواندند. نعش او را به بخارا برده 

ماه و اند  ۴دفن کردند مدت دولت امیر شهید شش سال و 

ناحیه فريبر يعنی محله ای که امیر احمد در « روز بود

بود  شده  قع  لخ وا نار رود ب سید در ک تل ر به ق جا  آن

ن توجهی نسبت به بطور کلی احمد برخالف پدر خود اندا

شتر  بود بی لنف   ضعیف ا مردی  شت  خود ندا ستان  زيرد

مین  به ه کرد و  می  سپری  شکارگاه  خويش را در  قات  او

می و  ضل بلع سط ابوالف شتر تو تی بی سائل مملک سبب م

امرای لشکری مانند سیمجور و حسین بن علی مرورودی حل 

 و فصل میشد.
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 نصر بن احمد

 هجری(      3۰1-331)

کشته شدن امیر احمد سران لشکر و بزرگان پ  از 

سال نداشت بجای  8کشور پسر امیر احمد را که بیش از 

وی بر تخت بنشاندند تا مدتیکه هنوز بسن رشد نرسیده 

بود وزير او ابوعبداله جیهانی با موافقت رجال درگاه 

با  ست  فت و توان ست گر به د کت را  مور ممل مام ا ز

لی نظم را در کشور احیا دستیاری سپهسالر حمويه بن ع

کند هنگامیکه امیر اسحق سامانی حاکم سمرقند از قتل 

سپاهی  با  فت  گاهی يا صر آ لوس امیرن مد و ج یر اح ام

فراوان به طرف بخارا شتافت از طرف امیرنصر سپهسالر 

لوگیری  مامور ج سه  لی کو بن ع يه  نی حمو شکری وی يع ل

فت ا ين دو درگر بین ا که  گی  شد در جن سحق  یر ا سحق ام

بسختی شکست خورد و در سمرقند مخفی گرديد لیکن بزودی 

دستگیر شد از حمويه بن کوسه سپهسالر امیر نصر زنهار 

خواست حمويه ويرا تحت الحف  نزد امیر سامانی روانه 

بخارا کرد و در بخارا مورد بخشايش امیر قرار گرفت 

وی تا هنگام مرگ در دربار امیرنصر میزيست يکی ديگر 

س سین از ک شت ح یان برافرا لم طغ مان ع ين ز انیکه در ا

مرورودی بود که پ  از تصرف سیستان انتظار داشت از 

طرف امیر احمد سامانی به حکومت آن ناحیه منصوب شود 

سیمجور  سامانی  مد  یر اح ظار وی ام برخالف انت لیکن 

دواتی را به حکومت سیستان منصوب کرد و به همین علت 

ی ضد ام بر  مرورودی  سین  کرد ح یام  سامانی ق مد  ر اح

آنگاه نزد حاکم نیشابور يعنی منصور بن اسحق سامانی 

مود و  مد ن یر اح فت ام بر مخال يک  فت و او را تحر ر

 مقارن اين احوال امیر احمد سامانی کشته شد.
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شد  لع  مرورودی مط نه  خارا از فت مت ب اون حکو

سیمجور و  نه  فع فت مامور د سه را  لی کو بن ع يه  حمو

ن ست وی يع جرا همد بل ا لیکن ق کرد  سحق  بن ا صور  ی من

ماموريت حمويه منصور بن اسحق درگذشت و حسین بن علی 

گام  ين هن خت در ا هرات گري به  شابور  مرورودی از نی

محمد بن جنید که شحنه بخارا بود به علت اختالفی که 

با امیر نصر پیدا کرد به حسین بن علی مرورودی پیوست 

ت به نیشابور تاخت و حسین مرورودی بار ديگر از هرا

که  مرو  نی  گان ايرا قان زاد کی از ده عه ي ين دف در ا

هاشم بن کامکار نام داشت و مدعی بود که  سهل احمد بن

سرکوبی  مامور  ست  سانی ا گرد سا ندان يزد کی از فرز ي

 حسین مرورودی گرديد.

سهل  بن  مد  مرورودی و اح سین  بین ح که  گی  در جن

ی منجر شد احمد بن روی داد نتیجه جنگ به شکست مرورود

ید را  بن جن مد  نی مح ست وی يع مرورودی و همد سهل، 

 3۰۶دستگیر و هر دو را روانه بخارا نمود و در سال )

جه  يد تو خويش درآورد. با صرف  شابور را بت جری( نی ه

داشت که مرورودی بر اثر تبلیغات دعاه اسماعیلیه به 

 اين مذهب گرويده و از جمله مبلغین اين مذهب شده بود

و اون عده زيادی از ايرانیان خراسان و ماوراءالنهر 

پیرو مذهب اسماعیلیه شده بودند قیام حسین مرورودی 

اهمیت خاصی پیدا کرد زيرا قیام وی صريحًا بر ضد اساس 

 حکومت سامانیان و خلفای عباسی بغداد بود.

پ  از سرکوبی مرورودی اندان طولی نکشید که احمد بن 

ی شد و دعوی استقالل کرد و پ  از سهل بر امیرنصر عاص

لوگیری از  برای ج يد  مرو گرد سپار  گان ره صرف گر ت

سه  لی کو بن ع يه  صر حمو یر ن مان ام به فر جاوزات وی  ت

سهل و  بن  مد  بین اح که  گی  يد در جن نگ گرد مامور ج
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سپهسالر امیر نصر درگرفت احمد بن سهل شکست خورده به 

يه او مان حمو به فر مد و  يه درآ سارت حمو ید و  ا را مق

روانه بخارا نمودند که در بخارا زندانی شد و در سال 

ين  3۰۷) قارن ا شت م صر درگذ ندان امیرن جری( در ز ه

بود  لوی  طروش ع مرای ا که از ا مان  بن نع لی  حوال لی ا

بعد از تصرف گرگان و دامغان متوجه خراسان شد میان 

وی و حمويه بن علی کوسه سپهسالر لشکر امیرنصر جنگ 

ر گرفت ابتدا لشکريان امیر شکست خوردند لیکن سختی د

ست  مان شک بن نع لی  يه لی فداکاری حمو شش و  ثر کو بر ا

 خورده مقتول گرديد.

سحق  سر ا یاس پ صر ال گر امیرن مد بمدعی دي ن اح

سامانی پسر عم پدر امیر نصر بود که پدرش را حمويه 

کرد.  ستگیر  لوب و د صر مغ مارت ن تدای ا سالر در اب سپه

هجری( در فرغانه قیام کرد ولی به  31۰سال )الیاس در 

ه لوب و من سامانیان مغ مال  کی از ع سانی ي يد. زآ م گرد

فت  پیش گر پدر را در  عد راه و روش  ندی ب که ا سرش  پ

فرود آورد و  سلیم  سر ت سرانجام  کرد و  صل ن یق حا توف

 اطاعت امیر نصر را گردن نهاد.

از وقايع ديگر امارت امیرنصر جنگ با ماکان بن 

اکی از سرداران معروف ديلم است بر سر تصرف گرگان ک

که اين جنگ هم منجر به قتل ماکان و پیروزی امیرنصر 

گرديد. فتنه ديگری که در اين زمان بروز کرد طغیان 

برادران امیر نصر بود توضیح آنکه سه برادر امیرنصر 

خارا  هن دز ب که در ک صور  براهیم و من یی ا نام يح ب

بوبکر خباز با عناصر شورشی مردم محبوس بودند توسط ا

صر از  سافرت امیرن قارن م ند م جاد کرد طه اي خارا راب ب

ستفاده  صت ا نامبرده از فر فراد  شابور ا به نی خارا  ب

 کرده از قلعه آزاد شده بخارا را بتصرف درآوردند.
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عناصر شورشی از ديلمان و شیعیان و غازيان مرکب 

داست که در شده بود. شرکت عناصر شیعه ای از آنجا پی

ست  شته ا قرار دا مرورودی  سین  ند ح شیان فرز راس شور

لیکن به علت سازشی که ابوالفضل بلعمی وزير امیرنصر 

پیش  کاری از  شیان  کرد شور مرورودی  سین  ند ح با فرز

 نبردند.

شد و  قرار  خارا بر ظم در ب که ن شید  طولی نک

 سرانجام برادران عاصی امیر نصر متواری گرديدند.

ب پ   ين  مرو از ا سعت قل بر و صر  مت امیرن ه ه

سامانیان روزبروز افزوده شد و حدود دولت سامانی تا 

لت  سط دو هی ب قت منت سید در حقی عرب ر عراق  نواحی 

سامانی در ايام امارت سی ساله امیر نصر بن احمد است 

بايد به اين نکته توجه داشت که علت پیشرفت عمده وی 

غیان بدون شک در امور مملکت و سرکوبی گردنکشان و يا

 ءو ترديد ناشی از کفايت و حسن تدبیر و کاردانی وزرا

له  می و ابوعبدا مد بلع ضل مح ند ابوالف نامی او مان

محمد جیهانی و فداکاری روسای لشکری او مانند حمويه 

بن علی کوسه و ابوبکر محمد بن مظفر اغانی و پسر او 

 ابوعلی احمد و قراتکین ترک و ابوعمران سیمجور دواتی

 بوده است.

واقعااه اجتماااعی ديگااری کااه در دوران ساالطنت 

قه  کار فر گرفتن  بال  شد  حادث  مد  بن اح صر  امیرن

اسااماعیلیه بااود تااا آنجااا کااه امیرنصاار بااه مااذهب 

سماعیلیه  قه ا یر بفر گرايش ام يد و  سماعیلیه گرو ا

ضر وی و  بر  سلمان را  حانیون م ترک و رو صب  مان متع غال

های ترک برای کشتن دگار کيارانش برانگیخت و آنان بکم

 امیر سامانی توطئه کردند.
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نظام الملک جريان اين توطئه را به تفضیل ذکر 

کرده می نويسد سپهسالر در يک مجل  مهمانی فرماندهان 

خود را گردهم آورده بود تا ترتیب قیام به ضد نصر را 

شد و  باخبر  ئه  صر از توط یر ن سر ام نوح پ ما  هد ا بد

رآمد و درنتیجه سپهسالر سر خويش فورًاٌٍ درصدد ااره ب

را در اين سودا بباد داد. ديری نپايید که نوح پدرش 

را به استعفا راضی کرد و بدين ترتیب شورش را متوقف 

گردانید. نوح بیدرنگ فرمان اعدام محمد بن احمد بخشی 

رئاای  شورشاایان را صااادر کاارد و آنچااه از پیااروان 

فتاد داار همین اسماعیلیه در قلمرو سامانیان بدست ا

 سرنوشت گرديد.

اياان فاجعااه بآمااال اسااماعیلیه در خراسااان و 

ماااوراءالنهر خاتمااه داد و آنااان هرگااز نتوانسااتند 

موقعیت و اهمیت سابق را در بخارا يا نقطه ديگری از 

شمال جیحون تجديد کنند. پ  از اين واقعه مذهب تسنن 

 برتری خود را برای همیشه حف  کرد.

امیرنصر بود که بخارا از مراکز طی فرمانروايی 

مهم فرهنگ و دانش گرديد. ثعالبی اين شهر را بصورتی 

 که در آن زمان بوده است انین توصیف میکنند:

بخارا در حکومت سامانیان کانون عظمت و مهد سلطنت و »

محل تالقی حکمای دانشمند زمان و آسمان و ستارگان ادب 

 میرفت.جهان و مجمع دانشمندان دوران بشمار 

ثعالبی مبالغه آمیز بنظر میرسد  ناگراه اين سخ

یدريغ  يت ب ست. حما ته ا يادی در آن نهف قت ز لیکن حقی

نصر بسیاری از دانشمندان و ارباب ادب از جمله شاعر 

بزرگ رودکی را به دربار بخارا جلب کرد. در زمان نصر 

و جانشینانش شعر فارسی زمان طفولیت خود را گذرانده 

 اب يافت.و نیروی شب
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يران او از  تن از وز صر دو  یر ن خود ام بر  عالوه 

مشوقین عمده دانشمندان و ادبا بودند. يکی از اين دو 

هجری  3۰9-3۰1ابوعبداله محمد جیهانی بود که از سال )

سال ) جددًا از  مری( و م مری( وزارت  328-32۵ق جری ق ه

داشت. کتابی در مسالک الممالک بوی منسوب است که از 

ته است گذشته از اين وی در فرهنگ و دانش بلند بین رف

پايه بود و به نجوم و علوم و هنر توجه زياد داشت در 

نتیجه تحقیقای که به عمل آورد و تشويق و حمايتی که 

یاتش  يام ح که وی در ا يد  جب گرد کرد مو شمندان  از دان

 در تمام جهان اسالم مشهور گردد.

تی شیعی و ح مايالت  شتن ت به دا هانی  يت  جی ثنو

مانويه مظنون بوده است ولی معلوم نیست که عزل او از 

ب قام وزارت  يا ه م ست  شته ا ستگی دا ماتی ب نین اتها ا

 نه(

مال در  که احت بود  می  مد بلع ضل مح بو الف شین اوا جان

می  شمار  مت ب کارداران حکو سماعیل از  یر  ا دورۀ ام

 رفت.

مده  خذ آ تون و مآ ضی از م چه در بع برخالف آن ما  ا

است بتوان قبول کرد که منصب وزارت داشته است مشکل 

هجری قمری( مدت متجاوز  32۵تا  3۰9وی از حدود سال )

سال منصب وزارت داشت. بلعمی آنچه را که بايد  1۵ار 

انه سلفش نامید ادامه رسیاست آزاديخواهانه و روشنفک

داد. وی در شورشی که در غیاب امیر و هنگام اقامت او 

هجری قمری به بخارا درگرفت  31۷ود در نیشابور در حد

 لیاقت سیاسی خود را نیز ظاهر ساخت.

یر  مان ام خارا در ز شهر ب شد  ته  که گف مانطور  ه

نصر از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوان 

 يافت.
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بديهی است که بغداد همچنان مرکزيت فرهنگی جهان 

م ثار عظی که آ بود  جری  سوم ه قرن  شت در  سالم را دا ی ا

اون تالیفات اشعری و تالیفات سنان بن ثابت در طب و 

رياضی و نجوم بوجود آمد اين دانشمندان همه در بغداد 

میزيستند اما مراکز وليات منعک  کننده جالل و شکوه 

غ فه ب ين راه  داددارالخال ها در ا يک از آن هیچ  بود و 

صه در  سامانیان خا مان  سید، در ز می ر خارا ن پای ب ب

ت امیرنصاار تعااداد زيااادی از شااعرا و دوران امااار

ظر  نین بن ند. ا شاغل بود ستگاه اداری  شمندان در د دان

سیله  ترين و لت به ستگاه دو ستخدام در د که ا سد  میر

تشااويق و حماياات از ادبااا و دانشاامندان بااود و حساان 

استقبال از اين طبقه در دستگاه اداری دال بر اينست 

زيردست وی که عمال حکومت از امیر گرفته تا مقامات 

صر  یر ن ند ام بوده ا نگ  لم و فره ندان ع مه از عالقم ه

ارات و ابنیه فراوان بیاراست از مپايتخت خود را به ع

تی در آن  های دول که ديوان کرد  نا  گی ب کاا بزر له  جم

 جای داشت.

بطور کلی با همه دشواريها که امیرنصر با آنها 

مواجه بود در شهرياری کامکار بود زيرا هم وی مردی 

نگ و  با فره ندهانی  هم فرما بود و  ستر  نه و دادگ فرزا

صاحب تدبیر داشت انانکه هیچیک از پادشاهان سامانیان  

بزرگ  خدمتگزارانی  نان  يران را ا شاهان ا تر از پاد کم

ب صر  کان امیرن کاران و نزدي گی هم ست. هم ست داده ا  اد

طیب خاطر از صمیم قلب برای امیر خدمت میکرده اند. 

نابع خی م عه  در بر سامانیان واق بدوره  بوط  تاريخی مر

 ای ذکر کرده اند که دللت بر همین قسمت است:

از ابو علی قهستانی آورده اند که اون امیرنصر 

مر او را بجنگ ماکان بن کاکی میفرستاد بهنگام جواز 
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دادن وياارا بسااخن گفااتن نگاااه داشااته بااود و او را 

همان  فرمانها میداد و وصیت ها بر زبان میراند. در

زمان کژدمی به پیراهن ابوعلی راه يافت و او را نیش 

میزد وی تاب میآورد و دم نمی زد و همچنان در برابر 

گاه  سید آن يان ر سخن او بپا تا  بود  ستاده  یر اي ام

شکار  سان را آ شاد و ک تن بگ مه از  فت و جا شبانان بر

کژد بار آن  فده  که ه تاب  مکرد  ست و او  يرا زده ا و

آورده اون اين خبر به امیر رسید مر ابوعلی بخواند و 

خم  گر از ز فت ا ست وی گ نزده ا ارا دم  که  سید  سبب پر

گژدمی بر خويش به پیچم و سخن امیر را ناتمام گذارم 

اگونه شمشیر و سنان دشمن را بتابم و بسوی مرگ آهنگ 

 کنم.

مع ال يات و لوا مع الحکا يات در عوفی در جوا روا

يات  صر حکا یر ن سنديده ام صفات پ یک و  صال ن مورد خ

 زيادی نقل کرده که از جمله است:

کديگر » با ي ضرت او را  گان ح تن از بزر تی دو  وق

دشمنی افتاد و در دعوی مالی لجاج ايشان از حد بگذشت 

و حکام بدان درماندند و آن دشمنی بپايان نمی  تو قضا

ديک امیرنصر نوشتند و رسید هر دو باتفاق قصه به نز

گفتنااد کااه ماار پادشاااه را در اياان خصااومت بحکوماات 

برگزيديم که اندر میان ما داوری کند امیرنصر بر پشت 

سبب  کنم  من  که  می  هر حک که  کرد  یع  شان توف صه اي ق

خرسندی يکی و خشم ديگری خواهد بود و هر آينه از دو 

ک  يک تن ناخشنود خواهد ماند اما صدق و عدل را حکم 

ید  کم کن خويش ح یان  ستی و داد در م جب را سازيد و بمو

نین  اون ا تن  یزد و آن دو  یان برخ شمنی از م تا د

 «.خواندند خصومت از میان برداشتند
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 نوح بن نصر

 هجری( 331-3۴3)

به  سماعیل را  خود ا تر  سر بزرگ تدا پ صر اب امیرن

پدر  پیش از  سماعیل  ما ا کرد ا خاب  خويش انت شینی  جان

یکه امیرنصر پ  از سی سال، از سلطنت فوت شد و هنگام

کناره گرفت پسر ديگرش نوح جانشین وی گرديد. با شروع 

شود  شروع می سامانیان  سله  طاط سل نوح دوره انح سلطنت 

نشانه ضعف روزافزون داخلی دولت سامانی تغییر سريع 

سال ) ءوزرا که از  مری(  3۴۷تا  3۴2بود انان جری ق ه

انشین هم شدند. قدرت اهار وزير يکی بعد از ديگری ج

عمالً از دست عمال غیر نظامی خارج شد و بدست سپاهیان 

حت  عدی ت مرا ب که ا بود  هم آن  ساله  ين م لت ا تاد ع اف

مشاغل عالی شده بودند قرار  ینفوذ غالمان ترک که دارا

نوح  یر  مارت ام کین در دوران ا له آلپت ند از جم گرفت

 نفوذ و قدرت زيادی در بخارا بدست آورد.

پدرش را  که  بود  ين  نوح ا یر  قدام ام لین ا او

زندانی کرد و برای راضی نگاهداشتن پیروان مذهب تسنن 

امر به قتل عام پیروان اسماعیلیه داد. در اثر اين 

اقدام تا مدتها نهضت قرمطیان در خراسان فرو نشانده 

شد. ديری نگذشت که امیر نوح با مشکالت مالی مواجه شد 

ها نت ضی از آن یز که بع شین و ن یر پی سخاوت ام جه  ی

هجری قمری( برای فرونشاندن  33۰اپاول خزانه در سال )

شورش بر ضد امیرنصر بود. اسنادی در دست است مبنی بر 

یزان  خويش م مارت  سال ا لین  نوح در او که امیر اين

برای  جوه لزم را  تا و کرد  بر  ها را دو برا مالیات

پولی  بی  سازد.  فراهم  مت  ستگاه اداری حکو ضیقه د و م

های  ضای گارد تی اع که ح بود  شديد  قدری  لت ب مالی دو
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سلطنتی مدتها حقوق نگرفته بودند و اين امر خود به 

ايجاد آشوب و بلوا کمک میکرد. در آثار ادبی آن دوره 

سران  نی از  شکايات فراوا ست و  شده ا منعک   ضع  ين و ا

شود.  شاهده می مان م نه داری آن ز ستوفی و خزا يوان م د

سفانه نوح، متا یر   بن  ام مد  ضل مح يد ابوالف ير جد وز

به  قب  سلمی مل مد  یل»اح خويش « حاکم جل بوزارت  را 

کرد خاب  مذهب  .انت کار و در  ظه  هی محاف شخص فقی ين  ا

متعصب بود و مناسک دينی خود بیش از امور حکومت توجه 

شنبه و  های دو شت روز مه  پنجدا فت و ه شنبه روزه میگر

شبا تی  قرر را ح ماز م یه و ن یاورد و از ادع جای م نه ب

قرره  سهیالت م هم از ت سفر  گام  به هن تی  گذر ح ين ره ا

سامانیان  برای  گر  ساله دي کرد. م ستفاده نمی نی ا دي

تاسی  سلسله شیعی مذهب در غرب ايران بنام آل بويه 

بود که بر سر تسلط ری و ايران با سامانیان به رقابت 

 برخاستند.

 

 

له  کن الدو یر و دار ر مین گ می ری را در ه ديل

بوعلی  نوح ا یر  طرف ام کرد از  خويش  صرفات  ضمیمه مت

مامور  سان  مران خرا سالر اردو و حک غانی سپه مد ا اح

سختی در  نگ  يد ج له گرد کن الدو جاوزات ر لوگیری از ت ج

بوع سپاهیان ا بین  سنگی ری  له در لسه فر کن الدو ی و ر

به  بوعلی  سپاهیان ا عده ای از  سته  لت پیو به ع فت  گر

ک شابور اردوی ر به نی خورد و  ست  بوعلی شک له ا ن الدو

ستیالی  سطه ا که بوا ياری  شمگیر ز شابور و خت در نی گري

حسن فیروزان بر گرگان از مقر حکومت خود متواری شده 

یر  مان ام به فر شد و  نده  نوح پناه یر  بدرگاه ام بود 

ی بیاری وشمگیر شتافت و در جنگی که ننوح ابوعلی اغا
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وشاامگیر درگرفاات حساان  بااین حساان فیااروزان و ابااوعلی

ست و  سلطنت نش خت  بر ت شمگیر  خورد، و ست  یروزان شک ف

 ابوعلی اغانی بجانب نیشابور بازگشت.

مقارن اين احوال امیر نوح نیز به نیشابور رسید 

بار ديگر به فرمان وی ابوعلی اغانی جهت جنگ با رکن 

الدوله ديلمی رهسپاری شد که در اين نوبت رکن الدوله 

و ری را ضمیمه قلمرو امیر نوح کرد. پ  را شکست داد 

سان را  سالر خرا غانی سپه بوعلی ا نوح ا یر  ندی ام از ا

مالش از  تار وی و اع سوء رف مردم از  شکايات  لت  به ع

سیمجور  براهیم  به ا يرا  سمت و کرد و  عزل  خود  قام  م

ضد  بر  شد  لع  نوح مط قدام  بوعلی از ا اون ا شت  واگذا

س مدعی  کرد و  یام  سامانی ق یر  يطلام نوح گرد د و نت 

عده ای از لشکريان نوح برای برایدن بساط سلطنت نوح  

را با خود همدست کرد و از طرف ديگر عم نوح ابراهیم 

مت  صل اقا که در مو سامانی را  سماعیل  بن ا مد  بن اح

وت ابوعلی را ابراهیم دعداشت به همدان احضار کرد. 

با  مدان  يد و در ه جم گرد عراق ع جه  کرد و متو بول  ق

سان  سپار خرا کديگر ره فاق ي مود و بات قات ن بوعلی مال ا

شدند اون اين خبر بامیر نوح رسید با سپاهی گران از 

بخارا خود را به مرو رسانید در اين محل سران سپاه 

به امیر سامانی فهماندند که به علت حرکات بی رويه و 

وء سیاست تدبیر ابوالفضل محمد بن احمد سلمی وزير س

همگی تصمیم بر عصیان گرفته اند در اين موقعیت خطیر 

امیر نوح ااره ای جز تسلیم به خواستهای فرماندهان 

سال  لی  مادی الو جه در ج شت و در نتی خويش ندا سپاه 

به  33۵) کوم  سلمی مح مد  بن اح مد  ضل مح جری( ابوالف ه

زمان لشکريان ابوعلی و ابراهیم  مرگ گرديد. در همین

به نزديک مرو رسیدند در همین گیر و دار تعدادی هم 
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براهیم  بوعلی و ا شکر ا به ل نوح  سپاهی  فراد  از ا

نب  به جا يد  مت ند تاب مقاو خود  نوح در  اون  ستند  پیو

صرف  به ت سان  فرار وی خرا عد از  کرد ب فرار  سمرقند 

ند. ابااوعلی و ابااراهیم درآمااد بجانااب بخااارا شااتافت

شورشیان وارد پايتخت شدند و ابراهیم امیر جديد اعالم 

براهیم  تار ا سبت برف بوعلی ن که ا ید  يری نپاي شد د

باادگمان گرديااد ابااراهیم پاایش دسااتی نمااوده در صاادد 

صمیم  که از ت غانی همین یر ا مد ام بوعلی برآ ستگیری ا د

ستان و  خويش راه ترک جات  برای ن شد  گاه  براهیم آ ا

از طرفی اون ابراهیم از اداره اغانیان را پیش گرفت 

کردن مملکت عاجز بود مقام خود را به ابوجعفر محمد 

برادر امیر نوح داد و خود سپهسالری اردوی وی گرديد 

کار  سلطنت  که  سیدند  جه ر باين نتی مدتی  ندک  پ  از ا

آنها نیست و سستی و هرج و مرج در کلیه ارکان مملکت 

عازم  هر دو  سرانجام  بود  موده  نوح روی ن یر  خدمت ام

پ   ند  خارا بازگردانید به ب سمرقند  يرا از  شدند و و

بین آنها صلح و صفا برقرار گرديد قرار بر اين شد که 

سالری  به سپه براهیم  شد و ا شاه با کان پاد نوح کما

 اردوی وی منصوب گردد.

تقر گرديد باتفاق سنوح پ  از اينکه در بخارا م

را داشت عازم دفع ابراهیم که سمت سپهسالری اردوی وی 

سپاهیان  بین  که  گی  لیکن در جن شدند  غانی  بوعلی ا ا

ابوعلی و لشکريان نوح درگرفت امیر نوح شکست خورد و 

بطرف بخارا عقب نشینی کرد از راه ناسپاسی دستور داد 

کور  ستگیر و  هانش د تن از هواخوا ند  با ا براهیم را  ا

نصور کردند و مقام ويرا که سپهسالری خراسان بود به م

قراتکین داد. مقارن اين احوال ابوعلی احمد اغانی از 

فت  قرار گر یر  شايش ام مورد بخ مد. و  عذرخواهی درآ در 
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ند. از  خارا بما گان در ب نوان گرو بوعلی بع سر ا که پ

گذشتهايیکه دولت نسبت به ابوعلی و متحدان وی منظور 

یروزی  که پ لی اين ست و ست نی يادی در د عات ز شت اطال دا

یان شده بود محل شک و بحثی نیست دلیل بر نصیب شورش

اين مدعا احترامات زيادی است که درباره پسر ابوعلی 

سال ) قراتکین از  صور  يد. من بذول گرد  3۴۰تا  33۵م

مان  ين ز اون در ا بود  سان  مای خرا جری( فرمانفر ه

همان »حکمران طوس ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی 

ثو شاهنامه من لین  که او ست  سی ا مع ک نام وی ج ر را ب

آوری کرده اند و بهمین جهت در تاريخ ادب فارسی ذکری 

بر نوح شوريده و « بخیر از خود بیادگاری گذاشته است

با آل بويه همدست شده بود منصور قراتکین بسرکوبی او 

مامور شد ابومنصور تاب مقاومت در خود نديد بحمايت 

کن الد طاف ر مورد ال خت در ری  بری گري يه  له آل بو و

ديلمی قرار گرفت و بفرمان وی مامور جنگ با يکی از 

 افراد خاندان آل مسافر شد.

هجااری( طااوس و  33۶منصااور قااراتکین در سااال )

یرون آورد  سی ب صور طو سان ابومن ست ک شابور را از د نی

 ياران او را اسیر کرده رهسپار بخارا نمود.

شمکش  يه در ک سران بو با پ مدتی  قراتکین  صور  من

هجری( از غیبت رکن الدوله  339که در سال )بود تا آن

پیش  شاه  تا کرمان موده  صرف ن کرده ری را ت ستفاده  ا

ست  یز د صفهان ن له با کن الدو یب ر به تعق ند و  را

از اصفهان بری برگشت اندکی  3۴1انداخت. در محرم سال 

بعد عازم نیشابور شد و پ  از رسیدن به نیشابور طولی 

مرگ  عد از  شت ب که درگذ شید  بوعلی نک نوح ا قراتکین 

اغااانی را از اغانیااان خواساات بااار ديگاار او را بااه 

کن  حوال ر ين ا قارن ا مود م صوب ن سان من سالری خرا سپه
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گر  بار دي یروزان  سن ف نش ح پدر ز می و  له ديل الدو

یر  ند ام جان راند ستان و جر ياری را از طبر شمگیر ز و

زياااری اياان نوباات هاام باارای اسااتمداد از سااامانیان 

نا سان پ سال )بخرا برد. در  مد  3۴2ه  بوعلی اح جری( ا ه

اغانی از طرف امیر نوح مامور کمک به وشمگیر و جنگ 

با رکن الدوله ديلمی گرديد رکن الدوله در قلعه طبرک 

ری متحصن شد اون مدت محاصره بطول انجامید بین طرفین 

صلح برقرار گرديد و مقرر شد که رکن الدوله همه ساله 

لغ  نار ب 2۰۰مب پردازد در هزار دي نوح ب یر  نه ام خزا

شد  سان  سپار خرا کرد و ره صره  ترک محا بوعلی  جه ا نتی

وشمگیر نامه ای به امیر نوشت که در آن ابوعلی احمد 

اغانی را بسازش با آل بويه متهم ساخت امیر سامانی 

از ابوعلی احمد اغانی رنجید و ويرا از حکومت خراسان 

ک الفرغانی را عزل کرد و بجای او ابو سعید بکر بن مل

منصوب گردانید و اون ابوعلی مجددًا قدم در راه عصیان 

گذاشت امیر نوح وشمگیر زياری را مامور دفع او کرد 

شد. در  سل  می متو له ديل برکن الدو ضطرارًا  بوعلی ا ا

پ  از  نوح  یر  یر و دار ام مین گ ماه  12ه سه  سال و 

 هجری( درگذشت ويرا 3۴3سلطنت در ماه ربیع الول سال )

که مردی نیکو سیرت بود معاصرينش امیر حمید لقب داده 

 اند از نوح اهار پسر بشرح زير باقی ماند:

عبدالملک، منصور، احمد و عبدالعزيز. نوح مانند 

عده ای از خلفا مردم را مجبور کرد تا در زمان حیات 

گری  عد از دي کی ب ست ي می باي که  شاهزادگانی  با  وی 

 بپادشاهی برسند بیعت کنند.
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 ابوالفوارس عبدالملک بن نوح

 هجری( 3۴3-3۵۰)

شین وی  بدالملک جان بزرگش ع سر  نوح پ مرگ  پ  از 

سان و  شهرهای خرا بدالملک در  سلطنت ع يل  شد. در اوا

قهستان وبائی عظیم شیوع پیدا کرد که در نتیجه تعداد 

زيااادی از ساااکنان آن نااواحی را رهسااپار ديااار عاادم 

صور  بدالملک ابومن ید. ع به وزارت گردان يز را  بن عز

که  غانی را  لک فر بن ما کر  سعید ب يد و ابو خويش برگز

سالری  نامزد سپه غانی  مد ا بوعلی اح جای ا نوح ب یر  ام

ين  شت در ا باقی گذا خويش  قام  بود در م کرده  سان  خرا

فوق  خود  ناری  که از برک غانی  مد ا بوعلی اح قع ا مو

العاده ناراضی شده بود برای بدست آوردن مقام خويش 

خت در تالش افتاد سرانجام بکمک آل بويه موفق شد از س

سان را  لت خرا مان ايا له فر یع ا سی مط فه عبا طرف خلی

بگیرد و مدعی حکومت ابوسعید در ايالت خراسان گردد. 

رکن الدوله ديلمی باتفاق ابوعلی احمد اغانی و حسن 

زادوار نزديک آفیروزان بگرگان حمله بردند و تا قصبه 

غانی  لک فر بن ما کر  سعید ب ند ابو پیش رفت شابور  نی

شت  مراه ندا کافی ه سپاهیان  اون  سان  سالر خرا سپه

ست او  له و همد کن الدو سپاهیان ر شرفت  ست از پی نتوان

ابوعلی احمد اغانی جلوگیری کند به همین مناسبت نامه 

کت  يان حر ستاد و او را از جر بدالملک فر خدمت ع ای ب

بوعلی ا صبه آزادوار ا شغال ق له و ا کن الدو غانی و ر

مطلع گردانید برای دفع آنان از وی تقاضای کمک فوری 

کرد لیکن امیر سامانی از اعزام سپاه کوتاهی ورزيده 

مال و  ثر اه بر ا سان  سپاهیان خرا یر و دار  مین گ در ه

جر و  شور از وی منز بامور ک بدالملک  نايی ع بی اعت



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  6۰8 

شتند از اين موقعیت رکن متنفر شدند و سر بشورش بردا

مامور  یروزان را  سن ف کرد و ح ستفاده  می ا له ديل الدو

یان و  بدالملک از طغ که ع ید. همین جاجرم گردان سخیر  ت

لع  له مط کن الدو قدامات ر سان و ا سپاهیان بخرا شورش 

صبه  لک بق بن ما کر  مک ب عده ای را بک فورًا  يد  گرد

 آزادوار فرستاد.

کن ال سپاهیان ر بین  که  گی  می و در جن له ديل دو

بکر بن مالک اتفاق افتاد با وجود پايداری شديد رکن 

فتح  لک  بن ما کر  سپاه ب ثرت  لت ک سرانجام بع له  الدو

نصیب لشکريان امیر سامانی شد. رکن الدوله و ابوعلی 

جا  ند و از آن شینی کرد قب ن ستان ع اار بطبر غانی نا ا

سال  جب  ماه ر که در  شید  طولی نک ند  سپار ری گرديد ره

شیوع  3۴۴) که در ری  با  مرض و غانی ب بوعلی ا جری( ا ه

 پیدا کرده بود داار شد و از همین مرض درگذشت.

ابوسعید بکر بن مالک برای آنکه از طريق ديگر 

اسباب مزاحمت رکن الدوله را فراهم سازد سپاه زيادی 

مامور  بان  کان از راه بیا بن ما مد  سرداری مح به  را 

يام ين ا ید. در ا صفهان گردان صفهان را  فتح ا مت ا حکو

کان بن ما مد  شت و مح له دا له  ،مويدالدو يد الدو مو

ديلمی را شکست داد و اصفهان را فتح کرد. رکن الدوله 

اون از جنگ و ستیز با امیر سامانی نتیجه ای نگرفت 

لغ  سالنه مب که  شد  ضر  ضمام  2۰۰حا نار، بان هزار دي

یر  بار ام نه در بل روا يات ری و ج گر از ول هدايايی دي

جه  شد و در نتی صالحه  ضر بم بدالملک حا ند. ع سامانی ک

مد  می درآ له ديل کن الدو صرف ر گر بت بار دي صفهان  ا

که  ند  سان هرا سالر خرا لک سپه بن ما کر  سعید ب ابو

فرماندهی ليق و جدی لیکن بسبب غرور و تکبر زياد و 

عدم توجه بدرخواست سپاهیان مورد کینه نزديکان خويش 
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بد کار  فت  به  نجاآقرار گر شکايت  که از وی  سید  ر

عبدالملک بردند و ويرا تهديد کردند که در صورت ابقا 

ابوسعید بکر بن مالک به سپهسالری خراسان قیام خواهد 

بدال کرد و مکرد. ع صادر  سعید را  ستور ابو اار د لک نا

سال ) يرا در  جب، و کین حا سرای  3۴۵آلپت بر در  جری(  ه

محمد بن عزيز عبدالملک بقتل رساند و در همین زمان 

 نیز از وزارت معزول و زندانی شد.

پ  از عزل محمد بن عزيز، ابوجعفر احمد بن حسین 

بع سن ت يد و ابوالح صوب گرد بدالملک من به وزارت ع ی 

سیمجور نیز سپهسالر خراسان شد ولی دوران وزارت عتبی 

و سپهسالری سیمجور خیلی کوتاه بود زيرا بعلت شکايات 

الفان غتبی بدربار بخارا میرسید زيادی که از طرف مخ

ساارانجام عباادالملک وياارا از مقااام وزارت عاازل و 

ید  صوب گردان جای وی من سحق را ب بن ا سف  صور يو ابومن

سال  هم در  سیمجوری را  سن  قدام ابوالح ين ا قب ا متعا

هجری( بعلت ظلم و تعدی زيادی که باهالی خراسان  3۴9)

عزل  سامان  سالری آن قام سپه بود از م جای وی کرده  و ب

 ابومنصور محمد بن عبدالرزاق طوسی را منصوب گردانید.

بین  شمکش  اار ک سته د مر پیو خر ع بدالملک در آ ع

امرا و عزل و نصب ايشان بود انانکه وزير و سپهسالر 

جديااد را نیااز ساااعیان و متنفااذين درباااری آسااوده 

ستگاه  که در د کین  غوای آلپت با  که  شتند انان نگذا

درت زيااادی حاصاال کاارده بااود، عباادالملک نفااوذ و قاا

عبدالملک ابومنصور يوسف بن اسحق را از وزارت عزل و 

ب جای وی ا پ  از وب کرد و  خاب  می را انت مد بلع علی مح

بدالرزاق  صور ع جای ابومن یز ب کین ن تاهی آلپت مدت کو

 سپهسالر خراسان شد.
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بطورکلی عبدالملک در سیاست روش پدر را دنبال کرد و 

شد ته  که گف مانطور  مرای  ه فوذ ا سلطنت وی ن مدت  در 

سپاه افزون شد و وی هراند بسیار کوشید تا خود را از 

ين راه  توفیقی در ا لیکن  هد  جات د سپاه ن مرا  فوذ ا ن

بار  ندين  خود را ا که وزرا  پ  از آن شد.  صیب او ن ن

تغییر داد و نامزد دسته ای از سپاهیان يعنی ابوعلی 

می را ب ضل بلع ند ابوالف می فرز مد بلع قام وزارت مح م

منصوب گردانید متاسفانه پسر لیاقت و شايستگی پدر را 

چه  کین بازي ست آلپت ير در د شاه و وز قت  شت در حقی ندا

مارت  خت ا پ  ت نان در  کین همچ ند و آلپت پیش نبود ای 

شاء و زور و  ئه و ارت بود. توط عی  تدار واق صاحب اق

قدرت محض بیش از بیش در میان سران دولت رواج داشت، 

ملک غالبًا اوقات خود را صرف بازی اوگان میکرد عبدال

در حین بازی اوگان از اسب بزير  3۵۰شوال سال  11در 

 افتاد و هالک گرديد.

تازه  شات  عث اغتشا بدالملک با هانی ع مرگ زودرس و ناگ

ای شد جمعی از شورشیان قصر جديدی را که عبدالملک در 

 بخارا ساخته بود غارت کرده سوزاندند.

 

 منصور بن نوح ابوصالح

 هجری( 3۵۰-3۶۶)

صالح و  می ب نوح، بلع بن  بدالملک  شت ع پ  از درگذ

سلطنت  صر را ب نی ن بدالملک يع سر ع کین پ صوابديد آلپت

برداشت اما سلطنت وی پیش از يک روز طول نکشید زيرا 

صور  سلطنت من فدار  که طر شاهی  نان  ندگان و نگهبا نماي

ند و  بار نرفت يرا  ند ز بدالملک بود برادر ع نوح  بن 

عی قصر عبدالملک را در بخارا همانطور که گفته شد جم
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غارت کردند در نتیجه نصر بن عبدالملک برکنار گرديد 

و منصور بن نوح ملقب بابوصالح که در آنزمان يکی از 

 سرداران سامانی محسوب میشد بامارت نشست.

سان در  شکر خرا سالر ل کین سپه که آلپت ظر باين ن

مه  بود در آن نا شته  ير نو می وز هت بلع که ج مه اي نا

ای احراز مقام سلطنت يکی از فرزندان عبدالملک را بر

ليق تر و شايسته تر از منصور دانسته بود ولی پیش از 

صور  شد من ته  که گف مانطور  می ه ست بلع مه بد سیدن نا ر

بسلطنت رسیده بود. منصور اون از مضمون نامه و اظهار 

عقیده آلپتکین مطلع شد نسبت بوی کدورتی حاصل کرد و 

رعب و هراس گرديد. کسیکه بیش از همه  آلپتکین داار

امرا در رساندن منصور بامارت کوشش و جديت کرد امیر 

ابوالحسن عبداله فايق از غالمان رومی الصل امیر نوح 

بود که دوران کودکی نامزد خدمت منصور بن نوح شد و 

هر  بود. ب شده  عروف  صه م فايق خا به  سبت  مین منا به

قت  صور در حقی مارت من قدير ا با ت نگ  عالن ج کم ا ح

آلپتکین سپهسالر خراسان بود زيرا همانطور که گفته 

شد منصور هنگامیکه از رای و اظهار نظر آلپتکین آگاه 

سان و  مت خرا يرا از حکو فت و شم گر بر او خ يد  گرد

سپهسالری سپاه عزل کرد و بجای او ابومنصور محمد پسر 

ويرا هجری( منصوب گردانید  3۵۰عبدالرزاق را در سال )

 مامور دستگیری آلپتکین کرد.

آلپتکین همینکه از تصمیم منصور مطلع شد باتفاق 

کرده  ترک  سان را  خود خرا گی  مان جن فر از غال صد ن هفت

سامانی  یر  سپاهیان ام با  لخ  يک ب شد نزد لخ  سپار ب ره

جنگید و غالب گرديد. وی پ  از اين واقعه عازم غزنین 

آنجا را سرنگون ری فرمانروای محلی جه 3۵1شد در سال 

 و اساس سلسله جديد غزنوی را پی ريزی کرد.
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بعد از عزل آلپتکین از مقام سپهسالری خراسان و 

انتصاب ابومنصور محمد بن عبدالرزاق بجای وی سپهسالر 

جديد خراسان اون میدانست که ويرا در اولین فرصت از 

آن شغل برکنار خواهد کرد با خاندان آل بويه روابطی 

قرار می  بر له ديل کن الدو من ر خود را در دا کرد، 

انداخت و مطیع وی گرديد و او را بگرفتن گرگان که در 

 ن وشمگیر بر آن ناحیه حکومت میکرداين زمان قابوس ب

 3۵1تحريک و تشويق نمود. اگراه رکن الدوله در سال )

هجری( گرگان و طبرستان را از تصرف وشمگیر خارج کرد 

مان ابو مین ز سط لیکن در ه بدالرزاق تو سر ع صور پ من

سالری و  شت وی سپه عد از درگذ شد. ب سموم  خويش م یب  طب

 حکومت خراسان به ابوالحسن محمد سیمجور رسید.

سال  یاس  3۵۶در  بن ال بوعلی  مان ا لی کر جری وا ه

ند از  بدر آورده بود ستش  يتش را از د يه ول که آل بو

ا کرمان گريخت و رهسپار بخارا گرديد و امیر سامانی ر

صور کرد. من شويق  يه ت صرفات آل بو گرفتن مت  ،برای 

حاکم  شمگیر  سان و و سالر خرا سیمجور سپه سن  ابوالح

خود  يق  ندهان ل که از فرما یروزان را  سن ف گان و ح گر

اون  مود.  فتح ری ن له و  کن الدو با ر نگ  مامور ج بود 

رکن الدوله از تصمیم امیر سامانی مطلع گشت خانواده 

صفها ضدالدوله خود را از ری با فی ع ستاد از طر ن فر

ديلمی پسر خود را مامور تسخیر خراسان کرد و از طرف 

ديگر متعاقب اين اقدام خود وی هم از ری عازم خراسان 

شد در همین گیر و دار وشمگیر درگذشت جانشین وی يعنی 

سن  کرد ابوالح سازش  له  کن الدو با ر ستون  برادرش بی

يد و بخر صرف گرد نگ من هم از ج شت سیمجور  سان بازگ ا

آنگاه عازم خراسان گرديد و در اثر سعی و کوشش وی و 

فر ع بو جع با شرکت ت می  بوعلی بلع با ا که در وزارت  ی 
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سال ) شت در  يه  3۶1دا سامانی و آل بو لت  جری( دو دو ه

له و  کن الدو که ر شد  قرر  ند م صلح کرد کديگر  با ي

عضدالدوله همه ساله صد و پنجاه تا دويست هزار دينار 

نه گر  بخزا صور دي بل من که در مقا ند  صور بپردار من

ستحکام  هت ا گردد و ج له ن کن الدو صرفات ر عرض مت مت

یر  قد ازدواج ام ضدالدوله بع تر ع صالحه دخ بانی م م

 منصور درآمد.

هدف نهايی اين جنگلها از مضمون پاسخ منصور به 

ابوالحسن سیمجور آشکار است زيرا ابوالحسن از منصور 

سپاهیان تق نه  يزی برای هزي بود گرد کرده  جه  ضای و ا

 جواب منصور را بدينگونه نقل کرده است:

 «مال و حشم از قابوس بن وشمگیر بايد ستد»

ديگر از وقايع دوران سلطنت منصور ارتباط وی با 

مد  بن اح لف  که خ ضیح اين ست. تو صفاری ا مد  بن اح لف  خ

هجری( عازم زيارت مکه شد و يکی  3۵۴صفاری در سال )

يعنی طاهر بن حسین را به نیابت خويش  از نزديکان خود

عوی  لف د یاب خ شخص در غ ين  که ا شید  طولی نک يد  برگز

خويش  صرف  لف را بت نه خ کرد و خزا سری  ستقالل و خود ا

درآورد. خلف همینکه از زيارت بازگشت وضع سیستان را 

آشفته يافت نااار به امیر منصور سامانی متوسل شده 

و بااار ديگاار  بیاااری وی طاااهر را مغلااوب گردانیااد

که از  ید  يری نپاي لیکن د يد  ستان گرد مانروای سی فر

مال و  سال  فت و از ار سر برتا سامانی  یر  عت ام اطا

کرد  خودداری  بود  کرده  هد  که تع سالنه ای  هدايای 

بن  سین  سرداری ح سپاهی ب سرکوبی او  برای  هم  صور  من

مدت  يب  سین قر ستاد ح ستان فر به سی سال ارگ  ۷طاهر 

ستان را در مح فق سی لف مو ستگیری خ لیکن بد فت  صره گر ا

ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن  ،نگرديد. عاقبت منصور
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سیمجور سپهسالر سابق اردوی خراسان را مامور سرکوبی 

خلف گردانید اما سیمجور که با خلف سابقه دوستی داشت 

و ضمنًا بواسطه عزلش از سپهسالری خراسان دل خوشی از 

انه درخواست کرد که ارگ را منصور نداشت از خلف دوست

بتصرف حسین دهد و خود بقلعه ديگری رود تا او بتواند 

نزد امیر سامانی تسخیر قلعه را نتیجه کوشش و زحمات 

خود جلوه دهد خلف پیشنهاد ويرا پذيرفت لیکن کمی بعد 

هجری( بر حسین حمله برد لیکن  3۷3يعنی در محرم سال )

زمانی طول نکشید  دوباره بین آنها صلح برقرار شد و

 که حسین درگذشت و خلف در امارت سیستان مستقل گرديد.

هجری( در گذشت او  3۶۶شوال ) 11امیر منصور در 

سنت  نوح  بن  صور  ند. من سديد خواند یر  مرگ، ام پ  از 

نیکوی نیاکان خود را در حمايت از ارباب فضل و دانش 

 ادامه داد بفرمان وی ابوعلی بلعمی تاريخ طبری را از

بی و  بوجعفر عت کرد وزرای او ا مه  سی ترج بی بفار عر

بلعمی میکوشیدند تا دوان عظمت نصر بن احمد را تجديد 

سال  خرين  بود. در آ شوار  ب  د کار  ين  ما ا ند ا کن

پادشاهی منصور ابو عبداله احمد بن محمد جیهانی پسر 

مد  بن اح مد  له مح بو عبدا نواده ا مد و  لی مح بو ع ا

گشت. باين ترتیب اعقاب وزرای مشهور به وزارت منصوب 

ما  ند ا ست گرفت مور را در د مام ا سامانیان ز سابق 

متاساافانه هیچیااک لیاقاات و کفاياات اجااداد خااود را 

 نداشتند.

 ابوالقاسم نوح بن منصور

 هجری( 3۶۶-38۷)

بعااد از منصااور فرزنااد ساایزده ساااله اش بنااام 

ابوالقاسم نوح بجای وی نشست و تا مدتی کشور را مادر 
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سید نوح  شد ر حد ر نوح ب که  پ  از اين کرد  اداره می

به ا شابور را  هرات و نی سان و  مت خرا سن بحکو والح

با  خود  لت  ساس دو کیم ا برای تح شت و  سیمجور واگذا

يت  لی ول غون وا بن فري مد  بن اح مد  حارث مح ابوال

کرد  یدا  سنه پ باط ح نان ارت يا »گوزگا غون  آل فري

قف مرا  جزء ا های  سله  کی از سل یان ي هارم ريغون رن ا

هجری در گوزگانان بوده اند که بساط آنان بدست سلطان 

محمود غزنوی برایده شد امرا اين سلسله عبارتند از 

هجری( ابومنصور محمد بن فريغون  3۷9فريغون ) ناحمدب

هجری( و در  3۶8هجری( ابوالخارث احمد بن محمد ) 3۷۷)

کلیه امور کشوری با ابوالعباس تاش حاجب خود مشورت 

با می کرد.  شرکت می شوری  مور ک مام ا تاش در ت کرد و 

وجود مخالفت ابوالحسن سیمجوری امیر سامانی ابوالحسن 

شمند  ضل و دان جوانی فا که  بی را  مد عت بن اح له  عبدا

عد  تاريخ بب ين  کرد از ا خاب  خويش انت به وزارت  بود 

همواره بین وزير و سپهسالر خراسان کدورت و سوء ظن 

رما بود دشمنی بین اين دو يکی نسبت به يکديگر حکمف

از عوامل مهمی است که ضعف و انقراض دولت سامانی را 

تسريع میکرد. عتبی پ  از تحکیم موقعیت و کسب قدرت 

ستگاه اداری و  يت د فوق و اولو که ت شد  صمم  خويش م

خود  یع  سپاه را مط سرداران  ند و  یاء ک تری را اح دف

در اقدامات سازد اندک زمانی انین بنظر میرسید که وی 

خود موفق شده است زيرا توانسته بود دوستان خود را 

به مقامات عالی نظامی بگمارد وی توانست در آغاز سال 

تدارش از  3۷2) مه اق با ه سیمجور را  سن  جری( ابوالح ه

مام خود معزول کند و بجای وی حسام الدوله ابوالعباس 

 تاش را منصوب گردانید و سیمجور را مامور سرکوبی خلف

پدر  غالم  مانی  تاش ز کرد.  ستان  صفاری در سی مد  بن اح
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شته  فاداری دا ير و بدان وز سبت  شک ن بدون  بوده  بی  عت

عزل  قارن  يرا م ید ز يری نپاي بی د یروزی عت ست. پ ا

سیمجور و انتصاب حسام الدوله تاش بحکومت خراسان در 

يد  3۷1سال ) خود مو برادر  می  ضدالدوله ديل جری( ع ه

سخیر  برای ت له را  صرف الدو که در ت عراق  مدان و  ه

برادر ديگرش يعنی فخرالدوله بود بجنگ وی روانه کرد. 

فخروالدوله اون يارای مقاومت نداشت بگرگان گريخت و 

مین  شد در ه نده  شمگیر پناه قابوس و عالی  شم  الم به 

نده ای  له نماي ضدالدوله و مويدالدو طرف ع حوال از  ا

ظر مد ن قابوس آ نزد  له  سترداد فخرالدو هت ا که  ج باين

مان  جوانمردی و مه صول  برخالف ا مل را  ين ع قابوس ا

نوازی میدانست باين امر تن در نداد در نتیجه از طرف 

خت و  گان و تا فتح گر مامور  له  ضدالدوله، مويدالدو ع

 تاز به متصرفات قابوس گرديد.

در جنگی که بین مويدالدوله و قابوس درگرفت فتح 

قابوس پ  از شکست  نصیب مويدالدوله گرديد فخرالدله و

سالر  تاش سپه له  سام الدو سط ح ند و تو سان گريخت بخرا

خراسان از امیر نوح ياری خواستند امیر سامانی بحسام 

ست  يات از د گرفتن ول باز  که در  ستور داد  له د الدو

رفته با ايشان کمک کند ضمنًا ابوالحسن فايق حاجب را 

سام مک ح بود بک سامانی  بار  بزرگ در مرای   هم از ا

 الدوله تاش روانه خراسان کرد.

حسام الدوله باتفاق فايق و قابوس و فخرالدوله 

شهر  له را در  ند و مويدالدو گان تاخت سان بگر از خرا

گرگااان محاصااره کردنااد. مويدالدولااه پاا  از دو ماااه 

یر  سپاه ام بر  مد و  یرون آ شهر ب هان از  يداری ناگ پا

فايق  سامانی حمله برد و بعلت بروز اختالف بین تاش و

 بآسانی برآنها غلبه کرد.
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شابور  به نی ست  ين شک پ  از ا هانش  تاش و همرا

گريختند و بار ديگر از امیر نوح کمک خواستند امیر 

سامانی به ابوالحسن عتبی دستور داد تا به جمع آوری 

ماوراءالنهر  سان و  قاط خرا یه ن فرق در کل سپاهیان مت

مرو شهر  سپاهیان را در  تدريج  ند و ب قدام ک ض ا و  رحا

صًا  سپاه شخ يد  هت بازد سامانی ج یر  تا ام سازد  یا  مه

 رهسپار آن محل گردد.

های  مان نیرو ين ز که در ا بود  جه  ستی متو باي

بود يه  جه آل بو شتر متو سامانیان بی مرو  ظامی قل  .ن

زيرا مرزهای شمالی ديگر حدفاصل قلمرو اسالم و سرزمین 

اصلی  کفر محسوب نمی گرديد. بنابراين آل بويه دشمنان

سامانیان بحساب می آمدند. بعضی محققان علت مخالفت 

بین آل بويه و سامانیان را ناشی از اختالف مذهبی بین 

اين دو سلسله دانسته اند آل زيار که آنان نیز شیعه 

حد و  يه مت با آل بو شترک  بارزه م ند در م مذهب بود ای 

مذهب  یرو  اه پ يه گر شدند. آل بو سامانیان  تابع  تی  ح

ند شیعه اث گر مان مذاهب دي یروان  ند پ شری بود نی ع

زيديه و اسماعیلیه و حتی تسنن را نیز در صفوف خويش 

می پذيرفتند. بنابراين بنظر نمی رسد که موضوع مذهب 

شد  بوده با حض  نه م سله بها ين دو سل یان ا ختالف م در ا

گذشته از اين آل بويه بعدها در شام و شمال عراق با 

مذه یرو  که پ فاطمی  فای  به خل ند  سماعیلیه بود ب ا

شانه  توان ن شکل ب مر را م ين ا ستند و ا بارزه برخا م

ستگی  یان شهمب نزاع م که  ضوعی را  ست مو یعیان دان

ساخت  پذير  ناب نا بًا اجت يه را تقري سامانیان و آل بو

بیشتر بستگی به سیاست خارجی اين دو سلسله داشت. آل 

 بويه دائمًا در حال مبارزه با آل زيار بودند.
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غاز آل  که در آ يه  با آل بو له  برای مقاب يار  ز

ع ند ب مک میکرد ست ک سامانیان درخوا مر از  پاس ا دها ب

مان سامانیان فر های  مک  ند ک خارا را پذيرفت برداری ب

استفاده آل بويه از ضعف دشمنان خود امری طبیعی بود 

سامانیان  سلطه  بر  شی در برا گردن ک نه  نابراين هرگو ب

سیمجور  ندان  شی خا ند سرک يت آل مان ید و حما با تاي

 بويه مواجه گرديد.

سوب  يه مح بای آل بو ترين رق اه بزرگ سامانیان گر

میشدند اما ديگر اندان قدرتی نداشتند که بتوانند از 

شات  ند. اغتشا لوگیری کن خويش ج مارت  مرو و ا يه قل تجز

داخلی روزبروز زيادتر میشد و اين هرج و مرج بیش از 

سامانیان قراض  گری ان مر دي کرد.  هر ا سريع می را ت

البته بايستی در نظر داشت که عوامل انسانی نیز در 

مرای  خرين ا ند و آ شته ا لت دا قراض دخا ين ان سريع ا ت

سامانی نه تنها خود افرادی ضعیف النف  بودند بلکه 

شتن وزرا حروم  ءاز دا یز م سته ن يق و شاي شاورين ل و م

از بودند و جريان حوادث و وقايع انان بود که بسیاری 

پیش  سامانی را  سله  قوع سل يب الو قراض قر صرين ان معا

 بینی میکردند.

لت  که بع سیمجور  حوال  ين ا قارن ا قدير م هر ت ب

معزول شدن از حکومت و سپهسالری خراسان با عتبی سخت 

دشمن بود فايق خاصه را در کشتن عتبی با خود همدست 

کرد و جمعی از غالمان را تحريک به قتل عتبی گردانید 

نجام بروز همین اختالفات منجر به شکست سامانیان سرا

در جنگ با آل بويه گرديد. بهر تقدير هنگامیکه عتبی 

جهت ديدار پادشاه عازم مرو بود غالمانی اند او را از 

شته  سید ر شابور ر به نی بر  ين خ اون ا ند.  پای درآورد

ش مور ل ظار کا که انت قابوس  حد او  له و مت ری فخرالدو
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بی را میک لتورود عت سیخت. دو هم گ سام  ،شیدند از  ح

الدوله تاش را برای اعاده نظم به بخارا احضار کرد 

وی بااا رقیبااان خااويش سااازش کاارد و بدينوساایله شااغل 

ست  بی را بد قاتالن عت ضی از  کرد بع ف   سالری را ح سپه

نی را  سن قر نوح ابوالح یر  کردو ام جازات  آورد و م

سم ند وی ب بوعلی فرز ید و ا صدی وزارت گردان لی مت ت وا

اون  يد.  صوب گرد لخ من نی ب قام حکمرا فايق بم هرات و 

ابوالحسن سیمجور شنید که حسام الدوله تاش از خراسان 

به بخارا رفته است از سیستان رهسپار خراسان گرديد. 

در خراسان اقامت اختیار کرد و با فايق از در دوستی 

درآمد و پ  از اندی ويرا به مخالفت با حسام الدوله 

سیمجور تاش ت های  ته  تاثیر گف حت  فايق ت کرد.  شويق 

قرار گرفت و بوی پیوست و به اتفاق در خراسان بر ضد 

حسام الدوله تاش و امیر نوح قیام کردند. تاش کوشید 

ند از  يداری ک سلحانه پا فايق م سن و  بل ابوالح در مقا

فخرالدولااه ديلماای کمااک گرفاات و حتاای شاارف الدولااه 

ضا گر از اع کی دي فوارس ي که  ابوال يه  ندان آل بو خا

یاری وی  سوار ب هزار  يب دو  بود قر فارس  مانروای  فر

سال ) مه در  ين ه با ا ستاد  ست  3۷۷فر مری( شک جری ق ه

خورد و بگرگان گريخت و يکسال بعد در آن شهر به مرض 

تاش و  له  سام الدو شر ح فع  جود د با و شت  طاعون درگذ

مغلوب شدن ديالمه ری باز هم روزبروز دولت سامانی رو 

ثر  مت اک تاريخ حکو ين  فت. در ا ضمحالل میر طاط و ا بانح

ست  سامانیان در د مرو  ساير قل ماوراءالنهر و  يات  ول

کسانی بود که از حکومت بخارا اطاعت نمی کردند وزرا 

مرو  ظم را در قل ف  ن قدرت ح شدند و  عوض می پی  پی در 

نوب جسامانیان که بعلت خودمختاری عملی حکام وليات 

بماوراءالنهر محدود شده بود نداشتند. رودخانه جیحون 
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امور مالی و خزانه دولت نیز دستخوش بی نظمی بود. در 

کز  ترک متمر مان  ست غال مده در د قدرت ع موقعیتی  نین  ا

شده بود که متاسفانه در مقابل اين طبقه سرداران نوح 

با يکديگر پیوسته در حال جنگ و ستیز بودند. پ  از 

یر نوح مقام وی را به پسرش هجری( ام 3۷8مرگ سیمجور )

صاب  ين انت بار ا ير  فايق ز لیکن  سیمجور داد  بوعلی  ا

نرفت و در هرات سر بشورش برداشت میان ابوعلی سیمجور 

ست  فايق شک شد  لب  بوعلی غا شید ا نگ ک کار بج فايق  و 

ید و  فراهم گردان سپاهی  مرو  شتافت در  مرو  به  خورد 

س فر از  نوح دو ن یر  يد. ام خارا گرد سپار ب رداران ره

نامی خود را بنام بکتوزون و اينانج مامور دفع فتنه 

ند و او را  فايق جنگید با  سردار  ين دو  کرد و ا فايق 

هجری شکست دادند فايق  38۰در يازدهم ربیع الول سال 

ط جا روی ب خت و از آن لخ گري با ربه ب هاد و  مذ ن ف تر

بغراخان افراسیابی صاحب کاشغر  اشهاب الدوله هارون ب

اد ريخت و ويرا بگرفتن ماوراءالنهر حوستی و اتطرح د

لی سیمجور يکه تاز عتشويق کرد. مقارن اين احوال ابو

خراسان گرديد و دست ظلم و تعدی باموال اهالی خراسان 

ستاد و از او  نزد وی فر نده ای  نوح نماي کرد  دراز 

ما  پردازد ا شکريان را ب فه ل ستمری و وظی که م ست  خوا

ی به دستور امیر سامانی نکرد و ابوعلی سیمجور اعتناي

اون از عاقبت عمل خود بیمناک شد به بغراخان پیغام 

داد که اگر خان بجانب ماوراءالنهر حرکت کند او نیز 

جهت تصرف بخارا از خراسان حرکت خواهد کرد اما بدين 

شاارط کااه بعااد از ساارکوبی امیاار نااوح خااان بساارزمین 

نوبی آم نواحی ج ند و  عت ک يا در ماوراءالنهر قنا ودر

بوعلی  شته از ا ند. گذ باقی بما بوعلی  مت ا حت حکو ت

قش  ها ن ياد آن عداد ز لت ت که بع نان  سیاری از دهقا ب
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مت  شتند از حکو هده دا کت بع مور ممل می در ا سبتًا مه ن

وقت رضايت اندانی نداشتند اينها نیز بغراخان را جهت 

که  مورد اين ند. در  عوت میکرد ماوراءالنهر د صرف  ت

م حانیون آنز ماوراءالنهر رو فاتح  ستین  به نخ سبت  ان ن

ست  ست نی قی در د طالع دقی ند ا شته ا شیی دا خط م اه 

بوعلی را  شنهاد ا خان پی شرايطی بغرا نین  حال در ا بهر

سامانی  یر  شد ام سامانیان  مرو  صرف قل عازم ت پذيرفت 

ين  لیکن ا کرد  خان  لوگیری بغرا مامور ج نانج را  اي

سارت  خورد و با ست  خان شک بدين سردار از بغرا مد  درآ

مناسبت نوح بوضع خطرناکی داار شد اضطرارًا فايق را 

از ترمااذ طلبیااد لشااکری در اختیااارش گذاشاات و وياارا 

خان  جاوزات بغرا لوگیری از ت هت ج سمرقند ج مت  بحکو

 منصوب گردانید.

هنگامیکه فايق بسمرقند رسید و شنید که بغراخان 

ت در آن حدود اقامت کرده است با سپاهی که همراه داش

یرد  گی درگ که جن پیش از آن ما  يد ا خارج گرد شهر  از 

بدون جهت پابفرار نهاد و خود را به بخارا رسانید که 

ت و اضطراب امیر سامانی از اين پیش آمد شدر نتیجه وح

زيادتر شد و برای نجات جان خود در گوشه ای متواری 

 گرديد.

ست را ين شک که ا شت  جه دا يد تو يد با جه  با نتی

نین  ضع را ا که و فايق  ند.  سته ا سردار دان نت آن  خیا

ديد باستقبال امیر فاتح شتافت و اظهار اطاعت کرد و 

از ياران بغراخان گرديد و بحکومت بلخ و ترمذ منصوب 

گرد  سپاهی  مل  نوح در آ یر  یر و دار ام ين گ شد. در ا

آورد و عبداله بن محمد بن عزيز را از خراسان احضار 

را به منصب وزارت خويش برگزيد لیکن ابوعلی د و ويرک

سیمجور کما فی السابق از کمک به مخدوم خويش خودداری 
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میکرد از طرف ديگر مناسبات او با بغراخان نیز بسردی 

خارا  ستقرار در ب پ  از ا خان  يرا بغرا بود ز یده  گراي

ست  سامانیان را شک صرفات  سیم مت به تق بوط  مان مر پی

بوع سرانجام ا سبب  شکريان بدين  با ل که  شد  ضی  لی را

بوعلی  بل از ورود ا لی ق ند و به پیوند نوح  به  خويش 

اوضاع نسبت بسامانیان مساعد شد و امیر نوح توانست 

بدون کمک والی نافرمان خويش به بخارا بازگردد زيرا 

شد وی  خارا  ترک ب به  بور  ماری مج لت بی خان بع بغرا

سمرقند تدا ب فت اب غ ر سی دام بن عی حد  بوعلی م انی و ا

وزياار سااامانیان را همااراه خااود بساامرقند باارد و 

بدا خارا لع صر را در ب بن ن نوح  ند  نوح فرز بن  عزيز 

اخان اعالم کرد تخت و تاجی را که حقًا رگذاشته به بغ

هر  ند. ب باز میگردا بوی  لق دارد  بدالعزيز تع به ع

دير ساکنان بخارا لشکريان بغراخان را تعقیب کردند تق

گان را نابود ساختند. در انین و عده ای از عقب ماند

ند و  فا ک خود و عده  به و ست  خان نتوان شراطی بغرا

بعبدالعزيز در برابر دشمنان مساعدت نمايد در نتیجه 

هجری امیر نوح به بخارا بازگشت بفرمان  382در سال 

یر و دار  مین گ ند و در ه کور کرد بدالعزيز را  وی ع

فت و درگذ شدت يا سمرقند  خان در  ماری بغرا بدين بی شت 

طريق حکومت سامانیان لاقل در حوضه رودخانه زرافشان 

لع و  نات مط ين جريا سیمجور از ا بوعلی  شت. ا یا گ اح

سیل دارد و  سامانی گ یر  خدمت ام ندگانی  شد نماي صمم  م

از وی طلب عفو و بخشايش کند لیکن در همین زمان فايق 

که از لشکريان امیر نوح در بلخ شکست خورده بود خود 

ابوعلی سیمجور رسانید و اندان وسوسه کرد که  را به

ابوعلی سیمجور از فرستادن نماينده بدربار نوح منصرف 

یر  که ام شتند همین شورش بردا سر ب گر  بار دي شد و 
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ای درهم رسامانی از اتحاد فايق و ابوعلی آگاه شد ب

شکستن اتحاد دست نشاندگان خود ااره ای جز آن نديد 

ود بهمین جهت ابونصر فارسی که به شخص ثالثی متوسل ش

را بغزنین فرستاد و از امیر ناصرالدين سبکتکین کمک 

خواست سبکتکین درخواست امیر نوح را پذيرفت و بدعوت 

وی با سپاهی وارد ماوراءالنهر شد در نزديکی شهر کش 

سوگند  نوح  سبکتکین ب ست داد.  یان آن دو د يداری م د

قابل دشمنانش وفاداری ياد کرد و تعهد نمود ويرا در م

دفع ابوعلی و فايق شد. اون ابوعلی بياری کند و مصمم 

صدد  شدند در  لع  سبکتکین مط صمیم  فايق از ت سیمجور و 

نزد  قرنین را  بوجعفر ذوال ند و ا جويی برآمد ااره 

ند  مک طلبید شان ک ستادند و از اي می فر له ديل فخرالدو

فخرالدوله ديلمی سپاهی بکمک آنها فرستاد. ابوعلی و 

 38۴ق از هرات رهسپار بخارا شدند. در رمضان سال )فاي

هجری( سبکتکین باتفاق پسرش محمود با سپاهی فراوان 

ستن  پ  از پیو یز  سامانی ن یر  ند ام نزول کرد لخ  در ب

حاکم غرجستان و ابوالحارث فريغون والی  ،سپاهیان شار

جرجان با لشکريان وی عازم سرکوبی سرداران ياغی خود 

ی سختی م نگ  فايق شد. ج بوعلی و  که ا فت  نان درگر ان آ

ترجیح داده  قرار  بر  فرار را  ند و  ست خورد سختی شک ب

رهسااپار نیشااابور شاادند از آنجااا خااود را بگرگااان 

رسانیدند در پناه فخرالدوله ديلمی قرار گرفتند امیر 

له  سیف الدو مود را  صرالدوله و مح سبکتکین را نا نوح 

به  سان را  سالری خرا ضمنًا سپه قب داد  سر ل مود پ مح

سبکتکین داد و خود بجانب بخارا مراجعت کرد. سبکتکین 

سااتراحت کردنااد. سااپ  او محمااود انااد روزی در هاارات 

شابور  جه نی مود متو شد و مح غزنین  سپار  سبکتکین ره

سال ) يد. در  گان  38۵گرد فايق در گر بوعلی و  جری( ا ه
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سپاهی فراوان جمع آوری کرده در نیشابور بر سر محمود 

نوی تا بود غز شده  غافلگیر  کامالً  که  مود را  ند مح خت

شکست داده بار ديگر علم عصیان برافراشتند محمود از 

سبکتکین کمک خواست لیکن پیش از آنکه کمکی باو برسد 

در مقابل فايق و ابوعلی توان پايداری را از دست داد 

و از نیشابور رانده شد. ابوعلی و فايق اون بر عاقبت 

داشتند رهسپار سرخ  شده از آنجا کار خويش اطمینان ن

نه  ندگانی روا مل نماي ند از آ ستان گريخت مل ترک به آ

 دربار امیر نوح نموده تقاضای بخشايش نمودند.

مل  فو کا لی ع پذيرفت و فايق را ن خواهش  نوح 

رفته  جابوعلی را وعده داد بوی امر شد تا به گرگان

برد.  سر  مد ب بن مح مامون  باس  یر ابوالع نزد ام در 

بو خوارزم ا نه  بود روا ته  قرار گرف فو  مورد ع که  علی 

شد. فايق که يکه و تنها مانده بود تصمیم گرفت بدون 

جلااب نظاار و رضااايت نااوح بماااوراءالنهر رود. سااپاهی 

ين دو  شد ا سرکوبی وی  مامور  توزن  جب بگ ندهی حا بفرما

سپاه در نزديکی نسف با همديگر تالقی کردند لیکن جنگی 

شد. یر ن صرفات  بین آن دو درگ به مت خود را  فايق 

قراخانیان رسانید. در اين گیر و دار سپاهیان ابوعلی 

در نزديکی هزار اسب مورد حمله ابوعبداله خوارزمشاه 

قرار گرفتند ابوعلی نیز بدست خوارزمشاه اسیر گرديد. 

امیر مامون از اين پیش آمد استفاده کرده تا از شخصی 

وعلی دفاع کند و که در تحت حمايت خويش داشت يعنی اب

در همین حال دشمن ديرين خود را از میان بردارد. در 

صرفاتش  شد و مت سیر  شاه ا له خوارزم جه ابوعبدا نتی

ضمیمه قلمرو امیر مامون گرديد. بوساطت امیر مامون 

شد و  قرار  مل بر شتی کا نوح آ یر  بوعلی و ام یان ا م

ابوعلی به بخارا بازگشت لیکن در بخارا بفرمان امیر 
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که در نوح  سبکتکین  يد.  بوس گرد شهر مح هن دز  در ک

شد  لع  عه مط ين واق بود از ا مرو  حدود  مان در  آنز

نماينده ای نزد امیر سامانی فرستاد و از وی درخواست 

کرد که ابوعلی را بدو بسپارد امیر سامانی ابو علی 

سبکتکین  مان  کرد. بفر نه  سبکتکین روا نزد  به  را 

يز محبوس شد و در سال ابوعلی مدت يکسال در زندان گرد

 هجری( در زندان درگذشت. 38۷)

اما فايق همانطور که گفته شد از ترس سبکتکین و 

امیر سامانی به ايلک نصرخان افراسیابی پناه برد. و 

شد  شکر بک ماوراءالنهر ل نب  که بجا کرد  يک  يرا تحر و

لیکن در اثر دخالت سبکتکین ايلک خان و امیر نوح با 

صلح و کديگر از در  ساطت  ي ثر و ند و در ا ستی درآمد دو

ايلک خان فايق نیز مورد عفو امیر سامانی قرار گرفت 

 و بحکومت سمرقند منصوب شد.

هجری( درگذشت  38۷امیر نوح در سیزدهم رجب سال )

قًا در  يد. اتفا قب گرد ضی مل یر ر به ام مرگ  پ  از  و 

همانسال فخرالدوله ديلمی و سبکتکین غزنوی نیز مردند 

 رقابت و کشمکش بدست کسانی ديگر افتاد.و عرصه 

بود  خونین  قايع  پر از و نوح  یر  سلطنت ام دوران 

استمداد سرداران ياغی امیر نوح از امرای ترکستان و 

توسل نوح به سبکتکین و پسرش محمود پای دو طايفه از 

ترکان را در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر باز کرد و 

راض سلسله سامانیان شد اين اقدام از يک طرف باعث انق

ترک  های  سله  سی  سل هت تا مه ای ج گر مقد طرف دي و از 

غزنويان و سلجوقیان گرديد. امیر نوح  نژاد مانند 

شاهی  شت پاد سی دا مور سیا که در ا سی  ضعف نف جود  با و

شاعر دوست و ادب پرور و دوست دار علم و معرفت بوده 

است معروف ترين شاعران زمان او دقیقی سمرقندی است 
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همچنین وی از طرفداران فیلسوف و حکیم معروف و بزرگ 

 ايران ابو علی سیناست.

سی بن  که ا هد  شرح مید هی  ترين وج به به خود  نا 

اگونه برای اولین بار مورد توجه سلطان واقع شده و 

محبت امیر سامانی را نسبت بخود جلب کرده است و انین 

 می نويسد:

صور » بن من نوح  يام  خارا در آن ا سلطان ب ما  و ا

مان وی  باء از در مام اط شد و ت مار  ضا را او بی بود ق

ن آنها بعمق مطالعات مشهود عاجز شدند نام من در بی

بود از اين رو در حضور او از من ياد کردند و استدعا 

کردند که مرا احضار کند من مداوای بیمار را بعهده 

کردم و  ضدت  سلطان معا جه  ها در معال با آن گرفتم و 

بدين ترتیب بخدمت وی آمدم روزی از او اجازه خواستم 

طالعه کنم وی که بکتابخانه سلطان رفته و کتب او را م

های  با اطاق کاخی  من ب مود  قت فر من مواف ضای  با تقا

فااراوان درون شاادم در هاار اطاااقی کتابهااا را در 

غت و  های ل سمت کتاب يک ق يدم در  شته د صندوقهايی انبا

شعر بود و در قسمت ديگر فقه و ق  علیهذا هر قسمت را 

برای کتابهای مربوط به يک علم کنار گذاشته بودند من 

هرست آثار يونانیان کردم و آنها را که لزم نگاهی بف

داشتم درخواست نمودم و کتابهايیکه قبالً نديده بودم و 

ندم و از  ته خوا يده ام گرف یز ند تاکنون ن پ   از آن 

محتويات آنها يادداشت گرفتم و دانستم که هر کسی در 

رشته علوم مخصوص بخود اه مقامی را داراست بدينصورت 

مین سال خود رسیده بودم تمام اين در موقعیکه بهیجده

 «علوم را مطالعه کرده بودم.

جای بسی تاسف است که اين کتابخانه بزرگ اندکی 

بن  شمنان ا شد و د تش  مه آ سینا طع بن  يد ا پ  از بازد



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   62۷ 

نه را  خود آن کتابخا که وی  ند  متهم کرد سینا او را 

آتش زده است تا بتواند محتويات کتابها را بخود نسبت 

لی ا هد و لی د سد و خی ظر میر يه بن بی پا هام  ين ات

احتمال دارد که اين کتابخانه هنگامیکه محمود غزنوی 

ته  بین رف مه داد از  سامانیان خات سلطنت  به دوران 

 باشد.

 

 ابوالحارث منصور بن نوح

 هجری( 38۷-389)

که  با آن نوح  یر  شت ام گام درگذ صور پهن سرش من

ابوالمظفر هنوز بحد رشد نرسیده بود بجای پدر نشست و 

 بن عتبی را به وزارت خويش انتخاب کرد.

خت  به ت صور  لوس من نوح و ج شت  بر درگذ که خ همین

سید رهسپار بخارا گرديد و رسلطنت به ايلک خان ترک 

در حدود سمرقند فايق بدو پیوست منصور همینکه از اين 

واقعه مطلع شد هراسان گرديد بخارا را ترک کرده به 

ق هنگامیکه به بخارا رسید از آمل ترکستان گريخت فاي

نبودن منصور در پايتخت اظهار تعجب کرد و خود را يکی 

بر آن  خارا را  گان ب شمرد و بزر خدمتگزاران او  از 

مئن سازند و ويرا طداشت که منصور را بخدمتگزاری او م

مورد از  ين  خارا در ا گان ب ند بزر خارا بازگردان به ب

نا که اطمی پ  از آن ند و  هد گرفت ند وی تع صل کرد ن حا

عت  ضای مراج ستادند و تقا صور فر خدمت من فر را ب ند ن ا

ويرا به بخارا کردند. منصور به بخارا برگشت در واقع 

در اين موقع حل و فصل کلیه امور کشور در دست فايق 

افتاد. در خالل اين احوال امیر سبکتکین درگذشت اون 

برادرش  ستیالی  پدر و ا فوت  شنیدن  ثر  بر ا مود  مح
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عیل بر غزنین مجبور به ترک خراسان گرديد منصور اسما

بگتوزون حاجب را بجای وی به سپهسالری خراسان منصوب 

کرد. منصور به منظور جلوگیری از يک جنگ خانگی جديد 

ستگاه  فذين د با متن شتی را  فق و آ تا توا شید  میکو

صًا فايق و بگتوزون برقرار سازد لیکن با  دولتی مخصو

ق با بگتوزون باطنًا صفايی نداشت تمام اين احوال فاي

ب برادر ا سیمجوری  سم  که در وبا ابوالقا سیمجوری  علی 

شد و  گو  ست وارد گفت می میزي له ديل ستگاه مجدالدو د

ويرا برای بدست آوردن مقام سپهسالری خراسان بر علیه 

 بگتوزون تحريک کرد.

ابوالقاساام ساایمجوری باارای تصاارف خراسااان بااا 

جدال  نگ  نای ج توزون ب سیمجور از وی بگ ما  شت ا را گذا

خدمت فخرالدوله ديلمی رفت و در  ،شکست خورد و بگرگان

بت  388سال ) کرد عاق عت  سان مراج باره بخرا جری( دو ه

ابوالقاسم و بگتوزون با يکديگر صلح کردند باين شرط 

سیمجور  سم  صرف ابوالقا حت ت هرات در ت ستان و  که قه

قارن  قًا م توزون اتفا صرف بگ حت ت سان در ت شد و خرا با

نده  مود نماي له مح سیف الدو حوال  ين ا صور ا نزد من

فرستاد و ادعای منصب و مقام سابق خود يعنی سپهسالری 

گرفتن  بدون  مود  نده مح لیکن نماي مود  سان را بن خرا

نتیجه بازگشت محمود بار ديگر ابوالحسن حمول را با 

تحف و هدايای زياد نزد محمود فرستاد نماينده محمود 

هنگامیکه به بخارا رسید فايق و بعضی ديگر از بزرگان 

ارا او را به منصب وزارت نويد دادند که در نتیجه بخ

یاورد و  یان ن خويش بم يت  ثی از مامور نده بح ين نماي ا

ش شابور ل به نی يد  مايوس گرد مود  شید کاون مح ر ک

بگتوزون که تاب مقاومت با محمود را نداشت گريخت اون 

اين خبر به منصور رسید جهت دفع محمود از بخارا به 
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که از نظر تعداد افراد سپاهی  سرخ  آمد محمود هراند

بر منصور برتری داشت لیکن انگیدن با ولی نعمت خود 

 را پسنديده نديده نااار بازگشت و رهسپار غزنین شد.

بگتوزون و فايق که هر دو از منصور ناراضی شده 

 12بودند برای خلع او همدست شدند سرانجام در تاريخ 

شتند و پ  از هجری( ويرا از امارت بردا 389صفر سال )

آن وی را نابینا کردند و بزندان انداختند و بجای وی 

یری  به ام بود  پیش ن کودکی  که  بدالملک را  برادرش ع

 برداشتند.

 

 ابوالفوارس عبدالملک بن نوح

 (   389)از دوم صفر تا دهم ذی القعده سال 

سلطنت  فزون  ضعف روزا جری  هارم ه قرن ا خر  در اوا

سرکوبی شورشیان سیستان و  سامانیان از ناتوانی آن در

کان  جدد تر له م با حم له  شان درمقاب ندگی اي یز درما ن

آسیای مرکزی بسرداری ايلک خان به ماوراءالنهر مشهود 

 گشت.

هجااری بدساات  389هنگامیکااه منصااور دوم در سااال 

برادر  يد  کور گرد لع و  سلطنت خ خود از  ترک  سرداران 

 کواک او بنام عبدالملک دوم بجايش نشست.

سلطنت همین لع وی از  صور و خ شدن من کور  بر  که خ

فع  عازم د صور  قام من شیدن انت صد ک سید بق مود ر به مح

فايق و بگتوزون شد لیکن بزودی با دشمنان خويش توافق 

حاصل کرده از تصرف نیشابور بنفع بگتوزون صرفنظر کرد 

مان  نی ه شت يع باقی گذا خود  برای  هرات را  لخ و  و ب

صور مانی من که ز بود  شرايطی را  کرده  شنهاد  بوی پی

ستن  لت پیو که بع سد  ظر میر نین بن ظاهرًا ا پذيرفت 
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ابوالقاسم سیمجوری بدشمنان محمود ويرا باتخاذ انین 

مان  ين پی که ا ید  يری نپاي ست د کرده ا لی وادار  عم

سال  شد. در  ته  سر گرف نگ از  سته و ج جری در  389شک ه

سپاس را  سردار نا يد و آن دو  جه گرد ها موا با آن مرو 

خارا  به ب بدالملک  فاق ع فايق بات سختی داد.  ست  شک

سم  شد و ابوالقا شابور  سپار نی توزون ره خت و بگ گري

ج هاد و در نتی ستان ن نب قه مام  هسیمجور روی بجا ت

مود  طرف مح مد. از  مود درآ صرف مح سان بت شهرهای خرا

ستگیری  مامور د جاذب  سالن  نام ار نامی وی ب سردار 

کر فرار  گان  طرف گر که ب توزون  سیف بگ شد.  بود  ده 

مرای  غون و ا ساختن آل فري یع  پ  از مط مود  له مح الدو

غرجستان برادر خود نصر را به سپهسالری خراسان منصوب 

کرد و خود در شهر بلخ مقیم شد. بعد از استیالی محمود 

بر خراسان عبدالملک و فايق و بگتوزون برای دفع اين 

سخیر خرا عازم ت کرده  قوا  يد  ند تجد يف نیروم سان حر

شدند ولی برحسب اتفاق مقارن اين احوال فايق درگذشت 

و در اساس کار آنها رخنه کلی بروز کرد همینکه شم  

طالع  ضاع ا ين او خان از ا لک  برادر اي صر  له ابون الدو

حاصل کرد از کاشغر با سپاهی فراوان بطرف بخارا در 

نه  اون بیگا که  غام داد  بدالملک پی به ع مد و  کت آ حر

بر ت مع  شم ط ست ا ته ا سامان دوخ ين  سرزمینهای ا صرف 

بنابر حق همسايگی من خود را موظف و ملزم میدانم که 

از بذل هرگونه کمک و مساعدت نسبت بتو کوتاهی نورزم. 

هجری  389بهر صورت ايلک خان در دهم ذی القعده سال 

شد  خارا  شود وارد ب جه  قاومتی موا با م که  بدون اين

ستق مرا با عی از ا با جم توزون  شتافتند و بگ خان  بال 

باتفاق ايلک خان به بارگاه پادشاه درآمدند متعاقب 

ضای  گر اع بدالملک و دي سرداران ع مام  يان ت ين جر ا
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دودمااان سااامانی دسااتگیر و زناادانی شاادند. همینکااه 

اار در  شد نا لع  سرداران خودمط ستگیری  بدالملک از د ع

خانه ای پنهان گشت لیکن بعد از سه روز توسط جاسوسان 

خان دستگیر گرديد و در زندان ايلک خان درگذشت.  ايلک

که  صران  کی از معا صابی ي هالل  تاريخ  ندرجات  نا بم ب

صمم  سامانیان م که  ست  ته ا بوده گف قايع  نی و شاهد عی

مان  ند. بفر يداری کن خويش پا شمنان  بر د شدند در برا

دولت خطیبان مساجد بخارا مردم را دعوت کردند تا سالح 

ما ته از دود کف گرف ند. در ب فاع کن خود د شاهان  ن 

آنزمااان اهااالی بخااارا ماننااد ساااير مردمااان ديگاار 

ماوراءالنهر مسلح بودند اگر سامانیان موفق بسازمان 

شواريهای  شدند د می  خويش  فع  لت بن شکل م دادن و ت

بسیاری برای قراخانیان پديد می آمد هراند که تصور 

ه نمیرفت که اين اقدام نیز بتواند از سقوط اين سلسل

جلوگیری کند. بهرحال پند و اندرز و سخن دانی خطبا 

تاثیر اندانی نکرد. بدين ترتیب ترکان مسلمان آنچه 

را که ترکان کافر موفق بعملی کردنش نشده بودند يعنی 

 تصرف مملکت سامانیان را تحقق بخشیدند.

کار  خود روی  شهور  تاريخ م قی در  ضل بیه ابوالف

سلسله سامانی را به  آمدن عبدالملک بن نوح و انقراض

 تفصیل نگاشته است.

باين ترتیب دوران امارت عبدالملک بن نوح پ  از 

قريااب ماادت يکسااال و دوران حکوماات صااد و ده ساااله 

بر  خان  لک  ستیالی اي پ  از ا فت.  يان يا سامانیان پا

بخارا و دستگیری عبدالملک ابو ابراهیم منتصر و ابو 

مام قيع صور و اع بن من نوح  ندان  بو وب فرز شان ا اي

ذکريا و ابو صالح غازی و ابو سلیمان را بگرفت و در 

اوزگنااد زناادانی کاارد.  و از آن میااان اسااماعیل بااا 
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پوشیدن لباس زنانه از زندان گريخت و مخفی گرديد تا 

 سرانجام خود را بخوارزم رسانید.

نب او روی  سامانی بجا بار  گان در خوارزم بزر در 

د جمع کرده با جعفر آوردند و با عجله سپاهی بدور خو

تکین برادر ايلک خان در سمرقند جنگیدند و غالب شدند 

سپ  به بخارا لشکر کشیده با نزديکان ايلک خان مشغول 

جنگ شدند که در اين جنگ نیز فتح نصیب وی گرديده و 

بر بخارا استیال يافت. هنگامیکه اين خبر باطالع ايلک 

هسپار بخارا خان رسید با عده زيادی از سپاهیان خود ر

طرف  يد ب خود ند مت در  تاب مقاو که  سماعیل  شد. ا

سیمجور  سم  حل ابوالقا ين م کرد و در ا کت  شابور حر نی

بدو  سامانی  سرداران  سران  گری از  عداد دي فاق ت بات

برادر  صرالدين  یر نا با ام سختی  نگ  سپ  ج ستن.  پیو

بر  مود خ که مح ست داد. موقعی کرد و او را شک مود  مح

خود را برادر  ست  فراوان  شک سپاهی  شنید  سماعیل  از ا

عازم سرکوبی اسماعیل گرديد. اسماعیل اين بار نیز که 

يارای مقاومت با محمود را در خود نمی ديد از قابوس 

کرد و  کی ن بوی کم قابوس  لیکن  ست  مک خوا شمگیر ک بن و

صالح در آن ديد که اسماعیل رهسپار ری گردد. اسماعیل 

ن طرف فرز شد و از  عازم ری  اار  نی نا قابوس يع دان 

منااواهر و دارا مااورد احتاارام قاارار گرفاات اياان دو 

ی حت اخت کرده ت فراهم  سپاهیانی  مان اشاهزاده  ر و فر

اسماعیل قرار دادند مجددًا اسماعیل جهت جنگ با برادر 

محمود رهسپار نیشابور گرديد. در جنگی که در اين بار 

فتح  تدا  مود روی داد اب برادر مح سماعیل و  مابین ا

اسماعیل شد. و بتصرف نیشابور نائل آمد لیکن پ   نصیب

به  خود را  ف   تازه ن قوای  با  صر  تاهی ن مدت کو از 

نیشابور رسانید و اين دفعه شکست سختی باسماعیل داد 
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که پ  از اين شکست رشته نظم سپاهیان اسماعیل بکلی 

درهم فرو ريخت و اسماعیل فرار کرد و جهت مقابله با 

مود از  برادر مح صر  ست او را ن ياری خوا غزان  فه  طاي

کمک کردند اين بار با ايلک خان جنگید و فتح نصیب وی 

شد و حتی بر بخارا استیال يافت لیکن از غزان بوحشت 

افتاد و شبی از میان آنها گريخت و سپ  نامه ای به 

محمود نوشت و رابطه گذشته غزنويان و خاندان سامانی 

ادآوری و اضطرارًا را به منظور تحريک ح  همدردی وی ي

 اين دو بیت را جهت وی انشا کرد:

از ديده که نقش تو نمودم 

 تو بهی

شت زودم  فرو گذا که  وز دل 

 تو بهی

وز جااان کااه نداشاات هاایچ 

 بودم تو بهی

ديدم همه را و آزمودم تو 

 بهی

سیف الدوله محمود تحت تاثیر احساسات خود قرار 

خان لک  مل اي بر عا شتافت و  مک وی  فت و بک که در  گر

سپرده  سماعیل  یه را با کرد و آن ناح به  بود غل خارا  ب

بجنااگ ايلااک خااان رفاات و او را هاام شکساات داد لاایکن 

اسماعیل بر اثر ضعف و سستی که در کارهای کشوری از 

خود نشان میداد ايلک خان را وادار به فتح بخارا کرد 

سان  گر بخرا بار دي بود  مت ن قادر بمقاو گر  اون دي و 

تازه جلب کمک باز هم او را به بخارا  گريخت اما امید

ند و آخرين تالش او برای بدست آوردن قدرت با شکست اکش

قطعی مواجه گرديد زيرا يکی از سردارانش بنام حسین 

فاق  طاق بات خويش در  ۵۰بن  سربازان  تن از  هزار 

بحبوحه نبرد بايلک خان ترک پیوست. منتصر بار ديگر 

اهااارمین بااار بخراسااان گريخاات و از آنجااا باارای 

بماوراءالنهر بازگشت. زيرا بمواعید يکی از نزديکان 

خود، يعنی ابن سرخک سامانی که در بخارا اقامت داشت 
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امید بسته بود و اين شخص نیز در پنهانی با ايلک خان 

ساخته بود و میکوشید که بهر وسیله شده باشد منتصر 

هی از  حالی گرو نین  شاند. در ا ماوراءالنهر بک را ب

کريان منتصر او را ترک کرده و به سپاه ايلک خان لش

پیوستند بقیه لشکريان منتصر توسط سپاهیان ايلک خان 

در محاصره قرار گرفتند تنها منتصر باتفاق هشت تن از 

همراهان خويش از معرکه توانست جان سالم بدر برند. 

پ  از اين واقعه مدتی در شهرهای خراسان و قهستان و 

بود تا اينکه سرانجام در ماه ربیع  طبرستان متواری

هجری( بدست اعراب بنی بهیچ کشته شد.  39۵الول سال )

بدين ترتیب آخرين امید سامانیان نیز بیاس مبدل شد 

لی  سامانیان بک لت  صر دو سماعیل منت شدن ا شته  با ک

منقرض شد اين پیش آمد يکی از شوم ترين وقايع تاريخ 

گر دست عنصر آريايی ايران است زيرا از اين تاريخ دي

که  يران  سمتهای ا ترين ق صلی  کی از ا که ي نی  و ايرا

جب  که مو شرايطی  ما  شد. ا تاه  شد کو ماوراءالنهر با

يد  کزی گرد سیای مر نی آ سله ايرا خرين سل قراض آ ان

موضوعی است که بايد مورد بررسی دقیق قرار گیرد سپ  

مور  ستی ا ست باي شود. نخ يابی  صل از آن ارز تايج حا ن

آن زمان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم از  نظامی

مطالعه دقیق متون و مآخذ انین مستفاد میشود که در 

تًا ناتوان شده  اين زمان سپاهیان و تشکیالت نظامی ذا

ند و  به ه يان  هاجرت غاز لت م که بع ند در حالی بود

لی از  ند م مل نیروم يک عا سامانیان  مان  یزان  در ز ب

 قلمرو سامانیان و تاسیسات بین رفت که اين امر عمالً 

شوايان  اون پی ید  عارض گردان بالقوه بالم ظامی را  ن

خويش دارای  قوق  فاع از ح برای د گر  مردم دي حانی و  رو

لوده  شدند و از آ سلیم  بارًا ت ند اج ظامی نبود قدرت ن
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مثالًت  ند.  یز کرد لف پره های مخت سته  ست د به سیا شدن 

جدد سخیر م سرداری و ت ست  شابور بد سخیر نی سط  ت آن تو

سرداری ديگر باين معنی نبود که مردم شهر در يک مورد 

فاتح و در مورد ديگر مغلوب شده اند بلکه مفهوم اين 

سربازان  ترک و  مان  با غال سرداری  که  بود  عه آن  واق

ست  شهر را در د ستگاه اداری  مت و د خويش حکو مزدور 

گرفته و سردار ديگر با سربازان مزدورش از شهر خارج 

ت نه اين و نه آن سردار هیچیک از مردم توقع شده اس

کمک نداشتند عدم مخالفت با تغییر مرجع قدرت و رضا 

دادن بااه پرداخاات خااراج و مالیاتهااای خاااص ديگاار 

مردم  که از  بود  ضوعی  ترين مو يد مهم مانروای جد بفر

 انتظار میرفت.

با توجه به انین وضع و حالتیکه در میان اجتماع 

جود  يران و یت در آن روزی ا که محبوب ست  جب نی شت ع دا

سپاه  که  شد بل سوب نمی یت مح ید موفق مردم کل یان  م

نیرومند و نقدينه کافی جهت پرداخت با آنان بزرگترين 

عامل موفقیت بشمار میرفت. سپاه حرفه ای که سرداران 

غالمان ترک رهبری آنرا بعهده داشتند جای سربازانی را 

امیر می گذاشتند در اختیار زمین داران گرفته بود که 

از طريق آنان دهقانان يعنی نجبای زمین دار طرفداران 

خود و حتی کشاورزان را وامیداشتند که به فرمانروای 

به  خارا  یه ب یر ناح يا ام سامانی  شاه  عم از  شور ا ک

سله  قراض سل مل ان کی از عوا قدير ي هر ت ند. ب پیوند

سامانیان اختالف سران سپاه و بزرگان دربار سامانی و 

سن  نین صغر ها و همچ سای ديوان پی رو پی در  کان  تحري

مور  نان در ا کان و ز لت تر سامانی و دخا یر  شاهان اخ

ضعف  يه  سرانجام ما سائل  ين م موع ا بوده و مج تی  مملک

 حکومت سامانی و باعث زوال آن گرديد.
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يب  ماوراءالنهر قر سامانیان در  ستقل  مت م حکو

قد مت و  شید در دوره عظ طول ک سال  صد و ده  ها يک رت آن

قلمرو اين سلسله گذشته از ماوراءالنهر شامل خراسان 

و گرگان و طبرستان و حتی سیستان و بلخ میشد و امرای 

اين سلسله که حتی شصت سال قبل از شروع استقالل خويش 

بًا  اه تقري ند اگر قدرت بود صاحب  ماوراءالنهر  بالد  در 

قت خر شه اهیچو ما همی ند ا فه نداد سپاهی بخلی جی و 

ف ئی  خلی مومنین و ر خود امیرال بر  غداد را  سی ب ه عبا

روحااانی میشااناختند و نساابت بآنهااا اظهااار اطاعاات 

 میکردند.

اکثر امرا اين سلسله با قواعد و رموز کشورداری 

آشنايی داشته اند. امیر اسماعیل سامانی برای آنکه 

سازد  شريک  خويش  با  کت  مور ممل خود را در ا ير  وز

تشهاد میکرد و نوه او نصر بوصايای اردشیر بابکان اس

ظران  صاحب ن یران و  شورت پ به م های  مه کار دوم در ه

او رسم ها و  ءامور مملکت را حل و فصل میکرد و وزرا

و هنااد و اااین و م آئااین هااای همااه ممالااک را از رو

ترکستان و مصر مطالعه میکردند تا از میان آنها آنچه 

ت اين که پسنديده تر است انتخاب کنند. در دوره سلطن

بود و  مدن  لم و ت هم ادب و ع کز م خارا از مرا سله ب سل

عده زيادی از فضال و علما در آنجا بودند و کتابخانه 

سینا  بن  قول ا صیبعه از  بی ا بن ا که ا سامانیان انان

ار و در هر ینقل کرده است عبارت بود از حجره های بس

حجره صندوقهای محتوی هرگونه کتاب. سامانیان بغیر از 

ادر اسماعیل که بامارت نرسید نه نفر بوده اند نصر بر

در قطعه زير که منسوب به عنصری است اسامی آنها ذکر 

 شده است:
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نه تن بودند از آل سامان 

 مشهور

هريااک بامااارت خراسااان 

 مامور

بدالملک و  اسماعیل و احمدی و نصری نوح و دو ع دو 

 دو منصور

شجره نسب سامانیان         سامان           اسد              

 الیاس              يحیی

احمااااد       نااااوح       حمیااااد         اسااااد         

 يعقوب         يحیی       نصر       اسحق

سماعیل )1) جری(          ) 29۵-2۷9( ا بن 2ه مد  ( اح

 هجری( 3۰1-29۵اسماعیل )

يحیااااای          ابوصاااااالح            منصاااااور         

 ابوسلیمان          ابو اسحق ابراهیم

یی             ) يا يخ بن ا3ابوزکر صر  -3۰1مد )ح( ن

 هجری( 331

هجااااری(         احمااااد             3۴3-331( نااااوح اول )۴)

 ابوجعفر محمد

هجااری(            3۶۶-3۵۰( ابوصااالح باان منصااور باان نااوح )۶)

 هجری( 3۵۰-3۴3اول )( عبدالملک ۵)

هجری(             38۷-33۶( ابوالقاسم نوح بن منصور )نوح دوم ۷)

 ابوالقاسم اسماعیل متقز

ارث منصاااور بااان ناااوح )منصاااور دوم(           حااا( ابوال8)

 هجری( 38۷-389)

بدالملک دوم(      9) نوح )ع بن  بدالملک  فوارس ع ( ابوال

 (389صفر تا دهم ذی القعده  21)

 

 ی تابع سامانیانحکومتها
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در دوره ای که سامانیان در ماوراء النهر حکومت 

داشتند حکومتها و امرايی مانند امرای اغانیان و آل 

عراق و خوارزمشاهیان و مامونیه و خاندان سیمجوريه و 

احمد بن سهل و ابومنصور محمد بن عبدالرزاق و ديگران 

ه در تحت حمايت آنان بسر می بردند که بپاس خدماتیک

لم و ادب  شرفت ع به پی سبت  ها ن ندان  شخاص و خا ين ا ا

کرده اند و دربار اغلب آنان محل اجتماع دانشمندان و 

بزرگ  شعرا  سندگان و  نام بنوي يادآوری  ست از  وده ا

 آنان خودداری نمیتوان کرد.

 

 

 آل عراق )حکام قديم خوارزمی(

خوارزم يا خیوه عنوان و ليتی است در قسمت سفالی 

آسیای مرکزی که از دوران سابق اهمیت و اعتبار جیحون 

ست.  شته ا کزی دا سیای مر مدن آ جاد ت نی در اي فراوا

ب تحقیق و عقیده بعضی مورخان مهد قوم آريا همان جبمو

مکااان بااوده اساات. بقااول مورخااان يونااانی ساارزمین 

شما یان در  سمیه  لخوارزم خت آن خوار بود و پايت پارت 

قدونی  سکندر م هد ا قارن ع خوارزم م يت  شت. ول نام دا

دارای استقالل بوده است و همان زمان با فتوحات اسالم 

ند.  شته ا شاه دا نوان خوارزم يت ع ستقل آن ول مرای م ا

ين  سالم ا بل از ا تاريخ ق مورد  نی در  حان بیرو ابوري

تاب آثارالباق عاتی در ک يت اطال که ول هد  ست مید یه بد

مبنی بر افسانه های قديم رايج در آن وليت بوده است. 

به  یان  یاد خوارزم قويم و اع نی از ت که بیرو عاتی  اطال

میالدی  شتم  قرن ه تا  که  ست  ين ا حاکی از ا هد  ما مید

فرهنگ ايرانی بسیار قديمی با زبان مخصوصی موسوم به 
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شتیان زبان خوارزمی در خوارزم محفوم بوده است و زرت

 آنرا تا قرن يازدهم میالدی حف  کرده اند.

وليت خوارزم در قديم دو شهر مهم داشته است يکی 

گانج در  گری گر بوده و دي حون  شرق رود جی که در م کاث 

مغرب رود جیحون هزار اسب و زمخشر نیز از شهرهای مهم 

 ديگر آن بشمار میرفته است.

سیر کاث پايتخت باستانی خوارزم بر کنار راست م

ست.  شته ا قرار دا یوه  يک روز از خ صله  صلی رود بفا ا

یان  بان خوارزم کاث در ز مه  ياقوت کل ته  به گف نا  ب

گر  ست و ا بوده ا شده  پا  شت بر که در د صاری  نی ح بمع

نام  مین  شت به می دا جود ن یزی و صاری ا نین ح درون ا

 خوانده میشود.

در اوايل قرن اهارم طغیان رود جیحون قسمتی از 

ن ساخت پهنای رود در اين نقطه بدو فرسخ کاث را ويرا

نار  حون ک ساحل رود جی می در  صله ک شهر بفا سید و  میر

قرار  شت  شهر میگذ یان  که از م جررود  به  سوم  هری مو ن

 داشت.

سال ) سلم  93خوارزم در  بن م به  سط قتی جری( تو ه

باهلی فتح شد در اين هنگام کاث از سه بخش مرکب بوده 

سمت آ ترين ق ستحکم  که م ست  نام ا که ب بوده  هن دز  ن ک

فیل يا فیر مشهور بوده است فیر بوسیله سه حصار که 

هر سه دارای ارتفاع واحدی بوده اند محصور بوده است. 

ساحل آن  بر دو  که  شت  جردور میگذ هر  شهر ن سط  از و

بازارها برپا بوده است. در آن زمان قلعه ای در کاث 

ش خراب  لی  حون بک یان رود جی ثر طغ بر ا که  د و بوده 

مسجد جامع و زندان و همچنین قصر پادشاه آن ايالت که 

بر همه استحکامات مشرف و مسلط بوده است و از فاصله 

يد  هدم گرد یان رود من ثر طغ شد در ا يده می یل د ده م
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نده  باقی نما ثری از آن  قل ا بن حو مان ا که در ز بطوري

بود اهالی کاث شهر جديدی در مشرق شهر کهنه ساختند 

با رودخا سعت آن که  شته و و ياد دا سافت ز حون م نه جی

باندازه نیشابور بوده است که باز هم بر اثر طغیان 

گذارد و از  بويرانی  شهر رو  ين  حون ا عدد جی های مت

 اعتبار افتاد.

 

 آل عراق

خوارزم  سالطین  قديم  شاهیان  يا خوارزم عراق  آل 

غاز  ند. آ کرده ا مت می کاث حکو شهر  که در  ند  بوده ا

ش مان خوارزم ين دود ست ا سانه اي با اف بوط  اهیان مر

شته  مت دا خوارزم حکو سالم در  پیش از ا يام  سله از ا سل

اند و نسب خود را به کیخسرو ساسانی میرسانیده اند و 

شته  مت دا خوارزم حکو سامانیان در  سمتی از دوره  در ق

 اند.

درباااره روابااط خوارزمشاااهیان و اماارای عاارب و 

به جر  که من ها  یان آن بارزه م يان م خوارزم  جر سیم  تق

چه  ست. آن ست نی قی در د عات دقی يد اطال سمت گرد بدو ق

مسلم است در اين تقسیم بندی قسمت جنوبی بانضمام شهر 

کاث در دست خوارزمشاهیان باقی ماند و بخش شمالی با 

شهر گرگانج، همچنان در تصرف امرای آن منطقه بود تا 

سال ) یر  38۵در  مد ام بن مح مامون  باس  جری( ابوالع ه

گرگانج بر ابو عبداله خوارزمشاه امیر کاث پیروز شد 

و سرزمین خوارزم را تحت حکومت واحد در آورد و عنوان 

قت  ساخت و در حقی قل  خود منت خانواده  شاه را ب خوارزم

یه(  یوه حال یه )خ يان جرجان مان فرمانروا ين ز تا ا

باس  قت ابوالع ند و در حقی شته ا شاه ندا نوان خوارزم ع
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سلسااله خوارزمشاااهیان موسااوم  مااامون موساا  دومااین

قاب  با ع شاه  نوان خوارزم عد ع که ب ست  یه ا بمامون

نوشتکین غراه اطالق شد که بنام خوارزمشاهیان مشهور 

 شدند.

د یاز معروف ترين امرای اين خاندان يکی ابو سع

احمد بن محمد بن عراق است که بنا بر قول ابوريحان 

بو عبداله تقويم خوارزم را اصالح کرد ديگر پسر او ا

هجری( توسط مامون  38۵محمد بن عراق است که در سال )

ين  عروف ا جال م گر از ر کی دي سید. ي تل ر مد بق بن مح

خاندان ابونصر منصور بن علی بن عراق است که يکی از 

رياضی دانان و منجمین معروف عصر خود بوده و در سال 

هجری قمری( باتفاق ابوريحان بیرونی و ابو علی  ۴۰8)

ضیه  سینا شف ق ست وی کا سته ا یان میزي بار مامون در در

ايست در مثلثات کروی که نزد رياضی دانان اسالمی بشکل 

 مغنی معروف بوده است.

بطور کلی از اطالعات مختصر و محدودی که درباره 

ثر  که اک شود  جه می نین نتی ست ا ست ا ندان در د ين خا ا

شته  لم و ادب دا شرفت ع به پی يادی  جه ز فراد آن تو ا

 د.ان

سامانی  مرای  گذار ا تدا باج یان اب ندان مامون خا

سامانیان و  قراض  بین ان ترت  سپ  در دوره ف ند  بود

استقرار سلسله غزنويان شبه استقاللی بهم رسانیدند و 

تاريخ  تدای  ند. اب يان درآمد يت غزنو حت حما سرانجام ت

قط در  ست ف لوم نی ست مع سله در ين سل س  ا شان و مو اي

ام ايشان در تاريخ بشرح زير هجری( ن 38۰حدود سال )

 .ظاهر میشود
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مامون بن محمد خوارزمشاه ابتدا حاکم جرجانیه بود  -1

هجری( با ابو عبداله خوارزمشاه صاحب  38۵که در سال )

ضمیمه  مرو او را  ست داد و قل يرا شک ید، و کاث جنگ

 هجری( درگذشت. 38۷متصرفان خويش گردانید و در سال )

مامون محمد خوارزمشاه پ  از وی پسرش بنام علی بن  -2

هجری( بجای وی بر تخت نشست خواهر سلطان  38۷در سال )

فت نی گر نوی را بز مود غز شخص  مح ست م فوتش در تاريخ 

مد و  خوارزم آ یات وی ب مان ح سینا در ز بوعلی  ست. ا نی

مورد احترام خوارزمشاه قرار گرفت ابوالحسین احمد بن 

محمااد السااهیلی وزارت علاای باان مااامون و باارادرش 

ضل  کی از افا که ي شت  هده دا مامون را بع باس  ابوالع

 ۴۰۴و بغايت هنر پرور و علم دوست بود در سال ) ءوزرا

ارزم مهاجرت وهجری( از ترس خوارزمشاه ابوالعباس از خ

نجا ساکن شد تا آنکه در آکرد و به بغداد آمد و در 

سینا  ۴۰۴سال ) بوعلی  شت ا سامره درگذ شهر  جری( در  ه

خود را بنام اين وزير تالیف نموده  بعضی از تالیفات

 است.

شاه  -3 مد خوارزم بن مح مامون  بن  لی  شت ع عد از درگذ ب

برادرش ابوالعباس مامون بن محمد خوارزمشاه بحکمرانی 

ضل و  پرور و فا نر  لوک ه کی از م که ي ست  خوارزم نش

ضال در  شمندان و ف سیاری از دان بود و ب ست  ضیلت دو ف

مانند برادرش علی بن دربار او جمع شده بودند او نیز 

سال  تا  بود و  نوی  مود غز سلطان مح ماد   ۴۰۷مامون دا

مود  سلطان مح یع  بارًا مط ست اج تل او ا سال ق که  جری  ه

بود و در همین سال که محمود از خلوص نیت ابوالعباس 

بخود ظنین شده بود از او خواست که در خوارزم بنام 

تی در او خطبه خوانده شود خوارزمشاه خود بظاهر مخالف
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اين مورد از خود نشان نداد لیکن بزرگان خوارزم زير 

بااار نرفتااه شااوريدند و خوارزمشاااه را کشااتند و 

مارت  لی را با بن ع مد  حارث مح برادرزاده او ابوال

 برداشتند.

ابوالحارث محمد بن علی مامون بن محمد خوارزمشاه  -۴

خت  به ت باس  تل ابوالع عد از ق شد ب ته  که گف مانطور  ه

از مدت کوتاهی سلطان محمود به بهانه  نشست ولی بعد

انتقام خون ابوالعباس خوارزمشاه و نجات خواهر خويش 

با سپاهی فراوان عازم خوارزم شد و در محل هزار اسب 

نزديک جرجانیه سپاه خوارزمشاه را شکستی فاحش داد. و 

غزجه( که وليتی  -در همین زمان در غرجستان )غرشستان

سان ستانی در خرا نونی( و  بود کوه ستان ک قديم )افغان

محدود بود از مشرق بغور از مغرب براه هرات از شمال 

بمرورود و از جنوب بغزنه امرايی با لقب شار میزيسته 

عت  هار اطا ها اظ سبت بآن سامانیان ن که در دوره  ند  ا

میکرده اند بعضی از امرای اين ناحیه مانند ابونصر 

 ل داشته است.محمد بن اسد خود بکار علم و ادب اشتغا

پايتخت غرجستان غالبًا بلیکان و گاه پشین بود. 

ستان  شار غرج یان  سامانیان م بر  مود  به مح پ  از غل

مان  که بفر مد  يد آ ختالف پد مود ا شاه و مح مد شار مح

محمود ارسالن جاذب و آلتون تاش غرجستان را فتح کردند 

و بفرمان محمود محمد شارشاه و پدرش ابونصر محمد بن 

سد را بود  ا کرده  یار  شینی اخت شه ن بود گو مدتها  که 

روانه غزنین کردند در نتیجه اين خاندان ايرانی نیز 

 توسط سلطان محمود منقرض گرديد.
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 آل محتاج )امرای اغانی(

مقدمه= باصطالح جغرافیدانان مسلمان قرون وسطی، 

ماوراءالنهر جزو ترکستان نبوده است لیکن بخش بزرگی 

ماوراءالنهر که هیچ سد و حد طبیعی آنرا از حمالت  زا

صحرانشینان مصون نمی داشته است از نظر سیاسی در تحت 

ترک درآمده بود مرز سیاسی میان ايران و  مفرمان اقوا

توران اندين بار داار دگرگونی شده بود. رود جیحون 

يران و  نی ا بان يع ترک ز بان و  سی ز قوام فار مرز ا

اين منطقه به پنج ايالت تقسیم میشد  توران بود. بالد

قديم  نای  يا  سغد  نی  سغد يع لت  ها ايا ترين آن که مهم

بود و در  شده  قع  خوارزم وا لت  سغد ايا غرب  ست در م ا

جنوب شرقی، ايالت اغانیان قرار داشت که شامل ختل و 

 ساير وليات جیحون علیا بود.

در مغرب رود وخش ناحیه ايست که از سمت جنوب به 

یحون محدود است اعراب آنرا صغانیان و ايرانیان رود ج

یه  سرخان ناح سطی دره  قرون و ند در  یان میگوي اغان

صغانیان يا اغانیان را تشکیل میداده است صاحب اين 

ناحیه در زمانهای قبل از اسالم لقب اغان خدات داشته 

شته  جود دا هزار ده و صغانیان  سی در  ته مقد نا بگف ب

ين ناح ست. ا حامیا بالد  ه از ل مت  ثروت و عظ سعت و  و

بهمان  که ذکوراحیه منبپای ختل نمی رسیده شهر عمده 

نام ناحیه )اغانیان( معروف بوده در مسافت اهار روزه 

ت و اهار فرسخی ترمذ و سه روز راه از سراه يا در بی

قباديان واقع شده بود. بقولی مطابق ده نو کنونی و 

ی بوده است که بقولی ديگر مطابق آبادی سرآسیاب کنون

قول  نا ب ست. ب شته ا قرار دا نو  می از ده  صله ک بفا

لیکن از  ست.  بوده ا تر  مذ بزگ یان از تر ستخری اغان ا
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نظر جمعیت و ثروت بپای ترمذ نمی رسیده اين شهر کهن 

دزی داشته که در دو طرف رودخانه بنا شده بود در اين 

نان  ست  شته ا جود دا با و شیده زي های سرپو شهر بازار

یان  ارزان شده م ته می ياد فروخ قدار ز شت بم بوده و گو

بازار مسجدی زيبا با ستونهايی از خشت پخته بدون طاق 

قرن  تی در  بوده ح پا  ما بر صغانیان  12ن سجد  میالدی م

ست. بهر بوده ا شهور  بود و خم شده  برده  جاری  نه آب  ا

های  ستنی  هان و ر فور آب از گیا سبب و شهر ب طراف  ا

لف اندان بلند میروئیده که فراوان پوشیده شده بود ع

اسب در میان آن پیدا نبوده است. اهالی شهر در دين 

 داری و مهمان نوازی ممتاز بودند.

با نام  بود ب کواکی  شهر  یان  لی اغان   در دو منز

سند که دارای باغهای زياد بود. پايین تر از اين شهر 

در کنار رود زامل بین ترمذ و اغانیان دار زنجی واقع 

که کاروانسرای بزرگ و مهمی در اين شهر وجود شده بود 

 داشت.

شغل عمده اهالی عبارت بود از بافت پاراه های 

شهر  ين  نوب ا شد. در ج ته می شم باف که از پ فت  ست با د

نزديک رود زامل شهر ديگری بود معروف به صرمنجی که 

بود.  می  بزرگ و مه سرای  یز دارای کاروان شهر ن ين  ا

الت اغانیان شهر ترمذ بود بطور کلی مهمترين بالد اي

ستحکمی  بزرگ و م عه  جری دارای قل هارم ه قرن ا که در 

جای داشت. اطراف شهر  نبود که حاکم شهر در اين مکا

را بارويی فرا گرفته بود و در گرد ربض باروی ديگری 

قرار داشت مسجد شهر که بنای آن از خشت خام بود در 

بازار شهر جای داشت. بازارهای از آجر ساخته شده بود 

که کواه های شهر نیز آجرفرش بود اين شهر سه دروازه 

شمال بالد  که از  بود  هايی  کز کال شت. مر سان دا ی بخرا
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هجااری در اثاار حملااه  ۶1۷حماال میشااد. ترمااذ در سااال 

لشکريان انگیز غارت و خراب گرديد لیکن طولی نکشید 

که شهر جديدی در فاصله دو میلی شهر کهنه ساخته شد. 

بعد از آن ديدن کرده است وسعت  نابن بطوطه که يک قر

 شهر را باندازه شهر کهنه نوشته است.

کی زير ترمذ شهر نويده در جانب راست جیحون اند

واقع شده بودکه هرک  میخواست از سمرقند به بلخ رود 

شهر  خرين  شهر آ ين  کرد ا بور می حون ع جا از جی در آن

 ايالت اغانیان محسوب میشد.

ابن حوقل سیاح و جغرافیدان معروف اسالمی که در 

بین  لهزمان امارت امیر منصور بن نوح سامانی در فاص

ی( در زمااان وزارت عتباای بااه هجاار 3۷۶-3۶3سااالهای )

یان  صولت اغان باره مح ست در کرده ا سفر  ماوراءالنهر 

يد:  نین گو سمور و »ا ستهای  فران و پو یان زع در اغان

قاط  مام ن به ت که  جود دارد  یره و باه و غ سنجاب و رو

گردد مل می خرم « ح سبز و  تع  یان دارای مرا یه اغان ناح

د اشتغال بود و اهالی آن سامان به تربیت گاو و گوسفن

نژاد  سلمًا از  ماوراءالنهر م شهرهای  ساکنان  شتند.  دا

ايرانی بودند لیکن بعلت سکونت ترکان و اعراب در اين 

 منطقه تا حدی با مردمان آن سامان مخلوط شده بودند.

ترکان در عهد ساسانیان بعلت زد و خوردهايی که 

يل  ها و قبا سته  عث ورود د شید با طول ک سال  ندين  ا

لف اادر قراض مخت که ان شدند  سرزمین  باين  ترک  شین  ن

ضعف  سرحدداری و  صول  شدن ا غی  سامانی و مل سله  سل

مرزبانان باعث بر اين شد که تعداد بیشتری از قبايل 

ترک نژاد باين سرزمین کوچ کنند. بطور کلی از آغاز 

ها در  بری از آن کر معت نواحی ذ ين  کان در ا یدايش تر پ

با مراجعه بمنابع  کتب تاريخی نشده است فقط می توان
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اینی تا اندازه ای دانست که ترکان در اه زمانی شروع 

این  تاريخ  که در  بار  ستین  ند نخ کرده ا ستانی  بکشور

میالديست که  ۵99ذکری از ترکان شده است در وقايع سال 

ست.  آندر یان روی داده ا ها و این یان ترک گی م سال جن

جری کشه ه 31يزدگرد سوم آخرين پادشاا ساسانی در سال 

پیش ن مانعی در  عراب  برای ا گر  بر بشد و دي که  ود 

مه  ين ه با ا لیکن  ند  مانروايی کن سانیان فر مرو سا قل

مديد يعنی تا سال  تهایر تا مدهخراسان و ماوراءالن

هجری( که پای تازيان بماوراءالنهر باز شد تسلیم  ۵۵)

اعراب نشدند و پادشاهان محلی که ظاهرًاٌٍ بازماندگان 

ما کام ز ماوراء نح سان و ند در خرا سانی بود النهر سا

سال )محک ند و از  نی میکرد عرب  ۵۵را مال  که ع جری(  ه

هجری( حکومت در  ۷۰بماوراءالنهر وارد شدند تا سال )

ند  عرب میداد مال  خراج بع بود و  لی  شاهان مح ست پاد د

تعداد اين خانواده های محلی در ماوراءالنهر بشماره 

حاادوده جغرافیااايی مه در کاانااواحی مهماای بااوده اساات 

قب و  ندانی دارای ل هر خا شت  جود دا ماوراءالنهر و

عنوان خاصی بود که تمام افراد آن خاندان بدان نام 

ندون( و  کش )ب شاهان  که پاد ند انان بوده ا شهور  م

پادشاااهان فرغانااه )اخشااید( و پادشاااهان اشروساانه 

سمرقند  شاهان  تدن( و پاد شاش ) شاهان  شین( و پاد )اف

دشاااهان ترمااذ )ترمذشاااه( و پادشاااهان )طوخااون( و پا

خوارزم )خوارزمشاه( و پادشاهان بخارا )بخاراخداه( و 

پادشاااهان گوزگانااان يااا جوزجانااان )گوزگااان خااداه( 

 نامیده میشدند.

فتح ماوراءالنهر بدست تازيان مهمترين واقعه آن 

 طهجری از تسل ۵3سرزمین است. ماوراءالنهر که تا سال 

پايداری کرده بود در سال مذکور ايشان معاف مانده و 
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بن  يه  نب معاو ياد از جا بن ز له  سفیان اعبیدا بی 

سان  مت وی در خرا که حکو شد  صوب  سان من نی خرا بحکمرا

ست. در  بوده ا يران  شرق ا يان در م یدادگری تاز دوره ب

دوران حکمرانی وی هنوز دو سلسله از شاهزادگان محلی 

ز عاازل در ساامرقند و بخااارا حکمراناای داشااتند. پاا  ا

عبیداله بن زياد، سعید بن عثمان والی خراسان شد در 

هجری( معاويه بن ابی سفیان خلیفه اموی سعید  ۵۶سال )

مین  سان داد وی دو نی خرا فان را حکمرا بن ع مان  بن عث

کسی است که باراضی ماوراءالنهر تجاوز کرده است در 

يد فت يز مان خال سان  ،ز مت خرا ياد را بحکو بن ز سلم 

هنگامی که باو خبر دادند ملکه بخارا بکمک  منصوب کرد

خاقان ترک علم طغیان برافراشته است فورًا بطرف بخارا 

که  ست داده مل حد را شک شکر مت ين ل سلم ا کرد.  کت  حر

بخارا را مجبور به صلح کرد سپ  بمرو بازگشت. در سال 

ی عامل حجاج بن لهجری قمری( قتیبه بن مسلم باه 8۶)

جری( تا زمان مرگش يعنی تا سال ه ۷۵يوسف که از سال )

هجری( والی تمام ممالک مشرق بود بخارا را بتصرف  9۵)

سیا و  کز آ سالمی بمرا لک ا حدود مما قت  درآورد در حقی

بمرکز این رسید. از اين تاريخ ببعد قبايلی نیز از 

اعراب در ماوراءالنهر ساکن شدند و بتدريج با اهالی 

 مخلط گرديدند.

ماوراءالنه باين ساکنان  عراب  سلط ا بل از ت ر ق

بان  لم ز لیکن تک ند  لم میکرد سی تک بان فار یه بز ناح

فارسی در سرتاسر ماوراءالنهر يکسان نبود بلکه لهجات 

مختلف داشت مانند لهجه سغدی که منسوب به ناحیه سغد 

در ماوراءالنهر است که اين زبان بر اثر قدرت سالطین 

سر تا  کزی  سیای مر مه آ اینحسغد در ه می  دات  تداد  ام

 يافت.
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سال ) کوهی  1932در  فی از  سناد معرو میالدی( ا

که  مد  ست آ شوروی بد ستان  قع در تاجیک موق وا نام  ب

بزبان سغدی نوشته شده است و دارای ارزش بسیاری است 

گ تلقی شده است رو در جهان دانش بعنوان حادثه ای بز

اين اسناد توسط استاد فريمان عضو وابسته فرهنگستان 

تاريخ دوره  بار  له اخ که مج سغدی  عه  شوروی در مجمو

باستانی و ديگر، مجله های شوروی انتشار يافته ثابت 

کی از  بوط بی مذکور مر سناد  یه ا که کل ست  کرده ا

بوده که اغلاب  Dywstycشاهزادگان سغد بنام ديوسیتیپچ 

 مربوط به اسناد محاسبات کارپردازی است. آنها

ابوريحان بیرونی در آثار الباقیه اسامی ماههای 

سغدی و روزهای سغدی و منازل قمر را بدان زبان نقل 

 کرده است.

لهجه معروف ديگر ايرانی که در سه قرن اول هجری 

خ جه  بوده له مول  قرن ومع ند  تا ا هم  که آن ست  ارزمی ا

ل بوده است و بر اثر حفرياتی اول هجری موسوم و متداو

م کرده اند شناخته شده که در اند سال اخیر در خوارز

ست و  تاريخی ا عالم  خوارزمی و ا شماری  گاه  جه  در نتی

تاريخ  شی از  کردن بخ شن  برای رو که  ست  مده ا ست آ بد

ثار  ند آ هايی مان صحیح کتاب برای ت نین  يران و همچ ا

 د کرد.الباقیه بیرونی میتوان از آن استفاده زيا

ماعی  ضاع اجت ماوراءالنهر او بر  عراب  سلط ا با ت

سوم  شد و آداب و ر شی  یرات فاح ستخوش تغی سامان د آن 

جديدی جانشین آداب و رسوم کهن که قرنها در آن ديار 

خارا از  سالم ب بل از ا يد و در ادوار ق بود گرد يج  را

بودايی نت  شار ديا کز انت بودايی  بوده مرا بد  و معا

جا و سیاری در آن سلم ب بن م به  ست. قتی شته ا جود دا



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  65۰ 

باهلی بت خانه های بودايیان را خراب کرد و بجای آن 

مساجد جامع ساخت و همچنین جای آتشکده های زردشتیان 

را مساجد مسلمانان گرفت اهالی شهرها را که هیچگونه 

ستی  ساجد باي بار در آن م شند باج سالم ندا با ا شنايی  آ

 ارا انین گويد:رشخی مولف تاريخ بخننماز خوانند 

ا کرد اندر حصار نقتیبه بن مسلم مسجد جامع ب»

هجری( و آن موضع بت خانه بود مراهل  9۴بخارا بسال )

بخارا فرمود تا هر آدينه در آنجا جمع شدندی انانکه 

ه مودی  نادی فر نه م ضر هر آدي نه حا ماز آدي به ن که  ر 

رم بدهیم و مردم بخارا به اول اسالم در نماز شود دو د

موختن و قر ستندی آ بی نتوان ندی و عر سی خواند آن بپار

اون وقت رکوع شد مردی بودی که در پ  ايشان بانگ زدی 

کردی  نک  کردن با ستندی  سجداه خوا اون  یک و  بکنیتانکن

اغانیان در زمان سلسله ساسانیان تحت « نیکونیانکوئی

حکومت فرمانروايان محلی بودند و عنوان اغانیان خدات 

سال شتند در  خدات در  31 دا غان  سپاهیان ا مری  جری ق ه

 جنگ يزدگرد سوم با اعراب با مهاجمین عرب جنگیدند.

پ  از فتح اغانیان توسط قتیبه بن مسلم باهلی 

سان  یان خرا مال و وال تابع ع بًا  ها غال خدات  غان  ا

به  شان  ست اي لوم نی صغانیان مع صاحبان  شا  ند. من بود

احبان پیش از لقب عربی )امیر( ملقب بوده اند و لقب ص

شاهده  خدات در آن دوران م صغان  نی  صغانیان يع سالم  ا

نماای گااردد. حکوماات ولياات اغانیااان در ماااوراءالنهر 

بايشان اختصاص داشته است و در دوره پادشاهی سامانی 

 و غزنوی متصدی مشاغل مهمی بوده اند.

خويش  مارت  س  ا جد مو نام  سوبند ب سله من ين سل ا

فر محتاج اغانی که در سال المظ نيعنی ابوبکر محمد ب

صر  321) نب امیرن سان از جا سالری خرا مری( سپه جری ق ه
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بن احمد سامانی بوی تفويض شد و همچنان در آن منصب 

باقی بود تا در اواخر عمر بعلت مرضی مزمن و طولنی 

هجری  32۷امیرنصر در سال  . که بر او مستولی شده بود

سا مت خرا غانی را از حکو بوبکر ا مری ا شت و ق ن بردا

 328پسرش ابوعلی را بمقام او گماشت. ابوعلی در سال )

هجری( در تعقیب ماکان کاکی که بار ديگر با آل زيار 

پیوسته و از سامانیان روگردان شده بود بجرجان لشکر 

بن  براهیم  هده ا جا را در ع سخیر آن پ  از ت شید و  ک

ن عد يع می ب شت و ک یع الول ) یسیمجور گذا  329در رب

جری شت و ه کی ری ک کان را در نزدي يه ما مک آل بو ( بک

نجان زوشمگیر را منهزم ساخت و شهرهای قم و قزوين و 

سخر  سامانی م یر  نام ام نور را ب مدان و دي کرج و ه و 

ساخت و حدود دولت سامانی را اگراه اين بسط و توسعه 

 زياد دوامی نکرد تا مرز عراق عرب رسانید.

خود ابوعلی احمد نوح بن نصر در سال سوم سلطنت 

شکايات  لت  سان را بع مران خرا سالر اردو حک غانی سپه ا

اهالی آن سامان از آن مقام معزول کرد و ابراهیم بن 

که  غانی  بوعلی ا ید. ا شین وی گردان سیمجور را جان

بتازگی بنام نوح ری را از حسن بن بويه گرفته بود از 

و اين اقدام امیر نوح سخت خشمناک گرديد ری و همدان 

بالد جبل را تحت امر خود آورد و مدعی امیر نوح شد. 

نوح را با  راز طرفی در نهان عده ای از سپاهیان امی

خود همدست کرد و از طرفی ديگر ابراهیم بن احمد بن 

اسماعیل سامانی عم نوح را که در موصل میزيست باصرار 

سان  سمت خرا فاق او ب ست و بات مدان خوا به ه سپاهیانش 

 هجری( وارد نیشابور شد. 33۵ر محرم )حرکت کرد د

در اين گیر و دار سرداران نوح يعنی ابراهیم بن 

سلیم  سان ت هم در خرا قراتکین  بن  صور  سیمجور و من
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یع الول ) شدند. در رب غانی  بوعلی ا طرف  33۵ا جری( ب ه

سال ) لی  مادی الو ند و در ج کت کرد جری(  33۵مرو حر ه

ساخت  خارج  نوح  یر  صرف ام عازم مرو را از ت سپ   و 

سال ) خر  مادی ال يد و در ج خارا گرد جری( وارد  33۵ب ه

پ  از  لی  بو ع خت ا سمرقند گري نوح ب یر  شد ام خارا  ب

تسخیر سمرقند دستور داد خطبه بنام ابراهیم بن احمد 

بوعلی  بین ا که  شید  طولی نک شود  نده  سماعیل خوا بن ا

اغانی و ابراهیم سامانی اختالف افتاد ابراهیم درصدد 

یری ابااوعلی برآمااد امیاار اغااانی از تاارس راه دسااتگ

یب وی  براهیم بتعق فت ا پیش گر یان  ستان و اغان ترک

صرف  خارا بت جددًا ب خورد م ست  لیکن از وی شک شتافت 

ابوعلی اغانی درآمد پ  از مدت کوتاهی ابو جعفر محمد 

بن نصر برادر امیر نوح را بامارت برگزيد و خود عازم 

هجری( به  33۵ضان سال )اغانیان شد. امیر نوح در رم

بخارا مراجعت کرد و ابو علی در اغانیان ماند. امیر 

سپاهی  یز  بوعلی ن فت ا بوعلی گر سرکوبی ا صمیم ب نوح ت

جمع آوری کرد. به بلخ آمد و سپ  روی به بخارا نهاد 

بوعلی  فت ا بوعلی درگر نوح و ا یر  بین ام که  گی  در جن

حل ر کرده از آن م فرار  یان  خورد و بچغان ست  سپار شک ه

بلخ و طخارستان را  ،ترمذ گرديد پ  از عبور از جیحون

تصرف کرد در همین ايام از طرف امیر نوح سپاهی مامور 

ضوع  ين مو بوعلی از ا که ا شد هنگامی یان  سخیر اغان ت

ين  يد در ا یان گرد عازم اغان ستان  شد از طخار لع  مط

ان امیر نوح شکست خورده به سومان یدفعه نیز از سپاه

جه  خت در نتی بود گري یان  سنگی اغان شانزده فر که در 

اغانیان بتصرف امیر نوح درآمد طولی نکشید که ابوعلی 

برگشت و بجنگ پرداخت و در اين نوبت میدان را از هر 

نوح و  سرانجام  ید.  نگ گردان نوح ت سپاهیان  بر  هت  ج
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قر ند و م صلح کرد کديگر  با ي بوعلی  سر ا که پ يد  ر گرد

ابوعلی بعنوان گروگان در بخارا اقامت گزيند. ابوعلی 

مورد عفو امیر نوح قرار گرفت و از اين تاريخ تا سال 

 هجری( همچنان در اغانیان بسر می برد. 3۴۰)

مانروای  که فر قراتکین  صور  شت من عد از درگذ ب

 3۴2خراسان بود ابوعلی سپهسالر خراسان شد و در سال )

طرف امیر نوح بکمک وشمگیر زياری و جنگ با  هجری( از

هجری(  3۴2شد در ربیع الول ) ررکن الدوله ديلمی مامو

بری رسید در محل طبرک با رکن الدوله جنگید که اين 

جنگ اند ماه بطول انجامید و بعلت فرا رسیدن زمستان 

علی اغانی را و اب ،مجبور به صلح شدند لیکن وشمگیر

با آل بويه متهم ساخت امیر نوح نزد امیر نوح بسازش 

رنجیده شد و ابوعلی را از سمت سپهسالری  تاز اين باب

می  له ديل برکن الدو اار  بوعلی نا کرد ا عزل  سان  خرا

نی  مانی مب سی فر فه عبا مک وی از خلی شد و بک نده  پناه

بر حکمرانی خراسان گرفت سپ  بسوی خراسان شتافت و در 

شد  3۴3سال ) شابور  جری( وارد نی به ه ستور داد خط و د

ن شود وی همچ نده  له خوا یع الدو فه مط نام خلی ن در اب

هجری(  ۴33نیشابور بود تا امیر نوح در ربیع الخر )

درگذشت. جانشین امیر نوح يعنی عبدالملک بن نوح بکر 

بن مالک را که از طرف امیر نوح بجای ابوعلی اغانی 

ق قام اب بود در آن م کرده  سان  سالری خرا ا نامزد سپه

کرده ويرا با سپاهی بسمت خراسان وطرد ابوعلی روانه 

کربن  شتافت و ب بری  شد و  فرار  بور ب بوعلی مج کرد ا

ر خراسان مستولی گرديد. پ  از اندک زمانی رکن بمالک 

تا  ند و  له برد گان حم بوعلی بگر می و ا له ديل الدو

جاااجرم خراسااان پیشااروی کردنااد لاایکن حريااف اردوی 

کست بطبرستان بازگشتند و پ  سامانیان نشده در حال ش
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سال ) جب  شدند و در ر عازم ری  تاهی  قف کو  3۴۴از تو

سال در ری  که در آن با  مرض و غانی ب بوعلی ا جری( ا ه

 پديد آمده بود گرفتار شد و درگذشت.

بن  مد  بن مح ضل  تاج ف مرای آل مح گر از ا کی دي ي

المظفر بن محتاج برادر ابوعلی اغانی است که در سال 

ز جانب برادر خود ابوعلی به حکومت بالد هجری( ا 333)

جبل )عراق عجم حالیه( مامور گرديد دينور و نهاوند 

سامانیان  عت  بوعلی از اطا که ا کرد. هنگامی فتح  را 

سرپیچیده در بسیاری از جنگها که امیر نوح با ابوعلی 

مد  بن مح ضل  هده ف سامانیان در ع سپاه  ندهی  کرد فرما

سا مه در  ين ه با ا بود  فر  هام  33۶ل )المظ جری( بات ه

ندانی  خارا ز ستگیر و در ب يرا د خود و برادر  فداری  طر

کردند که از شرح حال او از آن تاريخ ببعد اطالعی در 

دست نیست. يکی ديگر از امرای آل محتاج پسر ابوعلی 

يعنی ابوالمظفر عبداله بن احمد بن محمد بن المظفر 

بوعلی هجری( از طرف ا 33۷بن محتاج است که در سال )

می  سر  خارا ب نوح در ب یر  خدمت ام گان در  نوان گرو بع

هجری( که از اسب بزمین افتاد و  3۴۰برد تا در سال )

درگذشت پسر ديگر ابوعلی ابومنصور بن احمد بن محمد 

هجری( که ابوعلی  3۴۰بن المظفر محتاج است. در سال )

مامور حکومت خراسان شد او را به نیابت از طرف خود 

انیان گردانید که زياده بر اين اطالع ديگری حکمران اغ

 از شرح حال وی در دست نیست.

ب طاهر  بوالمظفر  تاج ا مرای آل مح گر از ا  ندي

برادر زاده  تاج  بن مح فر  بن المظ مد  بن مح ضل  الف

بوعلی بو ا یر ا عم ام سر  صر و پ که معا ست  المظفر ا

فخرالدوله احمد بن محمد اغانی ممدوح منجیک ترمذی و 

ه است. اندی با پسر عم خود در حال جنگ بود دقیقی بود
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سال ) فراری و  381تا در  خورده  ست  جری( از او شک ه

 مقتول گرديد.

آخرين امیر آل محتاج فخرالدوله ابوالمظفر احمد 

بن محمد والی اغانیان است که باحتمال قوی وی پسر يا 

 نوه ابوعلی بوده است بنا بقول استاد فقید فروزانفر:

سر» گر وی پ مد  ا نام او را اح يد  ست با بوعلی ا ا

بن محمد ضبط کنند زيرا ابوعلی خود احمد و پدرش محمد 

ثر  که ا ير  یت ز بق ب صورت ط ين  ست و در ا شته ا نام دا

 طبع فرخی است او را نمی توان نواده ابوعلی فرض کرد:

باااان احمااااد محمااااد شاااااه جهااااان پناااااه                        

 تانآن شهريار کشور گیر و کشور س

ضی در  ظامی عرو بود ن خی  قی و فر مدوح دقی وی م

خی  يافتن فر مورد راه  سوطی در  شرح مب له  هار مقا ا

شته  مد نگا بن مح مد  بوالمظفر اح له ا بدربار فخرالدو

است پ  از استیالی سلطان غزنوی بر ماوراءالنهر بساط 

 اين سلسله ادب پرور نیز برایده شد.

 

 شجره نسب آل محتاج

غانی ) (1) مد ا مد )( م2اح بن اح تاج  بن 3ح فر  ( مظ

تاج ) تاج )۴مح بن مح فر  بن المظ مد  بوبکر مح ( ۵( ا

( ابوالعباس ۶ابوعلی احمد بن محمد بن المظفر محتاج )

( ابوالمظفر عبدهللا بن ۷فضل بن محمد بن المظفر محتاج )

( ابومنصور بن 8احمد بن محمد بن المظفر بن محتاج )

ابوالمظفر بن  (9احمد بن محمد بن المظفر بن محتاج )

( فخرالدوله 1۰الفضل بن محمد بن المظفر بن محتاج )

 ابوالمظفر احمد بن محمد بن المظفر بن محتاج.
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 خاندان سیمجوری

ستان و  مرای قه عروف ا ندان م نام خا سیمجوريان 

بًا رجال آنها در زمان سامانیان  نیشابور بود که غال

 سپهسااالر خراسااان و امیاار نیشااابور بااوده انااد و در

با  که  ند  شته ا عالی دا مات  سامانیان مقا ستگاه  د

ين  ساط ا سان ب بر خرا نوی  مود غز سلطان مح ستیالی  ا

 خاندان نیز برایده شد.

نام او را در  که  ندان  ين خا سی از ا ستین ک نخ

سیمجور  بن  بوعمران  نیم ا شاهده میک سامانیان م تاريخ 

دواتی است که غالم اسماعیل بن سامانی بود هنگامیکه 

هجری قمری لشکريانی برای فتح  398یر در سال اين ام

عد از  بود و ب سپاه  سران  جز  یز  ستاد وی ن ستان فر سی

فتح ناحیه سیستان و فرو نشستن فتنه خوارج به حکومت 

آن محل منصوب شد و با اهالی آن سامان در نهايت عدل 

 و داد رفتار کرد.

هجری( بقتل رسید  3۰1احمد بن اسماعیل در سال )

یستان سر بشورش برداشتند که سیمجور دواتی و مردم س

 نااار به ترک آنجا گرديد.

سال ) بن  3۰8در  لی  صرف لی شابور بت جری( نی ه

سرکوبی وی  هت  صر ج یر ن مد ام می درآ سردار ديل مان  نع

سپاهی تحت فرماندهی حمويه بن علی بآن ناحیه فرستاد 

سپاه  ين  سرداران ا کی از  جز ي یز  تی ن سیمجور دوا که 

ی سامانیان در جنگ با لیلی بن نعمان مغلوب بود. قوا

شد و سرداران و بزرگان سپاه حمويه بن علی همگی تا و 

شجاعت و  جه  که در نتی تی  سیمجوری دوا جز  شدند  مار 

 رشادت فوق العاده خود بر لیلی بن نعمان غلبه کرد.
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سال ) صر  31۰در  بن نا سین  مری( ابوالح جری ق ه

ا متصرف شد امیر نصر علوی پ  از قتل قراتکین گرگان ر

با  سیمجور  کرد  سرکوبی وی  مامور  سیمجور را  سامانی 

آنکه ابتدا شکست خورد عاقبت بر ابوالحسین بن ناصر 

 31۴علوی غلبه کرد و بر گرگان استیال يافت در سال )

هجری( نصر بن احمد سامانی ری را از فاتک نامی که در 

ی منصوب آنجا حکومت میکرد گرفت و سیمجور را بحکومت ر

گردانید لیکن پ  از اندک زمانی او را معزول ساخت و 

تاريخ  ين  يد از ا قام برگز بآن م صعلوک را  بن  مد  مح

ببعد ديگر اطالعی در خصوص زندگی سیمجور دواتی در دست 

سال ) قین در  به ي يب  مال قر ست باحت جری(  328نی ه

 درگذشته است.

سیمجور  براهیم  ندان ا ين خا ضا ا گر از اع کی دي ي

سال ) بود در  تی  سیمجور دوا سر  بوعلی  328پ جری( ا ه

ساخت و  خارج  کاکی  کان  صرف ما گان را از ت غانی گر ا

خود  سیمجور داد و  براهیم  به ا یه را  مت آن ناح حکو

رهسپار ری گرديد. حکومت ابراهیم سیمجور در گرگان تا 

بن  33۰سال ) سین  مذکور ح سال  شید در  طول ک جری(  ه

 شد.فیروزان عازم فتح گرگان 

اون ابراهیم سیمجور تاب مقاومت در خود نمی ديد 

يار  بر آن د فت و  شابور ر به نی کرده  ها  گان را ر گر

 تسلط يافت.

ابوعلی اغانی اون به نیشابور آمد و آن شهر را 

سیمجور ديد نااار با او صلح کرد.  متحت تصرف ابراهی

سال ) غانی در  بوعلی ا بن  323ا نوح  نب  جری( از جا ه

مامور صور  سامانی در  من یر  شد ام بل و ری  بالد ج فتح 

د مخالفان ابوعلی از غیبت وی مهمان سال به نیشابور آ

بوعلی از  لع ا به خ نوح را وادار  یر  کرده ام ستفاده  ا
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شابور کردند و بجای وی سیمجور را بآن مقام یحکومت ن

 برگزيدند.

هجری( که ابوعلی اغانی ياغی  33۵در اوايل سال )

ب مد  ضد اح بر  لم شد و  سامانی ع سماعیل  یان طن ا غ

 برافراشت ابراهیم سیمجور را از خراسان بیرون کرد.

يکی ديگر از امرا اين خاندان که معروفتر از ديگران 

بود ابوالحسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور نام داشت 

هجری( از طرف امیر رشید عبدالملک بن  3۴۷که در سال )

هسالری کل سپاه نوح به امارت خراسان رسید و بسمت سپ

هجری قمری( از  3۴9سامانیان منصوب شد لیکن در سال )

سال  که در  شید  طولی نک يد  عزول گرد سان م مت خرا حکو

سابق  3۵۰) شغل  نوح ب بن  صور  طرف من مری( از  جری ق ه

هجری( مامور فتح ری و کمک به  3۵۶منصوب شد در سال )

سال ) يد. در  ياری گرد شمگیر ز صلح  3۶1و سطه  جری( وا ه

 ن رکن الدوله ديلمی و امیر نوح شد.بی

پ  از درگذشت منصور نوح بجای وی به تخت نشست 

گذارد و از  باقی  سا  مارت خرا سیمجور را با سن  ابوالح

يد.  قب گرد صرالدوله مل قب نا سامانی بل یر  طرف ام

هجری( درگذشت و بجای وی فرزندش  3۷8سیمجور در سال )

دوله ملقب ابوعلی که از طرف امیر سامانی به عمادال

سمتی از  بر ق سید و  سان ر مت خرا به حکو بود  شده 

ثروت  شوکت و  قدرت و  لت  فت و بع ست يا ماوراءالنهر د

زيادی که بدست آورد و بتدريج نیم استقاللی پیدا کرد 

و کمتر اعتنا بامیر نوح سامانی میکرد در حقیقت بدون 

تار  ستقل رف یری م ند ام شود مان ياغی  شکارا  که آ آن

نامید و  ءالمويد من السما ءا امیرالمرامیکرد خود ر

هارون  خان  ستان بغرا خانی ترک شاه قرا با پاد هان  در ن

ضد  بر  مذاکره  خل  سلیمان( دا بن  هارون  يا  سی ) بن مو
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سامانیان شد و ويرا تشويق به تسخیر بخارا کرد و با 

وی قرار تقسیم متصرفات سامانیان را گذاشت که بهمین 

راخان به بخارا حمله کرد هجری( بغ 382علت در سال )

امیر نوح از ابوعلی سیمجور کمک خواست لیکن وی توجهی 

 بدرخواست امیر سامانی نکرد.

سال ) نوح در  یر  سبکتکین در  383ام که  جری(  ه

غزنین قوت يافت برای سرکوبی ابوعلی از وی کمک خواست 

شروع  بوعلی  با ا شتافت  سامانی  یر  مک ام سبکتکین بک

 بعد او را بسختی شکست داد.بجنگ کرد و در سال 

ابوعلی همینکه شکست خورد از در پوزش درآمد اما 

فت و در  گان ر ناگزير بگر بوعلی  کرد ا نايی ن نوح اعت

سال ) خت و در  سپاه پردا مع آوری  جا بج جری(  38۵آن ه

ندان  خورده بز ست  لیکن شک شد  نوح  یر  با ام نگ  عازم ج

م رفت افتاد اندکی بعد از زندان فرار کرد و به خوارز

پ  از اندی بجنگ امیر سامانی آمد در اين نوبت نیز 

شکست خورد و اسیر گرديد امیر نوح ويرا رهسپار غزنین 

سال ) سبکتکین در  عه  38۶کرد  بوعلی را در قل جری( ا ه

سال ) کرد و در  ندانی  يز ز گی او  38۷گرد جری( بزن ه

 خاتمه داد.

آخرين فرد معتبر اين خاندان که از وی اطالعی در 

شت د عد از درگذ که ب بود  سیمجور  سم  ست ابوالقا ست ا

عد از  مد و ب بوعلی درآ خود ا برادر  عت  پدرش باطا

زمانیکه ابوعلی نسبت بامیر ياغی شد ابوالقاسم خود 

جان  فايق از جر بوعلی و  که ا شید. در موقعی نار ک را ک

صرالدين  با نا ند و  شی کرد شون ک شتند و ق سان برگ بخرا

هجری( جنگیدند  38۶در سال ) سبکتکین و لشکر امیر نوح

اون ابوعلی پ  از دست يافتن موقتی بر خراسان وليت 

خود  غالم  بود ب ته  سیمجور گرف سم  هرات را از ابوالقا
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ايل منکو داد ابوالقاسم از برادر خود ابوعلی جدا شد 

خود  شون  با ق سبکتکین  اون  ند و  شابور بما و در نی

القاسم بخدمت بقريه خاکستر از قرای نیشابور رسید ابو

وی رسید و او شفاعت ويرا نزد امیر نوح کرده و وليت 

قهستان را برای وی گرفت ولی هنگامیکه سبکتکین بجنگ 

ايلک خان رفت او را بکمک خويش خواند اما ابوالقاسم 

تعلل کرد و رهسپار نیشابور گرديد و بر ضد سبکتکین 

جق مويش بغرا نوی و ع مود غز سبکتکین مح طرف   شوريد از 

به  یز  سبکتکین ن خود  شدند  سم  سرکوبی ابوالقا عازم 

يد  خود ند مت در  تاب مقاو سم  شتافت ابوالقا یب وی  تعق

 نااار بگرگان گريخت.

پ  از مدتی دوباره از طرف امیر منصور بن نوح 

سال ) شد و در  صوب  ستان من مت قه بار  388بحکو جری(  ه

ديگر در قهستان و بتحريک فايق که در بخارا بود بر 

ت يک بگ کرد در نزد یام  نوح ق بن  صور  سالر من وزون سپه

یع الول  یدو در رب توزون جنگ سپاهیان بگ با  شابور  نی

خت و از  388سال ) ستان گري به قه خورد و  ست  جری( شک ه

آنجا عازم پوشنج شد و آماده جنگ ديگری با بگتوزون 

سهل  ند و ابو صلح کرد کديگر  با ي بت  لیکن عاق يد  گرد

نوا سم بع ند ابوالقا توزون فرز خدمت بگ گان در  ن گرو

مانااد ابوالقاساام بقهسااتان رفاات و بگتااوزون رهسااپار 

نیشابور گرديد. بعدها مجددًا در جنگ بگتوزون و فايق 

لک بن نوح با محمود بن سبکتکین در مرو مو امیر عبدال

ابوالقاسم همراه آنان بود بهنگام فرار آنها وی نیز 

جاذب را  سالن  نوی ار مود غز سپ  مح خت  ستان گري بقه

ست داد.  سیمجور را شک سم  ستاد و ابوالقا ستان فر بقه

براهیم  بو ا که ا فت و هنگامی طب  ر نواحی  سم ب ابوالقا

س کرد ابوالقا خروج  سامانی  صر  ست و منت بدو پیو م 
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زمانیکه منتصر عازم نیشابور شد ابوالقاسم نیز همراه 

او بود و باتفاق منتصر بجرجان و از آنجا بسرخ  رفت 

و در اياان محاال در جنگاای کااه بااا ساابکتکین کردنااد 

 ابوالقاسم دستگیر و بفرمان سبکتکین روانه غزنین شد.

بر  که  سال  شتاد  يک ه مدت نزد سیمجوريان در 

فرمانروايی مطلق داشته اند در مقابله  خراسان غالباً 

با صفاريان و در جلوگیری از تجاوز ديالمه ری و عراق 

مرا  ند و از ا شته ا مام دا تاثیر ت سان  حدود خرا به 

باازرگ و ماادافعان ساالطنت و امااارت سااامانیان بشاامار 

میآمدند و در آخر کار بسبب رقابت هايی که با ديگر 

ش با پاد ند  یدا کرد سامانی پ مرای  سا به ااهان  مانی 

مخالفت برخاستند و عاقبت ايلک خان را به بخارا دعوت 

 و ماوراءالنهر را به ترکان تسلیم کردند.

ين  ستايش ا سکزی  بوالفرج  ند ا شاعران مان ضی  بع

خاندان را می کرده اند و بعضی از آنها مانند ابوعلی 

ست و  بوده ا شاعری  حه  خود دارای ذوق و قري سیمجور 

ات قابوساانامه مسااتفاد میشااود در انانکااه از حکاياا

یآورده  جای م مام ب یز اهت ضل و ادب ن هل ف شت ا نگهدا

 اند.

 زياريان

به  یان(  سله )ديلم يران دو سل کز ا غرب و مر در 

يار )  هر دو از  32۰نام آل ز که  يه  ه.ق. ( و آل بو

اند نواحی مرکزی و غربی ايران و  مناطق شمال برخاسته

فا آزاد کرد صرف خل یان فارس را از ت صا ديلم ند. مخصو

سال حکومت راندند و اون  12۷سخت نیرو گرفتند و مدت 

ای جز تسلیم نديدند حکومت  ها ااره خلفا در برابر آن
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بغداد را به آنها واگذاشتند و خود بعنوان خلیفگی و 

 احترامات ظاهری قناعت کردند.

دو خانواده ايرانی از نواحی  بويیانزياريان و 

بودند که توانستند به حکومت ايران  گیالنو  مازندران

و  طاهريانبرسند. در واقع، بعد از حکومت نیمه مستقل 

سامانی در  صفاريانپ  از  مری  مارت ا يام ا و در ا

گیالن  ماوراءالنهر، خانواده سپ   ندران و  های از ماز

 خراسانتوانستند بر قسمت عمده ايران غربی، يعنی از 

ها به نام  تسلط يابند. حکومت اين خانواده بغدادتا 

 است. شهرت يافته ديلمیان

شمالی  سمت  که در ق لم  ستان و دي سرزمینهای طبر

هااای صااعب العبااور و  الباارز و در پناااه کوههااا و دره

جنگلهای انبوه قرار دارد، از قديم اليام ) حتی پیش 

از اسالم ( حاکمیت خود را حف  کرده بود، انانکه زمان 

م. ( تا مدتها ايان  ۵31 – ۵۷9 انوشیروان ) خسرو اول

 وليت يک نوع حکومت خود مختار داشت.

با  يران )  ناف ا سلمانان در اک حات م عد از فتو ب

اينکه تا اقصی نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب مسلمان 

مد ( نان   در آ مالت آ مان از ح ستان و ديل هم طبر باز 

محفااوم مانااد. خاناادانهای قااديم آن ولياات، ماننااد 

) حدود رودبار  جستاناسپهبدان و قارنیان و خانواده 

و منجیاال ( همچنااان بااه آداب و رسااوم خااود زناادگی 

ف   می یز ح خود را ن مذهب  سیاری  نین، ب ند. همچ کرد

های از  که گروه گاری  تا روز ند،  فدار اکرد عراب طر

ی و شیعیان زيديه به آن نواحی پناه بردند خاندان عل

مان خانواده يت ه مورد حما که  و  ند. انان قرار گرفت ها 

حسن بان زياد در آن ناواحی ساکنی «  داعی کبیر »وقتی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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گزيد، جمعی کثیر از مردم طبرستان و گیالن به طرفداری 

او برخاستند. همچنین در جنگهايی که میان او و يعقوب 

م صفاری را داد،  یث  يغ ل بی در يت  گیالن از او حما ردم 

 نمودند .

 

 )مر دآويچ(مرد آويج

برای  ها  لوع آن يل ط مان اوا ستان از ه سئله طبر م

پسار  –سامانیان حل نشده بااقی ماناده باود. اسافار 

شیرويه، هر اند ابتدا با سامانیان همراه بود، اما 

در آخاار کااار باار آنااان شااوريد و بااه تاادريج گرگااان 

سان را در  شان و خرا قم و کا قزوين، ری،  ستان،  ،طبر

قلمرو خود آورد. اسفار فرماندهی سپاه خود را به يکی 

از بزرگان وليت، يعنی مرد آويچ پسر زيار سپرد، ولی 

س یان  با طغ قان خود  يد و در طال به رو گرد ربازان رو 

سید )  تل ر يچ  31۶به ق مرد آو مت  مرو حکو ه.ق. (. قل

شهرهای ری،  به  گیالن،  سمتی از  ندران و ق بر ماز عالوه 

قم و کرج ابودلف و ابهر و بالخره همدان رسید. حتی 

ستاد )  یز فر نور ن حدود دي به  خود را  ه.ق.  319سپاه 

ک فتح  صفهان را  يچ، ا مرد آو به (.  له  یال حم رد و خ

بغااداد را داشاات. وی بااه زبااان آورده بااود کااه ماان 

بر می سانی را  شاهی سا فاء  گردانم " ) شاهن تاريخ الخل

هد.  خت قرارد مدائن را پايت که  شت  صد دا سیوطی  ( و ق

او پ  از آنکه مراسم جشن سده را در اصفهان بر پای 

داشت. به علت اختالفی که میان غالمان ترک و ديلم او 

 323پیش آمده، به دست غالمان ترک در حمام کشته شد. ) 

 ه.ق. (.
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 وشمگیر

برادرش  ياران او  عی از  يچ، جم مرد آو عد از  ب

و ری احضااار  اصاافهانبااه  مازناادرانرا از « وشاامگیر»

کردند که حکومت را به بسپارند، اما، انانکه خواهیم 

ديد حکومت وليتهای عمده ديگر به دست آل بويه افتاد 

به  خود را مت  مرو حکو نواحی قل ضی  خانواده بع ين  و ا

حوالی مرزهای ايران در عصر ساسانی رساندند. در اين 

و قساامتی از  گرگااانماادت، وشاامگیر تنهااا بااه حکوماات 

. جنگهای او  ه.ق.( 3۵۷تا  323مازندران اکتفا کرد ) 

تقاضای کمک از نوح ، به شکست انجامید و آل بويهبا 

بن نصر سامانی نیز بی نتیجه ماند. وشمگیر در حالی 

شد، در حین شکار، مورد  که آماده نبرد با آل بويه می

حرم  شد ) اول م شته  فت و ک قرار گر گرازی  له   3۵۷حم

برادرش  با  شمگیر،  سر و ستون( پ ستون )بی ه.ق.(. به

بعد از مارگ  –رقابت داشت و حوزه حکومت قابوس  قابوس

به همان گرگان منحصر شد. در جنگی کاه میاان  –برادر 

او و آل بويه در حوالی استرآباد در گرفت، شکست خورد 

ه.ق.(. بعااد از آن،  3۷1و بااه خراسااان فاارار کاارد ) 

 ۴۰3گرگان در دست آل بويه باقی ماند و قابوس نیز در 

که  نواهر  ندش م عد از او، فرز سید. ب تل ر به ق ه.ق. 

خود  مرو  بر قل ست  بود نتوان یز  مود ن سلطان مح ماد  دا

بیفزايد و نوشیروان پسرش، و جستان نوه اش، تنها به 

ق. ه. ۴3۵صورت امرای محلی در گرگان تا حدود سالهای 

نواهر و  قابوس و م که  مدتی  مام  ند. در ت مت راند حکو

ساير اولد زيار در گرگان حکومت نیمه مستقلی داشتند، 

خاندان بويه که دست پرورده مرد آويچ بودند، پی در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   665 

يافتند و قلمرو حکومت خود  پی به فتوحات تازه دست می

 دادند. را توسعه می

 

 

 زياريان از نظرگاه ديگر 

  آل زيار

" زياريان " و " بويیان " دوخانواده ايراني از 

نواحي مازندران و گیالن بودند كه توانستند به حكومت 

 ايران برسند . 

يان و  ستقل طاهر مه م مت نی عد از حكو قع، ب در وا

ساماني در  مري  مارت ا يام ا صفاريان و در ا پ  از 

گیالن  سپ   ندران و  هاي از ماز خانواده  ماوراءالنهر، 

بر قسمت عمده ايران غربي ، يعني از خراسان توانستند 

 تا بغداد تسلط يابند .

شخص و دو  نام م به دو  ها  خانواده  ين  مت ا حكو

يان ) ته : زيار شهرت ياف تاريخ  پي در  پي در  آل  دوره 

 زيار ( و ديلمیان )بويیان ، آل زيار ( .

شمالي  سمت  كه در ق لم  ستان و دي سرزمینهاي طبر

ها  ناه كوه برز و در پ بور و ال صعب الع هاي  و دره 

جنگلهاي انبوه قرار دارد ، از قديم اليام ) حتي پیش 

كه  بود ، انان كرده  ف   خود را ح یت  سالم ( حاكم از ا

م. ( تا مدتها  531/  5۷9زمان انوشیروان ) خسرو اول 

 اين وليت يك نوع حكومت خود مختار داشت . 

با  يران )  ناف ا سلمانان در اك حات م عد از فتو ب

ينكه تا اقصي نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب مسلمان ا

مد ( نان   در آ مالت آ مان از ح ستان و ديل هم طبر باز 

محفااوم مانااد. خاناادانهاي قااديم آن ولياات ، ماننااد 
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اسپهبدان و قارنیان و خانواده جستان ) حدود رودبار 

مي  ندگي  خود ز سوم  به آداب و ر نان  یل ( همچ و منج

مذهب خود را نیز حف  كردند  كردند . همچنین ، بسیاري

ندان  فدار خا عراب طر هاي از  كه گروه گاري  تا روز  ،

ناه  نواحي پ به آن  يه  شیعیان زيد لي ) ع ( و  ضرت ع ح

بردند و مورد حمايت همان خانواده ها قرار گرفتند . 

انانكه وقتي " داعي كبیر " حسن بن زيد در آن نواحي 

و گیالن به سكني گزيد ، جمعي كثیر از مردم طبرستان 

یان  كه م هايي  نین در جنگ ستند . همچ فداري او برخا طر

گیالن از او  مردم  صفاري را داد ،  یث  قوب ل او و يع

 حمايت بي دريغ نمودند .

ستان  بر طبر سامانیان  كه  گاري  ستان در روز آل ج

صر  ند نا يه مان یان زيد به داع لب  ند ، اغ سلط يافت ت

یر ) ياري  3۰1تا  28۷  كب هي و  ند. ه.ق( همرا مي نمود

هي  يه همرا با زيد يت  فوذ ول صاحب ن جال  عد از آن، ر ب

داشتند، كه از آن جمع میتوان از " ماكان " پسر كاكي 

يار  سر ز يج " پ مرد آو شیرويه و "  سر  سفار " پ و " ا

نام برد. سامانیان، توسعه قسمت غربي ممالك خود را 

  تا حدود كرمان و گرگان و ري امتاداد داده بودناد .

شمالي را با ت سمت  مان ، ق ين ز كه در ا به اين جه  و

سمت  ند ، ق مي كرد سپهداران او اداره  كاكي و  كان  ما

شد ، مي  ستان  مان و سی شامل كر كه  نوبي آن  ست   ج به د

سرداران  كي از  خود ي كه  یاس  بن ال مد  لي مح بو ع ا

ه.ق. ( . او  321ناراضي ساماني بود ، افتاد ) حدود 

رمان و سیستان و قسمتي و فرزندش نزديك اهل سال بر ك

كه  ند  ها بود یز همان شتند . ن ني دا فارس حكمرا از 

حكومت نشین كرمان را از سیرجان به محل فعلي كرمان 
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منتقل ساختند و قلعه و باروهاي شهر را تعمیر كردند 

 . 

لزم به ذكراست كه حكومت آل الیاس ، توسط امراي 

ه ، آل ه.ق. ( و معزالدول 35۷آل بويه از میان رفت ) 

 الیاس را از سیرجان بیرون كرد . 

خالو ( كاكو =  كاكي )  كان  بار   ما تدا در در اب

سامانیان مقام و شغل داشت و حكومت مازندران از جانب 

آنان به او تعويض شد. اما ، طولي نكشید كه مورد خشم 

نصر بن احمد ساماني قرار گرفت . در جنگي كه میان او 

اغاني ، سردار ساماني ، در و ابو علي احمد بن محتاج 

ه.ق. (  329حوالي گرگان روي داد ، ماكان كشته شد ) 

. 

براي  ها  لوع آن يل ط مان اوا ستان از ه ساله طبر م

بود نده  باقي ما شده  حل ن سر سامانیان  سفار ، پ . ا

شیرويه ، هر اند ابتدا با سامانیان همراه بود ، اما 

گان تدريج گر به  شوريد و  نان  بر آ كار  خر  ، در آ

خود  مرو  شان را در قل قم و كا قزوين، ري،  ستان،  طبر

آورد. اسفار فرماندهي سپاه خود را به يكي از بزرگان 

با  خود  لي  سپرد ، و يار  سر ز يچ پ مرد آو ني  يت، يع ول

تل  به ق قان  يد و در طال به رو گرد سربازان رو  یان  طغ

سید )  بر  316ر عالوه  مردآويچ  مت  مرو حكو ه.ق. ( . قل

سمتي از گیالن، به شهرهاي ري، قم و كرج مازندران و ق

و ابهر و بالخره همدان رسید . حتي سپاه خود را به 

ستاد )  یز فر نور ن مردآويچ،  319حدود دي ه.ق. ( . 

اصفهان را فتح كرد و خیال حمله به بغداد را داشت . 

وي به زبان آورده بود كه من شاهنشاهي ساساني را بر 

كه  پ  از آن گردانم. او  سده را در مي  شن  سم ج مرا

اصفهان بر پاي داشت . به علت اختالفي كه میان غالمان 
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ترك و ديلم او پیش آمده ، به دست غالمان ترك در حمام 

 ه.ق. ( .  323كشته شد . ) 

برادرش "  ياران او  عي از  مردآويچ ، جم عد از  ب

وشاامگیر " را از مازناادران بااه اصاافهان و ري احضااار 

به مت را  كه حكو ند  كه  كرد ما ، انان سپارند ، ا ب

خواهیم ديد حكومت وليتهاي عمده ديگر به دست آل بويه 

خود  مت  مرو حكو نواحي قل ضي  خانواده بع ين  تاد و ا اف

ساندند .  ساني ر صر سا يران در ع هاي ا حوالي مرز به  را

در اين مدت ، وشمگیر تنها به حكومت گرگان و قسمتي 

. جنگهاي  ( .ه.ق 35۷تا  323از مازندران اكتفا كرد ) 

مك از  ضاي ك ید و تقا ست انجام به شك يه ،  با آل بو او 

نوح بن نصر ساماني نیز بي نتیجه ماند . وشمگیر در 

حالي كه آماده نبرد با آل بويه مي شد ، در حین شكار 

، مورد حمله گرازي قرار گرفت و كشته شد ) اول محرم 

با  35۷ شمگیر ،  سر و ستون ( پ ستون ) بی ه.ق.( . به

ادرش قابوس رقابت داشت و حوزه حكومت قابوس ف بعد بر

از مرگ برادر، به همان گرگان منحصر شد . در جنگي كه 

فت ،  سترآباد در گر حوالي ا يه در  یان او و آل بو م

ه.ق.( . بعد  3۷1شكست خورد و به خراسان فرار كرد ) 

قابوس  ند و  باقي ما يه  ست آل بو گان در د از آن ، گر

ه قتل رسید . بعد از او ، فرزندش ه.ق. ب 4۰3نیز در 

بر  ست  بود نتوان یز  مود ن سلطان مح ماد  كه دا نواهر  م

نوه  ستان  سرش ، و ج شیروان پ يد و نو خود بیفزا مرو  قل

حدود  تا  گان  لي در گر مراي مح صورت ا به  ها  اش ، تن

كه  435سالهاي  مدتي  مام  ند . در ت مت راند ه.ق. حكو

يار در ساير اولد ز نواهر و  مت  قابوس و م گان حكو گر

، خاندان بويه كه دست پرورده مرد نیمه مستقلي داشتند
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پي در پي باه فتوحاات تاازه دسات ماي  آويچ بودند ، 

 يافتند و قلمرو حكومت خود را توسعه مي دادند.

 

 دولت علويان طبرستان

لي  ضرت ع هارم، ح مام ا لت ا عد از رح سین،ب   بن ح

گروهي از شیعیان او معتقد به  ،امام سجاد علیه السالم

امامت فرزندش زيد شدند. زيدبن علي در زمان هشام بن 

ه.ق. ( بر  122  در سال )  ه.ق.( 125 ا 1۰5عبدالملك ) 

مل او ) فه( عا حاكم كو في  مر ثق بن ع سف  كرد،   يو خروج 

اما قیام وي سركوب شد و به شهادت رسید. پ  از زيد، 

یي ) سرش( يح سان گري  پ جان به خرا یه جوز خت و در ناح

حاكم  سیار ) صربن  كرد. ن یام  ياب( ق لخ و فار بین ب (

ستاد.  نگ وي فر به ج مازني را  بن احوز سلم  سان( م خرا

  مسلم يحیي را كشت و سر او را نزد ولیدبن عبدالملك )

یام   ه.ق.( 129ا 125 تا ق يد  بن ز یي  سد يح ستاد. ج فر

ساني )  سلم خرا بود. وي آ 129ابوم بردار  ن را ه.ق ( 

از دار پااايین آورد و بااه خاااك سااپرد. مشااهد او در 

پل ( ساري  يا  سرپل  شهر  يك  جان ) نزد گاه   جوز زيارت

است. گويند مرگ يحیي بن زيد به حدي در مردم خراسان 

اثر گذاشت و آنان را غمگین كرد كه در آن سال هر اه 

 پسر در خراسان زاده شد، يحیي يا زيد نام نهادند . 

، پیروان او به اند گروه تقسیم  پ  از مرگ زيد

سمیه  سنیه و قا سیه ، ح نان ادري ترين آ كه معروف شدند 

 بودند . 

 

 ادريسیه 
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پیروان ادري  بن عبدهللا بن ابي طالب ) ع ( بودند 

ه.ق. بر مراكش و شمال آفريقا  3۷5تا  112كه از سال 

حكومت كردند و اولین دولت مستقل شیعه علوي در اسالم 

 روند .به شمار مي 

 

 قاسمیه 

اصحاب قاسم بن ابراهیم بن طباطباالرسي بودند . 

ه.ق.( را  5۷۰تا  28۰اينان دولت ائمه رسي ) از سال 

يدي  من ز مردم ي ثر  ند . اك گذاري كرد يه  من پا در ي

هستند و امام زيدي يمن امام محمد البدر تا جمهوريت 

 يمن در صنعا مي زيست . 

 

 حسنیه 

ياران حسن بن زيدبن حسن بن علي بودند كه دولت 

به  نون  ند . اك سی  كرد ندران را تا لوي ماز شیعیان ع

 اختصار به معرفي آنان مي پردازيم : 

 

 

 علويان طبرستان 

سن )ع( مام ح ندان ا سني )فرز يان ح هاي علو (  قیام

جاز  سن در ح بن ح لي  بن ع سین  یه و ح ف  الزك مد ن مح

ندگان ندو باقیما كام ما يك  نا فخ " ) نزد در وادي " 

ه.ق. بااه دساات  196مكااه ( در هشااتم ذي الحجااه سااال 

عباسیان به شهادت رسیدند. بعدها شیعیان اين روز را 

اعالم كردند. عدم   مانند واقعه كربال، " يوم العزا "

موفقیت علويان در حجاز موجب شد كه بسیاري از آنان 

هاي  براي ر ند و  بال و ري روي آور ناطق ج ستم به م از 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   6۷1 

سوم  قرن  سط  ند. در اوا ندگي كن نه ز سیان مخفیا عبا

هجري، مردم، " كالر " و" رويان" كه از ستم محمد بن 

بودند،   حاكم طاهري طبرستان( به جان آمده اوس بلخي )

بن  مد  نب مح به جا يان  قوا و ورع علو شاهد ت با م

ابراهیم بن علي بن عبدالرحمن بن زيدبن حسن بن علي 

سالم ر یه ال براي عل عت  ست بی ندو از وي درخوا وي آورد

بن  سن  نب ح به جا نان را  ما، او آ ند. ا ندهي كرد فرما

مايي  شتند، راهن مت دا كه در ري اقا سماعیل  يدبن ا ز

كرد. طبرستانیها از حسن بن زيد دعوت كردند كه رياست 

نان را  ست آ يد در خوا بن ز سن  پذيرد. ح به  نان را  آ

طبرستان شد، نام  ه.ق. عازم 25۰اجابت كرد و در سال 

خاب   " یر را انت عي كب يا دا حق "  لي ال لق ا عي الخ دا

كرد و به زودي با پیرواني كه هر روز بر شمار آنان 

صرف  مل را ت شت و آ كالر و پايد نواحي  شد،  مي  فزوده  ا

ما  ند، ا یرون را جا ب يان را از آن حاكم طاهر كرد. وي 

ع عد دا سال ب طاهري در  بد هللا  بن ع سلیمان  له  ي ضد حم

كبیر را مجبور كرد كه تمامي ناحیه طبرستان را تخلیه 

كند و به نزد هواخواهان خود در كوهستان ديلم پناه 

جويد. ولي به زودي حسن بن زيد بر سلیمان غلبه كرد و 

حتي حرم و متعلقان وي را هم به اسارت گرفت ) كه با 

ند ( .  سايمان برگردا به  نان را  كرام آ جوانمردي و ا

دل از طبرستان بريد و به خراسان رفت . با  سلیمان هم

ني از  يان فراوا ستان ، علو يد طبر بن ز سن  ستیالي ح ا

سیدند . وي  خدمت او ر به  شام  طراف  عراق و ا جاز و  ح

نیز در حق تمام آنان نیكويي كرد و آنان را به خدمت 

سیصد علوي شمشیر  گماشت . گويند كه هنگام سوارشدن ،

ي كردند . وي سالنه سي هزار كشیده در كنار او حركت م
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تا  ستاد  مي فر غداد  به ب ستحق  يان م براي علو نار  دي

نقیب علويان در بین آنان تقسیم كند . علويان زيدي 

ه.ق. گرگان را ، كه سال قبل از دست داده  253در سال 

سال  تا  گرفتن و  پ   باز  ند ،  هر و  254بود ه.ق. اب

ويان ، خالفت زنجان و قزوين را گشودند . پیروزيهاي عل

سال  كرد و در  توحش  سي را م باهلل  255عبا ه.ق. المعتز

عباسي سرداران خود " موسي بن بغا الكبیر " و " مفلح 

" را به طبرستان فرستاد . اينان تمام نواحي متصرفه 

علويان را از ايشان پ  گرفتن ، ولي وفات خلیفه موجب 

راق شد كه سرداران نواحي متصرفه را رها كنند و به ع

 باز گردند . 

ديلمیان بار ديگر در اطراف حسن جمع شدند و وي 

مان،  ين ز فت. در ا ستیال يا ستان ا نواحي طبر مام  بر ت

نان  شدند . اي ستان وارد  سواحل طبر به  سي  هي رو گرو

تل  به ق سیاري را  مردم ب ند و  تش زد ستاها را آ رو

رساندند حسن بن زيد آنان را در هم شكست و فراريان 

ه.ق. يعقوب لیث صفاري  26۰ام شدند. در سال روس قتل ع

تا  يان را  مد و علو گان آ به گر سان  صرف خرا پ  از ت

 كوهستانهاي ديلم تعقیب كرد .

سیستانیها بسیاري از شهرها و روستاهاي طبرستان 

را آتش زدند. اما به نااار پ  از مدتي از طبرستان 

 2۷۰عقب نشستند و به خراسان باز گشتند. حسن در سال 

ه.ق. در گذشت . عدالت خواهي ، بارزترين ويژگي اخالقي 

 او در زمان زمامداريش بود . 

با در گذشت حسن ، ابوالحسین ) دامادش ( به مدت 

مد  بل مح ما در مقا كرد ، ا صاحب  مت را ت ماه حكو ده 

)برادر حسن( نااار به تسلیم شد. محمدبن زيد لقب " 

شاهد متبركه القائم بالحق " را بر خود نهاد. محمد م
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( را كه ويرانشده حضرت علي ) عحضرت امام حسین )ع( و 

بودند ، تعمیر كرده و براي علويان خارج از طبرستان 

كه  شد  جب  مل مو ين ع ستاد. ا سیار فر صالت ب هدايا و   ،

شهرت و سخاوت محمد بال گیرد و در بین سادات محبوبیت 

 زيادي به دست آورد .

سال  ندان  2۷۷در  كه ا مه،  بن هرث فع  ه.ق. را

ستیال  سان ا بر خرا شت،  سي ندا فت عبا به خال نايي  اعت

يافت. وي از آنجا به طبرستان آمد و سراسر اين ناحیه 

را گشود. المعتضدباهلل عباسي نیز حكومت خراسان را به 

با  یز  فع ن كرد. را گذار  فع( وا یب را یث )رق مربن ل ع

عت صلح و بی يد  بن ز مد  سال  مح مود. وي در  ه.ق.  283ن

شهر  يان در آن  نام علو به  كرد و  صرف  شابور را ت نی

ديري نپايید كه عمرو لیث وي را از  خطبه خواند. اما، 

رافع به خوارزم فرار  نیشابور بیرون راند. آن گاه، 

كرد و در آنجا به قتل رسید. مردم رويان و كالر همراه 

علويان پشتیباني با پادوسبان قارنوندي، صادقانه از 

مان  سرانه ديلی خود  تار  شونت و رف ما، خ ند. ا مي كرد

باعث مخالفت علويان گرديده بود . با وجود اين ) علي 

يان  با علو شمني  كه از د ندي  قارن باو فت  غم مخال ر

سر  بر  هم  خود را  جان  بت  بود و عاق فل ن قه اي غا دقی

ستان  مردم طبر ثر  يت اك يان از حما شت.( علو ين گذا ا

خور سال بر ند . در  يد " 28۷دار بود بن ز مد  ه.ق. مح

داعي كبیر " رهسپار فتح خراسان شد. اما ، محمد بن 

هااارون سرخسااي سااردار ساااماني در گرگااان راه را باار 

 علويان گرفت و محمد بن زيد را به قتل رسانید . 

ستان  يت طبر مام ول هارون ت بن  مد  پ  از آن ، مح

با سنت  مذهب  فت و  خود گر صرف  به آن را در ت گر  ر دي

يان  به ز ني  هاي كال نین قرامت شت و همچ باز گ قه  منط
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ستا ، ين را شد . در ا خت  يان پردا يدگان علو ند  د فرز

لي  بن ع سن  ند . ح خارا برد به ب يد ( را  مد ) ز مح

 الطروش حسیني هم ري گريخت .

سامانیان  عت  ندي از اطا پ  از ا هارون  بن  مد  مح

با ح كرد و  صرف  لي سرباز زد . او ري را ت بن ع سن 

مد  ساماني ، مح سماعیل  یر ا مود . ام عت ن طروش ، بی ال

تل  به ق خارا  ست آورد و او را در ب به د هارون را  بن 

رساند . سامانیان ابوالعباس عبدهللا بن محمد بن نوح را 

كي  به نی مردم  با  ستادند . او  ستان فر مت طبر به حكو

 رفتار كرد و سادات علوي مقیم طبرستان را گرامي داشت

ساي  براي رو نین ،  مود. همچ بت ن سیار مح نان ب به آ و 

 ديلمي هداياي زيادي فرستاد. 

مدبن  شاهي اح سماعیل و پاد یر ا شت ام با در گذ

مت  نوح از حكو مدبن  بن مح بدهللا  باس ع سماعیل ، ابوالع ا

به  ستان را  سماعیل طبر مدبن ا شد و اح عزول  ستان م طبر

كرد تاري  بد رف مردم  با  سپرد . وي  ترك  . در  سالم 

نتیجه ، مردم طبرستان از او رنجیده شدند . به نااار 

ستان  به طبر باس را  گر ابوالع بار دي ساماني  بار  ، در

 298فرستاد . اما ، مي بعد از مدتي كوتاه در گذشت ) 

يان داد ،  به علو يي  صتي طال باس فر مرگ ابوالع ه.ق. ( 

زياارا جانشااین وي محمااد ابااراهیم صااعلوك باار خااالف 

باس ، شت . ابوالع ستان دا مردم طبر با  شن  تار خ رف

بن  ستان  بري ج به ره ند و  یز رنجید ستانیان ، ن طبر

مرزبان ، حسن بن علي بن حسن معروف به " اطروش " ) 

براي  ستان )  به طبر بود ،  فراري  كه در ري  كر( را 

لي  بن ع سن  ند . ح عوت كرد يد ( د بن ز مد  خواهي مح خون

ب بود . وي ق شمند  يب و دان مردي اد طروش  شهادت ا ل از 

محمد بن زيد ، در بین گیالنیان به تبلیغ اسالم اشتغال 
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یار  سالم اخت نوز ا كه ه یان را  سیاري از ديلم شت و ب دا

قب "  طروش ل مود . ا هدايت ن سالم  به ا ند ،  كرده بود ن

ناصر الحق " را برگزيد و سیاه جامگان عباسي ) مسوده 

 ( را از طبرستان و ديلم بیرون راند . 

سال  به  3۰1در  خود را  گي  سفر جن طروش  ه.ق. ا

طبرستان آغاز كرد و در ناحیه نوروز يا نورود االوس، 

محمد بن صعلوك را شكست داد و پیروزمندانه وارد آمل 

طروش  سامانیان، ا بل  له متقا عد، در حم سال ب شد. در 

آمل را از دست داد و تا االوس عقب نشست. اما پ  از 

سامانیان را  گر  بار دي هل روز  یرون ا ستان ب از طبر

یروزي  كرد. پ صرف  قت ت طور مو به  گان را  ند و گر را

ستم  بن ر شروين  له  ستان از جم هم طبر كام م طروش، ح ا

بادت و  لم و ع كرد . ع عت وادار  به اطا سبان را  پادو

رفتار انساني وي با مردم طبرستان ، ناظران و مورخان 

بري )  ير ط بن جر مد  ست . مح شته ا سین وادا به تح را 

صر به  معا مردم  سد : "  مي نوي باره او  طروش ( در  ا

عدالت و حسن رفتار و برپايي حق كسي را همانند اطروش 

ند ." سال   نديد حق ،  3۰4وي در  به  شت و  ه.ق. در گذ

 لقب " ناصر كبیر " شايسته او بود . 

بعد از مرگ داعي كبیر ، حسن بن قاسم ) داماد 

سین احمد ( وي ( با مساعدت فرزند بزرگ داعي ) ابوالح

صغیر " را  عي  نام " دا سید و  يان ر ست علو به ريا

اختیار كرد . ابوالقاسم جعفر ) برادر احمد ( فرزند 

ناصر كبیر از اين كار ابراز نارضايتي كرد و به قصد 

باز گرفتن حكومت ، از آمل بیرون آمد . جعفر در سال 

ه.ق. داعااي را شكساات داد . ولااي مااردم جعفاار را  3۰6

 ه.ق. به آمل آمد . 3۰۷داعي در سال راندند و 
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ه.ق. داعي سردار خود لیلي بن نعمان  3۰8در سال 

را به خراسان فرستاد . او از ضعف سامانیان استفاده 

كرد و دامغان ونیشابور را گشود و به طوس رفت ولي از 

سید )  تل ر به ق خورد و  ست  ساماني شك شگر  ه.ق.(  3۰9ل

به گرگان عقب نشستند باقیمانده علويان فراري نیز ، 

. 

ه.ق. نصربن احمد ساماني كه از دست  31۰در سال 

به  سان  گان و خرا به گر صحاب او  عي و ا ندازيهاي دا ا

نام "  به  خود  سرداران  كي از  بود، ي تاده  شت اف وح

قراتكین" را در راس سپاهي به گرگان فرستاد. در اين 

لشگر كشي باز ابوالقاسم جعفر با دشمنان داعي همدست 

بود و اندي بعد ابوالحسین احمد نیز به ايشان پیوست 

. اگر اه داعي ابو الحسین را مغلوب و با خود همراه 

نمود ولي ، تاب مقاومت نیاورد و به اسپهبد محمد بن 

شهريار قارنوندي پناه برد . اما اسپهبد به جوانمردي 

بن  مد  سي ) مح فه عبا مل خلی نزد عا به  فت و  اورا گر

 تاد . وهسودان ( فرس

داعي تا كشته شدن محمد بن وهسودان به دست محمد 

بن مسافر سالري، در الموت زنداني بود . بعد از رهايي 

مت را در  مدعیان حكو شت و  گیالن بازگ به  ندان،  از ز

جعفار باه ري گريخات و   طبرستان و گرگان شكست داد .

احمد به فرمان داعي ، به حكومت گرگان انتخاب شد . 

، عده اي از سران گیل و ديلم براي گشتن  در اين زمان

به  ندگان )  ئه كن مه توط ما ، ه ند. ا ئه اید عي توط دا

علت فاش شدن توطئه ( از جمله هروسندان بن تیرداد ) 

 پادشاه گیلها ( و خال مرد آويچ به قتل رسیدند . 
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سال  برادرش )  311در  مد و  گر اح بار دي ه.ق. 

را تصرف كردند و  علیه داعي متحد شدند و آمل  جعفر (

آن گاه ، داعي به نواحي كوهستاني ديلم پناه برد و 

شت  عد از در گذ ماه ب ند. دو  مل درآمد به آ برادر  دو

گیالن  تا  عي را  ست و دا جاي وي نش به  مد  فر ، اح جع

 تعقیب كرد . 

فر ، شت جع سال   پ  از درگذ سران  312در  ه.ق. 

ب مد( را  سران ابواح كي از پ مد )ي بوعلي مح لم ا ه دي

امارت علويان برداشتند. كشاكش دروني علويان موجب آن 

شد كه روساي گیل و ديلم كه در زمان ناصر كبیر جرات 

دخالت در امور را نداشتند ، علويان را آلت دست خود 

 قرار دهند . 

قدرت ، نگ  ين ج یان ا به  از م مي  بر ديل دو ره

نامهاي اسفار شیرويه و ماكان كاكي به عنوان رقباي 

سااربرآوردند . ماكااان كاااكي و پساارعمش ) حساان اصاالي 

يت و  فر ( حما اك جع سر كو سماعیل ) پ یروزان ( از ا ف

ابوعلي محمد را دربند كردند . اما ، ابوعلي محمد پ  

مت  به حكو سفار  ستي ا با همد كان ،  برادر ما شتن  از ك

برگشت . اندك زماني بعد ، وي در بازي اوگان كشته شد 

   بر جاي او نشست .  و برادرش ) سیدابوجعفر (

شد .  به رو  سفار رو شورش ا با  فر  بو جع مت ا حكو

سال  كان در  كرد و  314ما ستفاده  صت ا ين فر ه.ق. از ا

او را از آمل بیرون راند، داعي را به طبرستان دعوت 

ست  ستان را در د مت طبر كديگر حكو فاق ي به ات كرد و 

 . استا ، اسفار نیز به گرگان گريختگرفتند . در اين ر

بازگشت دوباره داعي ) با فتح نه اندان استوار 

( آغاز شد . به دنبال آن ، ناحیه ري تا قم را نیز 
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گشود . اسفار كه در حمايت سامانیان در گرگان به سر 

ستان را  كرد و طبر ستفاده  عي ا بت دا برد ، از غی مي 

بدون  له ،  ين حم بر ا شنیدن خ با  عي  مود. دا صرف ن ت

و در كنار دروازه مرد آويچ  ماكان به طبرستان برگشت

. پ  از اندي ،   ه.ق.( 316زياري به قتل رسید ) سال 

ماكان در ري از اسفار شكست خورد و به ديلم گريخت . 

وي در يكي از كروفرهاي خود در مقابل سامانیان ، به 

هالكت رسید . علويان ، عالوه بر تبلیغ و ترويج اسالم 

ي هاام در زمینااه در میااان ديلمیااان ، خاادمات فراواناا

فرهنگي به اين ناحیه از ايران ارائه دادند. همچنین 

، انان را بايد از اولین موسسان مدرسه در ايران نام 

برد . اولیاء هللا آملي ، داعي صغیر را از اولین پايه 

 گذاران مدرسه در ايران دانسته است .

 آل بويه

یان، ) يا بوي يه  م(  1۰۵۵-932ق /  ۴۴۷-32۰آل بو

نیهای  از دودمان خش  ايرا که در ب ست  سالم ا پ  از ا

 کردند. فرمانروايی می عراقو  ايرانمرکزی و غربی 

 

 پیشینه

به  یان(  سله )ديلم يران دو سل کز ا غرب و مر در 

ه.ق.( و آل بويااه کااه هاار دو از  32۰) آل زيااارنااام 

و  ايراناند نواحی مرکزی و غربی  مناطق شمال برخاسته

یان  فارس صا ديلم ند. مخصو فا آزاد کرد صرف خل را از ت

سال حکومت راندند و اون  12۷سخت نیرو گرفتند و مدت 

ای جز تسلیم نديدند حکومت  ها ااره خلفا در برابر آن

بغداد را به آنها واگذاشتند و خود بعنوان خلیفگی و 

 ۴۴۷کردند. اين سلسله در سال احترامات ظاهری قناعت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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اختالف دائمی که با  ٔ  ه. ق. بدست سلجوقیان و در نتیجه

قرض  شتند، من نی دا لی ايرا یران مح گر ام يار و دي آل ز

 شد.

ترک و که امراء  بغداددر سالهای ضعف و انحطاط 

لم  یل و دي فهکرد و گ ست  خلی گاه وی د هم در تخت را 

نشانده قدرت و غلبه خويش ساخته بودند، با آن که در 

انديشه ايجاد يک قدرت پايدار همراه با احیاء  ايران

یه داران  سیاری از داع خاطر ب ستانی در  يگ با مرده ر

صر، از  یلع لمو  گ بریو  دي ين  ط قق ا بود، تح شکفته 

روياء آن هم در يک مدت کوتاه، تا حدی فقط برای آل 

ممکن شد که آن نیز به سبب اختالفات خانگی، تقید  بويه

بات  با انقال خورد  يديان، و بر عوت ز ید از د به تقل

خیلی زود مثل يک رويای صبحگاهی پايان يافت،  خراسان

ملقب  ديلمی علی بن بويهسلسله  مع هذا بنیانگذار اين

لهبه  برادر زاده عمادالدو سناش  و  بن ح سرو  نا خ  ف

، با وجود محدود بودن امارت خويش عضدالدولهمعروف به 

و با آن که در زمان آنها فرصتی هم برای احیاء فرهنگ 

باستانی در قلمروشان پیدا نشد، باز استعداد خود را 

شان بر های دور ن ته قرن ست رف حدت از د سازی و ای باز

دادند. هر اند دولت آنها به رغم انتسابی که بر وفق 

يک  به  صر  سم ع شاهر ثل  پاد ستانی م گوربا هرام  هم  ب

 بهرامموفق به ايجاد تعادل پايدار عصر از ياد رفته 

نشد، باری طی اندين دهه فرمانروايی  يزدگرددر قلمرو 

، معتصمو  مروانو  سعد بن ابی وقاصآنها، قدرت اخالف 

مردم  شت  پیش از آن در سرنو که  عالی را  قش ف يرانن  ا

صر  نه عنا ساخت و بدينگو بدل  عالی م قش انف به ن شت  دا

بار ديگر آنچه  ايرانيی از طوايف و اقوام مردم  تازه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86%D8%A7_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ُنت  هل س کان ا عراب و تر به ا سالها  طی  يران  را ا

مر بار ه ين  ند، ا شته بود گر واگذا شیعه، دي يین  اه آ

بار، و گراه برای مدتی کوتاه، به دست آوردند. دولت 

ضور  شیعی آل يران ح سرزمین ا می از  خش مه يه در ب بو

 داشت.

که گويا شغل ماهیگیری  بويهسه تن از فرزندان 

مرای  گیالندر  خدمت ا به  شتند،  ياردا ند.  آل ز در آمد

کرد. همچنین،  هم از آنان حمايت می ماکان کاکیالبته، 

نیز قرار  مردآويچمورد حمايت « حسن»و « احمد»، «علی»

، ظاهرًا توسط علی مرد آويچبرای  اصفهانگرفتند. فتح 

برادر بزرگ مرد  که  تل  پ  از ق فت.  صورت گر بود  تر 

يچ،  ترکآو مان  مان  غال ترس غال میاز  صوص ديل به خ  ،

يه بن بو لی  سن ع طراف گريخ ابوالح یدان به ا ند و م ت

به همراه  علی بن بويهخالی ماند.  ديلمیانتنها برای 

فتح  به  شت  سین دا یه ابوالح که کن مد  خود، اح برادر 

ک را که (. وی، غالمان تره.ق. 32۶توفیق يافت ) اهواز

در آنجا پناه گرفته بودند متواری « بجکم»به سرداری 

 ساخت.

شد  فارس، عازم خوزستانعلی بن بويه پ  از فتح 

به  یز  مد ن مانو اح يت  کر فتح آن ول به  روی آورد و 

المستکفی رفت و  بغداد(. سپ ، به ه.ق33۴نايل آمد ) 

 بغادادرا مطیع خود ساخت. خالفت  – عباسیخلیفه  – باهلل

ديد، به  که پیشرفتهای برادران بويه را برای العین می

با آنان « ابن مقله»صالحديد بعضی وزرای خود، از جمله 

ن فرستاد که از در مماشات در آمد و لقب خاص برای آنا

و احمد « رکن الدوله»و حسن را « عماد الدوله»علی را 

 نامید.« معزالدوله»را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D9%88%DB%8C%DA%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%88%DB%8C%DA%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B2%DB%B6_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AC%DA%A9%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B4%D9%87.%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%81%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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دستور داد سب  بغدادهمان معزالدوله بود که در 

( موقوف شود و مراسم عزاداری ماه محرم را  ع لی )آل ع

يام  صوص، در ا به خ شت.  شورایبرپادا  ه.ق. 3۵2سال  عا

یری در  مع کث غدادکه ج سته  ب ها ب ند و بازار گرد آمد

مه پر شد، مردم آن روز آب ننوشیدند و در بازارها خی

ها پالس آويختند و زنان بر سر  پا کردند و بر آن خیمه

خود می بور  وروی  يارت ق سم ز مان ر ين ز ند. از ا کوفت

رايج گرديد و بغداد به دو قسمت  –علیهم اسالم  –ائمه 

شین ) شیعه ن هم  شد )کرام سیم  شین تق سنی ن  3۶3( و 

مان آل  هم در ز يان  بت علو قام نقا نین، م ه.ق.(. همچ

مان  شد. در ز سی   يه تأ لهبو کن الدو مذهب  ر که  بود 

 شیعه رسمیت کامل يافت.

مرای  مداا يت  نیح به حما فهکه  غداد  خلی به ب

ند، از  لهتاخت له در  معزالدو ند. معزالدو ست خورد شک

 33۷را تصرف کرد. همچنین در سال  بصره ه.ق. 33۶سال 

صلبه  ه.ق. خت و  مو لهتا صر الدو مدانی نا فراری  ح را 

در بغااداد  ه.ق. 3۵۶ساااخت.اقامت معزالدولااه در سااال 

 ادامه داشت.

 338تر، )متوفی به سال  ، برادر بزرگعمادالدوله

جه.ق. شت، از ( از آن سری ندا که وی پ لها  کن الدو  ر

پناه »بود در خواست کرد تا  ریو  عراقبرادرش که در 

سر به « خ سرش را  شود.  شیرازپ شین او  که جان ستد  بفر

 شیرازيافت و در « عضد الدوله»اين پناه خسرو، لقب 

پرداخت.  خلیج فارسو بنادر و سواحل  فارسبه حکمرانی 

به  ه.ق. 3۵9، مردی با تدبیر بود، او در رکن الدوله

، را که «حسین کرد»، پسر حسنويهلشکر کشید و  کردستان

ير او،  کرد. وز صالحه  به م بود، وادار  يت  حاکم آن ول

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B5%DB%B2_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B6_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B7_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B7_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B5%DB%B6_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B8_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B3%DB%B8_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87_%D8%AE%D8%B3%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B5%DB%B9_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
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بود، قرارداد مصالحه را  عمیدکه فرزند اين  ابوالفتح

 امضاء کرد.

ابوالحسن ، به خصوص سامانیرکن الدوله با امرای 

را داشت،  خراسانحکومت  سامانیانکه از جانب  سیمجور

ين دو  یان ا صلح م تی  ها وق بود. تن شمکش  لب در ک اغ

از دختاار  امیاار نااوح سااامانیخااانواده را داد کااه 

واج هم صورت گرفت خواستگاری کرد و اين ازد عضدالدوله

زنااده بااود، میااان  معزالدولااهه.ق.( تااا وقتاای  3۶1)

يه اختال خانواده بو مرگ برادران و  پ  از  بود.  فی ن

، پساار بختیااار عزالدولااهه.ق.( کااه  3۵۶معزالدلااه )

جانشین پدر شد اختالفها بال گرفت. اين مرد  معزالدوله

را در تصرف داشت و به همین  کرمانبیشتر نواحی شرق 

هم،  یل  ضدالدولهدل به  ه.ق. 3۵۷در  ع شی  شکر ک يک ل

با  رکن الدولهپسر  عضدالدولهانجام داده بود.  کرمان

اندين بار به جنگ پرداخت.  معزالدولهپسر  عزالدوله

طی آن،  که  بود  غداد  حوالی ب ها در  کی از آن جنگ ي

فرار کرد. معروف است  موصلعزالدله شکست خورد و به 

رساندند، از شدت خشم  رکن الدولهوقتی اين خبر را به 

خوردن  ند روز از  نداخت و ا ير ا به ز خت  خود را از ت

 باز ماند.

 

 تبار خاندان بويه

در مورد تبار خاندان بويه در میان دانشمندان و 

در  صابیهای گوناگون وجود دارد،  تاريخنگاران ديدگاه

منتهی  بهرام گورت که نسب بويه به اس آورده تاجیکتاب 

 ديلم بن ضبهاند که بويه از نسل  گردد و بعضی گفته می

 تجااارب الماامدر کتاااب  ابااوعلی مسااکويهاساات و  بوده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DA%AF%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85&action=edit&redlink=1
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ندان  آورده خود را از فرز يه  شاهان آل بو که پاد ست  ا

گرد سر  يزد شاه  شهريارپ خرين پاد سانیآ ند و  می سا دان

ضی از  می سلمان بع عراب م هاجم ا غاز ت که در آ ند  گوي

 رفته و درآنجا ساکن شدند. گیالند يزدگرد به اول

جد آل بويه مردی متوسط الحال و  ابو شجاع بويه

شت:  سر دا لیسه پ سنو  ع مدو  ح که اح کان . هنگامی ما

ستانبر  کاکی فت  طبر ستیال يا يها جزو  بو خذام او در 

و  مرداويجو  اسفار بن شیرويهدرآمد و پسرانش نیز با 

پادشاه  ارغش، که خود را از نژاد زيارپسران  وشمگیر

مالزماات ماکااان میدانسااتند،  کیخساارودر عهااد  گاایالن

کردندتا آنکه ااسفار بن شیرويه بر ماکان خروج کرد  می

بر  ستانو  سال  ديلم عد از يک سفار ب يد. ا ستولی گرد م

ست.  جای او نش مرداويج ب شد و  شته  ستمدارک ، ری، ر

را بگرفت و در  طارمو  زنجان، ابهر، قزوين، مازندران

دست به کشتار اهالی زد و کشتار زياد هم نمود.  همدان

فرستاد  کرجمرداويج علی پسر بويه را با برادران به 

 مظفر بن ياقوتگرديد. درآنزمان  اصفهانو خود عازم 

نب  سیاز جا تدر عبا فع  المق به د بود و  صفهان  حاکم ا

مرداويج پرداخت ولی شکست خورد و به فارس نزد پدرش 

خت.  شکريان  ياقوتگري با ل فر  جه  فارسپدر مظ متو

شد و  ساخته ن یزی  هم ا لی از وی  يد و مرداويج گرد

تارومار گرديد. درين هنگام علی پسر بويه با برادران 

بود که ياقوت دوهزار تن از دلورترين مردان  ارجاندر 

ند  تا بتوا شت  سیل دا شان گ نگ اي به ج خود را  شکر  ل

شکستهای پیهم خود و پسرش را جبران کند، درين پیکار 

يه  سران بو یز از پ ها ن کرد آن ياری ن ياقوت  خت  یز ب ن

شکست خورده فرار نمودند. پ  ازين رويداد علی برادرش 

فرستاد و حسن پ  از تصرف کازرون  کازرونبه حسن را 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
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سپاهی را که ياقوت به جنگ او فرستاده بود بار ديگر 

سال  ست داد. در  لی  322شک ياقوت و ع یان  سختی م گی  جن

ست گ فت، نخ يه در گر سر بو به پ لی  سربازان ع هی از  رو

ين  يد، ا سر بر مه را  ياقوت ه لی  ند و ناه برد ياقوت پ

عمل زشت ياقوت باعث توانمندتر شدن علی گرديد زيرا 

ستوارتر  به وی ا فاداری  ند در و نین ديد ياران او ا

برادر  خورد و  ست  یز شک نگ ن ين ج ياقوت در ند.  گرديد

که نوزده سال داشت درين جنگ کشته شد. پ   احمدکواکش 

لی وارد  ياقوت ع ست دادن  بر  زشیرااز شک  فارسشد و 

مستولی گرديد و بدينترتیب کار خاندان بويه بال گرفت 

شیراز در  يه در  سر بو لی پ مد. ع کار آ یان روی  و بوي

کرد. می نزول  ياقوت  به  بوط  سپاهیان  سرای مر ند  گوي

خود را از  جب  بی موا تار  سخت گرف ستند و او  وی خوا

شان  شه و پري خويش در اندي سرای  بود، روزی در  پولی 

نشسته بود و ديد ماری از موضعی در سقف خانه يبرون 

آمد و به سوراخی رفت. علی فراشان را بخواست و فرمان 

شتند از آن  یک بگ اون ن ند.  یرون آور مار را ب تا  داد 

که  ند  گر يافت تاق دي به ا صندوقهای سوراا راه  در آن 

نار  هزار دي صد(  صد )پنج که ارزش پان بود  مال  پر از 

سربازان  جب  نگ در موا بی در لی  مال را ع ين  شت. ا دا

به  مه  پ  از آن نا کرد.  صرف  سیم باهلل عبا ضی   الرا

فرستاد و از وی خواست که مقاطعه شهرهای راکه در دست 

قت  پذيرفت. درينو یز  ضی ن گذارد و الرا بوی وا دارد 

ب که  شت  شیراز را دا به  له  مادگی حم ست مرداويج آ ه د

غالمش کشته شد. ديگر کسی در میدان نبود که با پسرن 

بويااه رقاباات کنااد. علاای از سااوی خلیفااه بغااداد 

و احمااد بااه « رکاان الدولااه»و حساان « عمادالدولااه»

 ملقب گرديدند.« معزالدوله»

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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 پادشاهان آل بويه

 ديالمه فارس

علي بن بويه ديلمي ملقب به عمادالدوله . اولین 

فارس ) مي  سالطین ديل به  338 - 32۰از  ه' . ق.(. وي 

همااراه دو باارادر کهتاار خااويش رکاان الدولااه حساان و 

معزالدوله احمد در اوان قیام داعیان علوي در گیالن و 

طبرستان بر کارداران امراي ساماني ، در عداد ياران 

يلمااي ، درآمااد. و پاا  از ماکااان باان کاااکي سااردار د

پريشاني احوال ماکان کاکي ، اين سه برادر به خدمت 

نان را  قدم آ مرداويج م ستند و  يار پیو بن ز مرداويج 

گرامي داشت و هر کدام را مامور قسمتي از عراق عجم 

کرج  نامزد  له ( را  لي )عمادالدو له ع کرد. از آن جم

مرد با  لف (  کرج ابود کره رود،  کرج ) م و کرد. وي در 

عمال مرداويج با مهرباني و مدارا رفتار کرد. سپ  به 

نواحي  به زودي در آن  خت و  کرج پردا طراف  قالع ا فتح 

سال  يد. و در  قدرت گرد صفهان را  321صاحب  ه' . ق. ا

کرد  مي  مت  بر آن حکو ياقوت  فربن  گام مظ که در آن هن

تسخیر کرد و اند ماهي بیش در آنجا نبود که مرداويج 

اني خاطري که از عمادالدوله داشت ، برادر به سبب نگر

خويش وشمگیر را با سپاهي انبوه براي دفع عمادالدوله 

بدانجا گسیل داشت . علي بن بويه نیزبدون جنگ و ستیز 

بوبکربن  که ا جان ،  به ار کرد، و  یه  صفهان را تخل ا

ياقوت بر آن حکومت مي کرد، رفت و در ماه ذي حجه سال 

سخیر کرد. و به تدريج تا اواخر ه . ق. آنجا را ت 321

اين سال ساير نواحي فارس را مسخر ساخت وسرانجام پ  

از جنگ سختي که با ياقوت حاکم شیراز کردآنجا را نیز 
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تحت نفوذ خويش درآورد. در اين اوان مردوايج دست به 

تهیه سپاهي عظیم جهت راندن عمادالدوله از شیراز زد، 

سال  نداد و در  لتش  جل مه لي ا عي از  323و ست جم به د

غالمااان تاارک خااود بااه قتاال رسااید و بااه اياان ترتیااب 

فت .  هايي يا جه ر قوي پن شمني  شر د له از  عمادالدو

سال  له در  سن  322عمادالدو له ح کن الدو خويش ر برادر 

را مامورفتح کرمان کرد و او بدون هیچگونه مقاومت از 

طرف اهالي ، کرمان را تصرف کرد و بدين ترتیب دربار 

فت ، کلیه متصرفات خود را در ايران از دست بداد. خال

سال  له در  مع  329عمادالدو لع و ق حین ق ه' . ق. در 

فت ، و  پیش ر ستان  تا طبر خويش ،  فان  شیان و مخال شور

، باارادرش احمااد، خوزسااتان را نیااز جاازء 331در سااال 

سخت  33۷متصرفات آل بويه درآورد. عمادالدوله در سال 

ب ها را  شد و کار ضدالدوله مريض  خويش ع برادرزاده  ه 

سال  خود در  شت و  له در  338واگذا شت . عمادالدو درگذ

تمام مدت امارت خود با مردم مهرباني کرد و بساط عدل 

و انصاف را در سراسر قلمرو خويش گستراند. براي اطالع 

بیشتر راجع به اين امر رجوع به مآخذ ذيل شود: تاريخ 

باس  تالیف ع يان ،  مه و غزنو بن ديال تاريخ ا يز.  پرو

سال  حوادث  یر،  مدهللاّ  321اث يده ح تاريخ گز عد.  به ب

یب  تاريخ حب لي.  عالم زرک نة الدب. ال ستوفي. ريحا م

تالیف  کي ،  شعار رود حوال و ا یام ص و... ا سیر چ خ ال

ستورالوزراء  ني د یه بیرو ثار الباق سي. آ سعید نفی

سالم سالطین ا قات  باور. طب ساب زام جم الن ندمیر. مع . خو

 .قاموس العالم. تاريخ ابن خلکان. تاريخ عمومي اقبال

 ابوشجاع فنا خسرو پسر رکن الدوله حسن  عضدالدوله

 پسر بويه 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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 له ضدالد شرف الدو سر ع شیرزيل پ فوارس  وله ابوال

 ابوشجاع فنا خسرو 

 له صام الدو ضدالدوله  صم سر ع بان پ جار مرز ابوکالی

 اع فنا خسرو ابوشج

 له نا  بهاالدو شجاع ف بو  ضدالدوله ا سر ع صر پ ابون

 خسرو 

 ابو شجاع پسربهاالدوله ابونصر  سلطان الدوله 

 پسر سلطان الدوله  ابوکالیجار مرزبان 

 ابونصرخسروفیروزپسر ابوکالیجار ملک رحیم 

ق / مارس  3۷2با مرگ عضدالدوله ديلمی در شوال 

م، بزرگان قوم اعالم وفات او را برای سه ماه به  983

تعويااق انداختنااد و پاا  از بااه خاااک سااپاری جنااازه 

به  غداد  جار در ب سرش ابوکالی جف، پ ضدالدوله در ن ع

قب داد  له ل صام الدو هم او را صم فه  ست. خلی مارت نش ا

با امارت صمصام الدوله،  «.م 983ق / ژوئن  3۷3محرم »

اختالف وی با برادر ديگرش ابوالفوارس شیر دل که فارس 

برادر  ين دو  نزاع ا فت.  بال گر بود  کرده  صرف  را ت

به  له غل شرف الدو سیار  حوادث ب عد از  شد و ب طولنی 

نداخت.  ندان ا به ز له را  صام الدو فت و صم ضان »يا رم

ا نابینا و دستور داد تا وی ر« م 98۷ق / ژانويه  3۷۶

له  شرف الدو مرگ  با  ند.  برادرش « م 989ق /  3۷9»کن

هاء  ست. ب جای او نش به  له  به بهاءالدو قب  صر مل ابون

برادر  فت  با مخال جه  مارت موا مان اوان ا له از ه الدو

غم  لی ر حال، ع ين  با ا شد.  له  صام الدو ترش صم بزرگ

نابینايی، در فارس به طلب قدرت برخاسته بود و طالب 

قلمرو پدر بود. سرانجام پ  از جنگهای پی سهم خود از 

صام  ست صم به د فارس  مراه  به ه هواز  صره و ا پی، ب در 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  688 

هاء  برای ب گر  نواحی دي غداد و  تاد و ب له اف الدو

الدوله ماند. اما فرمانروايی صمصام پ  از مصالحه با 

بهاء الدوله ديری نپايید و خشونت رفتار او با ترکان 

که در تدبیريهايی  بی  مه آن  فارس و  حاد ديال ف  ات ح

سرزمین کرد موجب تزلزل قدرتش شد. سرانجام به وسیله 

پ   ضدالدوله  ندان ع که از ز یار،  له بخت سران عزالدو پ

ذی الحجه »از سالها رهای يافته بودند، به قتل رسید 

سامبر  388 يد و « م 998ق / د له از تهد هاء الدو و ب

میان در : ديل مخالفت او نجات پیدا کرد منابع و ماخذ

 ب. تجار2گستره تاريخ نوشته دكتر پروين تركمني آذر 

 .المم

 

 ديالمه ری , اصفهان و همدان

 حسن پسر بويه  رکن الدوله 

 له سن  مؤيدالدو له ح کن الدو سر ر يه پ صور بو ابومن

 پسر بويه 

 ابوالحسن علی پسر رکن الدوله حسن پسر  فخرالدوله

 بويه 

 لوطالب رستم پسر فخرالدوله ا مجدالدوله 

 

 ديالمه عراق , خوزستان و کرمان

 احمد بن بويه  معزالدوله 

 ابوشجاع فنا خسرو پسر رکن الدوله حسن  عضدالدوله

 پسر بويه 

هجری قمری  338بیماری عماد الدوله علی در سال 

او رابه فکر آينده حکومتش انداخت و اون خود فرزندی 

ندش  ست، فرز برادرش خوا سن  له ح کن الدو شت از ر ندا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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فناخسرو را به شیراز بفرستد تا او را رسمًا ولیعهد و 

جانشین خود معرفی کند فنا خسرو با آداب و تشريفات 

سلطنتی مورد استقبال قرار گرفت. عماد الدوله او را 

خ شاهی برت سالم پاد به او  سمًا  مردم ر شاند و  ت خودن

تا  کار را  ضدالدوله(  موی ع له )ع ماد الدو ند. ع داد

بدانجا پیش برد که برای حف  و تحکیم موقعیت آل بويه 

و عضد الدوله فرماندهان نظامی را که ممکن بود پ  از 

ند را  یان کن کرده و طغ یت ن له تبع ضد الدو مرگش از ع

سان تل ر به ق ستگیر و  نان مید له آ به  ید. از جم توان 

شرنگین بن جلی  از سرداران ديلمی اشاره نمود. دوران 

بود او  نر و ادب  نگ و ه قدرت و فره له اوج  ضد الدو ع

نزد افرادی اون عبدالرحمان بن عمر بن سهل ابوحسین 

صوفی علم نجوم آموخته بود. او از علی بن جسین معروف 

ج گرفت و از ابو به ابن اعلم که علوی بود، آموزش زي

علی فارسی، دستور زبان عربی آموخت وی برای علما و 

نشست و  فضال وارزش بسیاری قايل بود و در محضر آنان می

ناظره می به م بی  می و اد سائل عل ما در  درم خت عل پردا

حل  شتند و در آن م صی دا گاه مشخ له جاي ضد الدو سرای ع

به مبا مذهبی  فات  سی و اختال نات سیا ثات دور از جريا ح

پرداختند. پزشکان در دربار وی اهمییت بسیار  علمی می

صوص  یب مخ که طب بری  مد ط سن مح له ابوالح شتند ازجم دا

رکاان الدولااه بااود وی حتاای باارای آمااوزش پزشااکان 

جاد  ضدی اي ستان ع نام بیمار به  غداد  ستانی در ب بیمار

کرده بودو کتابهای بسیاری از يونانی به عربی در اين 

به منجمان، رياضی دانان، معماران، زمان ترجمه شد و 

شايد  شت.  سیار روا میدا ترام ب شاعران اح بان و  ادي

بتوان او را مقتدر ترين و علم دوست ترين پادشاه آل 

 بويه دانست.



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  69۰ 

له - ضدالدوله  شرف الدو سر ع شیرزيل پ فوارس  ابوال

 ابوشجاع فنا خسرو

 پسر ابوکالیجار ابوعلی کیخسرو -

 ابوطاهر پسربهاالدوله جالل الدوله -

 ابونصرخسروفیروزپسر ابوکالیجار ملک رحیم -

 الفوارس پسربهاالدولهابو قوام الدوله -

 پسر ابوکالیجار ولذستونابومنصورف -

 

 آل بويه از نظرگاه ديگر

 (32۰-44۰) آل بويه

سه تن از فرزندان بويه كه گويا شغل ماهیگیري 

ند.  يار در آمد مراي آل ز خدمت ا به  شتند،  گیالن دا در 

كرد.  مي  يت  نان حما هم از آ كاكي  كان  ته، ما الب

يت  مورد حما سن "  مد " و " ح لي "، " اح نین، " ع همچ

مرد  براي  صفهان  فتح ا ند.  قرار گرفت یز  مردآويچ ن

برادر كه  لي  سط ع ظاهرا تو يچ،  صورت  آو بود  تر  بزرگ

گرفت. پ  از قتل مرد آويچ، غالمان ترك از ترس غالمان 

طراف  به ا يه  بن بو لي  سن ع صوص ابوالح به خ مي،  ديل

گريختند و میدان تنها براي ديلمیان خالي ماند. علي 

باان بويااه بااه همااراه باارادر خااود، احمااد كااه كنیااه 

فت ) یق يا هواز توف فتح ا به  شت  سین دا  326 ابوالح

كم " در ه.ق.(. و سرداري "بج به  كه  ترك را  مان  ي غال

 آنجا پناه گرفته بودند متواري ساخت. 

علي بن بويه پ  از فتح خوزستان عازم فارس شد و 

احمد نیز به كرمان روي آورد و به فتح آن وليت نايل 

مد ) سپ ، ه.ق(-334آ باهلل  .  ستكفي  فت و الم غداد ر به ب

خالفت بغداد كاه خلیفه عباسي ، را مطیع خود ساخت.  �

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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پیشرفتهاي برادران بويه را براي العین مي ديد، به 

خود، ضي وزراي  با   صالحديد بع له "  بن مق له " ا از جم

نان  براي آ خاص  قب  مد و ل شات در آ نان از در مما آ

كن  سن را " ر له " و ح ماد الدو لي را " ع كه ع ستاد  فر

 الدوله " و احمد را " معزالدوله " نامید . 

لدوله بود كه در بغداد دستور داد سب همان معزا

( موقوف شود و مراسم عزاداري ماه محرم را  ع آل علي )

سال  شوراي  يام عا صوص، در ا به خ شت.  ه.ق.  352برپادا

سته  ها ب ند و بازار گرد آمد غداد  یري در ب مع كث كه ج

مردم آن روز آب ننوشیدند و در بازارها خیمه پر   شد،

پالس آويختند و زنان بر سر پا كردند و بر آن خیمه ها 

 وروي خود مي كوفتند.

از اين زمان رسم زيارت قبور ائمه ، علیهم اسالم 

شین  شیعه ن هم  سمت م به دو ق غداد  يد و ب يج گرد ، را

كرا( شد )   ) سیم  شین تق سني ن نین،  363و  ه.ق.(. همچ

 مقام نقابت علويان هم در زمان آل بويه تاسی  شد . 

به حم كه  مداني  مراي ح غداد ا به ب فه  يت خلی ا

له در  ند. معزالدو ست خورد له شك ند، از معزالدو تاخت

 33۷ه.ق. بصره را تصرف كرد. همچنین در سال  336سال 

فراري  مداني را  له ح صر الدو خت و نا صل تا به مو ه.ق. 

سال  ساخت. له در  مت معزالدو غداد  356اقا ه.ق. در ب

 ادامه داشت. 

 338برادر بزرگتر، )متوفي به سال  عمادالدوله،

له  كن الدو شت، از ر سري ندا كه وي پ جا  ه.ق.( از آن

برادرش كه در عراق و ري بود در خواست كرد تا "پناه 

خسرو " پسرش را به شیراز بفرستد كه جانشین او شود. 

اين پناه خسرو، لقب "عضد الدوله" يافت و در شیراز 

خلیج فارس پرداخت. به حكمراني فارس و بنادر و سواحل 
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ه.ق. به  359ركن الدوله، مردي با تدبیر بود، او در 

را   پسر " حسین كرد "،  كردستان لشكر كشید و حسنويه،

كه حاكم آن وليت بود، وادار به مصالحه كرد. وزير او 

كاه فرزناد ايان عمیاد باود ، قارارداد   ابوالفتح  ،

 مصالحه را امضاء كرد. 

ساماني، به خصوص ابوالحسن ركن الدوله با امراي 

سیمجور كه از جانب سامانیان حكومت خراسان را داشت، 

ين دو  یان ا صلح م تي  ها وق بود. تن شمكش  لب در ك اغ

خااانواده را داد كااه امیاار نااوح ساااماني از دختاار 

عضدالدوله خواستگاري كرد و اين ازدواج هم صورت گرفت 

یان  361)  بود، م نده  له ز تي معزالدو تا وق ه.ق.( 

مرگ  پ  از  بود.  في ن يه اختال خانواده بو برادران و 

ه.ق.( كااه عزالدولااه بختیااار، پساار  356معزالدلااه ) 

معزالدوله جانشین پدر شد اختالفها بال گرفت. اين مرد 

بیشتر نواحي شرق كرمان را در تصرف داشت و به همین 

ضدالدوله در  هم، ع یل  به  35۷دل شي  شكر ك يك ل ه.ق. 

ود. عضدالدوله پسر ركن الدوله با كرمان انجام داده ب

عزالدوله پسر معزالدوله اندين بار به جنگ پرداخت. 

طي آن،  كه  بود  غداد  حوالي ب ها در  كي از آن جنگ ي

عزالدله شكست خورد و به موصل فرار كرد. معروف است 

وقتي اين خبر را به ركن الدوله رساندند، از شدت خشم 

ند نداخت و ا ير ا به ز خت  خوردن  خود را از ت روز از 

 باز ماند . 

مراي آل  شش ا مورد بخ یار  له بخت عدها، عزالدو ب

ير  بوالفتح وز تدبیر ا به  مر  ين ا فت. ا قرار گر يه  بو

 انجام يافت . 
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همچنین، در زمان ركن الدوله بود كه مذهب شیعه 

رسمیت كامل يافت و شیخ صدوق ، ابن بابويه ، كه از 

ضره ال من ليح ني "  خود، يع عروف  تب م كه ك یه " را  فق

جزء كتب اربعه است، در فقه شیعه تألیف كرد. همچنین، 

 وي مجال  مباحثه با شیخ صدوق در ري داشت. 

سال  به  له  كن الدو ماري  365ر به بی كه  ه.ق. 

احضار كرد و  شديدي داار شده بود، امراي آل بويه را

فت  كديگر مخال با ي مرگ او  پ  از  كه  ست  نان خوا از آ

ي در اصفهان فراهم آمد كه سه پسر نكنند. سپ  ضیافت

كن  ند. ر ل  بود ين مج لم در ا سران دي له و  كن الدو ر

الدوله، در اين مجل  عضدالدوله را به عنوان ولیعهد 

سیم  سران تق بین پ كت را  لي ممل كرد، و خاب  خود انت

نمود. تقسیم به اين صورت بود كه همدان و ري و قزوين 

به مويد صفهان را  له، ا به فخرالدو له داد و را  الدو

توصیه كرد كه از فرمان برادر بزرگ خود )عضدالدوله 

بود( ستان  فارس و خوز حاكم  گاه از   كه  سرنپیچند. آن 

 ه.ق. وفات كرد .  366اصفهان به ري آمد و در محرم 

مان  ين ز ضدوالدوله در ا حت  42ع شت و ت سال دا

تربیت ابن عمید، مراتب كمالیه را آموخته بود. وي كه 

ب یه ا شت،كن شاه دا نوان شاهن شجاع و ع سال  و   364در 

شوال  شد و در  غداد  نوان  36۷ه.ق. وارد ب به ع ه.ق. 

سخیر  شهر را ت خت و آن  صل تا به مو له،  یب عزالدو تعق

سر  ساند و پ تل ر به ق له را  نین، عزالدو كرد. همچ

بر  نین  كرد. همچ لوب  یز مق مداني را ن صرالدوله ح نا

سل هم ت یايفرات  ضه عل كر و حو يار ب ين د فت. در ا ط يا

به او داد.  هم  له " را  تاج الم نوان "  فه ع مان خلی ز

خلیفه وقت كه الطائع هلل عباسي بود، اجازه داده بود 
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براي عضدالدوله سه نوبت طبل بزنند. همچنین، الطائع 

 دختر عضدالدوله را نیز به زني گرفت . 

ه.ق. بااه بهانااه تعقیااب 3۷1عضاادالدوله در سااال 

گ به گر له،  سخیر فخرالدو شهر را ت ان روي آورد و آن 

كرد. در اين حین، قابوس و فخرالدوله به خراسان پناه 

ه.ق. در بغداد به  3۷2بردند. عضدالدوله در شوال سال 

بیماري صرع داار شد و در همان جا در گذشت. او را در 

نجف به خاك سپردند. تاسی  بیمارستان عضدي بغداد در 

مد  3۷1سال  صیه مح به تو نه ه.ق.  ياي رازي، فیلخا زكر

عضدي، كتابخانه عضدي شیراز و بند امیر بر رود كر، 

ست ) ضدالدوله ا هاي ع سلمان 365از بنا مزار  ه.ق (. 

فارسااي را نیااز او بنااا نهاااد. در اياان سااالها، 

مويدالدوله ، برادر وي ، از جانب او در ري حكومت مي 

كرد كه صاحب بن عباد، وزير او شهرتي دارد. بعد از 

قب  مرگ كه ل يل  شیر ذ فوارس  سرش ابوال ضدالدوله، پ ع

سید.  فارس ر مان و  مارت كر به ا شت  له" دا شرف الدو "

كديگر  جان ي به  ضدالدوله  گر ع سر دي هار پ ما، ا ا

هاار انااد خواساات  افتادنااد و فخرالدولااه عاام ايشااان، 

له و  صام الدو فت. صم یق نیا ند توف فع ك فات را ر اختال

بودند و نتیجه آن بهاء الدوله همچنان در زد و خورد 

.ه.ق. در جنگي كه شرف الدوله با " 3۷۷شد كه به سال 

در كرمانشاه شكست خورد. پ  از   بدربن حسنويه " كرد،

جان  باره  يران دو غرب ا نواحي  سنويه در  لت ح آن، دو

 گرفت . 

سال  له در  كرد و  38۰بهاءالدو فتح  ستان را  ه.ق. خوز

سپرد  له  صام الدو به صم هان را  به فارس و بهب خود  و 

سال  مد . در  غداد آ مد  381ب بن اح لف ا یر خ ه.ق. ام
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صفاري ، در كرمان بر آل بويه پیروز شد و آنان را از 

 كرمان بیرون راند .

جنگهاااي متااوالي میااان باارادران و همچنااین بااا 

كرد .  ضعیف  سخت ت يه را  لت بو یار ، دو له بخت عزالدو

سال  له در  پ 4۰3بهاءالدو شت.  غداد در گذ   ه.ق. در ب

ه.ق. و  415از او، ساالطان الدولااه پساارش تااا سااال 

ه.ق. بر كرمان  44۰ابوكالیجار مرزبان پسر او تا سال 

و نواحي شرقي تسلط داشتند . هم در زمان اوست كه ملك 

" قاورد " سلجوقي بر كرمان تسلط يافت و كرمان را از 

مان را  سلجوقیان كر سله  ساخت و سل خارج  نان  نگ آ ا

 تاسی  كرد . 

ما حیم  ا لك ر ستان، م فارس و خوز قیم  یان م ديلم

سال  شتند. او در  مت بردا به حكو جار را  سر ابوكالی پ

ه.ق. اصطخر و شیراز را دوباره به تصرف آورد. ولي 443

سال  كه  44۷سرانجام در  سلجوقي  غرل  ست ط به د ه.ق. 

مده  غداد آ به ب بامرهلل"  قائم  فه "ال به خلی مك  براي ك

دولت آل بويه عمال پايان بود اسیر شد و درين زمان، 

مي توان كیفیت حكومت آل بويه را   به طور كلي، يافت.

يران ، نواحي ا سیم  در  ستقل تق سبه م شعبه بالن سه  به 

 كرد : 

گروهااي كااه در عااراق و اهااواز و كرمااان حكوماات      .1

 راندند.

 آناني كه در عراق و فارس بوده اند .     .2

 كساني كه در كرمان و فارس حكومت كردند .      .3

امااراي ال بويااه فااارس ، عبااارت بودنااد از: 

عمادالدولااه ، عضاادالدوله پساار ركاان الدولااه ، شاارف 
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الدولااه ، صمصااام الدولااه ، بهاااء الدولااه ، ساالطان 

 الدوله ، ابوكالیجار مرزبان و ملك رحیم.

عبارت   امراي آل بويه عراق و خوزستان و كرمان ،

ند يه ،  بود مدبن بو سین اح بو الح له ا از : معزالدو

هاء  له ،ب شرف الدو ضدالدوله ،  یاري ، ع له بخت عزالدو

الدوله ، سلطان الدوله ، مشرف الدوله ، جالل الدوله، 

جار ،  سر ابوكالی حیم پ لك ر بان ، م جار مرز ابوكالی

 قوام الدوله و ابو منصور فولدستون پسر ابوكالیجار . 

اصاافهان و هماادان نیااز ،  امااراي آل بويااه ري و

خر  له ، ف يد الدو له ، مو كن الدو ند از : ر بارت بود ع

له ، له،  الدو سماء الدو له ،  شم  الدو له ،  جد الدو م

 .  ه.ق.( 414) حدود  ابو الحسین پسر شم  الدوله 

آنان كه در كرمان حكومت راندند ، عبارت بودند 

از : قاااوام الدولاااه ، ابوكالیجاااار و ابومنصاااور 

 تون.فولدس

لزم به ذكر است كه تكرار نام بسیاري از امراء 

مي  نان را  یان آ كه م بود  خانوادگي  هاي  سبب جنگ به 

داد. البته نتیجه اين جنگها هم به طور طبیعي تصاحب 

 وليت يكي توسط ديگري بود . 

برادر مجدالدوله كه لقب شم  الدوله داشت، مدتي 

د میخواست بر با امراي گرد ائتالف كرد. از آنجا كه خو

بد، یروزي يا له پ برادر در  مجدالدو یان دو  هاي م جنگ

اصفهان را داد. يك بار نیز ري را تسخیر كرد. در اين 

سیده خاتون به دماوند گريخت و مدتها بعد از   جريان،

كرد  یر  تي ام بازگردد. وق به ري  جددا  ست م آن توان

شم   سید،  تل ر به ق شي  ثر شور سنويه ، در ا بدربن ح

  توانست نقاط مورد تصرف او را به اناگ آورد. الدوله
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بدين ترتیب، مدتها همدان را پايتخت خود ساخت. او در 

تاهي در  مدت كو براي  سینا را  لي  بو ع يام، ا ين ا ا

 همدان به وزارت خود برگماشت .

از كساني كه در ري و همدان حكومت كردند، ابتدا 

يد  پ  از او مو برد.  نام  له را  كن الدو توان ر مي 

سال  تا  كه  له  هم  3۷3الدو شت.  مت ري را دا ه.ق . حكو

او بود كه با قابوس در گرگان نیز جنگید. حوزه حكومت 

ير وي  بود. وز ستان  گان و طبر جم و گر عراق ع شامل  او 

م داشت. بعد از او، فخر الدوله نیز، صاحب بن عباد نا

سال  كه تا سید  مت ر كرد. وي  38۷به حكو مت  ه.ق. حكو

شمكش  سان ك نان در خرا مراي آ سامانیان و ا با  مدتها 

داشت. همچنین، يك لشكر كشي نیز به اهواز كرد كه بي 

نتیجه بازگشت. فخر الدوله در قلعه طبرك در گذشت. پ  

شین او  خاتون جان سیده  سرش  ند از وي، هم شد و فرز

له  قب مجدالدو كه ل ستم ، را  لب ر سالش ، ابوطا خرد

يافت، سرپرستي مي كرد. هم اوست كه پ  از بلوغ، با 

رقیبي نیرومند مانند سلطان محمود غزنوي پنجه افكند 

ثاني  یع ال شد )رب سیر  خورد و ا ست  بالخره شك  42۰و 

ه.ق.( . مجدالدوله را تبعید گونه به غزنین فرستادند 

لي  ندان ، و یر خا خرين ام شت . وي آ بین راه در گذ او 

 بويه بود 

 

 غزنويان

 ۵83 -ه.ق.  3۴۴(م. )118۷-9۷۵دولااات غزناااوی )

و فارس زبان، نظامی و اسالمی  نژاد ه.ق.( يک دولت ترک

بود. دولت غزنوی خاستگاه نژادی و پايگاه ملی خاصی 
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نداشت، اما به عنوان مروج و ناشر اسالم مورد توجه و 

 خالفت بغداد بود.تايید 

های شهرياری را  از آنجا که غزنويان نخستین پايه

آغاز نمودند به غزنويان نامدار شدند.  غزنیندر شهر 

 سلطان محمود غزنویبنیادگذار اين دودمان کسی به نام 

بااود. پاادران او بردگااان ترکاای بودنااد کااه در زمااان 

نی  سامانیان مان ايرا ين دود برای ا شده و  يداری  خر

کردند. کم کم کار ايشان گرفت و به شهرياری  خدمت می

سلطان  مان  ين دود شهرياران ا ماورترين  سیدند. نا هم ر

بودند. پ  از سلطان  سلطان مسعود غزنویمحمود و پسرش 

ين دودمان رو به ناتوانی گذارد و اندی پستر مسعود ا

و  هندوسااتانهااايی از  حااوزه فرمااانروايیش بااه بخش

 کنونی محدود شد. افغانستان

 

 تاسی  

مت  خر حکو سالران  سامانیاندر اوا سپه  کی از  ي

 ،ای ديگر  کوشید با همدستی عده تکین البترک به نام 

نصربن عبدالملک يکی از اعضای خاندان سامانی به نام 

را به حکومت برساند اما نتوانست و پسر عموی  بن نوح

وی يعنی منصور بن نوح به جای وی بر تخت نشست.بعد از 

در شرق ايران آن  غزنهاين ماجرا البتکین راهی شهر 

امروزی شد و در آنجا حکومت را  افغانستانزمان و در 

 بر دست گرفت.

بودو از  نی  شکالت درو تار م که گرف سامانی  لت  دو

نژاد  ماوراءالنهرسمت  ترک  سلمان و  مت م با حکو یز  ن

ذيرفت که البتکین حاکم درگیر جنگ بود پ ايلک خانیان

غزنه باشد.وی نیز خود را تابع دولت سامانی اعالم کرد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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و تا پايان عمر خود نیز در شهر غزنه اقامت گزيد.اما 

دولتی که وی بنیاد نهاد بعدها به علت انتساب به شهر 

 غزنه به حکومت غزنويان مشهور گشت.

يکی از معروف ترين جانشینان البتکین داماد وی 

بااود کااه زمااانی خاادمتکار البتکااین  ساابکتکینيعناای 

بود.سبکتکین با نشان دادن لیاقت خود به بزرگان ترک 

لب  خود ج به  ها را  ماد آن يت و اعت بود حما سته  توان

دولت ساامانی باه  ٬در غزنه کند.همگام با اين تحولت 

ای  ضعیف ترين زمان خود رسیده بود و داار مشکالت عديده

بود.سبکتکین ضمن اعالم وفاداری به حکومت سامانی برای 

ياغی  سرداران  سانسرکوب  هی آن  خرا يد و را يار گرد د

سامانیان آرام  فع  به ن حدی  تا  ضاع را  ست او توان

ناه ٬کند.دولت سامانیان نز به پاسداشت ايان خادمت وی

که  ند بل یت کرد نه تثب مت غز سند حکو ها وی را در م تن

سر وی  به پ یز  سان را ن موداداره خرا ند.و  مح واگذارد

سلطان محمود نیز با استفاده از امکانات اين منطقه 

پهناور و آباد توانست بر قدرت خويش بیافزايد.محمود 

 بعد از وفات پدر به حکومت غزنه دست يافت.

ضاع و مین او به  در ه یان  لک خان مت اي حوال حکو ا

و پايتخاات  بخاااراماااوراءالنهر تاختنااد و بااا تصاارف 

نوبی  سمتهای ج حونسامانیان و ق ين  رود جی مر ا به ع

دودمان پايان دادند.و اين باعث گرديد سلطان محمود 

مورد  یز وی را  سی ن سد.خلیفه عبا مل بر ستقالل کا به ا

مود  مت مح ساله حکو سه  سی و  قرار داد.دوران  ید  تاي

بیشتر به جنگ با دولتهای اطراف و اضافه کردن تصرفات 

گذشت.وی در اکثر اين نبردها پیروز میدان بود و علت 

عالوه بر استفاده وی از سپاه کارآمد و مجهز که  نیز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AC%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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بود  ظامی  مور ن به ا مود  سلطان مح خود  جه  صه تو  .خا

یری بر  درگ يد  یز مز طراف ن های ا لی دولت ضعف داخ ها و 

آل علت شد که وی راحت تر به پیروزی برسد.مثال سلسله 

در محدوده  آل زيارداار تجزيه شده بود و دولت  بويه

نیز در  صفاريانگرگان حاکمیت ضعیفی داشت.بازماندگان 

سیستان داار اختالفات خانوادگی بودند و هندوستان نیز 

سی  حدت سیا يک و بوهش دارای  ثروت ان قم  لی ر شرق ع در 

 نبود.

 

 اهمیت هندوستان برای غزنويان

يان از  که در دوران غزنو می  سائل مه کی از م ي

شد و در زمان محمود به اوج رسید و در  سبکتکین شروع

های  زمان جانشینان وی نیز به شدت دنبال شد لشکر کشی

بود.علل اين اقدام آنها اول اين  هندوستانمداوم به 

ند  که ه کدهبود  که بت بود  باد  نی و آ ها و  سرزمینی غ

های آنجا همیشه سرشار از طال و جواهری بود  معابد هندو

يه می خود هد خدايان  برای  مردم  له  که  ند و حم آورد

ثروت  ين  به ا ستیابی  نای د به مع جا  به آن يان  غزنو

بود.علت بعدی اين ود که هندوستان کشوری کافر از نظر 

نويان به آنجا تالشی در مسلمانان بود و لشکر کشی غز

جهت گسترش اسالم وانمود میکرد و مخصوصا از نظر دولت 

عباسی جهاد در برابر کفر بود که مشروعیتی را برای 

آورد.همچنین اين لشکر کشیها  حاکمین غزنه به بار می

باعث مشغول بودن سپاه غزنويان میشد که اگر اين سپاه 

حران در دستگاه ماندند باعث ايجان مشکل و ب بی کار می

 گشت. غزنويان می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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اين حمالت مداوم سپاه غزنويان به هند باعث شد 

سی  بان فار بد و ز سترش يا قاره گ شبه  سالم در آن  که ا

ند راه  به ه يان  لت غزنو سمی دو بان ر نوان ز به ع یز  ن

و همچنین باعث گشت قدرت دفاعی اين کشاور باه  ٬يافت 

گذارد و  به زوال  پی رو  پی در  مالت  لت ح برای ع راه 

 حمالت بعدی غزنويان باز شود.

 

 فتح سومنات

ند  مود در ه سلطان مح حات  ترين فتو کی از بزرگ ي

بود که بزرگترين و مهم ترين بت هندوستان  سومناتفتح 

بود و طولش به پنج متر بالغ میشد.هندوان دسته دسته 

به زيارت اين بت میرفتند و صدها برهمن نیز به دعای 

وی مشغول بودند.اين بت آنچنان برای هندوان با ارزش 

بود که حتی معتقد بودند دريا نیز وی را میپرستد و 

شانه مد را ن ستند.جواهرات ی ه جزر و  ستش میدان مین پر

فراوانی نذر اين بت میشد و حتی صدها روستا وقف اين 

 بت بود.

تا قبل از اينکه غزنويان به سومنات حمله کنند 

هايی که به دست سپاه  هندوان برای توجیه بی قدرتی بت

غزنويان نابود میشد میگفتند که اين بتان مورد قهر 

هزار نفری غزنويان  3۰سومنات هستند.هنگامی که سپاه 

سومنات  پای  به  ندوان  ند ه کت کرد سومنات حر صد  به ق

سومنات  ما  یرد ا مود را بگ سپاه مح لوی  که ج ند  افتاد

کاری را  نايی  یز توا خود ن نابودی  لوگیری از  برای ج

و بدستور محمود نابود شد و ثروت معبد نیز باه ٬نداشت

 غنیمت گرفته شد.

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 بعد از محمود تا سقوط سلسله

د از مرگ محمود برای به حکومت رسیدن میان دو بع

پسرش يعنی محمد و مسعود اختالف بوجود آمد و بعد زا 

هايی مسعود توانست پیروز شود و به حکومت برسد  کشمکش

اما اون ح  میکرد کارگزاران پدرش با به حکومت رسیدن 

در صدد کنار گذاشتن آنها برآماد.در  ٬وی مشکل دارند 

ران دستگاه غزنوی به دو دسته تقسیم اين زمان کارگزا

سلطان  فداران  نی طر پدريان يع سته  يک د ند  شده بود

محمود و ديگران پسريان که هواداران مسعود بودند.از 

قرار  سعود  سلطان م ضب  مورد غ سخت  که  پدريانی  له  جم

بود که اون  حسنک وزيرگرفت ابو علی میکال معروف به 

اار  به نا بود  خوردار  باليی بر ماعی  یت اجت از موقع

او را به انحراف مذهبی  ٬برای از سر راه برداشتن وی 

است.و سپ   آمده تاريخ بیهقیمتهم نمود که شرح آن در 

وی را دار زد و اموالش را مصادره نمود.اين اقدام وی 

ضربه مهلکی بر پیکره دودمان غزنويان وارد کرد؛زيرا 

وی با اين کار هم خود را از داشتن کارگزاران مجرب 

که  مردم  یان  خود را در م جه  هم و ساخت و  حروم  م

خاراب  ٬میدانستند علت اصلی بر دار کردن حسنک ایسات 

 ود.نم

مسعود غزنوی نیز مانند اسالف خود حمله به هند 

را در ساارلوحه کاهااايش قاارار دارد امااا ديگاار از آن 

سانه های اف بار  ثروت جه  بود و در نتی بری ن ند خ ای ه

نه بور  سنگین هزي که مج شد  هاده  می ن بر دوش مرد ها 

ضايتی  عث نار خود با ين  ند و ا یات بپرداز ند مال بود

د.و در نتیجه توجه بیش از مردم بويژه مردم خراسان ش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%DA%A9_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C
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کات  ند وی از تحر به ه سعود  ندازه م در  سلجوقیانا

خراسااان غافاال مانااد.پ  از ماارگ مسااعود فرمااانروايی 

محدود  لهورزيت غزنويان به قسمتی از غرب هند به مرک

جری  شم ه قرن ش يت در  شت.و در نها يانگ خرين  غور آ

 را نیز از بین بردند.بقايای غزنويان 

نام و لقب پادشاهان سلسله غزنويان با توالی 

 و مدت حکومتشان

 :تکین البپسران 

 3۵1 تکین الب – 1

 3۵2تکین.  بن الب ابواسحاق ابراهیم – 2

 3۵۵تکین(.  بلکاتکین )غالم الب – 3

 3۶2تکین(.  پیری )غالم الب – ۴

 :سبکتکینپسران 

 3۶۷تکین(.  ناصرالدوله سبکتکین )غالم الب – ۵

 38۷بن سبکتکین.  اسماعیل – ۶

پسر سبکتگین.  سلطان محمودالدوله ابوالقاسم  يمین – ۷

389 

پسر محمود مکحول پسار سابکتگین.  محمدالدوله  جالل – 8

 ۴21صفر 

)اول(پسر سلطان محمود پسر سبکتگین.  سلطان مسعود – 9

 ۴21شوال 

کرد  مت  بار دوم حکو برای  مد ) سال مح به  . ق.  ه ۴33و 

 کشته شد(.

پسر مسعود پسر محماود  مودودالدوله ابوسعد  شهاب – 1۰

 ۴33. ق.(.  ه ۴۴۰به سال  ٔ  )درگذشته

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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مودود )طفلی که اند هفته حکومت  بنمسعود )دوم( ا – 11

 ۴۴۰کرد(. 

بن مسعود )اّول(. رجاب  بهاء الدوله ابوالحسن علی – 12

۴۴۰ 

پسر محماود پسار سابکتگین.  عبدالرشیدعزالدوله  – 13

۴۴1 

بود  مود  غالم مح صب ) غرل غا به  ۴۰ط کرد و  مت  روز حکو

 درگذشت(. ۴۴۴سال 

 .۴۴۴پسر مسعود پسر محمود.  فرخزادالدوله  جمال – 1۴

ظهیرالدولااه ابااراهیم باان مسااعود، ملااک مؤيااد  – 1۵

 پسر مسعود پسر محمود ابراهیم - ۴۵1الدين.  جالل

)سوم( پسر ابراهیم پسر  مسعودعالءالدوله ابوسعد  – 1۶

 ۴92مسعود. 

 ۵۰8الدوله شیرزادبن مسعود.  کمال – 1۷

اهیم. پسر مسعود پسر ابار شاه ارسالنالدوله  سلطان – 18

۵۰9 

سار اباراهیم پسر مساعود پ شاه بهرامالدوله  يمین – 19

مادی سنجر(. ج يب  سال  ۵12الولی  )نا به  ق. /  ۵۴۷ق. )

 م. درگذشت( 11۵2

شااه پسار مساعود.  پسر بهرام خسروشاهمعزالدوله  – 2۰

 م. درگذشت( 11۶۰ق. /  ۵۵۵)به سال  ۵۴۷

شااه.  پسر خسروشاه پسر بهرام خسروملکالدوله  تاج – 21

۵۵۵ 

 . ق.( ه ۵82به سال  ٔ  الفتح الغوری )درگذشته

 

 

 غزنويان از نظرگاه ديگر

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 انغزنوي

به دولت آل ناصر يا دولات آل  دولت غزنوي معروف

ظامي  نژاد ن ترک  بان و  سي ز لت فار يك دو صرالدين،  نا

دولت خاستگاه ناژادي و پايگااه ملاي  اسالمي بود. اين

 از اواساط قارن –خواست نداشت، اما در مادت اعاتالء 

غالباا باه عناوان  –اهارم تا اواسط قرن پنجم هجاري 

وتايید خالفت بغداد بود.  مورد توجه  مروج و ناشر اسالم

بنیانگذار اين دولت ناصر الدين سبكتكین بن قرابجكم، 

بود  البتكین حاجب، معروف به سپهسالر،  و مملوك داماد

سامانیان محسوب مي  كه خود او نیز از غالمان ترك سابق

شد. البته، بعدها نسب نامه اي ظاهرا" مجعول، تبار 

 ر  .پسريزد گرد سوم ساساني رساند وي را به پیروز

و استخالص آن از دست   غزنین ، غزني() تسخیر غزنه

ايان  انجام شد. بدين گوناه،امراي محلي به وسیله او 

منطقه اسما به قلمرو سامانیان الحاق يافت. اما، به 

را از درباار بخاارا و  دنبال رويدادهايي كه البتكین

مت  كز حكو نه مر ساخت، غز سامانیان دور  با  باط  ارت

واقع شد و ارتباط آن با مركز حكومت و  مستقل البتكین

 ي ايانديوان سامانیان قطع گشت . ساالها بعاد، وقتا

 –تختگاه كواك تحت فرمانروايي ناصر الادين سابكتكین 

عناوان ياك مركاز  در آمد، زماني به –داماد البتكین 

جهاد اسالمي، پايگاه " غزوات " سبكتكین و اولد او در 

هند گشت. با ايان عناوان، فرمانرواياان  اراضي سند و

اعتالي دولت  غزنه يا لاقل تعدادي از آنان كه در دوره

اصر در نشر فتوحات اسالمي در نواحي شرقي آن وليت آل ن

و بادين سابب، بساط و   دست آوردناد، توفیق بیشتري به

 توسعه قلمرو آنان در هر دو جانب شرق و غرب، امكان و
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شرقي  نوب  شیه ج لت در حا ين دو فت. ا شتر يا سرعت بی

شرق افغانساتان  قلمرو سامانیان و در نواحي كوهستاني

عي سبكتكین، به تدريج به صورت يك كنوني، در اثر مسا

 36۷حدود ساال )رموروثي و پايدار درآمد حكومت مستقل و

در اندك زمان و باه خصاوص در دوران  ه.ق(. اين حكومت

 وارث تماام بخاش –محمد بن سابكتكین  –امارت پسر او 

ماوراء النهر )در جانب اپ جیحون( از قلمرو سامانیان 

  در جانب راست جیحون() شد، هم تمام بخش ماوراء النهر

ين  حال ا ين  با ا سید،  ستان ر یان ترك لك خان به اي

مجموع بیش از پنچاه سال يا قادري بیشاتر )  در  دولت،

منشاء تااثیر  در حوادث تاريخ ايران  ه.ق. ( 382 -432

مرئي و بال واسطه باقي نماند. در پايان اين مدت كه 

ان از و انتزاع بخاش عماده خراسا منجر به ظهور سالجقه

 غزنويان گرديد، فرمانروايي آل ناصر در غزنه در دوره

ه.ق.( تقريبا به افغانستان كناوني  552 – 432)  دوم خود

قسمتي از نواحي سند و پنجاب منحصر ماناد. از ايان  و

فرمانروايي اين سلسله  ه.ق.( تا زماني كه 432تاريخ )

نه )  تاريخ  552در غز با  نان  باط آ سید، ارت ه.ق. ( ر

تقريبا باه نقاش ايشاان در تارويج شاعر و ادب  راناي

و رساوم  فارسي در قلمرو خويش و در نشر و نقل فرهناگ

 ر  .ايراني اسالمي در آن نواحي محدود شد

كوتاه اعتالي اين سلسله كاه در  در دوره بالنسبه

به  قب  سبكتكین مل بن  مود  مانروايي مح شامل فر قع  وا

به شهاب الدولاه و مسعود بن محمود ملقب   الدوله يمین

افغانستان كنوني،  مي شد، غیر از  ه.ق.( 432تا  421) 

گان، ستان، گر سان، سی شامل خرا يران  نان در ا مرو آ   قل

و نواحي مجاور تا حادود اصافهان و در  قوم  و حتي ري
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 خارج از ايران و افغانساتان كناوني، شاامل خاوارزم

  خیوه، تركمنستان(، اغانیان )در بخش علیااي جیحاون((

هرات، و همچنین دره  جوزجانان، مرو، بلخ، مروالرود و

سند و قسمتي از نواحي شرق و شمال شرقي هند ) پنجاب 

 ر  .مي شد ) و مولتان

 مكارر جنگها آنچه در طول زمان، طي با آنكه تمام

پسرش مساعود و پادر محماود، سابكتكین ، در   محمود و

مین گشت، ايان سارز سرزمین هند عايد اين فرمانروايان

به قلمرو آنان ملحق نشد. ذكر نام تعدادي از نواحي 

مااوراء ساند، وساعت حاوزه، فعالیات  آنان در  مفتوحه

 نظامي و جهادي آنان را قابل مالحظه نشان مي دهد، كه

هور ) له ل نوج ) از آن جم جاب(، ق لي(،  پن بي ده نوب غر ج

،  شامال غرباي اگاره() ويهند )ساحل اب سند(، مااتوره

، كالنجر  ل غربي هند(، بهاطیه )سند سفلي(هانسي )شما

، نهروالاه  هللا آباد(، گوالیار )جنوب اگره( )جنوب غربي

ساحل شرقي گنگ(، )گجرات(، سومنات )در گجرات(، باري )

ناردين )در مغرب رود جیلم( و تانسیر )در شمال دهلي( 

يادكرد. از اين میان، لاقل فتح پنجاب يك  را مي توان

اندي، به خصاوص  در لهور به آنان داد كهتختگاه تازه 

مانروايي  گاه فر خرين تخت نه، آ بر غز يان  به غور در غل

ايران و افغانستان كنوني هم ذكر  ايشان گشت. در داخل

 تعدادي از شهرهاي كه باا حاوادث دوران فرماانروايي

آنان مربوط مي شد، تصوري از حدود قلمرو ايشان را در 

از آن جملاه اسات:  .ي دهادمدت اعتالي آنان به دسات ما

غزنه، گرديز، پروان، كابل، بست، قصدار، غور، زمین 

هاارات، گاانج رسااتاق، بلااخ، ترمااذ،  پوشاانگ،  داور،

باورد،  سرخ ،  هق،  شابور، بی طوس، نی مرو،  لرود،  مروا
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، دهستان، گرگان، طبرستان، ري و  قواان( استوار ) نسا،

  اصفهان

 –تلاي بیهقاي از زباان حاره خ انانكه در تاريخ

 و از زبان مسعود پسر وي نقل شده است، –خواهر محمود 

پادشاهان اين سلسله از تمام اين گستره واقع در داخل 

كنوني، " غزناه " را اصال  و خارج ايران و افغانستان

بالد و ديگر نواحي را فرع مي شمردند. سبب اينكه آنان 

غزنويان خوانده اند نیز، تا حدي از هماین روسات.  را

آنان را باا ايان  هر حال، اين مساله ارتباط قلبيبه 

 ر  .پايتخت ديرين خود نشان مي دهد

ايان سلساله كاه در دوره دوم  در بین كسااني از

قوم ، مانروايي  يا  فر شويق  سبب ت به  يران  تاريخ ا در 

با اهل ادب شهرت يافته اند، نام ظهیر الدوله  ارتباط

سعود ساوم ) م ه.ق. (، عالءالدوله 45۰– 492ابراهیم ) 

 – 54۷ه.ق. ( و يمااین الدولااه بهرامشاااه ) 492 – 5۰8

شااعران و نويساندگاني   اسات. ه.ق.( در خور ذكار 512

  ، ه.ق.(515فااات )ر ماننااد مسااعود سااعد ساالمان  هاام،

ابوالمعالي نصراله  ه.ق.( و 525ابوالفرج روني) وفات 

ه.ق.( نام آنان را در آثار خود مخلد  555وفات  منشي )

 ر  .اند ساخته

در ماورد يماین الدولاه محماود  عنوان سلطان كه

مشهور به خلف بن احمد صفاري و از روي تملق در حق وي 

بعد از وي باه پسارش  كار رفت و جنبه رسمي نداشت،  به

پادشااهان دوره  شهاب الدوله مسعود اول نیز رسید. از

نان  شته از آ مرو گذ مده قل سمت ع كه ق سله  ين سل دوم ا

غالبا ظهیر الدوله ابراهیم و يماین  بود،انتزاع شده 
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بیشاتر  الدوله بهرامشاه در استعمال اين عنوان اصرار

 ر  .داشته اند

حیثیت خود را در دوره اعاتالء ،  غزنويان قدرت و

تحارك فاوق  نظامي و قادرت جنگهای مديون سرعت تعرض در

العاده ارتش خويش بودند. غنايمي هم كه از اين جنگها 

مي شد، مايه اصلي حیاات ايان  سردارانش عايد سلطان و

 جنگهاا ارتش بودند از اين رو ، به مجارد آنكاه ايان

متزلزل، و دولت داار انحطااط گشات .  متوقف شد، ارتش

عناوان " غاازي "  كه سلطان را باه جنگها البته ، اين

گز در  با هر ساخت، تقري مي  غداد  فه ب قدير خلی مورد ت

ايش خلاق نماي شاد. بسط رفاه و آس قلمرو خود وي موجب

عهد سالطان محماود  كه تنها در –را  جنگها استمرار اين

 –بیش از هفده بار لشكر كشي به ديار هند انجاام شاد 

عامه و ضعف بنیه مالي دولت مي ساخت.  مايه ناخر سندي

باراي  از جمله تحمیل مالیاتهاي سنگین و بي هنگام كه

خالي مود و  مي ن سلطان لزم  نزد  تش در  یز ار شدن  تجه

سپاه كه بالماآل منجار باه  روستاها به سبب گردآوردن

خرابااي ماازارع و بااروز قحطیهااا و گرانیهاااي اجتناااب 

اما، خلیفه كه اين اقدامات را مي ستود  .ناپذير مي شد

آمیاز از  و شاعران دربار كه با تملق و تحسین مبالغه

آنها ياد مي كردند، البته نتايج و تبعات نهايي آنها 

اغتشاش تركمانان سلجوقي در خراسان  هنگام را ، كه در

 به تسلیم و رضاي بیشترينه مردم به ورود ايان قاواي

 ر   .مهاجم منجر شد ، نمي توانستند پیش بیني كنند

وسازمان ديوان و درگاه غزنوياان  تشكلیالت اداري

 "كه پاد شاهان نخستین و وزيران و دبیران آنان غالبا

ساما لت  ظام دو ته ن قع پرورش ياف ند ، در وا نیان بود
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ساامان در بخاارا  ادامه سازمانهاي ديوان ودرگااه آل

يت  شويق و حما فارس و ت بان  ترويج ز به  قه  بود . عال

هر اناد در عهاد محماود و  عصر هم ، شعرا و نويسندگان

 مسعود اول خالي از اغراض سیاسي و تبلیغاتي نباود ،

گاه  شابه در در يین م سم و آ مه ر حدي ادا تا  باز 

 344 البتكین ) مانیان بود . از فتح غزنین به وسیلهسا

، كه آغاز پیدايش دولت غزنه بود ، تا خاتمه  ه.ق. (

، كااه دولاات  ه.ق.( 583لهااور )  ساالطنت خساارو ملااك در

 غزنويان پايان يافت ، مدت فرمانروايي اين سلسله در

نزديك دويست  –روي هم رفته  –ايران و خارج از ايران 

كوتاااه فرمااانروايي  كشااید . دوره و اهاال سااال طااول

البتكین و اخالف او را هم كه در نهايت به فرمانروايي 

سبكتكین در غزنه منجر گشت ، باا آنكاه باه آل  مستقل

طي آن غزنین  ناصر ارتباط نداشت ، جزو دوره اي كه در

به عنوان يك تختگاه مستقل در عرصه تاريخ خراسان و 

 .ايران ظاهر شد 

نوی در مشرق عالم ايران نمايشگر تاسی  سلطنت غز

های  سالله  بر  ترک در برا قدرت  بزرگ  شکنی  ستین سد نخ

بااومی آن نااواحی اساات؛ امااا رخنااه آرام ترکااان بااه 

ساارزمینهای در اصاال ايراناای آساایای میانااه، يعناای 

بان  يق بیا خوارزم و از طر نه و  ماوراءالنهر، فرغا

های  نه  سمت کرا به  نونی(  قوم ک قره  بان  ستان )بیا ده

بود. د شده  غاز  ين آ پیش از ا سده  ندين  خزر ا يای  ر

شاهان ايرانی سغد که در برابر مهاجمان عرب سده نخست 

و اواياال سااده دوم هجااری )هفااتم و هشااتم ماایالدی( در 

ين  صحرای ا توری  که امپرا پیش از آن ند،  ستاده بود اي

ترگش ها خود از هم بپاشد، از ترکان غربی کمک دريافت 
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ته، شاهزادگان سغد ترکان را به می کردند. از اين گذش

عنوان سربازان مزدور و مرزبانان اجیر می کردند، که 

بدين ترتیب آنها از حیث استخدام غالمان ترک در سپاه، 

مقدم بر خلفای عباسی بودند. بهر تقدير، ماوراءالنهر 

یه ای  سی ناح حام سیا سامانیان از ل هور  پیش از ظ تا 

س حدهای سیا بود. و وا پاره  که پاره  شت  ستقلی دا ی م

دولتها يا شاهزاده نشینهای کواک  -غالبًا از صورت شهر

فراتر نمی رفت، و پیوسته گرفتار جنگهای بی رحمانه 

 بود که خود موجب استخدام اين جنگیان ترک می گرديد.

امااارت سااامانی در ماااورالنهر و خراسااان سااد 

که از  ماتی  بوه تهاج بر ان که در برا بود  ستواری  ا

دشتهای آسیای میانه به مناطق متمدن می شد، در شمال 

شرق عالم ايران پديد آمده بود. در اين هنگام قدرت 

لت  که دو کرد  می  سداری  يران پا عالم ا ندی از  نیروم

سالری پی خارا ديوان کزيش در ب که مر شت  شرفته ای دا

بود، و  ته  مل ياف سی تکا فت عبا سودمند آن در خال نون  ف

سپاه  بود.  ضبطی  سیار من فه ای ب تش حر صاحب ار یز  ن

سامانی به تقلید از سپاه عباسیان هسته ای از غالمان 

یک(  مان، ممال شاه )غل خاص پاد بان  که نگه شت  ترک دا

بودند و تنها به شخص امیر وابستگی داشتند. از اين 

سامانیر لت  قدرت دو يام اوج  سده  -و در ا نه  تا میا

میالدی هم  جری/ د هارم ه ماوراءالنهر در  -ا های  از مرز

برابر فشار ترکان بیرون قلمرو سامانی بخوبی پاسداری 

می شد. مناطق سرحدی، نظیر اسفیجاب، شاش و فرغانه را 

رشته ای از رباطها که ساخلونشین غازيان بود محافظت 

گامی که ضرورتی می افتاد، امیر به تن می کرد. به هن

درون دشتهای آسیای خويش برای گوشمالی دادن ترکان به 

کشید، مانند سفر جنگی بزرگ اسماعیل میانه لشکر می 
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سال  ل  در  شی  893ق/  ه.28۰به ت ين لشکرک که در ا م 

تختگاه ترکان قرلق غارت گرديد، و غنايم بی اندازه 

سام نگ  به ا غنم  برده و  نین ای از  تاد. همچ انیان اف

اهارم هجری/دهم میالدی هر  ۀسدريغونی درفخوارزمشاهان 

به  که  شیدند  می ک شکر  نه ل سیای میا شتهای آ به د سال 

معروف بود. در اين ايام « لشکرکشی شاه»فغبوريه يا 

سیاری از  شمار ب بود،  سامانی  لت  شکوفايی دو صر  که ع

آورده  افراد ترک از طريق ماوراءالنهر به عالم اسالم

خدمت  کان در  ين تر شتری از ا های بی ند. گروه شده بود

خلفا و حکام عرب و ايرانی وليات شغل نگهبان نظامی 

شالوده  میالدی  هم  جری/ ن سوم ه سده  طی  ند. در  يافت

جای  فا ب يد. خل گون گرد لی دگر سی بک فت عبا ظامی خال ن

تکیه کردن به نگهبانان خراسانی يا بقايای حتی نظامی 

ه اعتماد به نیروی نظامی جنگیان عرب بود، قديمی تر ک

ين  ند. ا مان گرد فواج غال سته ا لی واب که بک ند  می رفت

سیاه  بر،  عرب، بر یر  ناگون نظ های گو مان از ملیت غال

نی  نی و ايرا نانی، ارم کان، يو سالوهای بال سودانی، ا

بودند. اما ترکهای آسیای میانه در تعداد بر ديگران 

ی شتر کام شتند. بی تری دا سامانی بر لت  صادی دو ابی اقت

بود،  لت  مرو آن دو سر قل برده در سرا جارت  شی از ت نا

کرد.  می  فروکش ن گز  ترک هر مان  يد غال ضای خر يرا تقا ز

می  ظارت  حون ن يق جی برده از طر صدور  بر  خارا  لت ب دو

فت و  می گر هداری  عوارض را برده  سوداگران  کرد، از 

گرفتن  عبور دادن غالم بچگان از قلمرو آن دولت مستلزم

یری و  سطه دل کان بوا مت تر بود. قی سامانیان  جواز از 

تهور و مهارت در سواری بیشتر از نژادهای ديگر بود. 

و حکام وليات و فرماندهان نظامی جاه طلب در استخدام 

با خلفا هم اشمی می  غالمان ترک نگهبانان شخصی از اين
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که  بود  فه ای  شکريان حر ين ل جود ا کت و ند. از بر کرد

تی نظیر احمد بن طولون و محمد بن طغج توانستند تا ول

 مصر از زير سلطه مستقیم خالفت بیرون کنند.

جری  هارم ه سوم و ا های  سده  طی  یب در  بدين ترت

ته از  ته رف ترک رف سربازان  ين  میالدی( ا هم  هم و د )ن

نواحی شرقی و مرکزی عالم اسالم به نواحی ديگر رخنه 

باازرگ آل بويااه و کردنااد. در خااود ايااران دو قاادرت 

می و  بومی ديل های  بر نیرو ترک را  سواران  سامانیان 

ايرانیان خاور افزودند، و حتی سلسله های کواک ديلمی 

يران  غرب ا شمال  خزر و  يای  ساحلی در شیه  کرد حا و 

ترکان را به اتباع محلی و عشیرتی خود اضافه کردند. 

شمار اين ترکان در عالم ايران آنقدر زياد نبود که 

مگیر باشااد، مگاار در دوره هااای ساالجوقی، مغااول و اشاا

تیموری که کواهای بزرگ ترکان صبغه بومی برخی نواحی 

را دگرگون کرد؛ بلکه ترکان در مقام رهبران نظامی و 

کم  ست  ند، و د می داد شکیل  يده ای را ت قه برگز ولت طب

در مغرب ايران صاحب زمینهای وسیع يا اقطاعات بودند. 

ت مرکزی در اداره ملک سست می گشت، هرگاه که دست حکوم

اين فرماندهان ترک با وسايلی اون مالزمانی از غالمان 

خاصه و متصرفات ارضی که پشتوانه مالی آنها بود، بی 

 درنگ قدرت را در دست می گرفتند.

اين مسائل در زوال و سقوط دولت سامانی در نیمه 

زرگ دوم سده اهارم هجری/ دهم میالدی و ظهور دو قدرت ب

قراخانیان در شمال رود جیحون و غزنويان در جنوب از 

ت نقش اساسی ايفا کرده اند. نشانه لويرانه های آن دو

-۴3های ضعف دولت سامانی در ايام امارت نوح بن نصر )

یران را  9۴3-۵۴ق/  ه.331 قدرت ام يد.  شکار گرد م( آ

ندان  که از خا غانی  بوعلی ا اون ا ندی  باع قدرتم ات
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بخش علیای رود جیحون بود و سیمجوريان  محتشم ايرانی

که خاندانی ترک با اصل و نسب غالمی بودند و قهستان 

را به مثابه قلمرو خصوصی در تصرف داشتند غصب کرده 

های  شها و ناآرامی با شور ختن  نه در آوي ند. هزي بود

خراسان امرای سامانی را در تنگناهای مالی جدی قرار 

ازه از سوی آنها گرديد؛ داد، و موجب وضع مالیاتهای ت

در نتیجه نارضايتی طبقات متنفذ زمیندار و نظامی از 

ضوع  سر مو بر  که  يدهايی  شک و ترد فت.  بال گر ها  آن

جانشااینی وجااود داشاات، دساات روسااای نظااامی تاارک و 

بی را  می و عت ندان بلع یر خا سته، نظ سالران برج ديوان

باز گذارد تا هر که را که خود می خواهند به امارت 

بردارنااد. نیروهااای مرکااز گريااز متنفااذ، يعناای 

یرون  به ب سامانی  مرو  ست قل نواحی دورد يان  فرمانروا

کشیدن خود از زير سلطه دولت بخارا آغاز کردند. مثالً 

در سیستان، شاخه ای جنبی از دودمان صفاری تحت قیادت 

یث ) بن ل لف  بن خ مد  بن مح مد   923-۶3ق/ ه. 311 -۵2اح

م( دوباره سر  9۶3-1۰۰3ق/  ه.3۵2-93م( و پسرش خلف )

برآورد و بالید. در کرمان محمد بن الیاس، سپاهسالر 

ستعجل ) سالله ای م پی  932-۶3ق/ ه. 32۰-۵۷سامانی  م( 

افکند که تا فتح آن وليت بر دست عضدالدوله ديلمی با 

لرخج  ست و ا ند. در ب کت را جا حکو عی در آن ستقالل واق ا

جنوب افغانستان قراتگین اسفیجابی که در دربار بخارا 

لخ، در  لی ب بود، و وا سیده  سرداری ر به  می  از غال

پ  از  خو 929ق/ ه. 31۷سالهای  ست  قدرت را در د د م 

به  ترک  مان  گر از غال هی دي عد گرو سال ب هل  فت. ا گر

فرماندهی بیتوز نامی در بست حکومت می کرد، و ممکن 

ست شده -ا بت ن ند ثا گر ا پاره ای  -ا جا  که در اين

شد.  شته با جود دا قراتگین و شین  يم پی با رژ ستگی  پیو
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ستی  ندان س خارا ا ندانش در ب توز و خداو سبات بی منا

ه مسینی که از بیتوز باقی گرفته بود که بر تنها سک

م را دارد، نااام  9۷۰ق/ ه. 3۵9مانااده و تاااريخ ضاارب 

 امیر سامانی نقش نشده است.

لت  هوای دو حال و  ين  ستقیم از ا یر م يان غ غزنو

سامانی که گرفتار تجزيه، انقالبات دربار و توطئه ها 

کرد.  هور  بود ظ شینی  سر جان بر  هانی  عدامهای ناگ و ا

الر ترک نیروهای سامانی در سال الپ تگین حاجب، سپاهس

م با ابوعلی محمد بلعمی متحد گرديد تا  9۶1ق/ ه. 3۵۰

شاهزاده ای را که خود می خواستند به امارت بردارند. 

گین  لپ ت ند، و ا قیم ما ترک ع سالر  ير و  تای وز کود

ناگزير شد به غزنه در مشرق افغانستان که بیرون از 

نشیند، و شهر را از حدود امپراتوری سامانی بود عقب ب

ند  یرون ک بود ب لی  سله ای مح که سل يک  مان لو ست دود د

ها  9۶2ق/ ه. 3۵1) با لويک نگ  بدون ج نه  ما غز م(. ا

الپ تگین نشد. آنها از طريق ازدواج با سلسله  متسلی

هندوشاهی کابل پیوند داشتند و از حمايت محلی بسیار 

نده  سال آي پانزده  طی  ها در  ند. لويک خوردار بود بر

بارها برای پ  گرفتن غزنه بازگشتند و در يک پیش آمد 

گین  لپ ت شین ا سر و جان براهیم، پ سحق ا نی، ابوا بحرا

بود  شده  عزام  خارا ا که از ب سپاهی  ياری  به  ها  تن

که در  سطه آن بد. بوا ست يا شهر د بر  باره  ست دو توان

سامانی  لت  به دو نه  مت غز ستقرار حکو ست ا سالهای نخ

بود، فرمان تاده  یاز اف مرگ ن تا  نه  ترک غز يان  روا

سال  ما 99۷ق/ ه. 38۷سبکتگین در  مرای  م عمو نام ا

 سامانی را بر روی سکه ها می آوردند.

يکاای از معتماادترين حامیااان الااپ تگااین غالمااش 

« شاهزاده محبوب»سبکتگین )احتمالً معنی ترک اين نام 
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صار  مات ق صورت کل به  که  صیتنامه ای  بود. در و ست(  ا

مااال قاادرت پادشاااهی ماای باشااد اساات و درباااره اع

برای  سبکتگین آن را  لوم  قرار مع که از  مه(،  )پندنا

پسرش محمود بجا گذاشته است آمده که سبکتگین از مردم 

نون جزو قرقیزستان کده که اوگول ب غبرسخان کران ايس

است. بنابراين، شايد که سبکتگین از مردم قبايلی که 

ته بوده است. ترکیب آنها گروه ترکان قرلق را می ساخ

بعدها تبارنامه نويسان ااپلوس تبارنامه ای برساخته 

اند که نسب سبکتگین را به يزدگرد سوم، آخرين پادشاه 

ساسانی می رساند. اگر اند آنها نتوانستند حقیقت اصل 

و نسب کافر وی را پنهان نگه دارند، اما در تبارنامه 

دگرد برساخته آنها انین گمان رفته است که خاندان يز

به دشتهای آسیای میانه گريخته و در آنجا با ترکان 

سبکتگین در  ند.  کرده بود قرار  شی بر ند خوي حل پیو م

جنگی که میان قبايل ترک درگرفت به اسارت درآمد، و 

در نخشب به بردگی فروخته شد، و عاقبت الپ تگین وی 

گاه  شیدن پاي ستان برک يد. دا شی خر برده فرو را از 

خدمت  به سبکتگین در  گین  لپ ت مت ا گین در عزي لپ ت ا

غزنه همراه وی بود، و پ  از مرگ الپ تکین به خدمت 

پسرش ابواسحاق ابراهیم پیوست، و در میان ترکان غزنه 

و اتباعی بر خود فراز آورد. وی در ايام فرمانروايی 

بلگاتگین به هنگامی که برای نخستین بار شهر گرديز 

م(  9۷۴ق/ ه. 3۶۴) مورد تهاجم ترکان غزنه قرار گرفت

سال  بود. در  سته  صیتی برج کان  9۷۷ق/ ه. 3۶۶شخ م تر

غزنه بوری، حاکم خمار و بی کفايت را از فرمانروايی 

خود  بری  یری و ره به ام سبکتگین را  ند و  نار کرد برک

برداشااتند، و باادين وساایله بااه کلیااه قاادرتی کااه وی 

 درگذشته از آن برخوردار بود مهر رسمی زده شد.
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ساله  ست  مانروايی بی سبکتگین فر تاريخ  ين  از ا

خود را تحت عنوان ظاهری والی سامانیان آغاز کرد. وی 

بر سکه هايی که ضرب کرده نام امیران سامانی را پیش 

از نام خود آورده، و از لقب حاجب الحجابی که بر سنگ 

گورش نقش شده، هنوز گواه فرودستی پايگاه وی است. در 

مستقل غزنوی که محمود، پسر سبکتگین  واقع بنیاد قدرت

يام  سًا در ا ساخت، اسا قدرتی  پر  توری  از آن امپرا

که  صالحاتی  بود. ا شده  يزی  پی ر سبکتگین  مانروايی  فر

زنه در نظام اقطاع روستاهای بیرون شهر غلشکريان ترک 

بعمل آورده بودند، به ثبات اقتصادی منطقه کمک کرده 

ت نه فرا کان از غز قدرت تر یه بود.  بر ناح ته و  ر رف

زابلستان در مشرق افغانستان سايه افکنده بود. مردم 

سه ازابلستان اساسًا ايرانی بودند، و اين وليت در حم

با  ستان  ستگی زابل به پیو صًا در جن يران، خصو قومی ا

 رستم زابلی پهلوان، نقش برجسته ايفا کرده است.

سی سدر  سدی طو میالدی ا يازدهم  جری/  پنجم ه ده 

ي مه روا سب نا تاب گرشا ستان را در ک نه زابل ات عامیا

پیش از  ست.  فراهم آورده ا ست  سی ا ثری حما که ا خود 

آمدن الپ تگین به غزنه احتمالً تمامی مردم اين ناحیه 

پذير  یه نفوذنا ند، و در ناح یاورده بود سالم ن نوز ا ه

شرک درست تا سده پنجم هجری/  ،غور در مرکز افغانستان

 م آورده بود.يازدهم میالدی دوا

سبکتگین کوشید تا از طريق بزنی گرفتن دختر يکی 

سوی  به  حل را  مردم م سات  ستان احسا شمان زابل از محت

خود بکشاند. و بر اثر اين پیوند بود که محمود زاده 

شد )گه گاه در منابع با اشاره ای به اين پیوند وی 

 را محمود زاولی می خوانند(.
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ه دست يافته بودند شماره گروه ترکانی که بر غزن

اندان نبوده است، و پیرامون بودباش آنها را دشمانان 

سبکتگین  ظر  به ن لوم  قرار مع ند، و از  ته بود گرف

گرفتن  پیش  نه  لت غز قای دو تامین ب برای  ترين راه  به

سیاست پويای توسعه طلبی بوده است. از اين رو پ  از 

 بدست گرفتن قدرت، بی درنگ قصد گروه ترکان مستقر در

نین  نداخت، و همچ توز را برا مت بی کرد، و حکو ست را  ب

خويش  صرفات  بر مت ستان( را  شرقی بلوا صدار )شمال ق

ستی از  بوالفتح ب ست ا صرف ب با ت سبکتگین  فزود.  بی

بزرگترين ادبای عصر را که در گذشته دبیر بیتوز بود 

به خدمت خود درآورد؛ و ابوالفتح بستی با پیوستن به 

فتح ن شتن  يوان سبکتگین نو ندی د سازمان ب ها و  مه  ا

 رسايل خداوند جديدش را بعهده گرفت.

نده  تاريخ آي به  بوط  ثه مر ترين حاد ما مهم ا

غزنويان آغاز توسعه طلبی دولت غزنه به سمت جلگه های 

نه دور  شرق غز ندان از م فر ا سرحدات دارالک بود.  ند  ه

تداد  یايی ام حام جغراف بل از ل بود؛ و دره رود کا ن

ای هند شمالی است. اين ناحیه گه گاه  نظام رودخانه

ست؛ و  بوده ا یز  ند ن نی ه گی و دي عالم فرهن شی از  بخ

بوداگرايی و هندوگرايی در ازمنه پیش از اسالم نشانه 

سده  ند. در  گذارده بود باقی  جا  خود در آن هايی از 

اهارم هجری/ دهم میالدی بخش سفالی دره کابل تا لمغان 

سله قدرت کز سل بل مر خود کا هد و  شاهی وين ند هندو م

بل(  سند و کا های  قای رود نونی در ملت توک ک يک ا )نزد

سلمانان  شايی م شاهان راه جهانگ ين پاد ست. و ا بوده ا

به درون شمال هند را سد کرده بودند. از نظر سبکتگین 

شنای  ضع آ به و شباهتی  یه  ين ناح قع ا باع وی مو و ات

ظیر ماوراءالنهر داشت. در اين ناحیه نیز در جاهايی ن
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غزنه و گرديز قالع سرحدی وجود داشت که در برابر بالد 

گه  که از جل فاوت  ين ت با ا ما  بود. ا شده  جاد  فر اي ک

شمال هند غنايمی بمراتب بیشتر از بیابانهای لم يزرع 

مد. احتمال می رود که نخستین آآسیای میانه بدست می 

برخورد سبکتگین با هندوشاهان دست کم تا اندازه ای 

فاعی بوده است، زيرا انانکه يادآور شده ايم اقدام د

بار  ندين  شتند، و ا شی دا ها خوي با لويک شاهان  هندو

سال  حدود  ند.  ستاده بود ها فر مک لويک به ک یرو   3۶۷ن

لمغان جناگ ساختی  –م در محلی میان کابل  98۶-۷ق/ ه.

ست  جا شک شاه را بت هندو که عاق فت  طرف درگر یان دو  م

ره رود کابل را پیموده، يافت و موجب گرديد سبکتگین د

به سمت پیشاور پیش براند و نخستین بذر اسالم را در 

 آنجا بپراکند.

بر  سبکتگین  نه  یت پیروزمندا گام تثب ين هن در ا

جب  نديان مو بر ه هايش  نه و پیروزي قدرت در غز سرير 

که در  سامانی  لت  لی دو ستهای داخ که وی در سیا يد  گرد

ب تاده  سقوط دراف شیب  يام در سرا ين ا نه ای ا ود وز

نان  سامانی را ا یران  قدرت ام لی  شهای داخ گردد. کشمک

سال  که در  بود  کرده  بن  992ق/ ه. 382ضعیف  نوح  م 

منصااور قااادر نبااود هجااوم بغراخااان هااارون، رهباار 

سامانیان را  گاه  خارا، تخت مدتی ب که  یان را  قراخان

سته  جل برج حاد دو ر ند. ات قف ک بود متو کرده  شغال  ا

نی  خارا، يع لت ب بودو صه، عا فايق خا سیمجوری و  لی 

ید  به ام نوح را  شاه، امیر ضد پاد بر  ترک  سالر  سپاه

برقراری مجدد توازن به سوی طلب ياری از سبکتگین سوق 

م(. در اين هنگام سبکتگین و  99۴ق/ ه. 38۴داده بود )

محمود در خراسان پديدار گشتند و عاصیان را مغلوب و 
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منهزم کردند. امیر حق شناس به پاس اين پیروزی به هر 

سپاه  سالری  به  مود را  شید و مح قب بخ ها ل دوی آن

م فتنه مخالفان  99۵ق/ ه. 38۵خراسان گماشت. در سال 

ست  نان در د سان همچ شد و خرا یده  هم کوب تًا در  موق

محمود ماند. سه سال بعد که محمود تاج و تخت غزنه را 

ن می رفت که مدت اهل سال جزء مکمل تصاحب کرد، خراسا

ته  که رف سامانی  مرو  ما قل گردد. ا نوی  توری غز امپرا

می  بی نظ ستخوش  مواره د ست، ه می کا سعت آن  ته از و رف

بود. قراخانیان بر تمام حوضه سیردريا تسلط يافتند و 

حیطااه قاادرت سااامانی محاادود بااه بخااش کااواکی از 

 ماوراءالنهر گرديد.

م(  99۷ق/ ه. 38۷در اين اثنا سبکتگین درگذشت )

و محمود ناگزير به ترک خراسان شد، و دست بکتوزون، 

سپاهسااالر تاارک را در تصاارف نیشااابور باااز گذاشاات، 

سبکتگین پسر جوانترش اسماعیل را نامزد جانشینی خود 

در غزنه کرده بود )شايد از آن جهت که مادر اسماعیل 

ادعاهای محمود که کارآمدتر و دختر الپ تگین بود(، و 

با کفايت تر از اسماعیل بود ناديده گرفته شد. محمود 

پیشنهاد کرد که متصرفات غزنويان میان وی و اسماعیل 

اياان پیشاانهاد را رد  تقساایم شااود، امااا اسااماعیل

کرد،ومتعاقااب آن طاارفین بااه شمشاایر متوساال شاادند؛ 

سماعیل سرانجام ا نه ا و مت در غز ماه حکو ند  ز پ  از ا

م(. در اين  99۷ق/ ه. 388فرمانروايی برکنار گرديد )

والحارث منصور بن نوح حکوکت محمود را بهنگام امیر ا

بر غزنه، بست و شهرهای مشرق خراسان، يعنی بلخ، ترمذ 

ست  می باي سان را  غرب خرا ما م کرد؛ ا ید  هرات تاي و 

محمود خود از دست بکتوزون بیرون کند. خلع امیر توسط 

توزون و  نه بک خود را کی مود  که مح يد  جب گرد فايق مو
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های  فت و گو پ  از گ يد. و  فرا نما لوع  یر مخ خواه ام

ق/ ه. 389دوباره و از سرگیری نبرد، سرانجام در سال 

 م محمود بر همه دشمنانش غالب آمد. 999

از اين هنگام خراسان به طور قطع ضمیمه قلمرو 

با پی يد. و  يان گرد خانیشغزنو صر قرا لگ ن به  روی اي

مانروايی  يام فر بت ا سال، عاق مان  خارا در ه سوی ب

دودمان سامانی بسر آمد. محمود مناسبات حسنه با نصر 

برقرار کرد و دو دولت غزنوی و قراخانی موافقت کردند 

که قلمرو دولت سابق سامانی را میان خود تقسیم کنند، 

  و قرار شد که رود جیحون سرحد میان دو قدرت ترک با

ي ما ا يری شد. ا یاورد و د ندان دوام ن مودت ا هد  ن ع

خود را در  مرو  تا قل شیدند  یان کو که قراخان شت  نگذ

خراسان گسترش دهند، انانکه محمود نیز بعدها سعی کرد 

تا جای پايی در شمال جیحون برای خود بدست آورد. اما 

نده،  نوی در آي لت غز ست دو یری سیا سمت گ ترين  مهم

ش صديق م گرفتن ت مود در  شتیاق مح خود از ا قدرت  روعیت 

 تالقادر، خلیفه عباسی بوده است که در اين هنگام خلع

و لقب معروف يمین الدوله برای محمود فرستاده بود. 

قت  گرفتن مواف با  تا  شتند  قت دا سته د يان پیو غزنو

خلیفه و حمايت ظاهری مذهب سنت پايه های قدرت خود را 

 ۴21-388تحکیم بخشند. پادشاهی سی و دو ساله محمود )

م( سااالهای لشکرکشاایها و جنگهااای باای  1۰3۰-998ق/ ه.

بوده  نوبی  سیای ج ناوری از آ خش په سر ب فه در سرا وق

است. امپراتوری غزنوی به هنگام مرگ محمود از مرزهای 

آذربايجان و کردستان در مغرب تا بخش علیای دره گنگ 

نه  تا کرا نه  سیای میا خوارزم در آ شرق، از  ند در م ه

اد داشت. از روزهای نخست خالفت های اقیانوس هند امتد

عباساای تااا زمااان فرمااانروايی محمااود انااین مجموعااه 
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پهناوری از سرزمینهای گونه گون به دست يک تن اداره 

کامالً  شی  ناوری آفرين توری په نین امپرا ست. ا شده ا ن

شخصی و بالنتیجه بی دوام بوده است، زيرا مسعود، پسر 

شته پدر را ندا ستعداد  کارآيی و ا مود  به  مح قادر  و 

مه، اوج  ين ه با ا ست.  بوده ا توری ن هداری امپرا نگ

نده  سلهای آي سلمانان ن مود در م توری مح تدار امپرا اق

اثر بخشیده، و بويژه تحسین آنهايی را که سنی راسخ 

اعتقادی بودند و خلفای عباسی را امام جامعه مومنان 

یات  مود، عمل خوش مح خت  خت. از ب ستند برانگی می دان

ر هر دو جناح امپراتوری در موارد بسیار می جنگی وی د

توانست وانمودی از موافقت با نظر دينی باشد. محمود 

غازی و  سلطان  نوان  به ع نوی  توری غز شرق امپرا در م

بود.  کرده  شهرت  سب  خود ک برای  کافر  ندوان  نده ه کوب

انانکه در زير باز نموده خواهد شد، معاصران محمود 

نداشتند که انگیزه مادی تمايلی به قبول اين حقیقت 

ند  به ه شیهای وی  نوی در لشکرک یزه مع ندازه انگ به ا

تاثیر داشته است، زيرا آنها تنها از اين آگاه بودند 

که محمود خانه های پلیدی نظیر بتکده بزرگ سومنات را 

به را  مد )ص( کع که مح بود، انان کرده  خالی  صنام  از ا

پا بت  پنج  صت و  صد و ش شملاز سی بود. د مده وده  نان ع

قدرتهای  يه و  نوی آل بو توری غز غرب امپرا مود در م مح

مدان و  صفهان و ه يه ا نی کاکو یر ب می نظ کواکتر ديل

ن ديلم بودند، و اون فرمانروايان اخیر مذهب امسافري

ق/ ه. ۴2۰تشیع داشتند، احتمالً لشکرکشی محمود در سال 

م به مغرب ايران به عنوان جهادی برای استقرار  1۰29

 د مذهب سنت در آن نواحی به مردم معرفی شده است.مجد

بالخره دستاوردهای محمود کالً بايد در متن عالم 

فداری  های وی در طر گردد. پیروزي سی  صر برر سالم آن ع ا
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از سنت زمانی روی داد که طالع آن مذهب در بیشتر بالد 

غالت  که از  یان  شت. فاطم بار دا به اد يران رو  بی ا غر

فت رقیبی پی افکنده بودند که از شمال شیعه بودند، خال

گاه  قاهره، تخت شت، و  تداد دا سوريه ام تا  قا  افري

خلیفه فاطمی می رفت که در شکوه و شکوفايی اقتصادی و 

فرهنگی بغداد را تحت الشعاع خود قرار دهد. گذشته از 

خطر توسعه طلبی دولت فاطمی که از طريق بیابان شام 

بغداد از خطر ديگری که  عراق را تهديد می کرد، خالفت

بیرون از عالم اسالم بود نیز تهديد می شد. بیزانسیها 

به رهبری دودمان نیرومند مقدونی به باز گرفتن بالدی 

شان  يان از کف پیش تاز قرن  سه  که  ند  کرده بود غاز  آ

شمال  نواحی  شتر  کرت و بی برس،  ند. ق کرده بود یرون  ب

نااانی روساایه از مساالمانان گرفتااه شااد و سااپاهیان يو

تقريبًا تا دمشق و بیت المقدس پیشروی کرده بودند، و 

ند.  سلمانان زده بود ف  م به ن ماد  بر اعت سختی  ضربه 

اگر اند آمدن سپاهیان دولت بیزان  روحیه مسلمانان 

را تضعیف کرده بود، اما بهره کشیهای محمود در هند 

که  برای آن مود  بود. و مح ها داده  به آن بی  قوت قل

ستاوردهايش م فتح د تا  شت  قت دا گردد، د گان  عروف هم

نامه های مفصل برای خلیفه عباسی در بغداد بفرستد. 

کامالً  شاهی  چون پاد ها هم ين فعالیت مام ا مود در ت مح

مستقل عمل می کرد. جز آنکه بخاطر قبول ظاهری سیادت 

سال  که از  هايی  سکه  بر روی  فا  حانی خل ق/ ه. 389رو

م 999 لی امیرال قب و موده ل ضرب ن کرده م  قش  ومنین ن

تا  که  فا  سوی خل سامانیان از  یت  سايی حاکم بود. شنا

امارت کوتاه مدت اسماعیل هنوز حف  شده بود، اکنون 

 ديگر رها گرديد.



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  ۷24 

محمود با تصرف خراسان، صاحب وليتی پر ثروت و 

آباد گرديد. خراسان واحه های کشاورزی بارخیزی داشت 

وليت آبیاری  که با استفاده ماهرانه از آب نسبتًا کم

می شد. شهرهای خراسان مراکز صنعت و حرف محلی بودند، 

و بافته ها و ديگر کالهايی که اختصاصًا در اين وليت 

تولید می گرديد تا نواحی دوردست صادر می شد. همچنین 

خراسان از جاده ای تجاری که از عراق به آسیای میانه 

سان د یز خرا برد. و ن می  شاری  سود سر فت  ين می ر ر ا

ايام نه تنها بواسطه علوم الهی، کالمی و فقهی مرسوم 

نوين،  سی  بان و ادب فار ترويج ز خاطر  که ب بی، بل عر

يعنی فرايندی که در کار سترگ فردوسی طوسی، معاصر و 

کری و  کز ف سیده، مر خود ر به اوج  مود  خواه مح يت  حما

ثروت  صه،  ست. خال بوده ا سالم  عالم ا شرقی  خش  گی ب فرهن

یر هند شالوده مادی بیشتر دستاورد شکوهمند خراسان نظ

 محمود بوده است.

سان در  که از خرا شت  قه دا سلطان عال ين رو  از ا

برابر تهديدات قراخانیان پاسداری کند، زيرا به رغم 

ق/ ه. 39۰ازدواج محمود با يکی از دختران ايلگ نصر )

م(، خانهای ترک مدتها از نیات خود برای استیالی  1۰۰۰

ين  سال بر ا شیدند. در  ست نک يت د م  1۰۰۶ق/ ه. 39۶ول

که سلطان در مولتان هند بود، خراسان از دو سوی مورد 

تهاجم واقع شد. در اين تهاجم يک لشکر قراخانی بلخ 

را متصرف گرديد )در اين واقعه بازار عاشقان که به 

گر  سته ای دي شد( و د يق  مه حر شت طع لق دا سلطان تع

کرد. د شغال  شابور را ا نان نی شتر دهقا یر بی شهر اخ ر 

مال  ندی ع خويی و آزم نده  که از در نداران  يا زمی

مالیاتی سلطان بتنگ آمده بودند، از مهاجمان استقبال 

کردند. محمود با استعداد و کارآيی ويژه ای که داشت، 
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با  یان  شت و قراخان ستان بازگ يق افغان شتابان از طر

از طريق  استعداد و کارآيی ويژه ای که داشت، شتابان

ماوراءالنهر  به  یان را  شت و قراخان ستان بازگ افغان

عقب راند. ايلگ نصر در تالش برای پ  گرفتن متصرفات 

از دست رفته خود با نواده عم پدرش، يوسف خان، صاحب 

 1۰۰8ق/ ه. 398ختن عقد اتحاد بست، اما محمود در سال 

م نزديک بلخ به پیروزی بزرگی دست يافت. در اين نبرد 

له فیالن جنگی زرهپوش غزنوی مهاجمان را سخت بوحشت حم

افکند، و همین وحشت موجب پیروزی سپاه غزنوی گرديد. 

با آن فیالن و سالح و آلت »سرداران قراخانی گفتند که 

متصاارفات « و مااردان هاایچ کاا  مقاوماات نتوانااد کاارد.

شد،  حد اداره ن تی مت صورت مملک به  گز  یان هر قراخان

حاديه ای نیم بند شباهت داشت. بلکه به ایزی مثل ات

ها و  ستیزه  تار  یه گرف سله خان که سل شت  يری نگذ د

جنگهای خانگی گرديد، و پ  از گذشت يک سال ديگر خطری 

 از سوی خانان ترک سرحدات غزنوی را تهديد نمی کرد.

اون محمود قدرت خود را در خراسان تحکیم بخشید، 

گزار دولت مناطق پیرامون دولت سامانی که گه گاه خراج

بخااارا بودنااد، يعناای سیسااتان، غراسااتان، جوزجااان، 

 اغانیان و خوارزم را مطیع خود کرد.

سرزمین  ستان ) هری رود غرا یای  خش عل شمال ب در 

کوههااا( قاارار دارد. باار اياان ساارزمین دودمااانی از 

شثاري شار )از خ نی  قب ايرا که ل لی   ۀشاهزادگان مح

شتند حکو شاه( دا نی پاد به مع ستان  يران با می ا مت 

سال  نگ در  بی در مد  صر مح شار ابون ند.  ق/ ه. 389کرد

عد  999 سال ب ند  ما ا پذيرفت، ا مود را  سیادت مح م 

سلطان غزنه رفتار سبعانه محمد بن محمد، پسر شار را 

ضمیمه  ته و آن را  سرزمین تاخ بر آن  کرده، و  نه  بها
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کرد ) خويش  توری  با  1۰12ق/ ه. ۴۰3امپرا که  م(. اين

غراستان به امپراتوری غزنوی، خاندان شار وجود الحاق 

به حیات خود ادامه دادند محتمل می نمايد، زيرا در 

دوره سالطین غوری بار ديگر از آنها در منابع ياد می 

 شود.

شت، در دوره  قرار دا هرات  شمال  که در  جان  جوز

سلسله فريغونی از مهمترين دولتها ی دست نشانده دولت 

ی ست، و ام بوده ا بر سامانی  سامانی را در برا ران 

سرداران عاصی آنها کمک نظامی می کردند. فريغونیان 

که  حدودالعالم  تاب  ند و ک می نمود يت  نر حما از ه

که در  ست  نوين ا سی  به فار یايی  ساله جغراف ستین ر نخ

یران  982ق/ ه. 3۷2سال  کی از ام برای ي شده  شته  م نو

سک سور. مینور ست. و پروف يده ا تالیف گرد غون  ی آل فري

عقیده داشته است که مولف دائره المعارف علوم موسوم 

شعیابن  ست و  بی ا به عر تالیفی  که  لوم  مع الع به جوا

ک مالً تر کرده احت تالیف  نامی آن را  غون  ين  ۀفري ا

خاندان شاهی بوده است. شاهزاده ابونصر احمد به نفع 

محمود باقراخانیان در خراسان و نیز در هند جنگید، و 

-1۰1۰ق/ ه. ۴۰1تا هنگام مرگش در سال  قلمرو خود را

م حف  کرد. در اين سال حکومت غراستان به دست  1۰11

محمد، پسر محمود که يکی از دختران ابونصر احمد را 

 بزنی گرفته بود افتاد.

اين نکته را نیز می توان در اينجا يادآور شد 

ين  تا ا که  غور  خود را در  فوذ  تا ن شید  مود کو که مح

زمینی کافرنشااین در کوههااای مرکااز زمااان هنااوز ساار

 افغانستان بود گسترش دهد.

م  1۰2۰ق/ ه. ۴11م و  1۰11ق/ ه. ۴۰1در سااالهای 

ستند  شواری توان با د شد،  ستاده  غور فر به  شکر  دو ل
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ب لی را  سای مح خی رو که از آن  هبر ند،  سلیم وادار ت

هری رود.  یای  خش عل گران در ب ئی  آهن بود ر له  جم

لقین مبادی دين اسالم بدانجا معلمانی جهت تعلیم و ت

يان  سلیم غزنو کامالً ت گز  غور هر ما  ند، ا عزام گرديد ا

 نگرديد، و نشر اسالم در آن سرزمین روندی کند داشت.

ناحیه ديگر افغانستان، يعنی کافرستان )نورستان 

بل  شمال رود کا ندوکش و  های ه یان کوه که در م نونی(  ک

که عبدالرحمان واقع است، تا پايان سده نوزدهم میالدی 

سالم را  شید و ا شکر ک بدانجا ل ها  یر افغان خان، ام

جانشین شرک بومی کرد، اسالم نپذيرفته بود. در منابع 

م به نور و  1۰2۰ق/ ه. ۴11آمده است که محمود در سال 

دره قیرات که ظاهرًا در بخش شرقی کافرستان واقع بود 

بادرت  یه م ين ناح يم ا فتح دا به  ما  شید، ا شکر ک ل

 رزيد.نو

های  هه  پ  از د خارا  سطه دوری از ب ستان بوا سی

نخست سده اهارم هجری/ دهم میالدی از زير سلطه مستقیم 

سام لت  قوب و ادو با يع که  مانی  مد، و دود یرون آ نی ب

سر  يت  باره در آن ول شت، دو صال دا یث ات مروبن ل ع

برآورد. زمانی که سبکتگین بست را ضمیمه دولت غزنه 

با  مرو وی  صفاری کرد، قل مد  بن اح لف  لت خ سرحدات دو

م از درگیری  98۶-۷ق/ ه. 3۷۶اتصال يافت. خلف در سال 

سبکتگین با رجاجیپال هندوشاهی فرصت جسته، مدتی بست 

را ضبط کرد، و بعدها کوشید تا قراخانیان را بر ضد 

سبکتگین تحريک کند. هنگامی که محمود بر سر جانشینی 

س خود در  برادر  سماعیل،  با ا سپاهیان پدر  بود،  تیز 

شدند، و  صرف  ستان را مت شمال سی شنگ در  یه پو لف ناح خ

م محمود با حمله به سیستان عمل  999ق/ ه. 39۰در سال 

خلف را تالفی کرد. از سکه های بدست آمده پیداست که 
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م قاادرت غزنويااان در سیسااتان  1۰۰2ق/ ه. 392در سااال 

که  برسمیت شناخته شد، اگر اند منابع مکتوب می گويند

اين امر تا سال بعد که خلف با کشتن پسرش موجب جنگ 

خانگی و استیالی محمود بر سیستان گرديد تحقق نیافت. 

در اين واقعه خلف از امارت سیستان خلع گرديد و اين 

وليت تحت حکومت ابوالمظفر نصر، برادر محمود درآمد. 

خود و  لی  مان مح به دود سگزيان  ستگی  مه دلب ين ه با ا

بیگانگان ترک همچنان ادامه يافت.  ا از يوغکینه آنه

هنگامی که در ايام پادشاهی مودودبن مسعود سلجوقیان 

یرون  سگزيان در ب شدند،  يدار  ستان پد های سی در مرز

 راندن عمال غزنوی به ترکمنان پیوستند. 

ظاهرًا سبکتگین قصدار را در دست پادشاهان محلی 

مود در که مح شنويم  می  يرا  شت، ز   ۴۰2سال  باقی گذا

صدار و وادار  1۰11ق/ ه. شاه ق کردن پاد یع  هت مط م ج

شید.  شکر ک بدانجا ل سوم  خراج مر خت  به پردا کردن وی 

مده(  نامی از وی نیا جا  هیچ  که در  شاه ) ين پاد ا

کوشیده بود تا با قراخانیان که دشمن غزنويان بودند 

برون  ساحلی  که  کران، باري ند. م قرار ک سباتی بر منا

نیز دودمانی از شاهان محلی داشت که مرزی بلواستان 

سلطنت آل  به  سمًا  میالدی ر هم  جری/ د هارم ه سده ا در 

یت  به تابع عدها  ما ب ند، ا هاده بود گردن ن يه  بو

م  1۰2۵-۶ق/ ه. ۴1۶سبکتگین و محمود درآمدند. در سال 

سران وی،  یان پ شت، م کران درگذ شاه م عدان، پاد که م

ستیز درگرفت که عیسی و ابوالعسکر بر سر جانشینی پدر 

عاقبت محمود با مذاکره آن را مرتفع ساخت. اندکی پیش 

از مرگ محمود، عیسی درصدد برآمد تا خود را از دولت 

مرگ  ما  شد؛ ا صی  يان عا بر غزنو ند و  ستقل ک نه م غز

سرش  نداد، و پ سی  شمالی دادن عی جال گو مود وی را م مح
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برادرش  کرد و  صافی  ستان  يت سی شت و ول سعود را بک م

والعسااکر را باار جااايش نشاااند. شاااهزاده نشااینهای اب

یای  خش عل ست ب ساحل را بر  تل  ستان و خ ستانی غرا کوه

جیحون از لحام سوق الجیشی اهمیت زيادی برای غزنويان 

به  يان  بور غزنو پل ع شینها  شاهزاده ن ين  شتند. ا دا

بر  ها در برا فاعی آن خط د ستین  یان و نخ مرو قراخان قل

یا یر کمج غارتگر، نظ قوام  سوی ا مان و فرا های بت ن کوه

 آنها، يعنی اقوام ترک آسیای میانه بودند.

در دوره سامانیان بر اين شاهزاده نشینها سلسله 

های محلی خراجگزار بخارا حکومت می کردند، و اعقاب 

یر آل  عرب، نظ ندانهای  گان خا يا نواد بومی  یان  ايران

محتاااج اغانیااان و ابوداوديااان يااا بینجوريااان ختاال 

ند.  لی در دوره بود های مح سله  که سل سد  می ر ظر  بن

غزنويان به عنوان دست نشاندگان سالطین آن دودمان به 

حیات خود ادامه دادند، مگر آنکه اطالعاتی بدست آيد 

شاهی  يام پاد ند. در ا بت ک ظر را ثا ين ن ک  ا که ع

محمود، فخرالدوله احمد محتاجی امیر اغانیان بود، و 

اغانیان خواهر سلطان را  در پادشاهی مسعود، امیر وقت

 بزنی داشت.

گرفتن خوارزم يکی از مهمترين رويدادهای سالهای 

سرزمینی  خوارزم  يت  بود. ول مود  شاهی مح نه پاد میا

حاصلخیز بود، و برای استفاده از آبهای جیحون علیا، 

يد آورده  نديها پد با نهرب یده ای  یاری پیچ ظام آب ن

د نهااايی بودنااد. از اياان گذشااته، اااون خااوارزم مقصاا

می  سیبری  غز و  های ا که از بیابان بود  هايی  کاروان

شاری می برده است. رآمدند، از موقع مکانی خود سود س

مقدسی اسامی جالبی از محصولت برمی شمرد که خوارزم 

مرکز توزيع آنها بوده است؛ اما ارزش سوق الجیشی اين 
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وليت در انديشه سلطان بیشترين اهمیت را داشت. تصرف 

خااوارزم ساالطان را قااادر ساااخت تااا بتوانااد جناااح 

قراخانیان را در ماوراءالنهر دور بزند؛ و مهمتر از 

همه علی تگین، صاحب بخارا و خوارزم را که از سرسخت 

سال  ندازد. از  نا ا بود، در تنگ شمنان وی   38۵ترين د

ک 99۵ق/ ه. گانج  می م گر شمار  می ب جاری مه کز ت ه مر

آمد، تختگاه خوارزم بود؛ و اين خاندان مامونی بر آن 

حکومت می راندند که در آن سال دودمان خوارزمشاهیان 

بود  يت  قديمی ول های  که از دودمان کاث را  غون  آل فري

برانداختند. اگر اند خوارزم در صورت ظاهر مستقل از 

يی آن وليت که از سامانیان بود، اما انزوای جغرافیا

بیابانها احاطه شده بود، موجب گرديد استقالل وليت از 

بن  لی  یرد. امیرع قرار نگ يد  طر تهد گران در خ سوی دي

م( تا اندازه ای مستقل  1۰۰9-99۷ق/ ه. 38۷-99مامون )

م که  1۰1۵-1۶ق/ ه. ۴۰۶از سامانیان بود. اما در سال 

بن  مامون  کاح  به ن مود  خواهر مح لی،  مامون، حره خت

يان در  له غزو های مداخ نه  مد، زمی لی درآ برادر ع

که  خوارزم  فتح  صل  سیار مف گزارش ب شد.  یده  خوارزم ا

تاريخ  قل از  به ن هد ) می د ست  نوی بد یر غز قی، دب بیه

خوارزم از میان رفته بیرونی( نشان می دهد که سلطان 

سله  يک سل با  خت و  یان را برانگی شم خوارزم نه خ عامدا

آمیز، دست آويزی يافت که به خوارزم اقدامات دسیسه 

نیرو اعزام کند. خواسته های محمود برای خطبه خواندن 

سیادت  حق  سايی  نی شنا خوارزم )در مع نام وی در  به 

غزنويااان باار ولياات( موجااب باارانگیختن واکاانش ماایهن 

ست  بر د مامون  تل  به ق يد، و  یان گرد ستانه خوارزم پر

بود گام  ين هن ید. در ا يت انجام هل ول مود  ا که مح

به  خود  ماد  خون دا خواهی از  کین  نه  به بها ست  توان
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خااوارزم درآيااد. در جنگاای کااه میااان سااپاه غزنااه و 

 لهخوارزمیان درگرفت، لشکريان محمود فايق آمدند، سلس

قرار  يت بر شت در ول مت وح شد، حکو ته  مامونی برانداخ

يد.  نوی گرد توری غز ضمیمه امپرا خوارزم  مامی  شت و ت گ

سخیر  مان پ  از ت کی از غال جب، ي تاش حا خوارزم، التون

سابق سبکتگین با لقب سنتی خوارزمشاه حکومت خوارزم 

سال در آن  هار  ست و ا مدت بی سرانش  فت، و او و پ يا

 وليت فرمان راندند.

لت  بر دو يان را در برا نه غزنو خوارزم وز صرف  ت

قراخانی که در اين ايام به دنبال جنگهای خانگی ضعیف 

تر کرد. اين وزنه هنوز تا سالهای آخر شده بود سنگین

حال  سلجوقیان در  های  خت و تاز که تا سعود  سلطنت م

آفرينش بی نظمی و هرج و مرج در شمال افغانستان بود، 

با  نوی را  مرو غز خانی قل شاهزاده قرا گین،  بوری ت و 

نهب و غارت بستوه آورده بود، به نفع غزنويان سنگینی 

ز دفع تهاجم ايلگ به می کرد. محمود در سالهای پ  ا

خراسان از رقابتهای داخلی قراخانیان استفاده کرده، 

سال  به  شته  خان )در گذ غان  مد ط با اح تدا   ۴۰8در اب

خر  1۰1۷-18ق/ ه. سالهای آ که در  سیمرایه  صاحب  م(، 

حیاتش کاشغر را نیز متصرف شده بود، و سپ  با يوسف 

هدف قدرخان، فرمانروای ختن و کاشغر عقد اتحاد بست. 

از اياان اتحاااد اخیاار فاارو مالیاادن علاای باان هااارون 

بغراخان، معروف به علی تگین، صاحب بخارا و سمرقند 

سال  گین در  لی ت ست. ع خارا  1۰2۰ق/ ه. ۴11بوده ا م ب

عد  سال ب هارده  که ا مرگش  تا روز  کرد، و  سخیر  را ت

جاه  عارض  ترين م سخت  مدترين و سر تاد، کارآ فاق اف ات

 یای میانه بوده است.طلبیهای غزنويان در آس
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م باااه قصاااد  1۰2۵ق/ ه. ۴1۶محماااود در ساااال 

برانداختن علی تگین به ماوراءالنهر حمله برد، سلطان 

با يوسف قدرخان در سمرقند ديدار کرد، و بنابر گزارش 

یان دو  نه ای م هدايای کريما نوی  مورا غز يزی،  گرد

برای  یده ای  مذاکرات پیچ شد و  بدل  شاه رود و  پاد

اوندی آغاز گرديد. نیروهای متحد سلطان و اتحاد خويش

خان ابتدا ترکان سلجوقی را که متحد علی تگین بودند 

به دل  گین را  لی ت خود ع سپ   ند، و  مار کرد تار و 

بیابان راندند. اما در اين هنگام محمود جهت آماده 

شدن برای سفر جنگی به سومنات از ماوراءالنهر مراجعت 

تگااین دوباااره در کاارد، و در غیاااب ساالطان علاای 

باز  سابقش را  صرفات  شت و مت يدار گ ماوراءالنهر پد

گرفت. از اين رو شايد حق با بارتولد باشد که گمان 

که  شته، بل گین ندا لی ت نابودی ع صد  مود ق ند مح می ک

ترجیح می داده که وی را همچون وزنه تعادلی در برابر 

 قدرت يوسف قدرخان در ماوراءالنهر باقی گذارد.

اسان با سرحدات قلمرو قدرتهای گونه گون مغرب خر

ديلمی، و مهمتر از همه با مرز آل بويه پیوسته بود. 

مذهب  سنی  که  ستان ) گان و طبر يان گر با زيار مود  مح

بودند( روابط دوستانه داشت، و پ  از مرگ قابوس بن 

م سلسله زياريان در  1۰11-12ق/ ه. ۴۰2وشمگیر در سال 

ب نه  لت غز گزار دو قع خراج تدا از وا مود در اب ود. مح

دعوی جانشینی دارابن قابوس که در حیات پدر به دربار 

غزنه پناهنده شده بود پشتیبانی می کرد، اما هنگامی 

که منواهربن قابوس بنابر مصالح محلی بر تخت پادشاهی 

جلوس کرد، سلطان بی درنگ امارت وی را برسمیت شناخت. 

بارهااا  امیاار تااازه دختاار محمااود را بزناای گرفاات و

لشکريانی به تقويت سپاه غزنوی فرستاد. بدين طريق، 
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کرد و  قا  سان اب مدخل خرا ست را در  قدرتی دو سلطان 

طه  به آن خ يه  شدن آل بو يک  مانع نزد سیله  بدين و

 گرديد.

ستگی و  هم پیو گر آن ب يه دي لت آل بو ند دو گر ا ا

اقتدار ايام عضدالدوله را نداشت، اما هنوز در قلمرو 

بیشتر مناطق عراق و مغرب و مرکز ايران  خود که شامل

می گرديد، قدرتی صاحب نفوذ بود، جز آنکه در اوايل 

سده پنجم هجری/ يازدهم میالدی ساخت دولتی ضعیف داشت 

و فاقد مدير واحدی بود که مورد قبول همگان باشد، و 

نیاز به داشتن جبهه ای متحد توانايی آل بويه را در 

بر ست در برا ستادگی نخ سلجوقیان  اي سپ   يان و  غزنو

تضعیف کرده بود. يافتن بهانه ای معقول جهت مداخله 

در امور آل بويه برای سلطان غزنه دشوار نبود، زيرا 

اولً آل بويه شیعی مذهب بود و تا زمانی که بغداد در 

دست آنها بود خلیفه عباسی نمی توانست آن کند که می 

شاهان اخ ناتوانی پاد یًا  هد؛ و ثان يه در خوا یر آل بو

قرار  نان  ستبرد راهز مورد د يه  مرو آل بو ظم قل ف  ن ح

ته  نابر گف تد. ب باهی اف عرض ت شان در م ند و اموال گیر

م محمااود را  1۰21ق/ ه. ۴12اباان الجااوزی، در سااال 

شکارا  گزاران آ حج  های  به محنت توجهیش  بی  سطه  بوا

مدان،  کرد ه یر  سنويه، ام بدربن ح ند، و  سرزنش کرد

ر را که پیوسته به کاروانهای زايرانی نهاوند و دينو

که از سرزمینهای وی می گذشتند کمک و ياری می رساند، 

می  ياد  کی  به نی ستند و  می دان نه  سلطان غز تر از  به

 کردند.

در واقع محمود در دست نزدن به اقدامی بزرگ بر 

ضد آل بويه تا آخرين سال پادشاهی خود احتیاط زيادی 

 1۰1۶-1۷ق/ ه. ۴۰۷ه در سال نشان می داد. راست است ک
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ويه در کرمان م که قوام الدوله ابوالفوارس، ولی آل ب

سلطان  خود  برادر  مانروای بر  شجاع، فر له ابوال الدو

ما  کرد، ا ظامی  مک ن به او ک مود  مد، مح یرون آ فارس ب

لشکريان غزنوی نتوانستند قوام الدوله را بی درنگ به 

مقام سابق خود باز گردانند؛ و در اواخر عهد پادشاهی 

مان  شینی در کر سر جان بر  تازه ای  ستیزه  که  مود  مح

ه ای شگفتی آور برخاست، سلطان مداخله نکرد. تا انداز

است که محمود اين همه سال از حمله به جبال که ری، 

حام  بود و از ل ندی  صنعتی ثروتم کز  قه مر سی آن منط کر

سوق الجیشی کلید شمال ايران بشمار می آمد خودداری 

ورزيد، زيرا پ  از مرگ فخرالدوله علی بويهی در سال 

 م و جلوس مجدالدوله رستم، پسر خردسال 99۷ق/ ه. 38۷

فخرالدوله بر سرير امارت، قدرت واقعی در دست مادرش 

سیده بود. در کتاب بیهقی آمده است که میمندی وزير 

در سالهای آخر حیات محمود از سلطان پرسیده بود که 

ارا وی تاکنون در جبال مداخله نکرده است؛ سلطان در 

پاسخ وی گفت که اگر زنی که بر ری حکومت می کند مرد 

می ب ما  گه بود،  سیار در ری ن شکری ب سته ل ست پیو اي

داريم، در صورتی که با وجود حکومت سیده خطری واقعی 

 از سوی آل بويه خراسان را تهديد نمی کند.

م مجدالدوله  1۰28ق/ ه. ۴19با مرگ سیده در سال 

خر  سالهای آ ما در  يد، ا لق ری گرد یار مط صاحب اخت

، رفته فرمانروايی خود که از قدرت واقعی طرد شده بود

یل  نه تحل ندن قاطعا کم را های وی را در ح ته نیرو رف

برده بود. مجدالدوله قادر به حف  انتظام لشکر نبود، 

و ابلهانه به سلطان محمود استعانت جست. شايد محمود 

خود زمینه را برای مداخله آماده کرده بود، و هنگامی 

که سپاه سلطان به ری آمد، او مجدالدوله را از حکومت 
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لع  مود. خ غارت ن هب و  ستخوش ن لی د شهر را بک کرد، و 

شکار را  جاوز آ ين ت ست ا ناگزير ا که  فت  سلطان دريا

توجیه کند، و در فتح نامه ای که به خلیفه فرستاد از 

که « باطنیه کافر و مبتدعان مفسد»پاک شدن جبال از 

ند  برآورده بود سر  له  گار مجدالدو سهل ان مت  حت حکو ت

هاي مان آن بی گ فت.  شیعیان سخن گ فت  می ر صور  که ت ی 

غالی باشند و آرای معتزلی دارند بی رحمانه تعقیب و 

قتل عام شدند، و کتب بسیاری را به بهانه ناشر رفض و 

الحاد به کام آتش انداختند. تصرف ری راه امکان هجوم 

 به آذربايجان و مغرب ايران را هموار کرد.

براهیم  مود. ا مامور اداره ری ن سرش را  مود پ مح

گاه  طارم، تخت لم از  سافری دي شاه م بان، پاد بن مرز

خااويش بیاارون رانااده شااد، و عاقباات در براباار قاادرت 

غزنويان تسلیم شد و به اطاعت سلطان غزنه گردن نهاد؛ 

سال  غاز  سعود در آ گاه م برای  1۰3۰ق/ ه. ۴21و آن م 

نوب  سپار ج مدان ره صفهان و ه يه ا نی کاکو با ب نگ  ج

در غزنه، مسعود را واداشت گرديد، اما خبر مرگ محمود 

بن  به ا عروف  شمنزيار، م بن د مد  له مح تا عالءالدو

کاکويه را به عنوان دست نشانده خويش در اصفهان باقی 

گذارد. مسعود هرگز نتوانست ابن کاکويه را که پیوسته 

برای  کرد،  می  یرون  نه ب لت غز عت دو قه طا سر از رب

ری تنها همیشه مطیع و رام سازد، و سلطه غزنويان بر 

حدود هفت سال دوام آورد. با وجود اين، غزنويان بر 

نفوذ ديلمیان در شمال ايران سخت لطمه زدند، انانکه 

پیشروی سلجوقیان در شمال ايران که اند سال بعد روی 

 داد، به همان نسبت آسانتر شده بود.

سیای  نوی در آ لت غز بی دو سعه طل تاکنون از تو

ايم، اما در همان ايام  میانه و عالم ايران سخن گفته
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سالطین غزنوی دست به عملیات نظامی پردامنه ای نیز در 

هند زده بودند. در زمستان هر سال لشکريانی از افواج 

منظم که با غازيان و داوطلبان سراسر عالم شرقی اسالم 

تقويت می شدند، برای تاختن به جلگه های هند در جست 

کردن غارت  هت  ندوان ج بد ه جوی معا برده  و  گرفتن  و 

فراهم می آمدند. محمد ناظم با تشريح استادانه مسائل 

که در  ند  شمال ه عی  حوال طبی ضاع و ا یايی و او جغراف

منابع آمده توصیف درستی از لشکرکشیهای متعدد محمود 

نه  بزرگ رخ مانع  ستین  ست. نخ ست داده ا ند بد به ه

ند  شاهی ويه سلطنت هندو یات  مه ح ند ادا يان در ه غزنو

ک ين بود  شاه ا پال، پاد شته را جاجی سبکتگین در گذ ه 

م  1۰۰1ق/ ه. 392دودمان را مغلوب کرده بود. در سال 

محمود جیپال را نزديک پیشاور بشکست و گرفتار کرد، و 

انان بر وی تحقیر روا داشت که جیپال تاب نیاورده و 

انتحار کرد. انندپال، پسر جیپال اتحاد موقتی بزرگی 

ندی  شاهان ه ما از پاد شکیل داد، ا ند ت بی ه شمال غر

هم  کوت در ند و نگر یز در ويه حاد را ن ين ات سلطان ا

ست ) عدی،  1۰۰9ق/ ه. 399شک شاهی ب شاهان هندو م(. پاد

يعنی ترپلوانپال و پسرش بهیمپال متحدًا با پادشاهانی 

مه  مود ادا با مح نگ  به ج کالینجر  جای  ندا، را یر گ نظ

به شرق رانده  دادند، اما رفته رفته از سراسر پنجاب

سال  پال در  مرگ بهیم با  م  1۰2۶ق/ ه. ۴1۷شدند، و 

بود  ند  سله ای نیروم مانی سل که ز شاهی  سله هندو سل

 منقرض گرديد.

البته محمود نخستین رهبر مسلمان نبود که اسالم 

مدبن  يد را مح يین جد هال آ که ن ند آورد؛ بل به ه را 

و  م(، ۷۰9-11ق/ ه. 9۰-2قاسم ثقفی در هند غرس کرده )

بود.  شار داده  تان انت تا مول سند  سر دره رود  در سرا
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در طی سده اهارم هجری/ دهم میالدی داعیان اسماعیلی 

شیعه  غالت  مان  سوی آر به  سند را  سلمان  های م جمعیت

کشاااندند. سااالطین نخساات غزنااوی آثااار و نشااانه هااای 

مع  لع و ق خود ق مرو  مام در قل شدت ت سماعیلیه را ب ا

م کااه الحاااکم  1۰12-13ق/ ه. ۴۰3کردنااد، و در سااال 

فاطمی قاهره فه  تاهرتیخلی مود  ، نزد مح سی  ماموری سیا

فرسااتاد، ساالطان رسااول نگااون بخاات را اعاادام کاارد. 

بنابراين محمود به گمان خود در گرفتن شهر پر اهمیت 

کافی  یل  جا دل به آن سنت  مذهب  ندن  تان و برگردا مول

ق/ ه. 39۶داشت. محمود در دو سفر جنگی که در سالهای 

م به مولتان کرد، ابوالفتح  1۰1۰ق/ ه. ۴۰1م و  1۰۰۶

سرانجام وی  مود، و  لوب ن تان را مغ شاه مول داود، پاد

عام  تل  شهر را ق طه  شت و قرام شاهی بردا سرير  را از 

سده  بیش از دو  سماعیلیه  قه ا مه، فر ين ه با ا کرد. 

پ  از  سال  سی  ها  تان دوام آورد؛ و تن گر در مول دي

مود در مو ساعی مح سعود م مودودبن م شاهی  تان، در پاد ل

 اسماعیلیان شهر بر غزنويان بشوريدند. 

جه  ند متو به ه مود  شیهای مح شتر لشکرک ما بی ا

پادشاهان هند و راجپوت بود. محمود دوبار کوشید تا 

ق/ ه. ۴12م و  1۰1۵ق/ ه. ۴۰۶بااه کشاامیر رخنااه کنااد )

م(، اما هر دوبار بواسطه مقاومت قلعه لوه کوت  1۰21

شرو های پی که کوه جايی  يد؛ و از آن قف گرد ی وی متو

سده  تا  ند،  مان بود بر مهاج می در برا سد محک قه  منط

یرزا  شاه م مان  که دود میالدی  هاردهم  جری/ ا شتم ه ه

سلمانان  سیدند، م مانروايی ر به فر شمیر  سواتی در ک

نتوانستند بر آن ناحیه دست يابند. تالش عمده غزنويان 

فتن  جاب و ر بور از پن جه ع نگمتو یان گ  -به دو آب م

جمنا بود. در شهرهای اين ناحیه اندين معبد هندوان 
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سر  سوامی در تانی بد اکر ند مع له بود که از آن جم بود 

سال  فت( و  1۰1۴ق/ ه. ۴۰۵)در  قرار گر له  مورد حم م 

معبد ماثوره که معروف بود کريشنای قهرمان در آنجا 

 نيبرا 1۰18ق/ ه. ۴۰9بدنیا آمده بود )محمود در سال 

قدماتی  های م ين پیروزي با ا مود  برد(. مح له  بد حم مع

خود را برای نبرد با پراتیهاره، راجای قنوج، معروف 

به  عروف  کالنجر، م جای  ندل، را پال و ا جه جی به را

گندا، دو تن از بزرگترين پادشاهان هند شمالی آماده 

سال  بود. وی در  مود  شمن مح ترين د سخت  ندا سر کرد. گ

ند  1۰19ق/ ه. ۴1۰ شاهزادگان ه با  مود  بر مح م در برا

م  1۰22ق/ ه. ۴13متحد گرديد، اما اون محمود در سال 

به هند لشکر کشید، گندا در قلعه کالنجر حصاری شد و 

سرانجام ناگزير از محمود زينهار خواست. اما بی گمان 

سومنات  به  شی  ند لشکرک به ه مود  گی مح سفرهای جن اوج 

سال  که در  تاد.  1۰2۵-۶ق/ ه. ۴1۶-1۷بود  فاق اف م ات

در اين سفر، محمود سپاهش را از راه بیابان بی فرياد 

یاوار  يق کات جا از طر ند و از آن لواره را به انه هر  ت

به خود سومنات رسید، در سومنات معبد معروفی بود، و 

در معبد بتی قرار داشت که نماد آلت رجولیت مهادوا، 

برهمن هزار  بود، و  ماه  ندگار  جاه  خداو صد و پن و سی

آوازخوان و رقصنده در آنجا خدمت می کردند، و درآمد 

پ  از  مود  بود. مح سومنات  بد  قف مع ستا و هزار رو ده 

ست  بیش از بی صرف آورد، و  بد را بت خونین مع گی  جن

سرانجام  نگ آورد، و  جا بچ نايم از آن نار غ یون دي میل

م  1۰2۶ق/ ه. ۴18معبد را به آتش کشید. سلطان در سال 

ه قصد گوشمالی دادن آنهايی که به هنگام بازگشت وی ب

از سومنات به سپاهش دستبرد می زندند، با لشکری به 

هند بازگشت. خبر پیروزی سومنات بسرعت در سراسر عالم 
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اسالم انتشار يافت و در قهرمان ساختن محمود غزنوی در 

سی  فه عبا ست. خلی شته ا گی دا سهم بزر سنت  هل  یان ا م

تازه ا قابی  خانواده اش ال مود و  برای مح غداد  ز ب

 فرستاد.

که  ست  کامالً پیدا مد  ته آ بال گف چه در  از آن

سًا تهاجماتی به  فعالیت نظامی دولت غزنه در هند اسا

سیمی  شهای زر و  ست. شم بوده ا نايم  ست آوردن غ صد بد ق

که از خزاين معابد هند بدست می آمد موجب گرديد که 

زر و سیمی با عیار سره سالطین غزنوی بتوانند سکه های 

ضرب کنند، و فراوانی سکه های رايج سبب رونق تجارت 

در سراسر مشرق عالم اسالم شده بود، و تا مدتی مصرف 

عادی سکه در شبه جزيره هند را با دشواری سختی روبرو 

ستن  مالی و آرا مور  صرف ا به م خاير  ين ذ بود. ا کرده 

آغاز کرده بناهای باشکوهی که محمود به برآوردن آنها 

بود، نظیر مسجد و مدرسه عروس الفلک غزنه )اين بنا 

سال  گی  سفر جن يدات  ضد  1۰19ق/ ه. ۴1۰از عا بر  م 

تريلوانپال، پادشاه قنوج و گندا، شاه کالنجر ساخته 

که در  هايی  سیعی از کاخ عه و نین مجمو بود( و همچ شده 

سفالی  خش  ست در ب بازار ب شکری  نوی در ل صر غز يل ع اوا

که از رود هیرم گانی  سید. برد می ر ند  برآورده بود ند 

هند می آوردند نیز اندوخته اقتصادی مهمی بشمار می 

 آمدند.

سال  نوج در  به ق شی  بی در لشکرک ته عت نابر گف  ۴۰9ب

نه آورده  1۰18ق/ ه. به غز سیر  هزار ا سه  جاه و  م پن

جه  سالم متو عالم ا شرق  برده از م سوداگران  شدند، و 

گان را  ين برد خی از ا ند. بر يان گرديد گاه غزنو تخت

داخل سپاه می کردند، و کارآيی رزمندگان راجپوت شهرت 

می  کان  مادتر از تر بل اعت ها را قا شت، و آن سیار دا ب
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کا يان ب ستند. غزنو بار دان نگ را  یل در ج گرفتن ف ر 

یًا به هنگام  ديگر در عالم اسالم معمول کردند، و غال

عقد قرارداد صلح با شاهزادگان هند، قید می گرديد که 

طنتی لتعدادی فیل به سلطان بدهند. فیل را اارپای س

یل  گی ف نايم جن یان غ که در م گامی  ستند، و هن می دان

 بشمار می آمد. بود، جزو يک پنجم سهم سلطان از غنايم

اون بنظر می آيد که مالحظات مالی بیشترين اهمیت 

که  پذيرفتن اين ين رو  شت، از ا سلطان دا ظر  را در ن

محمود مسلمانی متعصب و مايل به نشر اسالم در هند به 

زور شمشیر بوده سخت دشوار است. از اين حیث غوريان و 

 شاهان دوره های بعد اهمیت بیشتری داشتند. هدف -غالم

عمده محمود از لشکر کشیهايش به هند خراجگزار کردن 

هت  بود. وی از آن ج ها  شیدن آن ند و دو شاهزادگان ه

معابد هند را ويران می کرد که در آنها ثروت سرشاری 

گر که ا ست  می دان خوبی  سلطان ب بود.  شده  ته   اندوخ

سالم را ب يین ا بول آ تا ق شد  به بکو صلح  شرط  نوان  ع

ند، آنها بمحض دور شدن سپاه شاهزادگان هند تحمیل ک

برای  تی  ظاهرًا ح شند.  می ک نو  نت  ست از ديا نه د غز

ند،  می آمد نوی در  سپاه غز ستخدام  به ا که  نديانی  ه

قبول اسالم شرط نبود. تجاوزات سربازان هندی کافر در 

سال  ستان در  نج سی لف  1۰۰3ق/ ه. 393زر سوی مو م از 

ست  يت ا لی آن ول تاريخ مح که  ستان  بیح و تاريخ سی تق

نه  هیچ گو مود  شاهی مح يان پاد تا پا ست.  شده ا سرزنش 

مل  جاب بع شوری در پن مت ک کردن حکو ير  هت دا شی ج کوش

شاهی سلطان مسعود بواسطه رشک ادنیامد، و در اوايل پ

قدام  سی  آن ا به تا شکری  شوری و ل سای ک یان رو ورزی م

ند  يان در ه مانروايی غزنو يام فر یه ا يد؛ و در بق گرد

ک قاطی  یر از ن ند، نظ ظامی بود های ن ه دارای پادگان
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مولتان و لهور اعمال قدرت می گرديد؛ و از آنجايی که 

غازيان و ديگر عناصر سرکش در اين بودباشها گرد می 

آمد، از اين رو اين پادگانها غالبًا مراکز ناآرامی و 

 حتی شورش بودند.

بنااابراين امپراتااوری محمااود دسااتاوردی تاااثیر 

رای بررسی سازمان سیاسی اسالم در سده برانگیز بود. ب

يرا  يژه ای دارد، ز سهم و توری  ين امپرا نه ا های میا

گی  به فرهن بدوی  می  مدن مرد نه آ ترين نمو يان به غزنو

تر می باشند که خود را در آن مستحیل رقديمی تر و ب

ند.  فق داد خود و های  با آرمان سپ  آن را  ند و  کرد

به سلطنت مطلقه  امپراتوری غزنوی در واقع اوج گرايش

عدی  های ب سی و دولت يل دوره عبا که در اوا بوده  ای 

مشاااهده ماای گرديااد. دودمانهااايی نظیاار آل بويااه و 

سامانیان کوشیده بودند تا تمرکز اداری در قلمرو خود 

پديد آورند و از امیر شخصی خودکامه بسازند، اما در 

سطه  يه بوا ند؛ آل بو پیش نبرد کاری از  نه  ين زمی ا

ها یان رقابت شیرتی ديلم يت ع ظور حما خانوادگی و مح ی 

سپاهیان  جای  قدرت پابر هت  سامانیان بج جو، و  نه  فت

خالف  گی م که هم سوداگر  ندار و  قات زمی نی و طب ايرا

يان  ما غزنو ند. ا شاه بود قدرت پاد فزايش  نه ا هرگو

نبود که به  مردمیبواسطه مهاجرت قبیله ای يا نهضت 

لی  يق مح ند، و عال سیده بود شتند قدرت ر شه داری ندا ري

که بر سر آن به ستیز برخیزند. از اين رو توانستند 

به خود اهره ای مستبدتر از ترکان سلجوقی که پ  از 

لک،  ظام الم ند. ن سیدند بده مت ر يران بحکو ها در ا آن

وزير بزرگ سلجوقی )که نظراتش ماخوذ از زمینه خدمت 

می خاندان وی در خراسان عصر غزنوی است( بعدها شکايت 

که  جود انان ستبداد مو ستگاه ا سلجوقیان از د که  ند  ک
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بايد استفاده نمی کنند، در صورتی که بیهقی، کارگزار 

ين  به ا مود  سعودبن مح ندازه م بی ا کای  نوی ات غز

دستگاه، رفتار مستبدانه وی و استفاده اواز مشرفان و 

لت  مادی در دو بی اعت ظن و  سوء  حیط  که م یان را  منه

ند  کرده بود جاد  ها اي با ر يان  ند. غزنو می ک کوهش  ن

سیای  فر آ های ک که بیابان خود  ستگاه  مل خا کردن کا

يران کومتی ا سنتهای ح حرارت  شور و  با  بود،  نه   -میا

ند  شايع ديد خود  ته  نواحی نوگرف که در  سالمی را  ا

اقتباس کردند. اين روند اقتباس را پیوستگی کارکنان 

ه محمود اداری دولتهای سابق تسهیل می کردند. وقتی ک

بر خراسان دست يافت بیشتر کار بدستان سامانی بر شغل 

خويش باقی ماندند، و تنها تابعیت خويش را به خداوند 

ضل  باس الف مثالً ابوالع ب .  ند و  قال داد يد انت جد

اسفراينی، نخستین وزير محمود در گذشته در خدمت فايق 

ضل  یر ف کارگزاران نظ پاره ای از  شت.  یری دا شغل دب

شوری  شیرازی لی ک سعود وا شاهی م مه اول پاد که در نی

ند. در  يه بود خدمت آل بو سابقًا در  بود،  ند  شمال ه

دولت غزنوی از مردان کارآزموده ای نظیر آنها بگرمی 

استقبال می شد، خصوصًا هنگامی که وسعت امپراتوری در 

فت و  فزايش يا های آن ا حوزه عملکرد مود و  شاهی مح پاد

 ه حجم کارها برآيد.دولت نااار بود از عهد

يد،  می آ بر  خوارزمی  شخی و  ثار نر که از آ انان

ستگاه  نه د شکارا از روی نمو نوی آ لت غز ساختمان دو

اداری دولت سامانی در بخارا بود، و سامانیان نیز به 

نوبه خود نظام اداری خود را از ديوانسالری عباسیان 

پنج اداره  نوی  توری غز ند. امپرا ته بود غداد گرف ب

ی بزرگ داشت که عبارت بودند از ديوان وزير، به دولت

می  بوط  مومی مر یه و اداره ع به مال که  ير  ست وز ريا
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به  که  بزرگ  یر  ست دب حت ريا سالت، ت يوان ر يد؛ د گرد

مکاتبات اداری و سیاسی اختصاص داشت؛ ديوان عرض، تحت 

یزات  سازماندهی و تجه گردآوری،  به  که  عارض  یادت  ق

اشراف، به رياست مشرف بزرگ  سپاه مربوط می شد؛ ديوان

ظام  لی و ن طات داخ به ارتبا يد  می گرد بوط  که مر

جاسوسی؛ و بالخره ديوان وکالت، به مباشرت وکیل خاص 

کاا  فه اش اداره  که وظی سلطان  نه  هل خا شر ا يا مبا

بود.  شاه  های پاد مالک و دارايی شته داری ا شاهی و سرر

بو نی  یران ايرا ست دب ها در د ين ديوان که اداره ا د 

سنتها و فنون مهارتهای خود را در اين ديوانها بکار 

می بستند. اگر اند سالطین غزنوی به نظرات کارگزاران 

ها  ندی آن به کارب لزم  ما م ند، ا می کرد جه  خود تو

نبودند، زيرا نظرًا هیچ انسانی ديگر نمی توانست قدرت 

یز  شک انگ شغلی ر ير  صب وز ند. من حدود ک سالطین را م

هرگونه استقالل انديشه و عمل وزير موجب نبود، زيرا 

مود و  شتر وزرای مح شت. بی می گ ندش  خاطر خداو جش  رن

مسعود گرفتار خشم گرديدند يا حتی طعمه زندان و مرگ 

برای  گری  یاز ويران سته ن شته پیو ين گذ شتند. از ا گ

گرفتن پول بیشتر وجود داشت. و وزير در صورتی که نمی 

لق  تازه خ مالی  نابع  ست م شم و توان تار خ ند، گرف ک

مواخذه سلطان می شد. اما در ايام وزارت احمدبن حسن 

يری  نوی وز سالطین غز فاه  شم  الک به  عروف  ندی م میم

بود، و در  سته  کری برج ستعداد ف که دارای ا شتند  دا

بان  ستادی در ز ضل و ا شتن ف به دا خود  صران  یان معا م

يت و  ند کفا يی وی مان هارت اجرا شت، و م شهرت دا بی  عر

 رآيی وزرای بزرگ آل بويه بوده است.کا

سته  هاد برج قاهره»ن لت  سیم « دو ضمن تق نوی مت غز

بندی دقیق میان طبقات حاکم و رعیت بود. نظام الملک 
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در کتاب سیاست نامه که رساله ای در باب تدبیر مدن 

می باشد، اين تقسیم بندی را بتفضیل شرح می کند، و 

جدا مانی  کان عث تی تر صطالحات دول قه در ا یان طب يی م

شکلی  يا  سکريان و رعا صورت ع به  لت  باع دو حاکم و ات

کامالً مجزا و مشخص به خود می گیرد. سلطان و ااکران و 

قرار  مردم  مه  شوری وی در راس ه شکری و ک مان ل خاد

شامل  که  ند  مردم بود توده  ها  تر از آن شتند؛ فرو دا

که  يد  می گرد ستايیان  ندان و رو نان، افزارم بازرگا

نها اطاعت از قدرت پادشاه و پرداخت صادقانه وظايف آ

مالیااات بااود. در عااوض پادشاااه از آنهااا در براباار 

کرد، و  می  يت  لی حما نان داخ نه و راهز مان بیگا مهاج

آنها را در دنبال کردن حرف و پیشه های عاديشان آزاد 

می گذاشت. سلطه سالطین غزنوی بر وليات بیشتر براساس 

يات در صورت لغزش و شورش می ارعاب مردم بود؛ اهل ول

يد و  کارگزاران بر شند.  سخت با شمالی  ظر گو ست منت باي

سابقه  نه  سازمان آن در خاورمیا که  یری  شکیالت خبرگ ت

سیار  سعه ب مود آن را تو پايی دارد، و مح تاريخی دير

بخشیده بود، آنچه را که در نواحی دوردست اتفاق می 

کام و کا ند. ح می داد بر  بار خ به در تاد  ستان اف ربد

ها و  صرف پول به ت بًا  کزی غال مت مر يات دور از حکو ول

شورش بر ضد حکومت مرکزی وسوسه می شدند، و وجود اين 

بر  ماردن  شم گ سیله ا ند و کی از ا طات ي ظام ارتبا ن

 نواحی دوردست متصرفی سلطان بود.

در سطح آرمانی و دينی اقتدار سلطان را طرفداری 

سخت از مذهب سنت نگه می داشت که در عنايت و مساعدت 

سالطین غزنوی به فقه حنفی و فرقه محافظه کار کرامیه 

خراسان که جزو طريقه مشبهه بشمار می آمدند ديده می 

شود. سبکتگین به اين فرقه عنايتی داشت و محمود در 
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خ شاهی  يل پاد فان اوا کرد. مخال می  يت  ود از آن حما

مااذهب رساامی، خصوصااًا طرفااداران غااالت شاایعه، نظیاار 

مورد  جود  ضع مو نده و گون کن نوان واژ به ع سماعیلیه  ا

سالطین  صب  ند. و از تع می گرفت قرار  یب و آزار  تعق

می  ستايش  صر  ظوم ع ثور و من بی من ثار اد نوی در آ غز

که اکنون شود. مثالً فرخی در مرثیه مرگ محمود می گويد 

 روافض می توانند بی هراس بخوابند:

آه و دردا که کنون قرمطیان شاد شوند          ايمنی 

 يابند از سنگ پراکنده و دار

با  يک  سبات نزد ف  منا صب ح ين تع سلم ا جه م نتی

خلفای عباسی بود که محمود پ  از نخستین پیروزيش در 

سال  سان در  يت  999ق/ ه. 389خرا لب حما صدد ج م در 

نها برآمد. سالطین غزنوی برای تايید قانونی قدرتشان آ

نین  ند؛ همچ می کرد یاز  ساس ن شکارا اح فا آ سوی خل از 

شکوکی  سی م یه سیا که روح هايی  به کار ست زدن  برای د

داشت، نظیر لشکرکشی به مولتان و ری خواهان تصديق و 

نايمی  هر دو از غ سعود  مود و م ند. مح فا بود ید خل تاي

می آوردند، هدايايی برای خلفا می  که در جنگها بدست

فرسااتادند، و خلیفااه نیااز در عااوض منشااور حکوماات 

يی را که سالطین غزنوی بتصرف در می آوردند و اسرزمینه

همچنین القاب برای آنها می فرستاد. شاهان غزنوی از 

هرگونه تماس با فاطمیان مصر که دشمن عباسیان بودند 

مان  مود فر ند، و مح می ورزيد ناع  سولی امت تا ر داد 

تاهرتیفاطمی بود  ، مده  نه آ بار غز صد در به ق که  را 

سال  سعود در  ند و م عدام کن هام  1۰31ق/ ه. ۴22ا م ات

ير  سنک، وز شتن ح برای ک یان را  با فاطم باط  نه ارت که

 سابق پدرش از نو زنده کرد.
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 -فرهنگ سالطین نخست غزنوی، فرهنگی عمیقًا ايرانی

مدن اي تاثر از ت سخت م سالمی و  بود ا سرزمینهايی  نی  را

که به تصرف آنها در آمده بود، و در اين مورد خراسان 

بیشترين اهمیت را داشت. سامانیان حامی و مشوق بزرگ 

علوم فارسی و عربی بودند، و دربار آنها نويسندگان و 

قیقی پرورش داده بود. دشعرايی نظیر رودکی، بلعمی و 

بزرگ ا شاعر  سی،  شای فردو سی راهگ قی طو صر دقی يل ع وا

غزنوی در سرايش کار سترگش، شاهنامه بوده است. محمود 

و مسااعود هاار دو از تعلاایم و تربیاات ساانتی اسااالمی 

برخوردار بودند، و بر آن بودند که دربارش نیز بايد 

آراسته به بزرگان فضل و هنر زمانه باشد. آنها شعرا 

ند،  می کرد لب  خود ج بار  به در جوار  لک هم را از مما

میان شعرای دربار غزنه، فرخی سیستانی از انانکه از 

بار  نواهری از در یان، و م تاجی اغان یر مح خدمت ام

شده  نه  بار غز هی در گان را ستان و گر يان طبر زيار

بودند. بنابر گفته دولتشاه سمرقندی، در رکاب محمود 

همواره اهارصد شاعر حرکت می کردند که رياست آنها با 

که بود  خی  صری بل شعرا، عن مدح  امیرال سته  خود پیو

خداوند خويش و ديگر رجال برجسته دربار می کرد. از 

شايیهای  باره جهانگ مه ای در صری منظو لوم عن قرار مع

محمود سروده بود که تاج الفتوح نام داشت. بی گمان 

ما  ست  به د که  شعرا  ين  ند از ا نی ا شعار ت يوان ا د

می  ها  یان آن يی ب کالم و گیرا تازگی  بر  گواه  سیده،  ر

لياات خااوارزم را گشااود، و. هنگااامی کااه محمااود باشااد

ابوريحان بیرونی، اديب، دانشمند و مورا بزرگ عصر را 

از زادبومش با خود به غزنه آورد. بدين گونه بود که 

بیرونی توانست در تاخت و تازهای غزنويان به هند با 

آنها همراه شود. وی به آموختن زبان سانسکريت پرداخت 
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د و کنجکاوی هوشمندانه بی اندازه و برخوردهايش در هن

اش نسبت به ديگر اديان و آداب و رسوم موجب گرديد که 

ثر  ين ا سید. ا ند را بنوي یق مالله بزرگش تحق تالیف 

نخستین کتاب اسالمی که بی غرضانه به بررسی عقايد و 

 عادات هندوان می پردازد.

دربار واقعی غزنويان بر مبنای شیوه های ايرانی 

ته بود. سالطین غزنوی در ساختن ابنیه سخت سازمان ياف

اهتمااام ماای ورزيدنااد و در سراساار شااهرهای باازرگ 

ند.  برآورده بود شکوه  های با صرها و باغ توری ق امپرا

مسعود خود بنای کاا باشکوه جديدی را در غزنه طرح و 

شید و  طول ک سال  هار  نا ا ين ب ساختمان ا کرد.  ظارت  ن

شت و ا نه بردا هم هزي یون در فت میل مردم ه گار  ز بی

شکری  نده در ل باقی ما های  به  بود. خرا شده  ساخته 

بازار که هیات باستانشناسی فرانسوی در افغانستان به 

نی از  صورت ذه پاره ای  ست،  ته ا پژوهش در آن پرداخ

میزان بزرگی و تجمل اين کاخها بدست می دهد. بی گمان 

هزينه نگهداری و مرمت اين کاخها بار سنگینی بر دوش 

ها برآورده ا ها را  ها آن که در آنجا بود  شهرهايی  لی 

بودند. سالطین غزنوی در کاخهای خود در محاصره غالمان 

شاهی بودند و بر تخت زرين می نشستند و زمانی دراز 

ها  ند. آن می پرداخت خويش  ندمای  با  ساری  باده گ به 

خااواه ناااخواه خواجگااانی در حرمساارای خااود داشااتند. 

ب در دربار، مقررات سختی در بواسطه رعايت سلسله مرات

مردم  با  ستقیم  ماس م سلطان از ت بود و  قرار  جا بر آن

ظالم  سالمی م هاد ا سطه ن ين، بوا جود ا با و بود.  دور 

پیش  ستند در  می توان مردم  که  ساتی  نی جل دادن، يع

ساالطان از تجاااوز و سااتم دادخااواهی کننااد، پاااره ای 

از  ارتباط با مردم حف  شده بود. بنابراين تصويری که
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نی شاهان ايرا نه پاد يد نمو می آ ست  نوی بد  -سالطین غز

شابه  که م ند  می برد سر  طی ب ها در محی ست. آن سالمی ا ا

ديگر دربارهای مشرق عالم اسالم بود. اما حقیقت آنکه 

برخی تعديل بايد در اين سخن بعمل آيد: بايد همواره 

بخاطر داشت که سالطین غزنوی ترک نژاد بودند و تنها 

سیای میانه جدا می آنسل آنها را از دشتهای  يک يا دو

به  کی  شتر مت يان بی قدرت غزنو شته  ين گذ کرد. از ا

سربازان ترکشان بود. سالطین غزنوی هنوز به ترکی تکلم 

می کردند، برای سالطین ضرورت داشت که همواره هماهنگ 

ند. از  کار کن خود  قوم  های  سته  ها و خوا با نیاز

دوره موضوع بحث ما منحصرًا  آنجايی که منابع مربوط به

عربی يا فارسی است، از اين رو ناگزيريم در اندازه و 

نفوذ جوهر ترکی در زندگی و فرهنگ سالطین نخست غزنوی 

به حدس و گمان متوسل شويم؛ اما ترديدی نیست که اين 

شاعر  نواهری،  ست؛ م بوده ا یت ن خالی از اهم به  جن

داشت، و از  ايرانی دربار غزنه با شعر ترکی آشنايی

قرار معلوم اين آشنايی تنها منحصر به منواهری نبوده 

 است.

اون توسعه نظامی خصیصه ويژه امپراتوری سالطین نخست 

لت  یت را در دو های اهم سپاه منت تًا  بود، طبیع نوی  غز

ست و  شوری در ج سالری ک کار ديوان شتر  شت. بی نه دا غز

ويت جويش جهت يافتن به منابع درآمد تازه، متوجه تق

فه ای و  سیار حر نوی ب سپاه غز بود.  سازمان  بر  ين ا ا

خاطر  ها ب بود، و تن سئول  شاه م بر پاد ها در برا تن

رهبری پیروزمندانه و برآيند جريان غنايم خدمت سلطان 

می کرد، و اون سپاهی ثابت بود، پیوسته آماده نبرد 

شت.  گی دا ضعیت جن مواره و ناگزير ه ين رو  بود، و از ا

عاصر غزنويان می نويسد که محمود در گرديزی، مورا م
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سوار و  1۰23ق/ ه. ۴1۴سال  هزار  هار  جاه و ا م از پن

ين  يد، و ا سان د نه  یرون غز یل در ب صد ف هزار و سی

بیرون از سوارانی بودند که در اطراف مملکت بسر می 

 بردند و شحنگان نواحی بودند.

سپاهی مرکب از حدود پانزده هزار تن به هنگام 

شتغال  نان ا با ترکم نگ  کار ج به  سعود  شاهی م پاد

م از اهاال  1۰38ق/ ه. ۴29داشااتند، و مسااعود در سااال 

سان  نه  یرون غز شابهار ب شت  یاده در د سوار و پ هزار 

ديد. در پی روندی که در خالفت عباسی آغاز شده بود، 

از غالمان بنا شده بود سپاه غزنوی در اطراف دسته ای 

که شمار آنها کمابیش به اهل هزار تن می رسید. بیشتر 

اياان غالمااان تاارک بودنااد، امااا قلیلاای از هنااديان و 

تاجیکان نیز در میان آنها وجود داشتند. فرمانده اين 

غالمان که سالر غالمان نام داشت، در اهمیت مقام مرتبه 

بزرگ خوانده  ای فروتر از سپاهسالر کل داشت که حاجب

به  فواج نخ سته ای از ا مان ه ين غال یان ا شد. در م می 

وجود داشت که نگهبان شخص پادشاه )غالمان خاص( بودند 

ند  خوردار بود يادی بر یت ز سمی از اهم های ر و در آيین

)اکنون از طريق نقاشیهای ديواری کاا لشکری بازار که 

 تا حد زيادی توصیفات منابع ادبی را تايید می کند،

شکل ظاهری غالمان کاا شاهی که دارای جامه های همسان 

فاخر و سالحهای مرصع بودند، بر ما شناخته است(. اگر 

ند در  می آورد نه  سیای میا که از آ کانی  شمار تر ند  ا

سپاه غزنوی بیش از افواج ديگر بود و سپاهسالران ترک 

ما  شتند، ا ست دا ندهی را در د مات فرما بالترين مقا

های دي عرب، ملیت مان،  نديان، ديل له ه یز از جم گری ن

صران  شدند. معا می  فت  سپاه يا یان  غان در م کرد و اف

غزنويان تنوع نژادی سپاه را مايه قدرت می دانستند، 
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ک لک و کی ظام الم ند. او ن ستوده ا شیوه را  ين  وس ا

سپاه  یان  قومی در م ختالف  که ا بود  بر آن  قاد  اعت

می کند، و گونه  وابستگی مفرط به يک گروه را بی اثر

گونی نژادها موجب رقابت با يکديگر در میدان نبرد می 

شود. از امتیازات بديهی غیر بومی بودن سپاهیان اين 

بود که آنها عاليق و منافع محلی نداشتند و اطمینان 

داشتند که از وظايفی نظیر بیرون کشیدن پول از اتباع 

به ع مود  شهرت مح ند.  می زن باز ن سر  توری  نوان امپرا

غازی و  های  سته  جذب د جب  ناخواه مو خواه  گی  بر جن ره

داوطلب، خصوصًا از خراسان و ماوراءالنهر شده بود که 

طبیعتًا بر قدرت سپاهیان منظم می افزود. داوطلبان از 

ديوان عرض مواجب نمی گرفتند و نامشان در دفاتر ثبت 

نمی گرديد، اما در غنايمی که از میدان جنگ بدست می 

س مد  سواران آ نوی را  شکريان غز شتر ل شتند. بی همی دا

جود  یز و یاده ن های پ سته  لی د ند، و می داد شکیل  ت

نگ  صحنه ج به  ندرو  شتران ت شت  بر پ بًا  شتند، و غال دا

 انتقال می يافتند.

می  سیعی  ستفاده و گی ا فیالن جن نوی از  سالطین غز

بردند. آنها اين فیالن را به عنوان خراج از هند می 

و جانوران سلطنتی بودند و با دقتی بسیار گرفتند و جز

ندی در  بان ه هی فیل ند. گرو می کرد بت  ها مراق از آن

سپاه وجود داشت که فرمانده آنها مرتبه حاجب يا سالر 

داشت. سپاهسالران بر فیل می نشستند و از ارتفاع آن 

میدان جنگ را زيرنظر می گرفتند. بر سر فیالن زره می 

ها را  شاندند، و آن می پو کار  شمن ب به د له  برای حم

یر  سنگین، نظ یزات  شیدن تجه هت ک فیالن ج ند. از  گرفت

سالحها و آلت قلعه گیری نیز استفاده می کردند. اگر 

اند محمود به عنوان فرماندهی جسور و بی پروا شهرتی 
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بسزا داشت، اما سپاه غزنوی که با تجهیزات کامل راهی 

راه می برد که جنگ می شد، عقبه ای از بنه سنگین هم

اه  که گر شد  يادآور  يد  بود )با پاگیر  ست و  سیار د ب

ما  بود، ا ستقر  نه م نوی در غز لت غز بار و اداره دو در

سفرهای  سلطان را در  تی  های دول حرم و ديوان بًا  غال

سپاهیان  سبی  حرک ن عدم ت ند(.  می کرد هی  گی همرا جن

که در  ترکمن  سبکبار  سیار  مان ب بر مهاج نوی در برا غز

شاهی مسعود خراسان را عرصه تاخت و تاز کرده ايام پاد

 بودند، آنها را در وضع دشواری قرار داده بودند.

بود، و  سنگین  ناخواه  خواه  ها  ين نیرو نه ا هزي

حل  مام مرا فه ای در ت سپاهیان حر یار  قدير اخت هر ت ب

گردد. در  می  لت  نه دو فتن هزي بال ر جب  شر مو تاريخ ب

ه هند و لشکرکشی به لشکرکشیهايی، نظیر سفرهای جنگی ب

سال  نگ  1۰29ق/ ه. ۴2۰ری در  به ا نی  نايم فراوا م غ

غزنويان افتاد. اما جريان اين غنايم دايمی و منظم 

پر  يات  بر ول که  هايی  که از مالیات صورتی  بود، در  ن

می  فراوان و منظ مدهای  شد، درآ می  سته  يران ب ثروت ا

 بدست می آمد. از اين رو غزنويان بیشتر مواجب سپاه

که  سلجوقیان  يه و  ما آل بو ند، ا می پرداخت قدًا  را ن

ظام  به ن ناگزير  شدند،  يران  يان در ا شین غزنو جان

واگذاری زمین يا اقطاع متوسل گشتند )اين سخن الزامًا 

سالطین  صر  طاع داری در ع ظام اق که ن ست  نی نی بدان مع

بود،  شناخته  سالم نا شرقی ا سرزمینهای  نوی در  ست غز نخ

اع هنوز در اين نواحی توسعه نیافته اما سازمان اقط

لت  که دو ست  شده ا سیاری  شارات ب نابع ا بود(. در م

غزنوی در وليات در جست و جوی مداومش جهت گرفتن پول 

شته  نه دا بی رحما نه و  تاری ظالما بًا رف شتر، غال بی

شه  شتر در اندي مان بی يا غال یاتی  صالن مال ست. مح ا
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سالطین  ما  ند؛ ا خود بود یب  شتن ج که انبا یز  نوی ن غز

رفتاری بی رحمانه نسبت به عمال داشتند که در تحويل 

ند،  می ورزيد تاهی  خود کو یاتی  حوزه مال قرر  سهمیه م

می  یرون  شان ب بروز از حلقوم ها را  های آن خورده 

سور  بود ک ضر ن که حا مود  ير مح سفراينی، وز شیدند. ا ک

قام وزارت  ند از م بران ک خود ج یب  یاتی را از ج مال

نار و ر یداد برک ين ب سان از ا يد. خرا ندان گرد نه ز وا

لطمه سختی ديد، و اين مصیبت را زمین لرزه ها و قحطی 

م و طاعونی که به دنبال آن  1۰11ق/ ه. ۴۰1فجیع سال 

آمد تشديد کرد، تا آنجا که مردم گه گاه ناگزير به 

) روجوع به تاريخ عتبی يا ترجمه تاريخ آدمخواری شدند

ادشاهی مسعود ابوالفضل سوری، . در ايام پيمینی شود(

کرد. از  هی  مت ت ثروت و نع يت را از  سان ول لی خرا وا

اين رو جای شگفتی نیست اگر می بینیم که دهقانان و 

م قراخانیان را  1۰۰۶ق/ ه. 39۶اعیان خراسان در سال 

گیختند، و در پادشاهی نبه تاختن بر خراسان بر می ا

سرد  سلجوقیان خون مدن  به آ سبت  سعود ن طرف م بی  و 

شهای  نوی را در بخ مت غز مه از حکو یزاری عا ند. ب بود

کرد. در ری و  بات  توان اث می  یز  توری ن گر امپرا دي

جبال اون غزنويان به مردم وعده داده بودند که آنها 

ند، در  می برهان سپاهیان ديل سری  ستمگری و خود را از 

خوردار  توده بر یان  یت در م پاره ای محبوب غاز از  آ

ما  ند، ا سر بود ها  هل ری از آن که ا شت  يری نگذ د

خوردند، و آمده است که تاش فراش، والی لشکری غزنوی 

ملک ری را از جور و بیداد پر کرد، تا »در ری و جبال 

بدانجا که مردم برای رهايی از آنها و حکومتشان دست 

شد. نده  فوس پراک يران و ن لک و شتند. م عا بردا « به د

که مسعود ناگزير والی  سرانجام شکايات انان بال گرفت
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جديدی را مامور ری کرد و حکومتی منصفتر بدانجا باز 

گرداند. و به همین دلیل بود که حکومت غزنوی نتوانست 

ين  ند، و ا شه ک قًا ري توری عمی بی امپرا يات غر در ول

ند.  سلجوقیان افتاد ست  به د سان  سبتًا آ سرزمینها ن

احی احساس سالطین غزنوی اقدامی نکردند که مردم اين نو

 دلبستگی و عالقه به حکومت غزنوی کنند.

سال  مود در  شت و پ 1۰3۰ق/ ه. ۴21مح رش سم درگذ

خت  بر ت پدر  صیت  نابر و بود ب گان  لی گوز که وا مد  مح

قدام  شبیه ا برادر  ين دو  قع ا نون مو ست. اک شاهی نش

سبکتگین در انتخاب اسماعیل به جانشینی خود و ترجبح 

ا مسعود حکومت هرات داشت وی بر محمود بوده است، زير

و بمراتب کارديده تر و با کفايت تر از ديگر پسران 

پدر  یات  خر ح سالهای آ سعود در  ما م بود. ا مود  مح

نامزدی  ين رو از  شت، و از ا با وی ندا خوبی  سبات  منا

شان داد،  قايع ن که و يد. انان نار گرد شینی برک جان

و  آوازه مسعود به عنوان سردار جنگی و فتوحش در جبال

مغرب ايران موجب گرديد که سپاه از وی پشتیبانی کند. 

و اين مهمترين عامل دست يافتن مسعود بر تاج و تخت 

پدر بود. در دولتی نظامی، نظیر دولت غزنوی، پادشاه 

اون  بود.  صور  بل ت سپاه غیرقا به  مل  ماد کا بدون اعت

مش،  کرد، ع شرق  نگ م نه آه بع غز فتن  صد ر به ق سعود  م

سبکتگ بن  سف  بدو يو سپاه  بزرگ  ندهان  گر فرما ین و دي

پیوستند و نخستین پادشاهی محمد تنها پ  از اند ماه 

سال  فت )در  يان گر که  1۰۴1ق/ ه. ۴32پا شیانی  م شور

شاهی  به پاد جددًا  ساندند وی را م تل ر سعود را بق م

 برداشتند(.

ما در  بود، ا یر  سربازی دل يد  شاه جد سعود، پاد م

بسیاری موارد استواری شخصیت پدر را نداشت. مشاورانش 
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از تلون مزاج و گمراهی، استنکاف وی از انديشه کردن 

در نظرات ناصواب و وابستگی وی به گروهی مداهنه گو و 

لی  قی وی را رج که بیه نی  سهل زوز ستگی بو ااپلوس بسرد

م لت  کار در دو قع تبه ند. در وا می کرد شکايت  ند  ی دا

نه  نه توزا تاری کی شاهی رف ست پاد سالهای نخ سعود در  م

با همه آنهايی داشت که با رژيم پدرش همکاری داشتند 

پدرش را ازوی  ظر  ها ن که آن کرد  می  صور  سلطان ت و 

برگرداندند. بسیاری از اين محموديان )اصطالح بیهقی( 

هالکت در افتادند. گرفتار خشم سلطان شدند يا به ورطه 

حسنک، وزير سابق محمود به اتهام برساخته ارتباط با 

سعود  عم م سبکتگین،  بن  سف  يد، يو عدام گرد یان ا فاطم

شاه  تاش خوارزم جان التون بر  شد؛ و  ندانی  یف و ز توق

ضوب  که مغ سابق  ير  ندی، وز ما میم يد. ا صد گرد سوءق

شاهی  بود، در پاد شده  ندانی  خر ز ين اوا مود و در ا مح

س قام وزارت م گر م بار دي يد و  ها گرد ند ر عود از ب

م  1۰33ق/ ه. ۴2۴يافت؛ وی تا دو سال بعد، يعنی سال 

که درگذشت در اين مقام باقی ماند. وزارت جانشین وی، 

احمدبن عبدالصمد بواسطه استقالل رای و خرده گیری از 

یز  ید، و وی ن يری نپاي سعود د نه م بی خردا ستهای  سیا

 طان مواجه گرديد. بزودی با خصومت سل

مسعود مصمم بود که دستاوردهای پدرش در هند را 

جب  يد مو مود نبا مرگ مح که  بود  بر آن  ند، و  ست ک حرا

گردد که شاهزادگان هند دوباره بیارامند و نفسی تازه 

م بواسطه به مخاطره  1۰31ق/ ه. ۴22کنند. وی در سال 

خانی و  گین قرا لی ت سوی ع يان از  مرو غزنو تادن قل اف

لجوقیان که از جانب جیحون دولت غزنوی را تهديد می س

کردند، انديشه رفتن به هند را رها ساخت، اما در سال 

م به هند لشکر کشید و قلعه سرستی يا  1۰33ق/ ه. ۴2۴
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سرسائه را که پدرش در فتح آن عاجز مانده بود بگشود. 

م مسعود برای ايفای  1۰3۷-8ق/ ه. ۴29در زمستان سال 

ده بود، درايستاد که به تن خويش به قلعه نذری که کر

یافتنی  ست ن عه د به قل که  لی  يک ده سی نزد عه »هان قل

شهرت داشت لشکر بکشد، اگر اند در اين ايام « العذراء

يد  سخت تهد توری  غرب امپرا سان و م حوال خرا ضاع و ا او

آمیز و خطرناک بود. در واقع می توان کشاکشی پايدار 

ان شهرت و افتخاری در آنجا میان مزايای هند که غزنوي

کسب کرده بودند و امتیازات خراسان که شدت روزافزون 

تاخاات و تازهااای ساالجوقیان تمااام ساارزمینهای مغاارب 

مود در  می ن يد  فتن تهد ست ر به از د توری را  امپرا

پادشاهی مسعود کشف کرد. گسیختگی امور پنجاب مسعود 

سال  بود. وی در  کرده  گری  نای دي تار تنگ  ۴33را گرف

م احمااد ينااالتگین نااامی را کااه درگذشااته  1۰31ق/ ه.

ند  های ه سالری پادگان به سپاه بود  مود  نه دار مح خزا

منصااوب کاارد، و روانااه هنااد نمااود. امااا اااون احمااد 

بود،  يده  بدرفتاری د سعود  شته از م نالتگین در گذ ي

ناگزير  سعود  صیان آورد. م شمرده ع مت  صت را غنی فر

دار هناادی باارای لشااکری را بااه فرماناادهی تلااک، ساار

 ۴2۵فرونشاندن شورش احمد ينالتگین به هند گسیل کرد )

 م(. 1۰3۴ق/ ه.

از منازعاتی که در دولت خراجگزار مکران بر سر 

جانشینی در گرفته بود، پیش از اين سخن رانده ايم. 

سبکتگین را  بن  سف  مش يو شاهیش ع غاز پاد سعود در آ م

ردد، والی مامور کرد که با لشکری از بست عازم جنوب گ

نه  بار غز به در ساله  خراج دو  که  صدار را  مرد ق مت

یرد.  کران گ جا راه م صالح آورد و از آن بود ب بدهکار 

ابومعسکر، يکی از مدعیان جانشینی امارت مکران برای 
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شکر  نون ل بود. اک شده  نده  سعود پناه به م مک  گرفتن ک

شاهی  سرير  بر  نه  تا پیروزمندا ياری داد  سف وی را  يو

م(. اما مسعود در فرستادن  1۰31ق/ ه. ۴22)دست يابد 

عمش به بلواستان انگیزه ای قويتر داشت. اون محمود 

يت  مد از وی حما شاهی مح غاز پاد سف در آ شت، يو درگذ

کرده بود، و مسعود که بالذات به هر کسی بدگمان بود 

هرگااز نتوانساات از ساار گناااه وی بگااذرد و از آن پاا  

ه و عامدانه يوسف را اعتمادی به او نداشت. وی سنجید

رد تا خود موقعی استوار در غزنه کاز مرکز قدرت دور 

شد و  یف  شت توق نه بازگ به غز سف  که يو گامی  فت. هن يا

 اندکی بعد در زندان برادرزاده درگذشت.

پیروزی لشکريان يوسف در مکران سلطان را واداشت 

تا در کرمان که قلمرو آل بويه بود و با وليت سیستان 

کران بود  و م مرز  هم  ند  سلطان بود مرو  جزو قل که 

ند،  سعود بود مرو م بال در قل اون ری و ج ند.  له ک مداخ

تصرف کرمان متصرفات غزنويان در ايران مرکزی را گرد 

می کرد. مسعود به رسول القائم، خلیفه جديد اعالم کرد 

که اين طرح بخشی از طرح بزرگی است که به موجب آن آل 

مورد حم سو  هر  يه از  نب بو ند؛ از جا می گیر قرار  له 

مکران به عمان حمله می شود، و سرانجام غزنويان غرب 

را از دشمن می روبند و عباسیان را از قیمومیت رهايی 

می  تدع  یان مب یزان  و فاطم فار ب بر ک ند و  می ده

تازند. بديهی است که درآمدن سلجوقیان به کرمان مانع 

يد.  نه گرد سلطان غز يی  های طال قق خواب مار تح یز ق و ن

کران  که در م شکری  شت. ل بردی ندا مان  به کر شی  لشکرک

سال  بود، در  شده  یروز  مان را  1۰33ق/ ه. ۴2۴پ م کر

تصرف کرد، اما سخت گیريهای مالی غزنويان در وليت، 

کرد.  يه  مت آل بو ند حکو گر آرزوم بار دي یان را  کرمان
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عمادالدين ابو کالیجار وزيرش بهرام بن مافنه را در 

سال  ستاد، و در  مان فر به کر فارس  سپاهی از   ۴2۵راس 

م پادگان غزنوی مفتضحانه از کرمان بیرون  1۰3۴ق/ ه.

 رانده شد و ناگزير به نیشابور عقب نشست.

قايع  فت، و می يا مه  سعود ادا شاهی م اون پاد

ی مه ا حون ه طولنی جی مرز  سان و  شعاع خرا حت ال ز را ت

بر  جا  که در آن سنگینی  صیبت  می داد. دو م قرار  خود 

غز در  مان ا فوذ ترک کی ن مد، ي نوی وارد آ قدرت غز

خراسان و ديگری از دست رفتن خراسان بود. با تعقیب 

الگوی باستانی رخنه اقوام وحشی در سرزمینهای متمدن 

می بینیم که دسته های اغز به رهبری خاندان سلجوق به 

ن خوارزم و ع مرزی در  سداران  کی پا های کم وان نیرو

ماوراءالنهر خدمت می کنند. پیش از کشته شدن اسماعیل 

ق/ ه. 39۵المنتصر، آخرين امیر فراری سامانی در سال 

م، گروهی از اغزها به ياری وی برخاستند. پ  از  1۰۰۵

اين، اغزها به رياست ارسالن اسرائیل بن سلجوق احشام 

ش به خود را در حوا گاه  ند، و آن می اراند خوارزم  ی 

م  1۰2۵ق/ ه. ۴1۶خدمت علی تگین درآمدند که حدود سال 

به آنها اجازه داد تا دامهای خود را در ناحیه بخارا 

غرل و  ست ط به ريا نان  گری از ترکم سته دي ند. د بچران

اغری، برادران اسرائیل که سابقًا در خدمت شاهزادگان 

پیوستند. بنظر می آيد ديگر قراخانی بودند به آنها 

که پشتیبانی نظامی اغزها از علی تگین عامل مهمی در 

ست. و  بوده ا ماوراءالنهر  گین در  لی ت قدرت ع قای  اب

سرائیل  سالن ا تران ار کی از دخ با ي گین  لی ت ازدواج ع

نشانه عنايت زياد شاهزاده قراخانی به ترکمنهای اغز 

 می باشد.
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زنوی و يوسف م که محمود غ 1۰2۵ق/ ه. ۴1۶در سال 

قاادرخان علاای تگااین را موقتااًا از متصاارفاتش بیاارون 

مود وی  مد و مح سارت درآ به ا سرائیل  سالن ا ند، ار راند

سلطان  ند  بت در ب تا عاق کرد،  ندانی  ند ز را در ه

درگذشت. تعداد اهارهزار اادر از اتباع ترکمن وی از 

سان در  شمالی خرا شیه  که در حا ستند  جازه خوا مود ا مح

سرخ  ناطق  هد م ند، و متع سکونت کن فراوه  یورد و  ، اب

سلطان  های  جازه از مرز ين ا بال ا که در ق ند  گرديد

به  صمیم  که ت فت  سلطان دريا عدها  ند. ب سداری کن پا

اجازه دادن به اين عناصر نافرمان که بواسطه زندگی 

به  نايی  نه اعت هیچ گو فت  می ر ظار ن صحراگردی انت

، خطای بزرگی کشاورزی و زندگی يکجانشینی داشته باشند

بااوده اساات. اااون مااردم نسااا و ابیااورد از غارتهااای 

سال  ناگزير در  ند، وی  شکايت برد مود  به مح نان  ترکم

م سپاهی به گوشمالی آنها گسیل داشت؛  1۰2۷ق/ ه. ۴18

ها  بر آن ست  سلطان نتوان سالر  جب، سپاه سالن حا ما ار ا

نگ  خويش آه تن  به  سلطان  عد  سال ب يد، و در  فايق آ

یه ترکم ها تنب بر آن نده ای  خرد کن ست  کرد و شک نان 

خی  کرد. بر نده  طراف پراک به ا ها را  ساخت، و آن وارد 

از ترکمنان راهی غرب شدند و به بلخان کوه در ساحل 

يران  خل ا به دا گران  ند. دي خزر گريخت يای  شرقی در

به  مزدور  سربازان  نوان  به ع ناوب  شدند و بت مت  بهزي

نخساات قااوام  اسااتخدام اماارای محلاای درآمدنااد: آنهااا

به  سپ   ند،  خدمت کرد مان را  بويهی کر یر  له، ام الدو

استخدام عالءالدوله پادشاه کاکويی اصفهان درآمدند، و 

بالخره به وهسودان ممالن، امیر روادی تبريز پیوستند 

که قصد داشت از آنها بر ضد رقبايش، شداديان اران و 

ند. و  ستفاده ک جی ا شاهزادگان گر سیحی و  یان م ارمن
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خوانده می « عراقی»مین ترکمنان هستند که در منابع ه

شوند، زيرا آنها وارد عراق عجم يا مغرب ايران شده 

بودند. بنظر می آيد که اين ترکمنان روسای برجسته ای 

ند،  حروم بود سرائیل م سالن ا بری ار شتند و از ره ندا

جدا  کديگر  نامنظم از ي های  سته  صورت د به  ها  آن

اره سفر جنگی اغری بگزارشهای در گرديدند. بالخره اگر

یان  سالهای م یک در  ق/ ه. ۴12م و  1۰1۶-1۷ق/ ه. ۴۰۷ب

م به آذربايجان و ارمنستان را باور کنیم، آنها  1۰21

به ديگر ترکان اغز پیوستند که اند سال پیش به شمال 

 ايران درآمده بودند.

بدين ترتیب با وجود ثبات مستعجلی که به هنگام 

خراسان برقرار بود، وضعی که مسعود با مرگ محمود در 

آن روبرو گرديد اندان امیدوار کننده نبود. در تمام 

مراحل تاريخ بشر تا پیش از رواج سالح گرم، مردمی که 

بر روی زمین کار می کردند از مهاجمان بیابانها يا 

دشتها آسیبها و زيانها ديده بودند. صحراگردان ایزی 

نابراين ایزی نداشتند که مگر احشام خود نداشتند، ب

از دساات بدهنااد. تاخاات و تازهااای آنهااا در جبهااه ای 

پهناور روی می داد و حتی اگر تهاجم آنها دفع می شد، 

باز هم موجب پايمال شدن کشتها و از هم گسیختن دوره 

کشت و کار می گرديد. آنچه اغزها در خراسان کرده اند 

ال مصرانه نیز انین بوده است. وانگهی مسعود اندين س

که  ند  صور ک ست ت می توان فت و ن می گر کم  ست  طر را د خ

قدرت  لی  نای تحمی ند ب سنه بتوان مه گر صحراگردان نی

غزنااوی در خراسااان را ويااران سااازند. کااار جنااگ بااه 

شه  به نق سلطان  شد، و  سپرده  به  پايین رت ندهان  فرما

های ديگری، نظیر لشکرکشیهای به هند و سفر جنگی به 
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يا ماندن در قصرها و به خوشگذرانی  گرگان و طبرستان

 و میگساری پرداختن عالقه مند بود.

برادر  با  پدر  شینی  سر جان بر  ستیز  سعود در  م

نان  ين ترکم خی از ا خود بر مد،  قی»خويش مح به « عرا

تاش را  قه و گوک قزل، بو مر،  شان يغ ندهی روساي فرما

نوان  به ع نان  ين ترکم بود، و از ا کرده  ستخدام  ا

مثالً در سفر جنگی يوسف بن سبکتگین به  نیروهای کمکی

سال  کران در  ما  1۰31ق/ ه. ۴22م يد. ا ستفاده گرد م ا

بت  ند، و ثا ماد نبود بل اعت يی قا گز نیرو نان هر ترکم

گرديد که مهار کردن آنها محال است. بالخره در سال 

م مسعود تاش فراش، سپاهسالر را به ری  1۰33ق/ ه. ۴2۴

روسای ترکمن از جمله يغمر  فرستاد و او پنجاه تن از

باقی  کار  ين  با ا گردن زد، و  کرد، و  ستگیر  را د

يان  پذير غزنو شتی نا شمن آ ناخواه د خواه  نان  ترکم

 گرديدند.

غرل،  ست ط به ريا سلجوقی  ندان  ضمن، خا ين  در ا

اغری، موسی، يبغو و ابراهیم ينال که در ماوراءالنهر 

سال  ند، در  نده بود بار م  1۰32ق/ ه. ۴23باقی ما يک 

ستان  گام دا ين هن ستند. از ا گین پیو لی ت به ع گر  دي

آنهااا بااا وقااايعی کااه در خااوارزم، ولياات مجاااور 

تاش  یزد. التون می آم هم  گذرد در می  ماوراءالنهر 

يان  به غزنو سبت  پذيری ن عدول نا فاداری  شاه و خوارزم

ظامی  بران ن شتر ره که بی بود  صیه وی  به تو شت، و  دا

دند و جانب او را گرفتند. مسعود را بر محمد ترجیح دا

با وجود اين، سرشت بدگمان مسعود دامنگیر هر کسی می 

یزد.  با وی برخ شمنی  به د بود روزی  کن  که مم شد 

التونتاش در خوارزم سپاه بزرگی آراست و شمار زيادی 

های  نوان نیرو به ع نان را  گر ترکم ها و دي از قپچاق
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انین کمکی در سپاه خويش استخدام کرد. بديهی بود که 

نیرويی برای دفاع از وليتی مثل خوارزم که در برابر 

ضرورت داشت.  تهاجم دشمنان خارجی بی حفام بود کامالً 

اما سلطان از قدرت نظامی التونتاش بتندی برآشفت. و 

به همین خاطر در اوايل پادشاهی کوشید تا اسباب قتل 

التونتاش را فراهم آورد، اما توطئه سلطان عقیم ماند 

لتونتاش جان بدر برد. با کشف توطئه سلطان ترسید و ا

که التونتاش به آغوش علی تگین، خصم قديمی غزنويان 

يان  به غزنو تاش  مه، التون ين ه با ا لی  شود، و نده  را

م در  1۰32ق/ ه. ۴23وفااادار باااقی مانااد، و در سااال 

خان  با  نگ  مد. ج شته آ گین ک لی ت با ع نگ  سیه در ج دبو

ر گرديد، زيرا مسعود که پ  قراخانی بی درنگ شعله و

می  ماده  برادر آ با  برد  برای ن خود را  پدر،  مرگ  از 

کرد، بی تامل به علی تگین وعده داده بود که در عوض 

سعود  به م مک  گذارد. ک به وی وا تل را  ظامی خ مک ن ک

ضوع  سر مو بر  عوی  به د گین  لی ت فت و ع ضرورتی نیا

بر سعود  شهای م مل تال تايج کا مه داد. ن له ادا ای معام

هارون،  يد.  شکار گرد گام آ ين هن تاش در ا شتن التون ک

پسر التونتاش اگر اند لقب مرسوم خوارزمشاه نداشت، 

اما وی نیز اون پدر پادشاهی برجسته در خوارزم بود. 

خورد، و از  هم  سرعت ب نه ب خوارزم و غز یان  سبات م منا

اين هنگام خوارزم از زير سلطه غزنه بیرون آمد. در 

به  1۰3۴ق/ ه. ۴2۵سال  شترک  له م برای حم هارون  م 

شه  ين نق يد؛ ا حد گرد گین مت لی ت با ع يان  مرو غزنو قل

ست  بر د هارون  سعود،  ئه م به توط که  شد  ثی  گامی خن هن

غالمان خود بهالکت رسید. علی تگین نیز در اين گیرودار 

درگذشت، اما ستیز با غزنويان را از خوارزم اسماعیل 

ماو هارون، و از  برادر  ندان،  لی خا سران ع راءالنهر پ
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يل  حون قبا یای رود جی سمت عل ند.در ق مه داد گین ادا ت

کمجیان کوههای بتمان سر برآورده بودند، و نیز بوری 

سال  خانی در  شاهزاده قرا گین،  م از  1۰38ق/ ه. ۴29ت

آنها برای نهب و غارت ختل و وخش استفاده کرده بود. 

دولت بدين ترتیب خوارزم در اين هنگام بکلی از پیکر 

بر  فاعی در برا های د کی از بارو يد، و ي جدا گرد نه  غز

 ترکمنان برداشته شد.

هنگااامی کااه علاای تگااین درگذشاات، ساالجوقیان و 

اتباعشان به دعوت هارون به خوارزم کوایدند، اما در 

به  یب،  های رق هی از اغز ئی  گرو ها و ر یان آن جا م آن

 نام يبغو يا رئی  سنتی قبیله، به نام شاه ملک، صاحب

جند و ينگی کنت )هر دو شهر در دهانه سیردريا واقع 

يان  حد غزنو که مت لک  شاه م کرد.  بروز  شمنی  ند( د بود

ما در  کرد، ا فتح  خوارزم را  گر  بار دي سرانجام  بود 

م( سلطان مسعود کشته شد و  1۰۴1ق/ ه. ۴32همان ايام )

فت. در  ستیال يا يران ا شرق ا فاتح در م سلجوقیان  قدرت 

لوب و  1۰3۵ق/ ه. ۴2۶سال  سلجوقیان را مغ لک  شاه م م 

منهزم کرد و آنها را به سوی جنوب خراسان راند. ده 

هزار ترکمن به فرماندهی طغرل، اغری، موسی، يبغو و 

سیدند، و از  سان ر به خرا نه  نال نومیدا براهیم ي ا

ابوالفضل سوری، والی خراسان پناه خواستند. آنها خود 

« والی امیرالمومنینالعبید يبغو، طغرل و اغری، م»را 

ها داده  به آن فراوه  سا و  که ن ستند  ند، و خوا خواند

شود، و آنها نیز در عوض تعهد می سپارند که از مرزها 

در برابر ديگر مهاجمان دشتهای آسیای میانه پاسداری 

کنند. بنظر می آيد که سلجوقیان در اين ايام مقاصدی 

سلطان عق شوری  شاوران ک شتند و م نه دا یده صلح جويا

داشتند که دست کم تا زمانی که سلجوقیان نیات بد خود 
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ما  شود؛ ا يم داده  سخی مال بدانها پا ند،  شکار نکرد آ

مسعود و سرداران سپاهش می خواستند که با شتاب ممکن 

 سلجوقیان را معدوم سازند.

سلطان سپاهی را به فرماندهی بگتغدی به مقابله 

که  فت  بر يا شگفتی خ يت  ما در نها ستاد، ا ها فر آن

ستند  هم شک سا در سر راه ن بر  سپاه را  ين  سلجوقیان ا

سا،  1۰3۵ق/ ه. ۴2۶) که ن يد  ناگزير گرد سعود  م(. م

ها را در  گذارد و آن ها وا به آن ستان را  فراوه و ده

ت ند، و در  خود بخوا لی  هت ظاهر وا هوده در ج الش بی

سلجوقی  بران  به ره نه  لت غز به دو ها  ند دادن آن پیو

پیشاانهاد اتحاااد خويشاااوندی داد. بااديهی اساات کااه 

سال  ته و در  سارت ياف یروزی ج ين پ با ا  ۴28سلجوقیان 

یورد و  1۰3۷ق/ ه. سرخ ، اب که  ستند  سلطان خوا م از 

 مرو و عايدات اين شهرها را به آنها واگذارد.

ين  ها در ا یت تن به اهم سلطان  که  بود  گام  هن

پر  شهر  که  بود  حال  برای وی م يرا  برد، ز پی  ضوع  مو

نگ در  هد. ج ست بد نگ از د بدون ج مرو را  اون  تی  اهمی

صادی وارد  ظامی و اقت نابع ن بر م سختی  شار  سان ف خرا

آورده بود. مهاجمان رمه های گوسفند و اسب خود را بی 

می را سان  صلخیز خرا های حا حه  به وا با  ند، از محا ند

های  ند و کاروان می کرد لوگیری  صول ج شت مح شت و بردا ک

تجاری را که رونق اقتصادی وليت بدان وابسته بود از 

آمد و شد باز می داشتند. مورخی در باب اوضاع پريشان 

ق/ ه. ۴29ناحیه نیشابور، اندکی پیش از آنکه در سال 

يد:  1۰38 می گو يد  سلجوقیان درآ صرف  به ت يت »م  آن ول

ون زلف بتان پريشان و مانند اشم خوبان خراب گرديد ا

بنابراين، اگر اند « و به علیق اهارپايان فرو ماند.

پر آب از  ندقهای  صارها و خ شت ح سان در پ شهرهای خرا
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حمله سخت مستقیم در امان بودند )صحراگردان از لحام 

سطه  ما بوا ند(، ا یر بود یری فق عه گ یزات قل آلت و تجه

زمینهای مزروعی کناره های رودخانه ها جدا افتادن از 

سرانجام  ند، و  یری گرديد سنه م تار گر ته گرف ته رف رف

شهرهايی نظیر نیشابور، مرو و هرات بدون جنگ تسلیم 

صادی  یزه اقت شتر انگ سلیم بی ين ت شدند، و ا سلجوقیان 

 داشت تا سیاسی.

سته در  مالی پیو نه  یق و هزي قه و عل بود آذو کم

سپاهیان، م شتن  نگ دا ستوه ج به  سردارانش را  سعود و 

آورده بود. و اين نیازها سبب گرديد که مسعود در سال 

م ناگزير تا گرگان و طبرستان که ابو  1۰3۵ق/ ه. ۴2۶

باز زده  سر  خراج  خت  لی از پردا شاه مح جار، پاد کالی

که  مود  می ن نین  مر ا بادی ا شید. در  شکر ک بود ل

س به  سان  يان را در خرا ظامی غزنو های ن ها برتري ود آن

پايان می برد، زيرا که دولت غزنه دارای سربازان و 

بود، و از  عالی  یزات  سالح و تجه فه ای و  سرداران حر

می  بری  سلجوقیان برا با  کم  ست  یز د سپاه ن شمار  یث  ح

کرد، اما در عمل خالف آن ثابت گرديد. ترکمنان سالحهای 

ند.  حرک بود سبکبار و پرت سیار  ما ب شتند، ا خوبی ندا

م ها  نه و آن سیار دور از ب صل ب ستند در فوا ی توان

بانی  ندگی بیا سختی ز به  ند و  خود بجنگ های  خانواده 

عادت داشتند، انانکه يکی از درباريان مسعود درباره 

بیابان آنها را پدر و مادر است، »آنها گفته بود که: 

شهرها. ما را  که  ندهی « انان نوی را فرما سپاهیان غز

بر نه ره شی ماهرا یر سوبا ها در نظ ما آن ند، ا ی کرد

بیابان حواشی شمالی خراسان از کمی آب و آذوقه لطمات 

سختی ديدند، و نیز تجهیزاتی که با خود حمل می کردند 
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های  نه  ند در زمی ناگزير بود بود، و  سنگین  سیار  ب

 معینی جنگ را اداره کنند.

سرخوردگی زودرس اهل خراسان از حکومت غزنوی که 

شده يادآور  ين  به  پیش از ا ها  قه آن عدم عال يم، و  ا

عات  می در مناز قش مه مان ن بر مهاج ستادگی در برا اي

یان و  بود. اع کرده  فا  سلجوقیان اي يان و  یان غزنو م

شیدنها و  تش ک به آ ند  ناگزير بود سان  نداران خرا زمی

لگدمال سم ستوران نیروهای متخاصم شدن زمینهای خود 

اون در را تحمل کنند. بنظر می رسید که سلطان غزنوی 

مان  سرکوبی مهاج بود، در  برد دور  صحنه ن نه و از  غز

درمانده بود. آيا ترجیح نداشت که کار را يکسره کرد 

و با رهبران سلجوقی بتوافق رسید، بدان امید که شايد 

آنهااا اتباااع خااود را از نهااب و غااارت باااز دارنااد( 

م مرو به تصرف  1۰3۷ق/ ه. ۴28درنتیجه در اوايل سال 

مد، غری درآ خود  ا های  شابور دروازه  عد نی سال ب و در 

را بر روی ابراهیم ينال گشود، و تا اند ماه بعد که 

مسعود دوباره در خراسان پديدار شد، اين شهر در تصرف 

سلجوقیان باقی ماند. طغرل در مدتی که نیشابور، کرسی 

اداری خراسان را در تصرف داشت، بر تخت مسعود نشست و 

گويی پادشاه خراسان است. در  انان رفتار می کرد که

اين هنگام مهاجمان سلجوقی از دره رود جیحون گذشته و 

ند.  ستان بود تا سی ستان  لخ و طخار نه در ب حال رخ در 

نان  يد ترکم طر تهد خود در خ نه  که غز فت  می ر بیم آن 

قرار گیرد، اگر اند موانع کوهستانی هندوکش و جبال 

غانستان بود. پامیر مانع رسیدن سلجوقیان به مشرق اف

يد، و ولت  مرج گرد هرج و  می و  بی نظ ستخوش  جا د مه  ه

دن بهترين رمحلی و کارگزاران دولتی در حال برقرار ک

مناسبات با نويسندگان بودند. ری و جبال البته برای 
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همیشه از تصرف دولت غزنه بیرون شد، زيرا ترکمنان از 

نوی در  قدرت غز سداران  ين پا با ا باط  پیش ارت مدتها 

لدين  ند. عالءا کرده بود جه  شکال موا با ا غرب را  م

ته  سارت ياف قی ج مزدور عرا نان  مک ترکم به ک کاکويی 

نان  سپ  ترکم شت.  صفهان بردا يان را از ا سلطه غزنو

فراش،  تاش  ند و  یرون راند نوی را از ری ب گان غز پاد

والی ری کشته شد. عالءالدوله بر شهر استیال يافت و بر 

جا  که در آن هايی  سعود را ضسکه  سیادت م حق  کرد  رب 

شت او  شهر را از د سلجوقیان  که  تا آن شناخت،  سمیت  بر

 بیرون کردند، و مدتی آن را پايتخت خود قرار دادند.

سر  1۰۴۰ق/ ه. ۴31سال  بر  نگ  ستیزه و ج م اوج 

تصرف خراسان بود. سلطان زمستان سال پیش را در جنگ 

ه بود بی نتیجه با بوری تگین، مهاجم قراخانی گذراند

م(، امااا ساالجوقیان را در حااوالی  1۰38-9ق/ ه. ۴3۰)

م( و هرات و نیشابور  1۰39ق/ ه. ۴3۰سرخ  شکست داد )

را از ترکمنان پ  گرفت. در اين هنگام بر آن شد که 

در دشتهای اطراف مرو کار را با سلجوقیان يکسره کند 

و سپاهی انبوه از جمله نیرويی از فیالن با خود همراه 

ا سپاهیان غزنوی دريافتند که در دشتها از آب کرد. ام

و آذوقه خبری نیست، تا آنجا که سواران سپاه ناگزير 

س جای ا سپاه  بشدند ب اون  ند.  برد کن شتر ن شت  بر پ

مسعود در رباط دندانقان بر سر راه جاده سرخ  به مرو 

باطن  سرد و در  شد، دل یر  ترکمن درگ هزار  شانزده  با 

که وق بود، انان نده  ند پراک له آورد سلجوقیان حم تی 

هم » های در يده و خود شنهای در بر جو ها  شان تن تیغها

مد می آ فرود  سته  برد « شک ين ن سلطان در ا شکريان  ل

سرنوشاات مغلااوب و منهاازم شاادند و بااا باای نظماای بااه 

به  اار  سان بنا ستند. خرا قب نش نه ع ستان و غز افغان
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خود را  برد  یدان ن غرل در م شد و ط گذار  سلجوقیان وا

 راسان اعالم کرد.امیر خ

شهرهای خراسان همگی با طغرل و اغری عهد تسلیم 

بستند. مسعود بیهوده می کوشید تا از سلیمان ارسالن 

سخت  يد. وی  ساعدت جو شغر م یر کا خانی، ام خان قرا

ستانش  سته از زيرد بود، و آند شده  یا  تار مالیخول گرف

را که تصور می کرد در کار جنگ قصور ورزيده اند از 

رداشت؛ و حتی عقیده داشت که شمال افغانستان میان ب

را به بوری تگین واگذارد، بدان امید که میانه بوری 

تگین با سلجوقیان برهم خورد. بالخره مسعود به رغم 

توصیه مشاورانش که به او اطمینان می دادند و براستی 

 -انانکه وقايع نشان داد پیش بینی درستی کرده بودند

ستان شرق افغان بل  که م سلجوقیان قا بر  کامالً در برا

ست  نان د با ترکم عه  که از مناز شد  بر آن  ست،  فاع ا د

بکشد و غزنه را به قصد هند ترک گويد. وی تمام خزاين 

که  گامی  ما هن يد، ا ند گرد عازم ه کرد و  مع  خود را ج

سیله در  يک تک یه نزد باط مارکل به ر سپاه وی  ستون 

ه و بنه سلطان پنجاب رسید، سر به شورش برداشت و خزان

را غارت کرد. شورشیان محمد بن محمود را که بتازگی 

شاندند و  شاهی ن خت  بر ت بود  ته  هايی ياف ندان ر از ز

م(، و بدين خاطر  1۰۴1ق/ ه. ۴32مسعود خود کشته شد )

مودود،  ند.  می خواند شهید  یر  نده وی را ام سلهای آي ن

پسر مسعود با شنیدن خبر قتل پدر از بلخ حرکت کرد و 

يت خ نابر روا ند، و ب پدر خوا خون  خواه  نه  ود را کی

مولفان اند ماه بعد در نبردی در ننگرهار در دره رود 

کابل بر محمد فايق آمد و او را گرفتار کرد و بقتل 

 رساند.
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می  مودود را  شاهی  غاز پاد مد و آ شدن مح شته  ک

توان پايان دوره اول غزنوی دانست. امپراتوری غزنوی 

ديگر با قلمرو محدود که عبارت بود مدت صد و سی سال 

خود  یات  به ح جاب  ستان و پن ستان، بلوا شرق افغان از م

ادامه داد. در دهه های میانه سده پنجم هجری/ يازدهم 

میالدی با بلواستان صلح برقرار گرديد و مرز میان دو 

امپراتوری تثبیت شد. سلطان ابراهیم بن مسعود برخی 

کانش را زنده کرد و با شکوه و افتخار عصر پدر و نیا

گو پرداخت. اگر ط برابر با سالطین سلجوقی به گفتشراي

بی اهمیت تاريخی دوره نخست امپراتوری ابايد به ارزي

غزنوی بپردازيم، ناگزيريم اين نکات را يادآور شويم 

که اولً غزنويان نمونه پديده وحشیانی می باشند که به 

ند و در آن می آي سالم  مدنتر ا شوند.  عالم مت می  جذب 

با  سعود،  مود و م شاهی مح يام پاد باری ا نگ در فره

شکوفايی زيبا بخشیدن به شعر فارسی و داشتن دانشمند 

برجسته ای اون بیرونی نشان می دهد که اين روند تا 

کجا پیش رفت، انانکه سرشتن دولت امپراتوری در سنت 

نی هد.  -ايرا می د شان  ندی را ن نین رو یز ا سالمی ن ا

غزنوی عهده دار يکی از وظايف تاريخی پادشاهان سالطین 

ايرانی مشرق عالم اسالم نیز شدند، يعنی پاسداری از 

که از  گری  مان دي بر مهاج شرق در برا باروی م برج و 

نوی  توری غز یًا امپرا سیدند. ثان می ر نه  سیای میا آ

طراف ساسا توری در ا ين امپرا شت. ا ظامی دا سوگیری ن ًا 

اند ملیتی بنا شده بود، با سپاهی بسیار حرفه ای و 

سته  شاه واب شخص پاد به  که  شاهی  مان  سته ای از غال ه

می  نوی  سالطین غز ند  با ه ستگی  سطه پیو ند. و بوا بود

ستثمار  حال ا مًا در  می را عمو سپاه داي ين  ستند ا توان

سپاه  یب  بدين ترت ند.  گه دار قاره ن شبه  های  ثروت
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سیاسی غزنوی، يعنی ابزار جنگی ای که نظريه پردازان 

فوذ  شان اوج ن ستايد، ن می  لک آن را  ظام الم یر ن نظ

تدريجی عمومی مزدوران ترک در مشرق عالم اسالم است. 

در اين مناطق ترکان بر قدرتهای ايرانی فايق آمدند و 

امپراتوری قدرتمندی از خود بنا کردند، و الگوی سلطه 

سیاسی ترکان بر بیشتر نواحی عالم اسالم در سده های 

نده  نوان آي به ع يان  ثًا غزنو ند. ثال پی افکند را 

ند و  شمال ه سالمی در  مت ا سیعی از حکو سطح و غازگر  آ

 -بوسیله دانشمندانی نظیر بیرونی هاگر ا -بنیانگذار

نخستین پیوستگی مستقیم با فرهنگ هند، مقام شامخی در 

تاااريخ دارنااد. عصاار غزنااوی از لحااام اسااکان دايماای 

پذير سالم  ند و ا سلمانان در ه ندازه م به ا نديان  فتن ه

دوره های بعد اهمیت نداشت؛ اما سالطین غزنوی با تاخت 

ترک و افغان آسیای میانه  مردمو تازهايشان به هند 

خرج  نوان م به ع ند  های ه گه  که از جل ند  را آموخت

نیروهای اضافی بهره برداری کنند؛ و در طی اين تاخت 

ن اديان و تازها بود که اسالم به صورت يکی از بزرگتري

شه  سعود در اندي مود و م عًا مح مد. راب قاره درآ شبه 

ساخته و  سالم  بزرگ ا نان  نوان قهرما به ع مردم  مه  عا

نان  صورت قهرما به  بًا  شدند، و تقري ته  مردم پرداخ

هم در  عد،  های ب یات دوره  مود در ادب ند. مح درآمد

ادبیات مجموعه حکايات هم در قصه های عاشقانه منظوم، 

نه گون به عنوان سلطان مستبدی بزرگ، در هیاتهای گو

عاشق سوگلیش اياز، و مهمتر از همه به عنوان تازيانه 

نوان  به ع یز  سعود ن سته دارد. م قش برج ند ن فار ه ک

ندو  گاور در ه شهید»جن یر  کواکتر در « ام سبتًا  جايی ن

 اذهان مردم پیدا می کند.
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 سلسله غوريان

سده بین  که  ند  مانی بود يان دود  11و  1۰های  غور

صعب  نواحی  ستان غورمیالدی در  قع در کوه مابین  وا های 

 کردند. فرمانروايی می غزنهو  هرات

نیز مشهور  شنسب آلغوريان به ملوک شنسبانیه يا 

نام بوده لت  ند. ع به آل ا سله  ين دو سل سب،  وری ا شن

گويند در  انتساب آنان بشخصی است به نام شنسب که می

 صدر اسالم میزيست.

 نامهای فرمانروايان غوری بشرح زير است:

 غوريان يا شنسبانیان )افغانستان و هندوستان(

 اصلی(: ٔ  غوريان فیروزکوه و غزنه )شاخه –الف 

 ۴93بن محمد  بن حسن عزالدين حسین –1

 (.۵۴1الدين محمد )در فیروزکوه، متوفی بسال  قطب –2

متاوفی  –الدين سوری )در غزناه  . سیف۵۴۰در حدود سال 

تا  ۵۴3(. بهاءالدين سام )در فیروزکوه از ۵۴3به سال 

۵۴۴.) 

)غااور، سااپ  غزنااه و  عالءالاادين حسااین جهانسااوز –3

 ۵۴۴فیروزکوه(. 

الدين محمدبن حسین )فیروزکوه، متوفی باه ساال  سیف –۴

۵۵8 .)۵۵۶ 

 الدين محمدبن سام )در غور( غیاث

 بن سام )غزنه( الدين محمد غوری شهاب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
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(. ۵99الدين محمدبن سام )متوفی به هرات بسال  غیاث –۵

۵۵8 

 الدين، سپ  معزالدين )عامل سابق غزنه(. شهاب

 ۵99(. ۶۰2 بن سام )متوفی بسال معزالدين محمد غوری –۶

 الدين علی )در غور(. عالءالدين محمدبن شجاع

ممالک اهارگانه عالءالدين محمد که ايران را میان خود 

گرفتند، « معزی»تقسیم کردند و هر کدام از ايشان لقب 

 های زير: به نام

الدين ايبک )در لهور پ  از آن در دهلای از  قطب –الف 

 (.۶۰۷تا  ۶۰2

/ ۶12/ ۶11تاا  ۶۰2ر غزناه از الدين يیلدز )د تاج –ب 

۶13.) 

 ۶۰2ناصرالدين قباجه )در سند و ملتاان و اوج از  –ج 

 (.۶2۴تا 

 بختیار محمد خلجی )در لکهنوتی(. –د 

الدين محمودبن محمدبن سام )در غور مقتول باه  غیاث –۷

 ۶۰2(. ۶۰9سال 

 ۶۰9بن محمودصفر  بهاءالدين سام –8

اسااما، عاماال عالءالاادين اتساازبن حسااین، )ساالطان  –9

 ۶1۰خوارزمشاه(. 

الدين علای  عالءالدين يا ضیاءالدين محمادبن شاجاع –1۰

 (.۶12)سلطان اسما، عامل اتسز خوارزمشاه تا  ۶11

 غوريان بامیان و طخارستان: –ب 

فخرالدين مساعودبن حساین )برادرزادگاان وی او را  –1

 ۵۴۰معزول کردند(. 

 ۵۵8الدين محمدبن مسعود  شم  –2

 ۵88بن محمد  بهاءالدين سام –3
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 –بن سام )مقتول به دسات خوارزمشااه  الدين علی جالل –۴

۶12 .)۶۰2 

 حکام غور

الدين منکبرنی(  الدين حسن قرلغ )والی از جانب جالل سیف

 ۶21حدود 

حدود  توفی در  لغ )م سن قر مدبن ح صرالدين مح (. ۶۵8نا

۶۴۷ 

 ٔ  غوريان ماالوه: يکای از قاديمترين دولتهاای طايفاه

قرار داشت  َمندواست. پايتخت اسالمی آن در شهر  راجپوت

ساخته بود. از ملوک مسلمان دو  شنگ غوریهوکه آن را 

سلطنت کرده مالوه  گری در  عد از دي کی ب سله ي ند:  سل ا

نخستین را دلورخان غوری از  ٔ  غوريان و خلجیان. سلسله

حکااام سااالطین دهلاای تشااکیل داد و شااامل او و پساار و 

 های آنان: وی بیش نیست. اينک نام ٔ  نواده

  8۰۴دلورخان غوری  

 8۰8دلور  بن خان هوشنگ الب  

 838بن هوشنگ  محمد غزنی خان  

 

 غوريان از نظرگاه ديگر

 سرزمین غوريان

 وضع جغرافیايی غور

متاسفانه به دلیل صعب العبور بودن منطقه و در 

حاشیه قرار گرفتن سرزمین غور اطالعات جغرافی نويسان 

شنیدنیها و  مدتًا از  ست و ع ندک ا سیار ا باره آن ب در

ين  شان. ا تا مشاهدات شود  می  شی  ندنیهای آن نا خوا

ندگی  قه، پراک های منط شامل ناهمواري مدتًا  لب ع مطا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%BE%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%BE%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF_%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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و منابع، مذهب، خوی و خصلت جمعیت، آب و هوا، معادن 

 و رنگ پوست ساکنان آن است.

غور به ضم »ياقوت حموی درباره غور می نويسد: 

اول و سااکون ثانیااه و آخاار راء، اياان ناحیااه وليتاای 

کوهستانی و بین هرات و غزنه و سرزمینی وسیع و بسیار 

سرد و عبور و مرور از آن خطرناک و وحشت انگیز بود و 

وانی که داشت، شهرهای بزرگ در آن با وجود وسعت فرا

به اشم نمی خورد و بزرگترين آباديهای غور قلعه ای 

مستحکم به نام فیروزکوه مقر حکومت سالطین آن ناحیه 

ست سام ا کوه «. از آل  فداء، فیروز يت ابوال نابر روا ب

به معنای کوه سبز است. حمدهللا مستوفی قزوينی نیز می 

سد:  ست و شهر»نوي تی ا گران غور ولي ستان آن را آهن

خوانند. از اقلیم اهارم است ... و قريب سی پاره ديه 

سبت  هت ن به بال جا را  مردم آن ست و  بع آنجا از توا

 «.کنند

غور و  يار  غور و د صطخری  براهیم ا سحاق ا ابوا

ند و  می دا ستان  جزء هندو بل را  حدود کا لج و  يار خ د

نی غور کوهستا»درباره وضع طبیعی و حدود آن می گويد: 

ها و  ها و باغ شمه  ها و ا ستوار و رود ست و ا بادان ا آ

تا  یرد  هری درگ غور از  حدود  سیار دارد و  ستانها ب بو

 ]ابان[فره و تا زمین داور و تا رباط کروان از اعمال 

هری  به  تا  نین  ستان و همچ حدود غرج تا  غون و  فري

ستان «. »... بازگردد هری و سی به  غور  برده  شتر  بی

در مورد کوهها و معادن می نويسد: او همچنین «. افتد

حدود » بر  نین  ست و همچ سان ا حد خرا غور از  های  کوه

بامیان و پنجهیر و ماوراء النهر تا ترکستان درونی و 

تا شاش و تا خرحیز برسد و در اين کوهها از اول تا 
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ست  تر آن ا عدنهای زر و به ست و م قره ا عدنهای ن خر م آ

دنها آنچه در وليت که به حدود خرخیز است و از اين مع

 «.اسالم است بهترين آن است که در حدود پنجهیر است

مولف حدود العالم که غور، سیستان و ماوراء آن 

را هم مرز خراسان به شمار آورده درباره معادن و خوی 

سد:  می نوي مردم  صلت  ها »و خ شهرکها و ده  شان را  اي

شن و  برده و زره و جو یت  ين ناح ست و از ا سیار ا ب

سازنده و سال بدخواه و نا مانش  تد و مرد کو اف حهای نی

سمر سپیدند و ا مانش  یز «. جاهی و مرد سفزاری ن جی ا زم

نیشابور شهری عظیم معمور »درباره مردم غور می گويد: 

بود. مردم غور که به آنجا می رسیده اند اون عبارات 

بر  شابور  هل نی ند، ا شته ا می دا شت  فام در يب و ال غر

رده اند و ايشان را غیر از انبار ايشان استهزا می ک

؛ بنابراين، ناحیه «کشتی به هیچ کار نمی گذاشته اند

غااور بااین هاارات و فااره و زمااین داور و گوزگانااان و 

غرجستان محصور بوده و ناحیه بامیان که پايتختی به 

 همان نام داشت در مشرق غور قرار داشته است.

 

 زبان غور

صطخری هارم -ا قرن ا نوي   فی  بارت  -جغرا در ع

ست؛  سان ا بان خرا اون ز غور  بان  سد: ز می نوي تاهی  کو

سول  شمند، ر سد: دان می نوي که  قی  يت بیه ما از روا ا

گو  غور گفت مرای  با ا مان  مک مترج با ک سعود  یر م ام

هل  بان ا با ز نان  بان آ که ز يد  می آ بر  نین  مود، ا ن

امری که بارتولد خراسان و ترکان متفاوت بوده است؛ 

نیز به آن توجه نموده است. هولدچ نیز در اين باره 

اهالی غور به لسان مخصوص تکلم می کنند »می نويسد: 
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شد می با سان ن هالی خرا سان ا شابه ل قان «. که م محق

افغان معتقدند غوريان با زبان پشتو تکلم می کردند. 

 بعدها»عتیق هللا معروف ضمن پذيرش اين نظر می نويسد: 

طراف و  مردم ا با  غور  شندگان  که با سی  ثر تما در ا

جوانب و يا باشندگان ايالت دور و نزديک پیدا کردند 

يا آنکه اين تماسها در اثر رفت و آمد، مسافرتها و 

ک  آن و  گران و ع بر دي يان  شیهای غور بالخره لشکرک

یه در  بدان ناح غور  طراف  که از ا هايی  نان مهاجرت همچ

صورت گر مان  شندگان مرور ز سی با بان فار صًا ز فت خصو

ند. در آن  لم بود به آن تک عًا  که جمی ثرًا بل نواحی اک

 «.ديار غور واقع گرديد

که  فت  توان دريا می  مذکور  لب  به مطا جه  با تو

تدای  تا اب ستانها،  ساکنان کوه بويژه  يان،  اه غور گر

قرن پنجم به زبان پشتو تکلم می کردند، از آن پ  به 

با ايال باط  سان، از سبب ارت بويژه خرا جاور،  های م ت

که  هايی  نین مهاجرت شیها و همچ سافرتها، لشکرک يق م طر

غور بدان ناحیه به مرور زمان صورت گرفت، رفته رفته 

زبان فارسی بدانجا راه يافت و طولی نکشید که زبان 

غالب اهالی گرديد و در زمان عالءالدين حسین جهانسوز 

لدين م شهاب ا مد و  لدين مح یاث ا که دوره و غ مد  ح

 اقتدار غوريان بود به تعالی رسید.

 

 سالطین غوريان 

 م( 121۵-11۴8هجری( ) ۵۴3-۶12)

که از  ند  لی بود مرای مح سله ای از ا يان سل غور

دير زمان در سرزمین غور يعنی ناحیه کوهستانی میان 
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هرات و غزنین حکومت می کرده اند و به دو شعبه اصلی 

 تقسیم می شدند: 

خت  شعبه اول در ند و پايت می کرد سلطنت  غور  سرزمین 

 آنها فیروزکوه بود.

شعبه دوم در طخارستان داشتند و با میان پايتخت آنها 

 بود.

مورخان اين دو شعبه را به مناسبت نام جد آنها 

که شنسب نام داشته است آل شنسب يا شنسبانیه نامیده 

انااد. ملااوک غااور در دوران صاافاريان و سااامانیان و 

نابه مقتضیات زمان و قدرت سالطین هر يک از غزنويان ب

اين سلسله ها گاهی با آنها از در اطاعت در آمدند و 

سای  که از رو سی  ند اول ک می کرد ستقالل  عوی ا مانی د ز

نشانی است محمد بن سوری است که  غوريه صاحب نام و 

م( مغلااوب ساالطان محمااود  1۰1۰هجااری( ) ۴۰1در سااال )

 پرد.غزنوی شد و در اسارت جان س

ديگر از امرای غوريه ملک عزالدين حسین است که 

با سلطان سنجر سلجوقی و بهرامشاه غزنوی معاصر بود 

لدين  سیف ا نام  به  ندانش  کی از فرز مرگ وی ي عد از  ب

 سوری جانشین پدر گرديد.

 

 سیف الدين سوری

 م( 11۴9-11۴8هجری( ) ۵۴3-۵۴۴)

سال ) سوری در  لدين  جری( ) ۵۴3سیف ا م(  11۴8ه

ای گرفتن انتقام خون برادرش به غزنین لشکر کشید بر

ستان  به هندو خورده  ست  لدين شک سیف ا شاه از  بهرام

سال ) خت. در  جری( ) ۵۴۴گري به  11۴8ه شاه  م( بهرام

 غزنین مراجعت نمود و سیف الدين را بکشت.
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 عالءالدين حسین جهانسوز

 م( 11۶۰-11۴9هجری( ) ۵۴۴-۵۵۶)

برادرش بهاءالدين  بعد از کشته شدن سیف الدين و

سام جانشین او گرديد و برای گرفتن انتقام خون برادر 

شد و  مار  بین راه بی ما در  شد ا غزنین  عازم  خود 

درگذشاات بعااد از درگذشاات بهاءالاادين سااام باارادرش 

 ۵۴۴عالءالاادين حسااین جانشااین او گرديااد وی در سااال )

م( به غزنین تاخت و بهرامشاه غزنوی از  11۴9هجری( )

ست سین  او شک لدين ح خت. عالءا ستان گري به هندو خورده 

سنجر  سلطان  با  فت را  نای مخال غزنین ب صرف  عد از ت ب

گذاشت و هرات و مرغاب را تسخیر کرد. سلطان سنجر در 

م( او را مغلااوب و دسااتگیر  11۵2هجااری( ) ۵۴۷سااال )

گردانید اما پ  از اندی وی را آزاد ساخت و بار ديگر 

 به حکومت غور منصوبش کرد.

 

 سیف الدين محمد بن عالءالدين حسین

 م( 11۶2-11۶۰هجری( ) ۵۵۶-۵۵8)

سیف الدين محمد بن عالءالدين حسین بعد از مرگ 

پدر، به سلطنت نشست اما بعد از مدت دو سال زمامداری 

 توسط سپهسالر خود کشته شد.

 

 غیاث الدين ابوالفتح محمد سام

 م( 12۰2-11۶2هجری( ) ۵۵8-۵۵9)

بعد از کشته شدن سیف الدين پسر عمش غیاث الدين 

سال ) شد. وی در  شین او  جری( ) ۵۶9جان شهر  11۷3ه م( 

 ۵۷1غزنین را از تصرف ترکان غز خارج ساخت. در سال )
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جری( ) مان  11۷۵ه کی از غال صرف ي که در ت هرات را  م( 

سنجر بود تسخیر کرد در همین زمان کرمان و سیستان و 

رود را نیز ضمیمه قلمرو خود ساخت جوز جانان و مروال

مت  نوب ه غرب و ج سمت م يه از  لت غور سعه دو به تو و 

برادرش  لدين و  یاث ا سلطان غ شمگیر  حات ا شت فتو گما

شهاب الدين مقارن ايامی است که سلسله خوارزمشاهیها 

کش  لدين ت سلطان عالءا بود.  شده  سی   خوارزم تا در 

ی بااا خوارزمشاااه معاصاار اياان دو باارادر و قلمااروی و

 متصرفات غوريان هم مرز بود.

سال ) جری( ) ۵8۶در  برادر  119۰ه شاه  م( سلطان

عالءالدين تکش بنای تاخت و تاز را در متصرفات غوريان 

م( از لشکريان شهاب  1192هجری( ) ۵88گذاشت. در سال )

هجری(  ۵9۷الدين شکست خورده متواری گرديد. در سال )

سلطان  12۰۰) لدين و  شهاب ا لک  به م( م لدين  یاث ا غ

که از  با اين ند و  له کرد سان حم بر خرا شهرهای معت

سلطان محمد خوارزمشاه بسختی شکست خوردند بار ديگر 

خاک خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادند اما اين 

سال ) ند و در  ست خورد شاه شک یز از خوارزم  ۵99بار ن

م( شهاب الدين به غور گريخت و در همین  12۰2هجری( )

 سلطان غیاث الدين درگذشت.سال 

 

 معزالدين محمد بن سام

 م( 12۰۵-12۰2هجری( ) ۵99-۶۰2)

لدين  شهاب ا برادرش  لدين  یاث ا شت غ عد از درگذ ب

ملقااب بااه معزالاادين جانشااین او شااد و وی يکاای از 

 بزرگترين سالطین غور بود.
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م( نواحی سند و مولتان را  11۷۵هجری( ) ۵۷1در سال )

 تصرف کرد.

م( با تصرف لهور به دوران  118۶هجری( ) ۵82در سال )

 سلطنت غزنويان پايان داد.

م( به هند مرکزی تاخت اما  118۷هجری( ) ۵83در سال )

سال  خورد در  ست  سختی شک به  یر  جه اجم يت وی را از پر

جری( ) ۵88) حل  1192ه کرد و در م له  یر حم به اجم م( 

 تانیسرپريت وی را شکست داد و در اثر اين فتح سرتاسر

هند شمالی تا مرکز آن به تصرف غوريان درآمد آنگاه 

به فرمان معزالدين قطب الدين آی بک که يکی از غالمان 

سال ) شد. در  صوب  نواحی من مت آن  به حکو بود   ۶۰۰او 

جری( ) شد  12۰3ه ستان  عازم هندو لدين  سلطان معزا م( 

کرد و  ستفاده  بت او ا شاه از غی مد خوارزم سلطان مح

صر عد از هرات را در محا لدين ب سلطان معزا فت.  ه گر

مراجعت از هندوستان برای جلوگیری از تجاوزات سلطان 

محمد خوارزمشاه رهسپار خوارزم شد در نزديکی جرجانیه 

خان  مان  اون عث فت و  طرفین در گر بین  سخت  گی  جن

لوب  لدين مغ مد معزا شاه آ ياری خوارزم به  سیابی  افرا

سلطان غور  گرديد لیکن سرانجام بین سلطان خوارزم و

 صلح برقرار شد.

 

 غیاث الدين محمود بن غیاث الدين محمد

 م( 121۰-12۰۵هجری( ) ۶۰2-۶۰۷)

بعد از قتل معزالدين سلطنت نصیب برادر زاده اش 

غیاث الدين محمود شد در اين زمان عده ای از امرای 

سلطان  خواهر زاده  که  سام  لدين  فداری بهاا يه طر غور

در نتیجه بین مدعیان سلطنت معزالدين بود برخاستند و 
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و طرفااداران آنااان ناازاع در گرفاات و در همااین زمااان 

 بهاءالدين سام درگذشت.

سال ) جری( ) ۶۰2در  با 12۰۵ه یک  لدين آب طب ا ( ق

استفاده از موقعیت در دهلی دعوی استقالل کرد و موس  

سال ) تا  که  شد  سله ای  جری( ) ۶8۶سل م( در  128۷ه

شتن سلطنت دا ستان  فايتی نواحی هندو بی ک لت  به ع د. 

غیاث الدين محمود نزديکانش سلطان محمد خوارزمشاه را 

شاه  مد خوارزم سلطان مح ند  عوت کرد غور د صرف  برای ت

هرات و بلخ را تصرف کرد غیاث الدين محمد نااار خود 

 را دست نشانده سلطان محمد خواند.

م( تاج الدين علیشاه  12۰9هجری( ) ۶۰۶در سال )

م سلطان مح برادر برادر  با  که  فاهمی  سوء ت لت  به ع د 

خود پیدا کرد به غیاث الدين محمد پناهنده شد اما به 

لدين  تاج ا مود  لدين مح یاث ا مد غ سلطان مح مان  فر

علیشاه را زندانی کرد و همین امر باعث شد که در سال 

جری( ) ۶۰۷) شاه  121۰ه لدين علی تاج ا یان  م( همراه

الدين علیشاه  غیاث الدين را به قتل رساندند و تاج

 را که در زندان بسر می برد سلطان غور خواندند.

 بهاءالدين سام و عالءالدين اتسز

 م( 1213-121۰هجری( ) ۶۰۷-۶1۰)

مک  به ک مود  لدين مح یاث ا شدن غ شته  عد از ک ب

بزرگان غور سلطنت به بهاءالدين سام فرزند او رسید 

حسین م( اتسز پسر عالءالدين  121۰هجری( ) ۶۰۷در سال )

کوه  به فیروز شاه  مد خوارزم سلطان مح يت  سبب حما به 

سال  لیکن در  فت  ست يا لدين د بر بهاءا شید و  شکر ک ل

جری( ) ۶1۰) شته  1213ه نه ک مرای غز کی از ا سط ي م( تو

 شد.
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 عالءالدين محمد بن شجاع الدين علی

 م( 121۵-1213هجری( ) ۶1۰-۶12)

صیب  غور ن سلطنت  سز  یدين ات تل عالءال عد از ق ب

لدين  بن عزا لی  لدين ع شجاع ا ند  مد فرز لدين مح عالءا

 حسین شد.

سال ) جری( ) ۶12در  خت  121۵ه کوه پايت شهر فیروز م( 

کرد.  شاه  مد خوارزم سلطان مح مال  سلیم ع يان را ت غور

ديری نگذشت که عمال خوارزمشاه او را رهسپار گرگانج 

پايتخاات خوارزمشاااهیان کردنااد از اياان زمااان سلسااله 

 قت منقرض گرديد.غوريان در حقی

 

 سلجوقیان

سَلجوقیان يا سالجقه، يا آل سلجوق، نام دودمانی 

های پنجم و ششم هجری قمری )يازدهم و  است که در قرن

بر بخش میالدی(  هم  بی،  دوازد سیای غر گی از آ های بزر

 شامل ايران کنونی، فرمانروايی داشتند.

صل  هایسلجوقیان در ا که در  ترکمن غز ند  بود

(، آرال) خااوارزمدر اطااراف دريااااه  سااامانیدوران 

 زيستند.  می آمودرياو  سیردريا

به  که  سالمسلجوقیان  عد از  ا ند، ب رو آورده بود

، نام سالجقه را به خود گرفتند و سلجوق بن دقاقرياست 

مک  سامانیانبه  سیار ک شان ب با دشمنان بارزه  در م

نام  سلجوق ب سر  ند. پ یلکرد مرگ او  میکاي عد از  که ب

هاد  کم ج ندين ح شت، ا هده دا فه را بع ين طاي ست ا ريا

 برای مبارزه با )به قول مورخین( کفار صادر کرد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
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و  اغری، يبغومیکايیل سه پسر داشت به نامهای 

بار در زمان سلجوق بن ُدقاق به  . اين قبیله که يکطغرل

مرگ  سیحوندره  عد از  گر ب بار د ند،  کرده بود کوچ 

اش به نزديکی پايتخت  سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده

ند کوچ کرد ين سامانیان  کی ا سامانیان از نزدي ما  . ا

طايفه به پايتخت احساس خطر کردند؛ بنابراين سالجقه 

بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به بغرا خان 

افراسیابی پناه بردند. اين حاکم از سر احتیاط، طغرل 

پسر بزرگ را زندانی کرد. ولی طغرل به کمک برادر خود 

کرد و یدا  هايی پ ندان ر غری از ز به  ا خود  فه  با طاي

 اطراف بخارا کوچ کردند.

هجااری ترکااان ساالجوقی بااه رياساات  ۴1۶در سااال 

اسرائیل بن سلجوق برادر میکايیل دست به شورش زدند. 

ما  مودا کرد.  سلطان مح ندانی  ند ز فت و در ه او را گر

 از طرف ديگر گروهی از يارانش دست به شورش زدند.

 

 طغرل

ابتدای سلطنت سلجوقیان را بايد با خطبه سلطنت 

 رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکاییل بن سلجوقبرای 

دانست. طغرل به  نیشابورهجری در  ۴29در تاريخ شوال 

مک  جوینیک بدهللا  بن ع لی  سم ع سالر  ابوالقا به  عروف  م

پوژکان، که همواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند، 

شاپوربه  برای  نی غرل  کرد. ط غاز  سلطنت را آ وارد و 

را انتخاب کرد  الدین ابوطالب محمد رکنخود اسم اسالمی 

قرار  سی  فه عبا ید خلی مورد تأي قام  نام و م ين  و ا

هم که او را  يت  با کفا يری  غرل وز فت. ط جه رده  گر خوا

سی نظام لک طو نام  می الم به  ند  ندریدان یدالملک ک  عم

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A8%D8%BA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%BA%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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کرد.  مک  سیار ک غرل ب به ط تدبیر او  ست و  شت و سیا دا

یک غرل ب سال  ط شهر  ۴33در  شهر را  ریوارد  ين  شد و ا

آباد کرده به پايتختی بر گزيد. او سرانجام در رمضان 

سال سلطنت در سن هفتاد سالگی در  2۶هجری بعد از  ۴۵۵

به  ری که  کانی  شت و در م غرلدر گذ بن )در برج ط ا

 (معروف است دفن شد.بابویه

 

غری ) بن ا سالن  لب ار مد آ ضدالدوله مح -۴۵۵ع

 هجری(۴۶۵

سالن لب ار مويش  آ مرگ ع عد از  غرلب سلطنت  ط به 

سپرد. اما بعد  عمیدالملک کندریرسید و وزارت را به 

به تحريک رقیب عمید الملک يعنی  آلب ارسالناز مدتی 

او را به قتل رساند و نفوذ  خواجه نظام الملک طوسی

 او به خواجه نظام الملک طوسی منتقل شد.

سپری  عیسوياندر جنگ با  آلب ارسالنبیشتر عمر 

حمله کرد و  ارمنستانشد. او به قصد گسترش اسالم به 

بر آن  به  عد از غل ما ب شد. ا لب  سرزمین غا بر آن 

 ارمااانیوس ديوجااانوسبااا حملااه  ۴۶۴ساارزمین در سااال 

مواجه شد. اين جنگ با شکست رومیان و  رومامپراتور 

 دستگیر شدن ارمانیوس ديوجانوس به پايان رسید.

ل سالنآ سال  ب ار سته ۴۶۵در  ست د به د جری  ای از  ه

ها که  ترک شنید  مرش  خر ع های آ شد. او در روز شته  ک

کنند،  به مردم ظلم وستم می سمرقندو  بخاراترکها در 

بنابراين با لشکری برای سرکوبی آنها حرکت کرد. اما 

جام  سر ان شد و  شته  خالف ک های م کی ار ترک ست ي به د

 ردند.پیکر او را به مرو منتقل ک

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
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 هجری(۴8۵-۴۶۵ملکشاه)

بعد از مرگ پدرش به کمک  ارسالنآلپ پسر  ملکشاه

جه نظام مک  خوا به ک ست. او  سلطنت نش سی  به کر لک  الم

جه نظام نايی خوا ست و دا مام  فرا به ت ست  لک توان الم

سالجقه  مدعی  شاهزادگان  له  خود از جم سلطنتی  بان  رقی

های تحت اشغال  غلبه کند. بعالوه اينکه توانست سرزمین

صرفا هد. از مت سترش بد به  ت او میسلجوقیان را گ توان 

سمرقند از  یری  پ  گ صرباز  یهو  فاطمیون م از  انطاک

برد.  نام  شرقی  عربروم  ستان، عراق  ستان، گرج ، ارمن

های تخت تصرفات او  از ديگر محدوده شامو  آسیای صغیر

 باشد.  می

مت  شاهحکو سال  ملک شده  ۴۶۵که در  غاز  جری آ ه

جه نظام ناری خوا بر ک عد از  کار  بود، ب لک و روی  الم

مدن تاج فت.  آ پیش گر به زوال را  کت رو  می حر لک ق الم

بدساات يکاای از  نهاوناادالملااک در  عاقباات خواجااه نظام

سماعیلیان طاهر در ا نام ابو شته  ۴8۵سال  به  جری ک ه

 شد. ملکشاه نیز در همان سال زندگی را بدرود گفت.

 

 انشعاب در حکمرانی سلجوقیان

ه علت گسترش حکومت سالجقه، ملکشاه کشور را به ب

ايالت و وليات مختلف تقسیم کرده بود و هر وليت را 

 کرد. اداره می اتابکانيکی از شاهزادگان،امراء يا 

پايتخت آن عهد و  ناصفهااينان به علت دوری از 

مدتی  عد از  بود، ب ها داده  به آن شاه  که ملک قدرتی 

سله  ند. سل ستقل کرد جدا و م کومتی  شکیل ح به ت شروع 

به دست انوشتکین غزجه که يکی از امراء  انخوارزمشاهی

بود تأسی  شد. اتابکان نیز برای خود دم از استقالل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ند. در  مانزد مان و در  کر سالجقه کر سله  سله  رومسل سل

بوجااود آمااد. از طاارف ديگاار اتابکااان  سااالجقه روم

 هم ادعای استقالل کردند. لرستانو اتابکان  آذربايجان

 

 سلطان محمد

مد سلجوقیان  را می سلطان مح شاه  خرين پاد توان آ

دانست که بر تمام تصرفات اين سلسله حکومت کرد. پ  

سران و  بین پ فت  بدرود گ ندگی را  شاه ز که ملک از اين

بین  تدا  فت. اب سنگینی در گر جدال  سلجوقی  شاهزادگان 

جنگ بر سر تاج  برکیارقدو پسر او محمود و پسر بزرگ 

با پیروزی  اصفهانو تخت سر گرفت. اين جدال عاقبت در 

محمود به پايان رسید و برکیارق زندانی شد. اما بعد 

در گذشت و قدرت  آبلهاز مدتی محمود بر اثر بیماری 

 دوباره به برکیارق بر گردانده شد.

سلطنت  قع  که در آن مو شاه  گر ملک سر دي مد پ مح

را بر عهده داشت سر به شورش علیه برادر خويش  گنجه

کی  که در نزدي نگ اول  جز ج شت. ب مدانبردا را داد و  ه

با شکست محمد به پايان رسید، پنج جنگ ديگر نیز را 

داد که عاقبت با صلح بین دو برادر به پايان رسید. 

هجری يک سال بعد از صلح با  ۴98اما برکیارق در سال 

 گذشت و امور به محمد منتقل شد. برادرش محمد در

سلطان محمد امور مربوط به خراسان را به برادر 

واگذار کرد و خود امور ديگر تصرفات را به  سنجرخود 

فت.  هده گر صغیر، شامع سیای  عربو  آ خاطر از  عراق  ب

 در فرمان او بود. خلفای عباسیبین رفتن قدرت 

 

 سلجوقیان شرق ايران

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%82%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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سلطنت  شت  مد در گذ سلطان مح که  عد از آن يرانب  ا

تقريبًا به دو قسمت تقسیم شد: سلجوقیان شرق به دست 

سلطان سنجر برادر سلطان محمد و سلجوقیان غرب به دست 

شمکش خود ک سلطنت  سنجر در دوران  سلطان  مود.  های  مح

فراوانی را پشت سر گذاشت، اما قسمتی از کشور يعنی 

را کامالً در اختیار خود داشت.  مروبه پايتختی  خراسان

سال  ۶2سالگی و بعد از تقريبًا  ۷2عاقبت سنجر در سن 

سال  سنجر  ۵۵2سلطنت در  فت.  بدرود گ ندگی را  جری ز ه

رای خود جانشینی نداشت و خواهر زاده اش رکن الدين ب

هجری  ۵۷۷محمود به جای او بر تخت نشست. اما دز سال 

به دست يکی از سرداران سلجوقی کور شد و باقی زندگی 

 را در زندان به سر برد تا در گذشت.

 دودمان سلجوقیان شرق با مرگ سنجر از بین رفت.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
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 پادشاهان سلجوقی 

 اندودمان سلجوقی

 پادشاهی  زندگی  پادشاه  رديف 

1 
 باک بان الدين طغرل رکن

 سلجوق

 ....-....   1037-1063  

  1072-1063   ....-....  ارسالن آلپ عضدالدوله 2

  1092-1072   1092-....  ملکشاه الدوله جالل 3

4 
 ناصر الدنیا و الادين

 بن ملکشاه محمود

 1087-....   1092-1094  

  1105-1094   ....-....  برکیارق رکن الدين 5

6 
الاادين ملکشاااه باان  جالل

 برکیاروق

 1100-....   1105-1105  

7 
لدين  لدنیا و ا یاث ا غ

 محمد

 1118-...   1105-1118  

8 
محمااود باان محمااد باان 

 ملکشاه

 1104-1131   1118-1131  

9 
بااان ابوالقاسااام  داود

 درگزينی

 ....-....   1131-1131  

10 
باان محمااد باان  مسااعود

 ملکشاه

 ....-1152   1134-1152  

  1157-1097   1157-1086  سنجر معزالدين احمد 11

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%BE_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
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 سلجوقیان از نظرگاه ديگر

  سالاجوقایان

سیعترين و  كي از و سلجوقي ، ي نان  لت تركما دو

سال  كه از  بوده  هاي  يدارترين دولت  429قويترين و پا

سعود  سلطان م بر  سلجوقي  غرل  یروزي ط سال پ كه  ه.ق. 

كه  -ه.ق. 59۰غزنويي در دندانقان سرخ  است ، تا سال 

سال سقوط آخرين پادشاه سلجوقي به دست اينانج است ، 

 ادامه داشته است . 

ك مده تح یل ع به دو دل سلجوقي ،  لت  یت دو یم موقع

لت  ين دو براي اداره ا كه  ست آن ست : نخ ته ا صورت گرف

نه و  سواحل مديترا تا  سیحون  ماوراي  كه از  ناور ،  په

از عمان تا تفلی  گسترش يافته بود ، از جناح ايراني 

ين ( و  تي ) دواو تدوين ادارات دوا براي  بان  سي ز فار

اداري اسااتفاده كردنااد . تعیااین وزيااران و همكاااران 

ترك )  طبعااا" ، مقاااومتي در براباار آنااان كااه اصااول"

میگفتناد   ( بودند و به زبان تركي نیاز ساخن تركمان 

ند از :  بارت بود نان ع عروف آ مد. وزراي م پیش نیا

جد  سي، م لك طو ظام الم جه ن ندري ، خوا یدالملك ك عم

بي ،  لك آ سعد الم خوارزمي ،  لك  شرف الم مي،  لك ق الم

نان .  ثال آ شاني و ام لد كا شیروان خا لدين انو شرف ا

به  ته ،  بود . الب سلجوقي  لت  عت دو یل دوم ، موقی دل

كه خ ضطراري  لت ا مرهللا (ع قائم ل سي ) ال فه عبا در   لی

استفاده از نیروهاي تركمان داار آن شده بود ، نااار 

حكومت آنان را به رسمیت شناخت و بغداد نیز در همه 

 موارد ، آنان رامورد تايید و تجلیل قرار مي داد .

اين تايید بر اساس آن صورت گرفت كه امیري از 

نام " به  فارس  یان  مراي ديلم س  ا سیري " ) ار سا  الن ب
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بر بغداد تسلط  اهل فسا ( كه خود شیعه اسماعیلي بود ،

يافت . وي خلیفه القائم را از شهربیرون راند و خود 

به منصب حكومت نشست و در بغداد خطبه به نام خلیفه 

 فاطمي مصر المستنصرباهلل خواند . 

خلیفه القائم كه در تبعید به سر مي برد ، از 

ادشاه سلجوقي ، كمك خواست . طغرل هم طغرل ، نخستین پ

نوي را از  سالطین غز شده ،  يدار  سان پا تازه در خرا

خراسان به هندوستان رانده و نیشابور را پايتخت قرار 

داده بااود . وي ابونصاار كناادري ) نیشااابوري ( رابااه 

وزارت انتخاب كرده و در رقابتهاي خانوادگي بر برادر 

( ، پیروز شده بود .  خود ، ابراهیم ينال ) در همدان

همچنین ، آل زيار را برانداخته و با شكست نوشیروان 

ته و  سلط ياف ندران ت گان و ماز بر گر نواهر  سر م پ

سال  سال 434خوارزم را در  بود .  ست آورده  به د ه.ق. 

آل  با حملاه باه ري و باالد عاراق ،   ه.ق. ( 435 بعد )

كرد و كاكويه و آل بويه را نیز از اين سرزمین بیرون 

مان  به كر قاورد  برادرش  سرداري  به  كه  هاي  نیرو

يه )  مران ال بو خرين حك ستند آ بود ، توان ستاده  فر

مان  نین كر فارس و همچ ستان ( را از  بن لشكر هرام  ب

 بیرون رانند . 

شد )  غداد  جه ب غرل متو كه ط يق ، روزي  بدين طر

ه.ق. ( قسااامت عماااده سااارزمین خراساااان بااازرگ  44۷

ن و گرگااان و مازناادران و ري و ماااوراءالنهر و كرمااا

همدان و فارس در قلمرو و اختیار او قرار گرفته بود 

 . 

پیروزي او بر ملك رحیم ديلمي كه فرمانده ظاهري 

كرده  فتح  شهر را  كه  سیري  سالن بسا بود ، و ار غداد  ب
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 44۷بود ، خیلي زود و ساده صورت گرفت در رمضان سال 

وقي خواندند. او ه.ق. در بغداد خطبه به نام طغرل سلج

نیز خلیفه )القائم( را از تبعید گاه به بغداد آورد 

برادرزاده  با  فه  شاند. خلی فت ن خت خال بر ت باره  و دو

، ازدواج  طغرل، يعني دختر داود ) و خواهر آلب ارسالن(

فت.  ني گر به ز فه را  تر خلی یز دخ غرل ن خود ط كرد و 

ف سلجوقیان و خل یان  خانوادگي م ند  يق، پیو اي بدين طر

ه.ق.  451اسالمي بر قرار شد. مقاومت بساسیري در سال 

جنگ شكسات خاورد ) حادود   به جايي نرسید و در آخرين

غداد  فه در ب پیش خلی سر او را  شد .  شته  فه ( و ك كو

 فرستادند .

اصول" ، تركمانان از سالها پیش،بعد از مهاجرت 

مود  سلطان مح شاره  فق و ا به توا كزي ،  سیاي مر از آ

نوي د شده، غز ساكن  یورد  سرخ  و اب حوالي  ما  ر  و عمو

اسالم را قبول كرده بودند. جد آنان ، سلجوق بن دقاق 

حوالي  به  لخ (  لق ) خ ساماني از قر هد  خر ع ، در اوا

آمده بود . پسرش میكائیل كه در   جند ) كنار سیحون (

جنگها به قتل رسید ، سه پسر داشت : يبغو ، جغري و 

يت موارد قراردادي كه آنان با طغرل. به علت عدم رعا

سلطان محمود بسته بودند، ارسالن بن سلجوق به زندان 

غرل  ند. ط جات داد تا او را ن بود  ند  تاد. وي در ه اف

پسر میكائیل بن سلجوق بود كه سلسله سلجوقي را تشكیل 

ه.ق. سلطنت كرد ، در اين سال در  455داد و تا رمضان 

فتاد سالگي در گذشت حوالي ري ) طجرشت ، تجريش ( در ه

سم  ندري و ابوالقا یدالملك ك صر عم . وزراي او ، ابون

غرل ،  سالمي ط نام ا ند .  سالرپوژگان ( بود جويني ) 
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ابوطالب محمد بود و از طرف خلیفه عباسي ، لقب ركن 

 الدين را به دست آورد . 

جانشین طغرل كه آلب ارسالن، برادرزاده اش )پسر 

فري(  سالمي  جع نام ا سلطنت بود،  سال  شت و ده  مد دا مح

كرد. وزير او، ابو علي حسن بن اسحق معروف به خواجه 

نظااام الملااك، شااهرت تمااام دارد كااه بعااد از قتاال 

 ه.ق. به وزارت انتخاب شد.  456عمیدالملك در ذيحجه 

در زمان آلب ارسالن بود كه فتح ارمنستان صورت 

يد  سلجوقیان گرد مرو  جزو قل خاز  ستان و اب فت و گرج گر

تا  456) شمال  سلجوقي در  سپاهیان  نین ،  ه.ق.(، همچ

سیدند )  لخ ر به ب شرق  ند و در  پیش رفت  458خوارزم 

خت و  مان تا به كر سالن ،  لب ار برادر آ قاورد،  ه.ق.(. 

فارس و كرمان را تا حوالي عمان و طی  ) ااه بهار ( 

نام  به  سله اي  كه سل ست  مان ا كرد . وي ه سحیر  ت

اد كهحوزه حكومتي آنان ، از سلجوقیان كرمان تشكیل د

حوالي قندهار تا طی  . جرون ) بندر عباس( و داراب و 

طب  ) خراسان ( توسعه پیدا كرد . آلب ارسالن به سال 

ه.ق. به آسیاي صغیر تاخت و امپراتور روم شرقي "  462

مابین  گرد )  حوالي مالذ جانوس " را در  يو  مانوس د ر

خال شمال ا اه وان و ارز روم ،  پ    ط (دريا ست داد.  شك

از آن، مصالحه اي بین او و امپراطور روم صورت گرفت 

نه را  ست و زمی ستان كا یان در ارمن لت روم كه از دخا

صغیر و  سیاي  سلجوقي در آ كان  عدي تر شرفت ب براي پی

 پیداشدن دولت مستقل سلجوقیان آناتولي فراهم ساخت . 

سال  یع الول  شم رب سالن در ش لب ار ه.ق. در  465آ

توال آن ح كي از كو به ي سبت  خوارزم ن كه در راه  الي 

عه  توال ) قل مان كو ست ه به د بود ،  ته  شم گرف يت خ ول

بان ( ، به نام يوسف خوارزمي ، به ضرب دشنه از پاي 
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لت  شین دو حاكم ن كه  مرو ،  عش او را در  مد . ن در آ

لدين  جالل ا سپردند .  خاك  به  بود ،  شده  سلجوقي 

ملكشاه ، فرزند آلب ارسالن،  ابوالفتح حسن ، معروف به

نه  سید. او  سلطنت ر به  لك  ظام الم جه ن شش خوا به كو

قاورد ،  له  له حم لي، از جم شوبهاي داخ بر آ ها  تن

مدان ( ،  شد ) در ه یروز  مدان پ به ه مان ،  شاه كر پاد

ه.ق. تسخیر كرد  463بلكه بیت المقدس را نیز در سال 

سال  شام را در  به 4۷2و  شق  صر دم با محا ست  ه.ق.  د

ه.ق. تسخیر كرد . پ   4۷۷آورد و دياربكر را در سال 

از آن سپاهیان وي به انطاكیه رسیدند و بنا به روايت 

نه ( آب  ياي روم ) مديترا سبان را از در عروف ، " ا م

دادند ". دو سال بعد حلب نیز به تصرف ملكشاه در آمد 

ه.ق. تسااخیر شااد و  482. ماااوراءالنهر نیااز در سااال 

فت . سمرقند و  قرار گر سلط او  حت ت شغر ت ند و كا اوزك

اين همان سفري است كه گويند كرايه مالحان جیحون را 

تا  شت  له نو یه حوا خراج انطاك بر  لك  ظام الم جه ن خوا

وسعت مملكت و رواني سكه و آزادي تجارت را ثابت كند 

. اصول" ، در زمان سلجوقیان ارتباطات تجارتي ايران 

 توسعه بسیار يافت . 

راهها كاروانسراها و خوابگاهها ساخته شد و  در

براي اينكه در بیابانها كاروانها راه را گم نكنند ، 

برجهاي بلند ) بعضي تا اهل گز ، بیست و پنج متري ، 

نه آن  بم نمو هرج  هم در ف نوز  كه ه شد  نا  فاع ( ب ارت

 �انانكه در كرماان  باقي است . مردم آسايش داشتند ،

 من به يك دينار فروخته مي شد . زمان قاورد ، نان صد

در عصر سلجوقیان، به خصوص ملكشاه، گروه مذهبي 

طي(  ضا قرم سبعیه )بع يا  سماعیلیه  به ا كه  تدري  مق
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شش  موارد ، كو سیاري از  مد. در ب يد آ ند پد عروف ا م

ين  بر ا سي  لك طو ظام الم جه ن يرش خوا هم وز شاه و  ملك

 بود كه اين گروه را منزوي يا ريشه كن كنند . 

نات ( و  ستان ) قائ صوص در قه به خ فه  ين طاي ا

برز ) ماوراي ال نین  بزرگ   همچ هاي  موت ( پايگاه ال

 483يافته بودند و اين حسن صباح بود كه در رجب سال 

ه..ق. باار قلعااه المااوت اسااتیال يافاات . وي سااازمان 

فدايیان اسماعیلي را بنیان نهاد و انانكه مي دانیم 

لك ظام الم جه ن سرانجام خوا مین  ،  كي از ه شنه ي به د

در صحنه كردستان ،   فدايیان اسماعیلي به قتل رسید )

سال  ضان  مل  485رم صفهان ح به ا عش وي را  ه.ق. ( . ن

 كردند و در آنجا به خاك سپردند .

لك  ظام الم جه ن شش خوا به كو شاه و  مان ملك در ز

ماره  غداد ، دارال سلجوقي در ب شاه  كه پاد بود  سي  طو

ه سالي اند ماه زمستان را در بغداد خاص داشت . ملكشا

مي گذراند و انانكه مي دانیم ، سرانجام يكي دو ماه 

غداد در  یز در ب شاه ن لك ، ملك ظام الم تل ن عد از ق ب

سال  شوال  مه  شت ) نی به  485گذ سدش را  ه.ق. ( و ج

اصفهان آوردند . عالوه بر آن ، براي نخستین بار حوزه 

حرمین  تا  سلجوقي  شاهان  كه و  -شريفین قدرت پاد م

نیز گسترش يافت و هر سال هادايا و ناذورات   -مدينه 

به  لك ،  ظام الم جه ن ير او خوا شاه و وز سط  سیار تو ب

مكه مي رسید . همچنین ، قدرت و نفوذ خلفاي فاطمي كه 

تا آن روزگار در مكه و مدينه زياد شده بود ، كاهش 

 يافت . 

ش عد از ملك عراق ( ب كزي )  سلجوقیان مر اه قدرت 

كم كم كاستي گرفت و میان بركیارق بن ملكشاه ) فوت 
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ه.ق. ( و محمد بن ملكشاه ، ) فوت ذيحجه  498صفر سال 

ه.ق.( بارها زد و خورد روي داد و مملكت در  511سال 

 شرف تجزيه واقع شد . 

ه.ق.  49۰حكومت طولني سلطان سنجر بر خراسان ) 

يام ا 522تا  مدتي از آن را در ا كه  فات ه.ق. (  ختال

لب در زد و  بود ، اغ حاكم  يت  ين ول برادران ، در ا

خوردهاي محلي گذشت و آخرين بار كه به سمرقند لشكر 

كشید ، ارسالن خان ) خان سمرقند ( رسما" از اطاعت وي 

سرباز زد و جیحون مرز رسمي شد . سنجر نااار شد به 

شده ، سخیر  شهرهاي ت سیاري از  شد .  ب شكر بك جددا" ل م

ه.ق. بااه غاازنین تاخاات و  511در شااوال سااال  انانكااه

بهرامشاه غزنوي را دست نشانده خود ساخت و در جمادي 

ه.ق. در ساااوه بااا ساالطان محمااود ،  513الول سااال 

 برادرزاده اش ، به جنگ پرداخت . 

سال  شكر  524سنجر در  سمرقند ل به  جددا"  ه.ق. م

كشید تا خان سمرقند را مطیع سازد . همچنین ، به علت 

طغیان" اتسز " ، پسر قطب الدين محمد خوارزمشاه كه 

دست نشانده سنجر بود نااار به خوارزم نیز لشكر كشید 

و قلعااه هاازار اسااب را   ه.ق.( 533) ربیااع الول سااال 

 تسخیر كرد هر اند اتسز را به دست نیاورد . 

ه.ق. ساانجر بااراي آرام كااردن  536در صاافر سااال 

خان قرا نگ گور به ج ين ماوراءالنهر  فت . در ا تايي ر خ

سمرقند ( از  سخي  شش فر طوان )  حل ق كه در م بود  نگ  ج

قراختايیان شكست خورد و همسرش اسیر شد و خود ترمذ 

 گريخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات .

خوارزم )  به  گر او  شیهاي دي شكر ك  542ه.ق.و  528ل

مومي  ضعف ع شت و  خواه ندا جه دل كدام نتی هیچ  ه.ق.( 

ركمانان دولت سلجوقي باعث شد كه طوايف " غز " ، از ت
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ساكن ماوراءالنهر ، كم كم قدرت و قوت بیشتر يافتند 

و شروع به بي رسمي در وليات شرقي نمودند . در آخر 

كار ، به توصیه مويد الدين آي ابه ، حاكم نیشابور ، 

سنجر به جنگ غزها رفت و در اين جنگ سنجر شكست خورد 

و به دست امراي غز اسیر شد . حدود يك سال در اسارت 

ه.ق او را ازاد كردنااد . امااا  551د تااا در سااال بااو

 552اندكي بعد بیمار شد و در اهاردهم ربیع الول سال 

خت ( ، او  هان ) پايت شاه ج مرو  كرد و در  فات  ه.ق. و

مانند محمود  را به خاك سپردند. ديگر امراي ساجوقي ،

فوت  سلجوقي )  مد  گاهي  525بن مح گاه  ند  هر ا ه.ق.( 

غداد ) المسترشد، و الراشدب باهلل ( كروفري با خلفاي ب

توجهي  بل  قدرت قا كدام  هیچ  ما  ند ، ا شته ا یز دا ن

نیافتند . ركن الدين ابوطالب ، طغرل بن محمد ) طغرل 

تار  سلجوقي گرف شاهزادگان  یان  بارزات م دوم ( ، در م

ه.ق ( ملكشاه بن  54۷آمد . مسعود بن محمد ) فوت سال 

ه.ق.  544د ) فوت سال محمود ، محمد بن محمود بن محم

سال  فوت  غرل )  بن ط شاه  سالن  لب  5۷1( و ار ه.ق. ( اغ

با اتابك ايلد گز از اتابكان آذربايجان در زد خورد 

بن  غرل  لب ط لدين ابوطا كن ا نان ، ر خرين آ ند. آ بود

با  نگ  كه در ج بود .  سلجوقي  سوم  غرل  شاه ، ط سال ن ار

. سر  قتلغ اينانج در حوالي ري شكست خورد و كشته شد

او را پیش خلیفه الناصرلدين هللا فرستادند ) ربیع الول 

به  59۰سال  عراق  سلجوقیان  لت  يق دو بدين طر ه.ق.( 

 پايان رسید. 
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خاناادانهای پراکنااده حکوماات در ايااران از 

 طاهريان تا سالجقه

ورود   از بااا آنکااه خالفاات بغااداد دو قاارن پاایش

از قدرتش  ، بازيچه امرا ترک و ديلم گشته بود وسالجقه

که  مان  ين ز بود، در نده  باقی نما ظاهری  نوانی  جز ع

بود  نان  عتالء ترکما يان و ا طاط غزنو شاهد انح يران  ا

يان  فت، فرمانروا طاط خال بل از انح ثل ادوار ق یز م ن

بر ی تاز کاء  با ات قط  شتگان ف ثل گذ ند م اار بود نا

منشور و فرمان رسمی خلیفه فرمانروايی خود را که به 

ش صل  به حا مه غل نزد عا بود، در  يا»ده  یه و « رعا توج

قابل تحمل سازند و البته بدون اين تايید غلبه آنها 

مسلمین مشروع به شمار آيد و به  عمومنمی توانست نزد 

مثابه نوعی ياغیگری و رهزنی مسلحانه در داخل قلمرو 

 اسالمی تلقی نشود.

مع هذا ورای اين سلسله های بزرگ و پر قدرت در 

رنها از روزگار ظهور طاهريان تا به دوران تمام اين ق

آل سلجوق، در بسیاری از نواحی ايران سالله هايی کواک 

با حوزه امارت محدود نیز فرمانروايی محلی بیش و کم 

طولنی موروث به وجود آوردند که هراند بعضی از آنها 

مدعی انتساب به خاندانهای قديم قبل از اسالم بودند 

نه اي گر  عدادی دي ندانهای ت با خا نه  ند و  نی بود را

قديم منسوب به شمار می آمدند و با اينهمه تمام آنها 

ادامه فرمانروايی خود را در همه حال به نوعی تايید 

يا تقرير ظاهری و رسمی خلیفه بغداد مديون بودند و 

اگر گه گاه نسبت به خلیفه هم اظهار تمردی می کردند 

ضای او ادا لب ر با ج ها  خود را سرانجام تن مت  مه حکو

جب  چه مو هم آن موارد  ثر  شمردند و در اک می  کن  مم
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انقراض آنها می شد عصیان آنها بر ضد قدرت متزلزل و 

که  بود  مدعیانی  ضان و  به معار يا غل فه  بات خلی بی ث

نواحی  بر  شان را  ها و تجاوزات قدرت آن یز  فه ن خلی

قدرت  قع  کرد. در وا می  ید  ناخواه تاي خواه  جاور  م

یث  سران ل يان در پ مانروايی علو ستان و فر صفار در سی

های  سالله  ست  بر د فه  با خلی فت  سبب مخال به  ستان  طبر

ندان  که خا شد انان قراض  عروض ان فا م ید خل مورد تاي

مان  قارن در ز سالله  فه، و  صور خلی هد من يه در ع دابو

فت  سبب مخال به  ستان  بال طبر یز در ج فه ن صم خلی معت

 را از دست دادند. قدرت و استقالل ديرينه محلی خود

ها  ضی از آن که بع اک  های کو سالله  ين  بین ا در 

بی  ندان عر ند خا ته بود قراض ياف يام ان ين ا قارن ا م

تبار بنی دلف در وليت کرج در حدود نهاوند و همدان، 

جان  نواحی آذرباي ساج در  نی  نژاد ب نی  ندان ايرا و خا

مديون  فا  ید خل به تاي خود را  لی  قدرت مح که  با آن

ر بعضی موارد هم خود را با خلیفه وقت نااار بودند د

به اظهار مخالفت ديدند. از ساير اينگونه سالله ها، 

يد  نی مز ندان ب ند و خا کام درب شم ح ندان آل ها خا

شیبانی حکام محلی شروان عربی الصل، شداديان در وليت 

به  کرد  يف  نور از طوا يت دي سنويه در ول نی ح اران و ب

روايی محدود غالب اين سالله ها شمار می آمدند. فرمان

تا وقتی با قدرت سالله های بزرگ يا با غلبه مدعیان 

قويتر مواجه نمی شد دوام می يافت و در مورد بسیاری 

از آنها، مخصوصًا در دوران ضعف خالفت، بغداد به مختصر 

هدايايی که همراه با اظهار تبعیت ظاهری و مجرد ذکر 

به سکه،  به و  فه در خط شد  نام خلی می  سال  گاه ار در

نان از  ين حکمرا مال ا مه اع با اينه کرد و  می  سنده  ب

نظارت فقها و متشرعه محلی که ممکن بود آنها را نزد 
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می  خالی ن يد  سئول نما فه م نزد خلی يا  فور  مه من عا

 ماند.

بی  ندان ا مرو خا ند در قل چه يکچ له، آن ين جم از

غارين در  یه اي شد ناح قع  جل وا نی ع عراب ب لف از ا د

ش نب م که از جا بود  صفهان  مدان و ا بین ه ند  رق نهاو

حاکم  لی  سی عج بن عی سم  لف قا بو د به ا فه  مامون خلی

( و تااا قه. 21۰اصاافهان بااه اقطاااع واگااذار شااد )ح 

اختالفات داخلی و عصیان نسبت به خلیفه موجب انقراض 

آن خاندان نشد قدرت محلی سالله ابی دلف در آن نواحی 

باقی ماند. اعراب عجلی از  در حد نوعی استقالل داخلی

بود و  عه  فه ربی يل و از طاي کربن وا شاير ب له ع جم

مقارن آغاز فتوح اسالمی در حدود يمامه سکونت داشت در 

واقعه ذی قار هم در اراضی مجاور مرزهای ايران نقش 

قابل مالحظه يی برای خود قايل بود. گرايش های شیعی 

ختال سبب ا به  حدی  تا  ظاهرًا  ها  بین آن موالی در  با  ط 

کوفه توسعه بیشتر يافت و اينکه ابومسلم مروزی هم از 

موالی آنها خوانده می شد نقش اين طايفه را در نزد 

 عباسیان قابل توجه می ساخت.

دو شهر عمده اين اقطاع ابی دلف عبارت بود از 

در حدود ساروق و فراهان  -ج ابی دلفرمعروف به ک -کرج

کره رود يت  جه ول که آن لی  باقی  فع شود  می  نده  خوا

شد، و همچنین شهری به نام برج که  مانده آن بايد با

بنا بر مشهور از جهت بنای بلندی که آنجا وجود داشت 

يا به سبب قلعه يی که متضمن برج بلندی بود بدين نام 

صله  قل در فا بن حو شارت ا قرار ا شد و از  می  نده  خوا

بود. در دوازده فرسخ از کرج بر سر راه اصفهان واقع 

جرد )=  نام برو به  شهری  طاع  ين اق بع ا ساير توا بین 

سلطه  هد  گاری از ع نام آن ياد ظاهرًا   که  کرت(  ويرو
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 ۀیلسطوايف اشکانی را برين نواحی همراه داشت، به و

حموله نام وزير و کاتب ابی دلف توسعه و آبادی يافت 

انانکه آنچه امروز به نام فرزيان در حدود جاپلق و 

الیگودرز نام دارد و ظاهرًا در دوره بعد از ابی دلف 

گر  ست ا شده ا می  نده  فرزين خوا عه  نام قل به  شتر  بی

همان قلعه برج )فرزين= فرزيان، برجیان(( نباشد بايد 

توابع اقطاع ابی دلف بوده باشد. کرج  بخش ديگری از

که  يی  صله  لت فا به ع بود و  شده  نا  نديی ب بر روی بل

بین ابنیه آن وجود داشت دو فرسخ طول آن می شد. دو 

و اندين گرمابه و قصر ازين  -با فاصله بسیار -بازار

شهر نوساز که خانه های خوش ساخت و باغهای زيبا داشت 

آورده بود. قلعه آن به شهری کواک و مرغوب به وجود 

وسیله عیسی بن ادري  بن معقل عجلی از ماجراجويان و 

نی و  نواحی رهز ين  پیش در سالها  که از  عرب  دلوران 

تا خت و  عد از وی زتا سالها ب اون  شت و  نا گ کرد ب می 

به پسر وی قاسم « ايغارين»حکومت اين حدود با عنوان 

 21۰دود بن عیسی معروف به ابی دلف عجلی واگذار شد )ح

به قه. مام آن را  نای نات لف ب بی د که ا کرج  عه  ( قل

 پايان آورد به نام وی کرج ابی دلف خوانده شد.

ابو دلف عجلی که بعداز اتمام قلعه کرج با تمام 

اهل و عشیره و موالی خويش بدانجا نقل کرد، کرج را 

مرکز حکمرانی خويش در جمیع نواحی ايغارين ساخت و در 

د اکراد که درين حدود از سالها قبل دفع رهزنان و طر

کاروانهايی را که از بغداد به خراسان و جبال می رفت 

خرج داد  سیار  شجاعت ب جالدت و  ند  می کرد غارت  عروض  م

فت.  بادی يا یت و آ سعی وی امن به  نواحی  که آن  انان

ابودلف که غیر از جنگجويی و سلحشوری اهل شعر و غنا 

مین صحاب ا غداد از ا بود در ب کان وی  هم  و از نزدي
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محسوب می شد. در اختالف بین مامون و امین که علی بن 

عیسی بن ماهان سردار امین از جانب وی وليت جبال و 

حکومت نواحی همدان و نهاوند و قم و اصفهان را يافت 

اين ابی دلف قاسم که با او سابقه دوستی ديرينه نیز 

ت وی، و داشت به سبب مجاورت ضیاع خويش با قلمرو حکوم

بن  لی  سپاه ع تزام  به ال که او را  فه  مر خلی به ا هم 

عیسی اشارت کرد، با عساکر و موالی خويش جانب امین 

مان  حت فر که ت شکری  ست ل ناح را نده ج فت و فرما را گر

سردار  سین  طاهربن الح سپاه  قی  به تال سی  بن عی لی  ع

ثانی  مادی ال فت )ج می ر يد. در ه.ق 19۵مامون  ( گرد

بن عیسی که منجر به شکست سپاه وی شد دنبال قتل علی 

ابودلف به همدان رفت و هراند طاهر کوشید تا او را 

طاهر  عوت  بول د يد وی از ق لب نما مامون ج عت  به بی

عت  ند بی می توا که ن نه  ين بها به ا يد و  خودداری ورز

برادر  بین دو  ماجرای  خود را از  يد  سخ نما مین را ف ا

 کنار کشید و به کرج رفت.

 به طاهر و قتل امین که منجر به خالفتبعد از غل

خدمت  به  بود وی را  که در ری  يد  فه جد شد خلی مامون 

خواند و به رغم آنچه مخالفان وی انتظار داشتند مورد 

رام و نواخت خويش قرار داد. حکومت آن نواحی را هم کا

شید ) ند قه. 21۰به وی بخ سرداری مان جود  ته و ( و الب

که در يی  یه  نان ناح بر او در ا غداد و مع وازه راه ب

کاروانهای شرق و غرب بود برای خلیفه می توانست مايه 

می  که  بود  شان داده  لف ن گردد و ابود خاطر  یت  امن

جب  بر مو که  شد. اين فه با ماد خلی سته اعت ند شاي توا

روايات هنگام احضار وی از جانب مامون اهل و قوم وی 

لزوم صورت  که در  ند  شته ا عدت دا قدرت و  يه   آن ما

يت  فه حما مالی خلی شم احت بل خ ند از وی در مقا بتوان
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برين  لف  نی د به ب مدت غل که در  هد  می د شان  ند ن نماي

نواحی بايد تعداد قابل مالحظه يی از اعراب عجلی درين 

حدود سکونت پیدا کرده باشند و با اينحال آنگونه که 

از اشارت يعقوبی در کتاب البلدان بر می آيد ساکنان 

نواحی، غ ين  لف ا بی د ندان ا با خا که  بی  یر از اعرا

 مربوط می شده اند غالبًا ايرانی بوده اند.

ابودلف که سرداری ليق و در عین حال شاعری اديب 

و اهل غنا و ذوق موسیقی بود کرج و نواحی ايغارين را 

به يک کانون شعر و ادب عربی تبديل کرد. قطرب نحوی 

فات  شت و ه.ق 2۰۶)و ستی دا با وی دو بی (  لم و مر مع

عصر به محضر وی می آمدند  ءراعاولد وی بود. تعدادی ش

می  ياد  خويش  صايد  شجاعت او در ق جود و  بًا از  و غال

کردند. خود او هم شعر می گفت که نمونه هايی از آن 

موعه اشعارش بر صد ورقه بالغ جباقی است و گفته اند م

تابی  لوک و ک ست الم نام سیا به  تابی  ست. ک شده ا می 

يگر تحت عنوان البزاه و الصید هم بدو منسوبست که د

ها  نوان آن ست ع باقی نی شانی  ها ن ظاهرًا از آن ند  هرا

نگ  ضمن فره حدی مت تا  صر و  شرافی ع یت ا حاکی از ترب

ايرانی به نظر می رسد. در واقع آنگونه که از شايعات 

جد او  يد  می آ بر  هم  سته  بن ر يات ا آن ادوار در روا

حدود حیره به نواحی جبال آمده  زاادري  بن معقل نیز 

بود و در اطراف کرج هم جز خاندان و موالی بنی دلف 

نی  نه ايرا ين زمی ند و ا نی بود ساکنان ايرا شترينه  بی

 در تهذيب و فرهنگ او غرابت نداشت.

در جنگهای بابک هم ابودلف با عده يی از عساکر 

عالی  شرکت ف ند  عه بود ها مطو خی از آن ظاهرًا بر خويش 

ت و محرک او غیر از بیم توسعه دعوت خرمدينان در داش

نواحی مجاور ايغارين تعصب عربی و تا حدی نیز عالقه 
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ک فه  سردار خلی شین  ما اف بود. ا نی  بود  هدي يل  ما

نه  فه دور دارد و هرگو طراف خلی عرب را از ا دلوران 

کار بابک را خود او با دسته های ترک و اشروسنه  تهس

يان آرد، ا به پا که وی در خويش  تی را  شوق و حرار ين 

جنگ بابک نشان می داد به ديده رضا نمی ديد. يک بار 

هم از معتصم درخواست تا دست وی را برين قاسم عجلی 

گشاده دارد و خلیفه که از وی به خاطر جانفشانیهايش 

پذيرف ست را  ين درخوا شت ا ها دا نت  به تم لف  . ابود

وی  ن قصد قتلبازداشت شد و همان شب که افشی افشینامر

سیدۀ گام و نابیو له بهن شت مداخ بی  دا مد ا ضی اح قا

داود، که با خاندان ابودلف خويشی سبب هم داشت، او 

به  قی  تاريخ بیه لف  که مو تی  شید. رواي جات بخ را ن

مناسبت ازين ماجری نقل می کند احوال امارت و خالفت 

اين ايام را که هر دو بازيچه هوس های بی لگام اهل 

 بود به نحو جالبی تصوير می کند. قدرت شده

لف ) عد از ابود بن قه. 22۶ب بدالعزيز  سرش ع ( پ

قاسم به اقطاع ايغارين حکومت همدان را نیز در افزود 

و او با وجود تغلب اکراد در آن نواحی و به رغم آنکه 

نواحی اصفهان و جبال غالبًا از جانب خلیفه به امرا و 

 -صیف و موسی بن بغااز جمله و -ترکان خانه زاد خلیفه

خود را در وليت  واگذار می شد قدرت و حیثیت خانوادگی

ايغارين حف  کردو حتی وصیف ترکی جون وليت جبال را 

بدالعزيز را  از يت ع ضبط ول برای  فت  فه دريا نب خلی جا

صفهان  يد. در ا خويش برگز بت  به نیا هم  عت داد و  خل

بدالعزيز برادرش  ع صور  ÷و یه و ق جاد ابن به اي مد  اح

بود  باقی  ها  عد از آن مدتها ب که  ند  ست زد عالی د

عبدالعزيز هراند در مقابل لشکری که موسی بن بغا به 

کست شسرکردگی مفلح غالم خلیفه به تسخیر جبال فرستاد 
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کان قه. 2۵3خورد ) سارت تر به ا کرج  هم در  مادرش  ( و 

ست  صفهان را از د که ا با آن تاد  فه اف مت خلی داد، حکو

کرج و اعمال ايغارين را توانست سالها برای خود حف  

 کند.

( پسرش دلف بن عبدالعزيز که قه. 2۶۰ی )وبعد از 

در اواخر حیات پدر در جمع و جبابت خراج جنديشاپور و 

هواز ) شتر و ا شان داده قه. 2۵۴شو يت ن خود کفا ( از 

بود حکمرانی جبال يافت. وی در دفع حمله يی که بعضی 

ند ) نور کرد نواحی دي بر  شگران  یق قه. 2۶۴شور ( توف

قابل مالحظه يی به دست آورد و در دنبال آن موضع خود 

ستحکام  بال ا بالد ج سمتی از  مت ق غارين و حکو را در اي

بخشید وقتی در اصفهان بر اثر سوءقصدی که به جانش شد 

( خويشان و ياران برادرش احمد بن قه. 2۶۵مقتول گشت )

بدالعزيز ر اون ع که  مد  ند. اح مارت برگزير به ا ا 

فه  به خلی سبت  عت ن هار طا بال اظ به دن صفار  یث  عمرول

ضمیمه  هم  فارس را  صفهان و  مارت ا غداد و ا شحنگی ب

حکومت سیستان و کرمان و خراسان خويش نمود، به اشارت 

به  مرو  نب ع شد و از جا قع  صفار وا مان  حت فر فه ت خلی

د و اظهار عصیان هعحکومت اصفهان رسید، در دنبال نقض 

سنه  مرو ) یث ه.ق2۷2ع سپاه عمرول با  فه  نب خلی ( از جا

لوب  هم مغ ستان را  صفار سی سخت  گی  طی جن ید و در  جنگ

با اسرا و غنايم بیش از حد. همچنین اون رافع  -کرد

کرد و  صیان  هار ع فه اظ مان خلی به فر سبت  مه ن بن هرث

کم  به ح نداد وی  شت  جازه بازگ ند ا سول او را يکچ ر

( و ه.ق 2۷9ه لشکر به دفع رافع برد )ذی القعده خلیف

مرا  گر از ا ضی دي قارن و بع بن  ستم  سپند ر که ا با آن

می  مک  يک و ک فه تحر ضد خلی بر  فع را  هم را ستان  طبر

تی به رافع خکردند در جنگی که روی داد احمد شکست س
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که در  مود بل یرون ن قط او را از ری ب نه ف کرد  وارد 

کشتاری از هزيمتیان کرد که  تعقیب فراريان سپاه انان

 بی سابقه بود.

فت  فات يا بدالعزيز در ری و بن ع مد  عد اح ندی ب ا

( و برادرش عمر بن عبدالعزيز به ه.ق 28۰)ربیع الول 

جای او نشست. مقارن آن حال سپاهیان وی که پیروزی بر 

بود  جان آورده  به هی ها را  بر ری آن به  فع و غل را

مطالبه ارزاق برخاستند، بهانه جويی آغاز کردند و به 

بین عمربن عبدالعزيز هم با برادرش بکر که در امارت 

مدعی او شده بود اختالف بال گرفت. اين اختالف موجب شد 

که خلیفه برای عمر منشور وليت نفرستد. رافع هم که 

فترت و اختالل سپاه بنی دلف را دريافت دوباره قصد ری 

له او برنی هده مقاب مر از ع صفهان کرد. ع به ا مد  ا

گريخت و ری دوباره به دست رافع افتاد اما رافع که 

با وجود غلبه بر ری موضع خود را در مقابل عمرولیث 

سوده  لف آ نی د نب ب که از جا برای آن يد  می د لزل  متز

یب و  عرض تعق مد و مت صلح درآ با وی از در  گردد  خاطر 

 (.ه.ق 28۰انتقام او نشد )شعبان 

درين هنگام خلیفه که خروج رافع و تهديد عمرولیث و 

برستان را مايه تهديد بغداد می طتحريک دائم علويان 

سامانی  سر و  شرقی  نواحی  مور  به ا که  برای آن فت  يا

جام داد ) بال ان يت ج حدود ول به  تاه  سفری کو شد   ببخ

هر ه.ق 281 جان و اب قزوين و زن مدان و  با ه (. ری را 

تضد که به نام المکتفی باهلل بعدها به پسرش علی بن مع

خلیفه شد واگذاشت. اصفهان و نهاوند و کرج را هم به 

عمر بن عبدالعزيز تفويض کرد و خود با عجله به بغداد 

بازگشت. با اينهمه اختالف بین بکر و عمر از بین نرفت 

و ادامه اين اختالف برای خلیفه هم مايه دغدغه خاطر 
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دالعزيز با اظهار انقیاد و گشت. بالخره، عمر بن عب

مر  به ا کرد و  فه  گاه خلی مت در مان عزي ست ا با درخوا

کرا کريم ا ستقبال و ت مورد ا فه  شد  مخلی قع  غداد وا ب

ساخته ه.ق 283) فه در  فان خلی با مخال که  کر  ما ب ( ا

لیکن  تاد  فه دراف قوای خلی با  ندی  صفهان ا بود در ا

 نحمد بعده يی اندک از ياران به نزد م با شکست خوردو

زيد علوی که در طبرستان معارض و مدعی عباسیان بود 

د بااه طبرسااتان مااورد و(. هرانااد در ورقه. 28۵رفاات )

سید را  ماد  ظاهرًا اعت شد  قع  هم وا ستقبال  عزاز ا ا

سموش  سید م شارت  به ا عد  ندی ب ند، و ا لب ک ست ج نتوان

 شد.

حارث  گرش  برادر دي بدالعزيز،  بن ع مر  پ  از ع

ک بولیلی  به ا عروف  بوس م عه دز مح نب او در قل ه از جا

بود، اون میدان را از معارض خالی احساس کرد به حیله 

مان و  فت غال اون آزادی يا شت و  خود را ک ندانبان  ز

ياااران بناای دلااف وی را بااه امااارت برداشااتند. امااا 

ابولیلی بر خلیفه عصیان کرد و در جنگی که بین او با 

خويش درغلطید سپاه خلیفه درگرفت از اتفاق بد از اسب 

( و يااارانش ه.ق 28۵ و بااا سااالح خااود کشااته شااد )

بپراکندند. با مرگ او امارت خاندان بنی دلف خاتمه 

 يافت و اقطاع ايغارين هم از دست آنها بیرون آمد.

خاندان بنی دلف مثل جد خود ابودلف عجلی غالبًا 

چه از  لف آن مورد ابود ند. در  بوده ا عروف  شیع م به ت

ز صدق اعالقه او به اولد علی )ع( نقل است غالبًا حاکی 

که از  قه  ين عال خالف ا که  سد انان می ر ظر  به ن خالص  و ا

پسرش دلف بن قاسم نقل است به هر حال وی را در بین 

لف بی د هد. از  اولد ا می د شان  ستثنا ن يک ا حدی  تا 

ساير امرا خاندان هم تولی اهل بیت نقل است از جمله 
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يک بدالعزيز  بن ع مد  بر  اح سوی را  سادات مو تن از 

قسمتی از لشکر خويش امارت داده بود و اين امر البته 

نزد خلیفه بغداد با نظر رضا تلقی نمی شد. همچنین وی 

علی بن موسی الرضا که در حق يک تن از نوادگان اما 

فوق  عام  کرام و ان مد ا شان آ قم و کا به  فه  از کو

العاده به جای آورد. قريحه و عالقه به هنر و ادب هم 

در بین امرا اين خاندان عربی میراث تربیت و تهذيب 

خانوادگی به شمار می آمد. ذکر اخبار ابودلف با شعرا 

و خنیااااگران عصااار در کتاااب ادب و در اغاااانی و در 

خالف د که از ا يات  ضی فخر ست و بع شعرا بسیار های  يوان

قدرت  ست از  قل ا بدالعزيز، ن بن ع کر  له ب او، از جم

قريحه شعريشان حکايت دارد. امارت اين خاندان نمونه 

فا  یت خل حت تبع اک را در ت های کو سالله  مت  يی از حکو

جز در  که  تام  ستگی  یت و واب ين تبع هد. ا می د شان  ن

شد در سکه های معدودی هم که از مواردی نادر نقض نمی 

غارين از  يت اي ست. ول ست پیدا ست ا لف در د بی د آل ا

جانب خلیفه به عنوان اقطاع دايم به اين سالله واگذار 

شده بود و آنها در مقابل تاديه سالنه مبلغی معین به 

عنوان حق اقطاع از پرداخت هرگونه مالیات ديگر معاف 

لی  مت مح قراض حکو با ان ند.  قدرت و بود هم  ها  آن

بین  لی از  به ک شتند  فت دا ستگاه خال که در د باری  اعت

نرفت تا مدتها بعد برخی رجال اين خاندان در درگاه 

خلفا همچنان مرجع خدمات بودند. از جمله وزارت خلیفه 

فاد  به هللا از اح سم ه ند ابوالقا بامرهللا را يکچ قايم  ال

امیر دلف بن ابی دلف بر عهده داشت. پسر اين وزير 

به  ق(ه. ۴۷۵ )ابونصر معروف به ابن ماکول که در حدود

يی  پر آوازه  سنده  يب و نوي خود اد صر  مد در ع تل آ ق

بود. حتی در عهد ايلخانان مغول بقايای اين خاندان 
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در قزوين به عنوان صدور و ائمه وليت شهرت و اعتبار 

 داشته اند.

مارت  خر ا سالهای آ قارن  که م گر  سالله دي يک 

ندا به خا بال  يت ج گری از ول یه دي لف در ناح بی د ن ا

قاادرت رسااید عبااارت از خاناادان ساااجیان بااود کااه در 

( حکومت ياقت. اين خاندان به .قه2۷۶-31۷آذربايجان )

نی بنام بنیانگذار خويش ابوالساج ديوداد به عنوان 

يت  فه ول نب خلی ند از جا شد و هرا می  نده  ساج خوا

وادث و احوال از يکسو آذربايجان را داشت به اقتضای ح

حدود  تا  گر  سوی دي ستان و از  خل ارمن نواحی دا تا 

 قزوين و ری قلمرو خود را توسعه می داد.

ابوالساج ديوداد بن ديو دست از سرکردگان طوايف 

شین به اف عروف  کاوس م یدربن  شان خ سنه و از خوي  اشرو

وظاااهرااز اقااوام سااغدبود.در طاای جنگهااايی کااه در 

سردار خلیفه با سپاه بابک خرم  نآذربايجان بین افشی

ين روی داد ) بل قه. 221-2د جالدت قا هور و  خود ت ( از 

مالحظه نشان داد و حتی مقارن اقدام بابک به فرار از 

قلعه بذ، مادر بابک را با عده يی از کسانش به اسارت 

گرفت. بعد از ماجرای بابک هم در دفع عصیان منکجور 

بود و ول شین  خواهر اف شوهر  جان را از که  يت آذرباي

جانب او داشت و با اينهمه نیز بر ضد افشین و هم بر 

فت.  جالبی يا یق  کرد توف یان  هار طغ فه اظ ضد خلی

به  سبت  شین ن مه اف یف و محاک بال توق ساج در دن ابوال

ند و م فادار ما فه و سرکردگان ثخلی گری از  عداد دي ل ت

اشروسنه شمشیر خود را در اختیار فرمان خلیفه عباسی 

 گذاشت.

انانکه در واقعه مازيار از جانب معتصم به حدود 

شد ) سیل  ند گ کل .قه 22۴دماو فت متو عدها در خال ( و ب



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  8۰8 

شت ) گذار گ به وی وا که  يق م مارت طر (. در .قه 2۴2ا

خالفت مستعین هم در دفع فتنه ترکان سرايی که دستگاه 

( نقش قابل .قه 2۵1خالفت را بازيچه خويش کرده بودند )

ايفا نمود. از جانب خلیفه المعتز امارت کوفه تقديری 

به  ظاهرًا  که  شی را  جا شور فت و آن سواد آن را يا و 

تحريک علويان طبرستان و بر دست جمعی از طالبیان به 

مخالفت با آل عباس در حال تکوين بود به حسن تدبیر 

(. اناادی بعااد حکمراناای نااواحی .قه 2۵2خاتمااه داد )

گ بدو وا ضر  يار م سرين و د یع الول قن شد )رب  2۵۴ذار 

(. مقارن ظهور صاحب الزنج حکمرانی اهواز و پیکار ه.ق

( اما اون ه.ق 2۶1با زنگیان به عهده او گذاشته شد )

به خاطر دفع فتنه يی محلی از اهواز به ناحیه عسکر 

فت ا کرم ر ضه هم تاد و عر لزنج اف صاحب ا ست  به د واز 

ه ظاهرًا به غارت و حريق شد به عالوه اظهار دوستی هم ک

جهت استمالت او و به قصد خدمت به خلیفه در حق يعقوب 

لیث کرد در نزد معتمد سوء تعبیر شد و به همین سبب 

قسمتی از ضیاع و اموال او به حکم خلیفه مصادره گشت 

يد ) گذار گرد گران وا به دي با قه. 2۶2و  اون  ما  ( ا

وفات يعقوب بین عمرولیث با خلیفه صلح افتاد سعی او 

ايجاد ارتباط با يعقوب اهتمام برای صلح تلقی شد  در

و خشم خلیفه در حق او فرونشست. او هم هنگام بازگشت 

خر  یع ال فت )رب فات يا هواز و به ا شاپور   2۶۶از جندي

 (.ه.ق

بعد از وی امارت طريق مکه به پسرش محمد بن ابی 

الساج واگذار گشت و با ورود او به مدينه فتنه يی که 

خت جا از ا بود آن مده  يد آ فر پد با آل جع يان  الف علو

خاتمه پیدا کرد و مکه هم که داار اغتشاش بود آرامش 

يافت اندی بعد که امارت انبار و امنیت طريق فرات به 
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( برادرش يوسف حکومت مکه يافت .قه 2۶9وی واگذار شد )

نواحی را ه.ق 2۷۰) عذاب آن  فرات ا طراف  مد در ا (. مح

وادار به قبول طاعت نمود  تا حدود قرقیسیا مقهور و

شوال  فت ه.ق 2۶9) جان يا مت آذرباي عد حکو ندی ب ( و ا

( و هراند بعد از آن هم مثل برادرش يوسف به .قه 2۷۶)

امر خلیفه در نواحی شام و عراق به رفع آشوبها و طرد 

کومتی  جاد ح با اي جان  شت در آذرباي مام دا شان اهت سرک

جو ستقالل  سا ا جود رو صًا و که مخصو ثل قاهر  هم م عرب  ی 

يه  حدود ما ستان در آن گذار ارمن ما باج ستقل ا کام م ح

تهديد ثغور خالفت و قدرت آن می شد توانست با ارعاب 

مدعیان بغداد را از دغدغه دايم برهاند و بنیاد نوعی 

دولت موروثی مقتدر را برای خاندان بنی ساج استوار 

 نمايد.

شديد از  گی  بال جن غه را در دن ست مرا مد نخ مح

سلط ع جا ت بر آن به  به غل که  مدانی  سین ح بن الح بدهللا 

( و آنجا ه.ق 28۰يافته بود باز پ  گرفت )ربیع الول 

را يکچند مقر امارت خويش نمود و با اينهمه برای رفع 

تهديد امراء ارمنستان غالبًا دربردعه به سر می برد. 

درين احوال سنباط بقراطی )= باگراتی( پادشاه مسیحی 

را که در آن سالها شهر دبیل )= به ارمنی: ارمنستان 

به از د به غل ين( را  بود سدو یرون آورده  سلمین ب ت م

مغلوب کرد و دبیل و حتی نخجوان را از وی بازپ  گرفت 

و اون با عقد پیمان و ايجاد رقابت بین امرا محلی در 

آن نواحی خود را از جانب ارمنستان آسوده خاطر يافت 

ضاع بغداد در صدد کسب استقالل با توجه به آشفتگی او

 ت زد.سبرآمد و به ايجاد سپاه مستقل د

پیش ) ندی  که .قه 282وی از ا سف  برادرش يو به   )

کرده  صرف  صیمره ت حدود  فه را در  موال خلی سمتی از ا ق
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بود در مراغه پناه داده بود و همچنین غالم خود وصیف 

بن  مر  با ع فه  ضای خلی برخالف ر کرج  حدود  که در  را 

بدا فه را ع شم خلی بود و خ یده  لف جنگ بی د لعزيز ا

(، در نزد خود پذيرفته بود و ه.ق 281برانگیخته بود )

بالخره در دنبال اين اقدامات تحريک آمیز، از ارسال 

ستاد  می فر فه  نه خلی برای خزا سالیانه  که  جی  خرا

خودداری ورزيد. در همین اوقات در سکه يی که دربردعه 

شین  خود را اف مود  مارت ضرب ن نوان ا به ع که  ند  خوا

مستقل اشروسنه اشارت داشت و بدينگونه داعیه استقالل 

دد ص(. اما معتضد خلیفه در.قه 28۴خود را اعالم نمود )

مرو او  ضمیمه قل هم  ستان را  مد، ارمن ستمالت او برآ ا

ت فرسااتاد. محمااد هاام پساار خااود عااخت و باارايش خلاساا

به عنوان ابوالمسافر فتح بن محمد را با هدايای ليق 

گروگان و به نشانه اظهار اطاعت به درگاه خلیفه گسیل 

 کرد.

نه مد  بدينگو شد و مح فع  غداد ر با ب ختالف وی  ا

توانست ديگر بار در حدود ارمنستان قدرت نمايی کند و 

قارص و تفلی  را هم به قلمرو خويش بیفزايد. اما فکر 

ظه  شايد مالح شت و  می گذا سوده ن جويی او را آ ستقالل  ا

آل طاهر و آل سامان هم محرک اهتمام او در اين  ءعتالا

خود  غالم  با  حوال  ين ا طی ا حال در  هر  به  بود.  مر  ا

ديار مضر  بر یابیصیف طرح توطئه يی ريخت تا با دستو

صیف  بین و ين  ما در گردد ا فه  عت خلی لع طا به خ فق  مو

شد )یستد فاش  ئه  با .قه 28۷گر و توط عد و ندی ب (. ا

جان  ثرت سختی در آذرباي که از ک شد انان یر  مه گ ه

ندان و  تی از فرز شت و ح شوار گ ها د فت آن گان د مرد

نوادگان و غالمان محمد نیز بالغ بر دويست تن به تلف 
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ي هم در خود او  مد و  یع الول  نآ شد )رب هالک  عه     واق

 (.ه.ق 288

بعد از محمد ياران و غالمان وی پسرش ديوداد را 

يوسف بن ابی الساج به امارت برگزيدند، اما برادرش 

برادر زاده  ستگاه  شد و از د ضی ن خاب را ين انت به ا

کنار کشید. اند ماه بعد هم با عده يی اندک که با 

مارت  به ا خود  فت و  فرو گر کرد وی را  ستان  خود همدا

ضان  ست )رم هم ه.ق 288نش لوع  برادر زاده مخ به   .)

پیشنهاد کرد نزد وی باقی بماند اما او نپذيرفت و از 

 ق موصل به درگاه خلیفه رفت.طري

يوسف بن ابی الساج مقر امارت خود را از مراغه 

به اردبیل نقل کرد و با اين اقدام کوشید تا خود را 

گذرد  می  ستان  چه در ارمن بر آن شراف  ظارت و ا برای ن

آماده تر نگهدارد. اما خلیفه ظاهرًا اقدام او را در 

ک قی  یان تل لب و طغ نوعی تغ برادر زاده  لع  تا خ رد و 

يکچند از تايید آن خودداری نمود. حتی به مجرد فرصت 

مناسب که يافت درصدد دفع او هم برآمد و سردار خود 

حرب او  به  سپاه  تن  هزار  هار  با ا حی را  قان مفل خا

خر  مادی ال کرد )ج سیل  با وزارت ه.ق 29۵گ بالخره   .)

بل  ستان در مقا جان و ارمن مت آذرباي فرات، حکو بن  ا

هنگفت از جانب خلیفه به طور رسمی به وی  تعهد مبلغی

( اما بعد از عزل ابن فرات که ه.ق 29۶ واگذار شد )

يوسف با او پنهانی کنار آمده بود و او را حامی خود 

میشمرد و حتی گه گاه نام او را در سکه های خود ضرب 

می کرد، ابن ابی الساج از ارسال انان خراج هنگفتی 

کرد و حتی رسول خلیفه را که به خزانه بغداد خودداری 

برای مطالبه خراج آمده بود تهديد و حب  نمود. بعد 

هم بهانه يی دروغین را دستاويز ساخت و وليت ری که 
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آل صعلوک از جانب سامانیان و بر موجب حکم خلیفه در 

آنجا حکمروايی داشتند معروض حمله ساخت. محمد بن علی 

وی را نديد آنجا صعلوکی که در خود يارای مقاومت با 

را رها کرد و به خراسان رفت. يوسف هم به ری درآمد و 

صرف  به ت یز  هر را ن جان و اب قزوين و زن عد از آن  ب

درآورد اما خلیفه اين اقدام او را ياغیگری تلقی کرد 

بود  شته  به وزارت بازگ بار  گر  که دي هم  فرات  بن  و ا

ای نتوانست از وی حمايت کند. پیشنهادی هم که يوسف بر

 3۰۵تاديه مالی هنگفت داد رضايت خلیفه را جلب نکرد )

يک .قه فه  شکر خلی هم ل ند  شید. هرا نگ ک به ج کار  ( و 

بار در مقابل وی شکست خورد و با اينهمه وی ری را به 

سپاه خلیفه داد لیکن خلیفه باز قانع نشد و در جنگ 

ديگر که اجتناب ناپذير شد يوسف از مون  خادم، سردار 

(. ه.ق 3۰۷شکست خورد و به اسارت افتاد )محرم خلیفه 

خلیفه هم يکچند او را در بغداد محبوس داشت اما وليت 

آذربايجان را به غالم او سبک نام که در ظاهر به غلبه 

بود  فادار  سف و به يو باطن  فت و در  سلط يا جا ت بر آن

سپرد. بالخره بعد از سه سال مقتدر خلیفه به شفاعت 

بار  مون مد و او را خادم دو ضا آ سر ر بر  سف  با يو ه 

ديگربار به حکومت آذربايجان فرستاد و اون وليت ری و 

فوذ  مال ن ستخوش اع ترت د ين ف طی ا هم در  مال آن  اع

علويان طبرستان شده بود حکومت آنجا را هم اين بار 

 (.ه.ق 31۰به وی تفويض نمود )جمادی الخر 

غالم وی و سبک  جان  به آذرباي قارن ورود وی  فات م

يافته بود و يوسف قبل از سعی در تسخیر مجدد ری لزم 

ديد يکچند به تمشیت امور آذربايجان بپردازد. وقتی 

فرصت را مناسب يافت به ری تاخت. احمد بن علی صعلوکی 

بود در  ساخته  هم در يان  با علو جا  مت آن که در حکو
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عده  شد )ذی الق تول  هزم و مق بل وی من ( و ه.ق311مقا

ر ری به رتق و فتق کارها پرداخت و وقتی يوسف يکچند د

به عزيمت همدان و جبال از ری خارج شد مفلح نام غالم 

حرم  مارت داد )م جا ا هه.ق 313خود را در آن ما ا  ل( ا

مفلح را از آنجا راندند و او به خداوندگار خويش  یر

پیوست. يوسف هم ديگر بار با او به ری آمد و در آنجا 

( و با اينهمه ه.ق 313دی الخر استیال تمام يافت )جما

 بعدها خلیفه دوباره ری را به سامانیان واگذاشت.

در مدتی که اقدام يوسف در خلع برادر زاده و در 

غلبه بر آذربايجان در بغداد به عنوان تمرد نسبت به 

بارزه در  يک و م سف تحر شد يو می  قی  فه تل مان خلی فر

قه  قت و عال تا لیا ساخت  يی  سیله  ستان را و خل ارمن دا

خود را در آنچه خلیفه از حاکم آذربايجان در معامله 

انتظار داشت نشان دهد. با آنکه  با نصارای مجاور ثغر

لی  ساطت وا بدون و شید  طی کو سنباط بقرا مدت  ين  در

تی  ند و ح ف  ک خود را ح باط  فه ارت با خلی جان  آذرباي

خلیفه هم سعی کرد او را بر ضد يوسف به جنگ وادارد، 

يوسف موفق شد سیات خود را بر شاهزادگان ارمنی تحمیل 

نه خاندانی اين کند و برای اين کار از رقابتهای ديري

يت  شهزاده ول یک  بار گاگ يک  کرد  ستفاده  شاهزادگان ا

را که با سنباط بر سر نخجوان  -حدود وان -واسپورگان

اختالف داشت با خودبر ضد وی همداستان کرد و يک بار 

سارت  به ا سر او را  کرد پ سنباط  با  که  گی  طی جن در 

گرفت و به زهر هالک کرد. خود سنباط هم اندی بعد به 

اسارت وی افتاد و وی با شیوه يی که خالف مروت تلقی 

نه  با ارام نگ  کرد. در ج هالک  شکنجه  به  شده، او را 

تار  طرز رف خالف  لی  به ک که  يی  نه  شونت بیرحما سف خ يو

مسلمین با اهل ذمه بود به خرج داد و ازين سبب ظاهرًا 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  814 

نواحی  مام آن  سلمین در ت تراض م مت و اع مورد مال تی  ح

اون عده يی از اسیران قوم را  از جملهنیز واقع شد. 

به عنوان برده به بازار فروش فرستاد بعضی اهل بغداد 

انانکه از اشارت ابن حوقل بر می آيد، به اين عنوان 

ها را  يد آن ند، خر می آي شمار  به  مه  هل ذ ها ا که آن

 جايز نشمردند و اين کار وی به شدت تقبیح گشت.

نه عد بدينگو ستان ب سنباط در  شاهزادگان ارمن تل  از ق

يی  مقابل قدرت و نفوذ والی سختگیر آذربايجان ااره

جز تسلیم و انقیاد نديدند و يوسف با اعمال خشونت در 

حق نصارای اين حدود می خواست نشان دهد بدون قدرت و 

يد  جان از تهد يت آذرباي ند او ول حاکمی مان صالحیت 

م که نصارای مجاور ايمنی ندارد. در جلب رضای خلیفه ه

سرانجام ابن فرات وزير واسطه تامین آن شد يوسف به 

هم خاطر  به  ظاهرًا  خود را  ستقالل  یه ا که داع غم آن  ر

اشمی که با آل سامان داشت پنهان نمی کرد از هر طريق 

شده  ضرب  عه  که دربرد سکه او  يک  يد و  می ورز مام  اهت

( نام خلیفه ه.ق 3۰3است و مربوط به همین دوران است )

مرا را  ساير ا های  سکه  با  قش دارد و  يب ن نان ز همچ

 عباسی تفاوتی نشان نمی دهد.

بر ری و  جدد  سلط م عد از ت سف ب حال يو هر  به 

آذربايجان ضمن اظهار طاعت و انقیاد نسبت به خلیفه، 

داعیه استقالل خود را نیز همچنان حف  کرد. اينکه يک 

ه پسر اطروش داعی علوی طبرستان را که از پدرش رنجید

بود نزد خود پناه داد و با اکرام تلقی کرد البته در 

بغداد نشانه اخالص به خاندان عباس تلقی نشد و مايه 

نه  سالها فت ين  تی در مه وق با اينه بود  فه  جش خلی رن

خود  يد  ير جد شارت وز به ا فه  فت خلی بال گر یان  قرمط

تا  کرد  لب  جان ط سف را از آذرباي صیبی يو باس خ ابوالع
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ب سط  يق وا ين از طر فع ا جر رود و در د حرين و ه ه ب

( اما يوسف با .قه 31۴شورشگران اهتمام به جای آرد )

آنکه به فرمان خلیفه از آذربايجان بیرون آمد اون به 

واسط رسید توقف کرد و اقدام به جنگ با قرامطه را به 

دريافت مالی که برای ارزاق و تجهیزات سپاه لزم بود 

که در دستگاه خالفت حاکم  موکول کرد و با آشفتگی هايی

چه از  شت. آن عذر دا ته ت مالی الب نان  خت ا بود پردا

نواحی همدان و ساوه و قم و کاشان و ماسبذان هم ازين 

ظر  به ن کافی  سپاه  یز  برای تجه شد  سف  يد يو بت عا با

ل ما مماط مد. ا نزد  ۀنیا ها در  طی  فع قرم او در ر

م او مخالفان سوء تعبیر شد و اصرار خصیبی هم در اعزا

قاد و  مورد انت فه  ستگاه خلی طه در د نگ قرام به ج

اعتراض گرديد و حتی آمادگی وی و سپاهیان آذربايجان 

که عادت به جنگ در نواحی سردسیر و کوهستانی داشتند 

در جنگ با قرمطیان که لزمه اش نبرد در هوای گرم و 

ضی  شد. بع قع  يد وا حل ترد بود م شک  های خ سرزمین 

ش که گذ هم  فان  ندان مخال به خا خالص  ضمن ا ته وی را مت

ند  می ديد فه ن به خلی سبت  تام ن یاد  سی و انق عبا

فق  شی از توا نگ نا به ج قدام  لل وی را درا شیدند تع کو

مراد او از  شدند  مدعی  ند و  فرا نماي یان  با قرمط

مطالبااه امااوال هاام جااز آنکااه آن را در تقوياات کااار 

 ابوطاهر و قرمطیان وی به کار اندارد نیست.

نهمه، وقتی ابوطاهر قرمطی دوباره از هجر با اي

آهنگ کوفه کرد يوسف به اصرار و الزام خلیفه نااار 

شد با عجله از واسط به جانب کوفه عزيمت نمايد. اما 

یان  ست قرمط به د فه  سد کو جا ر به آن که وی  بل از آن ق

تاد ) که ه.ق 31۵شوال  ۷اف سف  شت. يو غارت گ ضه  ( و عر

ان ابوطاهر را اندک مايه برخالف پندار خويش عده يار
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ديد پیروزی بر آنها را بیش از حد ساده پنداشت و حتی 

بر  مه و خ سال فتحنا به ار قدام  نگ ا شروع ج بل از  ق

پیروزی نمود. اما جالدت قرمطیان و ثبات آنها در جنگی 

( در پايان ه.ق 31۵شوال  21که از نیمه روز آغاز شد )

یرون آور ندار ب هم و پ ين و يان روز وی را از د. در پا

عده  با  خود او  بود و  خورده  ست  سف شک سپاه يو نگ  ج

زيادی از يارانش به دست قرمطیان اسیر گشته بودند. 

وقتی خبر واقعه به بغداد رسید هیجان شديد و خوف و 

تی  به بیحرم کار  شد و  یدا  مردم پ سیار در  یدی ب نوم

یروزی  ين پ بال ا طه در دن شید. قرام فه ک به خلی سبت  ن

با یز در نواحی ان غداد ن ند و ب غارت داد به  هم  ر را 

معرض تهديد واقع شد. ياران خلیفه کوشیدند با اعزام 

سارت  يارانش را از ا ساج و  بی ال بن ا تازه ا قوای 

قرمطیان رهايی دهند ولی ممکن نشد و با آنکه ابوطاهر 

سارت و  غاز ا ند در آ می ک قل  سکويه ن بن م که ا انان

يوسف به حرمت و اعزاز ظاهرًا به امید دريافت فديه با 

رفتار کرد اقدام نافرجام اصحاب خلیفه برای رهايی وی 

 موجب شد تا ابوطاهر به عجله اقدام به قتل وی نمايد.

( بااارادر زاده اش ه.ق 31۵بعاااد از يوساااف )شاااوال 

ابوالمسافر فتح بن محمد امارت آذربايجان يافت لیکن 

غم خوانده می شد و به ر« شیخ کريم»جای يوسف را که 

هم  غور و  يت ث یت او در حما قدرت و حم هم  سريهايش  خود

طانتش در ج بود لجود و ف یاز وی  يه امت لوب ما ب ق

نتوانست پر کند. با وفات يوسف قدرت ساجیان که وی آن 

را در نزد خلیفه مايه نگرانی کرده بود به سرعت رو 

بیش  نیم  سال و  سافر يک مارت ابوالم به زوال آورد. ا

گ او که در اردبیل به دست تکین از نکشید و در پی مر

( حکومت بنی ساج به .ق ه 31۷بندگان خويش مسموم شد )
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انقراض گرائید. پسر وی ابوالفرج ساجی که از خالصان 

المرا بغداد هم بود رخلیفه و از ياران ابن رائق امی

غالم  سفی  لح يو شد. مف یا آن ن يا اح ف   به ح فق  یز مو ن

( در ه.ق 31۷ -323اباان اباای الساااج هاام، يکچنااد )

ساج  نی  ندان ب قدرت خا ما  کرد ا قدرت  سب  جان ک آذرباي

ديگر احیا نشد. اکثر ياران و غالمان يوسف به ترکان 

سیما در  صندل و  ثل  ها م ضی از آن ستند و بع فه پیو خلی

حوادث درگاه خالفت هم بعدها تاثیر قابل مالحظه داشتند 

شکريا که ل ساجیه  گر از  ضی دي هم بع ها  بل از آن ن و ق

محمد بن ابی الساج بودند در درگاه خلیفه مرجع خدمات 

 بودند.

ساج  نی  ندان ب قراض خا عد از ان مانی ب ندک ز ا

آذربايجان به دست ديسم بن ابراهیم شادلويه، کردی از 

( که خود يکچند در دستگاه يوسف ه.ق 32۶خوارج افتاد )

خدمت کرده بود، اما تمرد سرکردگان کرد و توطئه وزير 

لی  سمعیلی وی ع مذهب ا به  سم  خالف دي بر  که  فر  بن جع

گرايش داشت مرزبان بن محمد از آل مسافر و معروف به 

خت  جان برانگی سخیر آذرباي به ت طارم  يت  سالر را از ول

(. ديسم به ارمنستان گريخت و بدينگونه در .قه 33۰)ح 

طی اهار سال آذربايجان از دست يک سرکرده خوارج به 

معیلی افتاااد. درياان سااالها دساات يااک فرمااانروای اساا

آذربايجان ظاهرًا صحنه فعالیت داعیان و مبلغان مذهب 

قل  بن حو شارت ا که از ا نه  بود و آنگو شده  سمعیلی  ا

مستفاد می شود کثرت تعداد اين طايفه در آن ديار در 

ود. در واقع بعد از انقراض بنی بآن ايام قابل مالحظه 

طه بغداد واقع ساج قلمرو آنها ديگر تحت اداره بالواس

با  که  بود  کرد آن  می  که  کاری  ها  فه تن شد و خلی ن

ارسال منشور و توقیع قدرت کسانی را که به غلبه بر 
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آنجا تسلط پیدا می کردند در مقابل اظهار تبعیت لفظی 

 و ظاهری به رسمیت بشناسد.

آنچه درين ماجری توطئه علی بن جعفر و پیروزی 

ربايجان تحکیم کرد مرزبان بن محمد را در سلطه بر آذ

پشتیبانی عناصر ديلمی در سپاه ديسم بود که اون ديسم 

مت  به هزي ناگزير  خود را  کرد  سرکرده  ند  ها کرد را ر

ديد و به ارمنستان که در بین شاهزادگان نصرانی آنجا 

دوستانی داشت گريخت. دلجويی مرزبان از روسا ديلم که 

شتیبان در سپاه ديسم و باقی مانده عساکر بنی ساج پ

واقعی وی بودند عناصر کرد را که از بازمانده ياران 

ديسم هنوز در سپاه آذربايجان باقی مانده بود از وی 

رنجاند. علی بن جعفر هم با آنکه وزارت مرزبان به وی 

هم از  سمعیلی  مذهب ا ترويج  شر و  شد و در ن فويض  ت

توافق و حمايت فرمانروای جديد بهره مند بود، خود را 

سبب به  به  سالر  ستگاه  فان، در د يک مخال سعايت و تحر

به  بان  ستوری مرز با د تی  فت. وق من نیا کافی اي قدر 

تبريز رفت، با جلب دوستی ديسم اين بار کردان را بر 

ضد ديلمیان متحد کرد اما غائله يی که از اين فتنه 

بن  لی  فت ع يز را گر بان تبر فت مرز ست، دوام نیا برخا

نه نشین شد ديسم هم به سبب جعفر از عقوبت جست اما خا

شت  هره دا فذ ب قات متن يت طب یل از حما که در اردب آن

هم  فر  بن جع لی  تی ع مد. ح نار آ یز ک با او ن بان  مرز

اندی بعد به وزارت بازگشت و مرزبان با رفع فتنه های 

( و ه.ق333محلی در ارمنستان بر دبیل هم دست يافت )ح 

 اران و دربند را هم گرفت.

مواجه با حمله دريايی انبوه قابل اما اندی بعد 

شد که از سالها  سمالحظه يی از دزدان دريايی طوايف رو

پیش در مدتی نزديک نیم قرن گه گاه از طريق رود اتل 
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)= ولگا( به بحر خزر می آمدند و در سواحل جنوبی اين 

دريا به غارت و دزدی مسلحانه می پرداختند و در عهد 

طبرسااتان دسااتبردهايی علويااان مکاارر در کرانااه هااای 

يق رود  بار دزدان از طر ين  ند. ا کرده بود نه  ازينگو

بی  سبه  ما بالن یت ا باد و پرجمع شهر آ کورا(  کور )= 

يت اران  عه در ول فاع برد هم پد ها  صد آن شدند ق یاده 

انانکه خود اعالم کردند برخالف مهاجمان روم و ارمن که 

به  ند، جن می آورد خت  مرزی تا يات  به ول گاه  نی گه  دي

نداشت ناظر به غلبه و تاراج بود. از همان آغاز هم 

شهر عرضه غارت و تجاوز بی امان آنها واقع شد. نااار 

عامه مسلمین در مقابل آنها که ضمن غارت گويی طالب 

يی  سختانه  مت سر به مقاو ند  هم بود يه  نوعی جز خذ  ا

تشويق شدند جنگجويان مهاجم هم اون بر مدافعان شهر 

ست به قتل عام زدند. با ورود مطوعه بالد غالب آمدند د

ر زد و خورد سخت تر شد و مقاومت و خشونت روسان ومجا

هم انانکه از اشارت مسکويه مولف تجارب المم بر می 

آيد شدت بیشتر گرفت با آنکه در طی اين زد و خوردها 

ست  شهر در د سیدند  کت ر به هال يادی از دزدان  عداد ز ت

عداد ند و ت باقی ما ها  هر  آن به  شهر  هل  يادی از ا ز

وسیله بود آنجا را ترک کردند. لشکرکشی مرزبان و کمک 

مطوعه هم منجر به الزام آنها در خروج از شهر نشد. 

بااالخره بعااد از توقااف طااولنی کااه منجاار بااه بااروز 

ترک  شهر را  تی  شد وق ها  بین آن یر در  های واگ بیماري

ند به کردند هراه را در خانه ها و بازارها يافته بود

( و تلفااات .قه 33۴عنااوان غنیماات همااراه بردنااد )ح 

سنگینی که به علت هجوم مطوعه يا در دنبال بروز وبای 

صیب  جوم ن ين ه که از هايی  با غارت ند  لک داده بود مه
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آنها گشت تا حدی در نزد آنها جبران شده به نظر می 

 رسید.

نه  های ديري خاطره تجاوز که  بدفرجام  هاجم  ين ت ا

دود دانوب را بر نواحی مرزی قلمرو ماد سکاهای وحشی ح

قارن  هم م سالمی  کرد در دوران ا می  يد  شی تجد و هخامن

ين  فت، در ظاير يا ستان ن يان در طبر مانروايی علو فر

طوری  مرو امپرا به قل عد  قرن ب ندين  که ا وم رنواحی 

ملحق گشت سرآغاز يک سلسله هجوم های غارتگرانه ديگر 

يران را در های ا عدها مرز که ب جان و  شد  نب آذرباي جا

که  قرار داد  ستمر  يد م يک تهد عرض  خزر در م اران و 

ند  هم هرا نه  ين فت فع ا ست. در د باقی ا شبح آن  نوز  ه

عدت و سپاه سالر آذربايجان به اندازه کافی موثر نبود 

بین دار  سافت  عد م فت و ب ضعف خال لی و  فات مح و اختال

قق ن بل تح جاوزان را قا یب مت بالد روس تعق سالم و  شان ا

بان و  خود مرز گی  یز جن هده آم تدبیرهای مجا یداد  نم

سلحشوری و جانبازی ديلمانش درس فراموش نشدنی جالبی 

به مهاجمان بیگانه داد و آنها را از خطرهايی که در 

راه رهزنی هاشان هست تا حدی آگاه کرد و تفاوت دنیای 

يای  نوبی در بی و ج نواحی غر با  نی را  سالمی و ايرا ا

هم  که  به سیاه  شد  می  قع  شان وا خت و تازها عروض تا م

 آنها نشان داد.

بود از  نه  به هرگو بار،  ين  بان ا که مرز با آن

نابودی و شکست قطعی سالم بیرون آمد اند سال بعد که 

جهت رفع اهانتی تحمل ناپذير و به رغم آنکه پدرش وی 

را ازين کار منع کرده بود خود را به مبارزه با آل 

يد و ع اار د يه نا شی او بو کرد، لشکرک سخیر ری  مت ت زي

منجر به شکست و اسارتش بر دست رکن الدوله ديلمی شد 

( و به دنبال هرج و مرجی که با وجود سلطه .قه 33۷)
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موقت پدرش محمد بن مسافر بر قلمرو وی در آذربايجان 

بروز کرد ديسم کرد دوباره بر اردبیل تسلط يافت اما 

س بدالرزاق طو بن ع مد  گی مح جوم جن عروف ه سردار م ی، 

به  خارا  بار ب سندی از در بال ناخر که در دن سان،  خرا

رکن الدوله ديلمی پیوسته بود و به حکم اشارت وی بر 

آذربايجان تاخته بود ديسم را داار اشکالهای سخت کرد 

مت ری و  صی عزي هات شخ به ج سان  سردار خرا تی  تا وق و 

ست  به د باره  جان دو کرد آذرباي سان ن به خرا شت  بازگ

 (.ه.ق 338سم نیفتاد )ح دي

رزبان در قلعه ممع هذا اسارت و حب  طولنی سالر 

سمیرم فارس که ديسم را بر آذربايجان مسلط کرده بود 

به  که  شمن  ند د حب  و ب سانه وار او از  هايی اف با ر

تدبیر و کمک مادرش خراسويه نام انجام پذيرفت خاتمه 

( و ديساام هاام کااه بااه بغااداد ناازد ه.ق 3۴1يافاات )

يه  مک آل بو لب ک با ج شد  فق ن برد مو ناه  له پ معزالدو

ستی و  مان دو بد. پی سلط يا جان ت بر آذرباي باره  دو

وصلتی هم که بین مرزبان و رکن الدوله ديلمی  دپیون

( موضااع مرزبااان را از قه. 3۴3در ری انجااام شااد )

بی  سیده و  به نابیو شت و غل صون دا يه م کات آل بو تحري

ه سلماس  حدود  بر  سم  شی دوام دي گام لشکرک که در هن م 

یق  قرين توف فت  صورت گر ند  نواحی درب به  بان  های مرز

سر  یق  خت، ديرن ستان گري به ارمن سم  که دي با آن شد.  ن

گاگیک شاهزاده ارمنستان که در روايات مسلمین ديرانی 

و ابن جاجیق خوانده می شود نااار شد وی را به عمال 

نابینا مرزبان تسلیم کند و ديسم که به امر مرزبان 

فات  قارن و جا م هم آن تا  ند  باقی ما ندان  شد در ز

ضان  بان )رم مانروايی ه.ق 3۴۶مرز سید. فر کت ر به هال  )

کرد و  سم  کات دي غم تحري به ر جان  بر آذرباي بان  مرز
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با  بًا  شت غال يه دا مه آل بو با ديال که  هايی  گرفتاري

 قدرت و تدبیر قرين بود.

سمعیلی، مذهب ا یغ  شر و تبل قدامات او در ن که  ا

ظاهرًا به سعی او و وزيرش علی بن جعفر در آذربايجان 

رواج و پیروان قابل مالحظه يی يافت به امری که موجب 

تحريک تعصب مخالفان و مايه تزلزل دولتش گردد منجر 

خر  خود او در اوا که  قل  بن حو يت ا چه از روا شد. آن ن

عهد فرمانروايی مرزبان به آذربايجان آمده بود بر می 

ن می دهد که غیر از شاهزادگان ارمنی و گرجی آيد نشا

حکام شروان و شکی و فرمانروايان وليات اران و ابخاز 

و جبااال قفقاااز غالبااًا نساابت بااه وی اظهااار طاعاات و 

می  به وی  سالیانه  باج  ند و  کرده ا می  مانبرداری  فر

 پرداخته اند.

سالر(  سالر )=  به  شهرت وی  که  بان  عد از مرز ب

سافر  ندان آل م به خا جان  طارم را در آذرباي يت  ول

قوع و  ساخت و عروف  سالريان م يا  سالر  نی  نوان ب ع

اسااتمرار اخااتالف خااانوادگی بااین بازماناادگان او 

فرمانروايی اين خاندان را در آن نواحی متزلزل کرد و 

خارجی  لی و  طولنی داخ های  شمکش  يان ک سرانجام در پا

باز تاد و  کردان روادی اف ست  به د ها  مرو آن به  قل غل

اکااراد آذربايجااان قاادرت را از دساات ديلمیااان ولياات 

 انتزاع نمود.

در دنبال وفات مرزبان برادرش و هسودان بن محمد 

سلط شید  لیکن  ۀکو يد  یل نما مرو وی تحم بر قل خود را 

بن  ستان  برادر زاده اش ج به  ظاهرًا  لم  سرکردگان دي

ها  با آن مدن  نار آ ماده ک شتر آ خود را بی که  بان  مرز

ساله  ين م ند. ا هار کرد شتر اظ يل بی می داد تما شان  ن

اختالفات خانوادگی شديدی را در بین خاندان سالر پیش 
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سندی و ت ستاويز ناخر کام آورد و د خی ح بین بر مرد در 

جز محلی هم گشت. وهسودان از آذربايجان به طارم که 

پايگاه فرمانروايی محلی خاندان بنی سالر بود رفت و 

آن نواحی را که شامل رودبار و ابهر و زنجان هم می 

شد و در گذشته تعلق به پدرش محمد بن مسافر داشت ضبط 

 نمود.

لذتهای حرم ستغراق در  با ا هم  ستان  ته ج سرا الب

که  شت انان خويش گ هان  ياران و هواخوا یدی  جب نوم مو

ستان  یل ارمن که در دب بان  بن مرز براهیم  برادرش ا

هار  به اظ با او  فان  شويق مخال به ت شت  نی دا حکمرا

اخرسنديهای سپاه جستان نمخالفت برخاست. وهسودان از 

و از اختالفات متعددی که درين هنگام، برادر زادگانش 

ن محلی درگیر کرده بود استفاده کرد و با را با دشمنا

تظاهر به دوستی و اظهار مهربانی جستان و يک برادر 

طارم  به  ها  مادر آن با  بان را  بن مرز صر  گر وی نا دي

خواند و آنجا به حب  انداخت و کشت، حکومت آذربايجان 

را هم که متعلق به خود و تابعی از وليت طارم تلقی 

ل داد. يک سکه وهسودان که می کرد به پسر خود اسمعی

قش آن  برای او دارد، و در ن مد را  سیف آل مح نوان  ع

سم مه ا به انام ائ بوط  ظاهرًا مر ست  شده ا ضرب  عیلی 

 ( باشد.ه.ق 3۴3اوايل حال او در طارم )ح 

ين  بل ا یل در مقا بان در دب بن مرز براهیم  ما ا ا

هار مخالفت نااار يافت. ظخدعه وهسودان خود را به ا

هم بین او با وهسودان و اسمعیل درگرفت که جنگهايی 

( و شکست وهسودان و مرگ اسمعیل ه.ق 3۵۴-۵طولنی شد )

بی آنکه موجب اعتال قدرت ابراهیم در آذربايجان شود 

سیار  مه ب يت لط سالريان در آن ول ندان  یت خا به حیث

سختی  خود سر عم  با  بارزه  براهیم در م وارد آورد. ا
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ت شان داد ح ظه ن بل مالح صلی قا گاه ا که پاي هم  طارم  ی 

خاندان بود از تعرض وی مصون نماند. بالخره کمک رکن 

الدوله که ابراهیم سرانجام بدو پناه جست و در دفع 

فتنه مطوعه خراسان هم به وی ياری کرد، ابراهیم را 

که برادر زنش بود با ارسال سپاه تازه يی که همراه 

د دوباره بر عمید وزير خويش به ياری وی گسیل کر ناب

آذربايجان تسلط بخشید و با آنکه ابن عمید کوشید رکن 

خويش  مرو  به قل يت  ين ول کردن ا ضمیمه  به  له را  الدو

قف وی در  مه تو به ادا ضر  له حا کن الدو ند ر یع ک تطم

 آذربايجان و نقض عهد دوستی با خاندان سالر نشد.

ابراهیم هم اون بار ديگر با مخالفت وهسودان و 

دد او به آذربايجان مواجه شد و در مقابل لشکرکشی مج

تهديد دايم عم از عهده حف  تمام وليت بر نمی آمد با 

وهسودان از در دوستی درآمد و قسمتی از قلمرو پدر را 

شت ) برادرش ه.ق3۵۶بدو واگذا ثل  اون م هم  خود او   .)

جستان به لذتهای زندگی در حرمسرا بیش از محنت های 

شان قه ن گی عال ندگی جن لم را از  ز يان دي می داد جنگجو

اطراف خود پراکند. اکراد سپاه هم در اطراف وليت با 

وی ناسازگاری آغاز کردند. ابودلف شیبانی فرمانروای 

کم وی  هر از ح يت ا حاکم ول جاء روادی  اران و ابوالهی

با کمک کردان خويش او را  ءسرپیچی کردند. ابوالهیجا

( به .قه 3۷۰او )ح به اسارت درآورد و با حب  و قتل 

قاادرت سااالريان در آذربايجااان خاتمااه داد. پساار وی، 

بن ابراهیم هم که از جانب پدر در دبیل  ءابوالهیجا

حکمرانی داشت به پادشاهان نصرانی ارمنستان پناه برد 

و اندی بعد به دست غالمان خويش به قتل آمد. با غلبه 

پايان کردان روادی قدرت سالريان ديلمی در آذربايجان 
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يافت و از اخالف وهسودان هم برای اعاده ملک از دست 

 رفته حرکتی در ظهور نیامد.

نی  خالف ب خی از ا نام بر عد  مدتها ب تا  که  با آن

سالر در دستگاه خالفت يا در ضمن اتباع آل بويه ادامه 

يافت در آذربايجان قدرت آنها ديگر تجديد نشد اما در 

ن مسافر از آنجا به طارم و رودبار که جد آنها محمد ب

( و ثروت و شوکت او در آن ايام ه.ق3۰۷قدرت رسید )ح 

بود  شته  سین وادا به تح هم  عروف را  جی م لف خزر ابود

که  فت. انان نان دوام يا ند همچ ها يکچ قدرت آن ظاهرًا 

نزديک نیم قرن بعد از انقراض سالريان آذربايجان نام 

سفرنام براهیم در  بن ا ستان  سرو از غل ۀج صر خ به نا

هه  لف نز شارت مو ست. از ا حاکی ا نواحی  ين  ها در آن

( ه.ق ۴11القلوب هم بر می آيد که تا همین سالها )ح 

بوده  يد  سافر با بن م مد  صرف اولد مح حوالی در ت ين  ا

باشد و از پاره يی سکه های موجود آنها نیز که عبارت 

ل شريک له، و المطیع هلل حاکی از نوعی فکر جدايی طلبی 

امتناعشان از قبول سروری خلفای وقت به نظر می رسد و 

عدها  ند ب قع هرا يد. در وا می آ بر  ته  ين نک هم ا

طاع آل  حاق اق برای ال يی  نه  می بها له ديل فخرالدو

( بعد از ه.ق3۷9مسافر به قلمرو خويش هم بدست آورد )

فخرالدوله باز يک امیر اين خاندان با نام ابراهیم 

چنان در طارم حکمرانی داشت ثانی پسر مرزبان ثانی هم

و با آنکه غزنويان هم در فتح ری قلمرو سالر طارم را 

( باز در عهد سالجقه تا وقتی ه.ق۴21ملک خويش کردند )

قدرت  یزی از  شدند ا قدرت  صاحب  موت  سمعیلیه در ال ا

 مسافر در حدود طارم باقی بود. لسالريان اه

ب با غل حال  هر  جا ۀبه  بر  ءابوالهی بن رواد 

براهیم بن مرزبان يک سالله کرد در امارت آذربايجان ا
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جای يک سالله ديلمی را گرفت و آنچه را کروفر طولنی 

کردی در  سالله  يک  جاد  به اي جر  ست من سم نتوان دي

ابوالهیجا روادی در آنجا مجال  ۀآذربايجان نمايد غلب

تحقق بخشید. اين رواديان مقارن غلبه بر سالريان از 

ان محسوب می شدند اما بیش از يک قرن اکراد آذربايج

قبل ازين واقعه اجداد آنها از اعراب ازدی به شمار 

که از  جويی  نی جنگ بن مث قع رواد  ند. در وا می آمد

قبیله اعراب ازد يا از موالی آنها بود و در هر صورت 

ن نواحی خويشاوندی داشت از جانب يزيد بن آبا اکراد 

شک با دستوری ابوجعفر حاتم والی عربی آذربايجان و بی

حدود قرجه  -منصور دوانیقی در حدود تبريز و نواحی بذ

هر که  -داغ و ا هم  ندان او  فت فرز مارت يا ند ا يکچ

غالبًا به شیوه صعلوکان عرب در اطراف ثغور ضمن نظارت 

بر امنیت راهها خود به رهزنی و اخاذی و کسب غنايم 

درت کردند اشتغال داشتند در همان نواحی تدريجًا کسب ق

از يک اشارت مولف کتاب الفهرست مستفاد  و آنگونه که

می شود بابک خرمدين هم درجوانی يکچند در نزد يکتن 

از پسران وی، به نام محمد بن رواد با تبريز و لبد 

یروی  جا ن سالیان دراز مل طی  عدها  که ب بذ  حوالی  با 

 انقالبی او گشت آشنايی يافته بود.

ين رواد ازدی  سران ا هارون و پ هد  حوادث ع در 

ذربايجان صیت و آوازه يافتند و بعد آمامون در وليت 

شان  نام و ن تدريجًا  بک  یام با به ق بوط  قايع مر از و

آنها پايان يافت و شايد اقطاعهای کواکی درين نواحی 

برای اخالف آنها باقی ماند. در دوره غلبه آل ساج ضمن 

که  بذ»آن عه  يز « قل نواحی تبر شد و  يران  ظارت و از ن

شت )ح  خارج گ ها  بین ه.ق23۵آن هم در  ها  خود آن  ،)

کراد و  عراب و ا ها ا مع آن که در ج لی  يان مح جنگجو
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طوايف اشروسنه و فرغانه به هم درآمیخت جذب شدند و 

با آنکه اعراب در آذربايجان هنوز گه گاه مصدر خدمات 

محلی می شدند اين طايفه در دنبال ازدواج با اکراد 

جًا به طوری در آنها جذب و حل شدند که در مجاور، تدري

می  ظر  به ن حل  کراد م شمار ا سالريان در  هد  خر ع اوا

آمدند و انتساب آنها با يک نیای عربی از قبیله ازد 

يا موالی آن بعید به نظر می آمد و حتی بعدها هم نزد 

 مورخان عصر ما با نظر ترديد تلقی شد.

هاجر عراب م يف ا ستهالک طوا مه ا حیط  با اينه در م

نژادی محل سکونت جديد خويش در آن ايام غالبًا به طور 

تدريجی حاصل می شد. وقتی محمد بن بعیث از سرداران 

ربايجان آمد ذخلیفه که هم مقارن ورود رواد ازدی به آ

به  فت و  شنايی يا سی آ بان فار با ز ند  مارت مر در ا

عدها  فت و ب هم گ شعر  لی  بان مح به ز تی  بری ح يت ط روا

نی در وليت اران به جهت عالقه به ااز اعرب شیب ابودلف

ی دحماسه های فارسی جهت نظم گرشاسب نامه معروف، اس

شروان اولد  يت  کرد و در ول يت  شويق و حما سی را ت طو

بدالملک را  لد و ع یثم و خا نام ه بدالملک  بن ع يد  يز

رها کردند و اخالف خود را منواهر و فريبرز و خاندان 

شاه  به خود را شروان خود را  سب  تی ن ند و ح خواند

حول از  ين ت شاندند ا يران ک سالم ا پیش از ا شاهان  پاد

نسب يا موالت قبیله ازدی به تبار و نژاد کرد غرابت 

و اشکالی نداشت و در همان ايام و حتی قبل از آن در 

خراسان امثال طاهريان را هم که به اقتضای ضرورت به 

شتن عه خوي عراب خزا با ا موالت  می  سبب  شان  عرب ن را 

بی  سب عر ستند، ن می دان خود ن عی از  عراب واق ند ا داد

آنها را به نظر تايید نمی نگريستند و با انین احوال 

ضعف خالفت تازی در بغداد و غلبه عناصر غیر عربی در 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  828 

نژادی  حول  ند ت می توا خوبی  به  هد  ين ع جان ا آذرباي

جا بار ءسالله روادی ابوالهی به ت بی  ساب عر  را از انت

قرن ورای  يک  بیش از  طی  قوی در  مال  به احت که  کردی 

بل  یر قا شی غ گی و خوي ها آمیخت با آن موالت،  مال  احت

 انکار يافته بوده اند توجیه کند.

جا حال ابوالهی هر  بن  ءدر  خالف رواد  کرد از ا

بود  سوم  جدادی مو نام ا مین  به ه هم  پدرش  که  نی،  مث

ی مرزبان انانکه از روايات بر می آيد در عهد حکمران

سالیانه  شت و  مارت دا قان ا هر و رز نواحی ا سالر در 

باجی معادل پنجاه هزار دينار به سالر آذربايجان می 

پرداخت. در جنگهای خانگی اخالف سالر هم طی سالها به 

( و در زد و قه. 3۵۰حکاام ضاارورت مداخلااه داشاات )ح 

يان  با فرمانروا مرا اران  بین ا که  یز  هايی ن خورد

ور روی می داد البته بی نقش نبود. در طی ارمنی مجا

جا که ابوالهی بود  حوادث  مین  به  ءه عد از غل هم ب

جان ) بر آذرباي سالری  براهیم  ستقالل ه.ق3۷۴ا سب ا ( ک

کرد و در نواحی دبیل و نخجوان ابودلف شیبانی را نیز 

که در اران حکومت مستقلی کسب کرده بود مغلوب نمود و 

سپورگان در نواحی وا ند  ضمیمه  هرا هم  حدود اران را 

( ه.ق3۷8قلمرو خويش کرد، مقارن همان ايام درگذشت )ح 

جود  به و که او  ستقلی  سبه م سالله بالن مه  با اينه و 

شت  سمعیلی دا مذهب ا که  سالريان  سالله  برخالف  آورد 

آذربايجان را ديگر بار به قلمرو اهل سنت و به تجديد 

 ارتباط با بغداد باز گرداند.

پسرش ممالن جای پدر را گرفت شهرت او بعد از او 

هايی ) غزوه  سبب  به  شتر  با ه.ق 38۰-88بی که  بود   )

شت و  جاور دا نواحی م نی در  جی و ارم صرانی گر مرا ن ا

دنباله آن حتی به جنگ با سپاهیان بیزان  هم کشید و 
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مورخان ارمنی اطالعات جالبی در باب اين لشکرکشی های 

سر و جان ند. پ ست داده ا به د صور وی  شین او ابومن

وهسااودان کااه نااام ديلماای او و حتاای پاادرش حاااکی از 

استمرار آمیختگی نژادی در آذربايجان اين عصر به نظر 

( رسید. از ۴1۰ه.ق يا  ۴1۶می رسد به امارت )ظاهرًا ح 

( که قصايد بسیاری ه.ق ۴۶۵اشعار قطران تبريزی )وفات 

لب از دوران  یات جا يی جزئ پاره  ستايش وی دارد  در 

 فرمانروايی وی به دست می آيد.

به هر حال مقارن اوايل امارت او که بعضی طوايف 

نوی از  مود غز سلطان مح سندی از  بال ناخر غز، در دن

ند و از  صفهان ريخت بال و ا يت ج به ول سان  طراف خرا ا

سودان  ند وه جان آمد حدود آذرباي به  نان  غارت ک جا  آن

دشمنان مايه نخست وجود آنها را در آن نواحی جهت دفع 

ااره  های  ضباطی  بی ان ها و  شی  ما سرک فت ا ید يا ام

ناپذير آنها از خوی بیابانی قوم بود تمام وليت را 

نواحی  به  ها  های آن خت و تاز ساخت و تا ناامنی  اار  د

اران و واسپورگان هم فقط اين نتیجه را حاصل داد که 

شاااهزاده ارمناای متصاارفات خااود را در آن حاادود بااه 

ی طور ب طور امپرا جای آن از امپرا به  گذارد و  زان  وا

قلمرو سیواس را دريافت کند و البته روايات مورخان 

ارمنی درين باب از خلط و التباس خالی نیست و شايد 

در نقل تاريخ حوادث اشتباههايی هم کرده اند اما به 

سالم را در  مرو ا نواحی قل ين  ها در له غز قدير حم هر ت

مجاور کرد. اندی بعد باز وليت واسپورگان با بیزان  

که گموج دي مد  جان آ نواحی آذرباي به  غزان  ری از 

ها  ستین آن موج نخ که از  سنديهايی  با ناخر سودان  وه

داشت اينان را هم نااار پذيرفت اما غلبه ايشان بر 

وليت موجب نگرانی وی شد و برای رهايی از فشار آنها 
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برای کوشید تا ايجاد رابطه پیوند سببی را وسیله يی 

يد  صلی عا هم حا کار  ين  سازد از ها  با آن مدن  نار آ ک

ساد  شی و ف ثار سرک غه آ يز و مرا اون در تبر فت و  نیا

 آنهاا ماياه نگرانای شاد درصادد اخراجشاان برآماد )

( اما اين کار نیز دشواريها داشت و وهسودان ۴3۰ه.ق

به کمک خويشاوندان کرد خود و به اتکاء ناخرسندی و 

يی  عاده  فوق ال فرت  کرده ن یدا  قوم پ مردم از آن  که 

بودند به زحمت و حیله موفق به طرد و اخراج آنها شد 

 (.ه.ق ۴32)ح 

هراند مقارن غلبه طغرل بیگ سلجوقی بر وليت ری 

باز اين دسته از غزها که عراقی خوانده می شدند و با 

غزهای سلجوقی میانه يی نداشتند کوشیدند تا با فرار 

ان بازگردند اما اون وهسودان از پیش آنها به آذربايج

و اهل آذربايجان با آنها به مخالفت برخاستند آنها 

صل و  حدود مو ند و  يره رفت ياربکر و جز حدود د به 

ارمنستان را به غارت دادند و بالخره هم طغرل سلجوقی 

کرد )ح  هور  نواحی مق ها را در آن  ما ه.ق ۴3۵آن ( ا

وهسودان خود تردد طولنی آنها در اطراف آذربايجان که 

تا حدی مسئول آن بود لطمه زيادی به قدرت رواديان در 

 آذربايجان وارد آورد.

يز  که تبر بود  جان  شات آذرباي مین اغتشا طی ه در 

که از  شهر  ين  فات ا شد و تل ناک  يی هول له  اار زلز د

آغاز عهد رواديان تختگاه فرمانروايان اين سالله بود 

بو شده  باد  عاده آ فوق ال تدريجًا  ثه د و  ين حاد در

یع الول ظاهرًا رب هار روی ه.ق ۴3۴) شروع ب قارن  که م  )

ک   هزار  جاه  هل پن يک ا به نزد يات  جب روا به مو داد 

رسید دژ و باروی شهر و بازارها و خانه ها و بیشتری 

از سراهای امارت ويران شد و حتی امیر بدان سبب که 
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بود از  شهر  خارج  باغی  ظاهرًا در  قوع آن  گام و به هن

در امان ماند. به هر حال با آنکه اين فاجعه از  هالک

قرار آنچه از يک قصیده معروف قطران بر می آيد وحشت 

به  تی  جود آورد و ح به و سودان  يی در وه عاده  فوق ال

گفته ابن اثیر امیر لباس عزا پوشید و احتمال هجوم 

شت و  يه وح مومی ما عزای ع یر و دار  هم در آن گ غزان 

با شد  می  خاطر  غه  ترمیم دغد شهر و  نای  يد ب ز در تجد

گاه  خرج داد و تخت به  سیار  مام ب های آن اهت نی  ويرا

ر بار انان آراسته کرد که اهار سال بعد گوليت را دي

شهری »از حادثه وقتی ناصرخسرو به تبريز رسید آن را 

بادان هزار و « آ به  يک  هر  عرض آن  طول و  که  فت  يا

 اهارصد گام می رسید.

یگ  غرل ب جان )با ورود ط به آذرباي  ۴۴۶سلجوقی 

( البته استقالل رواديان خاتمه يافت اما وهسودان ه.ق

بااا طغاارل از در دوسااتی و اظهااار طاعاات درآمااد و او 

که  شت انان به وی واگذا جان را  مارت آذرباي نان ا همچ

اند سال بعد هم پسر وی ابونصر ممالن بن وهسودان به 

فت ) پدر را گر جای  غرل  کم ط نه ( و بدينه.ق ۴۵۰ح گو

سالله کردان، با اظهار متابعت نسبت به سلجوقیان ایزی 

از قدرت محلی خود را تا يکچند همچنان حف  کرد و فقط 

سالن ) لب ار نب ا مالن از جا عزل م سالله ه.ق۴۶۵با   )

شد و  خارج  تاريخ  صحنه  جان از  يان در آذرباي رواد

هراند در خارج از آذربايجان شاخه يی ازين اکراد به 

ان در وليت اران همچنان در قدرت ماند سالله نام شدادي

قش  گز ن گر هر جان دي حوادث آذرباي پ  در  ين  رواد از

بل م ستقل قا مديلیان الم ندان اح فت و خا يی نیا ظه  ح

مراغه هم که به آنها منسوب بود فقط مدتها بعد نام و 

 آوازه يی يافت.
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سااقوط رواديااان در دنبااال غلبااه ساالجوقیان بااا 

ديان اران مقارن شد که به احتمال انحطاط تدريجی شدا

نها آقوی از همین رواديان آذربايجان بوده اند و مثل 

باب  ظاهرًا از  ند  شده ا می  سوب  عراب ازد من با ا گر  ا

نام  به  که  شاخه  ين  شد و ا شان با موالت اجداد سابقه 

مدن  کار آ بل از روی  ظاهرًا ق شدند  عروف  شداديان م

روادی در نواحی مجاور بخش شرقی ارمنستان  ءابوالهیجا

به سر می برده اند. اين طايفه از اشراف اکراد وليت 

اران به شمار می آمدند انانکه ذکر بعضی از آنها اون 

لشااکری و فضاالون و ابوالسااوار شاااوور در اشااعار و 

صر  هل ع هان ا ها در اذ ست و آن باقی ا صر  های ع کتاب

ه شمار می آمده اند که دلوران و قهرمانان مسلمان ب

مخصوصًا در مبارزه با کفار روم و طوايف گرجی و ارمنی 

 قدرت و استقامت دنیای اسالم را نشان می داده اند.

يات  که از روا نه  ها، آنگو حوال آن شته ا از گذ

ارمنی و اقوال مورخان عرب بر می آيد پیداست که محمد 

کراد هذبانی و از ا شاير  گان ع سر کرد شداد از   بن 

نواحی  يت اران و  باز در ول که وی از دير بود  روادی 

باکو و گنجه و دربند و بردعه می زيست. مقارن هرج و 

مرج اند ساله يی که به دنبال شکست و اسارت مرزبان 

باار دساات آل بويااه، در قلماارو وی روی داد و ماادعیان 

مختلف از اطراف به جستجوی قدرت برآمدند وی نیز بر 

ي يت اران  سمول فت )حا ق ست يا نواحی آن د  3۴۰تی از 

قع حه.ق ند در وا هر ا بروز م(.  که  يت  سلمین ول يت م ا

به  حل  يف م ساير طوا بر  ها را  فوق آن مرج ت هرج و 

ندان  هم ا سمعیلی  مان ا قدرت ديل ند و  می افک خاطره  م

برای آنها مطلوب نبود نقش عمده يی در تامین غلبه وی 

بت د قوی رقا مال  به احت شت  نواحی دا نه برين  يري
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یل وی  هم در ن جاور  نواحی م جی  نی و گر شاهزادگان ارم

 حظه يی کرد.به اين مقصود کمک قابل مال

یل شهر دب شداد در  بن  مد  حال مح هر  ين  -به  دو

نه يد  -ارام يه تهد حدی ما تا  ست آورد و  به د قدرتی 

شت  ين رو در بازگ شد. از حدود  صاری در آن  جاوزان ن مت

يت مطوعه و غازيان مرزبان به آذربايجان به رغم حما

اين نواحی که از تجديد سلطه سالريان اسمعیلی مذهب 

نی  مرا ارم ضی ا سندی بع بیم و ناخر ند  ضی نبود هم را

نواحی مجاور به سالر مرزبان امکان داد تا با تحريک 

ند  یر ک فار درگ ضه ک با معار حدود وی را  صارای آن  ن

با  ند و  ف  ک ست ح هم نتوان یل را  تی دب که وی ح انان

 ( اندی بعد وفات يافت..قه 3۴2رار از آنجا )ف

بعد از وی که تعدادی از خويشانش يکچند در پناه 

سرانش  ند، پ باقی ماند ستان  صرانی ارمن یران ن ضی ام بع

سمتی را از  مد ق بن مح بان  شکری و مرز لی ل سن ع ابوالح

آنچه ابن شداد در اران به تصرف در آورده بود دوباره 

( و سالريان .قه 3۶۰کردند )ح از دست سالريان انتزاع 

که خود تدريجًا قدرت محلی را از دست می دادند نااار 

شدند اين شداديان را در آن حدود به رسمیت بشناسند. 

ها  گر آن برادر دي سیله  به و جه  بر گن شداديان  به  غل

فضلون بن محمد و با حمايت و تشويق اکراد وليت انجام 

نصارای مجاور معروض شد که وضع سرزمین خود را از جهت 

 تهديد می ديدند.

بن  مد  برادر زاده اش مح تل  با ق ضلون  ما ف ا

پای درآورد  شکارگاه او را از  ند در  که گوي بان  مرز

حدی  تا  خود  برای  جاور را  نواحی م جه و  نی گن حکمرا

بالمنازع کرد. و اهل و هشت سال امارت وی نیز بسط عدل 

کن ساخت. در و امنیت را در آن نواحی تا اندازه يی مم
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قع  ضای تو به اقت حیط و  حوال م کم ا به ح حال وی  عین 

غازيان و مطوعه که در آن حدود کثرت و قدرتی داشتند 

بارها با امرا و طوايف ارمنی و گرجی در وليات مرزی 

کر بارزه  خورد  دم ست  ها شک گاه از آن گه  که  با آن و 

ها  بر آن هم  سنگینی  خراج  ها  بر آن به  با غل سرانجام 

نمود. فضلون به کار آبادانی هم عالقه نشان داد تحمیل 

که  کرد  حداث  بر روی ارس ا بايی  بزرگ و زي پل  ند  گوي

عی  هم از دوا گر  به نا قدير  هر ت به  بود  خالی ن ظامی 

 توسعه بازرگانی هم در قلمروی وی کمک شايان کرد.

اناادی بعااد از وی نااواه اش لشااکری دوم، نااامش 

آنکه در راه نیل  ابوالحسن علی به قدرت رسید. وی با

به قدرت، پدرش موسی بن فضلون را از میان برد و زنی 

از حرم وی را به حباله درآورد توانست با جلب مدايح 

شاعران و با جنگ با متجاوزان نصاری خود را از نفرت 

سال  پانزده  مارتش  مان دارد. ا مردم در ا سندی  و ناخر

دارد طول کشید و قطران شاعر نیز در ستايش او قصايد 

که از فعالیت های جنگی او با ارامنه و گرجیان حاکی 

است. دوران حکمرانی او در عین حال با هجوم ترکمانان 

غز به آذربايجان و اران مقارن شد و او از بیم غلبه 

تجاوزگران بارها نااار شد مقر وليت خود را جا به جا 

 کند.

حکمرانی شداديان درين سالها مصروف ترضیه خاطر 

عه و غازيان وليت که طالب غزو ناظر به قتل و اسر مطو

مرا  هذا ا مع  شد  ند می یان بود نه و گرج هب ارام و ن

ند  جان و درب کام آذرباي ند ح جاور مان يات م سلمان ول م

می  سر  بی درد غه و  يه دغد ها ما برای آن گاه  گه  یز  ن

شدند. از اشارتهايی که قطران شاعر به اخالف و اسالف 

اين نکته که خاندانهای کرد و عرب  اين سالله دارد نیز
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نی و  بار ايرا نام و ت خود  برای  نواحی  ين  تدريجًا در

 کیانی دست و پا کرده اند پیداست.

فرمانروای ديگر اين سلسله شاووربن فضلون معروف 

ستان و  که در ارمن بود  سوار  سواريا ابوال به ابوال

نی ) یل حکمرا شاهزادگان ه.ق ۴32-۴۴۶دب با  شت و  ( دا

ی قرابت سببی برقرار کرد. در عین حال با غلبه ارمن

به  یزان   با ب تی  ستان و ح با ارمن کرر  جه م بر گن

قابوسنامه  فمنازعه کشیده شد. انانچه از اشارات مول

بر می آيد جاذبه نام و لذت صحبت وی اين امیر ديلمی 

زا غرا سالها در دربار وی نگهداشت و ظاهرًا عالقه به 

سالم غر ا جاورت ث برای  در م ستگاه او را  به د هم جاذ

غرل و  به ط با غل کرد.  می  ندان  يان دو ا عه و غاز مطو

هم  سالله  ين  لی ا ستقالل مح نواحی ا برين  سالن  لب ار ا

فت ) يان يا مرگ وی ).قه ۴۴۶پا عد از  ( .قه ۴۵9(  و ب

ست  نان د یل همچ جه و دب سله در گن ين سل کام ا خرين ح آ

لسوار هم که نشانده سلجوقیان ماندند. فضلون بن ابی ا

با ارامنه و گرجیان ماجراها داشت و يک بار سرداری 

یان  سارت گرج سلجوق وی را از ا به  سته  مرا واب از ا

رهانید در دوران ملکشاه به سبب اظهار تمرد معزول شد 

( و اندی بعد انانچه از روايت ابن اثیر بر .قه ۴81)

غداد  سجد ب يک م گی در  بت و آوار قر و غر يد در ف می آ

هم ه.ق ۴8۴داد )جان  شداديان  گر از  يی دي شعبه   .)

شه ند در  سلجوقیان  ريکچ نب  نی از جا شین آ نی ن ارم

به  سوار  بی ال بن ا نواهر  له م کرد. از آنجم نی  حکمرا

سبب خويشاوندی که با ارامنه داشت آن نواحی را يکچند 

ستقالل  قدير ا هر ت به  شت.  سلجوقیان آرام نگهدا برای 

خالف او خاتمه يافت و بعدها شداديان با غلبه طغرل و ا

بل  سالم در مقا بزرگ ا مدافع  يوبی  لدين ا صالح ا شهرت 
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صلیبیان فرنگ نام اين سلسله از اکراد را که به قول 

ند آوازه  شدند بل می  سوب  قوم مح شراف  خان از ا مور

 نگهداشت.

تاريخ اين سلسله از اقوام کرد به سبب دفاع از 

گرجیان و ارامنه  دنیای اسالم و ايران در مقابل تجاوز

و روم و اقوام روس و آلن در تاريخ مردم ايران اهمیت 

تمام دارد و امارت آنها درين نواحی مخصوصًا در دوره 

يی که از يکسو بیزان  و از سوی ديگر طوايف ترک درين 

حدود به بسط نفوذ عالقه وافر نشان می دادند يک دوره 

شارهای خارجی مقاومت طولنی مردم ايران را در مقابل ف

با  نی  نین ايرا ختالط ارا نواحی ا ين  هد. در می د شان  ن

بل  تاثیر قا کی  عرب و لز غز و  لم و  کرد و دي يف  طوا

باقی  قوام  ين ا نگ ا سنه و آداب و فره يی در ال ظه  مالح

گذاشت اما غلبه فرهنگ باستانی ايران غالب اين طوايف 

 را تدريجًا در عناصر فرهنگ ايرانی حل کرد و نشان اين

نکته در احوال پادشاهان شروان و دربند که نسب عربی 

 آنها از قديم مشهور بود به نحو بارزتری نمايان گشت.

در واقع از وقتی مقارن با انقراض سالله ساجیان 

کان  ستخوش تر غداد د هم در ب فت  قدرت خال جان  در آذرباي

ثل  نواحی م ين  شت در سرا گ يوان و حرم صر د سپاه و عنا

ع، خالفت بغداد ديگر آن قدرت را نداشت ساير وليات تاب

که هم آشوبهای ضد خالفت را در خارج از بغداد سرکوب 

کند و هم به نحو جدی حکام و فرمانروايانی را که در 

وليات به غلبه استیال يافته بودند و با اين حال با 

ارسال پاره يی هدايا و با ذکر نام خلیفه در سکه و 

هار م به وی اظ سبت  به ن می خط ظاهری  سمی و  عت ر طاو

 کردند در همه ایز به طاعت و تبعیت خويش وا دارد.



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   83۷ 

از اياان رو مثاال ماااوراءالنهر و خراسااان کااه 

بر آن  به  با غل یان  لک خان يان و اي سامانیان و غزنو

سمی  ظاهری و ر شور  کم و من به ح خود را  قدرت  نواحی 

خلیفااه متکاای نشااان ماای دادنااد در وليااات جبااال و 

هم خ جان  کراد و آذرباي عراب و ا لی از ا ندانهای مح ا

ديلمیان که بعضی سرکردگان آنها در زمان قدرت خلفا 

ست آورده  به د نواحی  ين  طاعی در يا اق مل  غداد ع از ب

بودند و يا در ايام هرج و مرج ناشی از قیام بابک به 

سپاه خلیفه و سردارانش کمکهايی انجام داده بودند و 

سپاه و مال و سالح در  به هر تقدير درين ايام پاره يی

اختیار آنها و وابستگانشان واقع بود در دنبال سقوط 

ید  مورد تاي خويش  سمعیلی  مذهب ا لت  به ع که  سالريان 

بغااداد و محاال قبااول اکثرياات مساالمین محاال نبودنااد، 

اينگونه خاندانها هر يک در محلی که آنجا سابقه قدرت 

قارن  نه م ند و بدينگو ستقالل کرد یه ا شتند داع به دا غل

رواديان بر آذربايجان شداديان هم بر اران و گنجه و 

باب  ند  حوال درب ين ا پی ا ستند و در  سلط ج حوالی ت

البواب به دست طايفه يی از اعراب بنی سلیم، منسوب 

خويش  مارت  که در ا تاد  سلمی اف سراقه  بن  شم  به ها

شروان  يت  که ول شدند انان نده  شم خوا شمیان و آل ها ها

و لکز و باکو و شابران و گلستان می که شامل شماخی 

به  سوب  شیبان، من نی  عراب ب يی از ا فه  هره طاي شد ب

شیبان  يا آل  يديان  که يز شت  شیبانی گ يد  يدبن مز يز

خوانده می شدند و بعدها خود را شروانشاهان خواندند. 

عد در آن  مدتها ب تا  سالله  هر دو  موروث  مانروايی  فر

آنها را از لوازم  نواحی دوام يافت و اقتضای محیط هم

ترتیب و نژاد عربی خويش تدريجًا به سوی آنچه روح و 

 ترتیب ايرانی خوانده می شد سوق داد.



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  838 

اين نواحی اگراه از قديم محل نشو و نمای اقوام 

غیر ايرانی شده بود اما از زمانهای دير و شايد قبل 

از اسکندر دنیای ايرانی به آنحدود گسترش يافته بود 

نشین هايی از طوايف ديلم لاقل از روزگار انانکه کوچ 

هد  عراب در ع تی ا شت. وق جود دا جا و سانیان در آن سا

نی  یای ايرا سیدند، دن سرزمین ر ين  به ا فه  مان خلی عث

درين حدود شامل اران در جنوب رود کر، شروان در شمال 

نام  بود.  خزر  يای  غرب در نواحی م ند در  آن، و درب

ه و بردع )= پرتوه(، شهرها و ديه های عمده مثل گنج

شروان، لیزان و بیلقان و شابران در تمام اين نواحی 

ريشه ايرانی داشت و فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم نیز 

همه جا ايرانی به نظر می رسید. دهقانان دربند، نامش 

شهريار، در جنگ اعراب نزديک مداين کشته شده بود و 

مانروای نواحی فر ين  به ا عراب  گام ورود ا يت،  هن ول

 شهروراز نام داشت.

گاه  حان پاي برای فات نواحی  ين  توح، ا يام ف در ا

خزر و آوار  قوام  مرو ا به قل تا از آن  شد  يی  تازه 

هجوم برند. خانواده هايی از اعراب به اين نواحی کوچ 

کرد انانکه در برخی جاهای اين وليت عربی همچون زبان 

ز اعراب و رايج باقی ماند. مطوعه و غازيان مخصوصًا ا

اکراد درين نواحی فراوان شد و هرج و مرج ناشی ازين 

احوال اهتمام در ايجاد قدرت های محلی را الزام کرد. 

سا  بین رو قدرت در  مدعیان  ساج  نی  قراض ب قارن ان م

مطوعه، مخصوصًا در بین اعراب و اکراد سر بلند کردند 

لی  ندانهای مح سالريان خا قدرت  طاط  بال انح و در دن

نواحی هم کسب قدرت کردند. از آنجمله آل هاشم درين 

شروان  يت  يد در ول يدبن مز ند، و آل يز يت درب در ول

 قدرت خود را بر مدعیان محلی تحمیل نمودند.
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سالله هاشم ظاهرًا به کمک مطوعه و غازيان وليت، 

ند سرزمین درب ستواری در  گاه ا خود پاي باب  -برای 

(. اسالف هاشم لاقل ه.ق 2۵۵به وجود آورد )ح  -البواب

سنه  حدود  تق  ق(ه. 18۰)از  تق و ف نواحی در ر ين  در

کردن  يت  ين رو حما ند، از فوذ بود صاحب ن لی  مور مح ا

حوالی  ين  شم در مارت ها يت از ا يان ول عه و غاز مطو

طبیعی بود. وی در راس مطوعه و غازيان دربند اند بار 

ف در وليت آوار که معرو ق(ه. 2۶۵و  2۶3 )بین سالهای

که  هايی  کرد و پیروزي هايی  خت و تاز بود تا سرير  به 

حاصل کرد او و خاندانش را نزد روسا و عوام محبوب و 

 مورد اعتماد ساخت.

شم ) عد از ها نی .قه 2۷1ب سالله ب قدرت  سرانش  ( پ

فت.  باری يا شم اعت ندان ها ند و خا کیم کرد سلیم را تح

ش عمروبن هاشم که بعد از پدر امارت يافت دوران امارت

با  مد  برادرش مح فت.  فری نیا صت کرو بود و فر تاه  کو

کروفری که در مقابل نصارای اطراف کرد عالقه و اعتماد 

غازيان وليت را جلب نمود. وی نخست با خزران جنگید و 

 288هجوم آنها را که مايه تهديد وليت بود دفع نمود )

مانروای .قه ستی فر به همد که  يی  له  عددر حم ندی ب ( ا

وليت سرير و شندان و خزر انجام داد شکست  شروان بر

به  شروان  باب و  يان  يادی از غاز عده ز با  خورد و 

تاد )ح  سارت اف هايی .قه 3۰۰ا عد از ر ندی ب ما ا ( ا

خود  خورده  ست  یت شک یا حیث برای اح جالی  شت و م درگذ

 نیافت.

امارت دربند بعد از او به برادرش عبدالملک بن 

 دمرو اخالف يزيد بن مزيهاشم رسید که بسط و توسعه قل

شیبانی را در شروان و در مجاورت وليت خويش با دغدغه 

و نارضايی تلقی کرد و هراند در جنگی که با آنها کرد 
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( توفیقی به دست نیاورد اما در حدود شندان .قه 318)

جاور کرد که از کسب متاخت و تازهايی بر ضد نصرانیان 

از او نه تن از  پیروزی و اخذ غنايم خالی نبود. بعد

اعقابش قدرت محلی خود را با وجود دشواريهايی که از 

تحريکااات مخالفااان و مخصوصااًا از دخالتهااای مطوعااه و 

غازيان محل ناشی می شد حف  کردند. درين گونه موارد 

حکام شروان، و روسا مطوعه گه گاه دربند را به غارت 

د می دادند و گاه کار به لشکرکشی مرزبان به اين حدو

 می کشید.

اينگونه ماجراها يک بار هم در زمان امارت احمد 

جوم  به ه جر  بدالملک من يانبن ع يت  جنگجو بر ول آوار 

مد  يان اح عه و غاز بر مطو ها  به آن با غل شد و  ند  درب

( تلفات زيادی بر اهل باب وارد آمد. میمون .قه 3۶۰)

( امارت يافت هم به .قه 33۶مد که بعد از پدر )حبن ا

عوام  سا  به رو با غل شد و  یف  عه توق سا مطو سیله رو و

شهر  هل  که از ا یر  شت. ام تل گ لی مخ به ک شهر  یت  امن

باب  سرحدهای  جاور  که م يف روس  شت از طوا نی ندا ايم

روس که با هجده قايق مجهز  جنگجويانبودند ياری جست 

عه آزاد  يد مطو ید تهد مون را از ق ند می ند آمد به درب

دند و امیر تعدادی از آنها را برای محافظت ارگ و کر

نگهبانی خويش به خدمت گرفت. در بین مطوعه شهر خطیبی 

فوذی  يام ن ين ا توزی، در مد ال نامش مح گیالن،  هل  از ا

تمام به دست آورده بود و حتی امیر میمون را هم تحت 

که  ها  به روس  سبت  اون وی ن بود.  قرار داده  تاثیر 

ر گیالن تاخت و تازهايی کرده بودند مقارن آن اوقات د

کافران را از  ين  تا ا ست  مون درخوا شت از می نه دا کی

عه و  که از مطو مون  ما می ند ا خراج ک خويش ا ستگاه  د

ين  شت ا نی ندا خويش ايم جان  بر  یب  ين خط يک ا تحر



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   841 

( .قه 38۰( و اندی بعد )ه.ق 3۷9درخواست را رد کرد )

ن خود را به تحريک خطیب شهر را بر وی شوراند و میمو

 ترک شهر نااار ديد.

فرمانروای شروان هم که درين فتنه ظاهرًا دستی 

به  یب  با خط بانی  شهر و ت هل  ست ا به درخوا شت و  دا

دربند آمد از عهده ضبط آن بر نیامد. در مدت دو سال 

بین طرفداران و مخالفان میمون دست  رکه شهر اندين با

ند و شمی، درب یر ها سرانجام ام شد  ست  ارگ آن را  به د

یرون آورد )ح  يان ب نه جو ست فت ندی .قه 382از د (. ا

قالع  يی از  عه  بر قل ستان  حدود داغ مون در  که می عد  ب

فت ) ست يا صاری د مورد .قه 38۵ن شهر  يان  نزد غاز ( در 

مرگ او ) عد از  شت. ب قع گ يت وا سین و حما ( .قه 38۷تح

شین او  مارت نکرد.جان ماه ا بیش از ده  مد  برادرش مح

شکری پ مون )ل شروان.قه 388سر می يان  با فرمانروا  )- 

ي خالف يز يد دا شابران از  -بن مز فت و در  یری يا درگ

فت ) فات يا عد و ندی ب خورد و ا ست  شروان شک  392سپاه 

(. پسر ديگر میمون نامش ابونصر که در همین جنگ .قه

ندان  بود در ز تاده  شروان اف يديان  ست يز به د یر  اخ

گرش  سر دي يک پ شد.  هالک  ها  که آن مون  بن می صور  ابومن

اهل شهر با وی بیعت کرده بودند با مخالفت و تحريک 

شروانیان مواجه گشت و در طی اين تحريکات شهر دربند 

بین او و فرمانروای  .ق(ه ۴18تا  ۴1۰)اندين بار از 

شروان دست به دست شد اما بعد از رفع غايله که منجر 

که از غ جالبی  یروزی  شت پ بی دوام گ صلحی  بر به  به  ل

فوق  یت  شد حیث صل  يانش حا برای وی و غاز نان روس  رهز

العاده يی برايش فراهم آورد. اين رهزنان روس که از 

يه شروان -غارت يزيد بالد  سیار و در  -از  نايم ب با غ

می  باز  خود  يت  به ول سلمین  شتار م غارت و ک بال  دن
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مورد  غافلگیر و  يارانش  صور و  سیله ابومن به و شتند  گ

ش قع  له وا بین .قه ۴23دند )حم که  خوردی  طی بر ( و در 

نايم  شدند و غ کوب  شدت من به  ها  فريقین روی داد روس 

 غارتی خود را هم با تلفات بسیار از دست دادند.

برای  يد،  بن يز نواهر  شروان، م مانروای  عد فر ندی ب ا

تالفی حمله کفار روس و تدارک مقدمات هجوم به طوايف 

ستی  صور از در دو با ابومن بور  ستار مز مد و خوا درآ

هر دو  هانی آن  مرگ ناگ لیکن  شت.  خانواده گ حاد دو  ات

يام ) مان ا ين .قه ۴2۵که در ه نای ا شد در ب قع  ( وا

مه  باره طع شم را دو مرو آل ها ند و قل لل افک ستی خ دو

هم آن  ند  ساخت يکچ شروان  يان  شتهای فرمانروا مورد ا

مرا ست ا به د يت  غرل  ءول به ط با غل ما  تاد ا شروان اف

بر آن نواحی در بند که خود قبل از ظهور سالجقه بیگ 

ند  بود، مان ته  یل رف لی تحل فات داخ بال اختال به دن

شروان که هنوز رمقی برايش باقی بود ضمیمه قلمرو آل 

سلجوق شد. اينکه در بین بعضی از آخرين فرمانروايان 

هاشمیان نام هايی فارسی يا ديلمی مثل لشکری پیدا شد 

ها ر تاثر آن ته  هد و الب می د شان  لی ن نگ مح ا از فره

نشانه هايی هم از نفوذ رسوم و آداب رايج در داغستان 

 نیز در احوال آنها قابل درک است.

اما سالله حکام شروان که منسوب به يزيد بن مزيد 

می اشیب شیبان  نی  يد و ب ها را آل يز ند و آن نی بود

خواندند درين وليات با اتکا بر مطوعه اعراب و اکراد 

دتها در تمام اين بالد قدرت و نفوذ محلی خود را بسط م

دادند ودر پايان اند قرن تسلط تدريجًا به نحو جالبی 

يک خانواده ايرانی شدند. بنیادگذار قدرت محلی آنها 

يزيد بن مزيد شیبانی والی آذربايجان و ارمنستان در 

جنگ با طوايف خزر در اين نواحی کسب شهرت کرد و وليت 
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نوان شروان ر به ع شید  هارون الر فه  نب خلی ا از جا

(. از اعقاب او نوزده .قه 183اقطاع خانوادگی يافت )

با  شیبانی را  يديان  سالله يز نی  يت حکمرا تن در آن ول

 نام شروانشاهان ادامه دادند.

بن  مد  نواده اش مح سپ   لد و  سرش خا عد از وی پ ب

ن خالد بنای حکومت خاندان را استحکام بخشیدند محمد ب

( قه. 2۴۵خالد اون گنجه را از دست کفار بیرون آورد )

طاع  به اق جاور  نواحی م يی  پاره  با  هم  جا را  آن

خانوادگی افزود. بعد از وی برادرش هیثم بن خالد در 

توسعه قلمرو شروان کوشید و اون موضع امارت خود را 

در آن حوالی تحکیم کرد به تقلید حکام قديم محل، خود 

اند انانکه برادر ديگرش يزيد بن خالد را شروانشاه خو

بود  شروان  شمال  اک در  يی کو یه  که ناح یزان  هم در ل

 خود را لیزان شاه لقب داد.

یز  شروان ن يت  يد در ول بن مز يد  خالف آل يز ا

همانند آل هاشم در وليت دربند تا اواخر عهد سالريان 

تابع حکام آذربايجان محسوب می شدند و استقالل محلی 

می شان آ بوط ن فت مر ستگاه خال با د سطه  ها را بالوا ن

که  نی  قع بحرا که در موا بود  سبب  مین  به ه شت.  دا

گاه  گه  فت  می گر شدت  لی  ندانهای مح ين خا فات ا اختال

می  شکر  نواحی ل ين  به ا سالری  بان  يا مرز ساجی  سف  يو

 آوردند و در رفع اغتشاشات اهتمام می ورزيدند.

يکااات قساامتی ازياان اغتشاشااات ناشاای از تحر

فرمانروايان شروان بود که می خواستند نواحی دربند و 

خويش  مرو  ضمیمه قل هم  خزر را  يای  بی در سواحل غر

سازند. در هر حال کینه های ديرينه عربی و رقابتها و 

تحريکات داخلی غازيان و مطوعه محلی که درين نواحی 

ين دو  بین ا بود  ظه  بل مالح باز قا ها از دير عداد آن ت
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به اعراب غالبًا کشمکش های شديد پديد می  سالله منسوب

تر و  شروان زود يديان  خانواده يز مه  با اينه آورد. 

بیشتر از خاندان هاشمیان سلمی تبار عربی خود را در 

 اين نواحی از خاطر بردند و صبغه محلی پذيرفتند.

با عنوان شروانشاهان که اين اعراب شیبانی به 

که  سرزمینی  بالخره در  ند  خاطره از خود داد مه  آنه

قباد و خسرو ساسانی و جنگهای آنها با بیزان  داشت 

فاتح،  عراب  ست ا به د هم  نی، آن  یای ايرا باره دن دو

يزد شد و آل  یا  که ب اح شد  مآب  نی  نان ايرا يد ا ن مز

به  خود را  بار  ساخت و ت سانی  مه سا سب نا خود ن برای 

يان  سله فرمانروا پ  در سل سانید. از آن  گور ر هرام  ب

نام های ايرانی با انساب و اجداد عربی مخلوط شد قوم 

و شروانشاهان وليت با نام هايی اون منواهر بن يزيد 

ستانی  شاهان با به پاد ساب  مدعی انت يد  بن يز باد  و ق

 ايران شدند.

شروان و  کام  بط ح که روا يم  کات دا غم تحري به ر

گاه گه  ساخت  می  یره  ند را ت ستی و  درب ند دو یز پیو ن

ها ر شی آن می کخوي حادی  به ات بًا شا  که غال انید 

يک بار علی بن هیثم شروانشاه  هناپايدار بود. از جمل

با محمد بن هاشم حکمران دربند در ساخت و با هم در 

نواحی و ثغور سرير و خزران تاخت و تازهايی در قلمرو 

ی هکفار مجاور کردند اما اين اقدام به شکست سختی منت

وی با دادن تلفات بسیار  شد و شروانشاه و متحد هاشمی

به اسارت خصم افتادند. در همین ايام بود که يوسف بن 

ابی الساج به اين نواحی لشکر آورد و حصار دربند را 

که به سبب جنگهای دايم تدريجًا ويران شده بود نوسازی 

 کرد.
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علی بن هیثم اندکی بعد از رهايی ازين اسارت با 

باکو موا یه  به ناح يف روس  جوم طوا عه ه شد. مطو جه 

ند  قب راند بل ع يره مقا ند جز به ا مان را  يات مهاج ول

اما قايق های غازيان که به تعقیب کفار پرداخت اين 

فراريان را نااار به محاربه دريايی واداشت. در اين 

( و قه. 3۰1به سپاه شروانشاه شکست سختی خورد )ح رمحا

 تعداد کثیری از مسلمانان به دست روس ها هالک شدند.

يه  يد ما بن مز يد  خالف يز برای ا که  ست  ين شک ا

رسوايی و سرافکندگی بود لیزان شاه ابوطاهر يزيد پسر 

محمد بن خالد را که سر کرده شاخه ديگری ازين خاندان 

به  عد  ندی ب خت. وی ا یثم برانگی بن ه لی  ضد ع بر  بود 

شروان تاخت. رقیب و خويشاوند شکست خورده خود را از 

او را با پسرش عباس بن علی، به تخت امارت برداشت. 

(. لیزان .قه 3۰۵قتل آورد و خود را شروانشاه خواند )

را هم به پسر خود محمد بن يزيد واگذاشت و اندی بعد 

در نزديکی شماخی بنا کرد « يزيديه»شهر جديدی به نام 

( و آنجااا را بااه جااای شااروان، تختگاااه .قه 3۰۶)

ر آن گد شهر ديشروانشاهان ساخت. توسعه قدرت وی که ان

نواحی را به نام وردان و خراسان و طبرستان در شمال 

شروان به متصرفات وی ملحق کرد موجب بروز وحشت ها و 

مزيد ناخرسنديهايی شد که در قلمرو هاشمیان پديد آمد 

يد ) فات يز عد از و طول .قه 33۷و ب به  مدتها  هم   )

به  سمتی از آن را  يا ق ند  يت درب ها ول ید و بار انجام

 دست شروانشاهان انداخت.

بعد از يزيد پسرش محمد هشت سال بیش فرمانروايی 

فات او ) با و کرد و  با قه. 3۴۵ن هم  مد  سرش اح ( پ

منازعااات خااانوادگی درگیاار گشاات و کااار بااه مداخلااه 

ابراهیم بن مرزبان فرمانروای سالری آذربايجان رسید. 
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 شروان و دربند به دست امیر سالری غارت شد و احمد با

قبول پرداخت خراج درخواست صلح کرد. محمد بن احمد که 

سید ) شروان ر مارت  به ا عد  ندی ب ( و در آن قه. ۶۷۰ا

فت ) ست يا هم د عه  شهر برد بر  قارن .قه3۷2اوان  ( م

مد  بن اح مون  ضد می بر  باب  يت  که در ول شاهايی  اغتشا

حکمران هاشمی آنجا را داد از جانب مطوعه وليت و با 

خطیب ماجراجوی گیالنی دعوت شد تا وليت تشويق و تحريک 

حق دارد.  خويش مل مرو  به قل ند و  صرف ک ند را ت درب

شروانشاه به آسانی وارد دربند شد اما آنجا در دنبال 

سوءقصدی که هواخواهان میمون به جان وی کردند مجروح 

ند  های درب نه  لیکن فت شت.  شروان بازگ به  يد و  گرد

بن  شکری  لوس ل با ج شد و  باب طولنی  يت  مون در ول می

 اختالفات دربند و شروان شدت و دوام بیشتر يافت.

بن  يد  برادرش يز که  هم  مد  بن اح مد  عد از مح ب

ند )ح  شروان و درب بین  نگ  شد ج شاه  مد شروان  38۴اح

يک عاقه. یز  عه ن های مطو کات و رقابت که تحري ل م( 

تشديد آن بود همچنان باقی ماند و شروانشاه مکرر به 

ن به دربند آمد يا آن را فتح کرد و اين دعوت غازيا

سال تا  فات  ين  ق(ه. ۴1۶ )اختال شت. در نان دوام دا همچ

شروان  خود انو سر  شورش پ با  مد  بن اح يد  گام، يز هن

مواجه شد که در غیبت او بر يزيديه دست يافت. هراند 

با بازگشت يزيد به تختگاه خويش شورش پايان يافت و 

اين شورش خود را پرداخت انوشروان با حب  و مرگ بهای 

اما يزيد هم بعد از اين حادثه مدت زيادی باقی نماند 

مرگ او ) با  يد .قه ۴18و  بن يز نواهر ا گرش م سر دي ( پ

 شروانشاه و فرمانروای شروان گشت.

کام  با ح بار  مارت دو سال اول ا ند  طی ا نواهر  م

( و هر دو بار شکست خورد. .قه ۴2۰-21دربند درافتاد )
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با عد  ندی ب شروان  ا که در  شد  جه  ها موا جوم روس  ه

نواهر وارد  بر م سختی  ست  باکو شک شدند و در  یاده  پ

ها را  نواهر آن گر م جوم دي يک ه که در  با آن ند.  آورد

( هزيمتیان با اتحاد با طوايف آلن .قه ۴22عقب راند )

سال ديگر باز به شروان تاختند. يزيديه را هم به باد 

م بسیار بازگشتند. در غارت و کشتار دادند و با غناي

راه اين بازگشت ابو منصور هاشمی فرمانروای دربند با 

تعدادی از غازيان خويش بر آنها تاخت و انان ضربه يی 

سمتی  با ق نايم را  مام غ که ت غارتگران وارد آورد  بر 

ند ) ست داد خويش از د سپاه  هم قه. ۴23از  عد  سال ب  .)

حدود وليت امیر دربند آنها را که به قصد انتقام به 

 وی آمدند عقب نشاند.

شروانشاه منواهر درصدد برآمد اين بار با جلب 

دوستی و اتحاد با اين ابومنصور هاشمی ضربه يی را که 

بران  مد ج یت وی وارد آ بر حیث ستبرد روس و آلن  از د

کند اما در همین ايام هم او و هم پادشاه هاشمی هالک 

ن يزيد که بمنصورشدند. منواهر بر دست برادر خود ابو 

( و .قه ۴2۵بااا زوجااه وی سروسااری داشاات کشااته شااد )

سانی  به آ برادر  یوه  ين ب تزويج ا با  که  صور  ابومن

عنوان شروانشاه يافت کوشید وليت دربند را هم ضمیمه 

می  که  سانی  به آن آ کار  ين  ما ا سازد ا خويش  مرو  قل

بین دو  فات  کات و اختال باز تحري فت و  پیش نر شت  پندا

و مطوعه دو وليت آغاز شد و فتنه يی طولنی خانواده 

 پديد آمد.

يد ) بن يز صور  بو من عد از ا برادرش .قه ۴3۵ب  )

قباد عنوان شروانشاه يافت و امارت او هفت سال طول 

کشید. اين امارت با هجوم غزها به آن نواحی مقارن شد 

مد وی  اار آ غز د صره  به محا يام  جه در آن ا اون گن و 
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وی می توانست وسیله يی برای دفاع  بارويی که به گمان

(. وفات ه.ق ۴3۷تختگاه وی باشد بر گرد يزيديه کشید )

تاه روی داد ) مارت کو يک ا بال  که در دن ( ه.ق ۴۴1او 

امارت شروان را برای برادر زاده اش علی بن احمد که 

بخت نصر خوانده می شد خالی گذاشت اما او به وسیله 

 مقتول شد. عم خويش سالر بن يزيد معزول و

سالر در جنگ با کفار حرارت و عالقه يی نشان داد 

ساخت.  بوب  يت مح عه ول نزد مطو ته او را در  مین نک و ه

نواحی ) ين  مام ا بر ت سالجقه  به  بال غل به دن ما   ۴۴۶ا

( سالله يزيد شیبانی هم قدرت محلی خود را از دست .قه

داد و محکوم به انقراض گشت. آخرين فرمانروايان اين 

قع سال برز در وا بن فري يدون  سالر و فر بن  برز  له فري

عمال سالجقه بودند. با آنکه مدتها طول کشید تا درين 

جود  به و تازه  شاه  سله شروان يک سل گر  بار دي نواحی 

ختالط  نواحی ا ين  ها در به غز با غل قدير  هر ت به  يد،  آ

با  لم را  کرد و دي عرب و  ترک و  يف  که طوا ها  نژاد

به رغم تفاوت درالسنه و آداب نژادهای محلی درآمیخت 

مانع از تفوق بارز فرهنگ ايرانی نشد و ظهور شاعران 

نام آوری که وجود آمدنشان لاقل يک دو نسل فاصله لزم 

داشت اين نکته را در آثار کسانی اون خاقانی شروانی 

جوی  ظامی گن قانی و ن یر بیل جوی و مج بوالعالء گن و ا

 نشان می دهد.

ها سله  توالی سل ين  لم در ا عرب و دي کرد و  ی 

آذربايجان و اران که مقارن همین ايام در وليات جبال 

جان  تی جر صفهان و ری و ح تا ا مدان  نور و ه هم از دي

نیز نظیر آن تا حدی مجال ظهور می يافت اختالط نژادی 

ستین  قرون نخ سانی را در  صر ان گی عنا هم آمیخت به  و 

دهد در واقع اسالمی در وليات ايران اين عهد نشان می 
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مرو  چه از قل صه آن يران، خا مام ا ها ت ين قرن طی ا در 

غزنويان و سامانیان خارج بود صحنه جنب و جوش طوايف 

کرد و عشاير شبانکاره يی بود که هراند از حیث زندگی 

شبانی و اادرنشینی با بدويهای اعراب و طوايف ترک و 

 غز تفاوت نداشتند باری از حیث نژاد و زبان و آداب و

رسوم در تمام احوال آنها نشانه هايی از فرهنگ محلی 

ند  ستان آن پیو یای با يران و دن با ا ها را  قومی آن و 

 می داد.

له  حاد قبی يا ات شاوندی  که خوي يف  نه طوا اينگو

هاشان موجب مناسبات مبنی بر حسن جوار و گه گاه سبب 

نی در بین آنها می شد و بروز کینه ها و مخاصمات طول

آنها را بعد از ارتباط و اتصال ديرينه مربوط احیانًا 

به نسلها از يکديگر جدا و با يکديگر مخالف می کرد 

به سبب زندگی شبانکارگی که کوچ دايم سالیانه آنها 

ها را  سب آن های منا سرزمین  ها و  ستجوی اراگاه در ج

مراه  به ه سیر  سیر و گرم بین سرد ستان  ستان و زم تاب

مايااات ساااواران و احشاااام و مواشااای و در پنااااه ح

جنگجويانشان در نقل و انتقال منظم سیر می داد البته 

کام و  چه ح ضای آن به اقت يدادها و  طی رو قديم در  از 

سالله ها مصلحت وقت تلقی می کرده اند، با میل خاطر 

يا الزام حاکم از برخی نواحی به نواحی ديگر جال وطن 

حل جد يی در م تازه  شالق  يیالق و ق ند و  ته ا يد می ياف

جستجو می کرده اند و بدينگونه نحوه توزيع جغرافیايی 

اين شبانکارگان در طی قرون غالبًا معروض حوادث بوده 

است و وجود آنها در يک ناحیه حاکی از سابقه طولنی 

 اقامت آنها در آن ناحیه نمی تواند تلقی شود.

به هر حال شک نیست که کثرت اينگونه طوايف در 

هم معارض امنیت زندگی شهری برای  مجاورت شهرها غالباً 
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عامه و هم مغاير اعمال قدرت و سلطه بی منازع برای 

حکام محلی می شد. به عالوه گه گاه منازعات بین عشاير 

فع  يا د تل  يک ق صاص  نوع ق هايی از  نه  که بها جاور  م

های  خوردن قرار هم  به  يا  خاص،  گاه  يک ارا به  جاوز  ت

مجرد هوس غارتگری و مربوط به وصلت و قرابت و يا حتی 

تسلط غاصبانه بر احشام و اموال بین آنها موجب آن می 

ترت  قع ف می زد و در موا هم  به  یه را  یت ناح شد امن

ناشی از انقراض سالله ها يا هرج و مرج ناشی از عزل و 

نًا  تمرد امرا، يا بروز قحطی و خشکسالی و مرگی احیا

رهای بی منجر به اقدام شبانکاران به غارت دهات و شه

دفاع می شد و در موارد ديگر قدرتهای محلی يا مدعیان 

آنها را به فکر جلب حمايت اينها می انداخت و سبب می 

سر  يف و  ين طوا يان ا به جنگجو هايی  که اقطاع شد 

کردگانشان واگذار می گردد و اين امر که به هر تقدير 

قع  ضی موا شد در بع می  سوب  ها مح گی آن خدمات جن مزد 

ن طوايف را به اقامت در شهر يا اشتغال به قسمتی ازي

کشاورزی در ده وادار می کرد. ازين رو در غلب موارد 

کار ايندسته از طوايف تردد دايم بین زندگی شهرنشینی 

و شبانکارگی می شد و کار کشاورزی و شبانکارگی آنها 

هر دو تا حدی ضايع می گشت و کسانی که درين وضع به 

يان ند در پا می برد نی و دزدی  سر  به رهز سل  يک دو ن

مین  جرد ه شدند م می  گر ن شدند و ا می  اار  سلحانه نا م

اقطاع می توانست بهانه يی به آنها يا سر کردگانشان 

برای ايجاد هرج و مرج در نواحی مجاور يا دخالت در 

امور مربوط به حکومت بدهد و اون در بسیاری موارد به 

شرکت در اداره م لب  طاع طا ين اق کا ا مدعی ات حل و 

ها  ظار آن تی انت شدند وق می  سمی  نوانی ر ستحقاق ع ا

فت و  می يا نه  ها دام کات آن شد تحري می  برآورده ن
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احیانًا منجر به انتقال الزامی آنها از مساکن ديرينه 

به جاهای ديگر می شد و پیداست که اقطاع اگر تبديل 

به احسن نمی شد مساله يی مشکل برای قدرتهای محلی به 

 آورد.وجود می 

در بین اينگونه طوايف آنچه به نام کرد خوانده 

می شد هراند در معنی عام تمام اقوام شبانکاره را که 

به صورت اادرنشینی و شبانی سر می کردند و با سکونت 

مین  شت و در ه می گ شامل  شتند  کار ندا سر و  شهر  در 

مفهوم حتی اقوام ديلم به مثابه اکراد طوايف گیل و 

می شدند، و نیز طوايف اطراف خراسان و طبرستان تلقی 

آنچه در فارس به عنوان شبانکاره به زموم وليت منسوب 

می گشتند و همچنین طوايف لک و لر هم بعدها در همین 

هذا در  مع  ند،  می آمد شمار  به  کراد  له ا نی از جم مع

معنی خاص اين عنوان متضمن اشارت به عنصر قومی واحد 

عهد فتوح اسالمی در نواحی و مشخصی بود که از اوايل 

جبال زاگرس با ويژگی های زبانی و فرهنگی و با اخالق 

 و آداب خاص خويش همه جا حضور داشته اند.

به  ستانی  های با سومری  لواح  چه در ا که آن ته  ين نک ا

خوی  کرده  صورت  به  فون  يت گزن کا و در روا کرد  صورت 

ید  شک بع بدون  شد  بوط با يف مر مین طوا با ه ست  مذکور

ست اما به هر حال پیوند آنها را با طوايف آمادای نی

و پارسوا هم که از ديرباز در نواحی مجاور همین حدود 

بوده  ها  خالف آن ماد ا پارس و  يف  ند و طوا سته ا می زي

اند نفی نمی کند و نقل و انتقال های قهری و الزامی 

هم که در طی حوادث، برخی شاخه های آنها را احیانًا 

نه شان در نواحی زاگرس به جاهای ديگر از مساکن ديري

منتقل کرده باشد، پیوند خويشاوندی آنها را با اقوام 
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ماد و پارس و با آرياهای شرقی ايران و آنچه طوايف 

 تاجیک خوانده می شود محل شبهه و ترديد نمی سازد.

ستین  قرون نخ يران در  تاريخ ا با  که  جا  تا آن

به مع کراد  قش ا باط دارد ن سالمی ارت نه در ا خاص  نی 

مفهوم عام، مخصوصًا در حوادث مربوط به نواحی مجاور 

ها  ساکن آن بارز دارد و م یت  سیان اهم فت عبا مرو خال قل

جان و اران و  نواحی آذرباي تا  گرس  بال زا حدود ج از 

ين  سیاری از ست و در ب شده ا می  شامل  هم  ند را  درب

نواحی نیز سالله هايی از اکراد حکومت های طولنی يا 

اه داشااته انااد و در بساایاری مااوارد بااه عنااوان کوتاا

در دستگاههای امرا غیر کرد از عرب و ترک و  جنگجويان

ديلم مصدر خدمات لشکری بوده اند در عین حال با قوای 

عت  با طبی ها  مات آن قدامات و نظا ضی ا که بع خوارج 

فق  گاه توا گه  ست  شته ا سازگاری دا قوم  شبانکارگی 

ا در آنچه با شورش صاحب داشته اند و همچنین نقش آنه

الاازنج و بااا فعالیاات هااای جنگاای ديساام شااالويه در 

آذربايجان مربوط بوده است قابل مالحظه است و وجود يک 

نوا سنويه در  نام ح به  کردی  سله  هد حسل نور در ع ی دي

گر  هايی دي سله  به سل مه و غل يان و اديال ون رواد

شداديان در اران و آذربايجان عصری را که ظهور طغرل 

بیگ سرکرده ترکمانان سلجوقی بدان پايان داد و قسمتی 

می  مد  سر آ به  يه  مه آل بو سلطه ديال از آن در دوران 

تواند با توجه به غلبه اين دو عنصر انسانی در سراسر 

 اين دوران، عصر رستاخیز کرد و ديلم نشان دهد.

سالريان  ها  ين قرن طی ا که در  لم  يف دي ما طوا ا

طارم که اصل آنها بوده اند، و آذربايجان و مسافريان 

همچنین آل بويه در فارس و جبال و عراق و کرمان نیز 

از بااین آنهااا برخاسااته انااد تیااره هااايی از اقااوام 
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فوق  گی  قدرت جن که  ند  بوده ا يران  شمال ا ستانی  کوه

العاده و شجاعت مقرون با جالدت و قساوت آنها با عادت 

ی مجاور و ديرينه يی که به تجاوز و دستبرد به نواح

به تمرد و سرکشی در مقابل حکام مقتدر اطراف داشته 

اند در تمام نواحی سواحل خزر تا حدود االوس در جانب 

شرق و تا حدود قزوين در جانب جنوب همه جا آنها را 

ست و  ساخته ا می  ستايی  شهری و رو صری  شت عنا يه وح ما

اون آداب و رسوم خاص و غريب و حتی لهجه يا طرز بیان 

شنا و غیر مانوس هم در بین آنها شايع بود ديلمان ناآ

یب و  شمنی مه شم د به ا جاور  بالد م جا در  مه  بًا ه تقري

عنصری وحشی تلقی می شد و اون در اوايل فتوح که مردم 

های  له  ند حم مده بود سالم درنیا به ا نوز  نواحی ه ين  ا

غارتگرانه آنها تا حدود قزوين می رسید و حتی قم و 

انًا تهديد می کرد وجود آنها در اکثر ساوه را هم احی

بالد مايه وحشت دايم تلقی می شد و به همین سبب قزوين 

که اولین مرز دنیای اسالمی در سر راه آنها در وليت 

جبال محسوب می شد ثغر اسالم به شمار می آمد و مثل 

برای  سنگری  يان  عه و غاز نزد مطو ند  بالد اران و درب

 م محسوب می گشت.جانبازی در دفاع از اسال

البته موضع آنها در نواحی غربی کوهستان البرز 

ها را  جوم آن که ه قزوين  گیالن و  بر  شرف  های م و دره 

مثل ريزش سیل مقاومت ناپذير و تعقیب کردن آنها را 

نه  ساخت اينگو می  یرممکن  شباح غ کردن ا بال  ثل دن م

شت .  می دا کن  ها مم برای آن سورانه را  های ج غارتگري

ی که در منظومه وي  و رامین در باب ديلمان وصف جالب

ها را  نگ آوری آن شهرت و آوازه ج ست  لم ه سرزمین دي و 

صل  صنیف ا که در دوران ت تاب بل ظم ک هد ن قط در ع نه ف

تدوين ناشده آن در اعصار قبل از اسالم نیز معلوم می 
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شی  بارگی و سرک خوی جنگ مین  سبب ه به  قع  دارد. در وا

تی در زمان ساسانیان هم از طبیعی بود که ديلمی ها ح

لت  گزار دو باج  شانده و  ست ن یع د تابع و مط يای  رعا

محسوب نمی شدند انانکه در واقعه تسخیر يمن به وسیله 

و سرباز  جنگجووهرز سردار خسرو انوشروان به عنوان 

ها  سیاری از آن شدند و ب هاجم وارد  سپاه م مزدور در 

جا بود خدا در همان یامبر  ثت پ قارن بع یز م ند در ن

اهرًا به عنوان اريک ظجنگهای ايران و عرب هم که نیز 

به سپاه يزدگرد پیوسته بودند تعدادی از سواران آنها 

ند، در  مراه بود می ه نام ديل به  يی  سرکرده  با  که 

دنبال وقعه جلول به میل خود و بی هیچ مشورت که با 

به  فتح ری و  ند و در  سالم درآمد به ا ند  گران کن دي

تی در  سرواي یز  شتر ن يا شو شوش  نگ  حان پج به فات اه 

 کمکهای صادقانه کرد.

خود  سرزمین  لم در  شینان دي کوه ن مه،  با اينه

عده از اهل طبرستان که وليت آنها از جانب  برخالف آن

گرگان آسیب پذير بود تا مدتها بعد از آمدن اعراب به 

ايران همچنان در سنگر کوهها و جنگلهای خويش از تعرض 

ا، مصون ماندند و تا وقتی تدريجًا و تا حدی سپاه خلف

يین  به آ ستان  يان طبر هدايت علو شاد و  تاثیر ار حت  ت

به  جاور  نواحی م ها در  ند بار هاده بود گردن نن تازه 

هراه در قلمرو فاتحان افتاده بود نیز تعرض می کردند 

و از قزوين تا ری همه جا به غارت می پرداختند و به 

فاتحان همچون دشمنان سهمگین  همین سبب مدتها در نزد

 اسالم تلقی می شدند.

کرد و  يف  باره طوا یر آن در که نظ سطوره  يک ا

توجیه بیابانگردی آنها هم نقل می شد ريشه تبار اين 

قوم را به کسانی می رساند که می بايست مغز سر آنها 
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حق  که در  خوالیگران او ند و  يه ک ضحاک را تغذ ماران 

ش سوزی دا هان دل ين بیگنا ين ا ضحاک از که  بی آن تند 

هانی  کی را پن ها ي تن آن هر دو  بد از  بر يا ماجری خ

هم  يی،  سطوره  نین ا که ا ست  ند و پیدا می کرد آزاد 

متضمن اشارت به درهم آمیختگی نژاد قوم بود و هم خوی 

ها  يزی را در آن شهر گر شمنی و  نه د جويی و بیگا جنگ

با  قوم  يان  سیمای جنگجو کرد.  می  لزام  یه و ا توج

هر اشقرفام، و موهای بلند و آشفته اتهای زيبا و سبل

جالبی از  صوير  خويش ت مانی  بین ديل سپر و زو با  و 

جنگجويان شکست ناپذير در اذهان اقوام مجاور باقی می 

گذاشت. درست است که اين جنگجويان از سرکردگان خود 

فرمانبرداری داشتند و در مورد صلح و جنگ تسلیم حکم 

سالران خوی  سرکردگان و  ما  ند ا خويش بود مانی  دود

کام  کار ح شد  می  سوب  ها مح گی آن يک ويژ که  جويی  جنگ

نوان  به ع یان  که ديلم سانی را  تی ک جاور و ح يات م ول

جوی بًا  جنگ ند غال می آمد ها در  خدمت آن به  مزدور 

 دشوارمی ساخت.

هرز در  یان و سالم ديلم هد ا يل ع که، از اوا با آن

در آيااین جديااد يماان و اسااواران ساایاه در ری و شااوش 

استواری نشان دادند و بعدها در بین مسلمین از اخالف 

آنها کسانی به عنوان محدث و لغوی و نحوی و شاعر عرب 

ساکنان  شترينه  لیکن بی ند  نام و آوازه يافت بان  ز

نان  توح همچ يان ف عد از پا مدتها ب تا  لم  ستان دي کوه

مستقل باقی ماندند و در فاصله بین عهد خالفت عمر تا 

وران مامون بر موجب روايات، اعراب هفده بار نااار د

شدند برای منقاد ساختن اين طوايف مغرور و سرسخت به 

آن حدود لشکرکشی نمايند حتی با آنکه هارون خلیفه هم 

مد ) به ری آ لم .قه 189اون  يف دي يی از طوا سرکرده   )
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گری از  عداد دي ثل ت یز م می را ن ستان ديل نام ج به 

آن حدود نزد خود پذيرفت و به آنها سرکردگان طوايف 

عراب  برای ا نان  لم همچ سرزمین دي خت داد  عت و نوا خل

ناگشوده باقی ماند و امارت جستانیان هم در آن حدود 

منجر به آنکه قوم را وادار به قبول آيین تازه سازد 

نشد. حتی بعدها سرکردگان قوم مثل اسفار و مرداويج 

سات سالم از احسا هار ا جود اظ خالی  با و تازی  ضد 

 نبودند.

مع هذا خوی مهمان نوازی و جوانمردی و میل به 

حمايت از ستمديدگان قوم سبب شد تا مخالفان خلیفه، 

مخصوصًا علويان که غالبًا از جانب خلیفه و عمال آنها 

تعقیب می شدند در نزد اينان مورد حمايت واقع شوند و 

ین آنها ازينجمله علويان زيدی، طی اقامت طولنی در ب

ستند  شان توان بین اي شیعه را در  مذهب  سالم و  يین ا آ

نشر نمايند. بدينگونه با آنکه مذاهب اهل تسنن هم از 

فت  ها رواج يا بین آن تدريجًا در  حدی  تا  گر  طرق دي

طوايف کوهستانهای ديلم، غالبًا تمايل ضد عباسی پیدا 

کردند و به مذاهب شیعه عالقه خاص نشان دادند انانکه 

يار کانون  د ستان  يان طبر تاثیر علو حت  ند ت لم يکچ دي

شر و رواج  به ن قرن،  ند  طی ا عدها  شت ب يدی گ مذهب ز

که  يه،  ندان بو هور خا با ظ کرد و  مک  سمعیلی ک يین ا آ

مذهب  شت،  پر آوازه گ تاريخ  ها در  مه از آن نام ديال

یز  فه ن غداد خلی تی در ب ها و ح مرو آن یه در قل امام

 نفوذ فوق العاده يافت.

قش ورود  که ن صر  حوادث ع صحنه  لم در  يف دي طوا

قابل مالحظه يی به برخی سرکردگان آنها در برخورد با 

سالله های محلی و قدرتهای بزرگ عصر دارد، مخصوصًا در 

شدت و اوج  ستان  يان طبر قراض علو طاط و ان بال انح دن
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بیشتر يافت. البته سالله محلی قوم ديلم که آل جستان 

ود را در تختگاه خويش، رودبار خوانده می شد استقالل خ

الموت، از مدتها قبل حف  کرده بود و در مقابل خلفا 

قدرت  ف   با ح غاير  ظاهری را م عت  هار طا هم اظ سی  عبا

 خانوادگی نمی يافت.

بدهللا  بن ع یی  ند يح که يکچ با آن لی  سالله مح ين  ا

ناه داد ) سی پ فه عبا غم خلی به ر لوی را  ( و قه. 1۷۶ع

مانع ا تی  صیاعح که الم ع تی  باز، در وق شد  هم ن ن او 

نب وی  مد از جا به ری آ سی  فه عبا شید خلی هارون الر

که در آن  یری را  فه ام شت و خلی قع گ ید وا مورد تاي

زمان، درين نواحی امارت داشت مورد دلجويی و استمالت 

(. بعد از اين امیر که مرزبان بن .قه 189قرار داد )

تان با گرايش جستان نام داشت نواده اش وهسودان بن جس

به مذهب زيديه به مخالفان خلیفه پیوست و با علويان 

کرد ) شتیبانی  ها پ مود و از آن عت ن ستان بی  2۵۰طبر

تاه قه. ترت کو يک ف ستثنای  به ا هم،  ستان  سرش ج (. پ

 ( حامی و مدافع زيديه باقی ماند.ه.ق 3۰۴ همچنان )ح 

مع هذا برادر وی، علی بن وهسودان، که به خدمت 

( سالله جستانیان .قه 3۰۷درآمد با قتل وی )ح عباسیان 

را از تبعیاات زيديااه خااارج کاارد و حتاای داعاای صااغیر 

بوس  یف و مح ند توق ستان را يکچ يدی طبر مانروای ز فر

داشت. قتل اين علی بر دست محمد بن مسافر که ظاهرًا 

سیان(  سوده )= عبا با م باط  سندی از ارت یر از ناخر غ

محرک آن بود مرده ريگ  انتقام جوی از خون وهسودان هم

امارت جستانیان را به سیاه اشم بن خسرو فیروز برادر 

ست  به د هم  مانروايی او  ما فر کرد ا قل  لی منت زاده ع

فت ) مه يا شیرويه خات بن  سفار  پ  ه.ق 31۶ا ( و از آن 

ند  می زده ا مارت  سکه ا گاه  گه  ستانیان  باز ج ند  هرا



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  858 

ته اند. حظه يی نداشظاهرًا قدرت بی منازع و قابل مال

فات ح  ناذر )و ند ما ها مان سانی از آن ثل ک  3۶۰فی الم

سرش خس.قه فات ح رو( و پ يا ه.ق 39۶شاه )و بًا  ( غال

يا  سم و  يان هو حانی علو قدرت رو یت از  به تبع کوم  مح

قاب حت مه، اع با اينه ند.  بوده ا يه  يه آل بو ت الحما

نام و  یزی از  يه ا هد آل بو يان ع تا پا ظاهرًا  ها  آن

ست حدود آوازه آل ج های م مارت  یه ا ستاويز داع ان را د

 محلی خويش می يافته اند.

يک شاخه فرعی و در عین حال رقیب اين سالله هم 

در ناحیه طارم حدود قزوين و سفیدرود به وجود آمد که 

نام  به  بود و  گذار آن  می بنیان سافر ديل بن م مد  مح

بن  مد  ين مح شد. ا می  نده  سافر خوا يا آل م يان  کنگر

س سافر خرا سودان را در م بن وه ستان  تر ج نام دخ ويه 

حباله داشت و به همین سبب با قتل علی بن وهسودان از 

قتل پدر زنش انتقام کشید. با آنکه وی نام خود را از 

به  سفار( را  سوار )= ا پدرش ا نام  مد و  به مح سالر 

سالريان  شتر  ندان وی بی بود خا کرده  بديل  سافر ت م

او که بعدها در آذربايجان خوانده می شد و سالله اخالف 

نوان آل  بیش از ع نوان  مین ع به ه یز  کرد ن قدرت  سب  ک

سمیرم )=  عه  سافر قل بن م مد  شد. مح شهور  سافر م م

شمیران( را در طارم تختگاه خويش ساخت. آنچه ابودلف 

مسعر بن المهلهل شاعر و سیاح عرب در وصف اين قصر و 

يی محلی طرز بنای آن می گويد تصويری از نوع فرمانروا

ه اين شاخه کآنست  لبقوم ديلم را عرضه می کند و جا

سمعیلی  مذهب ا ستانیان  برخالف ج لم  لی دي کام مح از ح

می  هم  سیان  با عبا فت  ما مخال يدی ا نه ز ند  شته ا دا

بايست در مخالف آنها با اعقاب جستانیان که به سبب 
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می  شات  سیان مما با عبا گاه  گه  يه  با آل بو باط  ارت

 ده يی باشد.کردند عامل عم

يا  گر ) نام کن به  یز  گاه ن گه  طارم  سالريان 

لنکر( که از اجداد محمد مسافر بود کنگريان خوانده 

می شدند. خاندان کنگر ظاهرًا مدتها قبل از عهد محمد 

مسافر بر قلعه شمیران و تمام ناحیه طارم تسلط يافته 

مام و  عه اهت تزيین قل کیم و  مد در تح ما مح ند ا بود

ار نشان داد از جمله با جلب معماران و اهل عالقه بسی

گز  گر هر که دي بی آن جا  به آن عد از ورود  که ب صنعت 

اجازه خروج بیابند در تزيین و تعمیر آن می کوشیدند 

شید.  یز بخ لی آوازه انگ عت و جال شمیران را رف نای  ب

قدرت و صالبت او حتی مايه بیم و ناخرسندی خانواده اش 

ان و مرزبان با کمک مادر خود شد انانکه پسرانش وهسود

(. بااا آنکااه .قه 33۰خراسااويه وی را توقیااف کردنااد )

بال  به دن بود  نام او  به  نان  طارم همچ مارت  نوان ا ع

مت  جان حکو سخیر آذرباي به ت مد  بن مح بان  مت مرز عزي

باقی  سودان  ست وه مل در د شمیران در ع عه  طارم و قل

 ماند.

بر می ( قه. 3۴1وهسودان انانکه از يک سکه او )

آيد و آنچه در باب برادرش مرزبان گفته اند نیز آن 

را تايید می کند مذهب اسمعیلی داشت اما اين گرايش 

اسمعیلی سالريان و بعضی ديگر از امرا گیل و ديلم که 

هم به مذهب باطنی منسوب شده اند ظاهرًا بیشتر بهانه 

گرايش  تا  ست  بوده ا سی  سوده عبا با م فت  هار مخال اظ

ه مذهب. مع هذا فعالیت تبلیغی ابو حاتم رازی واقعی ب

فات  يد قه. 322)و شر عقا ظاهرًا در ن سمعیلی  عی ا ( دا

يد  قات با ين او لم در یل و دي قوام گ بین ا باطنی در 

قابل مالحظه باشد. به هر حال هراند در ظهور آل بويه 
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ناحیه طارم و قلعه شمیران سالريان را به حف  استقالل 

خويش  نه  مل ديري غرل کا هد ط تا ع باز  شت  فق ندا مو

غاز  لوی در آ سرو ع که ناصرخ سالهايی  سلجوقی و در 

مسافرت طولنی خويش به اين نواحی رسید قلعه شمیران 

 هنوز در دست اعقاب محمد بن مسافر بود.

جاور  های م سرزمین  حوادث، در  ين  توالی ا از 

کرانه جنوبی دريای خزر و کوهستانهای اطراف آن حاصل 

ک يی  مده  يد ع يدی عا يان ز لت علو قراض دو عد ار ان ه ب

یل و گگشت انفجار نیروی تراکم يافته طوايف جنگجوی 

ديلم بود که در خارج ازين نواحی و مخصوصًا در وليات 

جبال و جرجان به وسیله سرکردگان اين طوايف دولتهايی 

به وجود آورد که برخی از آنها نیز ديرپا بود انانکه 

م آنچه در دنبال اين حوادث پیش در داخل اين نواحی ه

آمد استمرار قدرت سالله های ملوک جبال بود که هراند 

به صورت قبل از عهد علويان تمام استقالل محلی آنها 

حف  نشد باز ایزی ازين قدرت موروث برای پاره يی از 

هايی از  ته ر ند و الب باقی ما عد  سالها ب تا  ها  آن

هم در جستجوی راه تقالید قديم و گرايش به آيین جديد 

حل هايی که بقای قدرت و نفوذ ديرينه آنها را تضمین 

می کرد تاثیر عمده داشت و اين امری بود که آنها آن 

شیعی و  يان  غی علو های تبلی یت  به فعال صًا  را مخصو

 امامان زيدی مديون بودند.

که  خزر  يای  نوبی در نه ج قع در کرا سرزمینهای وا

ی آن صحنه قدرت علويان جرجان و طبرستان در جانب شرق

یل و  يف گ بی آن طوا طرف غر گیالن در  مان و  شد و ديل

ديلم را از عهد جستانیان و آل مسافر معارض و منازع 

ستانهای  صار کوه ناه ح ساخت در پ غداد  فه ب قدرت خلی

ند( و  ند )= دنباو بال دماو شامل ج که  خويش  نوبی  ج
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ل ديلمان و رويان و طبرستان می شد طی سالها در مقاب

لی  مرا مح کام و ا که ح ستاد انان مان دراي يد مهاج تهد

اين نواحی تا مدتها بر سکه های خويش خط پهلوی و نقش 

هور  تا ظ ند و  می برد کار  به  نان  سانی را همچ هد سا ع

مردم  نواحی  ين  ستانهای ا ثر کوه يه در اک عوت زيد د

باقی  خويش  ستانی  های با سنت  ها و  يین  بر آ نان  همچ

 ماندند.

آنکه اعراب به دنبال فتح حلوان و در واقع با 

نهاوند در تسخیر بالد ماد و فهله که نزد آنها وليت 

جبال خوانده می شد با مشکل عمده يی مواجه نشدند و 

از طريق وليت قوم  که شامل سمنان و دامغان و بسطام 

در جنوب دامنه های شرقی جبال طبرستان می شد به حدود 

ند در نواحی طبرستان تا خراسان و جرجان هم نفوذ کرد

فتح ری و  شد و  یدا ن ها پ برای آن فوذ  جال ن مدتها م

قزوين و قوم  نفوذ آنها را در ماوراء جبال واقع در 

شمال اين بالد به سرعت و آسانی تحقق پذير نساخت وقتی 

هم ساخت مدتها سلطه آنها را متزلزل و بی ثبات و به 

نواحی دي که در  صالبتی  سطوت و  حال از  با آن هر  گر 

همراه بود خالی نگهداشت. درين نواحی سرکردگان گیل و 

بًا  فه را غال مال خلی قدرت ع ضی  های تعر با حرکت لم  دي

بال لی ج شاهان مح ند و پاد می کرد لزل  هم، در  متز

ند  پیش گیر عرض  که راه ت بی آن ستان  ستانهای طبر کوه

ا تاديه اندک يغالبًا با تدبیر و ثبات عزم و احیانًا 

خراج يا مال صلح قلمرو خود را مدتها از نفوذ مايه 

 اجانب در امان نگهداشتند.

به هر حال در آغاز سالهای فتوح به سبب صعوبتی 

که در عبور ازين سلسله جبال در پیش بود برای اعراب 

صل  نواحی حا ين  سخیر ا جدی در ت قدام  صت ا ئت و فر جر
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 نیامد و بعدها که در نواحی هامونی اين بالد از جانب

نواحی  که در  عدها  مد و ب صل نیا جال حا شرقی م نواحی 

هامونی اين بالد از جانب نواحی شرقی مجال دست اندازی 

دست داد با وجود غلبه يی که آنها بر شهرهای واقع در 

باريکه ساحل جنوبی خزر پیدا کردند نواحی کوهستانی 

ين  ضی از ند و بع باقی ما لی  کام مح ست ح نان در د همچ

بال شاهان ج شد  پاد می  کن  حوی مم هر ن به  شدند  فق  مو

 قدرت محلی خود را طی قرنها حف  نمايند.

جمله وليت جرجان در قسمت شرقی اين سرزمین  ازين

به  ستان  سمت ده خويش در  شمالی  شرقی و  نب  ها از جا

به  شد و  می  بوط  سان مر طراف خرا خوارزم و ا صحراهای 

قبل همین سبب نه فقط اعراب اين زمان بلکه ترکان عهد 

گه گاه امنیت اين « نقطه عريان»از اسالم هم از اين 

سرزمین ها را عرضه تهديد می کردندو اما وليت گیالن 

مان از  بال ديل ناه ج نواحی در پ ين  بی ا سمت غر در ق

تعرض ايمن بود. در واقع قسمتهای هامونی اين جبال که 

محل اقامت طوايف گیل بود، با آنکه جبال ديلمان آنها 

خل فالت در امان می داشت خود اعرض مهاجمان درا از ت

در مقابل طوايف کوه نشین ديلم ااره يی جز همزيستی و 

يف  ين طوا جود ا عالوه و به  شت.  شکارانه ندا ستی ساز دو

گه  هم  ستان  هامون طبر کوه و  بی  نواحی غر برای  لم  دي

 گاه کمتر از نواحی قزوين و ری مايه تهديد نمی شد.

غا که در آ ستان  ما طبر خش ا نوان ب قط ع ظاهرًا ف ز 

عدها  شد ب می  قوم   مان و  بین ديل نواحی  ستانی  کوه

مخصوصًا از قرن ششم هجری به بعد، به نام بخش هامونی 

فت و  شهرت يا ندران  نوان ماز به ع شتر  نواحی، بی آن 

البته بخش کوهستانی، آن را همواره از حوادثی که در 

ز اهار وليات جبال و نواحی که بلنديهايشان گه گاه ا
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خويش  های  نه  شیب دام کرد، در  می  جاوز  تر ت هزار م

جنگلها و مراتع بسیار داشت و توالی بارانها و جريان 

رودها تمام اين سرزمین ها را از کوه و هامون، غالبًا 

گه شاداب ن سبز و  مه  سر نزد عا چه  شت. آن يب »میدا عجا

خوانده می شد و غالبًا از تفاوت وضع اقلیم « طبرستان

ف گیاهان و جانوران اين ناحیه ناشی می شد تا و اختال

حدی بدان سبب که بلنديهای جبال و معابر دشوار اين 

سترس  بًا د فالت تقري خل  مردم دا برای  ها را  سرزمین 

سیار  غه ب با مبال سنه  فوه و ال ساخت در ا می  پذير  نا

نقل می گشت و اين خطه سرزمین ديوان خوانده می شد، 

سازگا بًا نا سهوای آن غال هم  مردم آن  کار و تر و  یزه 

 ناتراش تصوير می گشت.

ايام در طرف جرجان از  آنباری، حدود طبرستان در

تا  لم  گیالن و دي نب  يد و در جا می گرد غاز  شه آ تمی

االوس در وليت تنکابن کشیده می شد. مقارن عهد ظهور 

علويان و دوران سامانیان، آنگونه که از اشارات مولف 

ر می آيد طبرستان ناحیتی آبادان کتاب حدودالعالم ب

بود و با خواسته بسیار. طعام بیشترينه مردم هم ماهی 

نا که در آن ن و  باران  سیاری  سبب ب به  بود و  برنج 

نواحی هست در آن روزگاران هم مثل امروز بام خانه ها 

 با سفال سرا پوشیده می شد.

بًا  گانی غال باد و بازر شهرها آ هامونی،  خش  در ب

ب نق  يايی، به رو غان در ها و مر ماهی  نواع  صید ا ود. 

ها و  اه  ساختن پار شم،  کرم ابري یت  برنج و ترب شت  ک

ظروف  شیاء و  کردن ا ست  بری، و در تاز ط ستارهای مم د

 اوبینه به اين بازرگانی تحرک بیشتر می داد.

يک  مل هر سری و آ هامونی  شهرهای  ين  بین ا در 

مدتها که  مل  ند. آ يت بود گاه ول ند تخت گاری ا به  روز
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دنبال غلبه اعراب تختگاه عمده عمال خلیفه محسوب می 

از قزوين بزرگتر بود، و در آن حوالی  مشد در آن ايا

بازار و  بارو و  مل  شد. آ می  يده ن سعت د بدان و شهری 

بیمارستان و دو جامع کهنه و نو داشت. غالب مايحتاج 

سالها  تی  کرد و ح می  یه  خود را ته نه  هر روزي ندگی  ز

د که به قول مولف نزهه القلوب اگر به بعد انان بو

 محاصره می افتاد به ایزی از خارج نیاز نداشت.

ساری يا ساريه در مشرق آمل از زمان طاهريان در 

شد و  يت  گاه ول عرب، تخت کام  برای ح جری،  سوم ه قرن 

انانکه از اشارت مقدسی بر می آيد در آن زمان بر گرد 

ند با ا جامع  سجد  شت و م ندقی دا بازار در بارو خ ين 

آنجا ديده می شد. پاراه های فاخر از آنجا صادر می 

ساير  یان  شت. در م يی دا ظه  بل مالح گانی قا شد و بازر

شهرهای اين نواحی، ناتل يا ناتله به فاصله پنج فرسخ 

در سمت غربی آمل، و االوس )= شالوس( تقريبًا با همین 

يام  بود. در آن ا قع  تل وا بی نا نب غر صله در جا فا

وس انانکه مقدسی می گويد مسجدی داشت، با قعله يی لشا

ستانی آن  سخت کوه عابر  عالوه م به  سنگ.  ساخته از 

ضع  نان مو بود و ا ستان  مان و طبر بین ديل گذار  راه

استواری داشت که به گفته اصطخری اگر نگاه داشته می 

شد عبور از آن ممکن نبود. شهر میله در مشرق آمل بود 

هری به نام مهروان و سپ  شهری و در مشرق ساری هم ش

یر( در  مامطیر )= ممط شهر  بود.  قع  یه وا سم نام به ا

محل بار فروش کنونی )= بابل( واقع بود و مسجد جامع 

با روستاها و آبادی های بسیار داشت. تمیشه يا طمی  

سر راه  بر  ستان  شرقی طبر حدود  های  بٌا در انت تقري

آنجا شروع می استرآباد واقع بود که وليت جرجان از 

 شد و در مجاورت آن هم طبرستان شهرکهايی داشت.



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   865 

بور  صعب الع عابر  ها و م که دره  ستانی  خش کوه ب

رشته های جبال آن را به پاره کوه ها تقسیم می کرد 

درين ايام و از مدتها پیش به نام خاندانهای محلی يا 

خداوندان اين پاره کوهها خوانده می شد. ازين جمله 

ب نب غر يان و در جا که رو بود  قع  کوه وا سپان  ی باذو

شهرک های کجور )= کجه( و نور را شامل می شد و بعدها 

با جمله شهرها و آبادی های کوهستانی خويش به وليت 

نب  که از جا ها  کوه  شته  ين ر فت و ا شهرت يا ستمدار  ر

نديهای  به بل نوب  سمت ج مان و از  بال ديل به ج بی  غر

معیت بیشتر تحت نفوذ شمال ری مربوط می شد از لحام ج

عناصر گیل و ديلم واقع بود . به همین سبب گاه آن را 

ند.  می آورد ساب  به ح ستان  خارج از طبر ستقل  تی م ولي

رويان که بین آمل و قزوين واقع می شد در جانب شرقی 

به سی سنگان و در جانب غربی به نمک آبرود در مشرق 

له تنکااابن ماای رسااید و اقامتگاااه فرمانروايااان سااال

بادوسپان )= فاذوسبان( بود که يکچند نیز استندار )= 

 استاندار( خوانده می شد.

در مشرق وليت رويان، جبال قارن بود با نزديک 

ده هزار آبادی، که دامنه شمالی آن به نواحی آمل و 

ساری می رسید و بلنديهای جنوبی آن بر دشتهای قوم  

هزار جر نواحی  شامل  مام آن  شت . ت شراف دا يب و ا

بال  له ج بود. ازينجم نونی  جان ک بال لري سوادکوه و ج

می  يب  هزار جر های  کوه  سمتی از  شانل ق مزد  نداد هر و

مده آن  های ع باد دژ مزد آ بوره( و هر فور )= ل شد. ل

بشمار می آمد و هرمزد آباد که قصر برخی فرمانروايان 

قارن ندان  يار -خا له ماز با  -از جم بود و  جا  در آن

به  مل  مین ساری و آ به ه یز  شت ن صله دا ندازه فا يک ا

کوه ها مربوط می شد. پاره کوه ديگر ازين جمله که 
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جبل شهريار، يا شهريار کوه خوانده می شد نیز بخشی 

از دودانگه هزار جريب به شمار می آمد. شهر عمده آن 

يانش  گاه فرمانروا که تخت عه آن  ما قل بود ا شهمار 

و در جنوب ساری  محسوب می شد پريم )= فريم( نام داشت

واقع بود. محلی هم به نام طاق درين پاره کوه وجود 

ين  فاع ا گاه د خزاين و پاي گاه  قديم جاي که از  شت  دا

 جبال به شمار می آمد.

کوه  سواد  حل  قارن، در م بال  گری از ج خش دي ب

شد و  می  نده  شروين خوا بل  يا ج کوه  شروين  نونی،  ک

ستر قوم  گ حدود  به  تا  نوبی آن  های ج نه  شت. دام ش دا

گردنه يی به نام شلفین نیز که سوادکوه و فیروزکوه 

ف   نام آن در تل نوز  يا ه سازد گو می  جدا  هم  را از 

 عامیانه و ضبط تحريف يافته خويش نگهداشته باشد.

در قلمرو جبال قارن لريجان از مهمترين شهرهای 

ستوار  يی ا عه  شد و قل می  سوب  ستان مح ستانی طبر کوه

ت مسمغان دنباوند هم ظاهرًا يک اند داشت. در دوره قدر

لريجان در جزو قلمرو او بود. دنباوند )= دماوند( که 

شهرک  با دو  شت  نام دا شان  قديم پی نونی آن در  شهر ک

عمده به نام ويمه و شلنبه و با قله رفیع کوه سر بر 

فلک کشیده اش که از عجايب طبرستان به شمار می آمد 

که م بود  سمغان  سالله م مرو  سابقه قل مذهبی وی  صب  ن

سالله  با  بًا  هم غال ندان  ين خا کام ا شت و ح نه دا ديري

نامش  -های مجاور در صلح و جنگ بودند و در قلعه خويش

نیز تا مدتها بعد از پايان عهد اموی به  -استوناوند

هر نحوی بود سرزمین نیاگان خود را از تعرض بیگانه 

 مصون نگهداشتند.

بالذری و طبری هم در  روايات محلی که شايد اخبار

برخی موارد از تاثیر آنها خالی نباشد در مورد فتح 
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اين بالد نیز مثل ضبط توالی سالله ها و فرمانروايان 

شايعات  که در  هايی  سامحه  ها و م غه  ها از مبال آن

منقول در افواه معمول است خالی نمی نمايد. مع هذا 

ششهای شک نیست که جبال ديلمان و طبرستان تا مدتها کو

مکرر مهاجمان را جهت نفوذ به داخل کوه و هامون اين 

فاع از آن  که در د هم  فتح ری  شت.  یق گذا بی توف بالد 

اهتمام زيادی نشد، ورود اعراب را به قلمرو خداوندان 

جبال آسان نکرد. مسمغان دماوند و فرمانروای گیالن و 

طبرستان با مصامحه يی که خود را از قبول آن ناگزير 

ن ين ديد ماوراء ا به  جاوز  برای ت خود  که  عراب را  د ا

مر  ين ا به ا قدام  شتند از ا کافی ندا مادگی  بال آ ج

(. مال مصاحمه يی هم که قه. 22منصرف کردند )ح سنه 

آنها تاديه آن را تعهد کردند البته مبلغ قابل مالحظه 

يی به شمار نمی آمد و فقط نشانه اظهار تبعیت رسمی و 

عرا لیکن ا بود  های ظاهری  صعوبت راه  سبب  به  هم  ب 

بول  ستان ق صاحب طبر مال را از  ندک  ستانی آن ا کوه

 کردند و مدتها متعرض آن حدود نشدند.

مع هذا بر موجب اين روايات، سعید بن العاص در 

شیبانی در دوران  یره  بن هب صقله  مان و م فت عث هد خال ع

امارت معاويه نیز سعی بی فايده يی درين باب به جا 

که  نه  ها بدانگو های آن شی  یات لشکرک که جزئ ند  آورد

يد.  می نما يی ن سامحه  خالی از م ست  يات ه ين روا در

از جانب عثمان وليت کوفه درباره سعید بن العاص که 

داشت گفته اند دو سبط رسول خدا )ص( نیز در لشکری که 

او به طبرستان آورد حاضر بودند و همچنین آورده اند 

سول  صحابه ر عدادی از  شتر و ت لک ا باس و ما بن ع که ا

هجری(. خبر  3۰و به قولی  29نیز با وی همراه بودند )

ه با اعراب صلح حاکی از آنست که سعید از طريق قوم  ک
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کرده بود، به دنبال مصالحه يی که با اهل جرجان کرد 

در تمیشه واقع در مرز شرقی طبرستان با مقاومت اهل 

عده دروغ  با و له و  به حی جا را  شد و آن جه  يت موا ول

فتح کرد. شهر نامیه را هم در همان حالی تسخیر نمود 

د و با آنکه درين نواحی کشتار فراوان کرد از آن حدو

پیشتر نتوانست رفت نااار به صلح بازگشت اما خبر اين 

گان  شرکت نواد به  جع  چه را صًا در آن ها مخصو شی  لشکرک

رسول خدا در آمده است محل اشکال است و ترديدی که در 

 آن باب شده ات ازينجاست.

در مورد مصقله در روايت ابن اسفنديار ضمن خبر 

بنی ناجیه  اشارتی به اقدام وی در مورد فديه اسیران

هم هست. اما به موجب خبر اون مصقله به دنبال فرار 

که  جا  ست از آن يه پیو به معاو يه  مال فد خت  از پردا

ادعا کرد که با « وقتی ديگر به طبرستان رسیده بود»

با  کرد و  توان  ستخلص  ستان را م مرد طبر هزار  هار  ا

آنکه معاويه ده هزار، و به قولی بیست هزار ک ، با 

مراه  اون او ه مد و  عوی برنیا بات د هده اث کرد از ع

سپاه  با  صقله  خت م پیش او بگري ید از  شمن از روی ک د

خويش به داخل جبال لشکر برد و به قتل و غارت پرداخت 

فت و در  فرو گر بر وی  بال راه  ضايق ج شمن در م ما د ا

با  يان  حدود رو بالخره در  خورد،  سال زد و  يان دو  پا

سپا بر  کوه  که از  هايی  ند وی و صخره  فرو غلطا ه وی 

گز  گر هر پ  دي هالک آورد و از آن  به  سپاهش را  مام  ت

خبری به اعراب نرسید. از جزئیات اين خبر که بعدها 

روايات محلی را متضمن اشکال می سازد قول کسانی است 

که بنی ناجیه را اهل طبرستان و آشنايی مصقله را با 

ند و شته ا ها پندا صه آن به ق بوط  يت مر ين ول قت  ا حقی

ند و  سته ا می زي صره  حدود ب يف در  ين طوا که ا ست  آن
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جود  صاری و يین ن نه آ هد  ستان آن ع که در طبر ست  پیدا

داشت و نه مهاجران عرب، و همین معنی جزئیات خبر را 

 محل ترديد می سازد.

به هر حال شک نیست که سعی گزاف يا بیهوده سعید 

فتح اين بن العاص و مصقله بن هبیره هیچ يک منجر به 

قی   بن  شعث  بن ال مد  شت. مح سمتی از آن نگ يا ق بالد 

لی  ياد وا بن ز بدهللا  بالذری، ع يت  به روا که  هم  ندی  الک

ين  ستاد از ستان فر فتح طبر به  عراق وی را  موی در  ا

صلی  بوبکر حا سرش ا شدن پ شته  ضاحت و ک جز ف شی  لشکرک

یه  به تخل بور  سوايی مج فت و ر با خ کرد و  يد ن عا

 طبرستان گرديد.

باری حاصل اين تاخت و تازهای بیهوده آن شد که 

توح  سط ف غزو و ب نواحی از  ين  مدتها در ا تا  عراب  ا

خودداری کردند و وقتی هم به اين حوالی می رسیدند از 

فوذ  ند. ن حذر بود ستانی بر ست کوه قاط دورد غل در ن تو

سپهبد  مرو ا هم در قل خوارج  ئی   ئه ر بن الفجا طری  ق

جر به جنگ با وی و قتل قطری دابويی هراند در آخر من

شت ) با .قه ۷8گ بود و  ندگی  نوعی پناه قط  ( در اول ف

کشته شدن او بی آنکه ایزی از سرزمین طبرستان برای 

خلیفه فتح شود حجاج و خالفت اموی از تهديدی جدی هم 

سمی  به ا قط جن هم ف سپهبد  عت ا هار طا فت. اظ هايی يا ر

خانواد لی و  ستقالل مح قدرت و ا به  شت و  مه دا گی او لط

 يی وارد نمی کرد.

در دنبال اين واقعه هم قتیبه بن مسلم الباهلی 

سردار عرب که در عهد ولید بن عبدالملک وليت خراسان 

( به روايت ابن اسفنديار با اسپهبد .قه 8۵يافت )سنه 

طبرستان يگانگی و دوستی نمود اما وقتی يزيد بن مهلب 

لملک و به حکم او الزدی در عهد خالفت سلیمان بن عبدا
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شه  حدود تمی جان در  يق جر کرد از طر سان  مت خرا عزي

کروفری کرد، در جرجان هم دوبار با صول سرکرده ترکان 

نواحی دهستان سر و کار يافت و درنده خويی خود را در 

مت  با مقاو ستان  شان داد. در طبر هوده ن شتارهای بی ک

شد و در  برو  عابر رو سختی م با  لی و  يان مح جنگجو

خروج از محا برای  که  تاد  گی اف به تن نان  شمن ا صره د

مد و در  نار آ سپهبد ک با ا یام  عده و پ با و ستان  طبر

قدام دور از  قط ا که ف يی  غی جز فت مبل بل دريا مقا

احتیاط وی را توجیه می کرد توانست خود را از تنگنای 

( خااالص کنااد و .قه 98اياان لشکرکشاای بیفايااده )ساانه 

يان و دنباوند کرد و از بدينگونه از کروفری که در رو

حدان  صول و مت کان  جان از تر که در جر عی  شتار فجی ک

مالی  جز  کان و  صر تر موال مخت غارت ا جز  مود  ها ن آن

اندک که اسپهبد پرداخت و سالنه معادل آن را هم تعهد 

کرد اما هرگز به نحو منظم پرداخت نشد، بهره يی حاصل 

 نکرد.

سپاه که  هم  مار  مروان ح فت  هد خال سیاه  در ع

خويش از  موی  ضد ا یام  مه ق سلم در ادا گان ابوم جام

خراسان به حدود ری رسید اون ابومسلم نامه به اسپهبد 

هار  به اظ ها را  شت و آن ند نو سمغان دماو ستان و م طبر

که  عوت را  ين د سپهبد ا ند، ا خراج خوا عت و ادا  طا

متضمن اظهار مخالفت با دولت در حال سقوط اموی بود 

( اما مسمغان آن را رد کرد و با .قه 131پذيرفت )سنه 

توفیقی  ستاد  حرب او فر به  هم  شکری  سلم ل که ابوم آن

نیافت و مسمغان تا زمان خالفت منصور همچنان از اظهار 

طاعت به عباسیان خودداری داشت. اما اسپهبد ظاهرًا با 

تل  بال ق که در دن فت. انان فاهم يا هانی ت سلم پن ابوم

نه  یز و ناجوانمردا عه آم صور، خد ست من بر د سلم  ابوم
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اااون ساانباد مجااوس، باااعنوان فیااروز اسااپهبد، بااه 

خوانخواهی ابومسلم برخاست و در ری با تصرف خزاين و 

ظاهرًا  شت  فه گ با خلی طولنی  بارزه  ماده م موال او آ ا

با او  هم  هر  بن دادم شید  نامش خور ستان،  سپهبد طبر ا

 (. در همین واقعه بود که يک.قه 13۷تبانی کرد )سنه 

قصاب عرب، از اهل ری، با نام عمر بن العالء عده يی 

بر گرد خويش فراز آورد و با اظهار مخالفت با سنباد 

فرار  ست و  ساخت. شک فه  مال خلی جه ع مورد تو خود را 

ساانباد کااه در دنبااال مقابلااه او بااا سااپاه جهااوربن 

مرازعجلی در بیابان های بین ری و همدان روی داد، وی 

ندگی و جلب توافق اسپهبد واداشت را به درخواست پناه

ست  به د سنباد  تل  ناه داد، ق سپهبد او را پ ند ا و هرا

فه  با خلی یری  سپهبد وی را از درگ شان ا تن از خوي يک 

 رهايی داد.

شکل اب سیان را از م سنباد، عبا تل  ند ق ری، هرا

جنگ داخلی تازه يی رهايی بخشید و اسپهبد را هم به 

واداشت اما اندی بعد  تجديد تعهد در پرداخت مال صلح

منصور سپاه گرانی به همراه پسرش مهدی به فتح وليت 

بن  خازم  شامل  که  سپاه  ين  گان ا سر کرد کرد.  سیل  گ

خزيمه تمیمی، روح بن حاتم مهلبی و ابوالخصیب مرزوقی 

و بعدها عمربن العالء می شد در برخورد با اتحاد بین 

ه مساامغان و اسااپهبد و در عبااور از مضااايق جبااال باا

(. مع هذا با دست زدن .قه 1۴1تنگنايی سخت افتادند )

ند و  سپهبد راه يافت مرو ا خل قل به دا گی  له جن به حی

اسپهبد که بخش عمده قلمرو خود را از دست داد اون زن 

و فرزند خويش را نیز در دست اعراب اسیر يافت دست به 

 (.قه. 1۴۴خودکشی زد )ح 
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سگاهه ها و پا غم پادگان به ر مه  ا )= با اينه

هامون در  بالد  سر  پ  در سرا عراب از آن  که ا سالح(  م

ند ) قرار کرد ستان بر مال قه. 1۴۶طبر که ع با آن ( و 

تا  شدند  ستقر  نواحی م بالد آن  ساير  مل و  فه در آ خلی

عاری از  قدرت  ستقرار  به ا جر  ستان من فتح طبر مدتها 

تزلزلی در آنجا نشد حتی يک شورش عام که اندی بعد به 

ان خاندان قارن و باوند بر ضد اعراب در رهبری اسپهبد

( اسااتمرار روح قه. 1۶۴سرتاساار طبرسااتان درگرفاات )

مقاومت را در اهل وليت و ناخرسندی شديد آنها را از 

قیام و سرانجام  سلطه اعراب نشان داد. فقط در دنبال

يار ) تل ماز خش .قه22۴ق سیان در ب قدرت عبا که  بود   )

شد و حکام جبال هم با هامونی طبرستان تا حدی مستقر 

اظهار تبعیت از خلیفه همچنن قسمتی از قدرت محلی خود 

 را حف  کردند.

در بین عمال خلیفه که درين مدت، از پايان عهد 

اسپهبد خورشید تا پايان دوران مازيار در طبرستان از 

سیان حک نب عبا لی وجا يات مح فق روا بر و ند،  مت کرد

نا  جامع ب سجد  ساری م صیب در  هاد )ح ابوالخ ه(،  1۴۴ن

سیاری  خازم( ب مه ) بو خزي کان»ا یان گبر جوه اع «  از و

(، ابوالعباااس طوساای .قه1۴۶ولياات را قتاال کاارد )ح 

تا  شه  ستان از تمی سر طبر سالح( در سرا سگاهها )= م پا

لم و جور و ظ»االوس برقرار داشت، روح بن حاتم مهلبی 

تی کرد )ح « بیحرم مک در .قه1۴8فراوان  بن بر لد  (، خا

( با اهل وليت طريق رفق و قه. 1۵1-۴ت نخستین )ح نوب

مجامله پیمود و هر مالی که در وليت حاصل می شد در 

عمارت صرف می نمود اما در نوبت دوم رفتارش انان بود 

بن  مر  شد، ع می  مردم  سندی  جب خر يت مو عزلش از ول که 

سید )ح  يت ر مت ول به حکو بار  يک  بیش از  عالء   1۵۵ال
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سرانجام.قه بن  ( و  سعید  فت،  فات يا يت و مین ول در ه

دعلج شهرک سعید آباد را در نواحی رويان بنا نمود، 

يت  که در جبا ندرويهايی  سبب ت به  ضروب  ید م عبدالحم

جود  به و ستان  سر طبر عام را در سرا شورش  کرد  خراج 

(، روح بن حاتم که بعد ازو دوباره به .قه 1۶۴آورد )

لم و بدسیرتی پیش طبرستان آمد همچنان مثل دفعه اول ظ

گرفت حتی کسانی را به کوهستان ها می فرستاد و زنان 

آزاد را به اسارت می گرفت، خلیفه بن سعید اهل آمل 

را به خشم آورد و نايب او به نحو فجیعی مورد قتل و 

اهانت واقع شد، عبدهللا بن سعید حرشی رفتارش نزد عامه 

کشته شد  خوشايند نبود و نايب او نیز بر دست اهل جبل

(، و اين دو حادثه خلیفه عباسی را واداشت قه. 18۷)ح 

سپهبدان و  ستمالت ا برای ا حدود ری  به  سافرت  تا در م

ستی در  ها از در دو با آن يت  هل ول عت ا تامین از طا

آيد، عبدهللا بن مالک از طرف خلیفه دستوری يافت تا در 

نگ و  به ج سل  بدون تو سپهبدان و  با ا شات  عین مما

ند )ح خونريز لوگیری ک ها ج قدرت آن سعه   193ی از تو

عال و .قه با ال مر  نواده ع فص  بن ح سی  بالخره مو (، و 

قدرت  سط  با ب شان  سی دوران حکومت بن مو مد  سر او مح پ

شورش  مه  بال خات به دن شد، و  جه  بال موا يار در ج ماز

يار ) يان قه. 22۴ماز مرو طاهر به قل ستان  يت طبر (، ول

سرانجا شت و  حق گ سان مل عام و خرا سندی  بروز ناخر م 

مه  ستان خات ها در طبر قدرت آن به  يان  عوت علو هور د ظ

بین .قه 2۵۰داد ) ها در  عوت آن که د يان  به علو ( و غل

طوايف گیل و ديلم در نواحی رويان و ديلمان پا گرفته 

قدرت  طه  سال از حی ندين  طی ا ستان را  يت طبر بود ول

 خلفا خارج نمود.
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يات، د ين روا شته ا باب گذ صله در  ر ادوار بالفا

نابع  شنی از م ماد رو بل اعت مات قا سالم، معلو بل از ا ق

چه  هم آن ثار  ها و آ سکه  يد. از  می آ ست ن به د ثق  مو

مه  شود ه می  صل  ند و جحا می ک مک ن هام ک فع اب به ر ا 

نااار به روايات محلی بايد اعتماد کرد که آن نیز در 

مانروايی  مدت فر يان و  توالی فرمانروا ها و  نام  ضبط 

صر  ست و عنا شتباه ا لط و ا نده از خ بًا آک ها غال آن

غات  شايعات و تبلی مروز  چه ا يی و آن سانه  سی و اف حما

لی  به ک ها را  موارد آن  يی  پاره  شود در  می  نده  خوا

 نامعقول و بی اعتبار نشان می دهد.

تا آنجا که از روايات بر می آيد، از آغاز عهد 

سالل ها  بل آن که از دوران ماق سانیان بل سوب سا يی من ه 

سپوهران و  له وي ست و از جم شیر درازد مه ارد به تخ

درين نواحی با عنوان پتشخوارگر شاه « اصحاب بیوتات»

امارت محلی ديرينه داشته اند و اين عنوان که قرنها 

ته  يف ياف صورت تحر به  سالمی  سندگان ا نزد نوي عد  ب

فرشوادجر شاه بر بعضی سالله های محلی ادوار تالی هم 

ش طالق  لوک ا بال و م لک الج بی م نوان عر شا ع ست من ده ا

شاهان  نه پاد مورد اينگو شاه( در  شاه، گر بال )= جر ج

 محلی طبرستان گرديده است.

يات  ندان در روا ين خا شاهان ا تن از پاد يک  کر  ذ

به صورت جشنسف شاه يا ماه گشنسپ آمده است که آنچه 

در توجیه طرز حکومت ساسانیان و « نامه تنسر»به نام 

طرح برخی مباحث مربوط به اصول سیاست آنها در آن عصر 

فرض  نام  سر  بدی تن يی از مو مه  جواب نا ست در  باقی ا

اوست و هراند در صحت انتساب اين شده است که خطاب به 

نامه ی=به يک موبد عهد اردشیر بابکان اظهار ترديد 

شده است اين ترديد وجود جشنسف را که مخاطب نامه است 
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در محل سوال قرار نمی دهد و اگر اين نامه هم در عهد 

يک  جود  شد و شده با تالیف  ير و  شروان تحر سرو انو خ

نوام فر به ع لی را  ستقل مح ندان م شاهان در خا شادجر 

ستناد  به ا که  هم  شکالی  ند و ا می ک لزام  يام ا ين ا ا

صاص  سلطنتی آل « آذری»اخت ندان  به خا سب  نام گشن به 

ساسان در باب صحت نام يک همچو پادشاه مستقل مربوط 

به عهد اشکانی اظهار کرده اند آن اندازه قوی نیست 

که وجود اين نام را در آن ادوار به کلی نفی کند و 

هد ظاه سلطنتی در ع ندان  شکری و خا قه ل که طب ست  ر آن

ين  سانیان ا که در « آذر»سا يی  سابقه  سبب  به  را 

اعتقاد آنها در حف  قدرت پادشاهان و لشکريان داشته 

است به نیايش گرفته اند و خود را بدان منسوب کرده 

ين  گر ا ند و ا عام « آذر»ا قاد  ها در اعت بل از آن ق

البته نزد آنها هم محل  منشا آنگونه خاصیت نمی بود

 توجه و موضوع نیايش نمی گشت.

ندان  که خا يد  می آ بر  يات  حال از روا هر  به 

نوان  مین ع با ه کواذ(  باد اول )=  مان ق تا ز سف  جشن

گیالن و  يان و  ستان و رو يت طبر شاه، در ول شخوارگر  پت

ماد(  ماه،  بال )=  يات ج گر از ول يی دي پاره  نًا  احیا

ند وح شته ا يی دا سبب  کمروا به  شاه،  ين پاد هد ا از ع

تزلزل و انقالبی که ظهور مزدک و فرقه منسوب به او در 

بال از  مت ج ظاهرًا حکو يد آورد،  شور پد حوال اداری ک ا

 دست اين خاندان بیرون آمد.

در دنبال اين ماجرا بود که کیوس )= کاوس( پسر 

هم  سی  مورا بیزان یوس  که پروکوپ باد، انان شد ق ار

ند می ک شان  شخوارگر  خاطرن نوان پت با ع پدر  نب  از جا

با  شد و  خاب  ستان انت يت طبر مانروايی ول به فر شاه 

هار  سلطنت و اظ عوی  بال د پدر در دن عد از  که وی ب آن
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روان به قتل آمد، یمخالفت به امر برادر خود خسروانوش

بعدها اندک زمانی پ  از عهد يزدگرد سوم سالله يی از 

يا با باو  نام آل  با  لی،  کام مح نوان ح با ع نديان  و

اسپهبد که ظاهرًا مدتی بعد از نیل به قدرت به خويش 

ساندند و  باد ر بن ق یوس  به ک خود را  نژاد  ند،  داد

شان  ستان ن يت طبر عی ول خود را وارث واق نه  بدينگو

 دادند.

لوک الرض و  سنی م صفهانی در  مزه ا يت ح گر روا ا

ظاهرًا  که  صص  تواريخ والق مع ال هول مج لف مج شارت مو ا

خوذ از حمزه است اساس قابل اعتمادی داشته باشد و ما

ش نوان یخسروانو ند ع پدر يکچ یات  مان ح یز در ز روان ن

فذشخوارگر شاه داشته است انان می نمايد که قباد در 

اواخر عمر قبل از آنکه خسرو پسر کهتر را در جانشینی 

خود بر کیوس پسر ارشدش ترجیح دهد، نخست يکچند عنوان 

شاه شخوارگر  اون  پت سپ   شد و  سرو داده با به خ را 

سرانجام خسرو را به ولیعهدی برگزيده است اين عنوان 

را همراه با امارت مستقل طبرستان و وليات وابسته به 

 کیوس واگذاشته باشد.

مت  نوان حکو که ع هم  یوس  تل ک به ق قدام  با ا

مت  شد حکو تزاع  ندانش ان صله از وی و خا ستان بالفا طبر

ج به مو يت  ين ول ندان ا به خا سرو  نب خ يات از جا ب روا

زرمهر سوخرا واگذار شد. ترديدی که بعضی محققان در 

ين  ند ا شته ا که پندا ند و اين کره ا يت  ين روا صحت ا

روايت را بعدها برای بزرگداشت خاندان قارن برساخته 

سالمی  که در دوران ا ندارد ارا ست  ساس در ظاهرًا ا ند  ا

ی از نواحی مجاور خاندان سوخرا در جبال قارن و قسمت

آن در اراضی هامون طبرستان از مدتی طولنی که سابقه 

فوذ  مالک و ن سد ا می ر سروقباد  هد خ تا ع سانی  به آ آن 
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هران در  ندان م قدرت خا بر  ظارت  ند و ن شته ا لی دا مح

وليت ری هم که در همین اوقات ظاهرًا اقطاع آنها بوده 

ستان سوخرا را در طبر ندان  جود خا سلط و و ست ت بل  ا قا

توجیه می سازد، و خسرو هم که از آغاز سلطنت تا حدی 

پدرش  ست  شیوه سیا ضی، از  باء نارا ضاء نج برای ار هم 

قباد احیانًا با لحن انتقاد ياد کرده است به احتمال 

قوی بايد برای نشان دادن احترام به حقوق نجبا، در 

خويش و  سلطنت  عارض  مدعی و م تل  به ق قدام  بال ا دن

که شايد به علت ارتباط با فرقه پیروان شاهزاده يی 

مزدک تا حدی هم مورد نفرت يا سوءظن نجبا بوده است 

قلمرو حکومت وی را به خاندان زرمهر سوخرا که قباد 

سردی  بات دل تل وی موج به ق نه  قدام ناجوانمردا با ا

سان  ستگاه آل سا به د خدمت  تات را از  هل بیو با و ا نج

باشد، تا هم خطای پدر فراهم آورده بود واگذار نموده 

ماجرای  که در  تات  هل بیو هم از ا يد و  بران نما را ج

ظهور فرقه پیروان مزدک به سبب لطمه شديد اجتماعی به 

سی بود بدينو شته  اار گ لک د سردی مه سندی و دل ه لناخر

 استمالتی کرده باشد.

هیچ  به  سوخرا  ندان زرمهر ستمالت از خا هذا ا مع 

بقاء تمام طبرستان در وجه خسرو را متعهد به حف  و ا

سوءظن ح با  شیروان  شت. انو می دا ها ن لک آن طه تم ی

آمیخته به خدعه و تدبیر همواره متوجه اين نکته بود 

با  حد،  مانروای وا به فر سرزمین  ين  مام ا فويض ت که ت

توجه به جبال صعب العبور وليت که نظارت  لشکرکشی به 

ص جدايی و انف طر  يد خ می نما شوار  مواره د ال آن را ه

اين نواحی را از باقی مانده قلمرو سلطنت در پی دارد 

به  يت را  هامون ول کوه و  سمت از  هر ق ين رو  از ا

بًا از  هم غال نان را  سپرد و حکمرا می  ستقلی  مران م حک
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ندان  نازع خا های مت یره  يا ت صم  ندانهای متخا بین خا

واحد بر می گزيد و به قول ابن اسفنديار به عهد خويش 

تان برين جمله فرمود و يکسر به هیچ ک  ضبط ملک طبرس

مقسااوم، بااه نااواحی پیشااوايان و مهتااران »نااداد، ال 

وقتی هم ضمن اصالحات اداری و حکومتی با لغو «. بنشاند

حد  صب وا سپاهبديه»من يران  هات « ا شور را از ج مام ک ت

اداری و نظامی به اهار ربع تقسیم کرد، قسمت غربی را 

مرو  جزو قل گیالن  يت  سمت با ول جان و ق سپهبد آذرباي ا

شرقی آن را با جرجان تابع اسپهبد خراسان قرار داد و 

بدينگونه اون مرتبه اسپاهبد خراسان و آذربايجان هم 

مثل مرتبه ساير اسپهبدان بین اهل بیوتات دست به دست 

می گشت طبرستان از خطر تجزيه و انفصال ايمن ماند و 

، جهت مقابله با حتی لشرکشی هايی که درعهد خسروپرويز

تاز  خت و  ضه تا گان را عر ستان و گر کان، طبر يد تر تهد

به  ساخت  يران  مدافع ا یان  هاجم و ارمن کان م بین تر

 استقالل آن لطمه يی نزد.

ثل  يام، م هم در آن ا ها  سرزمین  ين  عالوه در به 

ساير وليات داخل فالت در کنار مقامات کشوری و لشکری 

الک و تیولهای وسیع که صاحبان مراتب مذهبی نیز با ام

داشته اند قدرت فرمانروايان را محدود می کرده اند. 

از جمله مخاطب نامه تنسر خود، نمونه يی ازين گونه 

ارباب مناصب مذهبی است که امثال وی نظیر اين نقش را 

 از آغاز عهد ساسانیان بر عهده داشته اند.

ند(  ند )= دماو يت دنباو ستان، ول سرزمین طبر در 

که تخت بود  مذهبی  صب  باب منا ين ار سالله از ا يک  گاه 

مساامغان )= رئاای  مجااوس( خوانااده ماای شااد و ظاااهرًا 

غان  حوال م بر ا شراف  با ا نواحی را  مانروايی آن  فر

شت.  به ارث دا باز  سالها  سان، از  بال و خرا يت ج ول
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صه  با ق ها  سانه  که در اف ند  بال دماو نه ج بدينگو

نروايی حکام خود را ارمائیل و ضحاک مربوط می شد فرما

گاه  نوان در در ين ع با ا که  یل  مین ارمائ صه ه با ق

افرياادون بااه وزارت رسااید ارتباااط ماای داد و سااابقه 

هن  ساطیر ک به دوران ا يت  ين ول سمغان را در نی م حکمرا

 مرتبط می کرد.

يات  که در روا کری  قديمیترين ذ قدير  هر ت به 

س ستان ه لی در طبر های مح سالله  سالمی از  خان ا ت مور

مربوط به مسمغان دنباوند و اسپهبد طبرستان معروف به 

بالد ری و  فتح  قارن  سالله م هر دو  که  ست  گیالن ا یل  گ

سنه  بال ) ندقه. 22ج کرده ا صالحه  عراب م با ا  )- 

مسمغان دماوند با نعیم بن مقرن و اسپهبد طبرستان با 

سويد بن مقرن و نسخه صلح نامه ها هم در روايت طبری 

صل ين  ست. در خان و ه ستان فر سپهبد طبر ها ا مه  ح نا

مسمغان دنباوند مردانشاه نام دارد و احاطه طبری بر 

يان  ين فرمانروا های ا نام  صحت  خويش در  يت  بار ول اخ

رديد باقی نمی گذارد. صلح نامه ها هم حاکی از تجای 

آنست که اين فرمانروايان با پرداخت مالی به اعراب، 

 امان داشته اند. سرزمین خود را از هجوم قوم در

از احوال مسمغانان دنباوند به دنبال اين صلح )سنه 

( اندان خبری در دست نیست اما از اخبار فتوح قه. 22

يد که ظاهرًا سعید بن العاص هم هفت سالی بعد آبر می 

يان  ند و رو کام دنباو با ح حدود  ين  عه در ين واق از

ه (. همچنین نقل است کقه. 29مصالحه کرده باشد )سنه 

ستان  کام طبر سلم از ح اون ابوم موی،  هد ا يان ع در پا

درخواست تا مال صلح يا خرابی را که قبول کرده اند 

(، بااا آنکااه اسااپهبد ه.ق131بااه وی بپردازنااد )ساانه 

طبرستان اين پیشنهاد را قبول کرد مسمغان بالفاصله آن 
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را رد کرد و در جواب تندی که به ابومسلم داد او را 

ری هم که ابومسلم به دفع او کاند، لشخارجی و ياغی خو

گسیل کرد کاری از پیش نبرد و او تا زمان منصور از 

تعرض عباسیان مصون ماند. در واقعه خروج راونديه در 

 13۷کوفه هم که جان خلیفه منصور به خطر افتاد )سنه 

( ابرويز نام برادر مسمغان که به خاطر رنجیدگی و قه.

درگاه خلیفه آمده بود در دفع ناخرسندی از برادر به 

هم  ماد او  مورد اعت کرد و  ياری  فه  به خلی نه  ين فت ا

واقع شد. اندی بعد نیز که مهدی عباسی به اشارت پدرش 

( اين ابرويز با قه.1۴1منصور به غز و ری آمد )سنه 

سپاه اعراب بود. مقارن آن ايام اسپهبد دابويی، نامش 

ر شده بود و لشکر خورشید با مسمغان در جنگی سخت درگی

به دماوند آورده بود. اون از عزيمت سپاه مهدی به غز 

به اتفاق وی طبرستان آگهی يافت با مسمغان صلح کرد و

با وجود  با اعراب دست به جنگ زد.اما جنگ طولنی شد و

شارت و  شید. ا هم ک يان  بال رو به ج سمغان  مت م مقاو

عال را توصیه ابرويز برادر مسمغان سبب شد که عمربن ال

هم در  سنباد  خروج  عه  فه آکه در واق به خلی يت  ن ول

خدمت کرده بود به فتح طبرستان گسیل دارند. سرسختی 

فريقین منجر به جنگی سخت شد و سرانجام قلعه طاق که 

محل خزاين و پناهگاه زن و فرزند اسپهبد بود به دست 

اعراب افتاد و اسپهبد از ناااری خويشتن را هالک کرد 

(. مسمغان هم مغلوب و هالک شد و زن و فرزند .قه 1۴۴)

فت و  سارت ر به ا شید  سپهبد خور سان ا ثل ک یز م وی ن

 بدينگونه دنباوند و طبرستان به دست اعراب افتاد.

مع هذا قدرت محلی سالله مسمغان که ابرويز برادر 

فرمانروای مغلوب مدعی وراثت آن بود ظاهرًا به وسیله 

دربار خلیفه ادامه يافت و او اما با قبول تبعیت از 
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بدينگونه قدرت محلی اين سالله مدتها بعد از انقراض 

حدود  نان در  یز همچ يی ن يه  سپهبدان دابو سله ا سل

اتحاد امرا و دماوند باقی ماند انانکه در واقعه کالر

 -حسن بن زيد -ديلم و رويان برای حمايت از داعی زيدی

 2۵۰ان )سنه و مخالفت با سلطه عمال طاهريان در طبرست

شرکت قه. يان  سپان رو ثل فاذو هم م ند  سمغان دنباو ( م

يان در  به علو با غل که  هايی  ظاهرًا در جنگ شت و  دا

طبرستان روی داد باقی مانده قدرت محلی اين سالله هم 

 به پايان رسید.

در واقع بعد از شکست و هالک مسمغان و نقشی که برادرش 

سرز فت  ندان يا نی آن خا يز در ويرا ند ابرو مین دنباو

جزو قلمرو خلیفه درآمد و هراند نام مسمغان باز تا 

يکچند به عنوان حاکم محلی باقی ماند مسمغان دماوند 

نب  که از جا بود  نی  يا حکمرا مل  تابع عا پ   از آن 

خلیفه بر وليت جبال و قوم  يا نواحی ری و قزوين حکم 

که  یل  لم و گ سرکردگان دي به  قارن غل ند و م می را

يار از آن سرانجام يه و آل ز يد  قدرت آل بو یان پد م

قش و  گر ن ظاهرًا دي ند  سمغان در دنباو سالله م مد از  آ

 نشانی باقی نبود.

له  غاز حم مان آ که در ه بويی  سپهبدان دا ما ا ا

ند  نار آمد مان ک با مهاج ند  سمغان دنباو ثل م عراب م ا

گرد  سلطنت يزد خر  قارن اوا يا م يام  مان ا ظاهرًا در ه

گی حدود  قدرت سوم در  سب  ستان ک بی طبر نواحی غر الن و 

کرده بودند. با آنکه فرمانروايی آنها بنابر مشهور 

مبتنی بر حکم و فرمان يزدگرد بود باز آنگونه که از 

سلطنت  غاز  بل از آ ندی ق يد ا می آ بر  لی  يات مح روا

يزدگرد و ظاهرًا در فترت بعد از عهد خسرو پرويز اين 

ربند و آذربايجان به خانواده از نواحی غربی و حدود د
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گیالن و جبال ديلمان آمده بودند. مقارن ورود آنها به 

یوس و  تل ک بال ق به دن ستان  يت طبر هم ول نواحی  ين  ا

آوارگاای اولد و اخااالف او در اطااراف بااه خاناادان 

زرمهرسوخرا که جبال قارن اقطاع آن بود و از همانجا 

لق بر تمام وليت از کوه و هامون نظارن می کردند تع

يا تن از فرنانروا يک  شت.  نامش  ندا ندان؛  مین خا ه

آذرولش، بود که به حکم يزدگرد سوم امارت طبرستان را 

ه واگذاشن و خود با قبول تبعیت يبه نیای خاندان دابو

سااوخرا را در راز وی فرمااانروايی محلاای خاناادان زرمه

 جبال قارن همچنان ادامه داد.

ايات محلی وری نام آورخاندان دابويی در ااين نی

ش بن گیالن یل  عدها گ گیالن )ب یل  باره و گ نام اگاو ه( 

نام  ين  شهرت و رواج ا با  ظاهرًا  که  ست  شت و پیدا دا

ستانه و ل لی در قدو به ک صلی وی تدريجا نام ا نه  ب گو

شده با خارج  تداول  فوه از  يات شا ين روا فق ا بر و د. 

مت  مدت حکو نام و  توالی  حال در  هر  به  که  لی  مح

هرگز نمی تواند مورد اعتماد تام باشد فرمانروايان 

باره  ين گاو سب ا باد اول بن برادر ق شاه،  سپ  ه جاما

قتی قباد بعد از وپادشاه ساسانی می رسید. گفته اند 

فرار از حب  دوباره بر تخت سلطنت دست يافت با قتل 

سب تيا  ندان جاما که خا شد  جب آن  برادر مو ين  ید ا بع

ن آواره گونه به سر يکچند در نواحی دربند و ارمنستا

نیست قبول  ربرند. مع هذا ذکر اين واقعه در مآخذ ديگ

 آن را تا حدی دشوار می کند.

با اين حال اگر آنگونه که در روايات محلی آمده 

ستان  ند و ارمن نواحی درب ند در  سپ يکچ ست اولد جاما ا

با جنگ ئ ستیز کسب قدرت کرده اند اون سرانجام از آن 

گی يت  به ول جزو حدود  که  ستان  غرب طبر نواحی  الن و 
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قلمرو حکام آذربايجان به شمار می آمد بازگشته اند و 

تا پايان دولت خويش نیز از طوايف گیل و ديلم توقع 

که در  يد  می نما نان  ند ا شته ا ياری دا شم  يت و ا حما

حدود  که در  هم  هايی  خت و تاز ها و تا گی  مدت آوار

از گیل و  جويانجنگارمنستان و دربند داشته اند لبد 

م با آنها همراه بودند. پ  اينکه بازگشت آنها به لدي

حاادود ولياات گیاال و ديلاام يزدگاارد را تفااويض حکوماات 

طبرستان به آنها مصمم کرده است بايد بدان سبب باشد 

که پادشاهی ساسانی در آن اوضاع و احوال آشفته و بی 

ثبات خواسته است دوستی و اعتماد طوايف گیل و ديلم 

را نسبت به اين خاندان وسیله استفاده از قدرت آنها 

 در حف  تمام خطه طبرستان از هجوم دشمن کرده باشد.

ه با و ا اون نج عالوه  هد  لبه  یز در ع تات ن بیو

به جام سبت  مواره ن باد ه می اق شان  خاطری ن لق  سپ تع

به  ستان  مارت طبر گذاری ا با وا گرد  ند يزد داده ا

باره در  به گاو عرف  قع بشاهزاده م خود اوا پیش  يد 

حدی  تا  هم  با را  ضايت نج بات ر که موج شد  شته با پندا

قرن  بن م سويد  مه  صلح نا که  ما اين ند. ا می ک فراهم 

ر همااان عهااد حیااات يزدگاارد )وفااات (، دقه. 22)ساانه 

( اين اسپهبد طبرستان را فرخان می خواند نشان قه.31

بین  ند در  سپ، هرا ندان جاما شاهزاده خا که  هد  می د

گیل و ديلم خويش به سبب دوستی و از روی سادگی اتباع 

گیل گیالن و گاوباره خوانده می شده است نام اصلی وی 

فرخان بوده است و وجود فرخان های ديگر درين سلسله 

هم سابقه اين نام را در نزد بنیانگذار سلسله قابل 

 تايید می سازد.

عنوان اسپهبد خراسان هم که از جانب يزدگرد به 

که  ست  شان آن ظاهرًا ن شد  سپی داده  شاهزاده جاما ين  ا
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باره،  به گاو نوان  ين ع طای ا با اع سانی  شاه سا پاد

قلمرو وی را از بستگی آذربايجان که گیالن و ديلمان و 

نواحی غربی طبرستان در آن ايام جزو آن به شمار می 

س کرده ا جدا  ست  مده ا ستان آ يت طبر نه ول ت و بدينگو

غربی را با طبرستان شرقی به هم پیوسته است و دفاع و 

که  يی  شاهزاده  گیالن و  یل  به گ يت را  مام ول ف  ت ح

آنهمه مورد طاعت و تکريم طوايف جنگجوی گیل و ديلم 

بوده است واگذار کرده است و ساير فرمانروايان محلی 

نیز تحت فرمان  مثل آذرولش از خاندان زرمهرسوخرا را

او نهاده است. اقدام ديگر يزدگرد که گويند اون صاحب 

طبرستان با لحن اتمام حجت وی را به جبال آن سرزمین 

پذيرفت او ر عوت را ن ين د نه ا با آ کرد، وی  عوت  ا د

س نوان ا قرار داد و ع بت  کرد، پهبمورد مح طا  بدو ع د 

عوت  که د ست ارا بوط نی گیالن مر یل  ين گ به ا شک  بدون 

ی صاحب قطاع قسمتی نيع -نده با آنکه صاحب طبرستانکن

بوده است، هنگام عرض و تقديم دعوت مرتبه  -از وليت

اسااپهبد نداشااته اساات و فروتاار از آن بااوده اساات. 

بنابراين به احتمال قوی دعوت کننده بايد از خاندان 

نوا لی  کام مح بوده حقارن و از ح قارن  بال  شرقی ج ی 

محل ترديد گردد باری قصه آن باشد و اگر اصل دعوت هم 

نشان می دهد که خاندان قارن با اين داستان خواسته 

اند عنوان اسپهبدی را که آنها بعد از انقراض قدرت 

سمی و  يی ر يه  بر پا ند  سته ا خود ب به  باره  اولد گاو

 قابل اعتماد مبتنی کرده باشند.

به هر حال نام گاوباره و گیل گیالن به احتمال 

س يد ا يان گقوی با که جنگجو شد  يی با ستانه  و  یلم دو

ديلم از روی ان  و آشنايی و به نشانه دوستی و پیوند 

سپی دوران آوار شاهزاده جاما ين  به ا بی  ها و ه قل گی 
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تاخت و تازهای دربند و ارمنستان داده باشند و انان 

می نمايد که رفتار بی تکلف و برخورد غیر رسمی او با 

ار دوستی های همان سالهای اين همرزمان ديرينه يادگ

نین  با ا ست و  بوده ا ها  با آن پدرانش  خود و  گی  آوار

ستانه در  نین دو هايی ا نوان  به ع شهرت او  يی  سابقه 

بین ياران طبیعی است و عجب نیست که متداول گشتن اين 

عنوان ها نام اصلی وی را تدريجًا در روايات منقول در 

 افوه به دست فراموشی سپرده باشد.

ه از احااوال گاوباااره جااز آنکااه عنااوان البتاا

ريف گونه يی حفرشوادگرشاه را هم که در روايات محلی ت

از لقب پتشخوارگر شاه است نیز در لقب وی افزودند و 

به دنبال وفات آذرولش که با سقوط از اسب جان باخت 

جمله نعمت و مال او به وی رسید در روايات محلی ایز 

هراند پاره يی اطالعات  قابل اعتمادی در دست نیست و

که آنجا در باب اولد وی آمده است ممکن است به خود 

یق  عات تحق ين اطال شاش ا ختالط و اغت شد ا بوط با وی مر

بیشتر در حوادث و احوال واقعی عصر او را ناممکن می 

کند. با اين حال دابويه هم که بر وفق اين روايات 

گر شاه شد بعد از وی وارث عنوان گیل گیالن و پتشخوار

ظاهرًا خورشید بن فرخان باشد و سلسله هم هراند ممکن 

است از لقب او ماخوذ باشد انان می نمايد که مربوط 

به يک شاهزاده جاماسپی قبل از عهد فرخان بوده باشد 

که نام اصلی وی دادبويه بوده است. به هر حال هراند 

بوده  لم  یل و دي يف گ به طوا کی  بًا مت ندان غال ين خا ا

ن نوان ا فت ع عد از دريا ندان ب گذار خا ظاهرًا بنیان د 

به  که  ساری  حدود  ستان، در  مت طبر يان»حکو طه عر « نق

جان در  شه و جر غر تمی جاورت ث بود، و م يک  يت نزد ول

می  سان  يت آ سپهبد ول برای ا يت را  فاع از ول جا د آن
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خت مستقر گشت و آذرولش هم با تسلیم اين وليت به اس

قااارن رفاات و اقطاااع خاناادان او، خااود بااه جبااال 

هار  با اظ نواحی را  بال آن  مت ج با حکو سوخرا  زرمهر

 تبعیت نسبت به خاندان اسپهبد بر عهده گرفت.

قا گاه رم که تخت يه  سپهبدان آل دابو ستقرار ا ن ا

آنها شامل بخش هامونی نواحی شرقی طبرستان نیز می شد 

کام  يی از ح هم دوده  بی  نواحی غر ستانی  خش کوه در ب

لی  يان مح سبان( در رو سفان )= باذو نام آل باذو به 

صاااحب قاادرت بااود کااه فقااط بعااد از اسااپهبد خورشااید 

( و به دنبال انقراض خاندان اسپهبدان دابويی ه.ق1۴۴)

از طبرستان، تدريجًا از زاويه خمول نسبی بیرون آمد. 

مزد از آل  نداد هر يک و به تحر که  شی  له در شور از جم

باوندی در سراسر طبرستان قارن و اسپهبد شروين از آل 

تاد ) به راه اف عراب  ضد ا نین در قه. 1۶۴بر  ( و همچ

باار ضااد عمااال طاهريااان روی داد شورشاای کااه در کااالر 

سنه يدی در ه.ق 2۵۰) يان ز مدن علو کار آ به روی  ( و 

 طبرستان منجر گشت نقش آنها بیشتر مشهود گشت.

 ۀلم مثل سالهاگر روايات محلی که اين سالله را 

يه  می دابو شاه  سپ  ندان جاما باره و خا یل گاو به گ

س عل ار سعی در ج بر  نی  عد و مب تراع ادوار ب تند اخ

اين نکته که نواحی  هانساب و مفاخر نباشد با توجه ب

رويان هم در تمام دوران قدرت آل دابويه تحت نظارت و 

ب بوط  های مر تی در جنگ بود و ح قع  ها وا مان آن  هفر

و نابودی مهاجمان در  مصقله بن هبیره هم با آنکه قتل

يان روی داد )ح  يت رو نواحی و قه. ۵2ول ين  فاع از ( د

جنگ با دشمن در عهده فرخان بزرگ اسپهبد دابويی بود 

پیداست که خاندان باذوسفان با وجود حکومت محلی در 

کوهستان، در تمام آن مدت نقش مستقل قابل مالحظه يی 
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دابويه  نداشت و هراند نیای اين خاندان با نیای آل

بل  سبت وی در مقا ظاهرًا ن بود  برادر  يات  فق روا بر و

دابويه، مثل مرتبه بادوسپان نسبت به مرتبه اسپهبد 

تب اداری و  که در مرا نه  قع آنگو شد و در وا می  قی  تل

سپهبدان  ست ا سبانان زيرد سانی، پادو هد سا ظامی ع ن

هم در  باره  ندان گاو یره از خا ين ت شدند ا می  سوب  مح

پهبدان دابويی جز تصدی امور کشوری وليت دوره قدرت اس

قدرت و  بود  مراه  يان ه بال رو لی ج مت مح با حکو که 

سپهبد  مرگ ا ظاهرًا  ند و  جد نبود گری را وا یار دي اخت

يان  نواحی رو يه در  قدرت آل دابو قراض  شید و ان خور

 قدرت محلی آنها را تا حدی رنگ استقالل داد.

برخال ندان  ين خا که ا به آن يات  شارت روا ف آل ا

خويش قرنها بعد از آنها « عدل و رافت»دابويه به سبب 

هم باقی ماند در واقع توجیه معماگونه يی است از آن 

نکته که در مدت غلبه آل دابويه خاندان بادوسپان به 

لم و  مال ظ جب اع که مو ستقاللی را  قدرت و ا جه  هیچ و

خشونت بر رعايا تواند شد نداشته اند. همچنین اينکه 

باب جز  در  ندان  ين خا لی ا يان مح ضی از فرمانروا بع

شهره بوده اند « نان دادن و خوان گستردن»اينکه به 

ها را در  لی آن مارت مح ست ا مذکور نی يات  یزی در روا ا

دوران قدرت آل دابويه از نوع کدخدايی وليت و مباشرت 

امالک سلطانی که در بعضی موارد جزو وظايف بادوسبانان 

هد و به احتمال قوی نظام حکومت بوده است نشان می د

پدرانااه شااامل نظااارت باار قباياال محاال و مشااورت بااا 

سرکردگان طوايف بوده است که ابوريحان بیرونی لغو آن 

را در طبرستان با تاسف تلقی می کند و گناه آن را به 

زيديه طبرستان خاصه اطروش منسوب می دارد. اين نکته 

هنگام احتیاج هم که اسپهبذان در مواقع ضرورت و به 
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به جمع سپاه غالبًا به همین نواحی رويان می آمده اند 

ند  شته ا شیوه را دا مین  یز ه يان ن عدها علو تی ب و ح

نشان آنست که شیوه کدخدايی بادوسپانان درين نواحی 

ارتباط با سرکردگان محلی و طوايف مجاور را درينگونه 

 موارد بیشتر قابل اعتماد می ساخته است.

ر کااه هاام روايااات محلاای سااابقه خاناادان ديگاا

ساند آل  می ر سانیان  هد سا به ع ها را  مانروايی آن فر

فات  عد از و مدتی ب ندک  حال ا عین  که در  بود  ند  باو

به  ستان  شرقی طبر نواحی  ستانی  خش کوه گرد، در ب يزد

( و به دنبال فترتی کوتاه که .قه ۴۵وجود آمد )ح سنه 

گ مد دي پیش آ برايش  گذار آن  تل بنیان ثر ق بار بر ا ر 

تدريجًا در قسمت عمده طبرستان و گاه در تمام آن کسب 

يات در باب طرز روی کار قدرت کرد. اما آنچه درين روا

باو مدن  سابش آ ندان و انت ين خا گذار ا شاپور بنیان بن 

به کیوس بن قباد شاهزاده ساسانی نقل کرده اند بیشتر 

صنعی و  ندازی»ت می « سرهم ا نان  سد و ا می ر ظر  به ن

يد  ين نما جداد ا حوال ا يا ا يات  ين و روا ناقالن ا که 

 نآخاندان را با قصه گاوباره خلط کرده اند يا عمدًا 

کريم  خیم و ت ظور تف به من شابه را  يات م بار و روا اخ

اين خاندان برساخته اند تا هم سابقه آنها را متضمن 

با  هم  ند و  شان ده يی ن ظه  بل مالح خانوادگی قا یت  حیث

یوس  به ک ها  ساب آن برای انت ستان را  مانروايی طبر فر

 آنها عنوان موروثی فرا نمايند.

و « باو»در هر حال پاره يی شباهت ها بین قصه 

هست که تکرار مضمون واحد به نظر « گاوباره»داستان 

می رسد. به عالوه اينکه در اخبار فتوح ذکری از باو 

به عنوان فرمانروای طبرستان يا قسمتی از آن در میان 

نروايی وی و سالله باوند را در سالهای هجوم نیست فرما
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مصقله و آل مهلب در طبرستان بعید نشان می دهد. طرز 

نه  جب اينگو بر مو هم  که  مارت  به ا هم  باو  خاب  انت

روايات وقتی اهل طبرستان از وی درخواست می کنند تا 

ها را در  سرزمین آن فاع از  يت و د ها و حما بری آن ره

پذي مان ب يد مهاج بل تهد شتمل مقا طی م ها خ رد وی از آن

می ستاند « ا کردن نفوس و دماءدف»بر آمادگیشان در 

با نوع انتخاب رهبران مذهبی برای قیادت عام بیشتر 

 د جنگی و نظامی.ئشباهت دارد تا انتخاب يک قا

گذار  يات بنیان مین روا صريح ه به ت یز  قع ن در وا

يک ند  که گوي شگاه  يک آت کده  سله از عزلت ين سل ند  ا ا

شیده سر» به « ترا بود  کرده  کاف  جا اعت بود و در آن

قیادت جنگی می رسد و بعید نیست که قصه جنگهای او در 

التاازام موکااب خساارو پرويااز و يزدگاارد مثاال داسااتان 

شروان  نگ خسروانو یوس در ج بن ک شاپور  پدرش  مايی  هنرن

برای  که  ند  يی ا سانه  جز اف هم  ستان  قان ترک با خا

ندان باو به هم بافته توجیه و تقرير سابقه جنگی خا

سرکردگان  نام از  که ولش  عالوه اين به  شد.  شند نبا با

خاناادان زرمهرسااوخرا وی را بااه دنبااال انااد سااالی 

فرمانروايی به زخم خشت هالک می کند نیز ظاهرًا نشانه 

يی از اعتراض طبقه جنگجويان نجبا بر قیادت جنگی يک 

ين  مارت ا هم ا قدير،  هر ت به  شد.  شگاه با بد آت مو

به  ها  ساب آن هم انت يه و  ندان در دوره آل دابو خا

شاهزاده کیوس می تواند در نزد مورا محل ترديد باشد 

و خاندان باوند، آنگونه که از اين قصه ها بر می آيد 

هل  بدی از ا يا هیر مغ  سل  يد از ن قوی با مال  به احت

صاحب  ستان  بال طبر سمتی از ج که در ق شد  نواحی ری با

ست و اعتال به امارت جبال اخالف نفوذ و اقطاع بوده ا

او را، آنگونه که در آن ادوار غالب ارباب قدرت درين 
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نواحی رسم داشته اند، به سعی در جعل يک نسبت ساسانی 

خود را در  سلطه  قدرت و  نه  تا بدينگو شد  شته با وادا

انظار عام مبنی بر حق موروث سازند و حیثیت و اعتبار 

حاک گر  های دي سالله  تر خود را از  پايین  يت  بر ول م 

 نیاورند.

بدينگونااه، بااا آنکااه در باااب تعااداد و تااوالی 

لی از  يات مح ها روا سالله  شا  صل و من يان و ا فرمانروا

ظر  به ن خالی  سیار  های ب سانه پردازي ها و اف شفتگی  آ

نمی رسد باز نقد و تحلیل آنها می تواند تصويری را 

در  که مردم ايران درين نواحی از احوال گذشته خويش

خلطر داشته اند تا اندازه يی برای مورا روشن نمايد 

سی و گزارش های ديگر نیز  خاصه که معلومات سکه شنا

گه گاه اين تصوير را می تواند دقیق تر سازد. هراند 

رفع تمام ابهام هايی که درين روايات هست ممکن نیست 

جمله به دست می آيد حتی  پاره يی واقعیت ها که ازين

به د گر  جايگزين ا خويش  عی  مان واق کان و ز ستی در م ر

نواحی و  ين  فوس را در بر ن حاکم  سانی  حوال نف شود ا ن

 درين ادوار تا حدی معلوم می دارد.

باری، تا آنجا که ازين روايات و مقايسه آنها 

غاز  با آ مان  يد همز می آ بر  گر  عات دي خذ و اطال با ما

سوم فتوح اسالمی و مقارن با اواخر عهد سلطنت يزدگرد 

 سرزمین طبرستان در دست اعقاب زرمهرسوخرا از خاندان

قوم  و  يت  نب ول نواحی از جا ين  ند ا بود و هرا قارن 

باری از  شد  می  قع  عراب وا يد ا ضه تهد تر عر بال کم ج

جانب جرجان و خراسان که در همان اوقات ترکان حدود 

نقطه »دهستان و صحراها هم آنجا را تهديد می کردند 

يان  پذآعر مان « يریسیب  هم از ه عراب را  که ا شت  دا
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نواحی به وسوسه تجاوز به قسمت هامونی اين سرزمین ها 

 می انداخت.

مقارن همین ايام بود که در نواحی غربی طبرستان 

يک سالله جنگجو که حمايت و تقويت طوايف و سرکردگان 

بل  لی قا قدرت مح بود،  شتیبان وی  هم پ لم  یل و دي گ

هم سرکرده اين خاندان را که  مالحظه يی يافت و يزدگرد

می  سرو اول  عم خ باد و  برادر ق سپ  شاه جاما به  سب  ن

رسانید ظاهرًا به امید آنکه در هنگام ضرورت از نیروی 

ن ايام آوی استفاده کند به امارت تمام وليت که در 

هده اداره  خانگی از ع فات  سبب اختال به  هر  ندان زرم خا

هزاده را که در آن بر نمی آمد انتخاب کرد و اين شا

گیالن  یل  باره و گ خويش گاو لم  یل و دي باع گ بین ات

د عنوان حکومت طبرستان و هبخوانده می شد با منصب اسپ

 لقب پتشخوارگر شاه داد.

هم خوانده می شد و نام « گیل»اين گاوباره که 

بن داذ خان )ا صلیش فر مان اوان  ا بود، در ه يه ((  بو

 22اعراب کرد )سنه سلطنت يزدگرد با مصالحه يی که با 

سرش قه. شت پ مان نگهدا شمن در ا جاوز د يت را از ت ( ول

خورشید بن گیل معروف به دابويه، بعد از وی به امارت 

يان را  ستانی رو نواحی کوه مت  سید و او حکو ستان ر طبر

به  خود  مرو  مام قل شوری ت مور ک ظارت در ا با ن ظاهرًا 

يا،  نام و  سپان  که بادو برادر  ين  به برادر داد. ا

احتمال قوی تر، عنوان همین حکومت مبنی بر نیابت او 

بااود بعاادها بنیانگااذار سااالله ياای شااد کااه سلسااله 

باذوسپانان نام گرفت. اين سالله مدتها در وليت رويان 

به همان حکومت کواک محلی اکتفا کرد اما تیره فرخان 

ستان را  مام طبر شاه ت شخوارگر  سپهبد و پت نوان ا به ع

مان داشت حتی خاندان زرمهر و قلمرو زير نظارت و فر
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آنها در جبل قارن هم با حف  استقالل محلی تحت نظارت 

آن واقع گشت. جانشین دابويه هم فرخان نام داشت، که 

عرب  لی و  خان مح ند و مور نده ا بزرگ خوا خان  او را فر

 هم از وی گه گاه به عنوان ذوالمناقب ياد کرده اند.

مانروايان اين سالله آنچه در باب توالی و مدت فر

های  گزارش  لی و  يات مح سپی در روا شاهزادگان جاما از 

ناقض  ما ختالف و ت نان از ا بًا ا ست غال ها ه خوذ از آن

مشحون می نمايد که هرگونه سعی در رفع آنها غیرممکن 

به  جع  بار را صًا اخ سد و مخصو می ر ظر  به ن هوده  يا بی

نظم و عهد فرخان بزرگ زياده ازحد مغشوش و عاری از 

انسجام می نمايد. مع هذا حوادث عمده يی که بر وفق 

سنه  خان اول )ح  هد فر بین ع صله  يات در فا ين روا  22ا

( در طبرستان قه. 1۰۰( و وفات فرخان بزرگ )ح سنه ه.ق

روی داد و فقط قسمتی از آن به عهد فرخان بزرگ مربوط 

تواند شد، غیر از مقاومت شديد اهل جبال در لشکر کشی 

سنه  صقله )ح  شعث )ح قه. ۵2م بن ا مد ا جوم مح فع ه (، د

( که به وسیله ه.ق ۷8( و قتل قطری )ح سنه قه. ۶1سنه 

اسپهبد دابويی رهبری گرديد پاره يی وقايع داخلی را 

هم شامل می شد که غالبًا در نهايت به تحکیم قدرت اين 

 سالله انجامید.

ر جم ترکان از نواحی مجاواازين جمله بود دفع ته

ثغر جرجان، تعمیر و ترمیم بنای شهر ساری، جلب عناصر 

نواحی )کوهستان (( به بالد هامون که ناخرسنديهای اهل 

شهر را سبب می شد، رفع عصیان جنگجويان ديلم که به 

سب  سه ک شدند و وسو می  ضباط ن بول ان به ق ضر  سانی حا آ

غنايم جنگی گه گاه بهانه يی برای خشم و سرکشی آنها 

هراند اين جمله در طی روايات به عهد فرخان می شد، و 

یز  حوال ن ين ا خی از ست بر کن ا شد مم می  سوب  بزرگ من



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   893 

قايع  صقله و و های م شی  مورد لشکرک چه در  ند آن همان

کرده  قل  ئه ن بن فجا طری  شعث و ق بن ا مد  به مح بوط  مر

 اند به دوران اسپهبدان قبل از وی مربوط باشد.

خصوصًا واقعه ن بزرگ با آن روبرو شد ماآنچه فرخ

ب ازدی بود که در زمان خالفت سلیمان لهجوم يزيد بن مه

بن عبدالملک به غزو جرجان و طبرستان آمد. در حوالی 

جرجان اين سردار عرب به دنبال زد و خوردهای خونین 

ی، صول سرکرده ترکان را که برين نواحی مستولی نطول

کرد.  بور  صلح مج مال  خت  عت و پردا بول طا به ق بود، 

فت  يد يا عروض تهد خويش را م يت  که ول خان  سپهبد فر ا

يزيد و سپاه وی « مال صلح»نخست کوشید با تعهد مبلغی 

سنه  يد ) مانع ا ستان  به طبر ما ه.ق 98را از ورود  ( ا

پسر مهلب طالب جنگ بود و اسپهبد که ياری سر کردگان 

گیل و ديلم را جلب کرد در جنگی که نااار به منطقه 

ه شد ارتباط اعراب را با باقی سپاه کوهستانها کشید

که  ساراتی  فات و خ کرد. تل طع  فالت ق خل  فه در دا خلی

درين جريان بر سپاه مهاجم وارد آمد به قدری سنگین 

بود که يزيد نااار شد پنهانی فرستاده يی غیر رسمی 

نزد اسپهبد گسیل دارد تا او از جانب خود و با تشويق 

نی سپاه خلیفه تامین و تهديد از فرخان برای عقب نشی

ضمن  که مت سمی  قراری ر با  یز  بالخره ن يد.  صل نما حا

يافت مبلغی رتعهد صلح از طرفین بود سردار عرب با د

به وی  نگ  بل از ج سپهبد ق چه ا تر از آن تب کم به مرا

پیشنهاد کرده بود و بعد از دادن تلفات بسیار و تحمل 

شکست وهن و خواری بسیار عقب نشست و باقی مانده سپاه 

 ده اش را به زحمت از تعرض و تهديد دشمن رهانید.رخو

اما در بازگشت به راه جرجان بدان سبب که اهل 

کرده  قض  شته را ن صلح گذ مان  مدت پی ين  نواحی در آن 
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بودند با آنها به جنگ پرداخت و در همین جنگ بود که 

اون پنج هزار تن از سپاه وی کشته شد سوگند خورد که 

بگرداند و اون در ايفای اين سوگند  به خون قوم آسیا

هرقدر از آن جماعت خون روان نمی شد آب بر آن خونها 

بست تا روان شد و آسیابی از آن خونابه ها به گردش 

ظرش از آن  قض آن در ن که ن سوگند را  پاس  يد  مد و يز آ

خونريزيها نارواتر می نمود، گندم در آسیا کرد و از 

شآآرد  نه  خورد و بدينگو نان  که در ن  نی را  رم و وه

هجوم به طبرستان بر وی رفته بود بدين وسیله به گمان 

 خود جبران کرد.

نگ و وبر  عه ج عد از واق سالی ب لی، دو  يات مح فق روا

 1۰۰صلح با يزيد بن مهلب فرخان بزرگ درگذشت )ح سنه 

تب قه. گز مر شد هر هد  خت آن تع که پردا هم  مالی  ( و 

اعراب، با تجربه يی  پرداخت نشد و مطالبه آن هم برای

سان  بود، آ شده  صل  لب حا سر مه ست پ عه شک که در واق

والمناقب پسر مهترش ذنبود. به هر حال بعد از فرخان 

دادمهر )= دادبرزمهر( به امارت رسید. اما امارت او 

ثه  بدون حاد بًا  شید تقري شتر نک هم بی سال  که دوازده 

شد و گذشت. ظاهرًا مال صلح گه گاه به اعراب پرداخت 

نگ و  به ج به آن  شد مطال می  طع  خت آن ق هم پردا گر  ا

 لشکرکشی نکشید.

با وفات اسپهبد داذمهر که ظاهرًا در حدود سنه 

بن  112 شید  سرش خور به پ يت  مارت ول شد ا قع  جری وا ه

داذمهر رسید که هنگام مرگ پدر شش سالی بیش نداشت. 

ازين رو عم وی فرخان کواک به وصیت برادر نیابت او 

 12۰به عهده گرفت. اما وقتی خورشید بالغ شد )ح را 

( با آنکه فرخان قصد کناره گیری داشت، پسران وی قه.

کردند و اسپهبد نوبالغ نااار شد  هبر ضد خورشید توطئ
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يرباز مستقر ولیعهدان خاندانش بود داز تمیشه که از 

لشکر به ساری آرد و با غلبه بر پسران عم آنچه را از 

د بازپ  گیرد. از آن پ  اسپهبد خورشید وی غصب شده بو

در ساری به امارت نشست و به تمیشت امور و بسط امنیت 

و آبادی پرداخت. خويشان مادريش نیز که آنها هم از 

والمناقب بودند درين کارها وی را ياری ذاخالف فرخان 

اار  موی د فای ا عراب و خل که ا سالها  ند و در آن  کرد

عات سرگرم مناز فات و  سپهبد  اختال ند ا خويش بود خانگی 

خورشید مجالی برای بسط قدرت يافت در نزديک تختگاه 

خااويش عمااارت هااا ساااخت و ساالطه خااود را باار نااواحی 

 کوهستانی نیز تحکیم نمود.

ون به بنای عمارات ماسپهبد خورشید در کوه و ها

شت در  که دا کی  جوانی و تحر با  اون  ست زد و  تازه د

هیچ  خويش  مرو  مام قل مدتجت کرد  ا  می  قف ن طولنی تو

می  هم لزم  هانش  سايش همرا برای آ ها را  جاد عمارت اي

قصر « اصفهبدان»ديد. در نزديک ساری در موضعی به نام 

و بازار ساخت و بارو و خندق به وجود آورد. در نواحی 

کوهستان زنهای بسیار داشت، برای هر يک قصری ساخته 

رين زنانش بود با خدمتکاران و اسباب و خزاين محبوبت

بود و او در  مش  یزک ع شت کن نام دا يه  جه هرو که ورم

ستی وی را  بازی و دو ساز و آواز و  با  کودکی  سالهای 

بود. در  شته  خوش دا سرگرم و دل  مواره  عم ه نه  در خا

ند  شیده بود ضد وی اندي بر  عم  سران  که پ هم  صدی  سوءق

گاه و تحذير کرد همین کنیزک آکسی که وی را به هنگام 

شید که اين زن را بسیار دوست می داشت برای بود. خور

او در کنار دريا در قريه يی به نام يزدان آباد قصری 

با خزاين و نفاي  بسیار که جمله به وی  -رفیع ساخت

نامش را  شت،  که از وی دا هم  سری را  شد. پ سپرده 
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هرمزد، ولیعهد خويش کرد و با اينهمه به زنان ديگر 

در کوهستانها نود و سه زن که تعداد آنها را فقط  -هم

 نیز توجه و عالقه خود را نشان می داد. -گفته اند

نام  خت  می د بانويی آزر گر  نان دي ين ز بین ا در 

صر  بزرگ در ق خان  تر فر شوار دخ گران گو به  عروف  م

اصفهبدان نزديک ساری دستگاه و تجمل پادشاهانه داشت 

ن و احترام و عالقه يی که اسپهبد خورشید در حق وی نشا

می داد زن ديگر وی ياکندنام را که دخت فرخان کواک و 

عم زاده خود وی بود غالبًا به همچشمی های پر خرج و 

سپهبد  شت. ا می دا نه وا  نًا موذيا یز و احیا لف آم تک

خورشید که آرامش طبرستان در سالهای انقالب پايان عهد 

اموی به وی مجالی برای کامرانی داده بود درين ايام 

ه شدت در لذت سیر و شکار و صحبت زنان غرق خود را ب

کرد و با اشتغال به خوشگذرانی های خويش دست عمال و 

نايبان خود را هم که وی در آغاز حکومت قلمرو خود را 

به کمک آنها امن و آباد کرده بود در آنچه تحت عنوان 

شت.  شد بازگذا می  جام  ها ان نب آن لک از جا اداره م

ان نیز گه گاه با انان کبر و رفتار بعضی ازين درباري

می  بر  خاص را  عام و  فرت  که ن شد  می  مراه  نت ه رعو

انگیخت و در اواخر عهد اسپهبد تدريجًا مردم را برای 

 عصیان بر ضد وی آماده می داشت.

سلم از وی و  تی ابوم سی وق لت عبا هور دو قارن ظ م

همچنین از مسمغان دنباوند خواست تا از پرداخت خراج 

ود به عامل اموی خودداری کنند و به دولت و مال صلح خ

عوت،  ين د بول ا ند وی در ق یت نماي هار تبع يد اظ جد

برخالف مسمغان، ترديد نکرد و ظاهرًا مجوسان ری و قوم  

که با ابومسلم و نقشه های پنهانی او توافق داشتند 

ذهن او را برای قبول اين درخواست آماده کرده بودند. 
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ای وی برخوردی با رنده بود ببه هر حال تا ابومسلم ز

سنباد  تی  هم وق سلم  عد از ابوم مد. ب پیش نیا عراب  ا

مجااوس در نیشااابور و ری بااه خونخااواهی سااردار ساایاه 

شی  با او ساز ظاهرًا  سپهبد  کرد، ا یام  عالم ق گان ا جام

داشت. ازين رو، سنباد قبل از درگیری با سپاه خلیفه 

ته می شد قسمتی از خزاين و اموال خود را که بعدها گف

نزد وی  ستان  به طبر شت  لق دا سلم تع به ابوم مده آن  ع

که  فه  سپاه خلی با  له  خود وی در مقاب ما  ستاد ا فر

بین  صحرای  شت در  یادت آن را دا لی ق مرار عج هوربن  جم

سپاه وی  شد و از  هزم  خورد و من ست  مدان شک ری و ه

جری  صد ه سال سی تا  قولی،  به  که  شد  شته  ندان ک ا

دان مکان مانده بود. خود سنباد استخوانهای کشتگان ب

ستان  به طبر ست و روی  ناه خوا شید پ سپهبد خور از ا

نهاد. اما طوس پسر عم اسپهبد که از جانب او با ساز 

و مرکب و آلت و هدايا به استقبال سنباد رفت به خاطر 

شت و  کرد او را ک ساس  سنباد اح تار  که در رف تی  بیحرم

ب شت  مراه دا به ه سنباد  چه را  عد آن به ب سپهبد  رای ا

 طبرستان آورد.

کرد و  سرزنش  کار  بدين  شید وی را  سپهبد خور ا

دشنام داد ولیکن خزاين و اموال سنباد و ابومسلم را 

به تصرف درآورد. جمهوربن مرار هم که با پیروزی بر 

سنباد بر ری و اطراف مسلط گشته بود خبر فرار و قتل 

به د که  موالی  خزاين و ا ستان  با دا ست سنباد را 

اسپهبد افتاده بود به خلیفه گزارش داد. خلیفه هم به 

کند  هاو نوشت که آن مالها را از اسپهبد به جد مطالب

به  سنباد  سر  با  سلم دارد  به ابوم لق  چه را تع و آن

غم  به ر سپهبد  که ا با آن يد.  سال نما فت ار گاه خال در

کراهت و ناخرسندی، سر سنباد را که خلیفه خواسته بود 
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گاه وی فه  و در مود خلی هم ن عت  هار طا ستاد و اظ فر

به ا قی در مطال کرد مدوانی صرار  سنباد ا خزاين  وال و 

اسپهبد نخست از وجود اين خزاين اظهار بی اطالعی نمود 

که  حدی  بیش از  به  حاح و مطال هت ال به ج بالخره  و 

خلیفه می کرد، خود را نااار به اظهار عصیان و خلع 

 طاعت ديد.

که درين هنگام در ری بود و برای  اما مهدی پسر خلیفه

رفع ناآرامی های حدود خراسان به اين ديار آمده بود، 

به  مد.  سپهبد برآ ستمالت ا صدد ا قت را، در صلحت و م

دنبال مذاکرات بالخره اسپهبد خورشید قبول کرد خراج 

رسم بوده است به « عهد اکاسره»وليت را آنگونه که در 

خود گشاده دستی دور  درگاه خلیفه بفرستد و به شیوه

مال  ين  ثرت ا خرج داد. ک به  کار  ين  یاطی در از احت

خراجی خلیفه را به طمع تسخیر طبرستان انداخت ازين 

رو به بهانه آنکه در رفع فتنه خراسان به کمک مالی 

اسپهبد نیاز دارد پیشنهاد کرد قسمتی از سپاه مامور 

نت و به موو سپهبد و  مرو ا يق قل سان را از طر ی به خرا

 روانه آن ديار سازد.

خلیفه با اين پیشنهاد که شايد ابرويز برادر و 

مدعی مسمغان دماوند هم در طرح آن دست داشت می خواست 

خونريزی و  بدون  جه،  يی مو نه  به بها خود را  شکر  ل

مقدمت وارد طبرستان کند و با اين خدعه فرصت مقاومت 

که  شید  سپهبد خور يد. ا سلب نما ستان  هل طبر را از ا

تصور اين غدر را، با مذاکرات دوستانه يی که بین او 

می داد  خاطر راه ن به  بود،  ته  فه رف ندگان خلی و نماي

از ساده دلی غافلگیر شد و به اين درخواست روی موافق 

نواحی  ساکنان  خود و  شکريان  عالوه ل به  شان داد.  ن

ش بور ل تا در ع قال داد  ستان انت به کوه ر کهامون را 
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ن آنها پیش نیايد. ظاهرًا اشتغال به اعراب برخوردی بی

جنگ با مسمغان دماوند هم در همین اوقات قوای وی را 

شته  شغول دا ند م های دماو کوه  ستان و در  دور از طبر

ئه را دريافت طبود و فقط وقتی اسپهبد خورشید طرح تو

که صلح و اتحاد با مسمغان هم ديگر نمی توانست قلمرو 

 .وی را از سلطه خصم نجات دهد

مرزوق،  صیب  سرداران آن ابوالخ که  فه  شکر خلی ل

روح بن حاتم مهلبی، و خازم بن خزيمه تمیمی بودند و 

کرده  ماده  سکونت در آن آ يت و  سخیر ول برای ت خود را 

بودند، به رهنمايی عمربن العال قصابی از اهل ری که 

سالها پیش به سبب خونی که کرده بود به وليت اسپهبد 

اه های وليت را می دانست و اون در پناه جسته بود و ر

جو  سته جنگ مع آوری يکد با ج هم  سنباد  یام  ماجرای ق

کوشیده بود خود را هواخواه خلیفه و مدافع اسالم نشان 

دهد، به اين حیله در داخل طبرستان مجال نفوذ و ورود 

مر  شد و ع سخیر  مل ت صله آ فت. بالفا که از بيا عال  ن ال

امارت نشست دعوت اسالم  طرف سردار خلیفه در آنجا به

سپهبد  که از ا يت  هل ول سیاری از ا کرد و ب شکار  آ

عوت  ين د به ا ند  کرده بود یدا  سندی پ شید ناخر خور

گرويدند و نسبت به خلیفه اظهار انقیاد کردند. طرز 

ورود اعراب به اين وليت در بعضی از روايات به شیوه 

است يی ديگر هم که باز به هر حال مبنی بر خدعه جنگی 

سپهبد  مرو ا که قل ست  قراين پیدا ست و از  شده ا قل  ن

 ست دشمن افتاده باشد.دخورشید به غدر و حیله به 

فت  هی يا يف آگ عه حر تی از خد حال وق هر  به 

مقاومت و مبارزه هم برآمد اما ديگر فرصت را از دددرص

قار اون م بود.  ست داده  بل از آن  ند يا ق مل  سخیر آ ت

دست يافته بود. اسپهبد  سپاه دشمن، به قلعه وی نیز
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که غافلگیر شده بود به کوهستان پناه برد. در حدود 

رويان در قلعه يی به نام طاق که مدخلی غار مانند و 

خويش  عدت  سمتی از  حرم و ق با  شت  پذير دا سترس نا د

حصاری شد. اما اون اعراب آنجا را در محاصره گرفتند 

مع برای ج جان  ستانهای لري يق کوه آوری  خود وی از طر

سپاه به نواحی گیل و ديلم رفت. قلعه طاق در پايان 

محاصره يی طولنی با اکثر زنان و فرزندان وی و قسمت 

عراب  ست ا به د يه  ندان دابو خزاين خا يی از  مده  ع

افتاد. دختران و زنان وی را به درگاه خلیفه بردند. 

زنان محبوبش تکلیف شد تا به  ررمجه و گران گوشواوبه 

ترانش را  ما دخ ند ا ها نپذيرفت ند آن فه درآي قد خلی ع

سران و  ند. پ گی برد به برد عرب  یان  ضی اع فه و بع خلی

به  سالم  بول ا به ق لزم  هم م مزد  هدش هر له ولیع ازجم

عنوان عامل در طبرستان باقی خواهد ماند. اما اسپهبد 

ست داده بود که عیال و اولد خود را بدان خواری از د

و وليت را هم آنگونه بی مقاومت و بی دفاع به دشمن 

تسلیم کرده بود بیش ازين تحمل خفت نتوانست زهر خورد 

يان داد  يه پا مانروايی آل دابو به فر خود  مرگ  با  و 

 (.قه. 1۴۴)

عراب  ست ا به د ستان  هامونی طبر نواحی  پ   از آن 

هت به افتاد و حکام کوهستان هم تدريجًا هراند با کرا

اظهار طاعت نسبت به عمال خلیفه مجبور شدند. در آمل 

پ   که از آن  عرب  کام  شد و ح نا  ها ب جامع  ساری  و 

هراند سال يک بار به بهانه های گوناگون عوض می شدند 

خش  سر ب بر سرا ها،  ها و پادگان سگاه  جاد پا با اي

هامونی از تمیشه تا االوس نظارت پیدا کردند. در عین 

مع و جبايت خراج هم بدان سبب که سختی حال در کار ج

شت،  می دا عذر  ظارت را مت نه ن عابر و دوری راه هرگو م
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مدت  ندک  عديها در ا ين ت فت و ا سیار ر عدی ب با ت غال

شکايت  ستوه و  به  شید  سپهبد خور ثل دوران ا مردم را م

 آورد.

ستانی  نواحی کوه حوال در  ين ا قدير ا هر ت به 

زرمهر سوخرا شد که  تدريجًا دوباره موجب احیا قدرت آل

ن ردر مدت غلبه اولد گاوباره قلمرو آنها در جبال قا

سپهبد  شراف ا کوم ا مان و مح تابع فر جاور  نواحی م و 

قراض  با ان که  ترت  سالهای ف ين  بود. در شده  بويی  دا

سعه  جب تو فه مو مال خلی مت ع طرز حکو يه  قدرت آل دابو

ر روزافزون ناخرسنديها در بین اهل طبرستان شده بود د

جبال قارن، سرکرده يی از آل زرمهر، که ونداد هرمزد 

نام داشت و خود را نواده قارن بن سوخرا می خواند با 

لی  مارت مح بال( ا لک الج شاه، م شاه )= گر نوان جر ع

داشت. با آنکه در آن هنگام بیست  سالی بیش از سقوط 

يه ) ندان دابو قراض خا شید و ان سپهبد خور ( قه. 1۴۴ا

عمااال خلیفااه آرزوی تجديااد دوران  نماای گذشاات رفتااار

نواحی  مردم  می داد.  جان  مردم  لوب  سپهبدان را در ق ا

امیدوار کوه که بخشی از جبال قارن بود و بعدها جبال 

وندا هرمزد خوانده شد از آنچه در طبرستان می گذشت 

به شدت ناخرسند بودند. عامل خلیفه، نامش عبدالحمید 

را از حد تحمل عام  مضروب، در جمع واخذ و ضرايب تعدی

درگذرانیده بود و ناخرسندی از خالفت عباسیان و حکومت 

مردم  فت.  می يا سعه  هامون تو کوه و  ها در  مال آن ع

مردم  با  فه  مال خلی سندی از ع که در ناخر ستان  کوه

هامون احساس همدلی می کردند نزد ونداد هرمزد آمدند 

سندی از  هار ناخر با اظ فه»و  لم ولت خلی ب« ظ ه وی را 

خود را در  مادگی  ند و آ شويق کرد ضد وی ت بر  یام  ق

 پشتیبانی وی نشان دادند.
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جبال قارن و نواحی ملحق بدان با آنکه در مدت 

سلطه آل دابويه جزو قلمرو آنها محسوب می شد اقطاع 

آن، خاندان قارن را زرع آل سوخرا بود و توسعه کشت و 

عايد درين سالهای فترت قدرت و ثروت قابل مالحظه يی 

کرده بود. قبل از وانداد هرمزد هم برادرش سوخرا و 

قع  ند. در وا نده بود کم را بال ح ين ج ندا در پدرش ال

مارت  نوعی ا باز  نواحی از دير ين  سوخرا در ندان  خا

يه  قدرت آل دابو که در دوران  با آن شت و  ئودالی دا ف

سالله در  گان آن  سر کرد شد  می  سوب  سله مح تابع آن سل

ق صاحب  خويش  مالک  صاحب ا يه  ستگاه آل دابو درت و در د

حشمت بودند و قدرت و حکومت خود را درين جبال، همچون 

روان به نیای آنها قارن ینوشارو سمیراثی که از عهد خ

 بن سوخرا رسیده باشد تلقی می کردند.

اينکه ونداد هرمزد اقدام به خروج و قیام خويش 

را موکااول بااه موافقاات مساامغان ولدش فرمااانروای 

ن مانروای میا شروين فر سپهبد  ساری و ا شرق  دورود در 

که  بود  کرد از آن رو  قوم   بر  شرف  بال م فريم در ج

توافق آنها ارسال کمک به اعراب را از جانب جرجان و 

قوم  مانع می آمد و البته بدون اتحاد با آنها طرح 

انین قیامی نمی توانست به پیشرفت منجر شود. در واقع 

س شروين  ندان  مرو خا يت قل بل ول ستانی در مقا دی کوه

يک  صل  که در ا ندان  ين خا مد و ا می آ شمار  به  قوم  

خاندان روحانی بود، و تا پايان عهد اسپهبد خورشید 

دابويی در حوادث خارج از قلمرو کوهستانی خويش نقشی 

نداشت در طی اين بیست سالی که از انقراض ال دابويه 

ی مجاور کسب ( می گذشت در کوه و هامون نواحقه. 1۴۴)

نفوذ بیشتری کرده بود و تدريجًا از ظلمت گمنامی خارج 

 شده بود.
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ندورود در  که در میا سمغان ولش  ندان م ما خا ا

جانب شرقی ساری صاحب قدرت و اقطاع بود به سبب قرب 

نواحی  چه در  بر آن ست  می توان شه  نواحی تمی با  جوار 

نین  جرای ا ند و ا ظارت ک گذرد ن می  جان  غر جر جاور ث م

که از  خانواده انان ين  سازد. ا کن  تر مم حی را به طر

روايات محلی بر می آيد تیره يی از خاندان قارن و آل 

مین  يه در ه هد آل دابو شد و از ع می  سوب  هر مح زرم

مین  یز از ه گر ن تن دي يک  شت.  لی دا قدرت مح نواحی 

با  شد  می  نده  سمغان ولدش خوا نین م که همچ ندان  خا

بزرگ ) خان  با ( قه. 83-1۰1فر سپهبد  بود و ا مان  همز

سبب  به  بود  کرده  صل  با او حا که  سببی  بت  جود قرا و

هالک او  به  نگ  بی در کرد  یدا  با او پ که  فاتی  اختال

ين دو ولدش  نام ا بل از  که ق سمغان  نوان م خت. ع پردا

آمده است ممکن است حاکی از منصب دينی باشد و احتمال 

در بخش دارد که نظارت بر قسمتی از امور مذهبی مجوس 

هامونی اين نواحی به اين تیره از خاندان قارن محول 

 بوده باشد.

اد يک قیام عام بر ضد جباری اقدام ونداد هرمزد به اي

عمال خلیفه بدون توافق فرمانروايان نواحی مجاور با 

قوم  و تمیشه ممکن نبود و به همین سبب به اشارت وی 

مذاکره  د شروين و مسمغان ولش همهبدرين باب با اسپ

شد انانکه ضرورت تامین از جانب نواحی ری هم که جبال 

با  فق  لب توا سعی در ج هت و  بود ج بر آن  شرف  يان م رو

دوسپانان آن وليت را هم الزام می کرد و اين امر هم 

که موجب مزيد ايمنی طرح و افزونی اعتماد به توفیق 

موش  يد فرا می آ بر  يات  که از روا یز انان شد ن می  آن 

 نشد.
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نداد ا به و لی  يان مح ساير فرمانروا با  حاد  ت

يک  ستان  مام طبر تا در ت صت داد  يارانش فر مزد و  هر

ند ) به راه انداز فه  مال خلی ضد ع بر  عام   1۶۶شورش 

( و به تعديهای بغداد انانکه بايد پاسخ دهند. در قه.

طی اين شورش که اخبار آن در روايات محلی از مبالغه 

نمی رسد بر وفق روايت يی حماسه آمیز خالی به نظر 

ابن اسفنديار جمله اهل وليت وعده نهادند که در روز 

هر طبرستانی را که اشم بر کسان خلیفه »و ساعت معین 

ب ستاق و  شهر و ر به  تد  گذر ااف به و ره زار و گرما

گويند درين خشم و خروش عام «. بگیرند و در حال بکشند

تی  لی ح مورا مح قول  به  شیدکه  جايی ک به  نان »کار  ز

مان  ند ه کرده بود فه  مردم خلی شوهر از  که  ستان  طبر

شوهر را می گرفتند تا آن مازندرانیان می کشتند. از 

مار  فه د صحاب خلی يک روز از ا به  شه  تا تمی گیالن  حد 

و بدينگونااه شااورش عااام بااه خشااونتهای «. برآوردنااد

بدفرجام کشید. بروفق اين روايات اند تن از سرداران 

فرغانی و فراشه مولی المهدی که از خلیفه مثل سالم 

ند در  شورش آمد فع  به د ند و  غداد بود سپاه ب طال  اب

تالفی با سپاه اهل طبرستان به قتل رسیدند و بازمانده 

لشکر خلیفه امان خواست. البته اندک زمانی طبرستان 

آزاد شد. مع هذا حاصل اين قیام بیشتر آزادی قسمتهای 

نان در دست عمال خلیفه کوهستانی شد اراضی هامونی همچ

ماند. مهدی برای دفع شورش پسر خود موسی الهادی را 

(. يزيد بن قه. 1۶۷با سپاه عظیم به جرجان فرستاد )

عد در  ها ب تا قرن جالدت او  بت و  که هی شیبانی  يد  مز

خاطر ونداد هرمزد تاثیر گذاشت ونداد هرمزد که درين 

ی جبال ماجرا پايگاه خود را از دست داد در گردنه ها

متواری شد و سرانجام از پسر خلیفه امان خواست و نزد 
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او رفت. موسی الهادی هم که در همین ايام با دريافت 

( جانشین او شد، در بازگشت از قه. 1۶9خبر وفات پدر )

 جرجان ونداد هرمزد را با خود به بغداد برد.

درين میان برادر کهتر ونداد هرمزد که در نواحی 

قار بال  بی ج سم غر به ا هم  مرو او  شت و قل مت دا ن حکو

شد  می  نده  کوه خوا سپگان(  سقان )وندا خود او وندا

مالک و  بر ا ند و  ستفاده ک برادر سوءا بت  شید از غی کو

خزاين او دست يابد. به عالوه ماجراجويی و قدرت طلبی 

او را واداشت تا عامل خلیفه را که بهرام بن فیروز 

ان شده بود به قتل نام داشت و بر دست او جرجان مسلم

آرد. اون خبر به خلیفه رسید خواست تا در عوض ونداد 

غام  فه پی نزد خلی مزد  نداد هر ند. و صاص ک مزد را ق هر

ين  نه دارد ا نه ديري من کی با  برادر  ين  که ا ستاد  فر

حرکت هم بدان سبب کردتا موجب هالک مرا درينجا فراهم 

ر او آرد. اگر خلیفه رخصت دهد من به طبرستان روم و س

را به درگاه آورم. خلیفه که مخالفت بین او و برادرش 

قرار امنیت در طبرستان می پنداشت او را ترا مايه اس

به تعهد اين وعده سوگند داد و سپ  خلعت بخشید و به 

ستان  به طبر اون  مزد  نداد هر ما و ستاد. ا ستان فر طبر

به  کرد و  خودداری  فه  مال خلی با ع قات  سید از مال ر

سپگان  هان دارد و بندا خود را پن تا  غام داد  هم پی

 هرگز به ديدار وی نیايد.

بود  نده  هادی ز سی ال تا مو بال  به ج شت  در بازگ

فه  مال خلی با ع برادر و  با  باط  مزد از ارت نداد هر و

خودداری کرد درين میان با مرگ هادی خالفت به هارون 

( و عاماال او بااا قه. 1۷۰الرشااید رسااید )ربیااع الول 

مزد  نداد هر بدهللا و بن ع یی  خروج يح ماجرای  کرد.  صلح 

( هم که خلیفه فضل برمکی قه. 1۷۶حسنی در ديلم )سنه 
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ند  ستاد هرا فع او فر به د سپاهی  هزار  جاه  با پن را 

مال  فت ع صله يا نگ فی فه را مخبدون ج ضرورت تولی جه 

اند هم طعمه  مماشات با حکام جبال کرد. طبرستان يک

ش کی  یی برم سران يح سی پ مد و مو ها مح عدی آن د و ت

ين  بار آورد. در به  مردم  بین  هم در  سنديهايی  ناخر

میان يک بار اهل رويان و االوس سیاه مرد نام نايب 

شورش  يی  سابقه  شونت بی با خ ند و او  لی را براند وا

شاند )ح  ها را فرون مل قه. 18۰آن هل آ هم ا بار  يک   )

ظاهرًا به تحريک اسپهبد جبال مهرويه رازی عامل خلیفه 

(. بعد از سقوط قه. 18۵ا وضعی فجیع کشتند )سنه را ب

( با آنکه تعدی حکام خلیفه قه. 18۷برمکیان هم )سنه 

در وليات هامونی به نواحی کوهستانی تجاوز نمی کرد 

ضد  بر  بال  کام ج يک ح عام و تحر سندی  جب ناخر باز مو

 عمال خلیفه شد.

سپهبد  مزد و ا نداد هر بین و بار  گر  بالخره دي

پیمان توافق و اتحاد بسته شد انانکه از نواحی شروين 

بی اجازت ايشان »تمیشه تا رويان در تمام وليت جبال 

نتوانسااتی نهاااد همااه  لکساای از هااامون پااای بااه بااا

کهستانها به تصرف ايشان بود و مسلمانان را اون وفات 

در «. رسیدی نگذاشتندی به خاک وليت ايشان دفن کنند

ه بن  فر  حوال جع مین ا شی ه بدهللا حر نب ع که از جا ارون 

به  ضی  ساحت ارا خراج و م يت  برای جبا ستان  لی طبر وا

امالک ونداسپگان رفته بود، به وسیله او به قتل آمد 

سنه  برای قه. 18۷) که  فه  يام، خلی ين ا قارن ا ( و م

اون از  شد،  به ری وارد  سان  ضاع خرا به او سیدگی  ر

صدد ا فت در هی يا ستان آگ ها در طبر شفتگی کار ستمالت آ

حکام جبال برآمد اراکه بدون آرامش آن نواحی در رفع 
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بل  ست و قا توفیقی در ستان  سان و سی های خرا شاش  اغت

 اعتماد حاصل نمی شد.

از آغاز خالفت هارون الرشید حکام طبرستان خیلی 

زود پی در پی عوض شدند اما سیرت آنها که قوم را در 

ستی ست و  صومت دو جوج و خ بًا ل فه غال کار نزد خلی زه 

نشان می داد عوض نشد و خلیفه که وليات شرقی را در 

نار  ستان ک هل طبر با ا يد  يد لزم د می د يه  عرض تجز م

اون  مل  هل آ ست ا بر د يه رازی را  تل مهرو يد. وی ق آ

ناشی از بدزبانی و بدسیرتی او بود و امر شخصی محسوب 

می شد عفو کرد در مورد قتل جعفر بن هارون هم که به 

داسااپگان کشااته شااد خلیفااه اااون از گاازارش زوبااین ون

فرستادگان خويش معلوم کرد از جانب ونداد هرمزد درين 

مل  شدت ع نه  ست از هرگو بوده ا یان ن کی در م مر تحري ا

سپهبد  برای ا ما از ری  کرد. ا خودداری  يی  هوده  بی

شااروين باوناادی و ونااداد هرماازد قااارنی حکااام جبااال 

ن صاحب ديلم طبرستان و همچنین برای مرزبان بن جستا

امان نامه فرستاد و آنها را به حضور طلبید. اسپهبد 

شروين از آمدن به حضور به بهانه بیماری عذر خواست 

اما ونداد هرمزد در حضور خلیفه مورد دلجويی واقع شد 

ن   هادی ا سی ال فه مو برادر خلی با  غداد  که در ب ارا

های  عدادی از آبادي بار ت يک  عالوه  به  بود.  ته  ياف

مرو يد آن را  قل شنهاد خر به وی پی هارون  که  بال را  ج

داده بود، رايگان به مامون پسر خردسال خلیفه واگذار 

فه  با خلی تی  اون وق هم  حوال  مین ا بود. در ه کرده 

شم  شانه خ فت ن فه ر بان خلی بر ز چه  کرد در آن قات  مال

مت  به مال ته  ستاا آمیخ نی گ با لح بود،  کرده  شاهده  م

م اما از ظاهر انان پیداست گفته بود که من تازی ندان

اين »که خلیفه در حق من سخنان غیر دوستانه می گويد 
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و « معنی ارا آنوقت که به کوهستان خويش بودم نفرمود

اين قول او مايه خجالت خلیفه و مزيد تکريم و محبت 

او در حق ونداد هرمزد شد. بدينگونه ونداد هرمزد از 

و هارون در حق  جانب اسپهبد شروين هم اظهار طاعت کرد

 فرمانروايان طبرستان اعتماد و التفات نشان داد.

لی  سی وا بن عی لی  مدن ع که آ فه  حال خلی هر  به 

نده اش او را از  یره کن ظیم و خ هدايای ع با  سان  خرا

ظالم او  فع م که در ر بی آن کرد  صرف  سان من مت خرا عزي

اقدام قاطعی انجام دهد به دنبال اهار ماه توقف در 

بدون آن ند ری و  بال ک سان را دن به خرا کت  صد حر که ق

( اما قبل از بازگشت قه. 189دوباره به عراق بازگشت )

به هرگونه بود قارن پسر ونداد هرمزد و شهريار پسر 

همراه خويش برد.  اسپهبد شروين را به عنوان گروگان

نداد  ست و به درخوا قولی  به  هم،  سعید را  بن  بدهللا  ع

کرد مع هذا به جانشین  هرمزد، از وليت طبرستان عزل

او عبدهللا بن مالک حکم کرد تا قدرت اسپهبدان جبال را 

که  هم  عد   سال ب ند  سازد. ا حدود  هامونی م يات  در ول

جان ) مدينان در آذرباي هور خر بر ظ صول خ ( قه. 192و

ضرورت استمالت مجدد از اهل ديلمان و طبرستان را جهت 

الزام کرد  حصول تامین از آرامش نواحی غربی طبرستان

فرزندان ونداد هرمزد و شروين را نزد پدران فرستاد و 

خود او در طی سفری که در حال بیماری و باز به قصد 

تمیشت امورخراسان، اما اين بار برای دفع عصیان رافع 

 ( وفات يافت.قه. 193بن لیث، در پیش گرفت در طوس )

فت  فات يا شروين و سپهبد  مامون ا مارت  غاز ا در آ

( و وليت او به پسرش شهريار رسید. اندی بعد ق.ه 193)

قارن  سرش  به پ مرو وی را  مزد قل نداد هر فات و هم و

شید و در  طولی نک قارن  مانروايی  ما فر کرد. ا قل  منت



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   9۰9 

مامون  2۰1سال  سردار  به  بن خرداذ بدهللا  که ع جری  ه

کوه قارن در دست  ،دوباره اقدام به فتح طبرستان کرد

ع به  بود.  يار  سر او ماز ين پ ند، در عتال ل باو الوه ا

تد يام  خويش را شعاع  حت ال قارن را ت قدرت آل  يجًا 

درآورد. ازين رو وقتی اسپهبد شهريار بن شروين امارت 

يافت قارن بن ونداد هرمزد که رفیق دوران اسارتش در 

بغااداد بااود بااا او از در اطاعاات درآمااد و سپهسااالر 

سبت به )=صاحب الجیش( او شد و اسپهبد که اندی بعد ن

خود  مرو  به قل مالک او را  سمتی از ا شد ق یر  او متغ

افزود و بعد از او نیز با پسرش مازيار بنای مخالفت 

 نهاد.

سپهبد  فت ا با مخال مارت  غاز ا مان آ يار از ه ماز

با معا سو و  گر رشهريار از يک سوی دي خود از  عم  ضه 

یه در  شورش خرم سعه  يام تو اون در آن ا شد و  جه  موا

ن بود مجوسان ديلم و طبرستان را بر ضد آذربايجان ممک

دستگاه خالفت به اتحاد با خرمدينان تشويق کند و به 

ضرورت  ستان  هامون طبر بال و  ظم در ج ف  ن سبب ح مین  ه

هت  لی را ج فات مح ين اختال هم ا فه  مال خلی شت و ع دا

ظارت  ند ن می کرد قی  ساعد تل ظم نام صلح و ن ستقرار  ا

داذبه را واداشت تا در مجدد بر بالد جبال عبدهللا بن خر

ند و  فری ک کر و  جان  ند و لري نواحی دنباو لم و  دي

هار  سلیم و اظ به ت هر دو را وادار  يار  شهريار و ماز

(. مازيار که به دنبال اين قه. 2۰1طاعت نمايد )سنه 

بول  با ق جا  شد در آن سال  فه ار گاه خلی به در عه  واق

جلب  اسالم و اظهار مسلمانی حمايت و اعتماد مامون را

سن و  یه ابوالح هاد و کن نام ن مد  مامون وی را مح کرد 

شارت  به ا هم  عد  ندی ب مومنین داد. ا لی امیرال قب و ل

مامون و ظاهرًا همراه والی جديد آن موسی بن حفص که 
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شت ) ستان بازگ به طبر بود  عال  بن ال مر   2۰۷نواده ع

نواحی قه. که در آن  شهری  سلیم دو  عم وی در ت ما  (. ا

فه نب خلی يد  از جا هار ترد بود اظ شده  گذار  به وی وا

سپهبد  قات ا مین او شد در ه شته  ست وی ک به د کرد و 

شهريار هم وفات يافت و پسر او شاپور را که به جای 

( و قه. 21۰پدر نشست مازيار در جنگ اسیر کرد و کشت )

عین  هذا در  مع  فت  مت يا بال حکو مام ج بر ت نه  بدينگو

فه ا لی خلی فص وا بن ح سی  به مو که  نايی آن ندان اعت

نداشت نسبت به خلیفه اظهار عصیان نکرد و خلیفه در 

مکاتباااات او را جیااال جااایالن اساااپهبد اساااپهبدان 

پتشخوارجرشاه خواند. اما محمد پسر موسی بن حفص که 

( وليت طبرستان و حکومت قه. 211به دنبال وفات پدر )

بر  خود را  تری  ست بر فت نتوان هامونی آن را يا خش  ب

ل کند و با اين حال توسعه شورش خرمدينان مازيار تحمی

یروان  با پ جان  فه در آذرباي که خلی هايی  و گرفتاري

بابک داشت وی را از توجه به مازيار که در ظاهر نیز 

 هنوز دم از طاعت می زد بازداشت.

صم ) فت معت هد خال غاز ع مامون در آ عد از   218ب

( نیز مازيار مخالفت و عصیان خود را ظاهر نکرد، قه.

يان وی را  با طاهر صومت  که خ بود  عد  سالی ب شش  قط  ف

خراج  که  طاهر  به آل  خراج  مال  سال  تا از ار شت  وادا

خودداری  شد  می  سوب  ها مح خراج آن مع  جزو ج مرو وی  قل

کنااد و اياان اماار را بهانااه اظهااار عصاایان نمايااد. 

ناخرسندی افشین فاتح آذربايجان از آل طاهر هم وی را 

کرد و  شجیع  فت ت ين مخال هار در با اظ يار  بالخره ماز

کرد ) ظاهر  مان  سرا عل شعار  شد و  تد  صیان مر  22۴ع

به قه. فه  مال خلی هامون و ع هل  با ا پ  از آن   .)

یار  سید و کوه قوی ر عزام  به ا کار  ست و  فت برخا مخال
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سپاه  يان و  با طاهر هانی  فع او پن یز در د برادر وی ن

و خلیفه درساخت. هراند به سعی او مازيار غافلگیر شد 

ياران  ست  به د هم  یار  ما کوه تاد ا شمن اف ست د به د

مازيار کشته شد و از همکاری با مخالفان سودی حاصل 

نکرد. مازيار را به سامرا بردند و طبرستان از آن پ  

هه  ست. در مواج طاهر پیو بدهللا  مرو ع به قل سطه  بالوا

مازيار با افشین ارتباط پنهانی آنها که مضمون اتهام 

به  بود  شین  ير اف يار در ز ما ماز سید. ا بات نر اث

جان داد ) نه  قدرت آل قه. 22۵تازيا مرگ او  با  ( و 

قارن هم مثل قدرت آل دابويه خاتمه يافت. ذکری هم که 

بعدها ازين خاندان و از باذوسفان بن گردزاد اسپهبد 

لفور در روايات می آيد ظاهرًا به اخالف مازيار مربوط 

گر ا يی دي یره  به ت بوط  شد مر می نبا قارن  ندان  ز خا

ها در  لی آن مارت مح عد، ا سل ب ندين ن تا ا که  يد  نما

 لفور بدون اهمیت همچنان دوام داشت.

يان در  بال رو شروين و ج بال  يان ج ما فرمانروا ا

ند  کرده بود مک  فه ک مال خلی با ع يار  یام ماز عه ق واق

قدرت محلی آنها تا حدی که برای سلطه آل طاهر قابل 

اند. حکام جبال شروين که آل تحمل تواند بود باقی م

خوانده می شدند در واقع فقط از عهد  -باونديان -باو

قیام ونداد هرمزد در وقايع مربوط به خارج از جبال 

بن  شروين  مان  ند. در آن ز له يافت صت مداخ خويش فر

بر  بود  کره  قدرت  سب  بال ک سمت از ج ين ق که در سرخاب 

يی برای  وفق روايات اتحاد با ونداد هرمزد را وسیله

بن  شهريار  شناخت.  خويش  بال  نواحی ج ستقالل در  سب ا ک

شروين با قارن بن ونداد هرمزد معاصر بود و اينکه وی 

توانست قارن را با خود متحد کند و سپهسالری خود را 

هم به او واگذار نمايد از تفوق خاندان باوند حاکی 
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است و درين زمان بود که قدرت خاندان باوند در جبال 

 حکیم يافت.توين شر

که از  نه  هم آنگو گر  ندان ا ين خا یای ا باو، ن

روايات محلی بر می آيد اندی از جانب اهل جبال خويش 

به امارت انتخاب شده بود ارتباط کسانی که در دنبال 

فترت بعد از قتل او درين جبال امارت يافته اند با 

شخص او به درستی روشن نیست. طرز انتخاب او نیز بر 

ص خانواده فرض  به  ساب او را  سابقه انت يات،  حت روا

ساسانی اندان محتمل نشان نمی دهد. به هر حال منشا 

خاندان باوند آنگونه که در روايات آمده است زياده 

ساختگی به نظر می رسد و احتمال نولد که که آنها را 

خود  که  با آن ندارد  می پ قارن  ندان  يی از خا یره  ت

از قبول انتساب آنها با  اندان قابل قبول نمی نمايد

روان باز معقولتر به نظر می یکیوس برادر خسرو انوش

بدان شروين  بال  سپهبدان ج ظاهرًا ا يد.  باو را  آ هت  ج

نواده کیوس خوانده اند تا با انتساب به وی عالوه بر 

لقب اسپهبد خويش، عنوان ملک الجبال را که به خاندان 

نوان يک لقب دابويه اختصاص داشت نیز برای خود به ع

 موروث عهد ساسانیان ادعا نمايند.

خونین  یام  قت و ق به مو که غل با آن حال  هر  در 

مازيار يکچند قدرت آل باوند را در عقده کسوف افکند 

باره  ند دو ندان باو عدام او، خا یف و ا بال توق به دن

فت و  نازع يا بی م بال  مده ج سمت ع خود را در ق قدرت 

ان هم با آنکه استقالل حکومت بادوسپانان در وليت روي

محدود محلی خود را مثل گذشته حف  کرد با آن از در 

طاعت و دوستی درآمد. قارن بن شهريار نواده اسپهبد 

شروين که در غلبه مازيار از قبول طاعت او سرپیچید و 

به مخالفان او پیوست اندی بعد از قتل مازيار مسلمان 
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غد کابر ب يی از ا ستاده  یز فر فه ن به شد و خلی اد 

سنه  ظاهرًا در  کرد ) سیل  ستان گ تا از قه. 22۷طبر  )

نار )=  يد و ز سلمانی گو یت م سپهبد تهن به ا نب وی  جا

با  ند  ندان باو نه خا سلد و بدينگو ستی( او را بگ ک

با  يار،  برخالف ماز فه،  به خلی سبت  عت ن هار طا اظ

طاهريان و عمال آنها در ظاهر دوستی و همدلی برقرار 

 ساخت.

ج اهل رويان و االوس که منجر به در واقعه خرو

( اسپهبد قه. 2۵۰دعوت علويان و ظهور حسن بن زيد شد )

با  شد  می  نده  بال خوا لک الج مان م ين ز که در قارن 

ارسال نامه و اظهار دوستی کوشید تا داعی را به وعده 

کمک خرسند دارد اما به احتمال قوی انانکه در روايات 

نگ  اون ج که  بود  ضش آن  ست غر مل هم ه يان عا با علو

به  ند وی  یرون را ستان ب ند و از طبر ضعیف ک فه را  خلی

کوه و  مام  تل او ت با ق تازد و  لوی ب عی ع بر دا غدر 

هامون طبرستان را به جهت خود مستخلص سازد و بالخره 

سرزمین را  مام  فه ت به خلی سبت  فاداری ن عالم و با ا

قلمرو قدرت محلی خاندان باو نمايد. ازين رو با وجود 

ظهار ارادت که در حق حسن بن زيد داعی کرد از اينکه ا

به ياران وی ملحق شود خودداری ورزيد. در جنگی هم که 

بین حسن زيد با طاهريان پیش آمد وی با پیادگان خويش 

ما در تال بود ا مراه  سانیان ه که روی داد قبا خرا ی 

يی از  عده  ند و  ست داد گان وی را شک يه پیاد شکر زيد ل

سپاه وی جیش  سران  صاحب ال هر  سالرش دادم له سپه از جم

 درين واقعه کشته شد.

اندی بعد کوهستان وی به دست حسن بن زيد افتاد 

و اسپهبد قارن بگريخت قسمت عمده آباديهايش هم طعمه 

ست  که پیدا شد و انان نی  تاراج و ويرا ضه  تش و عر آ



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  914 

فرمانروايااان خاناادان بادوسااپان و اسااپهبد لفااور از 

قا ندگان آل  يه بازما سپاه زيد با  عه  ين واق هم در رن 

يی  نه  يه را بها به زيد مک  ظاهرًا ک ند و  کرده ا مک  ک

يافته اند تا بدانوسیله از توسعه قدرت خاندان باوند 

قع  به مو شد  می  ها  شت  آن مت و وح يه زح تدريجًا ما که 

بن  قارن  سپهبد  ند ا حال هرا هر  به  ند.  لوگیری نماي ج

فو سپهبد ل بل ا ندی در مقا مت شهريار باو به مقاو ر 

برخاست لشکرهايی که سید به ياری اسپهبد لفور فرستاد 

شامل  مل  مان و آ کالر و ديل بان  یر از داوطل ظاهرًا غ و 

باذوسبان بن فريدون از خاندان باذوسبان رويان هم می 

شد موجب شکست و هزيمت اسپهبد قارن گشت و اون نیروی 

ری طاهريان هم در مقابل سید مغلوب شد و سلیمان طاه

به  خود  شت و  خويش بگذا ند  ستان زن و فرز لی طبر وا

جرجان فرار کرد اسپهبد قارن باوندی ااره جز تسلیم و 

سازش نديد. با سید حسن بیعت کرد پسران خود سرخاب بن 

قارن و مازيار بن قارن را جهت اعالم بیعت به نشانه 

(. اما اندی بعد قه. 2۵2گروگان نزد سید فرستاد )سنه 

به طا مود باز  عت ن لع طا سید خ به  سبت  ست ن يان پیو هر

پسرانش هم به اسارت سید افتادند اماتوانستند فرار 

کنند سید باز تعدادی سپاه به تعقیب او فرستاد آنها 

در جبال شروين و اکثر نواحی هزار جريب غالت مزارع و 

سپهبد  ند ا باه کرد سوختند و ت های او را ب صل آبادي حا

ت و به قوم  رفت و طبرستان قارن هم از کوهستان گريخ

سخت  ست  ند شک ندان باو شد.  و خا ستخلص  سید م برای 

 خورد.

خود را  سرخاب  بن  ستم  نواده اش ر قارن  عد از  ب

ملک الجبال خواند و او نیز مثل اسپهبد قارن در آغاز 

با  باطن  ما در  کرد ا ستی  هار دو سید اظ به  سبت  ن
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مخالفااان سااید ارتباااط داشاات. وی بااه ساابب تلفااات و 

شروين خ ستان  به کوه قارن  جدش  مان  که در ز سارتهايی 

رسده بود به ديلمی هايی که گردش جمع شده بودند نمی 

به  ها را  ين رو آن هد از جب د ستگانی و موا ست بی توان

طراف  نه در ا کرد و بدينگو شويق  طراف ت نی در ا راهز

قلمرو زيديه نا امنی هايی را سبب شد که تحمل پذير 

د رستم وليت قوم  را هم تسخیر نبود. اندی بعد اسپهب

يام از  که در آن ا ستانی  بدهللا خج بن ع مد  با اح کرد و 

جانب صفاريان امارت نیشابور داشت دوستی گرفت و اون 

(، با سید عقیقی که بر داعی قه. 2۶۷کشته شد )شوال 

ياغی بود دوستی گرفت و به دنبال توقیف و قتل وی نیز 

تواری  طراف م ستانهای ا عی در کوه سرانجام از دا بود 

امان خواست و او نیز به وی اجازه داد به وليت خود 

بازگردد عنوان سابق را حف  کند خراج و صدقات وليت 

 را بپردازد و سپاهی هم برای خود نگه ندارد.

( برادرش قه. 2۷۰مع هذا بعد از وفات سید )رجب 

محمد بن زيد معروف به داعی کبیراون در وليات هامونی 

ستم را از ا سپهبد ر کرد و ا بال  نگ ج فت آه ستقرار يا

که در آن  یث  شفاعت عمرول به  ما وی  ند ا ستان را کوه

ايام از جانب خلیفه وليت خراسان را داشت اجازه يافت 

دوباره به قلمرو خود بازگردد و بر وفق شرطهای سابق، 

هم خراج امالک خويش را بپردازد و هم از نگهداری سپاه 

اند سال بعد باز داعی بر وی متغیر شد  خودداری کند.

لی از وی بازگ به ک يت را  خت و رو ول سپهبد بگري فت. ا

جبال شروين هفت ماه در دست داعی باقی ماند و سپاه 

 او در آنجا مستقر گشت.

اسپهبد رستم به رافع بن هرثمه که درين زمان در 

نیشابور امارت داشت پناه برد و به کمک سپاه او اندی 
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از طريق جرجان عزيمت طبرستان کرد. داعی کبیر بعد، 

در مقابل اين سپاه تاب نیاورد به رويان که در آنجا 

هواخواهان بسیار داشت گريخت. اما اندی بعد رافع به 

باهلل  ضد  فه المعت ناامنی از خلی فان و  ئه مخال سبب توط

يه  به زيد عی  با دا صالحه  جان و م سخیر جر بال ت به دن

(، اااون ناخرسااندی سااید را از قه. 281پیوساات )ساانه 

اسااپهبد رسااتم ماای دانساات باارای تااامین خاااطر او 

به ند و  مانی خوا به مه ستم را  سپهبد ر سترآباد ا  درا

غدر بند برنهاد. بعد هم او را به جبال شروين برد و 

با جلب توافق سید برای به دست آوردن اموالش او را 

ها  به شکنجه سخت کشید. اسپهبد رستم درضمن اين شکنجه

ضان  شد )رم بین ه.ق 282هالک  خاير او  موال و ذ ( و ا

محمد بن زيد و رافع تقسیم گرديد اما رافع به دنبال 

دوباره به نیشابور تاخت و  دتحکیم موضع محمد بن زي

ندی  فت و ا حدودخوارزم ر به  خورد.  ست  یث شک از عمرول

 (.ه.ق 283بعد هم در آنجا کشته شد )شوال 

بال  سپهبد ج حال ا هر  به به  مدت غل شروين در 

علويان قلمروشان از جانب وليات بخش هامونی طبرستان 

اار  مدت نا ين  سبب در مین  به ه بود و  يد  عرض تهد در م

بودند يا با عمال خلیفه در ری و خراسان سازش کنند 

سمی و  مانروايی ا به فر يديان  قدرت ز بل  يا در مقا

ت رظاهری در امالک خود قانع شوند. ازين رو حتی در فت

ی عی کب عد از دا که در قه. 28۷) رب شروين  سپهبد  ( ا

کوهستان جانشین اسمی پدرش اسپهبد رستم بود با وجود 

حوادث  يی در  ظه  بل مالح قش قا مارت ن مدت ا سبی  طول ن

هم در  شروين  بن  شهريار  شین او  فت. جان ستان نیا طبر

آغاز قیام سید ناصر اطروش با حمله سپاه او مواجه شد 

ه او با ابوالعباس صعلوک امیر ری که (. اراک.قه 3۰1)
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از جانب سامانیان در آنجا امارت داشت و بدسیرتیش در 

طبرستان محرک قیام مجدد زيديه بود در ساخته بود مع 

هذا اندی بعد با استقرار قدرت ناصر در تمام طبرستان 

اسپهبد شهريار بن شروين هم با او از در صلح درآمد. 

د و جانشین او حسن بن قاسم بعد از ناصر نیز با داما

ضان  با ه.ق 3۰۴)رم مد و  ستی درآ عت و دو ( از در طا

تعهااد پرداخاات خااراج معهااود قلماارو خااود را باارای 

می  کر  هی من عروف و ن مر م هت ا که ج عی  ستادگان دا فر

آمدند گشوده داشت اما وليات جبال از غدر عمال داعی 

مان  ها در ا می آن هان ديل ستبرد هواخوا غارت و د و 

اند و اسپهبد شهريار با وشمگیر آل زيار و حسن بن نم

 بويه نااار روابط دوستانه يافت.

اسپهبد رستم بن شروين انانکه يک سکه او )ضرب 

( نشان می دهد با خلیفه المطیع و رکن قه. 3۵۵فريم 

الدوله ديلمی کنار آمد و بدينگونه اظهار طاعت نسبت 

خود  مارت  تامین ا سیله  يه را و سکه به آل بو کرد. 

( که نقش ه.ق3۶۷ديگری از او در دست است  )ضرب فريم 

سبت  هد وی را ن ضدالدوله در آن تع نام ع لی هلل و  لی و ع

ستم  بن ر بان  هد. مرز می د شان  شیع ن يه و ت به آل بو

ظاهرًا پسر همین اسپهبد بود که مرزبان نامه و نیکی 

مه را به زبان طبری انشا کرد. همچنین شیرين خاتون ون

وف به سیده ملکه مادر مجدوالدوله که قصه جواب او معر

مین  تر ه قولی دخ به  یز  ست ن عروف ا مود م يد مح به تهد

 اسپهبد رستم بود.

حدود عب فات  بر ه.ق 3۶9د از او )و سرش دارا  ( پ

از   وفق روايات محلی هشت سالی بیش حکومت نکرد و پ

هذا  مع  سید.  بن دارا ر شهريار  به  مارت  بت ا او نو

ی خااود دارا ظاااهرًا بااا تنااازع باارادرانش فرمااانرواي
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مرزبان بن رستم و شروين بن رستم مواجه شد )مخصوصًا 

( که سکه های آنها باقی است و قه. 3۷1-۶بین سالهای 

يک  قق  حاکی از تح هم  ها  سکه  ين  ضرب ا جرد  ته م الب

سد.  می ر ظر ن به ن ها  برای آن يدار  مانروايی پا فر

ب پدر  عد از  که ب هم  بن دارا  سید شهريار  مارت ر ه ا

ظاهرًا يکچند به وسیله يک خويشاوند خود که برادر زن 

به  عدها  شد. ب نده  فريم را بود از  می  له ديل فخرالدو

بر  ست  باره توان که وی دو بود  شمگیر  قابوس و مک  ک

 (.قه. 388تختگاه پدر دست بیابد )ح 

يار و آل  فات آل ز که اختال يد  می آ بر  قراين  از 

ضعف و ا سالهای  ين  يه در مانروايی بو ها فر طاط آن نح

خاندان باوند را نیز در منازعات دايم غرق کرده بود 

ين دو  به ا ساب  با انت شان،  برادران و خوي بًا  و غال

سالله، معارض و مدعی يکديگر می شدند در مورد شهريار 

سال  حدود  ظاهرًا در  که  شد  39۰بن دارا  سموم  جری م ه

ار مقاله خاطره يی جالب در يک روايت افسانه گونه اه

( هست که از مسافرت قه. ۵۵۰نظامی عروضی )تالیف حدود 

حکیم ابوالقاسم فردوسی سراينده شاهنامه به درگاه او 

حاکی است. با آنکه در اصل قصه ترديد بسیار هست از 

فحوای آن بر می آيد که شهريار بن دارا و اجداد او 

قديم  شاهان  خالف پاد له از ا هار مقا تالیف ا هد  در ع

ب می شده اند و با آنکه ارتباط واقعی اسپهبدان محسو

با سلسله اسپهبدان منسوب به  -عصر ساجوقی -اين عصر

باو هم محل تامل است ظاهرًا اسپهبدان طبرستان درين 

عصر همچنان می کوشیده اند خود را به باو و باو را 

دارند. انانکه  ببه شاهزاده کیوس پسر قباد اول منسو

هم که در همین عصر و تا قرنها بعد باذوسپانان رويان 

نی  ستان حکمرا بی طبر ستانهای غر ها در کوه خالف آن ا
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داشته اند از طريق انتساب به گیل گاوباره خود را به 

 اند. اماسپ برادر قباد منسوب می شمردهشاهزاده ج

اين سالله اخیر که لقب استندار )= استاندار( را 

چون ن سپان هم نوان باذو نام و ع ثل  يی از هم م شانه 

سابقه اشتغال به امور کشوری اجداد خويش به کار برده 

اماسپ باز جاند با وجود انتساب به خاندان شاهزاده 

تا پايان عهد آل دابويه نقش قابل مالحظه يی در حوادث 

ند و  شته ا خويش ندا مانروايی  حدود فر حوزه م خارج از 

هد  مان ع ندان از ه ين خا يان ا نام فرمانروا که  با آن

ست از ظ شده ا کر  لی ذ يات مح يه در روا هور آل دابو

« اهل عدل و رافت»احوال پیشینیان آنها جزين قدر که 

ند و در  نان اخو»بوده ا شیدن و  سفره ک ستردن و  ن گ

زبانزد عام و خاص بوده اند، تقريبًا ایز ديگری « دادن

شناخته نیست. مع هذا لقب استاندار آنها را به نیايی 

بوده است و عنوان باذوسپان ايشان را « استاندار»که 

به صاحب منصبی که مباشر امالک خاصه بوده است منسوب 

های  نه کار به اينگو شتغال  سابقه ا با  می دارد و 

کری  يه ذ قدرت آل دابو که در دوران  ته  ين نک اداری، ا

يه  شد ما یان نبا صر در م سی ع حوادث سیا ها در  از آن

 تعجب نیست.

بن  سبان   حال پاذو هر  که وی را در  یل  « آدم»گ

نواده سر و  نین پ ند و همچ نده ا سالله خوا ين  وی  ا

خورزاد و پاذوسبان بن خورزاد، جملگی در روايات محلی 

به همین خوان گستری و نان بخشی ياد شده اند. اولین 

يی در  نام و آوازه  سالله  ين  بین ا که در  مانروايی  فر

با يت  سی ول سقحوادث سیا بن باذو شهريار  شت  پان ی گذا

بود که در روايات محلی وی را اهارمین فرمانروای اين 

يات  ين روا جب ا بر مو هم  که  ند. وی  ته ا ندان گف خا
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که بعدها وليت رستمدار  -نزديک سی سال در جبال رويان

حکم راند در اتحادی که ونداد هرمزد،  -خوانده می شد

اسپهبد شروين، و مسمغان ولش را برای ايجاد يک شورش 

ضد خلیفه در تمام طبرستان، به هم نزديک کرد عام بر 

(. پسر وی وندا امید بن قه. 1۶۶نیز شرکت داشت )سنه 

شورش  ين  که از شواريهايی  بال د به دن ظاهرًا  شهريار 

عايد فرمانروايان محلی گشت مسلمان شد و هراند درين 

باب ایزی در روايات نیست نام پسرش عبدهللا ظاهرًا مويد 

بدهللا بن وندا امید هم که بعد از پدر اين دعوی باشد. ع

به حکومت رسید انانکه از اشارت طبری بر می آيد در 

ستیالی  به ا جر  کالر من االوس و  يت  که در ول شی  شور

( شرکت داشت. به روايتی قه. 2۵۰علويان زيدی شد )سنه 

عی  سالر دا خود را سپه برادر  نوه  يا  برادر زاده  هم 

ارن که هفتمین فرمانروای کرد. جانشین او فريدون بن ق

اين سالله بود نیز پسر خود پاذوسبان بن افريدون را 

عی  مک دا به ک طاهری  بدهللا  بن ع سلیمان ا با  نگ  در ج

 (.قه. 2۵2فرستاد )

دوستی و تفاهم اهل رويان و کالر با طوايف گیل و 

ديلم که دعوت داعیان شیعه در بین آنها از اوايل عهد 

از اسااباب اسااتقبال  عباساایان مجااال قبااول يافاات

ها  تیسباذوسپانان از ظهور زيديه بود مع هذا اين دو

غالبًا دوام نداشت و همین نکته گه گاه باذوسبانان را 

با مخالفان علويان به همکاری کشاند. انانکه دهمین 

فرمانروای اين سالله هروسندان نام يک بار با مخالفان 

هت  یر ج صر کب ساخت. تنا ید او در یف و تبع سبان وق پاذو

( داعی ه.ق 32۰ديگر به نام شهريار بم جمشید )وفات 

صغیر را که بدو پناه برد گرفت و نزد علی بن وهسودان 

فرستاد. در تمام دوره يی که طبرستان بین آل زيار و 
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آل بويه دست به دست می شد باذوسبانان هم مثل ساير 

لی  قدرت مح ستند  می توان ها ن ناه آن جز در پ ها  سالله 

را حف  کنند. ازينرو بود که تا پايان قدرت آل خود 

با  قرابن  ستی و  طرح دو با  يان  سپانان رو يه، باذو بو

لی  مورا مح قول  به  ندان  ين خا مرا ا خود را »ا يت  ول

) «.مضبوط می داشتد و به کام دل روزگار می گذرانیدند

يران  مردم ا تاريخ  تاب  تاب از ک سمت از ک ين ق بع ا من

ايان آل بويه  زنده ياد دکتر ازپايان ساسانیان تا پ

 عبدالحسین زرين کوب اخذ شده است.(

 

 

     ملوک شبانکاره

سال    که از  يران  لوک ا ست از م سله ای ا نام سل

سال  ۴۴8 به ارث  ۷۵۶تا  خود  جدادی  يت ا ه.ق. در ول

لوب و  فر مغ ست آل مظ به د که  تا اين ند  مت میکرد حکو

برافتادند. سلسله نسب ايشان را معین الدين نطنزی در 

تاريخ ملوک شبانکاره انین نويسد: نظام الدين حسن بن 

س بن يو یی  بن يح براهیم  بن ا سماعیل  بن ا قوب  بن يع ف 

بن  مد  بن مح براهیم  بن ا بارز  بن م یی  بن يح نه  مهمو

اسماعیل بن مرزبان بن يزدجرد بن شهريار بن خسرو )بن 

ساب  مع الن لف مج باد. و مو بن ق شیروان  بن نو مز(  هر

 ]بن باباک[شبانکاره گويد: که ايشان از اسباط اردشیر 

کرده اند و  اند. و از نژاد کرد بوده و به فارس فرار

سبب تسمیه ايشان به شبانکاره اشتغال به اوپانی بوده 

است. و ابن البلخی در احوال شبانکاره کرد پارس انین 

کری  پارس ذ شبانکاره را در  قديم  گار  به روز سد:  نوي

شبانی و  شان  شه اي که پی ند  قومی بود شان  که اي بود  ن
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هیزم کشی و مزدوری بودی به آخر روزگار ديلم در فتور 

اون فضولیه فراخاست، ايشان را شوکتی پديد آمد و به 

سالح آور و  سپاهی و  گان  تا هم شت  می گ يادت  گار ز روز

اقطاع خوار شدند و از جمله ايشان اسمعیلیان اصیلند 

سب  سمعیلیان ن ست: ا ين ا شبانکارگان ا حال  سب و  و ن

ايشااان بااا بطناای ماای رود از فرزناادان منااواهر ساابط 

شاه نبو که پاد يدون  له آفر ما از جم طن، ا ند آن ب د

اسپهبدان بودند و در عهد اسالم اون لشکر عرب، پارس 

بگرفتند اين قوم را اون ديگر پارسیان قهر کردند و 

آواره شدند و به شبانی و گوسپندداری افتادند و مقام 

به ضاد شوربانان کردند از دشت آورد ... و همه ساله 

ار با کالیجار از کوه به کوه میگشتند تا به آخر روزگ

به  لم  لت دي ند و دو ست گرفت به د جرد  ند و داراب برفت

کردن و  ستند  شان نتوان فع اي بود و د سیده  جام ر ان

ايشان بسیار شدند و قومی گشتند و اصل اين قوم در آن 

وقت دو برادر بودند: يکی محمد بن يحیی و اين محمد 

پدر سلک بود که حسويه پسر اوست و ديگر نمردبن يحیی 

در بزرگتر بود. دارابجرد به حکم او بود. پ  از برا

سله از  ين سل های ا یره  کر ت به ذ سنامه  لف فار آن مو

شکانیان  سعوديان و  یان و م یان و کرزوب یل رامان قب

پردازد و گويد: قوم شبانکاره کوه نشین اند، مردمانی 

باشند مفسد و راه زن و مقام در قهستان گرمسیر دارند 

د و اتابااک ايشااان را عاااجز و اکنااون ضااعیف الحالناا

شته. و  کرده و بردا هالک  شان  سران اي ست و  یده  گردان

تن بوده اند به ترتیب زير  1۵اما ملوک شبانکاره که 

 حکومت کرده اند:

ضولیه از  -1 یی  -2ه.ق.  ۴۵9تا  ۴۴8ف لدين يح ظام ا ن

سن از  ظام  -3...  ۴۵9بن ح بن ن مود  لدين مح ظام ا ن
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یی از ...  لدين يح طب  -۴ا تا ق بارز ...  لدين م  ۶2۴ا

بارز از  -۵ه.ق.  بن الم مد  لدين مح لک مظفرا تا  ۶2۴م

لدين از  -۶ه.ق.  ۶۵8 لک مظفرا بن م بارز  لدين م طب ا ق

نظااام الاادين حساان باان محمااد  -۷ه.ق.  ۶۵9تااا  ۶۵8

نصااره الاادين  -8ه.ق.  ۶۶2تااا  ۶۵9مظفرالاادين از 

ه.ق.  ۶۶۴تا  ۶۶2ابراهیم برادر نظام الدين حسن. از 

 -1۰ه.ق.  ۶81تااا  ۶۶۴جااالل الاادين طیااب شاااه از  -9

شاه. از  یب  برادر ط سماعیل  لدين ا  ۶۶8تا  ۶81بهاءا

 ۷2۵تا  ۶۶8نظام الدين حسن بن طیب شاه. از  -11ه.ق. 

تا  ۷2۵نصره الدين ابراهیم بن اسماعیل. از  -12ه.ق. 

سن از ...  -13...  لدين ح کن ا لک ر لدين  -1۴م تاج ا

ملک  -1۵ه.ق.  ۷۴2تا حدود  ۷3۵جمشید بن اسماعیل از 

 ه.ق. ۷۵۶تا  ۷۴2اردشیر از 

 

 (4۷3-654) اسماعایالیاه

شیعه  مذهب  شعب  فرق من سماعیلیه " از  قه " ا فر

است. ظهور اين فرقه، نتیجه اختالف در امامت اسماعیل 

باوده   با برادرش حضرت موساي بان جعفرالكااظم ) ع (

است. اينان معتقد بودند كه بعد از امام جعفر صادق ) 

مت   ع ( شته اما پدر در گذ پیش از  سماعیل  سرش ا اون پ

محمد بن اسماعیل منتقل شده كه سابع تام بوده و دور 

 هفت به او خاتمه يافته است . 

سیم  ند دور تق به ا شر  تاريخ ب نان،  قاد آ در اعت

اماامي   طق" ومي گاردد و هار دور باا پیاامبري "ناا

همااان پیااامبران  آغاااز مااي شااود. ناطقااان،   "اساااس"

اولوالعزم اند كه تعداد آنان هفت نفر است و پ  از 

هر  ند. دوره  مي آي كار  مام روي  فت ا ناطقي، ه هر 
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سد،  سر ر به  اون دور او  ست و  سال ا هزار  یامبري  پ

پیامبر ديگري با شريعتي نو ظهور مي كند. اين پیامیر 

شین  يا شريعت پی ساس  يا ا مام )  يد. ا مي نما سخ  را ن

 وصي ( عالم به علم تاويل شريعت است . 

گروه  به دو  شر  فراد ب سماعیلیان، ا يدگاه ا از د

تقسیم مي شوند: ويژگان يا نخبگاني كه با طي مراحل 

عالم يا   مختلف به باطن شريعت دست مي يابند و ديگر،

فاه به درك م قادر  قط  كه ف سماعیلي  یر ا يت غ یم اكثر

سازمان مذهبي اسماعیلیان  ظاهري مذهب هستند. همچنین، 

بر مراتب و درجات منظمي استوار بود كه از پايین به 

، (عبارت بودند از: مستجیب )تازه وارد به گروه  بال،

 ماذون، داعي، حجت، باب و امام .

ضي  ستور و در بع ها م ضي از دوره  مان در بع اما

قاد ا به اعت ستند.  شكار ه گر آ سماعیلیان، در دوره دي

ستر )ياغیبت امام( دعات موظف اند كه ابالغ امر كنند. 

در اين دوره، فقط باب و نخبگان قادر به رويت امام 

تا  سماعیل  مد ا ستر را از دوره مح نان دوره  ستند. آ ه

ترين  ند. معروف مي دان یروان  هدي در ق یدهللا الم یام عب ق

حسان بان   داعیان اسماعیلي در اين دوره، اباو عبادهللا

قداح بودند   و  احمد زكرويه )معروف به ابوعبدهللا شیعي(

 كه خود اصل ايراني داشتند . 

ه.ق. ابوعباادهللا الشاایعي بااذر دعااوت  29۷در سااال 

اسماعیلي را در میان قبايل كتامه )در شمال آفريقا( 

بوس  سه مح كه در سجلما هدي را  ید هللا الم ند. وي عب پراك

شاند.  سماعیلیان ن عوت ا خت د بر ت كرد و  بود، آزاد 

عبیدهللا پ  از استقرار در قیروان، مدعي خالفت و امامت 

نام  شد.  سالم  به ا ساب  یل انت به دل سماعیلیان  عوت ا د
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"  حضرت فاطمه ) س (، دخت گرامي پیامبر اسالم ) ص ( ،

سر  سرعت در سرا به  عوت،  ين د شد. ا نده  فاطمي " خوا

سطین، شام، فل حرين،  من، ب قا، ي يران   شمال آفري و ا

 انتشار يافت . 

با  ست  سماعیلي توان شیعي ا فت  مدتي خال ندك  در ا

همپايي كند. حتي درياي مديترانه خالفت عباسیان بغداد 

سه را  نادر فران سازد و ب ناامن  یان  براي اروپاي را 

" جنوا " را هم به تصرف خود  رغارت كند. همچنین، بند

 365درآورد. جااوهر سیساایلي در دوران المعزلاادين هللا ) 

ه.ق.( مصر را از تصارف اخشایريان در آورد و "   341/

م حضرت زهراي ازهر ، جامع الزهر " را كه نامش از نا

 علیها السالم ، گرفته شده است ، تاسی  كرد. 

فه ) مین خلی يز پنج ه.ق. (  365 -385 در دوران عز

دولت فاطمي به اوج قدرت رسید و از اقیانوس اطل  تا 

درياي سرا، يمن، مكه و دمشق گسترش يافت. حتي، يكبار 

قدرت  شد و  كر  به ذ فاطمي در خط فه  نام خلی صل  در مو

اد در مقابل آن تحقیر گرديد. داعیان اسماعیلي كه بغد

در ديلمان و الموت و  از آغاز دعوت در ايران بودند، 

قهستان و دامغان و سیستان )كه هنوز سنتهاي باستاني 

و سنن و شعاير شیعي مذهبان يا سابقه دارالهجره هاي 

ند.  قرار گرفت پذيرش  مورد  شت(  هان دا خوارج را در اذ

نا ترين آ سال معروف به  توفي  حاتم رازي )م  322ن، ابو

كوه  كوكبي در گرد بدالملك  لم و ع قه دي ه.ق.( در منط

بن  سین  سگزي( در ري و ح قوب  بو يع سحاق )ا غان و ا دام

 مرورودي در خراسان بودند . 

ابوحاااتم رازي گروهااي از ديلمیااان را از جملااه 

يوسف ابي الساج )عامل   مردآويچ زياري،  اسفار شیرويه،
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به كیش خود آورد. محمد نخشبي كار مرورودي را ري( را 

در خراسان دنبال كرد و بسیاري از رجال دولت ساماني 

سران  لت  جه دخا لي در نتی ند. و عوت او را پذيرفت د

نظااامي، و لشااكريان تاارك تبااار ساااماني، بساایاري از 

سیدند و  تل ر به ق شبي  مد نخ له مح سماعیلیان و از جم ا

نین،  هم  همچ سگزي  قوب  بو يع مد ا بن اح لف ا ست خ به د

 ه.ق.( كشته شد .  399صفاري )متوفي به سال 

به  سماعیلیان  یب ا تل و تعق سامانیان، ق پ  از 

سیاري از  فت و ب مه يا نوي ادا مود غز سلطان مح ست  د

اسماعیلیان طالقان خراسان كه از ابو علي سیمجوري در 

سیدند و  تل ر به ق ند،  مي كرد يت  مود حما بل مح مقا

تان هند هم تبعید شدند. ولي، نه نتها اسماعیلیان مول

شور  یان پر یت داع به فعال ها  شتارها و تعقیب ين ك ا

اسماعیلي خاتمه نداد، بلكه دعوت آنان در سراسر قرون 

 اهارم و پنجم هجري ادامه يافت . 

پنجم،  قرن  سماعیلي در  غان ا هره مبل صترين ا شاخ

هد   غاز ع یت او از آ بود. فعال ياني  سرو قباد صر خ نا

ندران و سلج سرو در ماز صر خ غات نا شد تبلی شروع  وقي 

خراسان باعث گرديد كه فرقه خاصي از اسماعیلیان ، به 

 نام " ناصريه " در اين نواحي پديد آيد . 

در همین اوان ( دعات ديگر  در ناحیه جبال نیز )

نان،  ترين آ نام آور ند.  عوت بود شر د سرگرم ن فاطمي 

مد( بود سرش )اح طاش و پ بدالملك ع بل از ع مد ق ند. اح

دستگیري و مرگ دلخراش خود، به حسن بن علي بن محمد 

صباح )كه به وسیله امیر ضراب و بونجم سراج به كیش 

. داسماعیلي در آمده بود( توصیه كرد كه به مصر برو

ه.ق. به مصر رفت، ولي با وجود تالش  465حسن در سال 

فااراوان نتوانساات بااا المستنصاارباهلل )هشااتمین خلیفااه 
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اطمي( مالقات كند. وي پ  از يك سال و نیم توقف در ف

 ه.ق. به ايران بازگشت .  4۷3مصر، در سال 

حسن مدت ده سال نواحي شمال و مركز و شرق و غرب 

پا  ير  سب ز گاهي منا ست آوردن پاي براي بد يران را  ا

ه.ق. با كمك قاضي حسین  483گذاشت. سرانجام، در سال 

شیز( و ا قايني ) سابق تر كان حاكم  لم م سماعیلیان دي

مناسب را به دست آورد. وي قلعه الموت را تصرف كرد. 

سال  عه در  ين قل لوك  246ا كي از م سیله ي به و ه.ق. 

جستاني ديلم ساخته شده بود. حسن بعد از تعمیر قلعه، 

ه.ق. قاضي  484آن را پايگاه دعوت جديد خود قرارداد 

اد. وي حسین قايني را به دعوت قهستان و خراسان فرست

با كمك اسماعیلیان قهستان قلعه باستاني "دره " را، 

كیلااومتري جنااوب شاارقي بیرجنااد و در مجاااورت  15۰در 

 سیستان تصرف نمود . 

تصرف "الموت" در ديلم، "دره" در قهستان، دولت 

نان  مود و آ سماعیلیان ن عوت ا طر د جه خ سلجوقي را متو

تاش  یر يورون كرد. ام شديدي وادار  كنش  به وا در را 

هاء  خود )ب ستاني  حد سی با مت ساروغ  قزل  موت و  ال

ند.  ست يازيد سماعیلیان د یه ا تي عل به حمال له(  الدو

اما، مقاومت محصوران و مرگ ملكشاه عملیات را ناتمام 

ابو طاهر اراني ديلمي نیز به  گذاشت و همزمان با آن 

زناادگي وزياار سااالخورده خراسااان )خواجااه نظااامي 

 الملك(خاتمه داد . 

گويا تقدير بر اين بود كه دستار وزارت و تاج 

شاهي همزاد يكديگر باشند. اسماعیلیان با استفاده از 

  تصارف دژهااي ديگاري  فترت مرگ سلطان و وزير دست به

سال  ند و در  ني  486زد ند او، يع یان دو فرز ه.ق. م
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المصطفي لدين هللا مشهور به نزار و المستعلي باهلل احمد 

جانشیني پدر بودند، اختالف افتاد. در  كه هر دو مدعي ،

ستعلوي"  نزاري" و "م گروه " به دو  سماعیلیان  جه ا نتی

سمي  صورت ر به  شام  يران و  سماعیلیان ا سیم شدند.ا تق

  طرفدار "نزار" شدند. و اسماعیلیان مصر و بالد مغرب،

بااه اماماات "مسااتعلي" معتقااد شاادند. اسااتقالل جناابش 

جدايي آن از يران و  سماعیلیان ا عوت  ا به د صر ،  م

  نزاريان روح و شور جديدي بخشید .

ه.ق. قلعه " لمسر " را در  489نزاريان در سال 

ساد  ند. ف سازي نمود یر و نو صرف و آن را تعم موت ت ال

داخلااي دولاات ساالجوقي و نظااام اقطاااعي آن، نیااروي 

يي  به نیرو به مثا ستان  موت و قه سماعیلیان را در ال ا

جا  تا آن بود  ساخته  خش  جات ب سیمجوري )از ن نور  كه م

بازماندگان خاندان كهن سیمجور( قلعه طب  مسینان را 

به علت دراز دستي حاكم سلجوقي، به اسماعیلیان وگذار 

نمود و همانند او عمید مسعود زورآبادي )رئی  منطقه 

شیز( برد.   تر  ناه  سماعیلیان پ به ا كان  ستم تر از 

عدها،  ب ب سعود زورآ لدين م ندان عالءا براي تالش فرز ادي 

یب  شید و خط جه نبخ سیان، نتی نام عبا نه  به  یاي خط اح

شمگین  هان خ سماعیلیان و هواخوا سیله ا به و شیز  تر

 ايشان پاره پاره شد . 

نوب،  ستان از "دره" در ج قه قه شیز در  منط تا تر

كي در  طب  گیل تا  شرق،  سینان در  طب  م شمال، و از 

ط سماعیلیان  مد. ا سماعیلیان درآ صرف ا به ت ب  غرب، 

با  قديمي  خانواده  يك  یري از  سر ام شت  كي در پ گیل

جدال  ند و در  قرار گرفت سماعیلي  مذهبي ا هن  سنتهاي ك

فرزندان ملكشاه )بر كیارق و سنجر( به نفع بركیارق 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   929 

وارد كارزار شدند، كه اندان هم موفق نبود. با محكم 

نان  ستان، آ موت و قه سماعیلیان در ال پاي ا جاي  شدن 

شروي در  ماده پی خود آ صرفات  سترش مت گر و گ قاط دي ن

يا "گنبدان دژ  گردكوه " ه.ق. قلعه " 493شدند. در سال 

به وسیله   كیلومتري ارتفاعات شمالي دامغان ، 15" در 

  رئی  مظفر مستوفي اصفهاني )حامي قديمي اسماعیلیان(

قلعه شاه در اصفهان به وسیله   فتح شد. در همین سال،

 صرف شد . احمد بن عبدالملك عطاش ت

اسماعیلیان قوم  با تصرف قالع " استوناوند " و 

" اردهن " و " لجوردي " ، در مسیر راه ري به خراسان 

، اين راه را به دست خود گرفتند و از كاروانیان باج 

 و خراج طلب كردند . 

هجومهاي پیاپي سلجوقیان از ري، و آل باوند از 

سرگرم پیشروي طبرستان، بي نتیجه ماند و اسماعیلیان 

پنجم ه.ق.  قرن  خر  ند. در اوا جوار بود ناطق هم در م

قه  نوبي منط ستاهاي ج به رو ستان  سماعیلیان قه فوذ ا ن

بیهق رسید و از آنجا با تصرف دژهاي نواحي ديگر در 

جنوب قوم ، پیوستگي بیشتري با قالع خود در كناره راه 

ستان و  نین در خوز ند. همچ ست آورد به د سان  به خرا ري 

ان و شاامنكوه ابهاار ، دژهاااي ديگااري بااه دساات ارجاا

 اسماعیلیان افتاد . 

حرف و  صاحبان  شتر  سماعیلیان بی هان ا هوا خوا

فقااراي شااهرها و رانااده شاادگان از روسااتاها بودنااد. 

كري  سالف ف صفا )ا خوان ال سیله ا به و قبال  حرف  صاحبان 

داده شاااده بودناااد، اماااا   ساااازمان اساااماعیلیان( 

تازه در حي  سماعیلیان رو عد  ا ضاع ب ند. او آن دمید

به لي  كه از ل عادي )انان مردم  ستايیان و  صادي رو اقت
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سنايي  لي و  ند غزا با مان ما و اد خان و عل ثار مور آ

ست( شهود ا فوذ   م بود. ن موثر  سیار  گرايش ب ين  در ا

یز  سنجر ن گاه  به خواب كه  سید  جايي ر تا  سماعیلیان  ا

شهرت ند.  فرو كرد ستر او  بر ب جري  ند و خن  راه يافت

صباح،  سن  به ح نان  فاداري آ سماعیلیان و و بازي ا جان

بود.  كرده  جاد  مون آن اي سانه اي در پیرا له اي اف ها

قلمرو اسماعیلیان در قهستان، وسیعتر از قلمروشان در 

عدها  كه ب ند  حدي بود ئی  وا نان داراي ر بار و آ رود 

"محتشم" خوانده مي شد. قالع اسماعیلي در عین استقالل 

 ز الموت اطاعت مي كردند . داخلي همگي ا

سال  خر  بزرگ  518در اوا یا  صباح، ك سن  ه.ق. ح

امید رودباري را جانشین خود ساخت و او را به مشاوره 

با اند نفر از بزرگان اسماعیلي وصیت كرد و خود در 

گذشت. مرگ حسن صباح دشمنان اسماعیلیان را برانگیخت 

سلجوقی جوم  مورد ه گر  بار دي ستان  موت و قه ان و و ال

طبرستانیها و سیستانیها قرار گرفت. در اين راستا تب 

نابود  شهرها را  عادي  مردم  سیاري از  شي ب سماعیلي ك ا

ساااخت. لیاقاات وكااارداني كیااابزرگ امیااد، آرزوي 

به زودي  كرد و  بر آب  قش  سماعیلیان را ن نداختن ا برا

اسماعیلیان نزاري بر "بانیاس" و "قدموس" و "مصیاف" 

شدن سلط  شام م لم،در  یه دي نان در ناح شم   د. آ بو ها ا

سركوب  يدي را  شیعیان ز شورش  ند و  تش زد يدي را آ ز

كردند. همچنین قالع "تكام جان" و "مركلیم" و "جاكل" 

سماعیلیان در  قدرت ا ند.  صرف كرد لم ت شكور دي را در ا

فردي به جايي رسید كاه "المسترشاد"   انجام كشتارهاي

سالم به در نبرد.  خلیفه عباسي نیز از كارد آنان جان

سال  ید در  بزرگ ام یا  مد  521ك شت و مح ه.ق. در گذ
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)فرزند او( جانشین وي شد. در دوران محمد نیز، حمالت 

حاكم ري اسپهبد   سلجوقیان ادامه يافت. در اين راستا،

علي بن شهريار باوندي حمالت متعددي به رودبار الموت 

تند و نمودند، تا آنجا كه از سر انسانها مناره ساخ

به  ستاها را  سیاري از رو سنجر ب برادران  ستان  در قه

پي آن، ند. در  بديل كرد به ت حاكم   خرا هم  سماعیلیان  ا

 ري و فرزند اسپهبد باوندي را به قتل رساندند. 

محمد در پناه  وقايع نگاران از گذشت و جوانمردي

ند . وي در  ستوده ا كرده و آن را  ياد  شمن  به د دادن 

جاي او ه.ق. در  55۷سال  به  ند وي  سن فرز شت و ح گذ

نشساات. منااابع اسااماعیلي حساان را فرزناادزاده امااام 

نزار مستنصر، دانسته اند كه در خانه محمد   اسماعیلي،

و در لباس فرزند و بر سر میراث امامت نشسته است. در 

یان  ید در م بزرگ ام یا  مد ك مت مح خر حكو سالهاي آ

زيستي حسن  جوانان جنبشي براي بازگشت به دوران ساده

صباح و احیاي شكوه و عظمت آن زمان پديد آمد. بسیاري 

قاطي  فاني و الت هاي عر شه  ساس اندي بر ا نان  از آ

شريعت را درك  باطن  كه  ساني  كه ك ند  هان آن بود خوا

ند،  كرده ا ند و  ن حت گرد شريعت را ظاهر  نج  مل ر از تح

قیدوبندهاي آن برداشته شود. البته اين خواسته ها و 

به وسیله محمد سركوب شد. اما با مرگ وي  ها، ابراز آن

بسیاري از فراريان و تبعیديان به الموت بازگشتند و 

ه.ق. در الموت و  559دو سال بعد، يعني در رمضان سال 

ید  سماعیلي "ع شیوه ا به  مادي و  ناي ن ستان در مع قه

به فرمان وي بندهاي شريعت  قیامت" بر پا شد. همچنین، 

س مومنین ا گردن  نان در از  شد و آ شته  ماعیلي بردا

 اعمال خود آزاد شدند . 
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لیكن اين امر مشكالت بسیاري براي حسن برانگیخت 

و بسیاري از معتقدان به شريعت اسماعیلي راه هجرت در 

ست  به د عد  نیم ب سال و  يك  یز ،  سن ن ند. ح پیش گرفت

كه از هواداران شريعت بود . به قتل رساید  برادرزنش 

 . 

م ند او (پ  از وي مح ضل و   د ) فرز مردي فا كه 

درس خوانده بود و از حكمت و فلسفه اطالعات كافي داشت 

، به فرمانروايي رسید . از معاصران معروف وي ، امام 

 فخر رازي بوده است .

كي از  خررازي، ي مام ف جذب ا براي  سماعیلیان  ا

فدايیان را به ري فرستادند كه بعد از آن روابط امام 

حسنه شد. بنابر قولي، او برهان قاطع ) و اسماعیلیان 

را در آستین اسماعیلیان ديده بود. در دوران   كارد (

نر ) مالت ا فت و  وي، ح مه يا سلجوقي( ادا مراي  كي از ا ي

ين  قزوين، ا شهر  بل  ساختن دژي در مقا با  سماعیلیان  ا

شهر را بیش از پیش مورد تهديد قرار دادند. در شام، 

الدين ايوبي با صلیبیان سود  نزاريان از مبارزه صالح

مواضع خاود پرداختناد. در اواخار   جستند و به تحكیم

دولت غوريان،   ه.ق. به بعد ( 586دوره حكومت محمد ) 

قهستان   كه در خراسان جانشین دوات سلجوقي مي دانست،

را مورد حمالت مكرر قرار داد. دراين حمالت، قهستان به 

سان و  كه در خرا شد  يران  ثل طوري و ضرب الم مان  كر

به  شاهي  لت خوارزم يران دو كز ا شمال و مر يد. در  گرد

جاي دولت سلجوقي وارد عمل شد و خود را مدافع مردم 

اساماعیلیان در   مي پنداشت. ولي، هناوز شاهرت ماوحش

سماعیلیان از  شت و ا جود دا هان و فراد در اذ شتن ا ك

حربه قتل فردي استفاده مي كردند. مشهورترين فردي كه 
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سالن در  قزل ار مد  بك مح سید، اتا تل ر به ق ين دوره  ا

ه.ق. در حوالي همدان به  58۷ايلد گز بود كه در سال 

دساات سااه فاادايي قهسااتان، بااه تالفااي حمااالت او بااه 

 اسماعیلیان كشته شد . 

سال  مد در  مرگ مح جالل  6۰۷با  ند وي  ه.ق. فرز

جالل  شد. دوران  شین او  سلمان" جان سن "نوم لدين ح ا

سن د لدين ح بود. ا سماعیلیان  مانگرايي ا قف آر وره تو

ساده زيستي اولیه جاي خود را به اشرافیتي جديد داده 

بود. او مي خواست از مواهب به دست آمده سود جويد و 

 در كنار همسايگان خود با آرامش زندگي كند . 

وي بر خالف اسالفش، از عقايد خود دست برداشات و  

غداد )الناصرالدين اين موضوع را به سالطین و خلیفه ب

هللا( اعااالم كاارد. قدرتمناادان و سااالطیني كااه هاایچ گاااه 

شیر رام  به زور شم سماعیلیان را  ند ا سته بود نتوان

سازند، با شادماني از اين سیاست درهاي باز استقالل 

شناختند و  سمیت  به ر مروش  بر قل قوق وي را  ند و ح كرد

غداد  سمي ب ستقبال ر با ا حج،  سفر  سن در  مادر ح كب  مو

بدرقه شد. در الموت، حسن به علماي سختیگر اهل سنت 

قرار  سي  مورد برر موت را  نه ال كه كتابخا جازه داد  ا

نابود  سندند،  مي پ كه ن هايي را  مامي كتاب ند و ت ده

سااازند. اصااالحات و تغییاارات وي در تمااام مناااطق 

اسماعیلي، با مخالفتي رو به رو نشد، زيرا در تعالیم 

م محور تمام امور به شمار اسماعیلي قدرت و علم اما

مي رفت. حسن در غرب ايران محور حل و فصل امور گرديد 

و در كشاكش اتابك از بك با منگلي، نقش موثري ايفا 

 كرد. پ  از شكست منگلي ، ابهر و زنجان سهم حسن شد .
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سال  مد  618سرانجام وي در  شت و مح ه.ق. در گذ

س مام ا مانروا و ا مد فر لدين مح عالء ا يا  ماعیلي سوم 

غول و  له م با حم صادف  مانروايي وي م شد . فر موت  ال

برافتادن دولت خوارزمشاهي بود. پ  از قتل عام مردم 

شهرهاي خراسان به دست مغولها بازماندگان اين توفان 

بنیاد بر افكن به مناطق امن اسماعیلي نشین به ويژه 

قهستان روي آوردند. اسماعیلیان در اين زمان عاقالنه 

غو ين با م ترين ا شدند. معروف سالمت وارد  ل از در م

مهمانان، خواجه نصیر الدين طوسي بود كه در محیط امن 

قهستان فرصت تالیفات زيادي يافت. وي از جمله كتاب " 

نام  به  یه " را  ساله معین تاب "ر صري " و ك خالق نا ا

تالیف كرد.   محتشم قهستان )ناصرالدين محتشم قهستان(

ويژه محتشم شهاب الدين ابومنصور محتشمان قهستان، به 

قهستان، به طوري در پذيرائي از مهمانان بدون تبعیض 

پیش رفتند كه از الموت آنان را متهم به اسراف كردند 

 و جانشیني براي محتشم شهاب فرستادند . 

  در منازعااه خالفاات بغااداد بااا خوارزمشاااهیان،

رفت جانب خالفت بغداد را گ  فرمانرواي اسماعیلي الموت،

دامغان و نواحي غرب را هم   و با استفاده از ضعف آن،

سپ ، كرد.  صرف  نده   ت ستگاه باقیما ماموران وي در د

خدمت  به  فدايي  هي  ند و گرو فوذ كرد شاهیان ن خوارزم

لدين  خر ا لدين ف شرف ا شاه ،  لدين خوارزم جالل ا ير  وز

حضور اين عده آشكار شد و   علي ، گماشته شدند. بعدها،

در آتش سوزانده شدند در حالي كه تا لحظه زنده زنده 

 آخر فرياد "زنده باد عالء الدين" بر مي كشیدند .

ين  سماعیلیان ا به ا شاه  لدين خوارزم جالل ا مرگ 

امید تازه را داد كه شايد بتوانند از ياس مردم براي 

هاي  شبیني  نین پی ند. همچ ستفاده كن خود ا به  گرايش 
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مام م صرف ت براي ت یز  سماعیلیان ن ياي ا نوب در ناطق ج

ند  این و ه ندران و  به  ماز كو  ست و هال قت نپیو به حقی

نابودي  براي  ني  لدين قزوي شم  ا ضات  ضي الق شويق قا ت

فه  به خلی لدين  عالء ا شد.  يران  عازم ا سماعیلیان  ا

بغداد پیغام داد : "اولین آماج من هستم، اون از من 

لدين در  عالء ا بین،  ين  ني و او. در ا تو دا گذرد  ب

ئه اي به قتل رسید كه فرزند وي يعني ركن الدين توط

 به دست داشتن در آن متهم شد. 

سال  مانرواي  653در  شاه فر لدين خور كن ا ه.ق. ر

سايگان  غولن و هم نزد م به  ندگاني  شد. وي نماي موت  ال

فرستاد ولي هولكو به كمتر از تسلیم محض قانع نبود. 

ا، جامعه اشراف اسماعیلي هم خواهان تسلیم بودند. ام

آرزوي جانبازي داشتند.   اسماعیلي و به ويژه جوانان،

سرانجام، روساي گرد كوه و قهستان تسلیم مغول شدند. 

طب   تون و  كوه و  گرد  له  ها )از جم خل دژ لي در دا و

مسینان( وضع به گونه ديگر بود. ساكنان دژ قهرمانانه 

وباا در هام   دفاع كردند. مقاومت گرد كوه را بیماري

ست جان  شك پاي  تا  برد،  خرين ن پ  از آ فراد  یه ا و بق

صرف و  ند و دژ مت ست خورد سرانجام، شك ند.  مت كرد مقاو

با خاك يكسان گرديد. همچنین ، بقیه ساكنان آن قتل 

 عام يا تبعید شدند . 

غول  مالت م مش ح عد از آرا یز ب سماعیلیان ن تالش ا

براي تسلط دوباره بر الموت و قهستان بي نتیجه ماند 

 سرانجام نیافت .  و حكومت خداوند محمد نو دولت ،

بقاياي اسماعیلیان به طور گمنام در لفافه تصوف به 

زندگي ادامه دادند ، تا آنكه در اواخر دوره زنديه و 

 ، دوباره ظاهر شدند.  اوايل دوره قاجاريه
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 خوارزمشاهیان

 (م 1۰98 - 1219ق /  ۴91 - ۶1۶)

 آغاز کار خوارزمشاهیان

نوشکتین نیای بزرگ خوارزمشاهیان، غالمی بود از اهالی 

مان  سان در ز سپاه خرا کل  سالر  سط سپه که تو ستان  غرج

خريداری شد. اين غالم در دوران فرمانروايی  سامانیان

به سبب استعداد سرشار و کفايتی که از خود  سلجوقیان

نشان داد به زودی مدارج ترقی را طی کرد و به مقامات 

خوارزم  مارت  به ا سرانجام  که  ين  تا ا سید  عالی ر

صاحب  شتکین  شد. نو يده  که بزرگ 9برگز بود  سر  ترين  پ

شتکین،  پ  از نو شت.  نام دا مد  لدين مح طب ا ها، ق آن

به وليت خوارزم رسید  برکیارقاز جانب  فرزندش محمد

و سلطان سنجر نیز بعدها او را در « م 1۰98ق /  ۴91»

آن ساامت ابقاااء کاارد. باادين ترتیااب دولاات جدياادی 

هر ا بیش از  که  شد  گذاری  ست بنیان برآورده و د یز 

پرورده سلجوقیان بود. قطب الدين محمد به مدت سی سال 

تحت قیومیت و اطاعت سلجوقیان امارت کرد. پسرش اتسز 

عد از او در  که ب سنجر  1128ق /  ۵22هم  مان  به فر م 

امارت خوارزم يافت، از نزديکان درگاه سلطان سلجوقی 

ر پديد بود. هر اند بعدها کدورتی بین وی و سلطان سنج

تا  ما  شد، ا جر  هم من عددی  های مت به درگیري که  مد  آ

زمان حیات سلطان سنجر، اتسز نتوانست به توسعه قلمرو 

پیش از  سز  اون ات ند.  ندانی بک مک ا شاهیان ک خوارزم

سالن  يل ار سرش ا فت، پ فات يا « م 11۵۶ق /  ۵۵1»سنجر و

امیر خوارزم شد. اما در زمان او که سلطان سنجر نیز 

ت فات ياف کانی را و سلجوقیان، ام لی  نزاع داخ بود،  ه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%82
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ق  ۵۵8»فراهم آورد تا ايل ارسالن به قسمتی از خراسان 

که هر دو « م 11۵8ق /  ۵۵3»و ماوراءالنهر « م 11۶3/ 

ين  به ا بد و  ست يا ند، د ترت بود اار ف يام د در آن ا

شاه  نوان خوارزم به ع سال  پانزده  به  يک  یب نزد ترت

 حکومت کند.

 

 

 

 

 سلجوقی در اختیار خوارزمشاهیانمیراث 

سرانش  بین پ که  عاتی  سالن، مناز يل ار عد از ا ب

سلطانشاااه و عالءالاادين تکااش باارای دسااتیابی بااه 

يارويی  جب رو ها مو کرد، بار بروز  يات  مانروايی ول فر

با  بت  که عاق ين  تا ا شد،  برادر  ين دو  های ا نیرو

 استیالی تکش اين درگیريها به پايان رسید.

کش مان ت جم،  در ز عراق ع سان، ری و  مامی خرا ت

شاهیان  ست خوارزم به د سلجوقی  یراث  خرين م نی آ يع

ضايتی  سلجوقی، نار یراث  مام م بر ت کش  به ت تاد. غل اف

ين  ثر ا که ا شت  خود دا بال  به دن غداد را  فه ب خلی

کش  بن ت مد  یر مح عدها دامنگ قب آن، ب سندی و عوا ناخر

کش  لدين ت شت عالءا با درگذ ضان »شد.  ئن ق / ژ ۵9۶رم و

ند و «م 12۰۰ مد خوا لدين مح خود را عالءا مد  سرش مح ، پ

 به اين ترتیب سلطان محمد خوارزمشاه شد.

 

 رويارويی عالء الدين محمد با خلیفه عباسی

« م 1219 - 12۰۰ق /  ۶1۶ - ۵9۶»بیساااات سااااال 

فرمانروايی عالءالدين تکش به طول انجامید. عالءالدين 
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پدر داشت، از  محمد که میراث دشمنی با خلیفه را از

همان آغاز امارت، خود را از تأيید و حمايت فقیهان و 

ائمه وليت محروم ديد به همین دلیل نااار شد تا بر 

شان  که خوي لی  کان قنق نی تر خويش، يع چاق  یران قب ام

ين  به ا یدان دادن  با م ند و  یه ک ند، تک مادريش بود

ضباط  عاری از ان حم و  بی ر جاوز،  سپاهیان مت سته از  د

میکه  قی  هم تل نه  خوارزم بیگا هل  نزد ا به  در  شدند، 

تدريج حکومت خوارزمشاه را در همه جا مورد نفرت عام 

 ساخت.

 

 

 رويارويی با مغولن

در طی همان ايامی که محمد خوارزمشاه قدرت خود 

داد و  را در نواحی شرقی مرزهای ماوراءالنهر گسترش می

مقابله با برای  -الناصر الدين باهلل  -خلیفه بغداد 

توسعه قدرت او در جبال و عراق سرگرم توطئه بود؛ در 

نو  قدرت  شاهیان،  مرو خوارزم شرقی قل های  سوی مرز آن 

ای در حال طلوع بود . مغولن که در آن ايام با  خاسته

ای از طوايف بدوی يا بدوی گونه، خود  ايجاد اتحاديه

ساختند،  را برای حرکت به سوی ماوراءالنهر آماده می

سلطان ا سی  جادلت سیا عادلت و م شان در م یت و قدرت هم

یدا  گاهی پ ها جاي نه تن غداد،  فه ب شاه و خلی خوارزم

عه  جه فاج شد. در نتی هم آورده ن ساب  به ح که  کرد بل ن

شد، از ديد دو قدرت و نیروی  عظیمی که تدارک ديده می

مهم آن پوشیده ماند به طوری که هنگامی که دهان باز 

پر آوازه خوارزم ایزی باقی گذاشت  کرد، نه از سلطنت

نی،  ند، ويرا باقی ما چه  فت. آن ستگاه خال نه از د و 
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تباهی، کشتارهای دسته جمعی، روحیه تباه شد. و در يک 

کالم، ويرانی يک تمدن بود. هنگامی که انگیز خان به 

می باز  خويش  گاه  لی  تخت به ک يران  مده ا خش ع شت، ب گ

مدنی ثار ت سیاری از آ شده و ب يران  شده  و نابود  آن 

بود. دستاوردهای دولت خوارزمشاهی که با سعی و کوشش 

می که  گذاران آن  برای  بنیان تری را  نده به ست آي توان

ايران زمین و تمدن اسالمی رقم زند، در نکبت استبداد 

مطلقه، ماجراجويیهای شاهانه و تنگ نظريهای مذهبی و 

سیاساای، رنااگ باخاات و تباااهی را نصاایب مجريااان، 

تر مردم محروم  ران، کار گردانان و از همه مهمکارگزا

 نمود.
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 فرمانروايان خوارزمشاهی 

 ق.   ه ۴91متوفى  نوشتکین غراه . 

 ق.   ه ۵21تا  ۴91از  الدين محمد قطب . 

 ق.   ه ۵۵1تا  ۵21از  اتسز خوارزمشاه . 

 ق.   ه ۵۶8تا  ۵۵1از  ايل ارسالن . 

 ق.   ه ۵۶8ارسالن( متوفى  )پسر ايل سلطانشاه . 

 ه ۵9۶تا  ۵۶8ارسالن( از  )پسر ايل عالءالدين تکش   .

 ق. 

  ق.   ه ۶1۷تا  ۵9۶از  محمدعالءالدين . 

 ق .  ه ۶28تا  ۶1۷از  جالل الدين منکبرنی . 

 

 ظرگاه ديگرخوارزمشاهیان از ن

 اتابكان و خوارزمشاهیان

ترتیب اداره مملكات پهنااور اياران ) بعاد از  

كه  مد  صورتي درآ به  ها ( ،  ستیالي عرب شدن از ا خارج 

كمابیش به حالت نیمه مستقل امور خود  وليتهاي ايران ،

را انجام مي دادند . اين ترتیب حكومت ، به خصوص در 

صورت  به  سلجوقي  مام دوره  نوي و در ت صر غز خر ع اوا

 يافت.  اشمگیري توسعه و گسترش

تركمانان سلجوقي به سبب وسعت ممالكي كه به دست 

آورده بودنااد ، اداره آن را از حالاات تمركااز خااارج 

ساختند ، ) به خصوص كه خود نیز پايتخت ثابت نداشتند 

مان ، ( ضاع ز يت او سب رعا به تنا سلجوقیان  شابور  .  نی

خت  مرو، غداد را پايت یز ، ب ماني ن ندك ز صفهان و ا ا

قرار دا عت خويش  یر از موقی ين غ ته ، ا ند . الب د

سلجوقیان كرمان و سلجوقیان آناتولي است كه هر كدام 

آن نیز به  پايتختهاي خاص خود را داشتند ) اگر اه ،

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86_%D8%BA%D8%B1%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DA%A9%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%DA%A9%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C
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ثال ، نوان م به ع بود( .  یر  خود متغ به  سلجوقیان  نو

و   (گرم از سال را در كرمان ) بردسیركرمان هفت ماه 

دين ( مي گذراندند كه پنچ ماه سرد را در جیرفت ) قما

 24۰تااا پايتخاات زمسااتاني ، باایش از اهاال فرساانگ ) 

 كیلومتر ( فاصله داشت .

يش  خود ر بار  صول" در در سلجوقي ، ا شاهان  پاد

سفیدان و مربیاني داشتند كه در اداره مملكت با آنان 

بك " )  فراد " اتا ين ا ضي از ا ند . بع مي كرد شورت  م

ن سلجوقي نیز بودند. بعضي امیرزادگا  معلم يا مربي (

گااهي بعضاي از ايان   باراي اداره وليتهااي دور دسات

سر  كین پ كه طغت ساختند ، انان مي  مامور  كان را  اتاب

سال  تتش را در  له  شق  4۷9تاج الدو مامور دم ه.ق. 

ساختند ، و عماد الدين زنگي ) از غالم زادگان سلطان 

نین ،  فت . همچ صل را يا يت مو سلجوقي ( مامور شاه  ملك

جان  به آذرباي سلجوقي (  شاه  سالن  بك ار لدگز ) اتا اي

رفت ، وسلغز به فارس و اتابك مويد الدين آي آبه به 

نیشابور و اتابك سام و عزالدين لنگر به يزد فرستاده 

 شدند . 

بیشتر اين اتابكان موقیعت خود را تا زمان حمله 

نان، ضي از آ ند و بع كرده بود ف   يران ح به ا غول    م

ند اتاب جان،مان كان آذرباي فارس و اتاب عد از   كان  ب

مغول نیز تا سالها در وليتهاي مذكور حكومت داشتند. 

كان، ين اتاب ترين ا ترين و معروف خوارزم   مهم كان  اتاب

شهرت  یز  شاهیه ن شاهان و خوارزم به خوارزم كه  ند  بود

 يافته اند . 

صورت  به  شي  هاي هخامن به  كه در كتی خوارزم ، 

اسالم به صورت خوراسمیه نیز آمده هوارزمیا و بعد از 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  942 

حدود آن  حون.  سفالي جی ست در  یه ای ا نام ناح ست ،  ا

ناحیه از حوالي دريااه آرال تا سواحل دريااه خزر و 

از شرق در تمام سواحل سیحون ، ادامه  نواحي ابیورد ،

 مي يافت و پايتخت آن خوارزم خوانده مي شد . 

شامل د اه آرال و يك دريا قه نزد ين منط سمت ا و ق

كه معمول ترك نشین بود و قسمت  بوده است : قسمت شرقي 

غربي رودخانه كه اورگنج خوانده مي شد و فارس زبانان 

ين حون در ا نه جی ناي رودخا ند. په ساكن بود جا   در آن

سید مي ر سنگ  به دو فر گاهي  شهر در نواحي  ين دو  . ا

ند .  نه درآمد صورت ويرا به  شتر  غول بی له م مان حم ز

معروفتاارين اتابكااان در تاااريخ ايااران ، اتابكااان 

بعد از اسالم ) به خصوص در  خوارزمشاهي بودند . اصول"

پیش از  نوان  مان ع خوارزم ه كام  يان ( ، ح مان غزنو ز

خود  نام  یال  به دن شاه ر ا ني خوارزم خود ، يع سالم  ا

داشتند ، انانكه آلتون تاش در زمان سلطان محمود كه 

را يافت به هماین   حكومت خوارزم حاجب بزرگ او بود و

بن  لي  مامون و ع یز  بل از او ن يد . ق قب گرد قب مل ل

مامون ومامون بن محمد ، همین عنوان را داشتند . در 

شت دار  كه ط جه )  شتكین غر سلجوقیان ، انو گار  روز

سالطین سلجوقي بود ( به اشاره سلطان ملكشاه سلجوقي 

ه.ق . ( و در  4۷۰به امارت وليت خوارزم منصوب شد ) 

واقع ، خراج وليت خوارزم مخصوص طشت خانه سلجوقیان 

 بود . 

ه.ق. قطااب الاادين محمااد ، ازاولد  49۰در سااال 

تون  سر آل شي ) پ یر حب ید ام به تاي جه ،  شتكین غر انو

تاش حكمران خراسان ( به سمت خوارزمشاهي معین شد. او 
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سال  خود  522تا  به  شاه را  مت خوارزم نوان حكو ه.ق. ع

 اختصاص داد.

پسر او ، اتسز ) اتسز = نمیرا ،آنكه بايد زنده 

به ارث  سمت را  ين  هم ا له  عالء الدو قب  با ل ند (  بما

سلجوقي در  تدر  شاه مق سنجر پاد سبطان  با  فت . او  يا

 536،  533گیري پیدا كرد و سلطان سنجر ) در سالهاي 

ه.ق. ( سه بار نااار شد به خوارزم لشكر كشي  542و 

اما به   سه بار اتسز مغلوب شد ،كند . هر اند در هر 

علت عذر خواهي مورد بخشش قرار گرفت و به دلیل ضعف 

 سلطان ، در كار خود ابقاء شد . 

تار  سنجر گرف سلطان  كه  هم  تاريخ  ين  عد از ا ب

شرق  ها در  یان و غز مالت قراختاي لي و ح شهاي داخ شور

  ديگر فرصت نیافت به خوارزم لشاگر كشاي  ايران بود ،

ند . از  پ  ،ك ين  حوزه اي  ا شاهیان در  مت خوارزم حكو

 وسیع به صورت مستقل ادامه يافت . 

به  سالن ،  يل ار سر او ، ا سز ، پ مرگ ات عد از  ب

. سپ  سلطانشاه ، فرزند ايل  ه.ق. ( 551حكومت رسید ) 

ند )  كم را صباحي ح ند  سالن ، ا كه  568ار ه.ق. ( تااين

خوارزم كش ، او را از  لدين ت عالء ا یرون  برادرش ،  ب

 راند و خود مستقیما خوارزمشاه شد . 

سال  لدين در  لدين آي  569عالء ا يد ا با مو ه.ق. 

به  خت و او را  نگ پردا به ج شابور (  بك نی به ) اتا آ

قتل رساند .طغانشاه ، فرزند مويد الدين ، هر اند در 

له  مورد حم شه  ما همی ست ، ا مت نش به حكو شابور  نی

ام ، طغانشاه از ملك خوارزمشاهیان قرار داشت. سرانج

شابور  يه در نی مت مويد خورد و حكو ست  غز شك نار  دي

 پايان يافت . 
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تكش، در اند جاا يااد   جنگهاي معروف عالء الدين

برادرش)  شاه  با سلطان شابور  ستین در نی ست: نخ شده ا

گر، 585 بار دي مرو )   ه.ق. ( و  برادر در  با  نگ او  ج

گر ا 589 شي دي شگر ك فت . ل صورت گر خارا ه.ق.(  به ب و 

چاقي )  كان قب سركوبي تر شد .  ه.ق .( 591براي  جام  ان

هالك  لب  شنگي اغ ما و ت لت گر به ع سپاهیان او  ند  هر ا

 شده و سلطان شكست خورده برگشته است . 

سال ) گر او در  نگ دي سلجوقیان  59۰ج با  ه.ق.( 

خرين  سوم ) آ غرل  با ط حوالي ري  كه در  بود  عراق 

و را شكسااات داد . پادشااااه سااالجوقي ( جنگیاااد و ا

خوارزمشاه پ  از آن تا همدان نیز پیش رفت . آن گاه 

 همدان و اصفهان را به قتلغ اينانج سپرد.  ،

در جنگااي كااه میااان سااپاه خلیفااه و لشااكريان 

ه.ق. روي  591خوارزمشاه در حوالي ري و ساوه به سال 

داد ، لشكر خوارزم تا خوار عقب نشستند . خوارزمشاه 

سال  حاكم ه.ق 596در  شاه ، را  لدين  تاج ا خود  سر  . پ

مت  مد را حكو سلطان مح گرش ،  سر دي كرد، و پ صفهان  ا

ه.ق. در گذشت  596رمضان سال  19خراسان داد . وي در 

 . پ  از وي سلطان محمد ، پسرش ، جانشین پدر شد . 

در زمان اين پادشاه ، وضع وليتهاي ايران داار 

لك  سلط م به ت كه  مان  بود . كر شفتگي  عز در آ نار  دي

به تسلط خوارزمشاهیان آمده بود ) اگر اه اند صباحي 

( به علت حمالت طوايف شبانكاره و اتابكان نیز در آمد

ه.ق.  599از حیطه تسلط خوارزمشاهي خارج شد )   فارس ،

حاكم غور ( به تحريك خلیفه "  ( . سلطان غیاث الدين )

تهايي از الناصر لدين هللا " بر خوارزمشاه شوريد و قسم

 خراسان را از آن خود كرد . 
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همچنااین ، بااه تحريااك خلیفااه ، بعضااي روساااي 

قالع  سماعیلي در  سن ا لدين ح جالل ا له  سماعیلیه از جم ا

الموت و رودبار ادعاي خود سري كردند. اين رفتارها 

باعث شد تا سلطان محمد خوارزمشاه به فتواي جمعي از 

هر،  ماوراء الن ماي  فه  عل صر خلی به نام نا را از خط

انداخت و فرمان داد كه يكي از سادات حسیني ترمذ را 

به عنوان خالفت دهند و خطبه به نام او خوانند . سپ  

سال  ستان  يق  614در زم سپاهي از طر مراه  به ه ه.ق. 

همدان عازم جنگ با خلیفه عباسي شد . اما ، سپاهیانش 

فات  اار تل مدان د باد ه سد آ شديد در ا سرماي  لت  به ع

ار شدند و اون در شرق ايران آشفتگیهاي پديد آمده بسی

ه.ق. (  615بود ، سلطان محمد به مرو بازگشت ) محرم 

ه.ق. گرفتار حمالت  613سلطان محمد خوارزمشاه از سال 

طوايف مغول در شرق ايران شده بود ، تا اينكه در سال 

ه.ق. شهر كاشغر به تصرف مغولن در آمد. سلطان هر  615

ا به ماوراء النهر رساند ، اما در برابر اند خود ر

لشكر مغول قادر به مقاومت نبود و همچنان از برابر 

ه.ق. در جزيره  61۷آنان مي گريخت . وي در شوال سال 

 بیمار شد و درگذشت .   " آبسكون " ) در دريااه خزر (

فرزند او جالل الدين منكبرني ، كوشش بسیار كرد 

ي فراهم آمورد ، اما توفیق كه در برابر مغولن نیروي

شكر  بل ( از ل يك كا پروان ) نزد نگ  فت . او در ج نیا

مغول شكست خورد و به سند گريخت . وي در نزديكي سند 

از انگیز شكست ديگري خورد و به دهلي رفت تا شايد از 

امراي آن ديار كه با خانواده خوارزمشاهي قوم خويش 

نرسید و از  بودند كمك بگیرد . اما كار او به جايي

جان  صفهان و آذرباي به ا خود را  فارس  مان و  يق كر طر

ساند . در  سال  28ر ضان  عالء  62۷رم سلطان  ه.ق. از 
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ست  جان شك سالجقه روم ( در ارزن باد ) از  لدين كیق ا

سیدند و در  به او ر غول  سپاه م جان  خورد . در آذرباي

ديار بكر ، آخرين جنگ با آنان در گرفت و سلطان شكست 

. او از جنااگ جااان بااه سااالمت باارد ، امااا در خااورد 

میافارقین به صورتي ناگهاني به دست جمعي از كردان 

ه.ق. ( . بادين   628به قتل رسید ) نیمه شاوال ساال 

 ترتیب سلسله خوارزمشاهي پايان يافت . 

 

 اتابكان آذربايجان  

اتابكااان آذربايجااان بعااد از ايلاادگز ، عبااارت 

ه.ق.  568بودند از : نصر الدين محمد جهان پهلوان ) 

سالن )  قزل ار لدين  فر ا لدين  582( ، مظ صر ا ه.ق. ( ن

ه.ق. (  6۰۷ه.ق. ( مظفر الدين اوزبك )  58۷ابوبكر ) 

و آخرين آنان ، اتابك قزل ارسالن بن اوزبك معروف به 

ه.ق. ( . او به جالل الدين  622) اتابك خاموش بود . 

ه.ق. در  626خوارزمشاه تسلیم شد و در الموت به سال 

 گذشت . 

 

 

 

 اتابكان فارس يا سلغريان 

سنقربن مودود ) كه در خدمت طغرل سلجوقي بود ( 

به حكومت فارس رسید و قلعه اصطخر و اشكنواي را مركز 

ترتیب به  ه.ق.( پ  از او ، 543حكومت خود قرار داد ) 

ه.ق. ( اتابك  5۷1تكله )  ه.ق. ( ، 5۷۷اتابك زنگي ) 

ه.ق. ( ابوبكر و محمد به حكومت رسیدند و  591سعد ) 

ه.ق. تا  662آخرين آنان ، ابش خاتون بود كه از سال 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   94۷ 

مراي  686سال  سط ا مت تو ين حكو ند . ا مت را ه.ق. حكو

 مغول منقرض شد . 

 

 اتابكان لرستان  

اتابكان لرستان بزرگ يا امراي هزار اسبي ، از حدود 

نان  543سال  ترين آ سیدند . معروف مت ر به حكو ه.ق. 

شت .  شهرتي دا خان  غازان  مان  كه در ز بود  سیاب  افرا

صره و  حدود ب تا  شان  بود و قلمرو يذج  نان ا خت آ پايت

شوشتر و اصفهان توسعه پیدا كرد . حكومت اين اتابكان 

ز ادامه داشت . سرانجام ، در زمان در زمان مغولن نی

 82۷تیمور به وسیله ابراهیم بن شاهرا منقرض شدند ) 

 ه.ق. ( . 

ند ، شهرتي يافت كه  هم  اك  لر كو كان  لي  اتاب مح

ند .  مي كرد شالق  يیالق و ق لب  شتند و اغ كز ندا متمر

شت )  نام دا شید  لدين خور شجاع ا شان ،  ترين اي معروف

ت 58۰ گاهي  نان  مرو آ یز ه.ق (. قل غداد ن حدود ب ا 

مه  صفويه ادا گار  تا روز نان  مت آ شد. حكو مي  شیده  ك

داشت و بیش از بیست امیر داشته اند و در زمان شاه 

 ه.ق.( . 949تهماسب صفوي منقرض شدند . )

 

 

 اتابكان شام 

ماد  بك ع مت اتا با حكو شام  يره و  كان جز اتاب

الاادين زنگااي )پساار آق ساانقر، حاجااب يكااي از غالمااان 

شاه(  شد . ) ملك مت  4۷8شروع  لب حكو ه.ق. (. او در ح

برد  سیحیان در ن با م صلیبي  هاي  شتر در جنگ فت و بی يا

سرانش ،  غازيبود . پ لدين  سیف ا مود و  لدين مح ، نورا
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بر  غول  سرانجام ، م ند.  مت راند صل حكو سالها در مو

جزيره و شام دست يافت و خاندان زنگي موصل منقرض شد 

 . 

 

  اتابكان موصل

صل ، كان مو كین ، از  اتاب بك ت مراي  به ا عروف  م

جانب عماد الدين زنگي به حكومت سنجار برگزيده شدند 

بود . ) از  نان  مت آ جزو حكو بل  يب و ار حران ، تكر و 

تا  539 فر   ه.ق. ( 63۰ه.ق.  نان ، مظ ترين آ . معروف

يوبي  لدين ا صالح ا با  كه  شت  نام دا بوري  لدين كوك ا

در زمان حمله مغولن خاتمه  معاصر بود . حكومت آنان

 يافت . 

 

 مغول

 مغول و ايلخانان

 (م 121۷ - 133۵ق /  ۶1۴ - ۷3۶)

قدرت  شاه  مد خوارزم که مح هايی  مان روز طی ه در 

ها  شرقی مرز نواحی  سترش  ماوراءالنهرخود را در  گ

باارای  -لناصاار الاادين هللا ا - بغاادادداد و خلیفااه  ماای

بال و  قدرت او در ج سعه  با تو يارويی  ضد  عراقرو بر 

، «م 121۶ق /  ۶13حدود »کرد  محمد خوارزمشاه توطئه می

نو  قدرت  شاه،  مرو خوارزم شرقی قل های  سوی مرز در آن 

ای در حال شکل گیری بود که به تدريج به درون  خاسته

می ها  ماده  مرز سخیر آ يد و ت برای تهد خود را  يد و  خز

شها و  می سلطان در کشمک فه و  حال، خلی ين  با ا کرد. 

سیاسی خويش، آن را در نظر نگرفتند و يا آن  مناقشات

قدر در محیط بسته افکار سیاسی و حشمت قدرتشان غرق 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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صالً  گر را ا یروی ويران ين ن ضور ا که ح ند،  شده بود

می سبات  ن عه منا گر در مجمو بارتی دي به ع يا  ند و  ديد

 آوردند. ای به شمار نمی سیاسی عصر، آن را وزنه

گ ظیم و ويران بردی ع ين ن ما ا نواحی ا که از  ر 

ماوراءالنهر  سوی  به  شان  بال تیان گوبی و ج صحرای 

عه می يام فاج مان ا يد و از ه تدارک  خز ظیم را  ای ع

بود که ظرف اند سال، هم  مغولديد، دولت نوخاسته  می

به دولت پر آوازه خوارزم پايان داد، و هم به خالفت 

 بغداد.

از جاناااب  ايااارانپیشاااروی مغاااولن باااه درون 

يه  نوان اتحاد ها ع که در آن رزو غول  ماوراءالنهر م

يف  تارطوا گرتا عداد دي یت و ت مان، کرائ یات، ناي ی ، ق

بین  نواحی  بدوی  يف  ستاناز طوا  سیبری، و این، ترک

بشاامار میرفاات، پیشااروی خااود را از سااوی مرزهااای 

قول  به  که  يف  ين طوا بود. ا کرده  غاز  ماوراءالنهر آ

اگر هم بشمار میرفتن، « جديد های هون»برخی مورخان، 

ما وارث  شند، ا بوده با قديم ن های  خالف هون قع ا در وا

مهارت آنها، در جنگجويی، تیر اندازی، و سلحشوری به 

آمدند. با وجودی که هونهای جديد هشتصد سال  شمار می

با  شتند،  تاريخ گذا صه  به عر پا  قديم  های  پ  از هون

اين وصف خاطره فجايع آنها را در تاريخ زنده کردند. 

که اينها نیز مانند همان مهاجمان باستانی،  به طوری

این و  طراف  سرزمینهای ا گوبی و  های  ماق بیابان از اع

سابقه ای،  بی  ندی  لع و آزم با و ستند، و  سیبری برخا

مده خش ع تاه، ب مانی کو مدن در  مدت ز یای مت ای از دن

قلمرو اسالم را، به ويرانی و نابودی کشیدند. به طوری 

لق و خوی و که گذشت هشت سده، هیچ  گونه تغییری در ُخ

رفتار معیشتی و اجتماعی آنها پديد نیاورد، انان که 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86
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همچون هونهای قديم، در زير اادرهای نمد يا در هوای 

کردنااد و در کنااار شااتران،  آزاد بیابانهااا ساار ماای

کردند. اگر  گوسفندان، و اسبان خويش عمر را سپری می

ردن هیچ ایز آمد از خو هم خشکسالی و دام مرگی پیش می

کردند. که البته گوشت موش،  حتی شپش نیز خودداری نمی

يه  گاه ما گه  یز  نات ن خون حیوا نین  سگ و همچ به و  گر

 شد. عیش آنها می

 

 تمواین فرمانروای بی رقیب طوايف مغول

، سرکرده يک تیره از اين طوايف با تمواینوقتی 

پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندک تمامی اقوام مغول 

قوم  يل  سرکردگان قبا نب  ساخت و از جا مانبردار  را فر

تای» قب «قوريل با ل سپ   شد. او  نده  بزرگ خوا خان   ،

مانی کوتاه هیبت و خشونتش مايه ، در مدت زانگیز خان

وحشت تمامی نواحی مجاور شد، به عنوان خان محیط يا 

خان اعظم، فرمانروای همه اين طوايف شد. به طوری که 

مانگزار  قرات را فر يرات و قن يل او یز قبا عد ن ندی ب ا

خويش کرد و بدين گونه خان اعظم ساير قبايل اطراف را 

خويش مان  ير فر صلح ز به  يا  نگ  ين  به ج به ا فت و  گر

 ياسای انگیزی -ترتیب با برقرار ساختن قانون عدالت 

حاد  - ساخت. از آن ات قرار  ها بر بین آن ستحکمی را  م

سرزمینهای  مام  یب ت بی رق مانروای  خان فر یز  پ ، انگ

بود که البته او کسی نبود که به اين  مغولستانمشرق 

ند و پیش از فرمانگزار ساختن مغولهای میزان بسنده ک

غربی، دست از جنگجويی با سرکردگان طوايف بردارد. به 

را تسخیر کرد و  ختایزودی تمواین خان بزرگ، سرزمین 

خان تون  به  ال شمالی  این  شت؛ در  جا را ک شاه آن پاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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خت و  تاز پردا خت و  کنتا يف  پ کرد؛ طوا سخیر  را ت

غور سر  اوي خان،  لک  شت؛ کوا مانبرداری وا دا به فر را 

کاارده قباياال نايمااان را کااه باار ساارزمینهای اقااوام 

تای ند و  قراخ یرون را جا ب بود، از آن ته  گی ياف ایر

که حدود شرقی قلمرو خود را  خوارزمشاهبدين گونه با 

شترک  مرز م شد و  سايه  بود، هم سانده  نواحی ر ين  به ا

 پیدا کرد.

 

قتاال فرسااتاده انگیزبااه دربااار ايااران و  

 گريزناپذيری جنگ

به اين ترتیب انگیز خان، تجارت با شاه خوارزم 

سیله بین دو را و طه  قراری راب برای بر ساخت.  ای  لت  دو

لوی  خوارزم در ج سلطان  سفیر  ستین  که نخ طوری  به 

سعه  ضرورت تو بر  سید و  خان ر ضور  به ح کن  دروازه پ

مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و 

آن را لزمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعالم 

 نمود.

در جريان سفر هیئت بازرگانی مغولن که از میان 

انان انتخاب شده بودند، قتل عام همگی اين تجار مسلم

شور را  بین دو ک نگ  سلطان، ج عدی  تدبیرهای ب سوء  و 

سوء  که از  غول  خان م فی  ساخت. از طر پذير  ناب نا اجت

بود در  مده  شم آ به خ خوارزم  سلطان  تار  ق /  ۶1۴رف

يورش  121۷ که  طوری  به  شید.  شگر ک يران را ل به ا م، 

نه سلطان از مقابل وی، و وحشیانه مغول، فرار مفتضحا

رفتن از شهری به شهر ديگر را بدنبال داشت. ويرانی 

اين تهاجم را اند برابر نمود. مغولن به هر ديار که 

می نی  وارد  موال و ويرا غارت ا فوس،  شتار ن به ک شدند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87
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شهر و آبادی مل  می کا که در  ها  حوی  به ن ند.  پرداخت

رصه کشتار کوتاه مدتی ماوراءالنهر، خراسان و عراق ع

و ويرانی مغولن شد و مقاومت جالل الدين منکبرنی نیز 

ند. ده  لوگیری ک خان ج یز  جوم انگ مه ه ست از ادا نتوان

های عظیمی از جهان اسالم  سال حضور اين قوم وحشی، بخش

را به ويرانی و تباهی کشاند. تا اين که عاقبت انگیز 

ت و م، درگذش 122۷ق /  ۶2۴در بازگشت به مغولستان در 

 فاجعه عمیق انسانی را در پ  اين حادثه باقی گذاشت.

سرکردگی  به  يران  به ا غولن  تازه م سل  ورود ن

 هالکوخان

غول در  گان م ماجرا، نواد ين  پ  از ا سال  هل  ا

سپاه  کب  خانمو ما  هالکو ند. ا يران آمد به ا باره  دو

اينان با اعقاب خويش انگیز خان، که به قصد تاخت و 

تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتند. اين نسل تازه 

یدا  شنايی پ شتر آ يران بی با ا مدت  ين  غولن در ا از م

شی غارتگری و وح تب  کرده و از  به مرا یز،  هد انگ گری ع

رسیدند. لشکرکشی هالگو بر  نظر می معتدلتر و مجربتر به

ای پیش پرداخته همراه بود.  خالف انگیز، با طرح و نقشه

منازل بین راه از پیش تعیین و راه گذار لشکر آماده 

تی پل بار  و ح ين  بود. ا شده  سازی  گذرگاه باز ها و 

برای  که  بود  شان داده  غول ن مانروايی م به فر به  تجر

، برایدن بساط خالفت و ايجاد يک قدرت پايدار در ايران

بايست به جای کشتار  ضرورت دارد و آنها می اسماعیلیه

هوده و بی يب بی یای  و تخر ضاد دن طب مت ين دو ق شه، ا نق

خاطر  به  که  سالم را  مانع از ا خويش،  مذهبی  به  جن

آمدند،  استقرار فرمانروايی آنها در ايران به شمار می

 از بین بردارد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
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 سقوط قلعه الموت و برایده شدن اسماعیلیه

شکل و  با م يران  سماعیلیه در ا قدرت ا یدن  برا

در  قلعه الموتمقاومتی جدی رو به رو نشد و با سقوط 

ق، دولت خداوندان الموت به پايان راه رسید. از  ۶۵۴

شش غم کو لی ر سی، ع فه عبا گر خلی که در  سوی دي هايی 

ندان  با خا تادن  شوم در اف قب  غولن از عوا ساندن م تر

رکت هالکو به بغداد عباسیان انجام داد، نتوانست از ح

به  سیان  گاه عبا به زودی تخت که  ارا  ند،  لوگیری ک ج

ر به خلیفه نااا مستعصممحاصره افتاد. به همین دلیل 

اردوگاه هالکو آمد، اين امر نیز مانع غارت و کشتار 

بغداد نشد. خلیفه و اولدش نیز با عده کثیری از رجال 

یز  سیان ن فت عبا نه خال بدين گو سیدند.  تل ر به ق لت  دو

عطا فرو پاشید، هر اند سپردن امارت بغداد و عراق به 

جوينی لک  حدی در م تا  بود،  سلمان  یان م که از وال  ،

کاهش آثار فروپاشی خالفت عباسی و کشتار بغداد موثر 

 واقع شد.

 

شودن  پ  از گ ستان  به مغول خان  شت هالکو بازگ

 بغداد

، شامپ  از گشودن بغداد، بر انداختن حکومت های 

در دستور کار هالکو خان قرار گرفت. اما  مصرو  فلسطین

 -خان مغولستان  -اين نیت با مرگ برادرش منگو قاآن 

که وی حکومتش را از وی داشت، هالگو را به ترک شام و 

 عزيمت به مغولستان وادار کرد.

جب شیهای او، مو که لشکرک هايی  بادی ويرانی کو در آ  هال

آن شده بود، اهتمام ورزيد. به طوری که تعدادی ابنیه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AC%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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بال  نه ج صری در دام خوی، ق بودايی در  بد  له مع از جم

 ای در مراغه ساخت. آلغ، و رصد خانه

 

 تحلیل رفتن مغولن در فرهنگ اسالم

م درگذشااات و پسااارش  12۶۵ق /  ۶۶3هالکاااو در 

ايلخان مغولن شد. در فاصله سی سال از مرگ  اباقاخان

شینی  خان و جان به خان غازانسلطنت اباقا هاجم  قوم م  ،

تدريج در فرهنگ ايرانی تحلیل رفت و با آن ان  و خو 

گرفت. انان که غازان خان، پیش از عزيمت به جنگ با 

يدو مت با غاز حکو مان آ سالم آورد، و در ه ق /  ۶9۴»، ا

سالم «م 129۵ بول ا به ق لزم  غول را م مال م مامی ع ، ت

بد  مامی معا تا ت ستور داد  پ  از آن د و  بودايیکرد. 

یز  ساهاین سیحی و  کلی سهم يران  کنی هودی را و های ي

سازند. هر اند اسالم آوردن غازان خان، مقبول بسیاری 

خود  غازان  شد و  قع ن غول وا شاهزداگان م یران و  از ام

 را مجبور به تصفیه و قتل اين مخالفان ديد.

ه پ  از روی آوردن به اسالم، نام محمود غازان ک

قوانین  عد و  ضع قوا یت، و ظم و امن جاد ن فت در اي يا

های نیکوی فراوانی  عادلنه اهتمام بسیاری ورزيد و سنت

ين  مر ا جود، ع ين و با ا شت.  گار گذا به ياد خود  از 

ايلخان سازنده و اصالحگر مغول به درازا نیانجامید و 

نی و در سی و سه سالگی به پ  از نه سال سلطنت در جوا

برادرش  13۰۴ق /  ۷۰3سال  ست و  فرو ب هان  شم از ج م ا

 به جای او نشست. الجايتو

جايتو سلمانی  اول نام م با  ندهکه  مد خداب  مح

داشت، مخالفان  تشیعمعروف شد، ظاهرًا اون گرايش به 

شیعه او را بیشتر خر بنده خواندند. وی پ  از تحکیم 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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قدرت، رعايت قانون اسالم و ياساهای غازانی را الزام 

را در محلی که غازان قصد بنای يک  سلطانیهکرد. شهر 

شااهر تااازه را در آن داشاات، بااه وجااود آورد و آن را 

 «.م 13۰۴ق /  ۷۰۴»تختگاه خويش ساخت 

گرويده بود، اما  حنفیاولجايتو نخست به مذهب 

و حنفی که در اردوگاه او  شافعیهای  مشاجرات و اختالف

صول را از  یران ف سیاری از ام بود، وی و ب ته  شدت ياف

در اين بین به گرايش به اسالم پشیمان و نگران ساخت. 

سه  فای  نام خل تا  مان داد  شد و فر شويق  شیع ت مذهب ت

هذا، اون اکثريت  گانه را از خطبه و سکه انداختند. مع

رعیت را مايل به تسنن ديد، بار ديگر نام خلفای سه 

گانه را در سکه و خطبه آورد. اولجايتو هم مثل بیشتر 

وی ايلخانان ديگر در شرابخواری و شهوت رانی گزافه ر

ماری  می يک بی بال  به دن سالگی  پنج  سی و  کرد. وی در 

 «.م 131۶ق /  ۷1۶»وفايت يافت 

 

 

 

سعید   ست ابو به د غولن  ستاوردهای م نابودی د

 بهادرخان

سرش  خانپ سعید بهادر بیش  ابو شینی  گام جان به هن

ست  لت د سادگی آ به  ين رو  شت، از ا سال ندا سیزده  از 

ن قرار گرفت. عشق به شراب و حرمسرا امیران و وزيرا

هم او را از پرداختن به امور مملکت مانع شد به همین 

تر آن ديد که آن را به امیر اوپان واگذار  دلیل ساده

نه که زمی شید  طولی نک ند.  سط  ک که تو قی  شد و تر های ر

ين  ست ا به د بود  ته  یانی ياف خان، بن هادر  خالف ب ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
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دی به مردمان، طغیان ايلخان بر باد رفت. اجحاف و تع

های عشقی  امیر اوپان و پسرش امیر تیمورتاش و داستان

و بد نامی بهادر خان، رفته رفته حکومت ايخانان را 

قدرت و  مدعیان  ها  ين رقابت بر ا فزون  مرد. ا فروپژ

یل  به تحل سالله را  ين  قدرت ا یز  فان ن کات مخال تحري

تل  بود. ق شرفبرده  یر ا سین « م 13۵8ق /  ۷۵9» ام واپ

سالله را  ين  هايی ا مردن ن خانی، زوال و فرو یر ايل ام

 اعالم داشت.

 

 پايان کار مغولن

غاز دوران  ضباط آ ظم و ان با ن ند  هر ا نان  ايلخا

پذيری  مت نا مرج مقاو هرج و  می و  بی نظ ما در  شد، ا

نان در  مت ايلخا به حکو که تجر طوری  به  فت.  يان يا پا

عرض  به م تاريخ  جالبی را در  ماعی  گونی اجت يران دگر ا

آزمون آورد. اين که در فاصله دو نسل، ايلخانان اسالم 

فا قوم  حالل  به ان ند، تجر قوم آورد نگ  تح را در فره

يک  صورت  به  يران  تاريخ ا گر در  بار دي يک  لوب  مغ

واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. 

مدافع  سل،  طی دو ن سرانجام در  هاجم  قوم م يک  سالله 

قلمرو ايران شدند که از آن در برابر تهاجمات ديگران 

دست و هجوم بیگانگان جانانه دفاع کردند. ارتباط آنها

 کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی شرق و غرب شد.

 توسعه علوم در عهد مغولن 

ها  صر آن جوم، طبدر ع ضیاتو  ن يران  ريا در ا

ای يافت. به طوری که عدم توجه اين  توسعه قابل مالحظه

نیز با اظهار عالقه زيادی که به  زبان فارسیقوم به 

می شان  های  تاريخ ن که کتاب ارا  شد.  بران  ند ج داد

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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ای در اين دوره به فارسی تدوين شد  تاريخی قابل مالحظه

ستین  شايد نخ یان  شیدی در آن م تواريخ ر جامع ال که 

ی تاريخ بود. تجربه موفق در نگارش دسته جمعی و گروه

به عالوه توجه برخی از اين ايلخانان به ايجاد بناهای 

له  به منز عدی  سلهای ب خاطر ن بادانی، در  ظیم و آ ع

بود،  يران  قوم در ا ين  شی ا خالف وح شته ی ا بران گذ ج

انان که پیدايش سبک تلفیقی ممتاز در تاريخ معماری 

 ايران، نتیجه کوششهای برخی از اين امیران بود.

 

لطااوايفی در ايااران در پايااان عهااد ملااوک ا

 ايلخانان

ای  بلیه مغولن و حکومت ايلخانان در ايران، دوره

از افول و انحطاط ايرانیان را به همراه آورد. زوال 

شدن  یدان دار  يا و م کان ر يات و رواج د خالق و معنو ا

مدعیان و متشبهان و کارگزاران ناشايست و مال اندوز، 

س ضاع و ناب شانی او اه بر پري هر  ماعی  امانیهای اجت

می شتر  ضعف و  بی نان و  گار ايلخا يان روز فزود. در پا ا

باره  هور دو شاهد ظ يران،  سرزمین ا نان،  قدرت آ زوال 

الطااوايفی در عرصااه فرمااانروايی از يااک سااو و  ملوک

های مردمی و انقالبی با ماهیتی ضد دولتی از سوی  نهضت

، نهضت عاّمهو  جنبش سمرقند، سربدارانديگر شد. نهضت 

 ای از روح مردم به تنگ آمده از اوضاع بود. جلوه

 

 

 ايران به عدم بازگشت به دنیای مغولنتصمیم 

مر  ته ع لت کو نان دو عد از ايلخا که ب با آن 

یان،  بات ايلخان بی ث ماجراجو و  سالله  یان و  اوپان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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توانستند دست کم برای مدتی کوتاه تفوق عنصر مغول را 

ما  ند، ا ف  نماي يران ح سی ا يدادهای سیا صه رو در عر

شد کن ن گر مم غولن دي برای م قدرت  عاده آن  مه ا . ادا

شیوه پاره مرو  ای از  غول در قل ساهای م مت و يا های حکو

ستگاه  جان، و در د يان جر اک طغاتیمور کرتکو آل و  آل 

هم به پايندگی و بقای دنیای انگیز خانی کمکی  مظفر

نکرد. هر اند ايران تا نیل به يکپاراگی و استقالل، 

یای  به دن شت  ما بازگ شت، ا پیش دا نوز راه درازی در  ه

، تیمورمغول هم، ديگر برايش تصور کردنی نبود. حتی 

شیانه خونین و وح شهای  با يور خاطره  که  ند  يک ا اش، 

دوران انگیز را باز به ياد آورد، موفق نشد آن دوران 

هد  يان ع حال، از پا با اين سازد.  قرار  نو بر را از 

طوايفی در  لوک ال نوعی م مور،  هد تی تا ع نان  ايلخا

مه يافت که دوام آن تقريبًا سراسر کشور غرق ايران ادا

شهای  های اداری و اغتشا هرج و مرج لی،  های مح در جنگ

يا و  ساد، ر هل، ف به ج يد، و غل ناامنی گرد شی از  نا

 دروغ را در تمامی رويدادهای عصر آشکار ساخت.

 

های حکمرانان  ملوک الطوايفی عصر مغول و نزاع

 محلی

ين  طوايفیا لوک ال مین را  م يران ز سر ا که سرا

داار اغتشاشهای طولنی ساخت، خاندانهای گوناگون محلی 

را در برابر يکديگر به پیکار واداشت. پیکارهای میان 

شتارهای فرمان شت و ک ها و ک عث غارت لی، با يان مح روا

بسیاری در آباديها، شهرها، و وليات گوناگون شد. اين 

شهرها و وليات هر از اندی دست به دست می گرديدند. 

از اين میان؛ اوپانیان در آذربايجان و اران و وليات 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C
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جبال، جاليريان در عراق عرب و بعدها در تمامی قلمرو 

تیموريان در جرجان و خراسان غربی، آل  اوپانیان، طغا

و خراسان شرقی، ملوک شبانکاره در بخشی  هراتکرت در 

کان، فارساز  یانسلغری و  اتاب فارس و  قراختاي در 

اتابکان لر بین ، اصفهاندر فارس و  آل اينجو، کرمان

تا  صفهان  ستانا تابع آن خوز يات  يزد در ول کان  ، اتاب

که  مازندرانو  طبرستانحوالی و شماری امیر نشین در 

 از هم مستقل و با هم در حال ستیز بودند.

هر اند برخی از اين حکومتهای ملوک الطوايفی در 

روزگار ايلخانان بر افتادند، اما جدايی قلمرو  فرجام

که  طوايفی  لوک ال مت م ند و حکو باقی ما نان  ها همچ آن

یات  مه ح گر ادا صورتهای دي به  هم  مور  هد تی عد از ع ب

سرزمین  غولن،  یه م عد از بل سده ب ندين  تا ا فت،  يا

ايران را عرصه تاخت و تاز و بی نظمی و اغتشاش کرد 

ند هايی از آن، نیازم بود و  که ر تدر  کزی مق مت مر حکو

 نیل بدان تا عهد صفوی برای ايرانیان ممکن نشد.

 

ايران خسته از يکصد و پنجاه سال سلطه ملوک  

 الطوايفی

مور  عه تی تا فاج خان  یز  هاجم انگ عه ت از فاج

گورکااانی تقريبااًا يااک صااد و پنجاااه سااال بااه درازا 

مور،  فات تی گر و سده دي يک  يان  سپ  در پا ید.  انجام

خود را  تاريخی  طوايفی  لوک ال سین دوران م يران واپ ا

شت و وارد دوره سر گذا شت  گاران  پ که تاريخن شد  ای 

بًا آن را اعتالی ايران به مرحله دولت ملی  جديد، غال

اند، عهد صفوی. فاجعه انگیز در قلمرو پارسی  خوانده

زبانان سرانجام به حدود ماوراء النهر محدود شد ،اما 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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فاجعااه تیمااور از همانجااا آغاااز گشاات و از میااان 

نه مدت  ويرا فت. در  شکل گر خانی  یز  لت انگ های دو

فرمانروايی تیمور و اخالف او سراسر ايران از خراسان 

ن تاز و ماز خت و  صه تا جان، عر فارس و آذرباي تا  دران 

ترکمانان آسیای صغیر و ترکان آسیای میانه بود. هنوز 

اند نسل لزم بود، تا ايرانیان، وفاق ملی و نیاز به 

آن را از میانه فالکتها و ويرانیها و کشتارها، تجربه 

يه  ها طال صفوی، تن هد  ند. ع باور بدار ند و آن را  کن

مرکزی و فرو پاشی و از میان رفتن  دورانی از اقتدار

ملوک الطوايفی در ايران نیست، بلکه نشستن اين باور 

 در وجدان عمومی مردمان بود.

 

 ايلخانیان

 ۶۵۴ای که از  ايران نام سلسله انگیزخاندر عصر 

مت می ه ۷۵۰تا  يران حکو ندان  . ق. در ا ند و فرز کرد

ايران نیز  قاآنی منگوبودند. در عهد  مغول انگیزخان

 تاولیفرزنادان  ٔ  از شعبه هولکودر تحت سلطنت خاندان 

 ٔ  ساالطنتی شاادند کااه آناارا سلسااله ٔ  دارای يااک سلسااله

نی  نان يع نانايلخا لی می خا ين  مح غرض از ا ند و  گوي

است که سمت اطاعت ايلخانان را نسبت به  عنوان آن بوده

نان طرف  قاآ قت از  مه و ترام ه ين اح سانند و ا میر

 است. شده ايلخانان ايران رعايت می

 خانان در ايران:  فهرست اسامی ايل 

.  ه ۶۶3تا  ۶۵1پسر تولوی پور انگیز از  هولکوخان .1

 ق. 

 . ق.  ه ۶8۰ا ت ۶۶3پسر هولکو از  اباقاخان .2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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کو از  .3 سر هول کودار پ مد ت .  ه ۶83تا  ۶8۰سلطان اح

 ق. 

 . ق.  ه ۶9۰تا  ۶83از پسر اباقا  خان ارغون .۴

 . ق.  ه ۶9۴تا  ۶9۰پسر اباقا از  گیخاتوخان .۵

يدوخان .۶ غان با سر طر لی   پ مادی الو کو از ج سر هول پ

 . ق.  ه ۶9۴ٔ  تا ذيقعده ۶9۴

 . ق.  ه ۷۰3تا  ۶9۴از  پسر ارغون  غازان .۷

 . ق.  ه ۷1۶تا  ۷۰3پسر ارغون از  توالجاي .8

 . ق.  ه ۷3۶تا  ۷1۶پسر الجايتو از  بهادرخان .9

 . ق.  ه ۷3۶تا  ۷3۶از  ارپاوگان .1۰

سی .11 تا  مو شوال  يدو از  سر پا لی پ سر ع  1۴خان پ

 . ق.  ه ۷3۶ٔ  ذيحجه

مدخان .12 جه  مح کو... ذيح سر هول مور پ گو تی سر من پ

 . ق.  ه ۷3۷

 . ق.  ه ۷۴1تا  ۷39ٔ  ذيحجه الجايتو بیک دختر ساتی .13

پساار گیخاااتو  تیمااور پساار آلفرنااگجهان  شاااه .1۴

 . ق.  ه ۷۴۰تا  ۷39ٔ  ذيحجه

تاا  ۷۴1ٔ  پسر هولکو ذيحجاه خان پسر يشموت سلیمان .1۵

 . ق.  ه ۷۴۵

 . ق.  ه ۷۵3تا  ۷3۶طغاتیمورخان از  .1۶

 . ق.  ه ۷۵۶تا  ۷۴۴انوشیروان دادگر از  .1۷

 

 مغولن و ايلخانان از نظرگاه ديگر

  ماغاول

بدي  فوس و  ياد ن صادي، ازد ساعد اقت نا م یت  موقع

هوا، مي   آب و  هاجرت وا به م مواره  كزي را ه سیاي مر آ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
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داشته و اين حركتها در دو جهت صورت مي گرفته است: 

اول، مهاجرت به جنوب كه باعث تشكیل دولتهاي مختلف 

سوي  كه در دو  غرب  به  هاجرت  يد. دوم، م این گرد در 

 نجام مي شد . شمال و جنوب درياي خزر ا

راه شمال خزر همیشه مورد استفاده اقوام آسیاي 

به  مركزي در طول تاريخ بوده است، ولي راه جنوب خزر، 

ساابب وجااود حكومتهاااي مقتاادر ايرانااي، تااا انقااراض 

ها،  ست عرب به د سانیان  سترش  سا با گ ند.  سدود ما م

تدريجي اسالم در اين قلمرو و قبول آن به وسیله همین 

 ه جنوب خزر نیز براي ورود آنان گشوده شد . را اقوام ،

شدن  ضعیف  نواحي ،  ين  بر ا حاكم  شباني  صاد  اقت

حاكمیتهاي مراكز تمدن ، گسترش كشاورزي و محاصره شدن 

صحرانشینان ، راهي براي آنان جز حركت به سوي مراكز 

تمدن و ثروت باقي نگذاشت . علت سیاسي نیز در حمالت 

لي نیاز اقتصادي عامل اصلي صحرانشینان موثر بوده ، و

میالدي  شانزدهم  قرن  تا  مالت  ين ح ست. ا بوده ا ها  حركت

ادامه داشت ، اما بعد از آن ديگر صورت نگرفت . زيرا 

با پیدايش اسلحه آتشین ، مراكز تمدن قدرت يافتند و 

مه  تاريخ خات شینان در  یت صحران مر حاكم به ع با  تقري

 دادند . 

شینان ر ندگي، صحران شكالت ز كه م كرد  مي  بور  ا مج

از راههاي ديگري نیز شكل زندگي خود را بهبود بخشند 

و تجارت، يكي از راههاي مهم كسب در آمد براي همین 

اقوام بوده است . راه ابريشم درآمد قابل توجهي براي 

مد ، ين درآ كرد . ا مي  تامین  شینان  صرف   صحران ها  تن

حافظت تامین امنیت و راحتي كاروانها نمي شد، بلكه م

شینان  هده صحران به ع هم  ها  طول راه ها در  از كاروان

 بود . 
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جري  فتم ه میالدي )ه سیزدهم  قرن  يل  یز در اوا انگ

قمري( اتحاد قبیله اي خود را تكمیل و امنیت راههاي 

تامین  براي  سپ   مود.  تامین ن خود را  مرو  جاري قل ت

اقتصاد قبايل زير فرمان خود حركت را آغاز كرد. حمالت 

یه  كن اول سقوط پ با  كه  بود  این  شور  به ك یز  انگ

به  این را  سخیر  مه ت فت. وي ادا يان يا بالیق( پا )خان

غرب  جه  شت و متو خود گذا شینان  مراء و جان هده ا ع

گرديد. انگیز براي گشودن راه ارتباط تجاري غرب كه 

جاد  با اي شت  یاتي دا قش ح كزي ن سیاي مر قوام آ براي ا

ش صدد گ شاهیان در  با خوارزم طه  ها رواب ين راه ودن ا

برآمد. ولي ، عملكرد نادرست خوارزمشاهیان باعث حمالت 

 زود رس مغول به دنیاي غرب گرديد . 

حمالت مغول ) همانند ساير اقوام آسیاي مركزي ( 

در دو سوي شمال و جنوب خزر دنبال شد. در حمالت اولیه 

مغول ، خراسان ويران گرديد. حمالت بعدي مغول در زمان 

شینان ا خرين جان نابودي آ پ  از  شد.  بال  یز دن نگ

مقاومت خوارزمشاهیان و تصرف نواحي قفقاز، ارمنستان 

برد  غولن در ن شد. م جه  ناتولي تو به آ ستان،  و گرج

سه داغ" در  شهور "كو سال  14م حرم  پ  از  641م ه.ق. 

مه  نان خات ستقالل آ به ا ناتولي  سلجوقیان آ ست دادن  شك

ين تاريخ تا متالشي دادند . سلجوقیان آناتولي ، از ا

ها  جري ، تن شتم ه قرن ه يل  نان در اوا مل آ شدن كا

خود  يت  به موجود تابع  مت  يك حكو صورت  به  ستند  توان

 ادامه دهند . 

حمله به روسیه نیز به فرماندهي با تو ، فرزند جوجي 

ه.ق. ادامه يافت . بدين ترتیب  64۰تا  62۷، از سال 

هاي كا ، تا كوه يرتیش  نه ا فوذ از رودخا ير ن پات ز ر

 . اولوس جوجي در آمد
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شتهاي  خود ، د ظامي  قواي ن غول در راس  مراي م ا

مغااان واران را در مساایر ساافالي رودخانااه ارس وكااورا 

ين  فه در ا تامین علو يرا  ند ، ز قرار داد گاه  اقامت

سبب ،  مین  به ه بود.  سبتر  قاط منا ساير ن مرو از  قل

يران در ا شدن در ا ستقر  پ  از م یز  نان ن ين ايلخا

شرقي  شمال  غزاران  مین مر ند و از ه مت گزيد قه اقا منط

ني  يران حكمرا بر ا قرن  يك  مدت  كه  بود  جان  آذرباي

 نمودند . 

شايي  شور گ یز ، ك شین انگ تاي ، جان مرگ اوگ با 

مغول عمال متوقف شده بود. با بركناري فرزندان اوگتاي 

و قدرت يافتن فرزندان تولي به كمك فرزندان جوجي ، 

د تولي به مقام خاني برگزيده شد. منكو در منكو فرزن

سال  شورتي (  ل  م تاي ) مج نار "  651قوريل ه.ق. در ك

اونون " تصمیم گرفت كه يكي از برادرانش ) موسوم به 

قويیالي ( را مامور فتح بقیه این كند و برادر ديگرش 

را به ايران بفرستد تا پ  از فتح مراكز   هولكو ،  ،

كه دو كانون سیاسي و مذهبي خطر  اسماعیلیه و بغداد،

ساز براي حاكمیت مغولن بودند، به خصوص اسماعیلیه كه 

هاي  سیر راه ستحكم در م قالع م شتن  ست دا لت در د به ع

حات  ند، فتو كرده بود تل  ها را مخ یت راه جاري، امن ت

مغول را در بین النهرين و سوريه دنبال كند. خانهاي 

تاا اساتقرار ايلخاناان در اياران ،  ٬آسیاي مركازي 

ير  ندران دا سان و ماز مور خرا براي اداره ا كزي  مر

نمااوده بودنااد ) طااوس ( . از اياان كااانون بااود كااه 

دولتمردان ايراني نظیر خاندان جويني با استفاده از 

عدم آگاهي مغولن به مملكت داري، وارد دستگاه مغولن 

 شدند . 
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ه.ق.  654ال هولكااو بااا ورود بااه ايااران، در ساا

 1258ه.ق. ) 656م.( مراكز اسماعیلیه و در سال  1256)

به  خود  شروي  مه پی مود و در ادا صرف ن غداد را ت م.( ب

سوي غرب، وارد سوريه گرديد. پ  از تصرف شهرهاي حلب 

ه.ق. در محلي به نام "عین جالوت"  658و دمشق در سال 

به  غداد  سقوط ب پ  از  كه  صر،  یك م سالطین ممال از 

مذهبي مسلمانان تباديل شاده  ٬رگترين كانون سیاسي بز

بودند، شكست خورد. پ  از اين نبرد، حدود قلمرو هالكو 

ست  سطین در د سوريه و فل يد .  شن گرد یك رو با ممال

مرز  فرات  نه  بي رود خا ساحل غر ند و  باقي ما یك  ممال

 طرفین را تشكیل داد. 

خان  به  سبت  خود ن یت  لت تابع به ع يران  غولن ا م

گ مغول ، نام ايلخان ) تابع خان ( بر خود گذشتند بزر

سیله  به و شرق  نان در م شدن ايلخا صور  یل مح به دل  .

اولد جغتاي در مرزهاي ماوراء النهر و تركستان شرقي 

يا ( حون ) آمودر نه جی كه رودخا بي  سرحد   و غر شه  همی

نوب  طرف ج بود و از  خانوادگي  ين دو  صرفات ا بین مت

سند و پ به رود  به شرقي  خان  مان انگیز كه در ز جاب  ن

به  بي  شمال غر سوي  بود ، و از  مده  غولن درآ صرف م ت

قفقاز و مرزهاي در بند كه توسط فرزندان جوجي اداره 

مي شد . ادامه پیشروي آنان براي گشودن قلمرو جديد و 

یر  نه غ شرق مديترا با  شرق دور  باطي  قراري راه ارت بر

هاي اولد ان لي ، مرز يد . و كن گرد هیچ مم با  یز  گ

معاهده اي مشخص نشده بود و با وجود تقسیماتي كه خود 

نوان  به ع ها  سترده او تن مت گ جام داد ، حكو یز ان انگ

شینان ،  قانون صحران ظر  كه از ن شد  مي  شمرده  تي  دول

 سهم تمام اولدخان بود . 
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كي  یك ، نزدي بل ممال غولن در مقا یت م عدم موفق

نها قبل در میان آنان را به دنیاي مسیحیت كه از قر

نان  سیاري از ز كه ب ند )انان كرده بود فوذ  غولن ن م

خانها از قبايل مسیحي مغول وترك بودند( مهیا ساخت. 

دنیاي مسیحیت نیز به علت شكست در مقابل ممالیك و از 

به  ،دست دادن شهرهاي شرق مديترانه در جنگهاي صلیبي 

تبات به مغولن نزديك شد. مكا ،علت وجود دشمن مشترك 

بار  به در سفرا  مداوم  عزام  غولن و ا با م غرب  یاي  دن

يكديگر در ادامه اين سیاست بود كه در زمان جانشینان 

همواره ادامه يافت   هولكو نیز )حتي پ  از قبول اسالم(

. اما به علت نبودن اتحاد میان دول اروپايي و ضعیف 

شدن ايلخانان همكاري فرزندان جوجي با ممالیك و حمالت 

سالم آوردن  پ  از ا صوص  به خ شرق ) تاي از  ندان جغ فرز

ست  با شك نان  ست ايلخا تاي( سیا جوجي و جغ ندان  فرز

 مواجه شد . 

احاطه شدن ايلخانان به وسیله دنیاي اسالم متوقف 

شدن حركت آنان و بروز مشكالت اقتصادي ايشان را مجبور 

صادي ،  صالحات اقت ضي از ا جام بع سالم و ان بول ا به ق

ماع یده اجت عث برا گوني با ين دگر مود . ا جاري ن ي و ت

شدن رسوم قبلي مغولن گرديد . حتي غازان نیز پ  از 

ناوين  كرد و ع خاب  مود را انت نام " مح سالم  بول ا ق

یت  خود را از تابع حذف و  ها  سكه  بزرگ را از  هاي  خان

آنان رها ساخت . تسامح ديني مغولن سقوط بغداد وجود 

ر دربااار مغااول وجااود دولتمااردان باازرگ ايااران د

جان  غول  مالت م من از ح هاي ا كه در كانون شمنداني  دان

عالقه مغولن به بعضي  بالخره ، سالم به دربرده بودند ،

از علوم نظیر نجوم طب و تاريخ نگاري زمینه رشد اين 

 دانشها را در زمان ايلخانان مهیا ساخت . 
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صد  ترين ر كه بزرگ فت  قوت يا جا  تا آن مر  ين ا ا

ع نه  حداث خا غه ا كو در مرا مان هول سالمي در ز الم ا

در زمان  با ارزش ترين كتب تاريخي ، گرديد . همچنین ،

غولن در  شدن م جذب  سالم و  بول ا شده . ق شته  غول نو م

شتر  شیع بی به ت نان را  يل آ ني تما تر ايرا نگ بر فره

هاي  حداث بنا جايتو و ا طرف اول شیع از  بول ت مود . ق ن

شهرهاي مرا تي در  عث با عظم سلطانیه با يز و  غه تبر

ستگي  شروع پیو غولي و  سوم م تدريجي آداب و ر شي  فرامو

 تركان و مغولن و يكي شدن ايشان در ايران گرديد . 

ضعیف شدن حاكمیت مغول و شورش امراي ترك و مغول 

فه  بي وق هاجرت  نین م نان همچ سركوبي آ ناتولي و  در آ

ه.ق.  1۰۷1تركان به آناتولي كه پ  از نبرد مالزگرد ) 

( آغاز شده بود و همواره ادامه داشت و زمینه حمالت 

 بعدي آنان را به دنیاي مسیحیت فراهم ساخت . 

به  كو  مدن هول با آ نان  ند ايلخا یت نیروم حاكم

فرزند اولجايتو در   ايران آغاز شد و مرگ ابو سعید ،

ه.ق. به پايان رسید . در زمان آخرين ايلخان  ۷36سال 

هاي داخلي تهديد مي شد . جواني و بي ، مملكت با جنگ

تجربگي ابو سعید و شكل گیري حكومتهاي مقتدر محلي كه 

ته  قدرت گرف كام  مرا و ح به ا ضي  گذاري ارا پ  از وا

به  نین  كزي و همچ قدرت مر به  یاز  عدم ن ند و  بود

طريقتهاي مختلف امكان فعالیت داد . از اين تاريخ دو 

ريز و آل جالير در خاندان خويشاوند امیر اوپان در تب

بغداد قدرت گرفتند و شروع به مبارزه نمودند. همچنین 

با اينكه بسیاري از شاهزادگان مغول و شاهزاده خانمي 

مت  به حكو تدر  مراي مق طرف ا خان از  نوان  به ع هم 

رسیدند اما حكومت ايلخانان عمال" به پايان خود رسیده 
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بااود . قلمروهاااي دور از مركااز نظیاار آساایاي صااغیر 

 ارمنستان گرجستان و هرات از حكومت مغول جدا شدند . 

حكومتهاي محلي زيادي در ايران قدرت را به دست 

تین اردو ) اردوي  له آل مورد حم جان  ند . آذرباي گرفت

قرار گرفت . ايران نیز در درگیريهاي حكومتهاي  زرين (

محلي ، با مشكالت زيادي مواجه شد . تمايالت گريز از 

ن بزرگ و مبارزه آنان باب يكديگر به مركز زمیندارا

منظور كسب قدرت و گسترش نهضتهاي مردمي منجر به سقوط 

سال  نان در  مل ايلخا يابي  ۷54كا يد . ارز ه.ق. گرد

عواقب و نتايج حمالت مغول در سه مرحله به طور اختصار 

 بیان مي شود : 

ه.ق. (: انحطاط  689تا  61۷مرحله اول ) از سال 

ي صاد ا ظیم اقت عي، ع ضي مزرو ساحت ارا یل م ران تقل

يد  شهري، تجد ندگي  سقوط ز ها،  توده  هاجرت  سیم  م تق

 اراضي ، رشد دامداري و گرايش به سوي اقتصاد طبیعي .

سال  له دوم ) از  سال  694مرح ه.ق. ( :  ۷26تا 

رونق كشاورزي بر اثر اصالحات غازان خان و جانشینانش 

راني ، گسترش تثبیت میزان مالیات ، پذيرفتن سنن اي ،

 اراضي خصوصي به زيان اراضي دولتي . 

ه.ق. ( : از هم  ۷82تا  ۷26مرحله سوم ) از سال 

پاشیدگي مركزيت طلبي ، شروع جنگهاي خانگي ، باز گشت 

ستايیان و  هاي رو سترش قیام مرج ، و گ هرج و  جدد  م

 كشاورزان . 

در زمینه فرهنگي نیز با شكل گیري دولت ايلخاني 

مالك اسالمي مركز و مغرب آسیا با این رو روابط بین م

به افزايش نهاد . با ارتباط ايران و این ، بسیاري 

به  يد .  له گرد یز مباد طرفین ن هاي  شها و هنر از دان

عنوان مثال مي توان از نفوذ معماري عهد سالجقه و بني 
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تاثیر معماري ایني در ايران  عباس در این و همچنین ،

و رنگ آبي شفاف در  ل گنبد ها ،) به خصوص در زمینه شك

 كاشي كاري ( نام برد . 

غول از  اه م سترده و يكپار مت گ شكیل حكو با ت

اقیانوس كبیر تا مديترانه و ارتباط نزديك مغولن با 

تامین  غرب  به  شرق  باط  كان ارت سیحیت ، ام یاي م دن

نش و  یان از دا كه اروپاي شد  سبب  مر  ين ا يد و ا گرد

ند و در صدد پیدا كردن راهي امكانات شرق آگاهي بیاب

هدف ، ين  پي ا ند . در  سالمي برآي مرو ا یر از قل راه  غ

 شرق توسط اروپايیان از طريق دريا گشوده شد. 

 

 سربداران

قوم  ستیالی  سال ا ست  صد و بی تارپ  از يک و  تا

غول يرانبر  م ناطق  ا سیاری از م سیاو ب یامی  آ ، ق

می در  شتینمرد سان سبزوارو  با عدی  خرا لم و ت یه ظ عل

و عامالن آنان به وقوع پیوست. اين نهضت  مغولحاکمان 

است، از لحام وسعت،  بداران شهرت يافتهکه به قیام سر

خش  بزرگ نبش آزادی ب ترين ج هم  تاريخی م ظر  ترين، از ن

پیگیر رهبران هجری بود. تالش  هشتمخاورمیانه در قرن 

آزاده اين قیام، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و 

های  شیعه مذهب ايرانی در خراسان شد. مهم ترين ويژگی

صر  جار از عن فر و انز بود از: تن بارت  مت ع ين حکو ا

غولی ی م بر و تثب لین ره مامی. او شیع ا يدئولوژی ت ت ا

بود بعد از وی يکی  شیخ خلیفهآنها يک روحانی به نام 

شاگرد نام از  جوریانش ب سن  سربداران  شیخ ح بری  ره

 برعهده داشت.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C
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غولي  حاکم م بر  ستند  سربداران توان که  گامي  هن

یب د ستقلي ترت مت م شوند حکو یروز  سان پ ند و خرا اد

 را مرکز خود ساختند. سبزوار

قیام سربداران با آن که جنبشي محلي بود و مدت 

خاص  تي  يران اهمی تاريخ ا ما در  فت، ا يادي دوام نیا ز

گرفتن از  یرو  با ن یام و  ين ق پي ا يرا در  دارد، ز

مردم  یز  گر ن قاط دي که در ن بود  هاي آن  یروزي  پ

در  مرعشیانروستاها سرکشي آغاز کردند. استقرار دولت 

مازندران را بايد يکي از بارزترين پي آمدهاي حکومت 

سربداران دانست. امراي سربداران در اداره حکومت با 

با  نان  سیاري از آ شتند و ب سیار دا ختالف ب کديگر ا ي

ا اين همه در توطئه ياران خود را از پاي درآمدند. ب

مدت کوتاه حکومت ايشان، آباداني بسیار صورت گرفت و 

تا حد زيادي جبران شد. امیران  مغولخرابي هاي حمله 

قه  ستائیان و طب ندگي رو کردن ز تر  پي به سربدار در 

ه نوعي مساوات در تقسیم عوايد و محروم شهر بودند و ب

 ثروت عمومي اعتقاد داشتند.

که  صوفبا آن  مت  ت صورت مقاو ها  مدت  يران  در ا

منفي با وضع اجتماعي موجود داشت و به همین دلیل پ  

ه يافت، با اين حال پ  از مدتي حق حیات در جنب متشرع

که  گامي  يان و هن تاز تیمور خت و  غول و تا جوم م از ه

فقر و فاقه توده هاي مردم را در جامعه قرون وسطائي 

هجري از پاي درمي آورد، دراويش در  هشتمو  هفتمقرون 

ندرانو  سبزوار جانو  ماز يک  آذرباي که از  شي را  جنب

و از طرف ديگر ضد فئودال ها و  مغولطرف علیه حکام 

سال  ند. در  بري کرد بود، ره یان  شراف و روحان  ۷38ا

یه  سبزوار سربداران ه.ق. ند و عل صرف در آورد را بت

ود را تااا مغااولن مکاارر جنگیدنااد و دامنااه حکوماات خاا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=738_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=738_%D9%87.%D9%82.&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
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مازناادران و گرگااان توسااعه دادنااد. سااربداران دعااوي 

تا  تاتارداشتند که مي خواهند کاري کنند که حتي يک 

لف  قول مؤ به  ند.  يران نز خاک ا مه در  مت خی یام قیا ق

ه را از آن جهت سربداران گويند روضات الجنات اين گرو

کرده  مان  لم ظال فع ظ يابیم د یق  ند: "اگرتوف که گفت

مل  گر تح که دي نیم  بردار ببی خود را  سر  شیم وال  با

سال در  جاه  مدت پن سربداران  نداريم".  لم  عدي و ظ ت

 و نواحي مجاور آن حکومت کردند. سبزوار

 

 سر بداران از ديدگاه ديگر

 قیام سربداران

غول  خان م شینان هالکو مت جان قراض حکو عد از ان ب

هجری قمری به بعد وضع داخلی ايران گرفتار  ۷3۶يعنی 

های  قراری مالیات بود. بر شديد  شفتگی  مرج و آ هرج و 

سنگین، سقوط وضع اقتصادی و جنگهای خانگی دسته جات 

که برای تحصیل ثروت و قدرت و بالخره حکومت  قدرت طلب

در نهاياات غااارت و تجاااوزات و  .مبااارزه ماای کردنااد 

کالً  که  يران  طراف ا ناف و ا جاوزان در اک گويی مت زور

بود،  يده  شاورزی گرد طاط ک ستائیان و انح قر رو عث ف با

بالخص در منطقه خراسان که در اثر عصیان سران و دست 

نشاندگان حکام مغولی غارت و ويران شده بود، مبارزه 

در خراسان با تجاوزات ايشان  قدرت طلب میان دسته های

بر روستائیان و شهريان توام شده بود موجبات طغیان 

مان در  مین ز ساخت، در ه فراهم  مده را  ستوه آ مردم ب

منطقه گرگان، طوغای تیمور خان حکومت ضعیفی داشت، که 

قوع  که بو هايی  سان قیام بود. در خرا سمی از آن  قط ا ف

فااراری،  پیوساات اکثاارًا بوساایله بردگااان و بناادگان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
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جام  شهری ان پايین  قات  شه وران و طب ستائیان، پی رو

 میگرفت که نمونه بارز آن قیام سربداران بوده است.

نی از   به مع خالص  سی  ست فار مه اي سربداران کل

قیام اين  -سر باختگان و بدار کشیدگان -جان گذشتگان

ری و مهجری ق ۷83تا  ۷38طبقه در خراسان بین سالهای 

و در کرمان در سال  ۷۶8تا  ۷۶۷سالهای در سمرقند بین 

یز  ۷۷۵ شابهی ن های م یام  ست و ق مری را داده ا جری ق ه

سته  قوع پیو سبزوار بو گیالن و  ندران،  صفهان، ماز در ا

است اما قیام و نهضت سربداران خراسان از نظر تاريخی 

 بمراتب مهمتر و موثرتر بوده است.

ندران فه ماز شیخ خلی ضت  ين نه یدتی ا شوای عق ی پی

بوده است که موس  سلسله ويژه ای از دراويش بوده او 

که در جوانی خود شاگردی دراويش کرده بود، اون پاسخ 

برای او  یداد و  نج م نش را ر که درو خود را  سوالت 

شیوا و  کرد از  فت ن بود دريا نده  حل ما جواب و لين بال

طع  شتند ق بری او را دا ستادی و ره سمت ا که  يش  دراو

ها جدا شد و پ  از اندی خود شیخ شد امید کرده از آن

يش  شیخی را از دراو قب  يش و ل قه درو که خر بدون اين

خروج از  پ  از  فه  شیخ خلی شد.  ته با تر گرف بزرگ 

سجد  هق در م یه بی سبزوار در ناح به  ندران و ورود  ماز

در حجره ای مسکن گزيد و به تبلیغ نظرات و  رجامع شه

ه طبقات پايین عقايد خويش مشغول گرديد طولی نکشید ک

ستند و جمع به او پیو سبزوار  شاورزان  صًا ک  یتو خصو

نسبتًا زيادی در مقیاس نفوس شهر گرد او جمع آمدند. 

ند و او را  کافر خواند فه را  شیخ خلی شهر  سنی  های  فق

با  ند و  می ک یايی  ندگی دن یغ ز که تبل ند  متهم کرد

شريعت مطهره اسالم و دستورات پیامبر دشمنی و مخالفت 

کوم می  مرگ مح به  ند و  جه او را برد ورزد، در نتی
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ستماع  برای ا يدان او  که مر سرانجام روزی  ند.  کرد

نصايح و مواع  وی به مسجد آمدند، شیخ را حلق آويخته 

به يکی از ستونهای مسجد مشاهده کردند. اين واقعه که 

ست و  سال  دومدر بی یع الول  فاق  ۷3۶رب مری ات جری ق ه

در میان شاگردان شیخ خلیفه  ه. اين واقعافتاده بود

میان شاگردان شیخ، حسن  ازاثری ب  عمیق بجای نهاد. 

شی  گران پی بر دي بود  جور  ستائیان ده  که از رو جوری 

جست و رئی  و رهبر امت گرديد. حسن جوری به نیشابور 

به ت مام  تام و ت یت  با موفق فت و  شد. بر شغول  یغ م ل

غل پیشه وری اکثر مريدان حسن جوری صاحبان حرف و مشا

يق  که از طر ند  می کرد ياد  سوگند  تدا  ند و در اب بود

سالح  شه  ند و همی سب روزی نماي مت ک نج و زح حالل و ر

ماده  کرد آ شارت  شیخ ا گاه  که هر ند  ماده نگهدار آ

کارزار باشند. اين سلسله بنام حسن جوری فرقه حسنیه 

 هم نامیده شدند.

مدت  جوری  سن  بالد  3شیخ ح شابور و  سال در نی

وشان، بلخ، هرات و خبخراسان از قبیل مشهد، ابیورد، 

خواف به تبلیغ پرداخت و به ترند و کوهستان و عراق 

عجم سفر کرد و سپ  به خراسان بازگشت. شیخ حسن جوری 

که  با اين فت و  قرار گر غول  خان م غون  یب ار حت تعق ت

اغلب در غارها پنهان می شد، بالخره باتفاق بیش از 

دانش در راه مشهد به کوهستان دستگیر شصت نفر از شاگر

ين  بل از ا مدتها ق يد.  بوس گرد عه ای مح شدند و در قل

واقعااه در يکاای از دهااات بیهااق بنااام باشااتین شااورش 

قوع  شد بو شده با حی  بل طرا که از ق بدون اين هانی  ناگ

تن از  ۵اين صورت نوشته شده است که ه پیوست. ماجرا ب

شده در م شتین  غول وارد با می ماموران م قف  لی متو نز

سین  سن و ح ند و از ح پذيرايی نماي ها  تا از آن شوند 
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که  ند  شراب و زن مینماي قع  خود تو بان  مزه دو میز ح

نفر را از پای در  ۵موجب خشم و عصیان آنها شده، هر 

عات و  بد و در اجتما می يا مه  شورش ادا ند و  می آور

جمعی از »تظاهرات خود اين مطلب را عنوان میکردند که 

ان استیال يافته به خاليق ستم می کنند، اگر توفیق مفسد

يابیم رفع ظلم ظالمان نمايیم و ال سر خود را بر دار 

نداريم. لم  عدی و ظ مل ت گر تح که دي ين « خواهیم  در ا

موقع عبدالرزاق بن خواجه شهاب الدين که فرزنده يکی 

از مالکین و صاحبان زمین در باشتین بود به خالف معمول 

فدار نان را به طر نب دهقا خت و جا شیان پردا ی از شور

گرفت و در نتیجه جمعی از جوانان گرد او جمع آمده وی 

را به رهبری انتخاب کردند، شورش گسترش يافت و عالوه 

بر دهقانان و پیشه وران صاحبان زمین های کواک نیز 

 به اين جمعیت پیوستند.

سبزوار را  شهر  ستند  لی زود توان سربداران خی

وده، پايتخت حکومت خود قرار دهند و در همان تصرف نم

هجری افواج مغول را در اندين محل  ۷3۷سالهای اولیه 

شهرهای  با  باختری را  سان  مامی خرا ند و ت ست داد شک

طوس و مشهد به تصرفات خود ضمیمه ساختند،  -نیشابور

سال  شعبان  که در  یامی  شید ق مری  ۷3۷طولی نک جری ق ه

ساافراين کشاایده شااد. آغاااز شااده بااود بااه جااوين و ا

عبدالرزاق امیر خوانده شد و بنام خود سکه زد و نامش 

در خطبااه هااا آورده شااد و دولاات سااربداران دوام و 

سال  تا  کرد و  یدا  سمی پ ستحکامی ر مه  ۷83ا ه.ق. ادا

 يافت.

هجری شیخ خلیفه سبزواری  ۷3۶بطور خالصه در سال 

سال  سید و در  تل ر ماموران  ه.ق۷3۷به ق فر از  پنج ن

دست دو برادر بنامهای حسن و حسین حمزه کشته شدند و ب



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   9۷5 

ايلچی از نزد خواجه عالءالدين محمد هند و به طلب اين 

دو برادر آمد. در اين زمان يکی از پنج پسر کدخدای 

لدين  مین ا صیه ا به تو که  بدالرزاق  نام ع شتین ب با

برادر ديگرش به دستگاه ابوسعید بهادر خان راه يافته 

مانی لت  بود و قهر بود، بع شجاع  کش  مان  یر و ک بی نظ

بود،  مده  شتین آ به با هادر  سعید ب سلطان ابو فوت 

فر  پنج ن ید  خود بگوئ جه  به خوا که  فت  یان را گ ايلچ

فرستادگان تو خطا کرده بودند و بقتل رسیدند. خواجه 

عالءالدين به غضب آمد، صد نفر را به باشتین فرستاد، 

قتل رسانید و عده عبدالرزاق با آنان جنگید بعضی را ب

فاق  به ات یروزی  ين پ پ  از ا بدالرزاق  ند. ع ای گريخت

جه  قر خوا مد م به فريو شتین  ستائیان با عده ای از رو

عالءالدين حمله کرده و او را به قتل رساند و سبزوار 

سال  بدالرزاق در  سال ع پ  از يک شد.  صرف  یز مت را ن

ه به دست برادر خود وجیه الدين مسعود به بهان ه.ق۷38

اينکه با بزرگان حرکات ناشايست میکرد و آنان را می 

کشت به قتل رسید و وجیه الدين مسعود به جای او نشست 

روز با هفت هزار سپاهی ارغون شاه جنگید  3و در ظرف 

سال  شت. در  شتر ندا سواره بی هزار  که دو  حالی  در 

 باوجیه الدين مسعود به اتفاق شیخ حسن جوری، ه.ق۷۴۰

هم  رطغا تیمور و ارغون شاه نبرد کردند، که اين با

پیروزی با سربداران بود و اسفراين و دامغان و سمنان 

 و جاجرم به تصرف آنان درآمد.

امیاار وجیااه الاادين مسااعود در  ه.ق۷۴۵در سااال 

سبزوار محمد آتیمور را که از غالم زادگان اجدادش بود 

ر آنجا به به حکومت نشاند و خود به رستمداد رفت و د

دست مردم رستمداد کشته شد و محمد آتیمور جای او را 

شت،  سربداران را دا مت  ماه حکو شت  سال و ه فت و دو  گر
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تل  به ق سربداران  عی از  ست جم مدت بد ين  پ  از ا کن  ل

رسید و به جای او پسر کواک امیر وجیه الدين مسعود 

لو  ند و ک عزل کرد بود او را  کودک  اون  که  کرد  لوس  ج

ر که يکی از معاونین وجیه الدين مسعود بود اسفنديا

سال  عد در  سال ب ند. يک سردار کرد جای او  به    ۷۴9را 

شم  ه.ق  یر  شد و ام شته  سبزوار ک سفنديار در  لو ا ک

الدين برادر امیر مسعود به امیر سربداران رسید. بعد 

از يکسال خواجه شم  الدين به جای امیر شم  الدين و 

عد از  لی  ۵ب جه ع که سال خوا صاب  یدر ق ست ح به د

نتوانسته بود بدهی مالیاتی خود را بپردازد و به او 

سربداران  اون  سید و  تل ر بود بق شته  توهین روا دا

یی  جه يح سانند، خوا تل بر صاب را بق یدر ق ستند ح خوا

کراباای بااه حماياات او برخاساات و خااود را بااه امیااری 

سربداران رساند. قتل طغا تیمور خان در جلسه ای که 

داده بودند و قصد جان سربداران داشتند بوسیله  ترتیب

حاف   له  هانش از جم عده ای از همرا بی و  یی کرا يح

مین  ست ا خود بد بی  یی کرا بت يح شد. عاق جام  شغانی ان

الدين نخجیر کشته شد و قاتلین او بوسیله حیدر قصاب 

کشته شدند و خواجه ظهیر کرابی برادر خواجه يحیی به 

در نیز که لیاقت اندانی نداشت جای او نشست و اين برا

پ  از يازده ماه بوسیله حیدر قصاب معزول گرديد و در 

سربداران  ۷۶۰سال  مت  به حکو خود  صاب  یدر ق جری ح ه

رسید، لکن در همان سال حیدر قصاب بدست غالم پهلوان 

 الّلٍّهحسن دامغانی کشته شد و پهلوان حسن امیر لطف 

مت ن به حکو سعود را  لدين م یه ا سر وج خود پ شانید و 

کارهای سربداران را بعهده گرفت، لکن پ  از اندی بین 

طف هللا را  یر زاده ل سن ام لوان ح شد و په ختالف  آن دو ا

دستگیر و به قلعه ای حب  کرد و در آنجا کشته شد و 
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خود پهلوان حسن دامغانی به حکومت سربداران نشست. در 

گان  جه زاد کی از خو يد ي لی مو جه ع مان خوا مین ز ه

سپاه س سران  برای  صرف آورد و  غان را بت بزوار، دام

پهلوان حسن پیغام فرستاد که زن و فرزند شما در دست 

ما اسیر هستند، بايد که پهلوان حسن را کشته سر او 

نین  غانی ا سن دام لوان ح سپاه په سران  ستید و  را بفر

کردند. خواجه نجم الدين علی مويد سبزواری دعوی تشیع 

سادات علوی را بسیار می نمود و از کرد و رعايت جانب 

بت ه.ق  ۷88تا  ۷۶9 تا عاق شت  سربداران را دا مت  حکو

همانطور که گفته شد به تیمور متوسل شد و تیمور او 

 را و شاهرا جانشینانش را بکلی نابود کردند.

ظرف  ند.  ۴۴در  کار آمد سر  بر  یر  سال دوازده ام

ر برده غلبه سربداران بر طوغای تیمور که حیله ای بکا

بود مقدمه تشکیل اين حکومت گرديده بود. طوغای که به 

گرگان کوچ کرده بوده از پیشوايان و رهبران سربداران 

 خواست برای عقد قرارداد صلح به اردوگاه او بروند. 

طوغای تصمیم گرفته بود که آنان را ضمن ضیافت و 

مهمانی مست و دستگیر کند، اما سربداران متوجه اين 

ند، فرمانده آنان بر طوغای تیمور خان حمله حیله شد

تی  به رواي که  مراه او  سربداران ه شت و  کرد او را ک

سیصد نفر و به نوشته ديگر هزار نفر بودند به مغولن 

حمله ور شده برخی از آنان را کشتند و برخی را فراری 

صرف  به ت بود  پذيرايی  حل  که م گان  شهر گر ند و  داد

نگونه که روال تاريخ است و سربداران درآمد. اما هما

در نهضت های گوناگون ديده شده است، بین دو گروه از 

مین داران  گروه ز نی  کرد. يع بروز  ختالف  سربداران ا

گروه  با  ند  تدالی بود يانی اع به جر کی  که مت اک  کو

یروی  طی را پ يان افرا که جر سنیه  قه ح شان فر دروي
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ط يش افرا يان دراو فت. جر سر گر بارزه ای  ند م ی میکرد

فرقه حسنیه را شخص شیخ حسن جوری که بدست سربداران 

از زندان آزاد شده بود رهبری میکرد. فرمانروايی که 

سال امور را در دست داشتند، اغلب از طبقه  ۴۴در اين 

جانی  سوی  شار از  حت ف کن ت ند ل تدالی بود ناح اع و ج

نان  مثالً دهقا ند،  شت را میکرد عدالت و گذ يت  گر رعا دي

صول  1۰/3 يان و مح ند، فرمانروا می داد نه  به خزا را 

مه روزه در  شتند، ه سان دا باس يک شاورزان ل مه و ک خد

شد.  می  یب داده  گان ترت يه راي مانروا تغذ نه فر خا

تعداد سپاهیان که بر طبق سوگندهای خود مسلح و آماده 

هزار  ست  تا بی فر  هزار ن ند از دوازده  مان بود به فر

دولاات حقااوق  نفاار افاازايش يافاات کااه همااه از خزانااه

صل  ستايی ال سپاهیان رو ين  شهامت ا شجاعت و  ند  میگرفت

به اندازه ای بود که بر مغولن و غیر آن وحشت غلبه 

 يافته بود، بطوريکه شاعری در اين خصوص گفته است:

از بیم سنان سربداران تا 

 حشر

يااک تاارک دگاار خیمااه بااه 

 ايران نزند

غیر سپاهیان نیز به کشاورزی و آبیاری و احیای 

قنات ها پرداختند و به قول حاف  ابرو شهر سبزوار و 

ايران تبديل شده  بالدناحیه بیهق به يکی از بزرگترين 

ما مین فر لدين  نروایبود. دو یه ا نام وج سربداران ب

مسعود لقب سلطان اسالم و شاهنشاه هفت اقلیم بر خود 

 نهاد.

بداران مذهب شیعه امامیه رواج يافت در قلمرو سر

بت  شد. عاق می  ها آورده  به  مام در خط نام دوازده ا و 

يان  بین دو جر ختالف  يافتن ا شدت  با  سربداران  کار 

سربداران  شهريار  خرين  يد آ شن گرد فراط رو تدال و ا اع

بنام علی مويد شورش دراويش افراطی را درهم شکست و 
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ه تاد  يز و هف يش عز نان درو شوای آ صلی او پی واداران ا

را کشت و خود او نیز دولتش سست و ناپايدار گرديد و 

ترکش  مه  که ه ست داد. او  شابور را از د گان و نی گر

يد  لی مو ستمداد ع شد. ا سل  مور متو به تی ند  ته بود گف

بهانه ای به دست تیمور داد تا به نابودی سربداران 

پ  ه.ق   ۷88خراسان به پردازد و علی مويد را در سال 

از اند سالی بازی دادن کشت. مردم سبزوار به رهبری 

شیخ داود سبزواری قیام کردند که مغلوب تیمور شدند و 

سال  مور در  مرگ تی سبزوار ه.ق  8۰۷پ  از  سربداران 

شاهرا  سیله  بار بو ين  که ا ند  یام کرد شاهرا ق یه  عل

 بکلی نابود شدند.

 

 سربداران کرمان

قیام سربداران کرمان تحت تاثیر قیام سربداران 

قوع  شتین بو بالخره با سبزوار  شابور و  سان و نی خرا

 پیوسته است. 

شهر کرمان از ابتدای حمالت وحشیانه مغول ويران 

شده بود. قبالً شخصی بنام براق حاجب از امرای گورخان 

ايی بر اين منطقه حکومت میکرد اين مرد پ  از تقراخ

ان محمد خوارزمشاه بر کرمان سر اطاعت فرود هجوم سلط

سلطان  سر  لدين پ یاث ا تابکی غ سمت ا به  بود و  آورده 

محمد خوارزمشاه منصوب شده بود بعدًا هم که مغولن بر 

کرمان مسلط شدند، اطاعت آنان را پذيرفته بود و به 

حکم ايلخانان مغول در کرمان حکومت میکرد، اما پ  از 

غول  نان م لی در سقوط ايلخا های مح سله  جاد سل و اي

تر  با دخ فر  سله آل مظ سر سل مد  لدين مح يران مبارزا ا

ندی از  کرد و فرز هان ازدواج  شاه ج لدين  طب ا سلطان ق
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آنان بوجود آمد که او را شاه شجاع خواندند. اين شخص 

پ  از تسخیر شیراز شخصی را بنام دولت شاه به حکومت 

کرمان شورش  کرمان گمارد و دولت شاه پ  از اندی در

کاارد و علیااه شاااه شااجاع بااه مبااارزه پرداخاات. زد و 

کت  بدبختی و فال بات  شاه موج شجاع و دولت شاه  های  خورد

پ  از  ساخت.  فراهم  شهر را  ين  مردم ا صًا  مان خصو کر

نااابودی دولتشاااه، پهلااوان اسااد خراسااانی بااه نااام 

اساادالدين طغااان شاااه خراسااانی کااه مااردی متاادين و 

رد اسد در کرمان شورش کرد و پرهیزکار بود واگذار ک

خود را سربدار خواند. يکی از عوامل عمده طغیان اسد 

طغانشاه خراسانی وضع نابسامان کرمان بود زيرا عالوه 

بر اينکه مادر و برادر زن شاه شجاع در امور کرمان 

دخالاات میکردنااد و موجبااات تحريکاااتی را فااراهم ماای 

لم يده و ظ ستم د مردم  بار  قت  ضع ر شیده  ساختند و ک

بود  صادی  ماعی و اقت سی، اجت سطوح سیا مام  مان در ت کر

که از سوی حکام و صاحبان قدرت اعمال شده بود. اين 

مع  سد ج گرد ا شهر  نان  که جوا شد  عث  عًا با مل مجمو عوا

پ  از  سد  لوان ا ند. په سخ ده ندای او پا به  شده و 

به  کرد و  صادره  مولن را م ضی مت مول و ارا یام، ا ق

با برج و  یر  های تعم ته قیام خت. الب شهر پردا روی 

مین  که در ه ندران  شیان ماز سان و مرع سربداران خرا

شاه  غان  بن ط سد  صمیمات ا بود در ت شده  قع  مان وا ز

يد  لی مو که ع ست. بطوري بوده ا تاثیر ن بی  سانی  خرا

سربدار خراسانی تعدادی سوار نظام به کمک او فرستاد. 

هم از  شیراز  نی  کومتش يع قر ح که م شجاع  طرف شاه 

مرعشیان مازندران و خصوصًا از طرف سربداران خراسان و 

ااره  به  بود  ته  قرار گرف يد  حت تهد هر دو ت مان  کر

سر  بر  که  مود  برادرش مح با  تدا  خت، اب شی پردا اندي
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سوی  به  کرد و  قد  ستی منع مان دو شت پی ختالف دا قدرت ا

کرمان لشکر کشید اما در بادی امر نتوانست موفقیتی 

ه قول میر خواند صبر را پیشه کرد و کسب کند، لذا ب

کرد و  عت  مان مراج سرود و از کر صوص  ين خ شعری در ا

محاصره شهر را به عهده سلطان عمادالدين احمد برادر 

 خود واگذار کرد.

 

مقاومت و پايداری جوانان کرمان و  نشعر شاه شجاع مبیّ 

 سربداران اين شهر است:

ماان جرعااه صاابر ماای کشاام 

 فرزانه

هر صه د ين غ خورم  و می 

 مردانه

بت دور  که عاق نیم  ید  نوم

 فلک

روزی بااه مااراد پاار کنااد 

 پیمانه

مد  لدين اح سلطان عمادا سیله  مان بو صره کر محا

شجاع  شاه  حط و  9برادر  ید. ق طول انجام نیم ب ماه و 

عظیم در شهر پديد آمد، عده ای که توان مقاومت  غاليی

شدند و  سلیم  شتند ت ندانندا نان  ثروتم موال آ که ا

شدند،  شغول  نت م به خیا بود  شده  صادره  سد م سیله ا بو

قبی به سرای پهلوان زده شد و نیروهای شاه شجاع از ن

طريق زير زمین با همکاری و خیانت همسر اسد بر سر او 

ريخته از پای درآوردندش و سرش را پیش شاه شجاع که 

 در آن موقع در شیراز بود فرستادند.

های ق توان در از ويژگی می  مان  سربداران کر یام 

به  جه او  سد و تو لوان ا مذهبی په صب  جه اول از تع در

ساله  پ  از آن م کرد و  ياد  سالمی  حدود ا قوانین و 

مبارزه با ظلم و نبرد با متمکنین که اموال مردم را 

غارت کرده بودند و مصادره اين اموال و بالخره موضوع 

ی گیر خراسانی و جوانمردی و فتوت و حمايت از دو کشت
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سان و  سربداران خرا با  باط  يت ارت مانی و در نها کر

 خواجه علی مويد بوده است.

 

 سربداران سمرقند

برو در  حاف  ا سمرقند  سربداران  یام  مورد ق در 

تواريخ و  يده ال نام ز تواريخ ب مع ال هارم مج لد ا ج

، خواند میر نوه السیعدينعبدالرزاق سمرقندی در مطلع 

 ءه الصفاضجیب اسیر و میر خواند در رومیر خواند در 

و عطاءالملک جوينی در تاريخ جهانگشای و نزهه القلوب 

 تالیف حمدهللا مستوفی مطالب مفصلی آمده است.

سغد و در  کز  صطخری مر شته ا به نو نا  سمرقند ب

هجری قمری حمله  ۶1۷جنوب رود سند واقع شده. در سال 

که  با اين شد.  جام  شهر ان ين  به ا غولن  مد م سلطان مح

فیل در شهر  بیستيکصد و ده هزار سپاهی و  شاهخوارزم

خان  مالت انگیز بل ح کن در مقا بود، ل کرده  کز  متمر

سلیم  هالی ت عی از ا ند، جم يداری نماي ستند پا نتوان

یز  شودند. انگ غولن گ بر روی م شهر را  شدند و دروازه 

نان را  ند، جوا سان کرد خاک يک با  شهر را  ستور داد  د

لوی ساير  برای ج بر  عدی  مالت ب قدم در ح خط م سپاه و 

ند و  یغ گذرا یه را از دم ت کرد و بق خاب  شهرها انت

تل  به ق سمرقند را  ساکنین  فر از  هزار ن سی  حدود 

رسانید. سمرقند از آن پ  در اختیار مغولن قرار گرفت 

و امرای متعددی از قوم بر آن حکومت کردند. لکن اين 

ع غول اطا نان م یران از ايلخا که ام ند، بل می کرد ت ن

مستقیمًا از خان بزرگ مغول فرمان بری داشتند. موقعی 

که ايلخانان مغول در حال فروپاشی بودند شخصی بنام 

قزغن خان حکومت سمرقند را داشت. اين شخص پدر بزرگ 
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مور  یر تی فاق ام به ات نوه اش  که  بود  سین  یر ح ام

له  هدف حم ماوراءالنهر را  خوارزم و  نواحی  کانی  گور

ن زمان يکی از اقوام مغولی یود قرار دادند. در همخ

یر  کانی و ام مور گور کرد. تی له  ماوراءالنهر حم به 

حسین نوه قزغن خان در مقابل مغولن مقاومت نیاورده 

غول  آن بهو شکريان م ند، ل ناه برد حون پ طرف رود جی

مردم  ند،  ست زد بزرگ د جومی  به ه ته  سمرقند رف سوی  ب

صم ند دریسمرقند ت ند.  م گرفت مت کن غولن مقاو بل م مقا

اين مقاومت و مبارزه به رهبری سربداران سمرقند بود 

 که دارای تمام خصوصیات سربداران باشتین بودند.

رهبر نهضت سربداران سمرقند بعهده شخصی به نام 

مولنا زاده سمرقندی بود که برای تحصیل علوم دينی از 

م توده  یان  بود. از م مده  سمرقند آ به  خارا  ردم ب

له  شتند از جم کاری دا با او هم یز  گری ن بران دي ره

مولنا خردک نجاری بود که اون طلبه علوم بود در محل 

اصطالحًا به او لقب مولنا داده بودند و ديگری نیز کلو 

ابوبکر نداف بود که اون رئی  صنف حالج يا لحاف دوزان 

بود او را کلو بمعنی رئی  صنف و اضافه نداف که به 

نی  حل مع ند، م ست میخواند معحالج ا ين  تج بارزه ا و م

شدت  که از  مردم  بود.  سمرقند  شهر  جامع  سجد  فراد م ا

ندای  به  ند  مده بود گرد آ سجد  صال در م شت و استی وح

سخنان  ند. او در  فرا میداد گوش  سمرقندی  نا زاده  مول

سلمین در  مال م جان و  سالم و  ف  ا برای ح مرم  خود از 

م ياری  غولن  له م بل حم نج مقا مردم ر توده  ید،  ی طلب

مان او  به فر ند و  گرد او را گرفت شیده  يده و بالک د

قیام کردند و به اشاره او دست به هر کاری می زدند. 

يد:  صفا گو ضه ال ند در رو یر خوا نان »م يق او را ا خال

طوع و  به  مه  مودی ه اه فر که هر شتند  ست دا بالطبع دو
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طبقه  اما« رغبت در انجام آن مهم به جان کوشیدندی.

پیش بخواص  کاری را  ظه  خود راه محاف صلت  صل خ ر ا

گرفتند و از همراهی با انقالبیون شانه خالی کردند و 

فقط به فکر حف  جان و مال خود بودند. اولین اقدام 

مولنااا زاده و ديگاار رهبااران سااربداران خلااع يااد از 

بزرگان و اشرافی بود که احتمال خیانت از سوی آنان 

پ  ا شت.  جود دا سنگربندی و شهر را  ستور داد  ز آن د

کنند، آنگاه عده ای از دلوران و جوانان شجاع شهر را 

به اطراف شهر مامور میکرد که در کمین گاه بنشینند و 

کر و  بی ف غولن  جه م گذرد در نتی نان ن شمن از آ تا د

قرار  یون  صره انقالب شدند و در محا شهر  گاه وارد  ناآ

که مغولن را تیرباران  گرفتند. مولنا زاده دستور داد

شديد  مت  قدام و مقاو ين ا با ا ند.  باران کن سنگ  و 

فرار  اارًا  شدند و نا ضعیف  لی  به ک غولن  سربداران، م

کردند و شهر به تصرف سربداران درآمد. امیر تیمور و 

امیر حسین که در حال فرار بسر میبردند، خبر پیروزی 

کار کر  به ف شنیده  غول  سپاه م بر  ی سربداران را 

افتادند. در اکثر منابع آمده است که بیماری وبا نیز 

در میان مغولن شیوع يافت و عده زيادی از آنان خصوصًا 

اسب شان تلف شدند. امیر حسین و امیر تیمور گورکانی 

خا سمرقند را  سربداران  حف  هدايا و ت سال   مبا ار

مت  مان حکو ستادند فر که فر هايی  مه  ند. در نا کرد

مولنا زاده سمرقندی ارسال داشتند و سمرقند را برای 

معافیت از هر نوع مالیات را برای آنان متذکر شدند. 

سربداران سمرقند که مردمی ساده بودند به اين نامه 

ها دل خوش داشتند، غافل از اينکه تیمور و امیرحسین 

بالخره در  ستند.  سپاه ه تدارک  یه و  نش در ته برادر ز

سال  هار  پ   ۷۶۷ب مری  جری ق مت ه ماه حکو فت  از ه
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شان، حص لخ و بدخ سین از ب شادمان راسربداران امیرح

سربداران  شد.  سمرقند  جه  موده، متو مع آوری ن سپاهی ج

با  شتند،  خوش دا گر دل له  ين دو حی های ا عده  به و که 

هدايايی به استقبال آنان شتافتند، لکن مورد حمله و 

تهاجم اين دو سردار قرار گرفته، قتل عام شدند، فقط 

مورد  قدس او  مذهبی و ت به  که جن سمرقندی  نا زاده  مول

احترام تیمور بود از مرگ نجات يافت و از سرنوشت او 

یب  یر در ج ند م ست. خوا ست نی یزی در د عد از آن ا ب

سد:  سیر مینوي به »ال شته  ضولی نگ مون ف گر پیرا دي

 «کاشانه انزوا و انقطاع شتافت.

 

 سربداران اصفهان

در خراسااان حکوماات  در دوره ای کااه سااربداران

طرف  ند، از  مت میکرد صفهان حکو فر در ا شتند، آل مظ دا

برادرش  شجاع و  شاه  بین  گر  صرف مدي سر ت بر  مود  ح

اصفهان اختالف نظر و نزاع بود در نتیجه اصفهان برای 

شفتگی  مور در آ جوم تی تا ه شت و  ست گ به د ست  مدتی د

می برد، دره سر می سی ب سربداران  نسیا عده ای از  اوان 

خراسان خصوصًا پیروان حسن جوری متوجه اصفهان شدند و 

در اين شهر ساکن شدند. تیمور که به منظور تصرف فارس 

حرکت کرده بود، راهی اصفهان شد. حاکم اصفهان باتفاق 

عده ای از اشراف شهر به استقبال تیمور رفتند. بطوری 

رد شهر شد و پ  از که در ظفرنامه آمده است تیمور وا

وگاه خود در خارج شهر بازگشت و دبازديد از شهر به ار

کرد،  صفهان  مردم ا خراج از  صول  مامور و عده ای را 

ماموران تیموری دست به تعدی و تجاوز به مال و حتی 

ندگی  تاب ز شاه در ک بن عرب ند. ا مردم دراز کرد ناموس 
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سد:  مور مینوي شیوه »شگفت آور تی که  صفهان  هالی ا ا

حمیت داشتند و مرگ را به آن زبونی و خوار ترجیح می 

یان  خود در م ئی   با ر طاول را  ين ت ستان ا ند، دا داد

نهادند، وی گفت: شبانگاه من طبل می نوازم، اون بانگ 

خون وی  يزد و  خود در آو مان  هرک  در مهی شنیديد،  آن 

بريزد. پاسی از شب گذشت، بانگ طبل برخاست و باران 

ن فرو باريد، مردم شهر شش هزار تن از مرگ بر تیموريا

 «آنان را بکشتند.

بارز از  نه ای  صفهان نمو هالی ا مور از ا قام تی انت

که  موقعی  ست،  مده ا تاريخ آ خواری او در  جايع و خون ف

مور  گوش تی به  صفهان  مردم ا مت  شورش و مقاو يان  جر

آمد و دستور قتل عام و تجاوز به ناموس  بخشمرسید، 

حالی از ». ابن عربشاه می نويسد: مردم را صادر کرد

جای برخاست، شمشیر خشم برآهیخت و ترکش ستم به گشود 

به  مد و  شهر درآ به  نده  نگ در با پل نده  سگ گز اون  و 

با  ند و  ها بريز سازند و خون باه  ها ت تا جان مود  فر

شیان سپارند و  شور مرگ  ست  ندگان را بد نده ز در آويز

نند و کشت ها مالها به يغما برند. آباديها ويران ک

بسوزند. پستان زنان ببرند و کودکان را کشته بر خاک 

سال  بر خرد نه  شايند و  سالخورده بخ بر  نه  ند،  افکن

قدر  لم و ادب را  ند. ع مت آر بر نرح سب را  شمرند و ح

ایاازی نشاامرند، بالجملااه از شهرنشااینان تناای زنااده 

 «ارند.ذنگ

عداد  مه ت تاب ظفرنا يزدی در ک لی  لدين ع شرف ا

شد شته  یر ک ست، م کرده ا کر  فر ذ هزار ن تاد  گان را هف

خواند نیز در روضه الصفا از همین رقم ياد کرده است: 

گويند به منظور برانگیختن ترحم تیمور يکی از اهالی »

شهر اطفال يتیم را گرد آورده بر سر راه تیمور بر سر 
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تپه ای نشانده، اما تیمور به درخواست او توجهی نکرد 

نا سوی آ ظر او را و روی از  سپاهیان ن ید،  ن بگردان

دريافتند و کودکان را به زير سم اسبان خود له کردند 

اتحاد اهالی شهر و کشتار « و با خاک يکسان نمودند.

تیموريان حاکی از آنست که مردم نفرتی فوق العاده از 

عنصر بیگانه داشته اند. از طرف ديگر شخصیت و راه و 

ص مردم ا بر  پا ره چه  لی ک تار ع که رف شه ای  فهان و نق

شان  مود، ن حی ن مور طرا سپاهیان تی کردن  نابود  برای 

میدهد که مردانگی و همبستگی مردم جای ويژه ای داشته 

قع  با تو شتین  که در با نه  مذهبی همانگو صب  ست. تع ا

شان  خود را ن گی  ستايی ويژ نان رو صاحب ز به ت غولن  م

سلمان  مردم م ناموس  به  جاوز  یز ت صفهان ن داد، در ا

به مو ست  ساخته، د فراهم  نان را  یان آ شم و طغ بات خ ج

مقابله و اقدام خطرناکی زدند که به عواقب وخیم آنان 

 کامل آگاه بودند.

مردم  بر  پا ره چه  لی ک سب ع صوص ن مورخین در خ

اصفهان اطالع اندانی نداده اند، لکن در خصوص شجاعت 

مردم اصفهان و خشونت تیموريان قلم نظام الدين شامی 

روز ديگر حکم نافذ شد تا هفتاد »در ظفرنامه نويسد: 

اصفهان جمع کردند، نمونه روز  بتظاهرهزار سر آدمی 

يااوم »اهر شااد و حقیقاات رسااتاخیز، در اياان شااهر ظاا

یه صاحبه و بن یه و  مه و اب یه وا مودمن اخ ، «يفرال

آشکار گشت و فرمود تا از آن سرها منارها و گل توده 

 «.ها ساختند

در منتخب التواريخ، معین الدين نظری آورده است که: 

مجمااوع اهااالی شااهر را رطااب و يااا باایش بااه ياساااق »

ش باطن  ظاهر و  مت  چه در تما سانیدند، انان يب ر هر قر

 «هزار منار از سر بريده مرتفع گشت.
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 آل اينجو و آل مظفر

جم و  عراق ع بر  مداوم  شار  مال ف ير در اع آل جال

فااارس ناکااام ماندنااد. از سااوی ديگاار، اقاادامات و 

حت  مرو ت یه قل ناطق عل ين م فر در ا شرفتهای آل مظ پی

توان  می  يز را  کرر تبر صرف م له ت نان، از جم سلطه آ

به يی  ضرر  شاهین ترازو به  فه آن را  که ک ساب آورد  ح

 آنان تغییر می داد.

نژاد آل مظفر به يکی از خاندانهای عرب خراسان 

سکان  سرزمین ا ين  سالم در ا صدر ا که در  سید  می ر

گزيدند، اما در ايام تهاجمات مغول به يزد رفتند و 

به خدمت عالءالدوله اتابک محلی درآمدند. اعضای مختلف 

خدمت هولکو درآمدند و بقیه در  اين خاندان بعدها به

بد يزد -می جوار  سرانجام  -شهری در  ند.  باقی ماند

ندان ين خا سته ا سله  -سرد بدين سل یز  سمش را ن که ا

يعنی شرف الدين مظفر، حاکم میبد شد. او يه  -بخشیده

ند بها جايتو  ی  نان اول خرين آ که آ کرد  خدمت  خان  ايل

د که وظیفه بود. شرف الدين مظفر فرمانده قراولنی بو

کت  شهايی از ممل که بخ قی  طاع الطري سرکوبی ق نان در  آ

را تاراج می کردند، خالصه می شد. مبارزالدين محمد، 

در  -که در زمان مرگ پدرش سیزده سال داست -فرزند او

آغاز در دربار ايلخان اولجايتو بود، ولی پ  از مرگ 

ند  پ  از ا جا  شت. او در اين بد برگ گاهش می به زاد او 

ل موفق شد ريشه اتابک يزد را براندازد و شهر را سا

ناگزير  که وی ب شت  یزی نگذ خود درآورد. ا صرف  حت ت ت

درگیر يک سلسله جنگها با نکودريان گرديد؛ نکودريان 

که در  ند  بدوش بود نه  له ای و خا های قبی کی از گروه ي
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آن ايام از سمت جنوب شرقی در سرنوشت ايران دخالت می 

 کردند.

لدين ياری  مبارزا به  يزد  یروزی در  برای پ مد  مح

امیر غیاث الدين کیخسرو از خاندان اينجو نیاز داشت. 

جو ندان اين ندان  -خا شت خا با سرنو نان  شت آ که سرنو

بود خورده  گره  فری  سال  -مظ غاز  ه.ق ۷۰3از  نی آ يع

، ه.ق۷۵8سلطنت اولجايتو تا سقوط شان از قدرت در سال 

جم را  عراق ع لف  کز مخت خود فارس و مرا سیطره  حت  ت

سرو  پدر کیخ شاه  مود  لدين مح شرف ا نان  جد آ شتند.  دا

سئول اداره  که م کرد  فت  مانی دريا جو را ز نوان اين ع

امالک سلطنتی )مغولی= اينجو( شد. معروف بود که شرف 

بدهللا  جه ع هرات، خوا شهور  عارف م ندگان  لدين از بازما ا

ه ( است. سلطه بی اون و ارايی که.ق۴81انصاری )متوفی 

در فااارس اعمااال کاارد، باادگمانی  ه.ق۷2۵وی از سااال 

ابوسااعید را برانگیخاات و لااذا او را بااه دربااارش 

فراخواند و حاکم ديگری را مامور فارس کرد. اما حاکم 

جديد از تصدی مقام جديد عاجز ماند؛ اون امیر غیاث 

الدين به نام پدرش در شیراز حکومت می کرد از سپردن 

ودداری کرد و اندی بعد هم که زمام امور به دست او خ

ستگیر  شد، وی را د شايع  سعید  خان ابو مرگ ايل بر  خ

ساخته و به آذربايجان گسیل داشت. شرف الدين حتی در 

جان  به  جام  صد نافر سوء ق پ  از  سعید  یات ابو يام ح ا

جانشین او، اندی را در تبريز محبوس بود. هنگامی که 

ندان ورآ ساند، فرز تل ر به ق گاون او را  که در پا ی 

لدين  جالل ا یر  ند و ام فرار کرد شتند  ضور دا اردو ح

مسعود شاه به شیخ حسن بزرگ در روم و شیخ ابواسحاق 

 به امیر علی پدر شاه در ديار بکر پناهنده شدند.
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خود  یب  ست رق به د گاون  که آرپا مد  يری برنیا د

موسی خان افتاد و او نیز وی را به مسعود شاه تحويل 

به تالفی قتل پدر، انتقامی سخت  داد و مسعود شاه هم

خان  مد  قام وزارت مح به م شاه  سعود  فت. م از او گر

سال  خان در  سی  شین مو تل  ه.ق۷3۶جان پ  از ق سید و  ر

ارباب خود به شیراز فرار کرد؛ در اين زمان در شیراز 

سر  بر  که  شی  بود. در کشمک شده  پدر  شین  سرو جان کیخ

، قوت و قدرت قدرت بین دو برادر با شدت تمام آغاز شد

از آن مسعود شاه بود اما نتوانست خود را از جدال با 

کیخساارو برهانااد تااا اينکااه کیخساارو انااد سااال بعااد 

( به رحمت خدا رفت، لیکن مقدر بود که مسعود ه.ق۷39)

از سلطنت خود نبرد. سال بعد برادرش شم   بهره ایشاه 

الدين محمد که در قلعه سفید زندانی بود، فرار کرد و 

سین او به یر ح فر در راس پپ ين دو ن برد. ا ناه  انی پ

سپاهی از مغولن به شیراز راندند و شهر را گرفتند؛ و 

مسعود شاه نیز به لرستان فرار کرد. پیر حسین پ  از 

ست داد و  مردم را از د يت  مد، حما لدين مح شم  ا تل  ق

بنااار شیراز را ترک گفت. يک سال بعد تالش دگر باره 

هر شیراز راه به جايی نبرد. پیر حسین او برای تصرف ش

انی، سرانجام به پدر جدال با ساير اعضای خاندان او

تل  به ق اک او را  سن کو لی ح برد. و ناه  اک پ سن کو ح

سید  تل ر به ق پ  از آن  ندکی  هم ا خود او  سانید؛ و  ر

 (.ه.ق۷۴۴رجب  2۷)

دو فرزند ديگر شرف الدين محمود شاه تالش کردند 

به موفقیتی برسند؛ اما آنان نیز  انپتا با کمک آل او

راه به جايی نبردند. مسعود شاه در لرستان با ياغی 

ستانی پیمانی بست و همراه او راهی شیراز شد. او نیز 

به سرنوشت برادر خود داار شد و در همان سال به دست 
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ضو  خرين ع سحاق آ سید. ابوا تل ر به ق خود  مان  همپی

ومت ايلخانان در که در هنگام زوال حک -خاندان اينجو

بود مده  يزد برآ صرف  یر  -صدد ت سوی پ صفهان را از  ا

ان پحسین سابق الذکر دريافت کرد؛ با فروپاشی آل او

که بی درنگ پ  از قتل حسن کواک به وقوع پیوست، وی 

با موفقیت تمام در شیراز مدعی حکومت شد. ابواسحاق 

توانست قدرت خود را بر کرمان بگستراند )در آغاز سال 

شود؛ ه.ق۷۴8 یر  فری درگ مد مظ لدين مح با مبارزا ( و 

يزد ) به  شی او را  قط لشکرک که ف خوردی  ( در ه.ق۷۵1بر

پی داشت. دو سال بعد سپاهیان او در يک جنگ رويارو 

شکساات خوردنااد و سااپاهیان آل مظفاار وی را در شاایراز 

سارت  تاری و ا بیم گرف که  یروداری  ند. درگ صره کرد محا

رگ جاليری توانست فرار کند و می رفت، به کمک حسن بز

در اصفهان پناه بگیرد؛ و باز به محاصره مبارزالدين 

محمد درآيد. سرانجام به اسارت درآمد و زندانی شد و 

 (.ه.ق۷۵8به قتل رسید )

مد  لدين مح یروزی مبارزا با پ جو  شت آل اين سرنو

رقم خورد و انتظار می رفت که زوال آنان حتی برازنده 

شد؛ یه ای نبا کانی  رثائ ید زا شد. عب نه ن ين گو لی ا و

يکی از شاعران نام آور اين زمان، رثائیه ای در مرگ 

شه در  حاف  همی اون  صیتی  سرود و شخ سحاق  شیخ ابوا

اشعار خود از شور و نشاطی صحبت می کرد که در شیراز 

روزگااار شاایخ ابواسااحاق اينجااو برقاارار بااود. شاایخ 

شعر و  سخاوتمند  یان  جو از حام سحاق اين بود ابوا ادب 

)اعضااای ديگاار خاناادان او نیااز يااک انااین خصوصاایاتی 

نه در  شرکت فعال غم  به ر یل  مین دل به ه شتند( و  دا

دسیسه ها و توطئه هايی که برای او سهوهايی بزرگ در 

کرد.  یات وارد  هان ادب خود را در ج نام  شت،  پی دا
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یز وارد  نام او ن که  لدين  یروزی مبارزا با پ سان  بدين

شد ) یات  اون تاريخ ادب فی آن؛  هوم من به مف ته  الب

مبارزالدين محمد انان سختگیر و متعصب بود که روزگار 

را به اهل ادب تلخ گردانید(، روزگار خوش شیراز به 

تاد و  نق اف شاعران از رو سرودخوانی  يام  سرآمد و ا

حیات اجتماعی و عمومی شهر تحت نظارت شديد محتبسان 

س قط نتوان نه ف ضعیت  ين و ته ا مد. الب نع درآ ت موا

جود آورد،  به و شاعری  شعر و  مر  نده ای در ا بازدار

بلکه باعث نیروی حیاتی بیشتر آن گرديد؛ و شاعران را 

نیز وادار ساخت تا با استعاره و ايهام به مبارزه با 

وضع موجود بپردازند؛ انان که اين مطلب را می توان 

 در ل به لی شماری از غزلهای ديوان حاف  مشاهده کرد.
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 آل مظفر

اصل و نسب نیاکان آل مظفر به قبايل عربستان بر 

می گردد که در ايام نخستین فتوحات اسالمی وارد ايران 

مت  يل حکو ند. در اوا مت گزيد سان اقا شده و در خرا

ح لدين  یاث ا یر غ غولن، ام سرش، ام سه پ مراه  جی ه

يز به  صور  مد و من بوبکر، مح بوبکر و  دا شتند. ا برگ

ک يزد، عالءالدوله، درآمدند و وقتی محمد به خدمت اتاب

سوار در  3۰۰که هالکو به طرف بغداد رفت، ابوبکر با 

معیت او بود. پ  از فتح بغداد، ابوبکر همراه لشکری 

عی  جا در نزا بوبکر در آن شد. ا ستاده  صر فر مرز م به 

بین او و قبیله خفاجه اعراب کشته شد و محمد به جای 

ر همراه پدرش در میبد يزد شد. و منصو کاو امیر اتاب

 يزد اقامت گزيد.

ين  مد، ز لدين مح شت: مظفرا ند دا سه فرز صور  من

الدين علی و شرف الدين مظفر، و همین شخص بانی سلسله 

سف  سوی يو که از  فر  لدين مظ شرف ا شد.  می با فر  آل مظ

بود  شده  بد  حاکم می يزد  بک  له اتا سر عالءالدو شاه پ

ک پاک  يق  طاع الطر جود ق ها را از و که راه تی  رد و وق

يوسف شاه پ  از کشتن فرستادگان ارغون، به جنگ با او 

پرداخت و به سوی سیستان رفت، محمد نیز در معیت او 

مان  به کر ته و  ترک گف مه راه او را  لی در نی بود. و

رفاات، و در کرمااان ساالطان جااالل الاادين ساایور غااتمش 

 ( از او استقبال نمود.قه. ۶8۵قراخطايی )

به میبد بازگشت و هدايايی به محمد پ  از اندی 

خاتو و  با گی مد. او  خدمت او درآ به  ستاد و  غون فر ار

غازان خان نیز روابط حسنه بهم زد. غازان خان او را 

جايتو،  مدن ال کار آ با روی  کرد.  خود  هزاره  یر  ام
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راهداری اردستان تا کرمانشاه و از هرات تا مرو و تا 

يد، م گذار گرد به او وا قو(  کوه )ابر فر در ابر  13ظ

 درگذشت. قه. ۷13ذيقعده سال 

سر  مد پ لدين مح شجاعت و  13مظفرا به  که  ساله 

دلیری و سفاکی و خونريزی معروف بود، بجای او نشست. 

او که در دربار الجايتو می زيست پ  از مرگ الجايتو 

شوال  بد  قه. ۷1۶در  به می سعید  بو  سلطان ا لوس  و ج

ه اتابک يزد به برگشت. ایزی نگذشت که او با حاجی شا

از  قه. ۷19يا  ۷18نزاع پرداخت و آن شهر را در سال 

به  ها،  ستان، نکودري هالی سی مان ا ين ز فت. در ا او گر

ه با آنها پرداخت و لطغیان برخاستند. محمد به مقاب

 آنها را قلع و قمع نمود.

پاا  از ماارگ ابوسااعید و ايجاااد هاارج و ماارج در 

سحاق  یر ابوا توری، ام سر امپرا جو سرتا شاه اين مود  مح

يزد را گرفت، ولی اندی بعد از آنجا عقب نشینی کرد. 

محمد پ  از تالش زياد يزد را از دست ملک قطب الدين 

 حاکم کرمان گرفت.

در اين زمان شیخ ابواسحاق شیراز را متصرف شده 

و خطبه بنام خود خواند و سکه بنام خود زد. در صفر 

م قه. ۷۴8سال  مان برآ صرف کر صدد ت سیرجان را در د و 

شده،  فاع  ماده د مد آ که مح شنید  اون  لی  مود و غارت ن

مان  فتح کر برای  که  گری  نگ دي سحاق در ج شت. ابوا برگ

راه انداخته بود شکست خورد و مجبور به فرار گرديد. 

سال  کرده  قه. ۷۵1او در  کاری ن لی  فت و يزد ر به 

برگشت. ابواسحاق در يک لشکرکشی ديگر، بار ديگر شکست 

 ۷۵۴و محمد شیراز را محاصره کرد. در سوم شوال  خورده

حاکم شیراز گرفتار شد و شیخ ابواسحاق به اصفهان  قه.

 گريخت.
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سوگند وفاداری  قه. ۷۵۵مبارزالدين محمد در سال 

نسبت به خلیفه عباسی مصر ياد کرد. او اصفهان را نیز 

به حصار کشید. تسخیر آن به طول انجامید ولی بالخره 

دست محمد افتاد. شیخ ابواسحاق اسیر گشته  اصفهان به

بااه قتاال رسااید.  قه. ۷۵۷جمااادی الولاای  21و در 

مبارزالدين محمد سپ  تمام دشمنان خود را مطیع ساخته 

و شیراز و اصفهان و عراق عجم را از آن خود کرد. به 

تبريز هم لشکرکشی کرد و اخی جوق نماينده جانی بیک 

یانه شکست داده و تبريز فرمانروای دشت قبچاق را در م

ظیم از  شکری ع مدن ل شنیدن آ با  لی  شد. و صرف  را مت

بغداد، تبريز را ترک گفته و به فارس آمد. شاه شجاع 

 قه. ۷۵9و شاه محمود پسران مبارزالدين محمد، در سال 

او را گرفته و در قلعه طبرک زندانی ساخته و میل در 

محب  بود اشمش کشیدند. مبارزالدين محمد اند سال در 

سالگی  ۶۵در سن  قه. ۷۶۵تا اينکه در ربیع الول سال 

 مرد و شاه شجاع به جای او نشست.

فان  فع مخال به د شجاع  شاه  ندگی  ظم ز سمت اع ق

شاه و  برادر زاده اش( و دولت برادر و  سر،  لی )پ داخ

پهلوان اسد گذشت. )درباره پهلوان اسد و قیام او در 

شجاع پسر خود زين  (. شاهشده استجای خود سخن گفته 

العابدين علی را جانشین خود ساخت. زين العابدين علی 

حکومت کرمان را به برادرش عمادالدين احمد بن محمد 

داد. با اينکه بین زين العابدين و پر عمش شاه يحیی 

بن شرف الدين مظفر نقار برخاست ولی بالخره به صلح و 

هان بماند صفا انجامید. ولی شاه يحیی نتوانست در اصف

و لذا به يزد رفت، و زين العابدين پسر عم مادری او 

مظفر کاشی را حاکم اصفهان ساخت. امیر تیمور در سال 

نامه ای به سلطان احمد در کرمان نوشت و از  قه. ۷8۷
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سلطان  لی  عالم دارد، و خود را ا عت  تا اطا ست  او خوا

احمد جواب قانع کننده ای به او نداد. امیر تیمور در 

لدين  قه. ۷89ل سا يد و مظفرا نور د جم را در  عراق ع

بدين  ين العا کرد و ز سلیم او  صفهان را ت شهر ا شی  کا

یی  شاه يح يد و  غداد گرد هی ب فت و را ترک گ شیراز را 

برای  تی را  لغ هنگف ستاد و مب مور فر برای تی هدايايی 

 حف  قشون خود به تیمور پیشنهاد کرد.

سی و  های سیا پ  از حرکت مور  صه تی ظامی، در خال ن

از مازندران راهی شوشتر شد. قلعه سفید  قه. ۷9۵سال 

را تصرف کرده و با شاه منصور به جنگ پرداخت. علیرغم 

حت  خورده و ت ست  بالخره شک صور،  شاه من نه  نگ دلورا ج

سال  جب  مور در ر مد. تی مور درآ یاد تی  قه. ۷9۵انق

تل  فر را ق ندان آل مظ ندگان خا مه بازما ستور داد ه د

 ند، و بدين ترتیب عمر سلسله آل مظفر بسر آمد.عام کن

مدافع و  ها  کام آن فر و ح سله آل مظ لی سل طور ک ب

بار  ند. در در یات بود صًا ادب نگ و خصو لم و فره حامی ع

آنها بسیاری از شاعران بزرگ ايران نظیر حاف  و عبید 

شد  سنن ر قه ت مای ف سیاری از عل ند و ب یره بالید و غ

فر يکی از طرفداران سرسخت کردند، اراکه سلسله آل مظ

تسنن بودند و از اين لحام رو در روی سربداران قرار 

 داشتند و گاهگداری علیه آنها وارد مبارزه می شدند.

 

 آل جالير

لی در  بود. و غولی  يل م کی از قبا سم ي ير ا جال

تاريخ اسالم آل جالير يکی از سلسله های محلی است که 

پ  از مرگ آخرين ايلخان مغول در عراق و قسمتهايی از 

آذربايجان به حکومت پرداختند. شجره نامه آل جالير با 
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ايلکانويان آغاز می شود )و از اينجاست که اينها را 

خوانند(، او يکی از فرودستان هالکو  ايکانیان نیز می

بود. پ  از او آقبوقا و بعد از آقبوقا، حسین  پ  از 

سله  ين سل س  ا قع مو که در وا بود  بزرگ  سن  شیخ ح او، 

محسوب می شد. او در عهد سلطان ابوسعید الوس بیک و 

حاکم روم بود. پ  از مرگ ابوسعید که بی وارث مرده 

د کسب قدرت برآمدند و دصبود، روسای بزرگ ايلخانی در

سیدند:  ظاهری ر خانی  به ايل به مرت ها  فر از آن سه ن

خان ) خان )قه. ۷3۶آرپا سی  مد قه. ۷3۶-۷(؛ مو (؛ و مح

(. محمد خان که ايلخان حسن بزرگ بود قه. ۷38-9خان )

 بر قسمت مهمی از امپراتوری فرمان می راند.

فروپاشی امپراتوری ايلخانی با شکست حسن بزرگ و 

-9انی در سال بمد خان به دست شیخ حسن کواک اوقتل مح

س قه. ۷38 نام  که ب اک  سن کو شد. ح غاز  یک و ا آ تی ب

سلیمان خان حکومت می کرد نتوانست بر کل امپراتوری 

دست يابد. حسن بزرگ و پیروان او در نواحی بغداد به 

با او ستند و  مت نش ستند. پحکو عه برخا به مناز یان  ان

س برای  اک  سن کو شهای ح ست تال با شک ير  بر آل جال لطه 

روبرو شد. پ  از مرگ حسن کواک، برادر او ملک اشرف 

کاری کرد که ساتی بیک و سلیمان خان به نزد حسن بزرگ 

ير را از  ست آل جال هم نتوان شرف  لک ا شوند. م نده  پناه

ند ) خارج ک غداد  خود را در قه. ۷۴8ب صرفات  ( او مت

سن  شیخ ح قدرت  حت  که ت شیراز  يزد و  صفهان  اک ا کو

 درآمده بود از دست داد.

گو اينکه حسن بزرگ يکی از عوامل مهم فروپاشی 

امپراتااوری ايلخااانی بااود ولاای هاادف او احیااای اياان 

امپراتوری بوده است )البته به نفع خود(. او فقط از 

لقب الوس بیک استفاده کرد که در زمان ابوسعید بدست 
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فا لذا اح بود. و  خا دآورده  به ايل خان را  یز  نی انگ

(؛ جهان قه. ۷۴۰-۶و  قه. ۷39برداشت: طغاتیمور خان )

 (.قه. ۷۴۶-۷(؛ و سلیمان خان )قه. ۷39-۴۰تیمور )

سال  بزرگ در  سن  جای او  قه. ۷۵۷ح به  شت و  درگذ

پسرش اوي  جانشین وی شد. وقتی که جانی بیک قبچاقی، 

نوان  به ع ير او را  برد، آل جال بین  شرف را از  لک ا م

يران  غول ا توری م لی امپرا شناختند. و سمیت  خان بر ايل

سال  یک در  جانی ب شد.  یاء ن گز اح مرد و  قه. ۷۵9هر

که  بردی بیک پسر او، آذربايجان را به اخی جوق نامی

 از هواداران سابق ملک اشرف بود واگذاشت.

صدد  خت و در  مت پردا به حکو ستقالل  به ا ي   او

(. اولین لشکرکشی وی قه. ۷۵9تسخیر آذربايجان برآمد )

بن  مد  شت او، مح پ  از برگ لی  شد. و جه  ست موا با شک

مظفر که پ  از مرگ حسن کواک فارس و اصفهان را صاحب 

(. و بدين ترتیب قه. ۷۶۰شده بود به آذربايجان راند )

با کامیابی  اخی جوق تضعیف شده و دومین لشکرکشی اوي 

 (.قه. ۷۶1انجام شد )

یز  گری ن های دي مان موفقیت ين ز ير در ا آل جال

( که شاه محمود و قه. ۷۶2-۵داشتند، خصوصًا در فارس )

شاه شجاع پ  از دستگیری پدرشان، بر سر جانشینی به 

مود مالک الرقابی آل جالير نزاع مشغول بودند. شاه مح

را پذيرفت و به کمک اوي  توانست اصفهان و شیراز را 

سال  پ  از  لی  شود. و صرف  سترش  قه. ۷۶۵مت سعه و گ تو

 قه. ۷۷۰متصرفات جاليری متوقف شد. اوي  تا حدود سال 

جان در  جه مر سیله خوا شاه بو یان شیروان تار طغ گرف

ود. در اين بغداد و تراکمه قراقويونلو در ديار بکر ب

میان اوي  از کمک شاه محمود هم که از شیراز رانده 

سال  لی در  یر و که ام تی  شد. وق حروم  بود، م  ۷۷2شده 
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به ری حمله برد دشمن ديگری بر دشمنان اوي   قه.

 افزوده شد.

مرد و بجای او پسرش حسین  قه. ۷۷۶اوي  در سال 

تل  به ق ي  را  بزرگ او سر  سن پ مرا، ح شد )ا سلطان 

بودند( فروپاشی سلسله آل جالير در ايام حسین  رسانده

قا عادل آ با  يت  سب رهبر برای ک سین  حاکم  ،را داد. ح

سلطانیه به رقابت پرداخت. شیخ علی، احمد و بايزيد 

برادران او نیز فرصتهای زيادی را برای افزايش قدرت 

سال  مود در  شاه مح مرگ  ند.  ست داد ير از د  ۷۷۷آل جال

ه شجاع اصفهان را گرفته و به باعث گرديد که شا قه.

(. امیر ولی .قه ۷83و  قه. ۷۷۷آذربايجان لشکر بکشد )

گر  سوی دي کرد و از  می  يد  نان ری را تهد یز همچ ن

 ۷۷8-9قراقويونلوها بار ديگر سر به طغیان برداشتند )

 (.قه.

شیخ علی، برادر حسین نیز شورش کرد و شوشتر را گرفت 

سال قه. ۷8۰) شد.  بر قه. ۷82( و در  ستولی  غداد م ب

سال  هم در  قا  ستاد.  قه. ۷83عادل آ به ری فر شکری  ل

احمد لشکری فراهم کرده و برادر خود را در تبريز به 

قتل رسانید. احمد در مقابل حمله شیخ علی از بغداد و 

عادل آقا از ری، رو به سوی قراقويونلوها آورد. شیخ 

سلطانیه  به  يد  قا و بايز عادل آ شد و  شته  لی ک ع

 بازگشتند.

خود را  قدرت  ند  مد بتوا سلطان اح که  بل از اين ق

ها و  مالت قبچاقی تار ح سازد گرف قرار  جان بر در آذرباي

( قه. ۷82نیز امیر تیمور شد. احمد به بغداد برگشت )

صر  به م جا  کرد و از آن فرار  مور  یر تی لو ام و از ج

سال  مور در  مرگ تی پ  از  مد  فت. اح بار قه. 8۰9ر  ،

غداد را گر ب يز  دي بر تبر یز  ندی ن فت و ا ست گر بد
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شت و  نده گ موری را بوبکر تی سیله ا لی بو شد و ستولی  م

بالخره  شد.  طرد  ها  سیله قراقويونلو یز بو بوبکر ن ا

تل  به ق ها  ست قراقويونلو يز بد صرف تبر سر ت بر  مد  اح

تاد.  ها اف ست قراقويونلو غداد بد تل او ب با ق سید و  ر

بود که در موقع آخرين شاهزاده جاليری سلطان حسین دوم 

 تصرف حله بوسیله قراقويونلوها کشته شد.

بطااور کلاای آل جالياار طرفاادار علاام و فرهنااگ و 

آبادانی بودند. اند تن از شعرا و علما مورد حمايت 

ير  که آل جال ند  شته ا اه نو شتند. گر قرار دا نان  آ

هوادار تشیع بوده اند )خصوصًا که حله مرکز شیعیان در 

( ولی اين هواداری گرايش مبهمی قلمرو آنها قرار داشت

بیش نبوده است؛ در منابع به صراحت از تشیع آنها سخن 

 نرفته است.
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 آل اوپان

انیان تیره ای از امرای مغول بودند که ادعا پاو

می کردند از نسل سورغان سیره از قبیله سلدوز هستند. 

 مهمترين امرای اين خاندان عبارت بودند از:

يکی از بزرگترين امرايی بود ان. او پ( امیر او1

که طبق نوشته حمدهللا مستوفی اولین جنگ خود را در ربیع 

انجااام داد. بعااد از آن در دربااار  قه. ۶88الثااانی 

خان ا صل رايل قرب حا جايتو ت غازان و ال خاتو،  غون، گی

سال  سعید در  مرای  قه. ۷1۷کرد. ابو یر ال او را ام

به عقد نکاح  دربار خود نمود و دولندی خواهر خود را

وی درآورد. امیر اوبان در زمان حکومت ابوسعید که در 

قدرت  بود از  سته  جايتو نش جای ال به  سالگی  دوازده 

زيادی برخوردار گرديد و پسران او نیز در اکثر وليات 

امپراتوری به حکومت پرداختند. گروهی از امرا در سال 

و  ان نمودندپتوطئه کرده و قصد جان امیر او قه. ۷19

سلطان ابوسعید نیز در اين توطئه دست داشت. ولی اين 

یر او شد. ام جه  ست موا با شک ئه  مرگ پتوط پ  از  ان 

سعید  سلطان ابو گر  خواهر دي یک  ساتی ب با  ندی،  دول

 (قه. ۷19ازدواج کرد )

از ازدواج دختاار  قه. ۷2۵امیاار اوبااان در سااال 

خود، بغداد خاتون، که همسر شیخ حسن بزرگ جاليری بود، 

صدد در ب سعید در  کرد. ابو لوگیری  سعید ج سلطان ابو ا 

انیان برآمده، و دو سال بعد وقتی پهم شکستن قدرت او

جه را  ان در خراسان بود پسراو پکه امیر او شق خوا دم

ان در پبه قتل رسانید و دستوراتی برای قتل امیر او

یر او کرد. ام صادر  يران  گر ا نواحی دي ان پهرات و 

خود  شکريان  مراه ل با ه ست  کرد و خوا شروی  تا ری پی

کرد.  يده ای ن لی فا يد، و مذاکره نما سعید  سلطان ابو
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اکثر لشکريان او ترکش کردند و او به هرات نزد ملک 

هدايای  عد  ماه ب ند  شد. ا نده  کرت پناه لدين  یاث ا غ

سلطان ابوسعید به ملک مزبور کار خودش را کرد. و ملک 

به قتل رسانید ان و پسر او جالوخان را پمزبور امیر او

ستاده قه. ۷28) نه فر به مدي فن  برای د ها  ساد آن ( اج

 شد.

یر او2 که ام تی  جه. وق شق خوا برای پ( دم ان 

سرکوبی مغولن اغتای به خراسان رفته بود، دمشق خواجه 

شد.  صاحب  یان را  کومتی ايلخان مور ح سوم او، ا سر  پ

شخصیت فاسد او باعث گرديد که ابوسعید بهانه ای بدست 

ندان او آورده مع خا لع و ق به ق شق پو  یزد. دم انی برخ

طه  بور راب خان مز حرم ايل نان  کی از ز با ي که  جه  خوا

به قتل رسید. دلشاد  قه. ۷2۷شوال  ۵داشت بالخره در 

با  سپ   سعید و  با ابو تران وی، اول  کی از دخ خاتون ي

 حسن بزرگ جاليری ازدواج کرد.

و در ان بود. اپ( تیمورتاش. دومین پسر امیر او3

 ۷1۶واقع وزير الجايتو محسوب می شد. ابوسعید در سال 

او را حاکم روم ساخت، و او هم برای نخستین بار  قه.

لشکريان مغول را تا سواحل مديترانه سوق داد. او در 

به  قه. ۷21سال  خود زد و خط نام  سکه ب کرد،  یان  طغ

ان پبنام خود خواند و خود را مهدی اعالم کرد. امیر او

یر او را  خاطر ام حض  سعید م لی ابو ند و ندان افک به ز

ان او را بخشااید. او پاا  از قتاال باارادرش دمشااق پاااو

سلطان  مد،  صر مح سلطان النا خت.  صر گري به م جه،  خوا

ساي   لی د مود. و می از او ن ستقبال گر صر، ا لوک م مم

ان و درخواست سلطان ابوسعید باعث پدشمنان خاندان او

به  قه. ۷28شوال  13گرديد که سلطان مزبور وی را در 

 قتل برساند.
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( شیخ حسن کواک. او به دلیل اينکه از شیخ ۴

عروف  اک م سن کو شیخ ح به  گردد  شخص  يری م بزرگ جال سن  ح

از حمايت  قه. ۷3۶است. وی پ  از مرگ ابوسعید در سال 

طرفداران پدرش برخوردار شد و حسن بزرگ را در نخجوان 

یر  یوه ام یک ب ساتی ب با  سپ   ست داد.  ان و پاوشک

کرد ) ئتالف  يز ا خان در تبر سن قه. ۷39آرپا با ح ( و 

بزرگ جاليری صلح نمود. او سپ  سلیمان خان را که با 

ساتی بیک ازدواج کرده بود به عنوان ايلخان علم کرد. 

وی سالهای متمادی با رقیب خود شیخ حسن بزرگ در جنگ 

لم  خان ع نوان ايل به ع صی را  کدام شخ هر  ها  بود. اين

به نام او و به کام خود حکومت می کردند. حسن  کرده و

بالخره در  اک  جب  2۷کو ست زن  قه. ۷۴۴ر يز بد در تبر

 خود عزت ملک به قتل رسید. 

به ۵ اک،  سن کو شیخ ح برادرش  عد از  شرف. ب ( ا

حکومت رسید. او نیز انوشیروان نامی از اهالی قبچاق 

هاد و  ساد ن لم و ف نای ظ شته و ب خانی بردا به ايل را 

اين و دفاين زيادی کسب کرد. مردم از دست ستمهای خز

او پناه به جانی بیک قبچاقی برده و او را برای دفع 

سال  یک در  جانی ب ند.  يک کرد شرف تحر به  قه. ۷۵8ا

آذربايجان آمد و اشرف بگريخت و در خوی دستگیر شده و 

لم  به ظ اه  سید و هر تل ر به ق عی  طرز فجی يز ب در تبر

 بیک شد.گرفته بود نصیب جانی 

انیان در اين عهد جز شرکت در مسايل نظامی و پاو

گری  کار دي يا  به رعا ستم  لم و  ين دوره و ظ سی ا سیا

هم  که آن بزرگ  سن  شیخ ح با  ها  های آن ند. جنگ نکرد

گاهگداری در رابطه با طغاتیمور خان بود در سیاسیات 

 سربداران تا حدی تاثیر داشت.
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 آل کرت

که  ست  سله ای ا نام سل سال کرت  کام آن از   ۶۴3ح

در هرات حکومت کردند. اين سلسله توسط  قه. ۷88ه. تا 

شم  الدين محمد اول معروف به کرت بنیان گزارده شد. 

شم  الدين محمد کرت از نسل خاندان شنسبانی غور بود 

مدبن  لدين مح مد و معزا لدين مح یاث ا برادران او غ و 

يج در سام نیز متعلق بدان بودند. شم  الدين به تدر

خان  یز  جوم انگ های ه سر از خرابی تازه  که  هرات  شهر 

بدر آورده و رو به آبادانی رفته بود، قدرت را بدست 

رسمًا اعالم استقالل کرد و لقب  قه. ۶۴3گرفته و در سال 

 ملک بر خود نهاد.

حکومت شم  الدين را  قه. ۶۴9منکوقا آن در سال 

به ر ند  های ه تا مرز لخ  ستان و ب هرات، سی سمیت در 

نوان  به ع لدين  شم  ا لک  سر م لدين پ کن ا شناخت. ر

 ۶82جانشین او انتخاب شده بود که قبل از پدر در سال 

درگذشته  قه. ۶8۴مرد. ملک شم  الدين نیز در سال  قه.

 و پسر رکن الدين، فخرالدين جانشین او شد.

به محض اينکه قدت ايلخان مغول ايران فروپاشید 

وده شد امیر فخرالدين روابط بر قدرت ملوک آل کرت افز

ان، فرمانده بزرگ ايران در عصر پحسنه ای با امیر او

سلطان ابوسعید خان داشت. وقتی که سلطان ابوسعید از 

ان به وحشت افتاد و به تعقیب پدرت بی سابقه امیر اوق

ان به ملک غیاث الدين پناه برد. پاو پرداخت، امیر او

دستگیر ساخته و  قه. ۷28ولی ملک مزبور او را در سال 
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همراه پسرش جالوخان به قتل رسانید و به فريبکاری 

 معروف گرديد.

کی از  نوروز ي یر  بر ام یز  کرت ن لدين  لک فخرا م

لخانی غدر کرده بود و ملک غیاث الدين يامرای بزرگ ا

ان. از اينجاست که يکی از ويژگیهای ملوک پبر امیر او

تی  که ح ست  فايی آنها بی و گی  کرت ويژ کان آل  بر نزدي

آشنايان خود نیز ابقا نمی کردند. ملک غیاث الدين در 

مرد و شم  الدين دوم و حاف ، دو نفر از  قه. ۷29سال 

حاف  در  ستند.  جای او نش به  یب  به ترت کرت  سران آل 

لک  قه. ۷32سال  سومش، م برادر  جای او  به  مرد و 

 معزالدين حسین به قدرت رسید.

سی مان ک سین ه لدين ح لک معزا حل  م که در م ست  ا

زاوه با وجیه الدين مسعود سربداری به جنگ پرداخت و 

تازانی  سعدالدين تف نا  شد. مول مام  فع او ت به ن نگ  ج

کتاااب مطااول خااود را بااه نااام او نوشااته اساات. ملااک 

مرد و دو پسر از خود  قه. ۷۷2معزالدين حسین در سال 

یاث  بود و غ سرخ   حاکم  که  مد  شت: مح گار گذا به ياد

یرعلی که حاکم هرات بود. پیرعلی کسی است که الدين پ

بنا به فتوای علمای سنی هرات به مقابله با سربداران 

جوری  يز  شیخ عز يد و  لی مو بری ع به ره مذهب  شیعی 

 برخاست و نیشابور را فتح کرد و به تخريب آن پرداخت.

فرستاده ای نزد او  قه. ۷82امیر تیمور در سال 

اخوانااد ولاای پیرعلاای فرسااتاد و او را بااه اطاعاات فر

سال  هار  مور در ب خت. تی فاع پردا به د پذيرفت و   ۷82ن

به هرات لشکر کشید و اين شهر را تسخیر کرد. ملک  قه.

، پ  از آنکه او و پسرش را به .قه ۷8۴پیرعلی در سال 

ماوراءالنهر منتقل کردند، کشته شد و با مرگ او دفتر 

 سلسله آل کرت نیز بسته گشت.
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به دلیل نزديکی به مرزهای سیاسی سلسله آل کرت 

سربداران بیشترين برخورد را با آنها داشتند. دست کم 

نگ زاوه در  شد. )ج نگ  سربداران ج ها و  بین آن بار  دو 

زمان وجیه الدين مسعود و جنگ نیشابور در زمان خواجه 

علی مويد(. آنها که خود را نماينده تسنن اسالمی فرض 

سربداران  فع  برای د ند  له می کرد به مقاب مذهب  شیعی 

پرداختند ولیکن اقداماتشان به جايی نرسید. در خصوص 

درگیری آنها با سربداران بعدًا به تفصیل صحبت خواهد 

 شد.
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 طغا تیموريه

 قه. ۷3۷-۷۴۵ طغا تیمور  -1

غا  -2 بن ط شاه  مان پاد لق

 تیمور

 قه. ۷۵۴

پیراک )پیر( پادشاه بن  -3

 لقمان

 قه. ۷9۰

 قه. 812 بن پیراکسلطان علی  -۴

 

مور.1 غا تی با  ( ط بن با سوری  بن  مور  غا تی ط

بهادر يکی از احفاد برادر انگیزخان، جوجی قسار بود. 

سال  هادر در  با ب خود )ده  قه. ۷۰۵با مان  در راس تو

خان  جايتو  خدمت ال به  شد و  سان  فر( وارد خرا هزار ن

خااوارزم را غااارت کاارد.  قه. ۷1۵درآمااد. او در سااال 

الجايتو به دلیل شکايت از بک، خان قبچاق شرقی، بابا 

و پسرش سوری را گرفته و به قتل رسانید. ايل بابا در 

مازناادران مانااده و در قساامتهايی از جرجااان و شاارق 

طبرستان اطراق کرد. پ  از مرگ ابوسعید و هرج و مرج 

کرده و  سیاسی، حسن بزرگ جاليری محمد نامی را ايلخان

سن  مرای ح بین ا گی  جه جن شاند. درنتی خت ن بر ت او را 

بزرگ و تعدادی از امرای خراسان نظیر اويغور ايرنجی 

با کمک امرای ديگر مثل شیخ علی بن قوشچی، علی جعفر 

و ارغونشاه بوقوع پیوست، طغاتیمور خان از سوی امرای 

 (.قه. ۷3۷مزبور به عنوان ايلخان معرفی شد )

مور د غا تی جان ط به آذرباي خود  مرای  یت ا ر مع

لشکر کشید و در اينجا موسی خان يکی ديگر از مدعیان 

ست.  بدو پیو بود،  مدافع او  يرات  قوم او که  خانی  ايل

طغا تیمور و موسی در صدد تقسیم ايران برآمدند ولیکن 
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در ناحیه گرمرود در غرب میانه  قه. ۷3۷ذوالحجه  ۷در 

طغا تیمور به بسطام شکست سختی از حسن بزرگ خوردند. 

گريخت و در آنجا به حکومت مازندران و خراسان مشغول 

لدين  جه عالءا های خوا که کار بود  مان  مین ز شد. در ه

سبزوار  سربداران در  یام  عث ق گر با مل دي مد و عوا مح

گرديد و طغا تیمور درگیر مسايل سربداران شد. از سوی 

داشت  ديگر طغا تیمور خان با ملوک آل کرت روابط حسنه

و معزالدين حسین کرت با دختر او سلطان خاتون ازدواج 

 کرده بود.

سال  بزرگ در  سن  خان  قه. ۷39ح مور  غا تی از ط

دعوت کرد به عراق برود. او همراه ارغونشاه پسر امیر 

نوروز و نوه ارغون آقا بدانجا شتافت. حسن بزرگ در 

آمد ولیکن درست در  ساوه به استقبال طغا تیمور خان

می ترل ه که کن مد  لدين مح مال عالءا ها و اع مان کار ن ز

امور مالی خراسان در دست او بود، ساکنین را به ستوه 

آورد؛ و از سوی ديگر خود طغاتیمور خان با حسن کواک 

سپاو شمن ح با  نانی )د يد.  مذاکره گرد بزرگ( وارد 

دساي  شیخ حسن کواک، طغاتیمور خان از شیخ حسن بزرگ 

 راسان رفت.جدا شده و به سوی خ

برای سومین بار  قه. ۷۴1طغا تیمور خان در سال 

تر  یک دخ ساتی ب له  ين حم له آورد. در ا عراق حم به 

الجايتو و شبورغان پسر ساتی بیک به کمک او شتافتند. 

ولی لشکر طغا تیمور خان که برادرش علی گاون در راس 

 آن بود در ابهر از لشکر حسن کواک شکست خورد.

اسان تحت سلطه سربداران درآمده در اين زمان خر

ه بین وجیه الدين مسعود و لشکر طغا کبود. در جنگی 

تیمور خان به سرکردگی برادرش علی گاون را داد، طغا 

تیمور شکست خورده و برادرش کشته شد و خود طغا تیمور 
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فرار کرد. کشته شدن طغا تیمور بدست يحیی کراوی 

 در مباحث بعدی گفته خواهد شد.

قدرت در جرجان، پ  از يک وقفه  یر ولی.( ام2

قابل توجه که حاکم استر آباد از سوی سربداران تعیین 

می شد، بالخره بدست امیر ولی پسر شیخ علی هند و يکی 

حاکم  مک  به ک لی  یر و تاد. ام مور اف غا تی مرای ط از ا

نسا )از خاندان جانی قربان( سربداران را شکست داده 

باد و ب ستر آ شهرهای ا سمنان و و  غان و  سطام، دام

سال  کرد. او در  خود  کوه را از آن  در  قه. ۷۷2فیروز

صدد تسخیر ری برآمد ولی از سلطان اوي  جاليری شکست 

لی راه  یر و مع ام لع و ق برای ق ي   عد او سال ب خورد. 

افتاد ولی نتوانست فراتر از او پا بگذارد. امیر ولی 

سال  شجاع، ری و  قه. ۷۷۴در  شاه  يک  ساوه را به تحر

سال  ي  در  سلطان او مرگ  شد.  صرف  هر  قه. ۷۷۶مت بر 

 گونه لشکرکشی علیه امیر ولی خاتمه داد.

غا  بن ط مان  طرف لق قع از  که در وا لی  یر و ام

شی  سادات مرع با  بود،  ته  ست گرف مت را بد مور حکو تی

وارد جنگ شدو از آنها شکست خورد و عقب نشست. تیمور 

سال  که  قه. ۷83در  سفراين را  لی ا یر و یار ام در اخت

بود گرفت. امیر ولی فرستادگانی پیش تیمور فرستاد و 

اظهار اطاعت کرد. تیمور به سمرقند برگشت و امیر ولی 

با کمک علی بیک جانی قربان )پسر ارغونشاه( که کالت و 

سربداری  يد  لی مو یه ع بود، عل یار او  طوس در اخت

 لشکرکشی کرد.

شت و  سان برگ به خرا سال  مان  ستان ه مور در زم تی

لی  یر و فت. ام جان ر سوی جر به  کرده و  سخیر  کالت را ت

سملقان  به  مور  یر تی مود و ام عت ن هار اطا باز اظ
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کرد و  عت  هار اطا مور اظ به تی یز  یک ن لی ب شت. ع برگ

ید  ماوراءالنهر تبع به  قان وی را  مور او و متعل تی

سال  یک در  لی ب مود. ع تل  قه. ۷8۴ن به ق نديجان  در ا

 رسید.

سال  مور در  مرو  قه. ۷8۵تی به قل شکريانی را  ل

باد و  ستر آ بین ا گی در دورون ) ستاد. جن لی فر یر و ام

خورده و  ست  لی شک یر و تاد. ام فاق اف قزل اروت( ات

تیمور استر آباد را مسخر شد. امیر ولی خانواده خود 

را به گرد کوه در نزديکی دامغان فرستاده و خود به 

غرب فرار کرد. او در تبريز علیه تغتمش وارد جنگ شد 

سال  بالخره در  لی  خود  قه. ۷88و بان  نت میز با خیا

 محمود خلخالی به قتل رسید.

پسر طغا تیمور خان بود که  ( لقمان پادشاه.3

امیر ولی بنام او حکومت را غصب کرده و بعدها او را 

ر او را د قه. ۷8۶از جرجااان رانااد. تیمااور در سااال 

با  شاه  مان پاد کرد. لق قا  پدرش اب موروثی  سرزمین 

 سادات مرعشی ساری و آمل روابط حسنه برقرار کرد.

شاه.۴ یراک  که  ( پ بود  شاه  مان پاد سر لق پ

تیمور او را بعد از مرگ پدرش والی کرده بود. پیراک 

پادشاه در تسخیر قلعه ماهانه سر در معیت تیمور بود 

سادا ید  برای تبع هايی  شتی  مور و ک برای تی شی  ت مرع

تدارک ديد. موقعی که تیمور علیه اسکندر االوی لشکر 

سربداری در  لی  سلطان ع شتافت.  مور  مک تی به ک شید  ک

یراک  کرد و پ شورش  سبزوار  شاهرا در  سلطنت  غاز  آ

جه و  سید خوا هر دو از  لی  مد. و مک او آ به ک شاه  پاد

امیر مضراب امرای شاهرا شکست خوردند و فرار کردند. 
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راک پادشاه پ  از اندين جنگ با شاهرا بالخره پی

 به خوارزم گريخت.

پسر پیراک پادشاه بود که به  ( سلطان علی.۵

نزد شاهرا رفت. در لشکرکشی او به سیستان شرکت کرد. 

ولی پ  از شنیدن خبر مرگ پدرش به رستمدار برگشت. در 

آنجا به کمک کیومرث بادوسبانی نیروهای پدرش را جمع 

آوری نمود. سلطان علی در صدد تسخیر است آباد برآمد، 

ا به قتل رسید و سر ولی شکست خورده و بدست حاکم آنج

 او به هرات فرستاده شد.

 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   1۰13 

 امرای جانی قربان

اين حکام از اخالف نوروز بن ارغون بودند. بعد 

از فروپاشی حکومت ايلخانان، ارغونشاه پسر نوروز در 

خراسان سلسله ای ايجاد کرد که به سلسله جانی قربان 

طوس،  شامل  سله  ين سل سلطه ا حت  نواحی ت شد.  عروف  م

، ابیورد، نسا و مرو بوده است. دولتشاه تالقواان، ک

ست.  یده ا طوس نام شابور و  شاه نی شاه را پاد ارغون

سال  شابور در  لیکن نی لدين  قه. ۷38و یه ا ست وج بد

مسعود سربدار افتاد. ارغونشاه در روی کار آمدن طغا 

پ   رتیمور خان نقش مهمی ايفا کرد. متصرفات طغا تیمو

سربداران و بین او،  مرگش  لی  از  شد و سیم  کرت تق آل 

خواجه يحیی کراوی در همان زمان طوس را از ارغونشاه 

 گرفت.

یک  لی ب یک و ع مد ب سران او مح شاه پ شینان ارغون جان

بودند. محمد بیک همان شخص است که پیامی به شیخ حسن 

« نامه»جوری فرستاده و شیخ حسن هم در جواب پیام او، 

 معروف خود را نوشته است.

به طوس رفت علی بیک  قه. ۷83در سال وقتی تیمور 

تسلیم شد و يکی از فرودستان او گرديد. ولی علی بیک 

فت، او  ناه گر کالت پ عه  سال در قل مان  ستان ه در زم

بعدها پ  از تحولتی اند، شیخ علی بهادر را که يکی 

به حصار کشید.  قه. ۷8۴از سرداران تیمور بود در سال 

نديجان  به ا یک  لی ب شد و ع صرف  کان را مت مور راد تی

سید.  تل ر به ق جا  سال در آن مان  خر ه خت و در اوا گري

ید  شکنت تبع به تا یک  جانی ب ندان  فراد خا ضی از ا بع

 شدند.
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در  قه. 891جانی بیک برادر علی بیک در سال 

خراسان شوريد و سربداران بدو پیوستند و قشون کالت و 

شورش را طوس ن ين  شاه ا شدند. میران حق  به او مل یز 

خواباند. جانی بیک با ورود میرانشاه فرار کرد ولی 

له  شد و ک سخیر  طوس ت سید.  تل ر به ق شده و  ستگیر  د

مناری از کله ده هزار نفر در آنجا برپا گشت! تیمور 

افرادی از خاندان جانی قربان  قه. 8۰۷سابقًا در سال 

ا را که علیه او دسیسه کرده ی آقبوقا و قرابوقابنامه

 بودند در عشق آباد به قتل رسانده بود.

 

 تیموريان

.  ه 911 – ۷۷1تیموريان ياا گورکانیاان اياران )

تبااار بودنااد.  مغااولم.( دودمااانی  1۵۰۶ - 13۷۰ق.( )

ين یادگزار ا مان  بن موردود که در  تی بود  کانی  گور

نه می سیای میا ست و  آ یر  سمرقندزي بود. ام پايتختش 

کرد و  جاد  سترگ اي تی  سترده و دول شوری گ مور ک تی

)ماوراءالنهر( را به مقامی از اهمیت  فرارودسرزمین 

رسانید که تا آن زمان هیچگاه بدان پايه نرسیده بود. 

سر  ست در سرتا خود را نخ های  نهاو مرز سیای میا و  آ

و  ايارانهاای  بخش ٔ  و آنگاه همه خراسانآنگاه سرتاسر 

گسترد. و اون فتوحات  هندوستانهايی از  و بخش عثمانی

يورش و هجوم داشت تا تسخیر واقعی  ٔ  تیمور بیشتر جنبه

یرون  يان ب صرف تیمور به زودی از ت باز  شورها  لب ک غا

مدتی مرکز دولتی شد که بیشتر  فرارودشد. با اين حال 

بر و فزون  ستان را ا يران و افغان ماوراءالنهر ا يت  ل

موری  سترده تی شورهای گ که ک گامی  بود. هن نده  دربرگیر

هرج و مرج پیش آمد. به محض اينکاه  ٔ  تجزيه يافت دوره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
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مانی و  کان عث مرد، تر مور  يرتی نان و تر آل جال کما

خود برآمدند. باااين  ٔ  رفته درصدد تصرف کشورهای ازدست

همه، فرزندان تیمور موفق شدند که شمال ايران را در 

مدت يک سده جهت خود نگاهدارند. ولی آنان بیشتر با 

يکديگر در کشمکش بودند. سرانجام شاهرا موفق شد که 

مناقشات اقوام خود را تا حدی رفع و قدرت و اعتبار 

ا نگهداری کند. ولی پ  از مرگ او ممالکش به کشور ر

سمت اک ق سبب  های کو مین  به ه شد و  جزا  و  صفويانتر م

امرای شیبانی آنها را به متصرفات خود پیوست کردند. 

ی از میان نرفت و نوادگان با اين حال خاندان تیمور

ستان  به هندو خود را  مانروايی  ستر فر ندی پ مور ا تی

را بنیاااد  گورکانیااان هنااد ٔ  بردنااد و دولاات سلسااله

يا  امپراتوری مغولی هنددند که اروپائیان آن را گذار

 نامند. مغول کبیر می

 

 سلسله تیموريان

ها  های حکمرانی آن امیران و کسان خاندان تیموری و سال

 قرارند: از اين

 م.( 1۴۰۵ - 13۷۰. ق( ) ه 8۰۷ – ۷۷1) تیمور

 م.( 1۴1۰ - 1۴۰۵. ق.( ) ه 812 – 8۰۷) خلیل سلطان

 م.( 1۴۴۷ - 1۴۰۵. ق.( ) ه 8۵۰ – 8۰۷) شاهرا

 بايسنقر میرزا

 م.( 1۴۴9 - 1۴۴۷. ق.( ) ه 8۵3 – 8۵۰) الغ بیگ

 م.( 1۴۵۰ - 1۴۴9. ق.( ) ه 8۵۴ – 8۵3) عبداللطیف

 م.( 1۴۵1 - 1۴۵۰. ق.( ) ه 8۵۵ – 8۵۴) عبدهللا

 م.( 1۴۶9 - 1۴۵1. ق.( ) ه 8۷3 – 8۵۵) ابوسعید

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
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. ق.(  ه 911 – 8۶2در هارات ) سلطان حسین باايقرا

 م.( 1۵۰۶ - 1۴۷۰)

 م.( 1۴9۴ - 1۴۶9. ق.( ) ه 899 – 8۷3) سلطان احمد

 م.( 1۴9۵ - 1۴9۴. ق.( ) ه 9۰۰–899) سلطان محمود

 1۵۰۶ - 1۴9۵. ق( ) ه 911تااا  9۰۰هاارج و ماارج ) ٔ  دوره

 م.(

 منقرض شد. امرای شیبانیدست  اين سلسله به

 

 تیمور گورکانی

بع  مور در توا ستاندر  سمرقندتی سیای )  ترک آ

م ديده به جهان گشود  133۵ق /  ۷3۶در  -فعلی ( مرکزی

فت.  هارت يا ندازی م یر ا سوارکاری و ت لی زود در  و خی

اش  بود که طايفه ايل برلسپدرش تراغای، از جنگجويان 

در اين نواحی از قدرت و نفوذ محلی برخوردار بودند. 

نام  13۶۰ق /  ۷۶1در  به  فردی  مورم،  لق تی ، از تغ

شکر  ماوراءالنهر ل به  ستان  تای، از ترک گان جغ نواد

بعدها شهر سبز  -کشید. حاجی برلس که دفاع از شهر کش 

نده  فت،  -شد خوا شوار يا هاجم د ين م بل ا را در مقا

دفاع از وليت را به پسر تراغای يعنی تیمور گورکان 

حوادث  صحنه  به  قدم  شوبی  نین آ که در ا مور  سپرد. تی

 سال داشت.  2۵گذاشت در آن هنگام 

بود،  لب  صت ط شیار و فر شور، هو که سلح مور  تی

 قزغناز نوادگان  امیر حسینتوانست به زودی با شکست 

که مدعی منصب اجدادی خود بود، بلخ را تسخیر  کابلدر 

رمضان »به اين ترتیب و حکومت مستقلی را تشکیل دهد 

« حبقرانصااا»او سااپ  خااود را « م 13۷۰ق/ آورياال  ۷۷1

ق/  ۷۷۷تا  ۷۷2خواند. پ  از آن تیمور طی پنج سال از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_(%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D8%BA%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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به  13۷۵تا  13۷۰ بار  سه  به  خوارزمم،  بار  پنج  و 

لشکر کشید. با اين  سیحونقلمرو خانان جَثَه در آن سوی 

وجود فتح خوارزم ده سال پ  از آغاز سلطنتش ممکن شد 

 و عاقبت آنجا را ويران کرد. 

را فتح نمود و در  مغولستانو  قفچاقتیمور دشت 

با  ۷83سال  شاه، را  خود، میران ساله  ند ده  جری فرز ه

سخیر خراسان کرد و خود نیز به آنها سپاهی، مامور ت

پیوست. تیمور نیشابور و هرات را تصرف کرد و در هرات 

ها ساخت. سپ  مازندران را که تا  از سرهای مردم مناره

هجری در تصرف ملوک باوند بود، تسخیر کرد.  ۷۵۰سال 

که از  ساله  سه  شی  شید  ۷9۰تا  ۷88او در يور طول ک

ستان ستان، ارمن جان، لر شروان را آذرباي ستان و  ، گرج

مردم خوارزم را قتل عام  ۷93نیز تصرف کرد و در سال 

صورت  ۷98تا  ۷9۴های  ی پنج ساله وی بین سال کرد. حمله

گرفت و پ  از آن حکومت هر شهر را به يکی از فرزندان 

سپ   سپرد.  خود  شاوندان  سکويا خوي کرد و  م فتح  را 

ستانعازم  سال  هندو کرد و  8۰1شد. در  صرف  جا را ت آن

صد هزار نفر را به قتل رساند. پ  از تقسیم شهرها و 

بازگشت. لشگرکشی وی به  سمرقندف شده، به نواحی تصر

يروان سال  ا که آن را  8۰۷تا  8۰2از  شید  طول ک جری  ه

ساله می فت  سال  يورش ه ند. در  یانبا  8۰3نام  عثمان

جنگید و اندين شهر را گرفت. در همین هنگام سفیرهايی 

صربه  به  م شد  صمم  فت، م جه نگر اون نتی لی  ستاد، و فر

و  دمشق، حلبمصر حمله کند، و در طول اين لشکرکشی، 

با يزيد سلطان  8۰۴را نیز تصرف نمود. در سال  بغداد

 اینعثمانی را مغلوب و اسیر کرد. بعد از آن قصد فتح 

نار رود  تا ک سپاهیانش  با  شد. او  جا  عازم آن کرد و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%81%DA%86%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
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بیمار شد و در رمضان  اتراسیحون نیز رفت ولی در 

 سالگی درگذشت.  ۷1میالدی ، در  1۴۰۵/ فوريه  8۰۷سال 

 8۰۷م تا هنگام مرگش در 13۷۷ق /  ۷۷8تیمور از 

سال، جهانی را با تهاجمات و  29م، به مدت  1۴۰۵ق / 

هم  پذير، در  صف نا شونتی و با خ خود و  کرر  شهای م يور

که  شت  توری را گذا یان امپرا ید و بن پ  کوب صله  بالفا

بدين  شد.  غاز  يه آن آ طاط و زوال و تجز مرگش، انح از 

های دهشتبار  ترتیب فتوحات تیمور که به قیمت خونريزی

های بسیار به دست آمد، ديری نپايید. قلمرو  و ويرانی

مان  فه ترک هور دو طاي با ظ مور  لو -تی آق و  قراقويون

يکپاراه و  صفویتجزيه و بعدها توسط دولت  - قويونلو

 متمرکز شد. 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
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 های پ  از مرگ تیمور نزاع 

 

 سمرقنداش در  با گنبد لجوردی تیمور گورکانیمقبره 

بر خالف انگیز که پسرانش بالفاصله بعد از او، با 

يده که او برگز هدی  ف    ولیع با ح ند و  نار آمد بود ک

اتحاااد، از فروپاشاای امپراتااوری جلااوگیری کردنااد، 

بازماناادگان تیمااور بااه درگیااری بااا هاام پرداختنااد. 

پ   ند،  گانش بود شتر از نواد که بی مور  ندگان تی بازما

به  مرگش  مرو از  ند و قل کديگر پرداخت با ي فت  مخال

وسیعی را که او با وجود آن همه جنگ و شقاوت به هم 

 پیوند داده بود، تجزيه نمودند.

را  میرزا جهانگیرپسر  پیر محمدتیمور در وصیتی 

ای که سردارانش نسبت  ولیعهد خويش کرد، به رغم عالقه

دادند، مجالی برای  به اجرای واپسین خواست او نشان می

 رای اين وصیت پیدا نشد. اج

پ  از  مور  شتن  3۶تی جا گذا بر  سلطنت و  سال 

تراردر  8۰۷قلمروی گسترده، در   31درگذشت . از وی  ُا

پساار، نااوه ، نبیااره و نبیااره زاده باااقی مانااد از 

کور ندان ذ شیخوی،  فرز هانگیرو  عمر یات  ج مان ح در ز

نیااز اااون  شاااهراو  میرانشاااهتیمااور درگذشااتند و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Gure_Amir.JPG
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موردتوجه پدر نبودند، به جانشینی انتخاب نشدند  

مور،  هانگیرو تی مد ج مان و پیرمح که در آن ز لی را  ا

بود، به جانشینی خود بر گزيد. سیاست تیمور در  کابل

شهرهای تسخیر شده، واگذاری حکومت هر وليت به  ٔ  اداره

ماد و  لی  مورداعت کام  مح يا ح ندانش  ضای خا کی از اع ي

امور باود  . باا اعاالم  ٔ  مهقرارگرفتن خودش در رأس ه

خبر مرگ تیمور، اين امیرزادگان و مدعیان  سلطنت، بر 

یب  ين ترت به ا ند و  شمکش پرداخت به ک شینی او  سر جان

اندکی بعد از مرگش، منازعات طولنی خانوادگی و درونی 

 بین بازماندگانش آغاز شد.

)لقبی « صاحبقران»در آغاز، همراهان تیمور مرگ 

خو به  مور  به که تی شتند و  هان دا بود( را پن د داده 

ند،  غو نماي که ل بی آن  این را  به  له  طرح حم عالوه 

متوقف کردند. همچنین اون نوه تیمور که بنا به وصیتش 

شد يعنی پیرمحمد فرزند میرزا جهانگیردر  جانشین او می

آن هنگام دور از پايتخت و در حدود غزنین بود، موقتا 

نشین تیمور نمودند. اين ديگری را به نیابت از او جا

شخص خلیل سلطان، پسر میرانشاه ) پسر ديگر تیمور ( 

بود و در آن هنگام با لشگر تیمور همراه و حاضر شده 

ای نبخشید و به زودی  بود . البته اين اقدام هم فايده

ين  تدريج ا به  شد.  جه  ندگان موا فت بازما با مخال

نان کرد. ا یدا  نه پ شد و دام طولنی  فات  که در  اختال

ئه ين توط مدتی، ا ندک  ظیم  ا یراث ع کات، م ها و تحري

 تیمور را به حکومتهای مستقل و متخاصم تبديل کرد. 

 

 جانشینان تیمور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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سرش  شاه و پ بابکرمیران کردر  ا يار ب عراق و  د

شتند.  ربع مت دا مرحکو حاکم ع شاه،  گر میران سر دي ، پ

و اسکندر بود. پیرمحمد و رستم  عراق عجمو  آذربايجان

را  همدانو  اصفهان، فارس)پسران عمرشیخ(، به ترتیب 

تحت فرمان داشتند. هريک از آنان می کوشیدند تا با 

کمک امیران و لشکريان ، هر اه زودتر سمرقند، تختگاه 

 تیمور، را فتح کنند.

مور، در  شین تی مد، جان ندهارپیرمح ست  ق بود و نتوان

موقع به سمرقند برسد. برخی از امیران تیمور، به  به

خلیل ، اینلشکرکشی تیمور به  ٔ  عملی کردن نقشه ٔ  بهانه

که در  سلطان شاه را  سر میران شکندپ بر تا خت  بود،  ت

یران   ساير ام فت  با مخال سلطان  یل  ما خل شاندند. ا ن

له  مور، از جم ند تی لکامیرقدرتم شیخ و  شاه م امیر

لدين مدعیان حکنورا گر  ستین ، و دي شد. نخ برو  مت رو و

با او  خود را  جّدی  فت  که مخال مور  ندان تی فرد از خا

دختری تیماور، والای  ٔ  آشکار کرد، سلطان حسین، نبیره

سیحون شکريان را  ماورای  يت ل ست حما ما نتوان بود  ا

جلب کند و ناگزير به شاهرا پیوست و سپ  در هرات به 

خود را وارث  هرات  شاهرا در  سید.  تل ر به ق ستور او  د

تخت پدر نامید و به سبب اقتدار و کفايتش توانست تا 

گر  بر دي ندازه ای  مد در ا شود. پیرمح یره  مدعیان ا

که شیراز شاهرا  مايتش را از  برادرانش، ح خالف  بر   ،

 ناپدری اش نیز بود، اعالم کرد.

مدعیان  یان  شمکش م یری و ک مان ، درگ مین ز در ه

شیخ )رستم، اسکندر، پیرمحمد حکومت ، يعنی پسران عمر

یل  بابکر و خل مر و ا شاه )ع سران میران بايَقرا( و پ و 

سلطان( آغاز شد. شاهرا با اينکه بسیاری از امیران ، 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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2 
همچون امیرشاه ملک و حاکمان محلی، از او حمايت 

ندانش  فراد خا با ا ستقیم  یری م ند، از درگ می کرد

 مشغول شد. هراتاجتناب کرد و به سروسامان دادن 

و  کرمانو  شیرازو  اصفهانو  تبريزاز طرفی در 

یری سبزوار سلطان و درگ یل  فايتی خل بی ک سبب  به   ،

مدعیان جانشینی ، آشوب شده بود . خلیل سلطان پ  از 

خزاين  بردن  بین  سمرقند و از  مت در  سال حکو هار  ا

سیحون،  ماورای  لی  سینی ، وا تار خدايدادح مور، گرف تی

لشااکر کشااید،  ماااوراءالنهربااه  811شااد(. شاااهرا در 

را کشت و خلیل سلطان را پ  از رهايی به ری  دادخداي

 داد. بیگ ُاُلغفرستاد و سمرقند را به 

در پانزده سال بعد، بتدريج قدرت شاهرا در خارج 

نی يا سان فزو های خرا گرفتن از مرز پ  از  فت . وی 

ندران ماوراءالنهر و  8۰9در  ماز ستانو  ، 811در  مغول

ایره  81۵در  خوارزمو بر  812در  تخارستانو  بلخبر 

فت و  81۷شد، در  سکندر گر فارس را از ا جم و  عراق ع

همانند پدرش حکومت اين نواحی را میان پسران و نوه 

هايش تقسیم کرد. در اين مدت بسیاری از مدعیان حکومت 

ند؛  بین رفت مر در از  بابکر  8۰9ع برادرش ا ست  به د

بابکر را  شد و ا شته  يدکوک شت،  ا مان( ک لی کر )وا

شاه در  ست  81۰میران مانبه د سف ترک مد  قرايو و پیرمح

هانگیر در  يرش  811ج ست وز تازبه د لی  تل  پیرع به ق

 به مرگ طبیعی درگذشت. 81۴رسیدند، خلیل سلطان هم در 

هم  سرزمینهای از  بود از  سته  که توان شاهرا 

با  سازد،  فراهم  اه ای  بًا يکپار مرو تقري سیخته، قل گ

همسااايگان و رقیبااانش روابااط دوسااتانه برقاارار کاارد 

به  دشت قپچاقو  شروان، هند، اینانانکه سفیرانی از 

دربار او آمد و رفت داشتند  اما او هیچگاه نتوانست 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%82%D9%BE%DA%86%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
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ی ايااران و قاادرت تیموريااان را در خااارج از مرزهااا

هايش  ماوراءالنهر تثبیت کند. شاهرا با وجود کامیابی

در سامان دادن به امور داخلی و از بین بردن رقیبان 

در  قراقوينلااو ترکمانااان، پاا  از قاادرت گاارفتن 

جان تداآذرباي ست اق ف  ، نتوان جا ح خويش را در آن ر 

، شاهرا حدود يک 823کند. با مرگ قرايوسف ترکمان در 

يزسال  به  تبر یز  بار ن سه  شت و  یار دا را در اخت

بود ولی  839آذربايجان لشکر کشید که آخرين بار در 

ها، نتوانست آنجا را مطیع سازد و  د اين پیروزیبا وجو

اون از بیم پسران قرايوسف ، کسی حکومت آذربايجان را 

نامش در  کر  به ذ قط  شد ف بور  شاهرا مج پذيرفت ،  می  ن

هايی که در آذربايجان خوانده می شد، بسنده کند.  خطبه

و  بايسنقروی در اواخر عمر با شورش  سلطان محمد، پسر 

شويق ریحاکم  به ت ماری ،  جود بی با و شد و  جه  ، موا

به آنجا لشکر کشید.  8۵۰، در گوهرشادآغا بیگمهمسرش 

پ  از  شاهرا  خت و  مد گري سلطنت، در  ۴3سلطان مح سال 

جب  شاهرا ، مو مرگ  مد و  سلطان مح شورش  شت.  ری درگذ

 زوال سريع اين خاندان شد.

 

 اج و تخت و دوران افولنزاع طولنی مدعیان ت

خت  تاج و ت مدعیان  بین  یه  نزاع اول قع  در وا

طول  به  سال  سی  يب  که قر مرگ وی  پ  از  موری،  تی

مامی  بر ت شاهرا،  يت  که در نها تا آن  بود  یده  انجام

تاه از  ند کو هر ا نی  شد و دورا یره  موری ا مرو تی قل

ثبات و امنیت را به ارمغان آورد. شاهرا به سن هفتاد 

م درگذشت با مرگ  1۴۴۶ق /  8۵۰گی و به سال و دو سال

شاهرا، تنها فرزندش الغ بیگ میرزا در قید حیات بود، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D8%BA%D8%A7
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4 
که او هم بیشتر يک محقق و عالم رياضی بود تا يک 

باره  موری دو ندان تی طاط خا ين رو انح مانروا. از ا فر

آغاز شد که اين بار با سرعت بیشتری هم رو به تالشی و 

ن بازماندگان شاهرا ده سالی به اضمحالل رفت. نزاع بی

طول انجامید تا اين که ابو سعید، نواده میرانشاه و 

يری  ما د فت، ا فوق يا مدتی ت مد  سلطان مح یرزا  سر م پ

سید  يان ر به پا یز  مانروايی او ن که دوران فر ید  نپاي

گار  یرزا ياد ست م به د عد،  هه ب يک د که در  طوری  به 

يونلو پیوسته محمد، نواده بايسنقر که به اردوی آق قو

بود به قتل رسید. به اين ترتیب با مرگ ابو سعید، 

ق /  8۷2رجب »دوران فرمانروايی تیموريان به سر آمد 

 [«.م 1۴۶8فوريه 

در اين دوره ، ثبات و آرامش نسبی و رونق اقتصادی که 

در قلمرو تیموريان ، بخصوص در شرق ايران فراهم شده 

بیشتر شد و حريفان بود، از میان رفت. منازعات داخلی 

آق و  قراقوينلوهااز شمال و  ازبکانقدرتمندی همچون 

از غاارب ، حکوماات تیموريااان را تهديااد  قوينلوهااا

برای  می شینی  مور، جان خالف تی بر  شاهرا،  ند.  خود کرد

ندش،  کرد؛ دو فرز خاب ن سنقرانت یرزاو  باي در  جوکی م

گرش،  ند دي ند  و فرز شته بود یات او درگذ مان ح لغ ز ا

ن ، بیشتر اوقات در سمرقند بود و به عنوان مهمابیگ

عوت می پدر د بار  خالتی  به در سلطنت د مور  شد و در ا

ندش  یگ و فرز لغ ب جز ا شت. ب بداللطیفندا گر ، ع دي

سلطانق،  براهیم  ند از: ا بارت بود شینی ع مدعیان جان

بود؛  فارس  حاکم  پدر  مان  که در ز شاهرا  گر  سر دي پ

تدا  سنقر. اب ندان باي مد، فرز سلطان مح له و  عالءالدو

شود و  یره  فان ا گر حري بر دي ست  مد توان سلطان مح

خوردار و  شادآغا بر يت گوهر که از حما له را  عالءالدو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
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هرات بود، از اين شهر فراری دهد قائم مقام شاهرا در 

. 

سیم  خش تق سه ب به  موری  مرو تی ين دوره قل در ا

الاااغ بیاااگ و عباااداللطیف میااارزا در -1گردياااد: 

سان -2ماوراءالنهر،  باب ر در خرا سم  سلطان -3ابوالقا

 ، کرمان و خوزستان، فارسمحمد در عراق عجم 

آذربايجان همچنان در اختیار قراقوينلوها بود. 

های خونینی میان مدعیان حکومت  د که کشمکشديری نپايی

سرش،  با پ یری  سال درگ پ  از دو  یگ،  لغ ب فت. ا در گر

بااه دساات او کشااته شااد؛  8۵3عبااداللطیف، عاقباات در 

امیارانش باه قتال  ٔ  عبداللطیف هم سال بعد با توطئاه

رسید و عبدهللاّ پسر ابراهیم، فرمانروای ماوراءالنهر شد 

ش می ندا هم دوا مت وی  لی حکو سعید  8۵۴ت و در و ابو

مین او را میرانشاه ، او را کشت و سارز ٔ  ، نوهگورکان

 گرفت.

گیری  با بهره قراقوينلو جهانشاهدر همین زمان، 

قزوين را  مدان و  موری، ه گان تی یری امیرزاد از درگ

صفهان  به ا مد  سلطان مح با  له  برای مقاب سپ   فت و  گر

رفاات ، امااا پاایش از رساایدن بااه آنجااا در جُربادقااان 

( متوقف شد. با وساطت گوهرشادآغا ا که به گلپايگان)

سبب استیالی ابوالقاسم بابر بر خراسان به سلطان محمد 

پناه آورده بود ا غائله بدون جنگ خاتمه پذيرفت و 

لق  شاه تع به جهان مدان  قزوين و ه سلطانیه و  مت  حکو

با  يدار  توافقی ناپا پ  از  یز  مد ن سلطان مح فت.  گر

لقاسم بابر، گرفتار برادر شد و به دستور او در ابوا

بااه قتاال رسااید. بااا ماارگ ساالطان محمااد، قلماارو  8۵۵

جم و  عراق ع يزد و  شاه،  شد، جهان کواکتر  يان  تیمور

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
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مت  به حکو بابر  سم  فت و ابوالقا یز گر فارس را ن

خراسااان بساانده کاارد. در اياان مرحلااه، در خاناادان 

لطان تیموريااان، دو ماادعی جديااد ساار باار آوردنااد: ساا

اياات و حم ابوالخیرخااان ازبااکابوسااعید کااه بااا کمااک 

شبنديان سین   نق سلطان ح شد و  سلط  ماوراءالنهر م بر 

 بايقرا که در مرو حکومت تشکیل داد.

 8۶1 ابوالقاسم بابر، پ  از ده سال حکومت ، در

ساله يازده  سر  شت و پ مود، در اش درگذ شاه مح یرزا  ، م

اباراهیم، پسار  ٔ  هرات جانشین او شاد اماا باا حملاه

، هرات را 8۶2عالءالدوله، از آنجا گريخت. جهانشاه در 

مت او در  ما حکو فراری داد، ا براهیم را  کرد و ا فتح 

شتر دو ماه بی شت  بر هرات ه شنیدن خ با  یاورد و  ام ن

هرات  8۶3، ناگزير در قراقوينلو حسنعلیشورش فرزندش، 

جان  به آذرباي کرد و  گذار  سعید وا سلطان ابو به  را 

 بازگشت.

، پ  از غلبه بر لشکريان 8۶3سلطان ابوسعید در 

 ٔ  مشترک عالءالدوله و ابراهیم سلطان و سنجرمیرزا )نوه

عمرشیخ( توانست به استقالل بر خراسان حکومت کند و با 

 ٔ  سالطان ابوساعید از فتناهمرگ  اين مدعیان  حکومات ، 

که به آذربايجان لشکر کشید،  8۷3آنان آسوده شد و تا 

با  له  قدرت مقاب سی  موری، ک ندان تی ندگان خا از بازما

او را نداشت. با کشته شدن جهانشاه به دست سپاهیان 

آق قوينلو، اقتدار سلطان ابوسعید با خطری  اوزون حسن

 ٔ  جااّدی مواجااه شااد. اوزون حساان ، يادگارمحمااد )نااوه

بايسنقر( را اسمًا در آذربايجان بر تخت نشانده بود و 

مت می نام او حکو به  سعید در  خود  سلطان ابو  8۷2کرد. 

مک از  فت ک ید دريا سیار و ام شکريان ب شاهبا ل  شروان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
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سبب  به  لی  شید، و شکر ک جان ل به آذرباي سار(،  فرا ي (

يد و د سن گرد سیر اوزون ح یان، ا نت اطراف  8۷3ر خیا

کشته شد. با مرگ سلطان ابوسعید و پايان حکومت هجده 

او و نیز با قادرت گارفتن اوزون حسان در غارب  ٔ  ساله

ايران و عراق عجم ، خاندان تیموری با سرعت بیشتری 

رو به زوال رفت. از سلطان ابوسعید ده پسر باقی ماند 

 اما هیچکدام اقتدار او را نداشتند.

 

 بازماندگان تیموريان

هراند پ  از شاهرا حکومت تیموريان به عنوان يک 

جود  گر و خاص، دي قه  يک منط تر از  بزرگ و فرا مت  حکو

طراف آن  هرات و ا قه  لی در منط مت مح ما حکو شت ا ندا

برقرار ماند. اين حکومت که توسط سلطان حسین بايقرا 

سال  اداره می تا  سلطان  912شد،  فت.  مه يا جری ادا ه

هرات را ا بايقرا ،  سین  گذار ح تأثیر  هم و  ناطق م ز م

در تاريخ ايران و تاريخ هنر ايرانی نمود و باعث شد 

 تا مکتب هرات در نقاشی و خطاطی نامی ماندگار بیابد. 

 

 حکومت محلی تیموريان

پاا  از ساالطان  8۷3ساالطان حسااین بااايقرا در 

با  يادگار محمدابوسعید، بر هرات استیال يافت ، اما 

کمک آق قوينلوها هرات را از او گرفت. سلطان حسین پ  

گار محمد ایره شد و بعد از کشتن او از دو سال بر ياد

با ايجاد ثبات نسبی و احیای رونق فرهنگی در خراسان، 

سال در آنجا حکومت کند 3۵توانست حدود 
. 

ولياات ديگار 

در اختیار آق قوينلوها  ديار بکرو  انارمنستايران ، 

تا  که  سین  882بود  سلطان ح ند.  قدرت بود مال  در ک

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DA%A9%D8%B1
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اهارده پسر داشت  و پ  از اندی با حمالت ازبکان 

نافرمانی  پسرانش، بخصوص  به خراسان از سمت شمال ، با

)حاکم قندهار( مواجه شد. سلطان  ع الزمان  تیموریبدي

توانست با ازبکان مقابله  حسین که به سبب بیماری نمی

ظور  به من مان  بديع الز برای  یرو  ستادن ن ند، از فر ک

ضاع ،  شدن او تر  با وخیم کرد.  خودداری  کان،  فع ازب د

يان در  یرزا 911دربار سین م مان و مظفرح بديع الز  ،

ن( را مشترکًا بر تخت نشاندند. )پسر ديگر سلطان حسی

ساالطان حسااین در همااین سااال درگذشاات و اناادی بعااد 

لی  عات داخ یر مناز باره درگ موری دو  شاهزادگان تی

های آنها،  با استفاده از کشمکش شیبک خان ازبکشدند. 

 ٔ  دويساات ساااله ٔ  هاارات را گرفاات و بااه ساالطه 913در 

تیموريان در خراسان پايان داد. بسیاری از شاهزادگان 

شدند و در  شته  موری ک شاه  91۴تی به  مان  بديع الز

ند  یرزا، فرز مان م مد ز برد. مح ناه  صفوی پ سماعیل  ا

برای  يان ،  سلطنت تیمور مدعی  خرين  مان و آ بديع الز

د احیای حکومت خاندانش تالش کرد. وی مدتی در بلخ بو

 .زبکان افتاداما عاقبت به دست ا

هر اند جانشینان تیمور به لحام ساختار حکومتی 

وارث تشکیالتی بودند که تیمور بر اساس سنن مغولی بنا 

نهاده بود، به سبب نبود حکومتی متمرکز، بخصوص پ  از 

نهم  ٔ  دوم سده ٔ  شاهرا ، و تجزية قلمرو تیمور در نیمه

ت ، تشکیالت او نتوانست بر آن اساس باقی بماند. تفاو

اساسی در ساختار حکومتی جانشینان تیمور با خود او، 

غولی ) قوانین م بر  سالمی  قوانین ا حان دادن  سارج ( يا

شاهرا، در  که  پ  از آن که  سا را  81۵بود  قوانین يا

ا کرد، رايج گرديد. لغو و فقه اسالمی را جانشین آنه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%90_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%A8%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%A7
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له  موری ، از جم يان تی شتر فرمانروا یز بی پ  از او ن

ابوسعید و سلطان حسین بايقرا، به رعايت سنن اسالمی 

تیموريان ، صوفیگری رواج و  ٔ  پايبند ماندند. در دوره

گسااترش يافاات و مشااايخ و علمااا از احتاارام بساایاری 

برخااوردار بودنااد. شاااهرا و ساالطان حسااین و ساالطان 

کردنااد. از ديگاار  عید از نقشاابنديان حماياات میابوساا

سله ين دوره  سل صوفیه در ا هم  شیههای م ند  نوربخ بود

نیز در همین دوره شاکل گرفات. حروفیاه  حروفیه ٔ  فرقه

سترده سی گ شکیالت سیا بر  ظاهرًا دارای ت نا  بوده و ب ای 

ب صد  نابع، در سوءق شاهرا در م سی  83۰ه  قش اسا یز ن ن

 اند. داشته

 گورکانیان هند

میرزا عمر ، )فرزند ظهیرالدين محمد بابربعدها 

ند  شیخ سعیدفرز ند  سلطان ابو مدفرز یرزا مح ند  م فرز

شاه مت میران ماوراءالنهر حکو طراف  ناطق ا که در م  )

اشت و برای دفع شیبک خان با بديع الزمان متحد شده د

بود، نتوانست با ازبکان مقابله کند و به هندوستان 

مور در  جدش تی خالف  بر  مود و  فتح ن جا را  فت و و آن ر

يد. او در  سکونت گز جا  مت  932همان ندحکو يان ه  تیمور

 )بابريان( را در آنجا پايه گذاری کرد.

به  که  شینان او  ندجان یان ه غولن  گورکان يا م و 

کبیاار هنااد معااروف هسااتند ، يکاای از درخشااان تاارين 

را تشکیل دادند و  شبه قاره هندهای حکومتی در  سلسله

در تاريخ آن سرزمین ايفا نمودند . انانچه  نقشی مهم

شاه بر  ين  اک ند از ا تاريخ ه مان  ترين حاک از بزرگ

 است. سلسله

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B4%DB%8C%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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۰ 
 نوادگان امروزی تیموريان

گان  شاهاننواد يران  پاد ساکن ا نوز  يان ه تیمور

)به ويژه تهرانهستند و اکثريت آنان در نواحی اطراف 

هن مدان( و رود سلک  ه یرو م گریپ بان  صوفی  ستند. ز ه

است که  ترکیمادری بازماندگان اين سلسله گويشی از 

نشاان خودشان اسات و پیونادهای خاانواگی در بی ٔ  ويژه

ته می ست. گف يج ا سیار را شاخه ب گاهی  نان  ای از  شود آ

بسایاری  ٔ  باشند. ولایکن اخاتالف عقیاده نیز می اهل حق

نه  برای نمو ست.  حق ا هل  پروان ا گر  نان و دي یان آ م

را خاتم انبیا  محمدگاه داشته، سبیل خود را کوتاه ن

را تنها يک انسان ولی با روحیات  علیدانسته و حتی 

 شناسند. خداوندی می

شود آنان همچنین به مانند اجداد  گفته می همچنین

خويش و بر خالف ديگر پیروان اهل حق، به دانش و هنر 

بسیار دلبستگی داشته و در امور اقتصادی بسیار پرکار 

 هستند.

 

 دانش و هنر در زمان تیموريان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AD%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C
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میالدی کشیده شده، نمونه ای  1۵۵3که تاريخ  جامیبرگی از کتاب 

 از هنر شکوفای دوره تیموريان

تیمور با اينکه بسیار خونريز بود ولی به دانش 

داد، از ايناارو هنرمناادان و  و هناار کشااش نشااان ماای

مان می شتارهايش در ا ندان  صنعتگران از ک ند. فرز ماند

ست بنیان یز سیا پی  او ن يان را  مان تیمور گذار دود

که می ند  سجد و  گرفت صدخانه، م ندازی ر به راه ا توان 

نر  کرد. ه شاره  سه ا گارگریمدر نی و  ن شی ايرا يا نقا

نیااز حوشنويساای در اياان دوره از تاااريخ ايااران بااه 

 شکوفايی قابل توجهی دست يافت.

تیماور کاه هیچگوناه شاباهتی باه وی  ٔ  خلیل نوه

طوف  شور مع شبختی ک فاه و خو به ر مل  شش کا شت، کو ندا

پسر تیمور  شاهراداشت و خدماتی به دانش و ادب کرد. 

 ٔ  و بقعاه مسجد گوهرشادپیرو جدی علوم و صنايع بود و 

تگاه شیعیان است از اوست. پسر او، که زيار امام رضا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Jami_Rose_Garden.jpg
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يا  زيجیفرمان داد  بیگ الغ )زيج يا زيگ ، جدول 

تابی است برای تعیین احوال و حركات ستارگان( ترتیب ک

بود. نیز حامی علوم و ادبیات  بن بايقرا حسین دادند. 

سعید ين  ابو ست ا نر دو يت، ه با کفا نا،  شاه توا پاد

و اهل  متصوفهخاندان نیز خود هنرمند بود. او پیرو 

داشت و بعد او  را گرامی می صوفیهبود و مشايخ  عرفان

 دند.روی آور صوفی گریبود که خاندان تیموريان به 

تیموريان به رغام نابساامانی و منازعاات  ٔ  دوره

نان  با ترکما ندان  ين خا یران ا یری ام لی و درگ داخ

قراقوينلو، دورة رونق فرهنگ، ادبیات، تاريخ، رياضی 

و نجوم بود. دربارهای هرات، سمرقند، شیراز، تبريز و 

يان  ندی فرمانروا پروری و هنرم سبب هنر به  صفهان  ا

مع و آ حل تج موری، م بان تی ندان و ادي شد هنرم مد و 

 برجسته بود.

حکاومتی تیماور باا  ٔ  اختالف مهم ديگار در شایوه

واگذاری اقطاع بود. فرمانروايان  ٔ  بازماندگانش، نحوه

سلطان می خود را  که  با اين موری  قدرت  تی ند و  نامید

ای برای خود قائل بودند، اون اقتدار تیمور را  مطلقه

حمايت  نداشتند، برای تثبیت قدرت و حف  قلمروشان، به

ثر  بر ا کومتی  خزاين ح اون  شتند و  یاز دا شکريان ن ل

ل درگیری سامان داخ ضاع ناب بود، ها و او شده  هی  ی، ت

به دادن  بور  ُیورغالمج لی  س مان مح یران و حاک به ام

شش به علما شدند. در اواخر دورة تیموريان اين نوع بخ

و هنرمندان و شاعران نیز تعلق گرفت که نه فقط قدرت 

جب  که مو فزايش داد، بل شکری را ا یران ل مان و ام حاک

فقر و نابسامانی اجتماعی و تضعیف قدرت فرمانروايان 

 تیموری و زوال اين خاندان نیز شد .

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   1۰33 

 تیمو ر از نظرگاه ديگر

  گاورکاني امیر تایامور

و سعید ) ايلخان جوان و ه.ق. كه اب ۷36در سال 

نیرومند مغول ( در گذشت حكومت ايلخانان داار هرج و 

خانداني از ايل " برلس "  مرج گرديد در همین زمانها ،

در شهر كش واقع در جنوب سمرقند فرزندي زاده شد كه 

فت.) نام گر مور  مر" در  تی يا " د مر "  يا " ت تیمور 

 تركي به معناي آهن است ( .

تا  ۷۷2بنیانگذار سلسله شد كه از حدود سال وي 

ه.ق. دوم آورد و در تاريخ ايران به نام " سلسله  911

يا " گوركان موري "  يا "سالطین تی يان "  یان "  تیمور

فت براي او شهرت يا مه اي  سب نا خان ن كه مور عدها  . ب

يان "  یر " قراجارنو به ام سب او را  ند ، ن ست كرد در

خان رساندند، ولي هیچ دلیلي برلس از خاندان انگیز 

 بر صحت اين ادعا در دست نیست. 

بالد ماوراء النهر اون ديگر   هنگام تولد تیمور،

شوب و  پر آ سخت  یز،  قاب انگ مت اع حت حكو سرزمینهاي ت

شوبها  ين آ جواني او در ا بود ، و دوران  بود،  شوش  م

سااپري گرديااد. وي در اياان سااالها بااه آمااوختن فنااون 

و شكار و تیراندازي مشغول شد . با  سپاهیگري و سواري

اين حال، حوادث زندگانیش تا حدود بیست و اهار سالگي 

ه.ق.  ۷62بار او را در ساال   اندان روشن نیست . اول

جزو همراهان امیر حاجي بر لس مي يابیم كه از برابر 

مور ) لق تی ندگان  سپاه تغ شغر ، و از بازما مران كا حك

 یز ( به خراسان گريخت . جغتاي يكي از فرزندان انگ

پ  از آن ، تیمور به خدمت تغلق تیمور در آمد و 

از سوي او به حكومت شهر كش منصوب گرديد . با مراجعت 
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كومتي  مرو ح مور در قل شغر تی به كا موري  لق تی تغ

بر  خود را  سیطره  تدريج  به  فت و  ستقالل يا خود ، ا

 سرزمینهاي اطراف گسترش داد . در اين روزگار بود كه

كه از   امیر قزغني ) پسر امیر مسالي پسر امیر قزغن (

كشته شدن عموي خود ، امیر عبد هللا ، به دست امیر بیان 

به  سلدوز رنجیده خاطر بود و قصد گرفتن انتقام داشت ،

هزم  لوب و من یان را مغ یر ب مد و ام هر آ ماوراء الن

بدو  مور  له تی قه از جم مراي منط عي از ع ساخت . جم

از جانب او به حكومت شهرها و بالد ماوراء  پیوستند و

 النهر منصوب شدند . 

در اين میان تیمور هم به حكومت شهر كش نامزد 

شته ، ين گذ يد . از ا سین )   گرد یر ح خواهر ام مور  تی

را به زني گرفت و اين امر خود ، بر   اولجاي تركان (

اعتبار او افزود . لقب " گوركان " هم كه در تركي به 

ي داماد است ، از همین ازدواج براي تیمور حاصل معنا

 شد و عنوان او و سلسله اش قرار گرفت . 

تغلق تیمور براي بار دوم به ماورء  اندكي بعد ،

النهر لشكر كشید و امیر حسین را مغلوب نمود . تیمور 

م مور درآ لق تی خدمت تغ به  كش باز  شهر  مت  د و در حكو

وزي امارتي فراتر . اما تیمور كه اند رمستقر گرديد

از محدوده ، شهركش يافته و در ماوراء النهر شهرت و 

شهر  ين  مت ا به حكو گر  بود ، دي ست آورده  به د قدرتي 

برادر زن  سین  یر ح با ام ين رو ،  بود . از ا سند ن خر

فت . و  سان ر خوارزم و خرا به  يد و  مراه گرد خود ، ه

بود ، یب او  مور در تعق لق تی سپاه تغ آواره و   اون 

 گردان شد. سر

اين دوران سرگرداني براي وي بسیار دشوار و پر 

در حین كشمكش و  تا آنجا كه در سیستان ،  حادثه بود ،
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به علت دزدي يا راهزني  جنگ و جدال با مردم و احتمال 

از ناحیه پا و شانه راست زخمي توان فرسا برداشت كه  ،

 آثار آن تا پايان عمر باقي ماند . به همین علت او

ا به نام را " لنگ " خواندند و هم اكنون نیز در اروپ

 شهرت دارد .   (" تامرلن " )تیمورلنگ

تیمور باز به همراه امیر  پ  از التیام جراحات ،

حسین به ماوراء النهر تاخت و سمرقند را متصرف شد ) 

جه  ۷63سال  یاس خوا عد ال ندكي ب ند ا هر ا ه.ق.(. 

ن هد ) ج ست د ست آن دو را شك بر توان لي  گ لي ( ، و

سمرقند دست نیافت. ديري نگذشت كه میان اين دو امیر 

رقابت در گرفت و دوستي آنان به دشمني مبدل گرديد . 

كان ) جاي تر كه ال صوص  یر   به خ خواهر ام مور و  زن تی

سین ( شته   ح خرين ر شت و آ یان در گذ ين م یز در ا ن

ارتباااط بااین آن دو امیاار بلنااد پاارواز گسسااته شااد. 

شاد و در مااه   ام امیر در اين مباارزه پیاروزسرانج

ه.ق. امیر حسین با دو پسرش كشته شدند  ۷۷1رمضان سال 

. تیمور پ  از پیروزي بر رقیب ، قوريلتا ،) شورا ( 

ماوراء  یان  جوه و اع مرا و و ما و ا كب از عل يي مر

تا ، ين قوريل كه در ا شكیل داد  هر ت به   الن مور  تی

ه.ق. ( را مي توان  ۷۷1) سلطنت انتخاب شد .اين سال 

سال آغاز سلطنت مستقل و مبدا تاسی  سلسله تیموريان 

 دانست . 

تیمور كه تنها به حكومت ماوراء النهر سر فرود 

همراه به سرزمینهاي اطراف خود دست اندازي  نمي آورد ،

سالهاي  خالل  كرد . وي در  تا  ۷۷3مي  ه.ق.  ۷81ه.ق. 

سرانجام آن ايالت اهار بار به خوارزم لشكر كشید و 

را ضمیمه ممالك خويش ساخت . در ضمن اين لشكر كشیها 
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،وي به سمت كاشغر و مغولستان و سرزمین اويغورها 

نیز حمله برد و قمر الدين دو غالت را به دشت قبچاق 

چاق در  شت قب به د یب او  مور در تعق ساخت . تی تواري  م

 آمد و نواحي بین سیحون و دريااه خوارزم تا دريااه

خزر را مسخر ساخت و حكومت آن مناطق را از جانب خود 

به توقتمش خان ) يكي از شاهزادگان دودمان جوجي پسر 

و سپاه ملاك  سپرد. پ  از آن به خراسان تاخت  انگیز (

غیاث الدين را در هم شكست و شهر هرات را تصرف كرد 

یام  ۷83 ) به ق ست  شهر د ين  هالي ا اه ا گر  ه.ق.(. ا

مو ند،ولي تی سال زد طور  ۷85ر در  به  شهر را  ه.ق. آن 

خود درآورد و با قتل ملك غیااث الادين   قطع به تصرف

كرت و متعلقان او حكومت خاندان آل كرت را برانداخت 

لي  جه ع هر ، خوا ماوراء الن به  مور  شت تی . در بازگ

مويد ) آخرين فرد از سربداران سبزوار ( از در اطاعت 

 در آمد . 

سال  خود  ۷86در  صرف  به ت ندران را  مور ماز ه.ق. تی

درآورد و در تعقیب امیرولي تا ري وسلطانیه پیش رفت 

سال سید  ۷8۷و در گام  ين هن شت. در ا مل بازگ به آ ه.ق. 

به "  عروف  شي م لدين مرع قوام ا یر  سر م لدين پ مال ا ك

گندمیر " ) میربزرگ( به قدم اطاعت پیش آمد و تیمور 

ن به اولد سید قوام الدين سپرد و مازندران را همچنا

 به سمرقند بازگشت . 

ه.ق. تیمااور بااراي جلااوگیري از  ۷88در سااال 

ين  شت . در ا حون گذ ير از جی مد جال سلطان اح كات  تحري

سفر جنگي كه سه سال به طول انجامید و به " يورش سه 

شهرت يافت ، وي همدان و تبريز را متصرف شد و   ساله "

ج مرود آذرباي هالك در گر تار و  لي را گرف یر و ان ، ام
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نمود . همچنین به سركوبي ملك عزالدين لر شتافت و بر 

كه در  يد  لي مو جه ع سفر خوا مین  فت . در ه ست يا او د

ركاب امیر تیمور بود به زخم تیري هالك شد . با مرگ 

خواجه علي مويد سلسله سربداران منقرض گرديد . تیمور 

نسااتان و شااهرهاي ه.ق. گرجسااتان و ارم ۷89تااا سااال 

كرد .  سخیر  لروم ، را ت ته ا جان و ارز يد و ارزن بايز

شهر وان نیز ) در تعقیب قرامحمد تركمان قره قويونلو 

نب  به جا پ  از آن  تاد .  مور اف سپاه تی ست  به د  )

سرزمینهاي سالطین مظفري يعني اصفهان وشیراز روي نمود 

سانید و صفهان ر به ا گان  مدان و گلپاي خود را از ه  و 

تاد  له هف ين حم نداخت . در ا به راه ا عي  شتار فجی ك

هزار تن از مردم اصفهان به دست سپاهیان تیمور كشته 

ها  له منار نان ك سرهاي آ مور از  ستور تی به د شدند و 

برپاي شد . پ  از اين كشتار وحشتناك تیمور به شیراز 

سال  كرد )  صرف  شهر را ت فت و آن  ما  ۷89ر ه.ق.( . ا

ن توقتمش بدو رسید قلمرو آل مظفر اون خبر خبر عصیا

را بین شاهزادگان مظفري تقسیم كرد و خود شتابزده به 

 سمرقند بازگشت . 

تیمور پسر خود ) عمر شیخ ( را به رويارويي با 

قمر الدين دو غالت فرستاد . وي دشمن را مغلوب كرد و 

شهر  پ  از آن  خت .  توقتمش گري نزد  به  لدين  مر ا ق

 ه.ق.( .  ۷9۰ويران گرديد ) خوارزم گشوده شد و 

ديگااار ب   ه.ق. باااار ۷91تاااوقتمش در ساااال 

ماوراءالنهر در آمد. اين بار نیز از عمر شیخ شكست 

شتافت و در  توقتمش  یب  به تعق مور  خت. تی خورد و گري

به  ۷93سال  گا ( او را  تل ) ول ساحل رود ا ه.ق. در 

سفر، ين  عت از ا پ  از مراج مور  ست داد. تی   سختي شك
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مت شاه( حكو سرش )میران به پ سان را  یه   خرا و ناح

  غزنین و كابل )افغانستان( را به نوه خود )پیر محمد(

سال  ضان  گر در رم بار دي صد  ۷94سپرد و  به ق ه.ق. 

شد.  يران  عازم ا خالف  صر م لي و عنا مراي مح سركوبي ا

اين سفر جنگي او پنج سال به طول انجامید و به يورش 

تیمور ابتدا به گرگان و  شهرت يافت.  " پنج ساله "،

مازندران رفت سید كمال الدين مرعشي را كه به مخالفت 

برخاسته بود مغلوب كرد و سید كمال الدين و پسرانش 

پ  از آن از راه ري و  مود.  ید ن خوارزم تبع به  را 

هرود ) عدي و اراك  سلطانیه و كر باد ب سلطان آ حل  م

صور  شاه من جا  فت . در آن شتر ر به شو مروزي (  یر ا ام

مور او را  خت و تی شیراز گري به  بر وي  بارزي از برا م

تا فارس دنبال كرد و در نزديكي شیراز بین آن دو جنگ 

سختي روي داد كه در اين جنگ شاه منصور كشته شد و با 

يان  يان " پا يا " مبارز فز "  لت " آل مظ مرگ او دو

گرفت. همچنین تمامي افراد آن خاندان نیز به دستور 

 قصبه مهیار قمشه كشته شدند . تیمور در 

تیمور حكومت فارس را به پسرش عمر شیخ سپرد و 

خود به قصد تنبیه و سركوبي سلطان احمد جالير به سوي 

مان را  مد ترك شتافت و قرامح عرب  عراق  جان و  آذرباي

غداد و  خت و ب شام گري به  مد  سلطان اح ساخت .  لوب  مغ

ط و بصره ديگر شهرهاي بین النهرين مانند كويت ، واس

به دست سپاه تیمور افتاد . در اين سفر بود كه عمر 

شیخ در اهار فرسخي بغداد به زخم تیر مردم آنجا به 

قتل رسید و تیمور حكومت فارس را به پسر وي پیر محمد 

 بخشید . 

ه.ق. به فتح ارمنستان و گرجستان گذشت  ۷96سال 

یان  به طغ سر  گر  بار دي خان  توقتمش  پ  از آن ،   .
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چاق  شت قب به د ند و اران  مور از راه درب شت و تی بردا

ه.ق.(. تیمور به  ۷9۷ رفت و توقتمش خان را شكست داد )

دنبال او تا اعماق استپهاي روسیه پیش رفت و مسكو ) 

مك  ( را نیز گرفت و غارت كرد . سپ  به آذربايجان 

شاه  خود میران سر  به پ قه را  مت آن منط شت و حكو برگ

شوال شد و  ۷98سال  سپرد و در  سمرقند  عازم  ه.ق. 

فرمانروايي خراسان را به پسر ديگرش ) شاهرا ( تفويض 

 نمود . 

گر  بار دي طولني ،  ندان  نه ا ستراحتي  پ  از ا

تیمور بر پشت زين نشست و اين بار به عنوان جهاد با 

كفار غازم هندوستان شد . وي ابتدا كابل را فتح كرد 

بور ا 8۰۰)  پ  از ع يل ه.ق. ( و  بر در اوا گه خی ز تن

سلطان  8۰1سال  سپاه  بر  شت و  سند گذ نه  ه.ق.از رودخا

محمود دوم ) از ملوك تغلقي هند ( در محلي به نام " 

پاني پت " غلبه كرد و بر دهلي دست يافت و آن شهر را 

ند  سمر ق به  پ  از آن ،  غارت داد .  باد  به  یز  ن

عراق ر يران و  به ا گري  گي دي سفر جن به  شت و  وي بازگ

آورد . اين سفر جنگي هفت سال طول كشید و به يورش " 

هفت ساله معروف شد .تیمور ابتدا به آذربايجان رفت و 

شت  هاي ز حرك كار كه م شاه را  نديمان میران شران و  معا

او مي پنداشت ، به قتل رسانید . آن گاه به شهرهاي 

گرجستان و آسیاي صغیر حمله برد . در اوايل محرم سال 

ياي  ه.ق. 8۰3 نوبي در سواحل ج یه و  سیواس و مالط شهر 

با  مان  به قراعث ناطق را  كرد و آن م سخیر  سیاه را ت

يندري ) جد سالطین آق قويونلو ( سپرد خود به شام رفت 

  تا الملك الناصر فرج برجي ) فرمانرواي مصر و شام (

ه.ق.  8۰3ربیع الول سال  11را گوشمالي دهد . وي در 

غارت صرف و  لب را ت سخیر  ح یز ت شق را ن سپ  دم كرد . 
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نمود . تیمور پ  از غارت و قتل عام در شهر دمشق 

) به بهانه آنكه مردم دمشق نیت نیكو و رفتار مطلوب 

نسبت به خاندان پیامبر اسالم نداشته اند ( ، به جانب 

مد  سلطان اح فوذ  شه ن ند ري گر بتوا تا م شتافت  غداد  ب

غداد در  صرف ب ندازد . ت ير را برا سال  2۷جال عده  ذيق

ه.ق. انجام شد و قتل عام عظیمي در آنجا در گرفت  8۰3

با  نگ  عازم ج مور  تاراج ، تی شتار و  ين ك پ  از ا  .

سلطان عثماني " ايلدرم با يزيد " شد . جنگ نهايي در 

سال  19 جه  یه  8۰4ذي الح يا در  م. ( 14۰2ه.ق. ) ژوئ

زي محلي نزديك شهر انگوريه يا آ نقره ) آنكاراي امرو

واقع شد . سلطان عثماني مغلوب شد و به اسارت در   (

آمد . او را در قفسي محبوس ساختند . سلطان هم از آن 

 ه.ق. ( .  8۰5بدبختي و گرفتاري در گذشت ) شعبان 

بعد از اين فتح پرشكوه ، تیمور دست به تاراج 

شهرهاي آناتولي گشود و تا شهر از میر پیش رفت و آن 

ر و غارت كرد . در نتیجه اين فتوحات شهر را نیز تسخی

الملك الناصر كه از پیروزيهاي تیمور به وحشت افتاده 

بود رسولي نزد دشمن فاتح فرستاد و پذيرفت كه سكه و 

 خطبه به نام او كند . 

تیمور تا اين تاريخ به طور مستقل سكه و خطبه 

سیور غتمش )  به نام خويش نكرده بود بلكه در آغاز ،

دانشمند جه ( را ، كه از دودمان جغتاي پسر  پسر امیر

انگیز بود ، در ظاهر به سلطنت برداشت و پ  از مرگ 

سرش ) غتمش ، پ خان (  سیور  مود  نوان   سلطان مح را ع

ه.ق.  8۰6سلطنت بخشید . با مرگ سلطان محمود در سال 

بود ، شده  یز  اون انگ فاتحي  خود  گر  كه دي مور  به   تی

ور داد تا در منابر به نامش نام خويش سكه زد و دست

 خطبه بخوانند . 
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تیمور پ  از هفت سال به سمرقند بازگشت . وي در 

صدد تهیه سپاه عظیمي براي فتح این برآمد و با دويست 

هزار سپاه عازم فتح آن مملكت شد . اما در اترار به 

سبب برف و سرماي سخت متوقف شد و براي دفع سرما دست 

شرابخوري زد . از  بدن به  ست در  شراب نتوان كه  جا  آن

به  مرش  سال ع كه  مرد  يد  ۷1آن  تي پد بود حرار سیده  ر

ندان  كار ا ين  عراق زد و در ا شیدن  به نو ست  آورد ، د

  افراط كرد كه بیمار شد . هم در آن بیماري در گذشت )

. جسااد او را بااه ساامرقند  ه.ق. ( 8۰۷شااعبان سااال  1۷

نام " به  گور وي  نون  ند و اك شهرت گور ا  برد یر "  م

 دارد . 

تیمااور مااردي ساانگدل ، نیرنااگ باااز ، پااردل ،  

ند  شمند و بل نديش و هو حال دور ا عین  غارتگر و در 

پرواز و شیفته خونريزي و غارت و ويرانگري بود و در 

شیخ  كه  شت . انان ستگي دا یز دلب ما ن صحبت عل به  ضمن 

شم  الدين محمد جزري را از عراق عرب ، و شیخ مسعود 

مر  یاث بن ع لك غ خدمت م هرات در  كه در  تازاني را  تف

الدين پیر علي بود به سمرقند خواست و آنان را گرامي 

به  فت و او را  شق يا شاه را در دم بن عرب شت و ا دا

سمرقند فرستاد و مي خواست كه ابن خلدون را نیز به 

نه آوردن  به بها شمند  مرد هو ما آن  ستد ، ا سمرقند فر

خود را از انگ تیمور ها كتب خويش از مصر ، گريبان 

 نمود . 

هیچ  خود  پروازي  ند  بي و بل جاه طل مور در  تی

مانعي نمي شناخت و به هیچ مذهب و آيین خاصي اعتقاد 

نداشت . شرحي از میخوارگیهاي مفرط او و سردارانش را 

" كالويخو " در سفر نامه خود آورده است . با اين حال 
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م فان را گرا یاءهللا و عار ظاهر اول شت . در  مي دا ي 

به  سان  تي در خرا كه ح بود  حد  بدان  تا  شیوه وي  ين  ا

مت  فت و از او ه مي ر ساني  سم خرا مزار ابوالقا يارت  ز

 مي طلبید . 

جا  هر  شید و  سیار كو سمرقند ب باداني  براي آ وي 

از هر   هنرمندي يافت و استاد نادره كاري سراغ كرد )

هاي جا كه بود ( به سمرقند فرستاد . در آن شهر كاخ

ها  مور آن باغ كرد . تی جاد  فراوان اي هاي  لل و باغ مج

را به اسامي باغهايي كه در سرزمینهاي مفتوح پسنديده 

جه .  خت قرا باغ ت شمال ،  باغ  ند  هاد مان نام ن بود 

همچنین ، شهر كهايي به نامهاي مصر ، دمشق و شیراز 

ايجاد كرد . كالويخو از نقش شیر و خورشید در سراپرده 

مي كند . نقش مهر او سه دايره كواك بود  تیمور ياد

 كه در ذيل آنها عبارت " راستي رستي " درج شده بود . 

تیمور از فاتحان بزرگ تاريخ بوده است . وي بر 

سرزمیني از تركستان شرقي امروز ، از ختن و يارقند، 

ستپهاي  نه و از ا ياي مديترا نار در بر ك یر  تا از م

پايتخاات هنااد ( روساایه و شااهر مسااكو تااا دهلااي ) 

به  سرزمینها را  ين  شتر ا ته بی كرد . الب مانروايي  فر

صورت دائم نگه نداشت بلكه تنها آنها را غارت كرد و 

رها نمود . با اين حال ، قلمرو گسترده وي مشتمل بود 

يعني سرزمینهاي آن سوي سیحون در جوار  بر مغولستان ،

ومت خانات آق اردو و ماوراءالنهر ) كه هسته مركزي حك

بود ( سان )   او  حون و خرا سفالي جی سیر  خوارزم در م  ،

عراق  گرگان ، و سیستان ، افغانستان ،  پايگاه آل كرت (

ير  گاه آل جال كه تخت عرب  عراق  جان و  جم ، آذرباي ، ع

ستان نواحي گرج غان )  بود و  جوان و اران و مو و نخ

غان اه م طراف دريا تا ا ستان  سر ارمن شروان و سرا ( و 
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ل چه ا مت گوگ مور و حكو مرو تی مرز قل كه  جان  ي ارزن

لوك  كز م ماردين ) مر مد و  نواحي آ بود و  ماني  عث

یه ( مان و   ارتق يزد و كر شیراز ( و  فارس )  سر  و سرا

)   اصفهان كه ) حوزه حكومات آل مظفار ( و مازنادران

( و لرستان و خوزستان كه اين نواحي مقر سادات مرعشي

 . قلمرو وسیع او را تشكیل مي داد 

 

 سادات مرعشی

عالس  جد ا س  و  شی مو لدين مرع قوام ا سید  سبت  ن

سیر  له  مورخین از جم خی از  ظر بر به ن نا  شیان ب مرع

ين  مام ز به ا ستان  تاريخ طبر شی در  لدين مرع ظهرا

امام اهارم شیعیان می رسد که ادامه آن  )ع( العابدين

گردد و  به هی می لی )ع( منت ضرت ع پدر ح لب  بی طا ا

بالخره از تمام منابعی که درباره اين طايفه ذکر می 

سیر یب ال یر در ج ند م ند خوا ند، مان ضی  -کرده ا قا

شوشااتری در مجااال  المااومنین و عباادالرزاق  -نااورا

یر  سب ام که ن يد  می آ بر  سعدين  لع ال سمرقندی در مط

شت  با دوازده پ شی  لدين مرع ندان قوام ا به خا صله  فا

می رسد، اما معلوم نیست که اجداد )ع(مطهر حضرت علی 

سید قوام از اه تاريخی از شهر مرعش به مازندران کوچ 

که  بوده  مرعش  شهر  قوام  یر  جداد م لد ا ند. مو کرده ا

نه الرب  مدرس در ريحا مدعلی  یرزا مح ته م به گف نا  ب

ود شهری بوده که بر روی تلی در دامنه کوه آخور در حد

کیلومتری شمال غرب حلب واقع شده بوده است. سید  1۵۴

هات  کی از د شرع در ي تدين و مت خانواده م يک  قوام در 

گاه  نی را در زاد لوم دي قدمات ع شد، او م لد  مل متو آ

خود آموخت و برای تکمیل تحصیالت خود عازم شهر مشهد 
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شد، اتفاقًا در اين زمان خراسان درگیر قیام شیخ 

شیخ خلیفه مازندرانی بود بنابراين  حسن جوری شاگرد

حدود  يد  شهد با به م قوام  سید  فاق  ۷۴3ورود  ه.ق. ات

با  ستین  های نخ صاحبه  قوام در م سید  شد.  تاده با اف

شد و ارادت  نان  عالیم آ جذوب ت سربداران م يا  شیخیان 

سن  شین ح سوغندی جان لدين  سید عزا به  عاده ای  فوق ال

م در آستان سید جوری پیدا کرد، میگويند اهل روز تما

ترک  ست و  ضت نش به ريا شد و  کف  سوغندی معت لدين  عزا

با  پ  از آن  خت و  ف  پردا یه ن به تزک فت و  یا گ دن

اجازه مربی خود به مازندران بازگشت و به تبلیغ آنچه 

آموخته بود پرداخت. اعمال و رفتار پیروان سید قوام 

قع  عالیم او در وا که ت سازد  می  شن  ندران رو در ماز

تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری بوده است. همان 

شری  نی ع شیع اث به ت قاد  عد اعت نوی او ب عالیم مع ت

یوی آن در  عد دن شته و ب فان دا شی از عر با پوش مراه  ه

سی،  به از سیا مه جان ستم ه لم و  با ظ بارزه  هت م ج

اون در  ته  ست. الب کرده ا سیر می صادی  ماعی و اقت اجت

سنت نیز حضور داشتند  زمان او در مازندران علمای اهل

ين رو  ند، از ا قرار میداد قاد  مورد انت گاه او را  و 

بطور کلی برای جلوگیری از تفرفه فقط صحبت از اسالم 

می  یان  به م کری  شیع ذ مذهب ت ندرت از  به  کرد و  می 

مان  ين ز يان امآورد. در ا شیعیان و علو سکن  ندان م ز

که  بود و در جوار اين منطقه يعنی در گیالن آل بويه

آنها هم شیعه بودند حکومت میکردند. قدرت سید قوام 

یا  نام ک به  لی  تدر مح حاکم مق که  سید  جه ای ر به در

افراسیاب االوی که فخرالدوله باوندی را بقتل رسانده 

بود و از اين عمل خود بیم و وحشت فراوانی داشت به 

قرار  يدان او  خود را از مر ناه آورد و  قوام پ سید 
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مردم مازندران پیروان سید قوام الدين داد. در نتیجه 

مرعشی و کیاء افراسیاب االوی، هر دو شناخته می شدند. 

اما طولی نکشید که همانطوريکه معمول تاريخ است بین 

اين دو جناح اختالف بروز کرد. زيراکه کیاء افراسیاب 

سید  يدان  خود از مر مت  صلحت و دوام حکو برای م االوی 

ود و بتدريج جناحی میانه رو قوام الدين مرعشی شده ب

که طالب مال و جاه و تمکن بودند، گرد او جمع آمده، 

گاه  یری دو پاي ند. درگ قرار گرفت سید  ناح  بل ج در مقا

که  سیاب  یاء افرا بود. ک پذير  يز نا مادی گر نوی و  مع

بايد هراه از مال دنیا داشت در طبق اخالص نهاده به 

توانست تحمل  مريدان شیخ دهد به تنگ آمده بود و نمی

کند که هیچک  را بر ديگری تفوق نیست. از طرف ديگر 

از قدرت سید قوام به وحشت افتاده بود، اون احساس می 

کرد که هرگاه سید تصمیم بگیرد می تواند بنیاد حکومت 

او را دگرگون و متزلزل سازد، لذا مخفیانه با فقهای 

م آمل که عده آنان کم نبود به مشورت نشست و آنان ه

ند.  شويق کرد سید ت با  فت  بارزه و مخال به م او را 

که  صورت  ين  به ا ند  حی کرد شه ای طرا نابراين نق ب

برای  که  هد  قوام بخوا سید  خوش از  با روی  سیاب  افرا

ضمن  نان در بد و آ ضور يا ها ح با فق ناظره  ثه و م مباح

مناظره ای او را محکوم سازند که در دين بدعت نهاده 

شري خالف  يد  چه میگو عوت او را و آن گر د ست و ا عت ا

نپذيرد زندانی و يا تبعیدش نمايد. سید قوام پیشنهاد 

کیاااء افراساایاب را پااذيرفت امااا در جلسااه مباحثااه 

انستند بر او ایره شوند لذا بهانه کردند که سید ونت

ته  فی گف کر خ بل ذ کر در مقا ين ذ يد و ا لی میگو کر ج ذ

قريب  میشود و کسیکه ذکر جلی میگويد، معتقد به ظهور

الوقوع امام غايب است و اين ذکر خود مستلزم مبارزه 
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با فسق و فجور و برقراری عدل و انصاف و ستیزه و 

مبارزه با هر نوع ستمکاری و ظلم است. کیاء افراسیاب 

مود،  ها ن سلیم فق تار و ت سید را گرف نه  ين بها با ا

آنان نیز سید را در بازار آمل حاضر کردند و دستار 

سر او بر نده از  گردنش افک بر  یر  غل و زنج شتند و  دا

 روانه زندان ساختند.

کیاء افراسیاب االوی هم از سلک درون بدر آمد و 

لباس فقرا از تن بدر آورد و طبق معمول به زندگی با 

ستگیری و آزار  به د شد و  شغول  صیان م جور و ع سق و ف ف

قاد  که اعت قوام  سید  یروان  کن پ خت. ل شان پردا دروي

قی سخ و عمی شتافتند.  را مک او  به ک شتند  به او دا

اتفاقًا در شبی که سید را زندانی کرده بودند، فرزند 

و ولیعهد کیاء افراسیاب االوی به مريضی قولنج درگذشت 

قوام  سید  مات  فاق را از کرا ين ات شیخ ا يدان  و مر

کرام  عزاز و ا با ا ند و او را  ندان ريخت به ز سته  دان

گ یر از  غل و زنج یرون آورده و  به ب کرده  باز  ردنش 

 مولدش در نزديکی آمل فرستادند.

 

 جنگ پراین جاللک مار

جنگ بین کیاء افراسیاب االوی و سید قوام الدين  

ين  لت ا ست. ع عروف ا مار م لک  پراین جال نگ  به ج شی  مرع

نام اين است که مادر شخصی بنام جاللک که کارش پنبه 

زنی بود مزرعه خود را در اختیار مرعشیان قرار داد. 

لی  بان مح به ز که  یرزن  عه پ قوام در مزر سید  یروان  پ

شت په می شد، پراینی درست کرده در مار يعنی مادر گفت

نگ  به ج نان  نگ آ حام ج ين ل به ا ند و  سنگر گرفت آن 

پراین جاللک مار نامیده می شود، طرف ديگر پراین را 
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که رو به سوی سپاه کیاء افراسیاب االوی داشت، خندقی 

جن زار و  مین را ل ته، ز فراوان در آن انداخ نده آب  ک

اون مر جه  ساختند، در نتی لود  شت گل آ سید از پ يدان 

پراین هرگز بیرون نمی آمدند، تیر سپاهیان افراسیاب 

االوی به آنان کارگر نمی افتاد. بالخره اسبان کیاء 

سیاب و  یاء افرا ند و ک فرو رفت جن زار  سیاب در ل افرا

شان  يادی از سپاهیان مع ز شدند و ج شته  ندش ک سه فرز

و مااابقی گريختنااد ولاای جمعاای از  گرديدنااد. نااابود

یاء سپاه که ک اک او را  ند کو سیاب فرز یاء افرا یان ک

اسکندر نام داشت برداشته به ساير شهرهای مازندران 

به طلب کمک رفتند. اما کمتر دست ياری به سوی آنان 

برده از  شیراز  به  بت او را  که عاق تا اين شد،  دراز 

 شاه منصور که از آل مظفر بود ياری طلبیدند.

شده بودند، دشمن  اما مريدان سید قوام که پیروز

را تا آمل دنبال کردند و آنان را فراری دادند و سید 

قوام را با اعزاز و اکرام وارد شهر نموده، بر سرير 

حکومت نشاندند از اين پ  تبلیغات مرعشیان شدت و قوت 

قاط  ساير ن به  سانی را  شتر ک یغ بی برای تبل فت و  يا

وی طرح اعزام داشتند و مقابل پیروان جاللیان که با اال

دوستی ريخته بودند از قدرت روزافزون سید قوام سخت 

وحشت داشتند و با باقیمانده االويان دست يکی کرده، 

عالوه بر تبلیغ ظاهری به ترور مخفیانه هم مبادرت می 

بدهللا  سید ع نزل  به م نان  عده ای از آ له  ند. از جم کرد

ندامت و  هار  عه و اظ لدين مراج قوام ا سید  ند  فرز

کردنااد و اااون سااید عباادهللا توبااه آنااان را  پشاایمانی

پذيرفته، آنان را به خود راه داد، بر او حمله کرده 

وی را کشتند. خبر مرگ سید عبدهللا را سید قوام با تحمل 

زياد پذيرا شد و از مريدان خواست که به جای ندبه و 
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د سشوند. دستور داد ج مشغولزاری به دفع دشمنان 

ا به شیوه شهدا با لباس خونین خون آلود سید عبدهللا ر

به  جه  با تو قوام  سید  يدان  یروان و مر ند. پ فن کرد د

سخنان رهبر خود توانستند بازماندگان االويان و کیاء 

 پسر جاللیان را در اند محل شکست دادند و اگراه اند

سید قوام گرفتار و کشته شدند. لکن مريدان توانستند 

کیاء فخرالدين جاللی و باقیمانده االويان را نابود و 

 تار و مار سازند.

دشمنان  مردم مازندران که در اين تاريخ بر کلیه

پیروز شده بودند هراه بیشتر و محکمتر پیرامون سید 

دين قوام الدين گرد آمدند و به دستورات سید کمال ال

فرزندش حمل می نمودند. سید کمال الدين با استفاده 

شهر  حوالی  توجی در  عه  ست قل پدرش توان یت  از محبوب

واد کوه و فیروزکوه را سی، قالع رساری و بالخره شهرسا

قدرت  ستحکام  پ  از ا شی  سادات مرع صرف در آورد.  به ت

سق و  لم و ف شه ظ ندن ري ماعی و برک عدالت اجت سط  به ب

جور پرداخت سمت ف باد و از  ستر آ بر ا تدريج  به  ند و 

ید دسجنوب غربی به تنکابن و قزوين دست يافتند و خو

باس رزم  کوه ل سخیر فیروز صًا در ت ها خصو ين جنگ در ا

 پوشیده در میان سپاه حاضر شدند.

 

 مرعشیان و حمالت تیمور به مازندران

اسکندر پسر افراسیاب االوی، پ  از اينکه از دست 

شی گ ين و آن سادات مرع خدمت ا ندی را در  خت و ا ري

با  يد و  سان گرد جه خرا جوانی متو يام  یده، در ا گذران

ندی را در  شد و ا یر  سربداران درگ بر  يد ره لی مو ع

سبزوار گذرانید و موقعی که امیر تیمور گورکانی به 
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هرات حمله کرد، اسکندر االوی به خدمت امیر تیمور در 

ندر به ماز شی  برای لشکرک کرد و آورد او را  يک  ان تحر

سال  کانی در  شخوار گور ستر  ۷۰8سردار خو به ا ه.ق. 

صلح  یه  ين ناح یر ا با ام تدا  شید. در اب شکر ک باد ل آ

گشاات. امااا پاا  از تکمیاال فتوحاااتش در زکاارد و با

صرف  جا را مت عت و آن باد مراج ستر آ به ا ماوراءالنهر 

شد. در اين موقع سید کمال الدين مرعشی برای جلوگیری 

یمور به مازندران پسر خود سید غیاث الدين از حمله ت

مرعشی را با تحف و هدايايی به اردوی تیمور به استر 

مال  سید ک شخص  که  مور از اين ما تی ستاد. ا باد فر آ

الدين به حضور او نرسیده، او به سردی رفتار کرد و 

لدين  یاث ا سید غ به  االوی  سکندر  يک ا به تحر بالخره 

هی مازندران نموده و خود مرعشی توجهی نکرده او را را

قدرت و  به  که  لدين  مال ا سید ک فت.  عراق ر طرف  به 

خشونت تیمور واقف بود کوشید تا آنجا که ممکن است با 

او درگیر نشود و اون ديد که ارسال هدايا و تحف برای 

غارت او در  يورش و  لوگیری از  برای ج ست  موثر نی او 

مرکز شده، قلعه ماهانه سر در ساحل دريای مازندران مت

مل  ساری و آ خزاين  موال و  یه ا ساخته و کل گاه  پناه

قلعه منتقل کردند. تیمور با بريدن درخت های بدان را

جنگل و عبور دادن لشکريان از راه جنگلی روز دوشنبه 

سال  2۶ عده  برو  ۷1۴ذيق شی رو سپاهیان مرع با  ه.ق. 

شدند و جنگ سختی در گرفت و پ  از سه شبانه روز با 

دات مرعشی دست به حمالت سنگینی زده بودند، اينکه سا

 نتیجه ای بدست آنها نیامد.

تیمور پ  از تسلط بر اين قلعه غنايم فراوانی 

ست:  ته ا مورد گف ين  خود در ا که  ست آورد  خزاين »بد

اندين پادشاهان به تحت تصرف اصحاب خزاين ما درآيد 
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کام  نه ح که خزي بود  قدار ن ين م کدامین ا هیچ 

 «مازندران.

یمور پ  از پیروزی بر سادات مرعشی دستور داد، ت

سادات را از غیر سادات جدا کردند و کلیه عوام الناس 

شنی  خم ا سادات را ز لی  ند و یغ گذرانید را از دم ت

صاحب  سادات را  فاين  خزاين و د مام  ما ت ساندند، ا نر

نشدند و باز هم برای تظاهر به دين دارای دستور دارد 

ماوراءالنهر تبعید کردند و هر  که سادات مرعشی را به

دسته ای را اند نفر، اند نفر در شهری مسکن دادند. 

تیمور پ  از تصرف ساری دستور داد اين شهر را غارت 

ند.  عام نمود تل  یه را ق ين ناح مردم ا مام  ند و ت کرد

مردمی که باقی مانده بودند گريختند. تیمور در ساری 

ر را به حکومت شخصی بنام قارن غوری و در آمل اسکند

مور گما مرگ تی پ  از  تا  شت  مه دا ضع ادا ين و شت. ا

جازه  که ا ند  ضا کرد شاهرا تقا سرش  شی از پ سادات مرع

ين  با ا شاهرا  ند.  خود بازگرد یه  موطن اول به  هد  د

به  ند  حوادثی ا پ  از  نان  کرد و آ قت  ست مواف درخوا

خود را  مت  شتند و دوره دوم حکو خود بازگ صلی  موطن ا

ند. شکیل داد بل  ت قدرت دوره ق ستقالل و  ته آن ا که الب

را نداشتند. تا اينکه حکومت سلسله صفوی ظهور کرد و 

سادات مرعشی زير اتر حکومت صفويان در آمده از اعضای 

نان و  بین آ صلتهايی  عدها و تی ب شدند و ح مت  ين حکو ا

 شاهزادگان صفوی اتفاق افتاد.

صول  سربداران و مح یام  جه ق شیان نتی یام مرع ق

ماس شیان  ت شورش مرع بود و  کديگر  با ي فه  ين دو طاي ا

بعنااوان شااعبه ای از قیااام سااربداران خراسااان در 

شری  نی ع شیع اث شیان از ت شد. مرع جاد  ندران اي ماز

قوام  سید  که  ند.  می کرد فاع  مذهب د ين  یروی و از ا پ
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یروی از  با پ لدين  عالیما بی  ت ست مکت مذهب توان ين  ا

قیام تشیع مرعشیان محکم و نوين را پايه ريزی نمايد. 

دارای اصول سیاسی بود که از آنجمله مبارزه با ظلم و 

ين  گر ا های دي بود. از ويژگی عه  ناامنی در جام ستم و 

ستی و  بود، را عه  گری در جام عدالت و داد سط  یام ب ق

یروان  بر و پ صیات ره صداقت از خصو کرداری و  ست  در

صر  خوراکی مخت ساده و  ظاهری  نان  بود. اي شیان  مرع

شت هار و دا مور ق هور تی نان، ظ سقوط آ مده  لت ع ند و ع

تاه  مدت کو طول  ست. در  يد دان نان با عدد آ های مت جنگ

حکومت خود دست به آبادی شهرهايی مانند شهر ساری و 

جای  به  خود  ند از  ثاری ا ند و آ گر زد شهرهای دي

 نهادند.

 

 آل کیا در گیالن

يکی از سادات گیالن و از مريدان و شاگردان سید 

قاب و قوام  یا از اع لی ک سید ع نام  شی ب لدين مرع ا

ضت  شابه نه ضتی م که نه بوده  یا  یر ک سید ام ندان  فرز

سادات مرعشی در گیالن بوجود آورد. سید امیر کیا که 

نسبش به روايتی به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب 

)ع( می رسد، فرزندان متعددی داشت که بزرگترين آنان 

مانی  بود او در ز لی  شی در سید ع سادات مرع یام  که ق

مازندران در اوج خود بود به اتفاق ديگر برادرانش به 

نیم در  سال و  فت و يک شی ر لدين مرع قوام ا سید  خدمت 

خاص  یت  گیالن مقبول مردم  بین  اون در  بود و  نار او  ک

داشت و دارای شخصیت و برجستگی ذاتی بود برای توسعه 

 ۷۷3در سال نهضت شیعه در گیالن مناسب شناخته شد. او 

خت. ستاه.ق. در کالر شیعه پردا یغ  به تبل شت  ق و کالرد
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خود در  يدان  شیان و مر مک مرع با ک یا  لی ک سید ع

تنکابن حرکت کرد و با سادات تنکابن جنگ  سمت گیالن به

با  تب  طور مر پ  ب شد و از آن  یروز  نان پ بر آ کرد و 

برد  قه در ن ين منط بر ا سلطه  برای  گیالن  يف  لوک طوا م

صرف آورد و  به ت گیالن را  سرزمین  کل  ست  که توان بود 

قه  ين منط مامی را در ا شیع دوازده ا قوامی  دوامت و 

را مرکز حکومت خود کرده لهیجان ،خاص بخشد. سید علی 

بود. قیام آل کیا در گیالن همزمان با قیام سربداران 

خراسان بوده است و اين مطلب نیز حائز اهمیت است که 

در بعضی از تواريخ از جمله تاريخ خانی تالیف علی بن 

جی حسین لهیجی آمده است، که شاه ا شم  الدين بن ح

م طفولیت به اسماعیل صفوی موس  سلسله صفويه در ايا

نزد  یت او در  لیم و ترب شده و تع یا وارد  گاه آل ک در

ين  یان ا سال در م شت  مدت ه ست و  بوده ا ندان  ين خا ا

خانواده زيسته و تعلیم يافته و بعدًا هم با اجازه آل 

مع  خود ج گرد  نی را  ته و پیروا یل رف طرف اردب یا ب ک

کرده و حرکت های سیاسی نظامی خود را آغاز و سلسله 

را بنیان نهاده است و مذهب تشیع اثنی عشری را صفوی 

 مذهب رسمی ايران اعالن نموده است.

 

 حروفیّه

در بین قرنهای اهارده و پانزده میالدی فرقه ای 

از طبقات شیعه بنام حروفیه در ايران پیدا شدند که 

مبارزات دامنه داری را موجب گرديدند. موس  اين فرقه 

م ضل هللا نعی نام ف بود ب صی  سال شخ که در  بادی  ستر آ ی ا

هجری قمری در شهر استر آباد متولد شد و در حدود  ۷۴2

ه.ق. به تبلیغ عقايد و افکار خود  ۷89تا  ۷88سالهای 
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فات و  بود از تالی کار  سنده ای پر که نوي خت او  پردا

آثار معروف او کتاب جاويدان کبیر است. که قسمتی از 

زبان عربی  آن را به لهجه استر آبادی و بخشی را به

نوشته است. کتب ديگری از نويسندگان حروفیه به جای 

يدان  بر جاو عالوه  ها  ترين آن که معروف ست،  نده ا ما

کبیر، محروم نامه، عشق نامه و هدايت نامه است. اصول 

معتقدات حروفیه در محرم نامه و برخی از رسالت آنان 

که  جا  تا آن یه  قاد حروف نابر اعت ست. ب شده ا یان  ب

است، کائنات را برای الی البد موجود و زنده مشهود 

نی  شر دورا تاريخی ب سیر  نات و  کات کائ ند. حر می دان

هور آدم  با ظ هر دوره  ها  ظر آن به ن ند و  ادواری دار

خرين  پذيرد. آ می  يان  مت پا به قیا گردد و  می  غاز  آ

لین  له او ست و از اولیاءا مد )ص( ا ضرت مح یامبران ح پ

ب بن ا لی  خر یفرد ع لب و آ سگری طا سن ع ما ح مه ا ين ائ

امام يازدهم بوده است. حروفیه معنی عرفانی و باطنی 

نام  ند و  سماعیلیه گرفت قه ا بی را از فر بای عر الف

نان  یده آ ست. بعق شده ا خذ  مه ا ين کل نان از ا قه آ فر

ست.  عالم ا فانی ادوار دوران  باطنی و عر هر  حروف مظ

نعیمی  بنظر حروفیه انسان معیار همه ایز است. فضل هللا

يک  ستی و تار فه پر که خرا بود  قد  بادی معت ستر آ ا

انديشی مانع تکامل و رشد واقعی انسان است. او اضافه 

می کند که تنها عقل و دانش است که شناخت واقعیت را 

ست و  می دان بر ن بت را معت ضل هللا عقو سازد. ف می  کن  مم

جوانی  یه در  بر حروف بود. ره شت و دوزا  جود به کر و من

يادی به شهرها و نواحی خاور زمین کرده است سفرهای ز

شد و  شنا  ناگون آ های گو با فرهنگ سفرها او  ين  در ا

عاقبت به باکو که خود شهری تجاری بود رفت و با گرد 

یه را  نآورد شکیالت حرف صنعتگر ت شه ور و  ضیان پی نارا
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یات و  کز عمل شهر را مر ين  نق داد و ا باکو رو در 

د را از اين شهر برای تعلیمات خود کرد و مبلغین خو

تبلیغ و ترويج عقايد حروفی به سرزمینهای شرقی اعزام 

کرد. ابتدا فضل هللا نعیمی استر آبادی به دستور تیمور 

به شیروان تبعید گرديد و پسر تیمور میرانشاه در سال 

مور و  ۷9۷ مل تی ين ع شت. ا خود ک ست  به د ه.ق. او را 

حروفیااه  فرزناادش موجااب بااروز نفاارت از تیموريااان در

گرديااد. بطوريکااه آنااان میرانشاااه پساار تیمااور را 

مارانشاه می خواندند و معتقد بودند که دجال هم اين 

شخص است. نفوذ فرقیه حروفیه به سرعت در سراسر ايران 

فت.  سعه يا مانی تو یه عث سوريه و ترک جان و  و آذرباي

یه  خود عل مذهبی  شکل  ف   با ح یه  که حروف شید  طولی نک

يان لت تیمور ند.  دو یزی زد شونت آم های خ به قیام ست  د

روزی در مسجد جامع »مل فصیحی آمده است که: جمثالً در م

هرات شخصی به سلطان شاهرا تیموری حمله کرد و زخمی 

به شکم او وارد ساخت. گراه شاهرا از اين زخم نمرد، 

کی از  ما ي برد. ا می  نج  مر از درد ر خر ع تا آ کن  ل

شت و  ضارب را ک شاهرا  هان  کن همرا یق از او مم تحق

نگرديد تا اينکه در جیب او کلیدی يافت شده که عاقبت 

به کمک آن اتاقی را که در خانه ای کرايه کرده بودند 

ند و  لوم کرد يت او را مع ياری آن هو به  ند و  يافت

دانسته شد که احمد لر نام دارد و از پیروان فضل هللا 

اين  استر آبادی هست و از حروفیون می باشد. بر اثر

تحقیق بود که تیمور دستور داد که محفل مخفی حروفیه 

را پیدا کرده و پیروان اين فرقه را قتل عام کردند. 

ایزی نگذشت که اساس اين فرقه متزلزل شد و به کلی در 

ايران نابود گرديدند. لکن در ترکیه عثمانی ريشه ای 

عمیق تر پیدا کردند و آنچه هم در ايران باقی مانده 
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به تقیه و استناد دين خود پرداختند و ظاهرًا  بودند

می  فی  صوفی معر ثراض  سنی و اک يا  شیعه و  خود را 

 کردند.

خود را در  یه  یه در ترک شاخه ای از حروف ما  و ا

میان سران فرقه دراويش بکتاشی وارد کردند. اين فرقه 

سط  جری تو شتم ه قرن ه جود در  يات مو به روا نا  که ب

سانه ای می باشد در سراسر خواجه بکتاش که وجودی اف

قه  شتند. فر نی دا فوذ فراوا سطنطنیه ن شهر ق یه و  ترک

صوفیگری در  صول  ند و ا صوفی بود سنی و  سمی  شیه ر بکتا

میان سران آنان از نسلی به نسل ديگر منتقل می شد و 

اعمااال آنااان نشااان ماای داد کااه عقايااد حروفیااه بااا 

 تغییراتی در آنان رسوا کرده است.

اين نظريه را هم بیاد داشت که  در خاتمه بايد

اون فرقه حروفیه خود را مدافع حقوق پیشه وران و اهل 

حرف و مکاسب می دانستند به اين لحام آنان را حروفیه 

نده  حرف خوا صاحبان  مدافعان  يا  فه  صاحبان حر نی  يع

اند. پیروان حروفیه بعدها از ترکیه به حلب رفتند و 

که ا می  ضل هللا نعی صیت ف ساس و نان برا برای آ ندان  ز ز

فرسااتاده بااود شاایروان و باااکو را تاارک کردنااد. از 

معروفترين پیروان نعیمی می توان عمادالدين نسیمی را 

ست و  بوده ا حالج  صور  سین من يدان ح که از مر برد  نام 

کرده  فی  شعارش معر سینی در ا لص ح با تخ خود را  گاهی 

بر  ست  شته ا یدی دا خود تاک غات  سیمی در تبلی ست. ن ا

ک بر اين شود و  ستی آزاد  فه پر يد از خرا سان با ه ان

ماده هرگز »قدرت بیکران خود قوت يابد. او میگويد: 

محو نمی شود و حیات ابدی وجود دارد. او برای مبارزه 

 و شهادت استقبال می کند بطوريکه گفته است:
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خار  سرزنش  گل از  شتاق  م

 نترسد

جويااای را يااار ز اغبااار 

 نترسد

ند  که ک یار دلور  ترک ع

 بسر خويش

سر دار  خونريز و  جر  از خن

 نترسد

در سوءقصد به جان شاهرا تیموری و کشف مخفی گاه 

سیمی در  شدند. ن شته  نان ک شماری از آ مع بی یه ج حروف

قول  که ب شاری دارد  قدری پاف نالحق ب کرار ا تار و ت گف

 خودش از حسین منصور حالج نیز پیشی می گیرد.

ما را نگر ا های  حق  ا ال

 صور مستبشنود من

توی و  هد ف ما د خون  هم ب

 هم دار آورد

کرده  نع  گويی م صراحت  ندان او را از  شاه خ برادرش 

 است، در پاسخش می گويد:

 کونیله مکان خروشه گلدی دريای محیط جوشه گلدی

 عاشق نیجه ايلسون مدارا سر ازل اولدی آشکارا

اشعار نسیمی در زمان حیاتش بر سر زبانها بوده 

جوانی به آواز بلند اين شعر نسیمی را می است. گويند 

 خواند:

حق بین نظری بايد تا روی مرا 

 بیند

سی روی  خودبین ک بود  که  شمی  ا

 خدا بیند

و اون خواننده شعر را دستگیر و سراينده شعر را 

جويا میشوند از افشای نام نسیمی خودداری کرده خود 

معرفاای ماای نمايااد و اااون نساایمی از اياان  نساایمی را

حل مفداک به م خود را  شود،  می  گاه  می  حااری آ مه  ک

شعر  سراينده  خود را  جات داده  جوان را ن ساند و  ر

مه  سیمی را محاک که ن ضی  ند قا يد. گوي می نما فی  معر

اين آنچنان کافريست که اگر يک »کرده است گفته است: 
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قطره از خون ناپاکش به يکی از اعضای کسی برخورد قطع 

 «آن عضو واجب است.

ند  شت و گوي ضور دا ضی ح سیمی قا عدام ن قع ا در مو

خون  ضو  طع ع باره ق اون در شد و  لود  خوان آ شت او  انگ

فت:  ند، گ سوال کرد لود او  نوان »آ لب را بع من آن مط

در موقعی که پوست نسیمی را کندند « مثال گفته بودم.

 رخش زرد شد و اون او را به سخره گرفتند، گفت:

ند مرد  مآ کل  جل مو که ا

 شود

 دم سحرگه سرد شودآهم او 

تر از  پر دل  که  شید  خور

 آن ایزی نیست

خش زرد  شدن ر فرو  قت  در و

 شود

 همچنین گفته بود:

شده  من عین آفتاب سپهر بودنم طالع  شق  لع ع از مط

 بودم

شود و » غروب زرد  حل  تاب در م ست و آف حل غروب نون م اک

 «لذا به اين برآمده ام.

سبک او  شته و از  ظامی دا به ن تی  شعر ارادا در 

 پیروی کرده است و معاصر حاف  شیراز بوده است.

مت  سیمی ز غ شم ن شد ا تا ن

 لؤلؤ بار

 گر هر نظم سرشکش به نظامی نرسید

الن فو طاش طملک را می نهد خ

 لوح در دامن

يت از  فت آ ين ه تو ا قرآن  حاف   ال ای 

 برکن

س حور ن فردوس و  نت و  ه یج

 را بفروختم

مروز دارم در  من ا نک  زا

 دل با يکیگرو 

  

نوع  شر در  خود ب ستايش  یل و  سیمی تجل ثار ن در آ

خود بی نظیر است و اين ستايش که يکی از عالئم مشخص 

حد  به  گاهی  شد،  می با فی  قت حرو به طري سوب  شعرای من
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افراط می رسد تا جايی که حد فاصل بین آفريننده 

بکلی از میان می رود و به دعای )انا الحق( ختم می 

 شود.

ز وجود خود خدا  بیرون

 را

ذات حق اول يکی بوده است و 

 آخر هم يکیست

تو  زنهار مجوی اگر خدايی قل  خدا و ع نور  تو  روح 

 بر استمپیغ

در حوالی بغداد ذکر  مبرخی محل تولد او را نسی

 کرده اند که ادعايی ضعیف است. )نظر لطیفی(

محل تولد او « رياض العارفین»رضا قلی خان هدايت در 

 شیراز ذکر کرده است.را 

در تاريخ ادبیات آذربايجان، محل تولد او شماخی 

 نامیده اند.« نسیمی شیروانی»گفته شده و او را 

میالدی و سال وفاتش را  13۶9تولد نسیمی را سال 

به اختالف ذکر کرده اند. در حلب .م  1۴2۷تا  1۴۰۴بین 

مدفون است و مرقد او زيادتگاه عرفا و اصل عرفان می 

 اشد و در اين شهر به وضع فجیعی به قتل رسیده است.ب

طريقت های صوفیانه در قالب فرقه حروفیه متمسک 

مبارزه بوده است. نسیمی با اختالفات مذهبی و مسلکی 

می بارزه  خود  م عالم  فردی در  هر  که  فت  می گ کرد و 

 خدايی است و ريختن خون او روا نیست.

مسجد مسجده و میکده و کعبه و 

 يکیست بتخانه

نه  اه و خا کرده ره کو لط  ای غ

 يکیست

اشم احول ز خطا گراه رو بیند 

 يک را

بر و  که دل و دل ين  ست ا روشن

 جانا يکیست

 

ز حرف کاف و نون کن به امروز 

 

فارغ  برو  خر  نداری اول و آ
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 ز فردا شو آمدی بیرون

سلمان و ي سیحی و م يد م يد روی هاو میگو ودی با

بسوی يک قبله داشته باشند و آن انسان است. او خود 

خود را يرا  شوای  بادی پی ستر آ می ا ضل ا... نعی ا ف

خدا  هر  سانها را مظ که ان ست. بل نده ا خدا نخوا گز  هر

ته و  جات ياف هی ن که از گمرا ست. از اين کرده ا فی  معر

 رهبرش فضل ا... نعیمی بوده اظهار خوشبختی می نمايد.

ين  تر در ز اه به سلطنت 

 عالم ای نسیمی

سر  بر  ضلش  پای ف خاک  کز 

 نهادی افسر

آنها برای ک و ن که می شود کن بمعنی خلقت عالم 

بل  فرينش در مقا ستی و فيا آ نابودی و نی نی  کون يع ی

را محترم می  32حرف عربی را و خود عدد  32بطور کلی 

شمرند و شايد نام فرقه حروفیه که به آنان داده شده 

 است به اين لحام باشد.

کی در ل طی ي سخه خ سیمی دو ن يوان ن گراد ناز د ین

در انستیتوی خاورشناسی و يکی در تفلی  در انستیتوی 

آثار خطی گرجستان موجود می باشد، که ابتدا و انتهای 

آن افتاده است و دومی را شخصی به نام قنبرعلی مداح 

سال  شعبان  ماه  فتم  شته و 8۷8در ه مری نو جری ق به  ه

سالهای  سیمی در  يوان ن ست. د سانده ا مام ر و  12۶۰ات

 ه.ق. در استانبول ااپ شده. 1298

 در ستايش فضل ا... نعیمی استر آبادی

ضل  ما دم ف ید در حق دم دم 

 ليزالی

جاب  ين ز ست ا بارک ا اه دم م

 فضل عالی

مال  بر ک هم  جالت  جاب زوال او

 ديدم

تو  که  گويم  گر ن ست ا نه ا گ

 ذات ذوالجاللی

قدحی ده  ما را  ضل  شراب ف هان  کهز تابی و ج جام آف تو 
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 ليزالی ای نسیمی

علت غايی ز امر کن فکان ما 

 بوده ايم

در حقیقت جسم و  ءجمله اشیا

 جان ما بوده ايم

در ديار هر دو عالم غیر ما 

 ديار نیست

زانک هستی زمین و آسمان ما 

 بوده ايم

اار  سپهر و  نه  با  کل  شق  ع

 ارکان و سه روح

يد آو اار میزا هر  کزين  ن 

 نهان ما بوده ايم

ما  بی  مائیم و  کان  اون م

 نیست ای طالب مکان

شد در  ما نبا بی  کان  اون م

 مکان ما بوده ايم

پیش از آن کز قوت آيد عالم 

 صورت به فعل

س نی ذات  ما نصورت و مع عان 

 بوده ايم

سطور  شدی م اون  سیمی  ای ن

 نطق ليزال

یب  که ذات غ تی  توان گف می 

 دان ما بوده ايم

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

من به توفیق خدا ره بخدا 

 يافته ام

لک  شده و م خود  فانی از 

 بقا يافته ام

قدس از  شفاخانه روح ال در 

 دست مسیح

خااورده ام شااربت شااافی و 

 شفا يافته ام

نه  به بتخا به  گر از کع ا

 روم عیب مکن

مه  قت ه به حقی خدا را  که 

 جا يافته ام

جنت و فرودس نیستم منتظر 

 و لقا

فردوس و ت جنّ خکز ر ت و 

 لقا يافته ام

 

 نقطويه

ستر  می ا ضل هللا نعی ياران ف کاران و  کی از هم ي

آبادی رهبر فرقه حروفیه بنام محمود پسیخانی که پ  

به  خود  کرد  یری  ناره گ خود ک شوای  که از پی مدتی  از 
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سیخانی  مود پ خت. مح يدی پردا قه جد سازمان و فر سی   تا

پسیخان يکی از روستاهای بخش مرکزی رشت بود  از اهالی

روستايی گیالن از قرن  شورشهایکه اين محل در تاريخ 

سوق  یت  خاطر موقع به  جری  يازدهم ه قرن  لی  شتم ا ه

کز مواره مر خود ه شی  مت بین  نزاع الحب های حکو نیرو

مرکزی و حکام بیه پش يعنی گیالن غربی که فومن و رشت 

قی يعنی لهیجلن و لنگرود باشد و بیه پ  که گیالن شر

ست. م بوده ا شد  یت و حبا تدای طفول سیخانی از اب مود پ

ظالم و  به م جوانی  کودکی و  قه سدر دوران  تمهای طب

می  ضل هللا نعی با ف شرت  ست و معا شته ا جه دا ئودال تو ف

تاثیر  کار او  یز در اف یه ن شوای حروف بادی پی ستر آ ا

او جدا  مستقیم داشته است. علت اينکه پ  از مدتی از

شده است و خود به تاسی  فرقه نقطويه پرداخته بنا به 

سندی  خواهی و خودپ سان، خود تذکره نوي خی از  شته بر نو

محمود پسیخانی بوده. بطوريکه او را محمود مطرود نیز 

فات  تاب عر حدی در ک لدين او قی ا مثالً ت ند.  یده ا نام

عاشقین که نسخه ای خطی از آن موجود است، می نويسد: 

یه و  در» قه حروف بر فر می ره ضل هللا نعی کار ف سه اف مقاي

بر نقطويه بايد گفت: سخنان هعقايد محمود پسیخانی ر

بزرگانه و کامالنه نعیمی هیچگونه نسبتی با زخارف آن 

 «مطرود ندارد.

ا ينهضت يا قیام نقطويه اگر آن را بتوان نهضت 

قیام خواند به خالف حروفیه که در دفاع از حقوق پیشه 

وران بود. در دفاع از حقوق کشاورزان بوده است. اون 

در زمان تیموريان طبقه روستايی يکی از فالکت بارترين 

ا میگذرانیده اند. زيرا تیمور ردوره های زندگی خود 

از طريق تقسیم اراضی بین سران نظامی خود که اصطالحًا 

ين  مل را ا ند، « سیورغال»ع می گفت يه  نای هد به مع



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  1۰6

2 
فراهم  ستايیان را  شتر رو اه بی سارت هر بات ا موج

ساخت. اون بموجب قوانین سیورغال اختیارات نامحدودی 

به صاحبان زمین در روستا داده می شد. در مقابل اين 

اختیارات که از نظر اراضی و اقتصادی و قضائی حاکم و 

ین موظف بود که برای حکومت صاحب اقتدار بود، صاحب زم

مرکاازی ساارباز و نیااروی نظااامی تهیااه نمايااد. شاایوه 

لی « سیورغال» کام مح ها و ح تا فئودال شد  عث می با

 روستايیان را شديدًا استثمار کنند.

اياان برنامااه هااای اسااتثماری تیموريااان موجااب 

شورشهای مختلفی در نواحی مختلف ايران آنروز گرديد. 

سب شیخ داود  شورش  یای مثالً  برای اح سان  زواری در خرا

مجدد قیام سربداران و شورش گودرز در سیرجان و شورش 

بهلول در نهاوند و ديگر شورشهای گرگان و غیره مبین 

شدت فشار مالیاتی و اعمال غیر انسانی صاحبان زمین 

در عصر تیموريان بوده است. محمود پسیخانی که در سال 

شعار خود می گفت  هجری از حروفیه جدا شده بود در 8۰۰

اصل و نقطه هر ایز است. تکیه او بر  ینکه خاک يا زم

مین  که ز ته  ين نک کر ا عی و ذ ضی مزرو مین و ارا روی ز

يا  يه  یروان او را نقطو ست، پ یز ا هر ا طه  صل و نق ا

ست. او  کرده ا عروف  يان م به  1۰۰نقطو خود  ساله از  ر

جای نهاده که در حال حاضر هیچیک از آنها موجود نیست 

بین  شد، از  شته با قت دا عا حقی ين اد گر ا مالً ا و احت

برده باشند، در دين نظرياتی جديد را ابراز کرده است 

و ادعاهای پوچ و بی اساس را عنوان نموده است. مثالً 

مد:  نور مح ضی  بن قا براهیم  شته ا به نو نا  مود »ب مح

پسیخانی در رساله ای بنام يزدان گفته است دين محمد 

 «اکنون دين محمود است.منسوا شده و 
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بت  ندان عاق بت ر سید نو ر

 محمود

بر  نه  عرب طع که  شت آن گذ

 عجم می زد

 )البیان الذهب( 

آمده است دهخدای در نفائ  الوتام تالیف محمود 

حده »که:  جب مال جود وا کران و که تاز من ند  سخیه ا نا 

خود را نقطويه می خوانند. آنها خود را خدا می دانند 

انسان تا خود را نشناخته بنده است و و میگويند که 

اون خود را شناخت خداست و کلمه ايشان است که ل اله 

مرا بین و  کب الم سان  دال المر بین ان کب الم شان مر اي

ست. سان « ا ته ان خالق و نهف یروی  به ن سان و  به ان او 

 ايمان دارد و خدا را سمبل نیروی خود انسان می داند.

جوهر  ستی و  سیخانی ذات ه شی از پ عت را نا  ۴طبی

 رعنصر مادی آب، آتش، خاک و باد می داند. اين عناص

 مینامند. « ذات مربع»مادی را 

نام  ساله ای ب یزان»او در ر قديم « م عالم را 

میداند و به اصل تکامل موجوديت معتقد است. بنا به 

نوشته دکتر صادق کیاء مسلمانان، پسیخانیان را مالحده 

دا و رستاخیز و بهشت و دوزا و خوانده اند زيرا که خ

 آن جهان را انکار میکردند و انسان را می پرستیدند.

 مرگ محمود پسیخانی

پ  از سوءقصد به جان شاهرا تیموری بوسیله احمد 

یر که از پ یروان ولر  بران و پ بود و ره یه  ان حروف

حروفیه و نقطويه که پسیخانیان باشند، قتل عام شدند. 

مرگ  گونگی  ته از ا قی در الب طالع دقی سیخانی ا مود پ مح

دست نیست برخی از مورخین نوشته اند که جسد او را در 

ه ستگیری ن پ  از د سد  می ر ظر  که بن ند  ته ا ر آب ياف
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وسیله عمال شاهرا کشته شده و احتمالً جسد او را ب

 ر آب انداخته باشند. نهدر 

به  ثرًا  شان اک مرگ رهبر پ  از  يه  یروان نقطو پ

ن ستان گريخت خود هندو شکیالت  کیم ت به تح جا  د و در آن

پرداختند. بنابراين بعد از قتل عام پیروان حروفیه و 

يده  ها د بری آن يران از ره تاريخ ا ثری در  يه ا نقطو

نمیشود. تنها در آغاز سلطنت شاه طهماسب صفوی است که 

اهر می شوند و تبلیغات آنان حتی در زمان ظبار ديگر 

ت. بطوريکه در يکی از شاه عباس صفوی ادامه داشته اس

سفرهای مشهد که شاه عباس پیاده طی می کردند، دو نفر 

 شناخت و اعدام کرد. را از آنان

 

 مشعشعیه

هور  يان ظ صر تیمور که در ع ضتهايی  گر از نه دي

ته یام ياف شمار محّ  ق شیعه ب غالت  که از  ست  شع ا مد مشع

میرفته است. اين قیام که در خوزستان مرکزيت داشته 

ست  سرکوب ا شینان او  ندان و جان مور و فرز سیله تی بو

سرعت  شیعیان ب های  ساير قیام ضت و  ين نه اه ا شد. گر

سیار  تايج ب ثار و ن کن آ ند. ل ست خورد شده، شک نابود 

ند، در  شته ا جای گذا به  خود  عدی از  می در ادوار ب مه

حقیقت مجموعه عملکرد اين شورشها و قیامها بر اذهان 

شته ثر گذا مردم ا کار  يک و اف هور  بروز و ظ نه  ، زمی

قدرت سیاسی و مذهبی جديدی را فراهم ساخت. اين قدرت 

سمی  گذاری ر يه  که پا بود  صفويه  قدرت  مذهبی،  سی  سیا

 شیعه در ايران بودند.

ی درخشنده( خود را طاليه دار نمد مشعشع )به معسید محّ 

ظهور حضرت مهدی )عج( می خوانده. وی رهبری بود که ده 
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ايیان و اادرنشینان عرب گرد او جمع هزار تن از روست

شده بودند. مشعشع روستايیان را راضی کرد که دامهای 

شعیه  شیان مشع شند. شور سلحه بفرو يد ا برای خر خود را 

خود را فدايی مینامیدند. يعنی معتقد بودند که بايد 

مان  نان دود ند. اي فدا کن خود را  حق  کار  در راه و 

بسیاری از اشراف و  فرمانروايان محلی را نابود کرده

ند.  صادره کرد نان را م موال آ شتند و ا لداران را ک پو

یه  ند عل کرده بود کت  فارس حر که از  فوج  ندين  ما ا ا

شورشیان قیام کردند. لکن بوسیله مشعشعیان تار و مار 

 شدند. 

لو  شاهزادگان قراقوين کی از  شورش را ي ين  بالخره ا

دًا بازگشت سرکوب کرد. گراه پ  از اند سال مشعشع مجد

و شورش خود را سرگرفت و دولتی به شکل دولت سربداران 

جود  هويزه بو شتر و  بین شو ستان  قه ای از خوز در منط

شین  شاهزاده ن يک  صورت  سالی ب ند  پ  از ا که  آورد 

 تغییر ماهیت يافت.

جماعتی از اعراب »در تاريخ جبیب السیر آمده است که 

بالوهیت حضرت شاه دل جزيره که ايشان را مشعشع گويند 

ستماع  نان ا ند و ا یه قائل سالم و التح یه ال سته عل ب

افتاده که بعد از مبادرت بعبارتی که مفهود آن قوم 

لت  که در آن حا شود  می  طاری  تی  شان را کیفی ست اي ا

دن ايشان تاثیر نمی کند. انانچه ببر تیرغ و مطلقًا تی

اده قبضه شمشیر در زمین فرو برده و شکم بر نوکش نه

تا آن  ند  بان میران بر ز لی هللا  ف  ع ند و ل می کن قوت 

 «شمشیر مانند کمان خم می شود يا می شکند.

در اکثر اوقات »خواند میر اضافه می نمايد که 

سپ  خواند میر « حاکم آلطايفه يکی از سادات می شود.

یاض  سلطان ف ندش  پ  از او فرز نام و  سن  سلطان مح از 
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که  يد  می نما کری  شع ويزه دهذ کام مشع لک ح ارالم

بود  سیده  غداد ر که از ب سپاهیانی  با  که  ست  بوده ا

یاض  شديد، ف خونريزی  سیع و  شتاری و پ  از ک یر و  درگ

شدند و  شته  یروانش ک سپاه و پ سران  ياد از  عده ای ز

اموال و يراق آنها به غنیمت رفت. به هر حال مشعشعان 

مت ه.ق. در خوزستان حکو 91۴تا  8۴۵سال از  ۷۰به مدت 

سال و  2۶۰داشتند و به روايتی در مرحله دوم بیش از 

تا دوران سلطنت کريمنخان زند بقايای آنان در منطقه 

می  نان را  باره آ شتر در یق بی ند. تحق شته ا جود دا و

توان از کتاب زادالمسافر کعبی از شیخ فتح هللا کعبی که 

از عشیره کعب بوده و تکلمه الخبار علی بن عبدالمومن 

دوران شاه طهماسب اول و بالخره مشعشعیان احمد مورا 

 کسروی بعمل آورد.

 

 قراقويونلو

و بااه معناای صاااحبان  ترکاایای  قراقويونلااو واژه

لی  جه مح به له سته  ين واژه ب ست. ا سیاه ا سفندهای  گو

 شود. گوينده، قره قويونلو هم تلف  و نوشته می

نام قراقويونلو ها اولین بار در تاريخ در دوره 

ها  مطرح گرديده است. قراقويونلو سلسله صفويهقبل از 

غولی  ترکمنکه  سله م شاندگان سل ست ن تدا د ند اب بود

يزدر  ها جاليری غدادو  تبر سال  ب ما در  ند. ا  13۷۵بود

قرا يوسف رهبر قراقويونلوها در پی شورشی بر  )میالدی(

ها اعالم کرد و  ها استقالل خود را از جاليری ه جاليریعلی

ترل  جانکن صول، آذرباي غدادو  مو فت.  ب ست گر را بد

حوالی  يان در  ست داده و  1۴۰۰تیمور سف را شک قرا يو

 1۴۰۶متواری شد. وی پ  از مدتی و در  مصرقرايوسف به 

صر، مملوک قت م مان و مک حاک ترل  با ک باره کن ها، دو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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خش  لو در ب شیعی قراقويون لت  ست آورد.دو يز را بد تبر

مهمی از سرزمین ايران شامل خوزستان ، کرمان ، فارس 

شت ضور دا هرات ح مانروای قره[1]و  سین فر لو  واپ قويون

از دودمان  اوزن حسننام داشت که  جهانشاه قراقويونلو

لو آق سرش  قويون مراه پ به ه ست داد و وی را  او را شک

 کشت.

بود سجد ک يزدر  م شده در  تبر ساخته  های  از بنا

در حال حاضر تیره هائی  باشد. دوران قرافويونلوها می

يالت  ندگان ا یان بازما سم در م مان ا سونبه ه در  شاه

کزی و  ستان مر شقائیهاا حوالی  ق فارسدر  ستان  جود  ا و

دارنااد. )بطااور مثااال ناصاار خااان قشااقائی از تیااره 

قراقويونلو بوده است.( فرافويونلوهای ساوه از طايفه 

شااود کااه در زمااان  اياال بغاادادی میباشااند و گفتااه می

شاه يا  نادر بع  ند. من شده ا قال داده  يران انت به ا

منااابعی کااه ارتباااط اياان اقااوام و گروههااا را بااه 

ذکر کرده باشد در  صفويهقراقويونلوهای دوره قبل از 

ضیه خیلی دور از حقیقت نیست. دسترس نیست. امااين فر

علی الخصوص که قراقويونلو ها مدتی حاکمان بغداد نیز 

 بوده اند.

 

 فرمانروايان قراقويونلو

 میالدی( 1389-138۰قرامحمد؛فرمانروايی(  

 1۴2۰-139۰قرايوسف؛  

 1۴3۵-1۴2۰قرااسکندر؛  

  1۴۶۷-1۴3۵جهانشاه)شاه جهان(؛  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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8 
 قويونلو آق

ای از  آق قويونلااو يااک اياال تاارک و نیااز سلسااله

و  ترکیههای از قفقاز ، شرق  بود که بر قسمت ها ترکمن

 راند. میالدی فرمان می 1۵۰8تا  13۷8از  ايرانشمال 

آق قويونلو ها حداقل از سال  بیزانسیطبق اسناد 

حضور داشتند و اکثر سالطین آق  آناتولیمیالدی در  13۴۰

بانی آن  نین  لو همچ مانقويون شاهزاده  قره عث با 

 کردند. خانمهای بیزان  ازدواج می

یت آق قويونلو حت حاکم ضی ت لین ارا لت  او ها ايا

کر يار ب ناتولیدر  د سال  آ که در  میالدی از  1۴۰2بود 

مور مانبه  تی يادی آق  قره عث مدت ز يد.  گذار گرد وا

اون  قويونلو ند،  خود نبود ضی  سترش ارا به گ قادر  ها 

شان ) هارقیبان لو  قدرتقره قويون مانع  ها  (  گیری آن

جهانشاه بر  اوزون حسنشدند ولی اين وضع با پیروزی  می

 پايان يافت. 1۴۶۷در سال  قره قويونلو

سلطان  ست  عد از شک سعیدب سن، ابو غداد اوزون ح  ب

به  لو را  ضی آق قويون خود آورد و ارا صرف  به ت را 

در شرق رسانید. اين گسترش  خراسانو  خلیج فارساطراف 

مايالت  هم با ت مان  مانیز توری عث شروی در  امپرا به پی

با  حاد  به ات ها را  که آق قويونلو بود  مان شرق  قارا

 لی مجبور کرد.آناتو های

 

 صفويان

ََفويان از دودمان بین  ص که  ند  نی بود های ايرا

بر  1111تا  88۰سالهای  شیدی،  يرانخور شی از  ا و بخ

 های نزديک آن فرمانروايی کردند. سرزمین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B8%DB%B8%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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، نیااای باازرگ صاافويان الدين اردبیلاای شاایخ صاافی

یروزشاه کاله بود. ف هشتمین نسل از تبار فیروزشاه زرين

قه  که در منط بود  بار  نی و کردت یان ايرا غاناز بوم  م

بود   تاتیالدين  نشیمن گرفته بود. زبان مادری شیخ صفی

کی از  تاتی ي ست.  ست ا مروزه در د تاتی او ا شعار  و ا

 است. های ايرانی و زبان بومی آذربايجان بوده زبان

سیله  به و صفويه  شاهی  مان پاد سماعیلدود  شاه ا

اول با اتکا بر پیروان طريقت تصوف علوی تأسی  شد. 

های  مدتًا از ايل که ع یروان  ين پ ناتولیا ند ,و  آ بود

به  عدًا  خود  ها قزلباشب قادات  سر اعت بر  شدند  قب  مل

فداری از  به طر لو آقسالها   ها قراقويونلوو  ها قويون

درگیر جنگهای پیاپی با دولت عثمانی بودند. اسماعیل 

نوه  یدجوان  نوه شیخ جن لدين و  صفی ا شیخ  سر  ، پ

 قزلباااشآق قويونلااو تحاات آمااوزش بزرگااان  حساان اوزون

)موسوم به اهل اختصاص( پرورش يافت و رهبر دينی آنان 

 آمد. بشمار می

 2۰۰اد و قدرت گرفتن سلسله صفوی نتیجه حدود ايج

ين  به ا گر  بود. ا صفوی  صوفیان  گی  غات فرهن سال تبلی

نکته دقت کنیم که شاه اسماعیل در زمان تاجگذاری ذر 

ها  يز تن گی  1۴تبر سابقه فرهن ين  شت ارزش ا سال دا

شخص می شتر م سی در  بی فت عبا شی خال فرو پا گردد.پ  از 

يک يه  صلی ارا حور ا غداد م سمی از  ب گرايش ر مذهب و 

اسالم از میان رفت.به اين ترتیب از بین رفتن دستگاه 

شی از  سامانی نا اون ناب عواملی  نار  سمی درک فت ر خال

حمله مغولن و میل به درونگرايی مردم و تساهل مذهبی 

قه فراوان فر نق  جب رو غولن مو له  م لف از جم های مخت

لدين نیز های مختلف تصوف شد. پیروان شیخ صفی ا شاخه

در واقع مبلغ فرقه خاصی از تصوف مبتنی بر مذهب شیعه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
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۰ 
شخص  که  مورد اين ند در  ند)هر ا مامی بود دوازده ا

اساات تردياادهايی وجااود  شاایخ صاافی الاادين شاایعه بوده

دارد(.اعتقاد قزلباشان به اين فرقه از تصوف تا پیش 

باس اول مهم شاه ع سلطنت  صفويه  از  قدرت  مل  ترين عا

ت شان  پیش از بود.قزلبا لدرانا  نگ اا نوعی  ج قع  در وا

الوهیت برای شاه اسماعیل قايل بودند که با شکست در 

 جنگ اين اعتقاد آنها رو به سستی نهاد.

 

 ی دوره صفویارزش تاريخ 

خود، و در  عی  های طبی به مرز یان  سیدن ايران ر

بعضی مواقع به ويژه در عهد پادشاهی شاه عباس بزرگ و 

مرز دوران  به  سانیانناد  جال سا شکوه و  يران  ل به ا

پیشین را باز داد. برای اروپا که جدًا در معرض خطر 

لت  مانیدو سوب  عث شمند مح ها و ارز سیار گرانب بود، ب

شد، به نحوی که مآل انديشان قوم در آن ديار، دولت  می

صاافوی را مايااه نجااات خااويش و نعمتاای باارای خااود 

پنداشتند و به همین سبب با پیامهای دلگرم کننده  می

با  ستیز  برد و  مه ن به ادا يران را  شاهان ا خود، پاد

می حريض  مانی ت قب عث عد از ع ند. ب سلطان  کرد شینی  ن

قانونی سنگین  سلیمان  فات  مل تل جان و تح از آذرباي

سپاه عثمانی از سرما و برف و فقدان آذوقه، فرستاده 

تا آنجا »بار عثمانی به پادشاه خود نوشت: ونیز در در

می گواهی  سلیم  قل  باری  که ع شیت  جز م مر  ين ا هد ا د

خواهد که جهان مسیحیت  تعالی ایز ديگری نیست زيرا می

را از ورطه اضمحالل نهايی رهايی بخشد.... / نقل قول 

سلطان  بار  يا در در لت ونیز سفیر دو يانو  از ترويز

یاسی و اجتماعی ايران.... عثمانی؛ بنگريد به تاريخ س

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
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و سفیر ديگری از دولتهای فرنگ که در « 193طاهری، ص 

می سر  به  ستانبول  بارت  ا بدين ع نی را  مین مع برد، ه

که:  کرد  یان  يران »ب قط ا هالک ف طه  ما و ور یان  م

فاصلهاست، اگر ايران مانع نبود عثمانیان به سهولت 

می ست  ما د سبک  بر  قول از بو قل  ند.... / ن سفیر يافت

فرديناند در دربار عثمانی؛ بنگريد به تاريخ ادبیات، 

 «.8، ص ۴بروان، ج 

بزرگ  يانی  صفوی ز لت  شکیل دو ند ت خی میپندار بر

کردن  سمی  با ر که  نی  بدين مع بود،  سالم  هان ا برای ج

تشیع، و ضعیف ساختن تسنن، يکپاراگی مذهبی سرزمینهای 

بود، از  نده  باقی ما تا آن دوران  که  سالمی را  یان ا م

برد و آن محیط پهناور و يگانه جغرافیايی را از میان 

قطع کرد و به خطر انداخت. لزم به ذکر است، پیش از 

سماعیلی  لت ا جری دو شم ه تا ش هارم  های ا ين در قرن ا

سی   سی تأ فت عبا بل خال تی در مقا صر خالف یان در م فاطم

کرده بود و تا زمانی که هر دو دولت قدرتمند بودند، 

شکل بر هیچ م نا  شتند. ب صلیبیان ندا با  له  ی در مقاب

سمی  مت ر يک حکو که  بود،  بار ن ستین  ين نخ عا ا ين قط ا

یًا قدرت دولت عثمانی و توسعه  شیعی تأسی  میشد. ثان

صورت  ماعی لزم  گی و اجت شتوانه فرهن بدون پ یاپی آن  پ

میگرفت. به طوری که علی رغم اند قرن سلطه بر يونان، 

گر شور دي ند ک کان و ا می از  بال عده ک ها  پايی تن ارو

مردم آن نواحی مسلمان شدند و هر اند اين مطلب درست 

شه ثر مناق بر ا مانی  که عث ست  صفويان  ا با  تد  های مم

ناگزير  بود و  ناک  خود بیم شرقی  های  مواره از مرز ه

صرف  نب  خويش را در آن جا ظامی  یروی ن بزرگ از ن شی  بخ

ای اروپا ه کرد و از پیشرفت و تمرکز نیرو در جبهه می

ماند، اما شکستهای بزرگ عثمانی در اروپا بعد  باز می
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سال  ين در  صره و با  میالدی و هم 1۶83از محا مان  ز

صفوی را می لت  ضمحالل دو فول و ا مل  ا قع عا هد. در وا د

اصلی شکست عثمانیان نه پیدايش دو حکومت شیعه و سنی، 

جدهم و  قرن ه یان در  ظامی اروپاي تری ادوات ن که بر بل

مانی ضعف  ماعی عث صادی و اجت های اقت ساختارها و بنیه

ر.ک. برخااورد فرهنگهااا، نساابت بااه جوامااع اروپاساات. 

 برنارد لوئی 
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مذهبی  با  حد  تی وا گذار دول صفوی بنیاد لت  دو

 واحد

از نظر تاريخ ايران معاصر، دولت صفوی دارای دو 

ارزش اساسی و حیاتی است: نخست ايجاد ملتی واحد با 

در برابر مهاجمان و دشمنان، و نیز در مسئولیتی واحد 

مقابل گردنکشان و عاصیان بر حکومت مرکزی؛ دوم ايجاد 

ملتی دارای مذهبی خاص که بدان شناخته شده و به خاطر 

بر  بزرگ را در برا شواريهای  مذهب، د مان  فاع از ه د

هجومهااای دو دولاات نیرومنااد شاارقی و غرباای تحماال 

سمی  مذهب ر مورد،  ين  ست. در ا شیعه دوازده نمودها

امااامی، همااان کاااری را انجااام داد کااه اکنااون 

 کنند. ايدئولوژيهای سیاسی در تشکیل حکومتها می

به هر حال با تشکیل دولت صفوی، گذشته ديربازی 

شی  ست فرامو به د یان  لی ايران ندهای م سیختگی پیو از گ

يران  لت ا براون، از م قول  به  گر  بار دي شد و  سپرده 

لذات، مت» قائم با تی  ترام مل جب الح نا و وا حد، توا

به  باس اول  شاه ع سلطنت  يام  غور آن را در ا ساخت و ث

یات  تاريخ ادب سانید. /  سانیان ر توری سا حدود امپرا

 «.1، ص ۴ايران، ج 

رشته اصلی و اساسی اين پیوند ملی، مذهب تشیع 

بود، و گرنه با وضعی که در آن ايام پیش آمده بود، 

انااین تااأثیری در توانساات  هاایچ عاماال ديگااری نماای

بازگرداندن آن پیوند و همبستگی داشته باشد، انانکه 

شاه  سماعیل اول و  شاه ا هد  که در ع يران  سنت ا هل  ا

طهماسب زير فشارهای سختی بودند، بقای دولت عثمانی و 

کردند.  ضمیمه شدن ايران را به خاک آن دولت آرزو می

از هايی از کردان سنی مذهب که تمايلی به اطاعت  دسته
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نه  هیچ گو بی  شتند،  مذهب ندا شیعی  شاه  يک پاد

مقاومتی و مخالفتی در قلمرو عثمانی باقی ماندند؛ و 

یان دو  شین م کرد ن نواحی  خی از  شتن بر ست گ به د ست  د

 دولت عثمانی و صفوی تأثیری در مذهب آنها نداشت.

شه نین اندي که ا ست  يد دان صالً در دوران  با ای ا

ب بديع ن تازه و  مری  سالمی ا ستقرار ا پ  از ا اه  ود، 

قطعی فرهنگ اسالمی در میان ايرانیان و سستی پذيرفتن 

های سوم و اهارم و نیمی  سیاست ملی و نژادی که در سده

از سده پنجم هجری صورت گرفت، سلطنت هر مسلمان اهل 

هیچ  بی  نی،  يا َانیرا نی  خواه ايرا نژاد  هر  سنت از 

ز جانب قدرت شد، مگر ا گونه مخالفت بنیادی پذيرفته می

جويان رقیب، و سّر موفقیت غالمان و قبايل گوناگون ُترک 

 نژاد در حکومت اند صد ساله بر ايران نیز همین بود.

 

 ساختار حکومتی دولت صفوی 

سیسااتم حکااومتی صاافويان در ابتاادا ترکیباای از 

ساختار سلسله مراتبی صوفیان و ساختار سنتی حکومت در 

شاه  قدرت  هرم  بالی  که در  صورت  ين  به ا بود.  يران  ا

قرار داشت که هم شخص اول حکومت و هم مرشد کامل بود 

و پ  از او وکیل يا وکیل نف  نفی  همايون بود. وکیل 

ظم  ير اع قش وز هم دارای ن بود و  سالری(  يی  ديوان )ر

واسط بین مرشد کامل و صوفیان.در ساختار نظامی قبايل 

قزلباااش نیااز سلسااله مراتااب قبیلگاای صااوفیانه وجااود 

داشت.اما ديوانسالری حکومت بر اساس ساختاراهای کهن 

کرد اراکه قزلباشان از ابتدا در امور  ايرانی عمل می

به عنوان مرشد ديوانی نقش اندانی نداشتند. نقش شاه 

پ  از جنگ االدران تضعیف شد و اين امردر زمان شاه 
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طهماسب و سلطان محمد خدابنده و شاه عباس ادامه يافت 

کومتی  ساختار ح صوفیان در  قادات  قش اعت تدريج ن به 

کاهش يافت به طوريکه منسب وکالت به کلی از میان رفت 

ی و بسیاری از اختیارات مقامات صوفی به مقامات ديوان

تفويض شد.اقدامات عامدانه و هوشمندانه شاه طهماسب و 

ترل  برای کن صوفیانه،  قادات  کاهش اعت باس در  شاه ع

های سران قزلباش در اين روند نقش بسیاری  کردن خودسری

کومتی  سازمان ح جاد  شاهد اي باس  شاه ع مان  شت.در ز دا

هن  سالری ک گوی ديوان ساس ال بر ا که  ستیم  يدی ه جد

شد و نا  نی ب بًا  ايرا ها تقري مت قاجار يان حکو تا پا

پايدار ماند. در اين ساختار حکومتی شاه در راس هرم 

سوب می قانون مح های او  قرار دارد.فرمان شود و  قدرت 

بالترين  ظم  ندارد.وزير اع با او را  فت  حق مخال سی  ک

مقام اجرايی پ  از شاه است و رياست نظام ديوانی را 

تیااان و شاااه باار عهااده دارد.وی واسااطه میااان دول

شاه  برای  سازمانهای  که از ادارات و شاتی  است.گزار

ستاده می نده می فر سط وی خوا تدا تو شوند و در  شوند اب

رسند.در مورد شاهان  صورت صالحديد وی به اطالع شاه می

صفوی پ  از شاه عباس بايد ياد آور شد که از وظايف 

شات  بار و گزار سیدن اخ لوگیری از ر ظم ج ير اع هم وز م

مولً نار ظم مع ير اع نزل وز بود! م شاه  به  نده  حت کن ا

نزديک کاا شاه بود تا در صورت نیاز به کسب نظر شاه 

 در تصمیم گیری به سرعت بتواند به شاه مراجعه نمايد.

 

 ساختار قضايی

شد.  نظام قضايی به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم می

بخش عرفی شامل رسیدگی به اموری مانند قتل و ضرب و 
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ظم و جرح  ف  ن به ح بوط  که مر موری  جاوز )ا و ت

بود( می سی  ظام سیا یت و ن شامل  امن شرعی  خش  شد و ب

خش  ست ب بود. ريا شرعی  قوقی و  عاوی ح به د سیدگی  ر

ست و  گی ا يوان بی قام د با م فی  عاوی عر به د سیدگی  ر

ها  مسوولین رسیدگی به اين دعاوی در شهرها نیز داروغه

یز  شرعی ن ضايی  ظام ق ست ن صدر هستند.ريا هده  بر ع

ست و  لت را دارا مذهبی در دو قام  بالترين م صدر  است.

شود.قضات  خود از میان علمای صاحب نام شیعه انتخاب می

شرع از میان علمای شیعه )مالها( انتخاب شده و توسط 

صوب می شیخ  صدر من صب  عزل ن صدر  گر  ظايف دي شوند.از و

سالم فات در  ال مور موقو به ا سیدگی  شهرها و ر کل ها در 

شرع  ضات  يا ق صدر  طرف  سوب از  ضات من ست. ق شور ا ک

سوب می هم مح سناد  سمی ا بت ر صديان ث سناد  مت شوند و ا

با  ها  مردم تن یت  قالت و مالک قل و انت عامالت و ن م

يابند. ابهام موجود  ممهور شدن به مهر آنها رسمیت می

تی در  جب اختالل گاهی مو فی از  شرعی و عر مور  یان ا م

د و اين مشکل تا زمان به قدرت رسیدن ش سیستم قضايی می

گر  شکالت دي شت.از م جود دا يران و مواهر در ا ضاخان ه ر

صی می هر شخ که  بود  ين  ضايی ا ستم ق ين سی ست در  ا توان

صورت نیاز به هر کدام از قضات )گاه بیش از يک قاضی( 

 که دلخواه او بود مراجعه نمايد.

 

 ساختار اجرايی

شور  يرانک یه  ا پنج ناح يه  باس  شاه ع مان  از ز

به  یز  نواحی را ن کدام از آن  هر  بود و  شده  سیم  تق

اک تا  نواحی کو ند(. 2۵تر ) کرده بود سیم  یه تق  خانناح

يک  برای اداره  شاه  طرف  که از  بود  قامی  بالترين م

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86
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شخص می یه م فه  ناح جام وظی شاه ان ظر  ير ن ها ز شد و تن

يک  مت  حت حکو یه ت سخگو بود.ناح به او پا قط  کرده و ف

شد که اداره آنها را  خان خود به اند ناحیه تقسیم می

بودند به عهده داشتند.  سلطانافرادی که دارای سمت 

قع  یانسلطانها در وا عدی  وال ند.مقام ب جه دوم بود در

نااام  بیگلربیگاایدر میااان والیااان پاا  از ساالطان 

در ناحیه تحت حکومت خود مانند داشت.خانها و سلطانها 

کردند.خانها بخش اصلی در آمد  يک شاه کواک حکومت می

خود و  صی  لی اداری و شخ مور داخ برای ا خود را  یه  ناح

نیز تعهد پرداخت مواجب سربازانی که از مرکز به آنها 

صرف می بود م شده  حول  می را  م سبتًا ک قدار ن ند و م کرد

باربرای  بل  می در بل در مقا ها در مقا ستادند. آن فر

خود  مت  حت حکو یه ت ف  ناح به ح هد  خارجی متع يدات  تهد

سلطانها را  ها و  فاق خان به ات يب  ند.اکثريت قر بود

مرای  باشا شکیل می قزل خود در  ت له  با قبی ند و  داد

 کردند. ناحیه تحت حکومت زندگی می

در اين میان برخی از نواحی کشور بودند که حاکم 

و آنها از خود مختاری خان يا سلطان برخوردار نبود 

نده يا نماي یل  قع وک ها را  در وا شاه آن طرف  ای از 

نامیدند.تمام در آمد  کرد که آنها را وزير می اداره می

شد و بودجه مصرفی  اين نواحی برای دربار فرستاده می

کرد.اين نواحی  اين نواحی را دربار تعیین و تامین می

صه می نواحی  را خا صفويان  سلطنت  تدای  ند.در اب نامید

د به ايالت نزديک به تختگاه بودند اما از خاصه محدو

زمان شاه عباس به اين نواحی افزوده شد.زيرا از يک 

داد و از طرف ديگر  طرف درآمد مستقل شاه را افزايش می

از افزايش قدرت امرای قزلباش در مقابل شاه جلوگیری 

یت  می صه از قابل نواحی خا مان  بل حاک شد.اما در مقا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D9%84%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  1۰۷

8 
گیزه بسیار کمتری نسبت به نظامی و مديريتی و ان

ند و در  خوردار بود برای اداره بر سلطانها  ها و  خان

 کردند. مقابل تهديدات خارجی بسیار سستی می

به بعد نواحی خاصه به سرعت گسترش  شاه صفیاز زمان 

صفويان را  ظامی  قدرت ن ضعف  يل  کی از دل ند و ي يافت

مر می مین ا اار  ه یه د يک ناح گاهی  بل  ند.در مقا دان

شد و شاه برای افزايش توان مقابله يک  تهديد خارجی می

گمارد.تا انتهای سلطنت  خان قزلباش را برآن ناحیه می

ت مرزی به صورت خاصه شاه عباس اول هیچکدام از ايال

صورت  اداره نمی به  فارس  يالت  صفی ا شاه  مان  شد.در ز

صور  جا ت برای آن ظامی  يدی ن يرا تهد مد ز صه در آ خا

 شد. نمی

يا  سلطان  خان يا شهر  يی در  قام اجرا بالترين م

شد )اه در آن شهر مقیم باشد  وزير آن ناحیه محسوب می

شهر  داروغهاه نباشد(.پ  از خان يا سلطان يا وزير، 

غه  قع دارو شهر در وا صلی  نده ا شت.اداره کن قرار دا

نین  شهر و همچ ظم  یت و ن ف  امن فه ح غه وظی بود.دارو

گی به دعاوی مربوط به ضرب و جرح وقتل را وظیفه رسید

همه تحت  محتسبو  کالنتر، کوتوال، عس به عهده داشت.

کردند.عس  فرماندهی نگهبانان  تحت نظر داروغه کار می

شب را به عهده داشت.کوتوال مسوول خف  و نگهداری از 

س   شت ع غه ندا که دارو شهرهايی  بود و در  ستحکامات  ا

 د.وظیفه داروغه را نیز دارا بو

کالنتر رابط بین داروغه و مقامات بالتر و مردم 

خود دارای  برای  له  هر مح بزرگ  شهرهای  بود.در  عادی 

کالنتر بود.کالنتر وظیفه دفاع از حقوق مردم در مقابل 

طرف  شده از  یف  شکل )تکل های م سیم کار یان و تق دولت

مقامات( به صورت عادلنه بین مردم ا و وصول مالیاتها 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B3%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   1۰۷9 

ب مردم را  ظايف از  خداها و هات کد شت.در د هده دا ر ع

کالنترها را عهده دار بودند. محتسب بر درستی مقیاسها 

ظارت می شهر ن سی را  و اوزان در  های اسا نرا کال کرد 

 کرد. نیز در شهر تعیین و اعالم می

 

 ساختار نظامی و لشکری

قوای سپاه ايران در ابتدای به قدرت رسیدن شاه 

يل  شکل از قبا باس مت شاه ع سلطنت  مان  تا ز سماعیل  ا

باش سواره می قزل صورت  به  شان  ند و  بود.قزلبا جنگید

ها را  ند.قورای می قورایسواران آن به  نامید سلح  ها م

و  کمانهاللی شکل )مناسب برای نبرد سواره(،  هایشمشیر

به بعد نیروهای پیاده  شاه عباسبودند.از زمان  تفنگ

مردم  نگ از  به تف سلح  یکم یز  تاج باش( و ن یر قزل )غ

و  هااا ارک ، هااا گرجیسااپاه غالمااان خاصااه )متشااکل از 

شد.ها ارمنی شکیل  صره  توپخانه( ت مولً در محا یز مع ن

شد اما به  به کار گرفته می شاه طهماسبشهرها از زمان 

دلیل نوع تاکتیکهای جنگی ايرانیان که مبتنی بر تحرک 

زياد در میدان جنگ بود در جنگهای مستقیم نقش زيادی 

نداشت.بالترين مقام نظامی از زمان شاه عباس به بعد 

ن بود.اين سمت در ابتدا دايمی بود ولی سپهسالر ايرا

از زمان شاهان بعد از شاه عباس در زمان جنگ تعیین 

به  شاه سلمیانشد.مقامات اصلی سپاه ايران در زمان  می

 شرح زيرند)از سفرنامه کمپفر(.

  قورای باشی: فرمانده قورایان )سواران قزلباش( و

سالر.قورای پ  از سپه قام  شاه  بالترين م مان  ها در ز

شوند و  هزار نفر تخمین زده می 12تا  1۰سلیمان حدود 

 فتند. گر تومان مزد می 12تا  1۰سالنه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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  قوللر آقاسی: فرمانده سپاه غالمان.سپاه غالمان

ها، ارمنیان و ديگر غیر ايرانیان  از از گرجیان، ارک 

جنگیدند.تعدادآانها  شد که به صورت سواره می تشکیل می

شد و سالنه کمی  هزار نفر تخمین زده می 18تا  1۵حدود 

 گرفتند.  تومان مزد می 1۰کمتر از 

 فرمانده سپاه تفنگچیان پیااده  تفنگچی لر آقاسی :

یاده می ند و پ یک بود یان تاج ند.  بود.اين تفنگچ جنگید

پیش از  قال  قل انت برای ن قط  سب ف صورت از ا ين  به ا

ستفاده می یری ا نگ و در  درگ گام ج ما در هن ند ا کرد

جنگیدند.سالح آنها  نزديکی دشمن از اسب پیاده شده و می

هزار  ۵۰زديک به نیز تفنگ، شمشیر بوده.تعداد آنها ن

مین زده می نگ ای تخ سالنه تف تر از  شود.مزد  می کم ها ک

 غالمان بود. 

 فرمانده توپخانه ايران که در میاان  توپچی باشی :

 مقامات ذکر شده پايین ترين اهمیت را داشت. 

 2۰۰۰به جز قوای نظامی ذکر شده گروهی متشکل از 

د که سرباز مجهز پیاده موسوم به جزايری وجود داشتن

خت می شاه پردا ها را  جب آن ظت از  موا فه حفا کرد و وظی

شیک  ندهی اي حت فرما شتند.آنها ت هده دا به ع بار را  در

سرانی  سپاه را اف لی در  حدهای داخ ند. وا سی بود آقا

ير اداره می های ز ها  دارای عنوان ين عنوان ند. ا نمود

 اند: همگی از اصطالخات ترکی تشکیل شده

  سرباز( دارای مزد سالنه  1۰۰۰مین باشی )فرمانده

 تومان  ۷۰

  3۰سرباز(دارای مزد سالنه  1۰۰يوزباشی )فرمانده 

 تومان 
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  1۵سرباز( دارای مزد سالنه  1۰اونباشی )فرمانده 

 تومان 

)البته همانطور که امروزه نیز رايج است گاه تعداد 

يا  تر  صبان کم صاحب من ين  ندهی ا حت فرما سربازان ت

آن بود( مزد سربازان به صورت بیشتر از میزان اسمی 

خت می له پردا له حوا نواحی  شد.اين حوا یان  برای وال ها 

شد و سربازان معمولً به دلیل عدم  مختلف کشور صادر می

امکاااان سااافر باااه آن ناااواحی آنهاااا باااه دللن 

فروختند.تامین آذوقه در هنگام جنگها به عهده خود  می

پیشه وران  سربازان بود به همین دلیل در هنگام جنگها

سپاه روان می پی  به  در  یاز را  مورد ن ناس  شدند و اج

 فروختند. آنها می
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 پادشاهان صفوی

 شاه اسماعیل  

 شاه طهماسب اول  

 شاه اسماعیل دوم  

 سلطان محمد خدابنده  

 شاه عباس اول  

 شاه صفی  

 شاه عباس دوم  

 شاه سلیمان  

 شاه سلطان حسین  

o شاه طهماسب دوم  

o شاه عباس سوم  

 شاه اسماعیل سوم  

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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 صفويان از نظرگاه ديگر

  صافاويان

  شاه اسماعیل صفوي

تشكیل دولت صفوي در اوايل قرن دهم هجري قمري ) 

هم  يدادهاي م كي از رو میالدي ( ي شانزدهم  قرن  تداي  اب

ايران محسوب مي شود . پیدايش اين دولت كه بايد آن 

زه اي در حیات سیاسي و مذهبي ايران را سرآغاز عصر تا

دانست موجب گرديد استقالل ايران بر اساس مذهب رسمي 

تامین  كز ،  سبه متمر سازمان اداري بالن يك  شیع و  ت

گردد . گذشته از آن تاسی  و استقرار اين دولت زمینه 

اي را فراهم ساخت تا خالقیتهاي فرهنگي و هنري معماري 

يابد و نمونه هاي بديعي  ، تداوم و امكان تجلي و رشد

مور ) ين ا ماري (   از ا نر و مع نه ه يژه در زمی به و

پديد آيد . با آغاز روابط سیاسي با دولتهاي اروپايي 

و سرزمینهاي همجوار ، بازرگاني توسعه يافت . لزم به 

لي  صاد داخ حول در اقت جب ت مر مو ين ا كه ا ست  كر ا ذ

شم فروش ابري ید و  حول در تول ين ت يد و ا جاد  گرد و اي

 مراكز بزرگ بافندگي بسیار موثر افتاد .

فرزند شیخ   ه.ق. شاه اسماعیل اول ) 9۰۷در سال 

قاه  به خان سب  شان منت مك قزلبا با ك صفوي (  یدر  ح

شروان ( و  شاه  سار ) پاد فرا ي ست  پ  از شك یل ،  اردب

الوند بیگ آق قويونلو ، شهر تبريز ) پايتخت دولت آق 

رآورد . در همین شهر بود كه قويونلو ( را به تصرف د

دولت صفوي را بنیان نهاد و مذهب شیعه دوازده امامي 

را مذهب رسمي ايران اعالم كرد . او در نخستین سالهاي 

ساالطنت خااود تمااامي قاادرتهاي خااود مختااار داخلااي را 

http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/shah_esmaeil.php
http://www.postchi.com/main/Iran/History/Persian/shah_esmaeil.php
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فراهم  كزي را  مت مر جاد حكو نه اي نداخت و زمی برا

 ساخت . 

ه اسماعیل با اينكه تاسی  دولت صفوي به دست شا

ه.ق. انجام گرفت ولي علل و عوامل تكوين  9۰۷در سال 

ين  با ا شت.  بازمي گ بل از آن  قرن ق به دو  لت  ين دو ا

نظر اجمالي به تاريخ اجتماعي ايران بعد از اسالم ، 

بايااد گفاات كااه ايجاااد دولاات شاایعي صاافوي نقطااه اوج 

نهضتهايي بود كه به طرفداري از تشیع علیه حكومتهاي 

یه و ني ام صورت  ب نان  سوي آ قدرتهاي هم باس و  ني ع ب

سقوط  فتم ه.ق. و  قرن ه يل  غول در اوا جوم م فت . ه گر

ين  مه دوم ا غاز نی سي ( در آ فت عبا كز خال غداد ) مر ب

قرن زمینه و شرايط مساعدي را فراهم كرد تا پیروان 

مذاهب ) به ويژه تشیع و نحله هاي فكري وابسته به آن 

شد و   ( براي ر شتري  كان بی ند . در ام یدا كن سعه پ تو

واقع قرن هشتم و نهم هجري ) به خصوص دوران انحطاط 

شد  به ر يادي  حد ز تا  يان (  نان و تیمور مت ايلخا حكو

تشیع و تصوف كمك كرد . شیخ صفي الدين اسحاق اردبیلي 

صر  صفوي در ع قت  شواي طري صفويان و پی بزرگ  یاي  ن

سال  به  لد او  ست . تو مي زي نان  ه.ق. و  65۰ايلخا

ه.ق. روي داد و بااا ايلخاناااني  ۷35فاااتش بااه سااال و

سلطان  جايتو و  خان اول غازان  مود  سلطان مح چون  هم

 ابوسعید بهادرخان معاصر بود . 

صفويه  صفويه )  تون  قديمترين م كي از  يه ي بر پا

لدين  صفي ا شیخ  عالي  جد ا بزاز (  ين  تالیف ا صفاء  ال

ورت موسوم به فیروزشاه زرين كاله در ناحیه مغان و مجا

ندان او در آن  مود و فرز یار ن توطن اخت گیالن  غرب 

مي  گار  هد روز گاري و ز سلوك و پرهیز سن  با ح نواحي 

گذرانیدند . صفي الدين كه هشتمین نسل فیروزشاه بود 
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فان  سب عر كه در ك شتیاقي  شور و ا با  جواني  غاز  در آ

شاهري ماي رفات .   داشت به دنبال مراد از شاهري باه

خانقاه شیخ تاج الدين ابراهیم )  سرانجام در گیالن به

رسید و در سلك مريدان او   معروف به شیخ زاهد گیالني (

صالحیت او را در  تي و  ستعداد ذا كه ا شیخ  مد .  در آ

خويش  شیني  به جان بود ، وي را  ته  سلوك درياف سیرو 

سال  كرد و در  خاب  فات  ۷۰۰انت هد و شیخ زا كه  ه.ق. 

ارشاد نشست و شهر يافت صفي الدين به جاي او بر مسند 

ساخت و  خود  یت  كز فعال بود مر موطنش  كه  یل را  اردب

خانقاهي در آن بر پا نمود . اين خانقا به زودي مركز 

تجمع پیروان شیخ صفي شد . ظلم و جور حكام ايلخاني و 

كارگزاران آنان و مضیقه هايي كه براي مردم فراهم مي 

 كردنااد ،خانقاههاااي آن روزگااار را بااه مراكااز تجمااع

یان  ين م كرده در ا بديل  شه وران ت ضیان و اندي نارا

بود .  خوردار  تازي بر یت مم صفي از موقع شیخ  قاه  خان

همچنین موقعیت اردبیل بر سر راههاي ارتباطي گیالن و 

اران و آذربايجان و آناتولي و نیز نفوذ معنوي شیخ و 

احترامي كه ايلخانان معاصر او برايش قايل بودند بیش 

 میت اين خانقاه افزود . از پیش بر اه

سال  لدين در  صفي ا كه  ۷3۰شیخ  حالي  ه.ق. در 

مريدان بسیاري در حلقه طريقت او فراهم آمده بودند ، 

سي  لدين مو صدر ا ندش ،  فت و فرز بدرود گ ندگي را  ز

جانشین او شد . از اين زمان تا دوران كه شیخ جنید 

خود را  شش  ها كو قاه تن بران خان سید ره شوايي ر به پی

رف تبلیغ و ارشاد مريدان در مناطق دور و نزديك مي ص

ه.ق. به  83۰تا  ۷3۰كردند و در اين دوران كه از سال 

طول انجامید نفوذ طريقت صفوي در میان عشاير محروم و 
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يار  هاجر آن د كان م كه از تر ناتولي )  ست آ تهید

بال  نان  بل لب شامات و ج يره و  شیعیان جز ند ( و  بود

ن كه شیخ جنید به پیشواي خانقاه گرفت . ولي از زما

رسید به علت انتشار تشیع غالي در سرزمینهاي ياد شده 

، به ويژه در آناتولي ، و همبستگي افكار صوفیانه با 

غات  كز تبلی به مر یل  قاه اردب شیع ، خان هاي ت آرمان

شیعي تبديل شد . بروز اختالفات بین حكام سلسله هاي 

لو و موق قره قويون لو و  ين آق قويون قاه در ا یت خان ع

كشمكشها سبب گرديد تا طريقت صفوي به جريانات سیاسي 

سط  كه تو ید ،  شیخ جن شود .  شانده  قت ك ظامي و و ن

جهانشاه قره قويونلو از اردبیل تبعید شده بود ، در 

ديار بكر مورد حمايت اوزون حسن رقیب جهانشاه قرار 

یان  خود در م فداران  یز طر به تجه مك او  با ك فت و  گر

به ق كه  هايي  خت . وي در جنگ شیعیان پردا ترك و  يل  با

خواست اوزون حسن برپا شده بود ، شركت كرد . اما در 

یه  86۰سال  به ناح مذهبي  هاد  نوان ج به ع كه  ه.ق. 

شروان رفت ) در جنگ با شروانشاه ( به قتل رسید . پ  

یز  فت . او ن جاي او را گر ندش (  یدر ) فرز از وي ح

يت  پدر از حما ند  يد و مان خوردار گرد سن بر اوزون ح

به ازدواج او در  خود را  تر  لو ، دخ یر آق قريون ام

 آورد . 

شیخ حیدر ) يا به قول مورخان عصر صفوي ، سلطان 

يي  خود نیرو سپرده  صوفیان سر یل از  یدر ( در اردب ح

منظم و مسلح به وجود آورد كه به علت كاله دوازده ترك 

هي مي شد ، به " و متحدالشكل آنان به تاركي سرا منت

قزلباش " معروف شدند . اين نیرو بعدها در شكل گیري 

 دولت صفوي نقش عمده اي ايفا كرد . 
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هاد  پدر را در ج ندپروازيهاي  كه بل یدر  سلطان ح

يان  كرد در راس جنگجو مي  بال  شاه دن با شروان مذهبي 

جالدت و  مام  با ت لي  شید . و شگر ك شروان ل به  خود 

خرج داد ا به  كه  شادتي  شاه و ر حد شروان قواي مت ز 

شد )  شته  خورد و ك ست  لو شك یك آق قويون قوب ب  893يع

ه.ق. ( فرزندانش علي ، ابراهیم و اسماعیل به فرمان 

ما  شدند . ا نداني  فارس ز ستخر  عه ا یك در قل قوب ب يع

یرزا )  سنقر م بین باي قوب  شیني يع سر جان بر  نزاع 

پاي  بار ديگر فرزندش ( با رستم ) نواده اوزون حسن (

خاندان صفوي را به میان كشید . در اين راستا رستم 

میرزا براي مقابله با رقیب زورمند خود يعني بايسنقر 

میرزا تصمیم گرفت پسران حیدر را از زندان آزاد و با 

با  ند .  به در ك یدان  یب را از م صوفیان رق یروي  ن

رسیدن فرزندان حیدر به اردبیل ، علي ) فرزند ارشد ( 

یت  به در مع بود  كرده  فراهم  صوفیان  كه از  شگري  ل

كر  یان رود  شتافت و او را در م سنقر  با باي له  مقاب

شكست داد . اما به علت سوء ظن رستم بیك و بیمي كه 

وي از قدرت روز افزون هواداران سلطان علي داشت علي 

را ضمن توظئه اي در راه بازگشت به آذربايجان به قتل 

برا ستگیري ا كم د سانید و ح صادر ر سماعیل را  هیم و ا

كرد . ولي آن دو به كمك مشاوران نزديك خود از معركه 

گريختند و پ  از مدتي اختفا در اردبیل به سوي گیالن 

رفتند و حاكم لهیجان ) كاركیا میرزا علي ( كه سادات 

شیعي آن سامان بود مقدم آنان را گرامي داشت . پ  از 

در لهیجان گذشت اند ماه كه از اقامت فرزندان حیدر 

ما  شد. ا بل  عازم اردي طن  يدار و هواي د به  براهیم  ا

ه.ق. كهآغاز نهضت اوست شش سال  9۰5اسماعیل تا سال 

ظر و  حت ن مدت ت ين  ند . او در ا باقي ما جان  در لهی
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شتن و  ندن و نو با خوا لي  یرزا ع یا م بت كارك مراق

 تعلیم قرآن و فنون سواري و تیر اندازي آشنا شد.

ه.ق. كه دوازده  9۰5در نیمه محرم سال سرانجام  

سال تمام داشت ، با مشورت " اهل اختصاص " به ويژه 

خروج از  به  صمیم  یگ دده ت بدال ب یگ هللا و ا سین ب ح

لهیجان و عزيمت به سوي اردبیل گرفت . در اين جريان 

صمیم زود رس او  شید از ت لي كو یرزا ع ندازه م هر ا

شید . يده اي نبخ ند ، فا عت ك به ممان كت   در راه حر

جان به ارزن شهر  ين  یل و از ا فر از اردب هزاران ن ، و 

لو  ستاد ج شاير ا لف و ع نواحي مخت صوفیان  يدان و  مر

شاملو ، ذوالقدر ، افشار ، قاجار و ورساق به اردوي  ،

ظور  به من شت  صمیم دا تدا ت ستند . او اب سماعیل پیو ا

او جهاد به گرجستان عزيمت كند ولي در ارزنجان تصمیم 

يدتغ شروان گرد نگ  ماده ج كرد و آ یر  یزه او از ی . انگ

پدر و  يرا  بود ) ز شاه  قام از شروان قدام ، انت ين ا ا

جدش در جنگ با او به قتل رسیده بودند ( . اسماعیل 

همراه سپاه خود پ  از عبور جسورانه اي از رود كر ) 

عه  يك قل شاه را در نزد شماخي ، شروان صرف  كورا ( و ت

ه.ق ( . پ   9۰6داد و به قتل رسانید ) گلستان شكست 

از آن قلعه شهر نو و باكو و گلستان را تسخیر كرد و 

در ناحیه شرور بر قواي الوند بیگ آق قويونلو كه به 

كمك فرا يسار پادشاه شروان شتافته بود غلبه كرد و 

او را مجبور ساخت به سوي عراق بگريزد و خود پ  از 

 9۰۷ه وارد تبريز گرديد ) عبور از نخجوان پیروزمندان

ه.ق. ( و با فتح تبريز ، دولت صفوي پا به عرصه وجود 

 نهاد . 
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مان  یروزي ، فر عه پ ستنین جم سماعیل در نخ شاه ا

شر ) ع ( را  ني ع مه اث به ائ شهر خط یب  تا خط داد 

حي  لي هللا " و "  یا و شهدان عل هاي " ا له  ند و جم بخوا

ن يد . همچ مل " را اذان بگو یر الع لي خ مذهب ع ین ، 

 دوازده امامي به عنوان مذهب رسمي كشور اعالم گردد. 

نخستین سالهاي سلطنت شاه اسماعیل صرف از میان 

كام  سركوب ح لو و  لت آق قويون فوذ دو قدرت و ن بردن 

ه.ق. تا فتح خراسان به سال  9۰۷محلي شد . وي از سال 

ه.ق. در جنگ همدان سلطان مراد آق قويونلو را )  916

نرواي عراقین و فارس و كرمان بود ( شكست داد كه فرما

كرد .  سخیر  ها را ت فوذ آق قويونلو حت ن ناطق ت و م

ئی   لو ر یگ آق قويون مراد ب با  هايي  طي جنگ نین  همچ

محمد كره ) حاكم ابر قوه ( حسین كیاي االوي ) حاكم 

فیااروز كااوه و ساامنان و خااوار ( ، ابااوالفتح بیااگ ) 

قدرت گر  مان ( و دي مانرواي كر مر فر به ع لي ،  هاي مح

سال  يان داد . در  ها پا ين حكومت نگ  913ا ضمن ج ه.ق. 

با عالء الدوله ذوالقدر ، ديار بكر را فتح كرد و در 

ه.ق. حاكمیت خود را بر بغداد و عتبات مسلم  914سال 

گردانید . همچنین خوزستان و هويزه را ) كه در تصرف 

ف به ن صرف در آورد و  به ت بود (  شعي  وذ سادات مشع

سال  يان داد . در  عرب پا عراق  ناك در  یگ پر يك ب بار

ه.ق. براي جنگ با محمد خان شیباني ) فرمانرواي  915

سلط  مان ت تا كر يران  شرق ا سان و  بر خرا كه  بك (  از

خان  شیبك  فت .  شكر گر تدارك ل به  صمیم  بود ت ته  ياف

ازبك يا محمد شیباني پادشاه دولت ومقتدري بود موسوم 

. اعقاب شیبان ، پسر جوجي خان ، از  به " شیبانیان "

اواخر قرن هشتم ه.ق. به تدريج بر ماوراء النهر مسلط 
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ايان   ه.ق. بر سراسر 9۰۰شدند و محمد خان در سال 

ناحیه تسلط يافت. وي با استفاده از ضعف بازماندگان 

دولت تیموري ، بر خراسان و نواحي شرقي ايران غلبه 

دشمني دولت شیباني و كرد . ظهور دولت شیعي صفوي ، 

دولت عثماني را ) كه هر دو از مذهب تسنن حمايت مي 

كردند ( برانگیخت و موجب يك رشته مخاصمات و محاربات 

مذكور شد و طبعا" نوعي اتحاد و   بین ايران و دولتین

صفوي  لت  یه دو بارزه عل بین آن دو در راه م ستگي  همب

بر مكات شعر  مدارك م سناد و  يد . ا قرار گرد بات بر

بات  حاد را اث ين ات بك ، ا ماني و از لت عث مابین دو فی

يران و  شرق ا سان و  كان در خرا جاوزات ازب ند . ت مي ك

ارسال نامه هاي تهديد آمیز محمد شیباني به پادشاه 

صفوي شاه اسماعیل را به تدارك جنگ خراسان مصمم ساخت 

. وي پ  از فراخواندن سپاهیان از مناطق مختلف كشور 

ه.ق. در  916اسااان شااد و در شااعبان سااال رهسااپار خر

ساخت و  كان وارد  به ازب سختي  ست  مرو شك شهر  كي  نزدي

سید.  تل ر به ق نگ  ين ج ناي ا شیباني در اث خان  مد  مح

شكساات ازبكااان را تسااخیر تمااامي شااهرهاي خراسااان و 

هاي  شود و مرز سماعیل گ شاه ا بر روي  ماوراءالنهر را 

سوي ديگر ، شرقي دولت صفوي ، ازيك سو تا بلخ و از 

تا آمو دريا گسترده شد . اگر اه شاه اسماعیل عالقه 

انداني به امر اداره ماوراءالنهر از خود نشان نداد 

و تنها به علت تجاوزات امراي ازبك ناگزير به لشكر 

كشیهاي مجدد به آن ناحیه گرديد ، ولي با منصوب كردن 

 حكامي در شهرهاي مختلف ، عمال" حاكمیت دولت صفوي را

 در حوضه جنوبي رود جیحون تثبیت كرد . 
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لت  كارگزاران دو شديد  مل  ك  الع كان ع ست ازب شك

شات و  با مما ته  ست آمیخ خت و سیا ماني را برانگی عث

با  سماعیل  شاه ا بر  يد در برا با يز سلطان  ساهل  ت

مخالفت شديد سران يني اري و علماي اهل تسنن عثماني 

     روبه رو شد.

لت    با دو بارزه  سد راه م سلطان را  كه  فان  مخال

گرد  ند او (  سلیم ) فرز به دور  ستند  مي دان صفوي 

ید  يد انجام با يز مرگ  به  كه  ئه اي  ضمن توط ند و  آمد

 اين مانع را از سرراه برداشتند . 

سلطان سلیم پ  از فوت پدر ، به قصد جنگ با شاه 

ي از اسماعیل و براندازي دولت نوپاي صفوي سپاه بزرگ

يني اريها و ممالك دست نشانده فراهم ساخت و پ  از 

قتل عام شیعیان و طرفداران شاه اسماعیل در آناتولي 

ه.ق. به سوي ايران حركت كرد. وي در  92۰در محرم سال 

ماه رجب همین سال در دشت االدران ) نزديك خوي مستقر 

شدو در شرايطي كه سپاهیان عثماني از لحام كثرت عدد 

ز بودنااد بااه اساالحه گاارم از امتیاااز بزرگااي و مجهاا

شادت و  مام ر با ت يد.  غاز گرد نگ آ ند ج خوردار بود بر

ند  شان داد باش ن مراي قزل سماعیل و ا شاه ا كه  تي  جالد

جنگ با پیروزي سلطان سلیم خاتمه يافت و شهر تبريز 

سقوط كرد . اما سلطان عثمان تنها اند روزي توانست 

عدم امنیت و تداركات ، در آذربايجان بماند . بیم از 

دوري از مركز حكومت و مهمتر از همه طغیان يني اريها 

سلمانان ( وي  شتار م نگ و ك ضايت از ج عدم ر لت  به ع  (

 را مجبور به عقب نشیني كرد . 

اگر اه جنگ االدران ضربه سنگیني به دولت صفوي 

عد از  شد. ب فتن آن ن بین ر جب از  لي مو كرد و وارد 
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اسماعیل تا پايان عمر دست به واقعه االدران شاه 

سودگي و  به آ خود را  قات  شتر او نزد و بی مي  كار مه

فراغت گذراند و جز اعزام لشكرياني به ماوراءالنهر و 

كت  ها ( حر پاره اي طغیان شاندن  براي فرون ستان )  گرج

ه.ق.  93۰رجب سال  15مهمي انجام نداد . سرانجام در 

كي به آذربايجان شاه اسماعیل پ  از بازگشت از يیالق ش

سراب در  یه  ست در  38در ناح هان فروب شم از ج سالكي ا

طي دو  كه  بود  هاده  یان ن بات بن با ث تي  كه دول حالي 

قاارن ادامااه يافاات و از نظاار تشااكیالت و نظامااات از 

مهمترين دولتهاي بعد از اسالم در ايران شمرده مي شود 

 . 

كه در  سماعیل  شاه ا ند  ترين فرز سب ، بزرگ تهما

به  919سال  سالكي  يك  بود . در  مده  یا آ به دن ه.ق. 

دستور پدرش به هرات انتقال يافت . به دلیل اهمیتي 

يه )  تا رود آمو سرزمین  ين  مت ا شت حكو سان دا كه خرا

جیحون ( اصطالحا" به او تعلق گرفت و ديوسلطان روملو 

) حاكم بلخ ( به للگي او انتخاب شد . تهماسب هنگام 

ماه داشت كه به سلطنت رسید . مرگ پدر ده سال و شش 

سال  تا  93۰وي از  مدت  984ه.ق.  سلطنت  54ه.ق.  سال 

كرد كه بیشترين ايام سلطنت در دوران صفوي محسوب مي 

شود . او شجاعت و صالبت پدررا نداشت ولي از نظر كشور 

كي از  يد ي ني او را با مان حكمرا مات ز داري و تنظی

سما شاه ا شمرد.  صفويه  ترين ادوار  مر مهم عیل در ع

كوتاه خود كه بیشتر در جنگهاي داخلي و خارجي گذشت ، 

شكیالت  ساس ت بر ا صفوي را  یاد  لت نوبن شد دو فق ن مو

كار در  ين  لي ا ند و ستوار ك مذهبي ا مات  اداري و نظا

دوران سلطنت طولني تهماسب جامه عمل پوشید. نیمه اول 

سران  ستگي  ند د فاق و ا فع ن شتر در ر سلطنت او بی
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باش  كت قزل بي ممل شرقي و غر حدات  سر  نگ در  و اداره ج

كان و  ني ازب صفوي يع لت  سخت دو سر  شمنان  شت . د گذ

عثمانیان از همان آغاز زمامداري تهماسب حمالت خود را 

به ايران آغاز كردند . عبیدهللا خان ازبك و امراي ديگر 

او به طور مداوم خراسان را مورد تاخت و تاز و نهب و 

دند . سرانجام در جنگ بزرگ " جام " كشتار قرار مي دا

ه.ق. با شكستي كه تهماسب به عبیدهللا وارد  935در سال 

مان  كان در ا مالت ازب سان از ح مدتي خرا براي  كرد ، 

ماند در جبهه غرب شاه تهماسب با دشمن بزرگي همچون 

سلطان سلیمان قانوني مواجه بود . سلطان عثماني وارث 

رش در اروپا و آسیاي غربي سرزمینهاي وسیعي بود كه پد

و شمال آفريقا به دست آورده بود . البته خود او هم 

ضعف و  فزود .  مي ا صرفات  ين ب مت نه ا بر دام با"  مرت

سپاهیان  تا  صت داد  به او فر پا  سللطین ارو ندگي  پراك

بروز  ساند و  ين بر هاي و شت دروازه  به پ ماني را  عث

یز ،  يران ن باش در ا سران قزل بین  ختالف در  كان ا ام

حمله به سر حدات غربي صفويه را براي او فراهم آورد 

 . 

باش  بر قزل سران معت لو از  سلطان تك مه  فرار اول

شاه  یرزا برادر قاص م شدن ال نده  ماني و پناه به عث

تهماسب به سلطان سلیمان و تحريكاتي كه در استانبول 

صفوي و  لت  یان دو نگ م ندآتش ج جام داد يران ان یه ا عل

ماني  مت عث ندين حكو ماني ا سپاهیان عث من زد .  را دا

بار به مناطق غربي متصرفات صفوي و آذربايجان حمله 

بردن  یان  با از م بار  هر  یز  سب ن شاه تهما ند .  كرد

ندگي و  نات ز ها و امكا ساختن آبادي يران  تداركات و و

به  يد .  مي گرد مانع  نان را  شرفت آ يذايي پی مالت ا ح

نظور نظر سلطان نحوي كه لشكر كشیها به نتايجي كه م
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ها  عثماني بود منجر نشد. حتي در بعضي از جبهه 

یرزا ،  سماعیل م شدند . ا ست  مل شك قاز متح ند قف مان

سال  سب در  شاه تهما ند  ته  958فرز فتح ارز با  ه.ق. 

الروم و كردستان و ارمنستان مناطقي را كه به اطاعت 

 سلطان عثماني در آمده بود مطیع كرد . 

لت ن به ع سب  هاي شاه تهما به مرز يز  كي تبر زدي

عثماااني و آساایب پااذيري اياان شااهر و دوري تبريااز از 

خراسان كه همواره مورد هجوم ازبكان قرار مي گرفت در 

كرد .  965سال  قل  قزوين منت به  خود را  خت  ه.ق. پايت

سال  تا  تاريخ  ين  باس اول  1۰۰6از ا شه ع كه  ه.ق. ) 

قزوين پايت شهر  قرار داد (  جه  مورد تو صفهان را  خت ا

صاافويه بااود . از وقااايع عمااده دوران شاااه تهماسااب 

پناهناادگي همااايون ) پادشاااه هنااد ( و بااا يزيااد ) 

شاهزاده عثماني ( بود كه هر دو رويداد تاثیر زيادي 

  95۰در رابط ايران و هند و عثماني داشات . در ساال 

ه.ق. همايون پادشاه هند به علت اختالفاتي كه بین او 

اده بود بر اثر نفاق برادرانش و شیرخان افغاني را د

ناگزير هند را ترك كرد و با كسان نزديك خود به شاه 

تهماسب مقدم مهمان خود را   تهماسب پناهنده شد . شاه

گرامي داشت و فرمان داد او را با اعزاز و احترام تا 

پايتخت همراهي كنند . همايون بعد از مدتي اقامت در 

ي در اختیار او گذاشت ايران با نیرويي كه پادشاه صفو

به هند بازگشت و سلطنت از دست رفته خود را به دست 

آورد . اين واقعه انان تاثیر خوبي در روابط دوستان 

به  صفويان )  قراض  تا ان كه  شت  باقي گذا ند  يران وه ا

استثناي مواردي اند كه اختالفاتي بین طرفین در مسائل 

 .  مرزي به ويژه قندهار پیش آمد ( ادامه يافت
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ه.ق. بااا يزيااد بااه علاات پاااره اي  96۷در سااال 

برادرش )  سلیمان ( و  سلطان  پدرش )  با  كه  فات  اختال

سلح از  سرباز م هزار  با ده  بود  كرده  یدا  سلیم ( پ

ضاي  سب تقا شاه تهما شد و از  يران  ناتولي وارد ا آ

پناهندگي كرد . ساه تهماسب نهايت اعزاز و احترام را 

مل آ به ع خود  مان  حق مه ستور داد او و در  ورد و د

نزديكانش را در كاا مناسبي جاه دهند . سلطان عثمان 

كه از آمدن يزيد به ايران اطالع يافت با ارسال نامه 

شت  يد دا گاه تهد یب و  به تحب گاه جن كه  كرر  هاي م

كرد .  ضا  سب تقا شاه تهما يد را از  با يز سترداد  ا

شاهزاده  فو  براي ع یز  شاه ن ضاهاي  ساطتها و تقا و

م سلطان عث سرانجام  شد.  قع ن موثر وا جه  هیچ و به  اني 

شدن  شعله ور  ماني و  هاجم عث لوگیري از ت براي ج صفوي 

جنگهايي كه به موجب صلح آماسیه متوقف شده بود . با 

كرد .  ماني  ماموران عث سلیم  ندان او را ت يد و فرز يز

سال  قب آن در  قد  969متعا طرفین منع بین  صلحي  ه.ق. 

غرب ك هاي  يد و جنگ طولني گرد سبتا"  مدتي ن براي  شور 

 خاموش شد . 

شاه تهماسب در پنجاه و اهارمین سال سلطنت خود 

ه.ق در قزوين وفات كرد  984در پانزدهم ماه صفر سال 

ند .  فن كرد قدس د شهد م سد او را در م ندي ج پ  از ا و 

شاه تهماسب به ظاهر مردي ديندار و پايبند تكالیف و 

مذ اه  گر  بود . ا ني  پدرش فرائض دي مان  شیعه در ز هب 

مذهب رسمي كشور شد ولي استقرار و گسترش آن در دوره 

هاي شاه تهماسب انجام گرفت . در اين دوره با آمدن 

مذهبي  شكیالت  حرين ت عراق و ب نان و  شیعه از لب ماي  عل

مش  صلح و آرا فت . دوران  قرار گر مي  ناي منظ بر مب

داد  طولني بین ايران و عثماني به شاه تهماسب فرصت
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صفوي  لت  صادي دو ظامي و اقت سازمان اداري و ن تا 

ستقرار  قع ، ا ند . در وا نا ك ستحكمي ب يه م بر پا را 

 . ين دولت در دوره او انجام پذيرفتحاكمیت ا

سماعیل  مش ) ا سر دو سب پ شاه تهما مرگ  عد از  ب

میرزا ( كه به دستور پدر در قلعه قهقهه زنداني بود 

به پادشاهي رسید . وي با حمايت اكثر امیران قزلباش 

به  تا  مدت كو مین  ما در ه كرد ا سلطنت  نیم  سال و  يك 

تي  جال مملك لب ر ست زد . او اغ یزي د شت انگ يات ده جنا

را كه پ  از مرگ پدرش از سلطنت حیدر میرزا ) برادر 

كهترش ( حمايت كرده بودند از میان برداشت و به اين 

رقباي  نیز اكتفا نكرد و براي اينكه خیال خود را از

سلطنت آسوده سازد دستور قتل همه شاهزادگان صفوي را 

صادر كرد و تنها كساني كه در اين جريان از انگ او 

سران  یرزا ( و پ مد م بزرگش ) مح برادر  ند  هايي يافت ر

گر دوران  كه ا ند  یرزا بود باس م یرزا و ع مزه م وي ح

پادشاهي او ادامه مي يافت ، آنان را نیز نابود مي 

عیل دوم در بحبوحه قتل شاهزادگان صوفیان كرد . اسما

قزوين را هم كه سر سپردگان پدرش بودند سركوب كرد . 

همچنین ، در اوايل سلطنت به طرفداري از تسنن علماي 

 طراز اول تشیع را از خود دور ساخت . 

ه.ق. روي داد .  985مرگ او در سیزده رمضان سال 

مانروايي كه در دوران فر ست  كر ا به ذ تاه او  لزم  كو

عد از  تاد . ب فاق نیف كت ات هاي ممل ثه اي در مرز حاد

فوت شاه اسماعیل دوم دولتمردان صفوي و امراي قزلباش 

براي سلطنت محمد میرزا ) پسر بزرگ شاه تهماسب ( با 

يكديگر همداستان شدند . او به خدابنده معروف شد از 

كه وي  996تا  985سال  جا  كرد . از آن شاهي  ه.ق. پاد

به اداره با  قادر  شت  يم دا عي مال ضعیف و طب صره اي 
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امور نبود و زمان كارها بیشتر در دست زوجه اش " فخر 

ني  یا ز هد عل فت .م قرار گر یا "  هد عل بیگم م ساء  الن

مقتدربود كه در برابر امراي قزلباش كه مي خواستند 

ند  قدرت نماي مال  ند و اع ستفاده كن شاه ا ضعف پاد از 

م كرد . ه مي  ستادگي  عدادي از اي فت ت مر مخال ین ا

سرداران را كه در پايتخت صفوي مستقر بودند برانگیخت 

تا جايي كه توطئه اي بر ضد او ترتیب دادند و وي را 

به قتل رساندند. پ  از آن آتش اختالف خانوادگي بال 

گرفت و هر امیري در گوشه اي از مملكت بساط خود سري 

ن مرشد قلي خان گسترد . امراي خراسان كه در راس آنا

استاد جلو و علیقلي خان شاملو بودند عباس میرزا را 

از سلطنت برداشتند و در ايالت ديگر نیز كه در تیول 

كزي  لت مر تدار دو شاني از اق بود ن ظامي  سركردگان ن

نماند . در اين میان دولت عثماني كه از اين اختالفات 

فوي داخلي آگاه بود از فرصت استفاده كرد و مرزهاي ص

ضي  قرار داد و ارا له  مورد حم غرب  شمال  غرب و  را در 

وسیعي را تصرف و شهر تبريز ) مهمترين شهر آذربايجان 

حوال  مین ا قارن ه یز م كان ن كرد . ازب شغال  ( را ا

شهرهاي خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند . 

بر  ها در برا كه بار مد  سلطان مح هد  یرزا ولیع مزه م ح

ي به عملیات متهورانه اي دست زده بود سپاهیان عثمان

در شرايطي كه میتوانست بر مشكالت داخلي و خارجي غلبه 

كند به دست اند تن از امیران مورد اعتماد خويش كشته 

شد. از آن پ  بردامنه خودسريها افزوده شد و خلئي در 

ستاد  خان ا لي  شد ق مد . مر جود آ به و یت  ستگاه حاكم د

ه كرد و پ  از كنار گذاشتن جلو از اين فرصت استفاد

رقیب خود ) علیقلي خان استاد جلو ( و به دست گرفتن 

به  شاهزاده  مراه  به ه هان  یرزا ناگ باس م یار ع اخت



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  1۰9

8 
قزوين تاخت و پايتخت را متصرف شد و عباس میرزا 

 14 ۰را به نام " شاه عباس " بر اريكه قدرت نشاند 

سلطان ه.ق. ( و به اين ترتیب سلطنت  996ذيقعده سال 

 محمد عمال" پايان يافت . 

ه.ق.  996/  1۰38دوران پادشاهي شاه عباس اول ) 

( فصل تازهاي در تاريخ دولت صفوي گشود . او را بايد 

پادشاهیزيرك و سیاستمدار و قدرت طلب خواند . او كه 

به  كرد  مي  بال  حوادث را دن يان  يك و دور جر از نزد

فراست دريافته بود كه عامل اصلي آشفتگیها قدرت طلبي 

. پ  قبل از هر كار بر آن شد تا  امراي قزلباش است

به اعمال اين امیران پايان بخشد . نخست با كمك مرشد 

ته  قرار گرف ظامي و اداري  مور ن كه در راس ا خان  لي  ق

بود سران گردنكش قزلباش را از میان برداشت . سپ  او 

را نیز به قتل رساند و با انتصاب سركردگان و حكام 

پ جات  ها از در ها و ايالت صورت وليت به  كه  تر  ايین 

قه اي را  سلطنت مطل شتند  عت دا خود او اطا مل از  كا

برقرار نمود . وي براي مقابله با ازبكان و عثمانیان 

و عقب راندن آنان نخست با دولت عثماني مصالحه كرد. 

آن گاه را براي جنگ با ازبكان به خراسان برد و تا 

آنان ه.ق. نواحي مختلف اين ايالت را تصرف  1۰۰۷سال 

سپاه و  سازمان  ظر در  يد ن سپ  در تجد كرد .  خارج 

يد آورد و  سون را پد قوللر و شاه سپاه  باش  حالل قزل ان

به  ستان  شرلي از انگل برادران  كه  صاني  كاري متخص هم

ايران آورده بودند ارتش را به سالح گرم مجهز كرد. وي 

ه.ق. به بعد با يك رشته عملیات تهاجمي  1۰11از سال 

سال  تا  ناطقي از  1۰34كه  ید م طول انجام به  ه.ق. 

قفقاز و آناتولي و عراق و عرب را از تصرف عثمانیها 

شاه  حدود دوران  به  كت را  هاي ممل كرد و مرز خارج 
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سي و  له سیا با مقاب نین  ند . همچ سماعیل بازگردا ا

نظامي با پرتغالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوي را 

 ر نمود . بر جزاير و بنادر خلیج فارس برقرا

با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل كشور و 

عالقه شاه عباس به تقويت بنیه نظامي و اقتصادي كشور 

پايي  شورهاي ارو با ك يران  سبات ا تازه اي در منا صل  ف

لي و  گاني داخ شد بازر تايج آن ر كي از ن شد و ي شوده  گ

خارجي به ويژه در زمینه تولید و فروش ابريشم وجلب 

ما نافع  مران و م به ع يل او  بود . تما فراوان  لي 

عام  هاي  پايي بنا ماري و بر شد مع بات ر باداني موج آ

پلها ، مساجد ، مدارس  كاروانسراها ، راهها ، المنفعه ،

كه  مود  فراهم ن نري را  لف ه شهاي مخت عالي بخ یز ت و ن

يران  تاريخ ا تي در  صفوي و ح صر  يده در ع صترين پد شاخ

 محسوب مي شود . 

شاه ين پاد خود  ا قي از  شین لي كه جان حالي  در 

ه.ق. )  1۰38جمادي الول سال  24باقي نگذاشته بود در 

پ  از اهل دو سال پادشاهي ( وفات يافت . دولتمردان 

را از حرمسااراي   صاافوي ، نااواده او ) سااام میاارزا (

سلطنت  به  صفي  شاه  نام  با  ند و  یرون آورد سلطنتي ب

 ق.(. ه. 1۰38جمادي الثاني  14نشاندند ) 

سرا و  خود را در حرم كودكي  كه دوران  صفي  شاه 

بیگانه با مسائل سیاسي و نظامي گذرانده بود لیاقت 

براي او  جدش  كه  ناوري را  كت په كه ممل شت  آن را ندا

حت  سلطنت ت يل  ند . در اوا بود اداره ك شته  باقي گذا

نفوذ و تاثیر بانوان حرم و رجال فرصت طلب امام قلي 

رمز ( و فرزندان او را به سبب سوء خان ) فاتح جزير ه

ظني بي مورد به قتل رسانید . همچنین زينل خان شاملو 

را در زمااان جنااگ بااا عثماااني از میااان   ) سپهسااالر(
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۰ 
برداشاات . ساالطان )مااراد اهااارم ( عثماااني بااا 

شاه  شین  یاقتي جان بي ل ناتواني و  ضعف و  ستفاده از  ا

انعقاد  عباس پیمان صلحي را كه بین ايران و عثماني

یري  پ  گ باز  ظور  به من شت و  پا گذا بود زير ته  ياف

به  بود  ته  ست رف باس از د شاه ع مان  كه در ز ناطقي  م

بین  كه  نگ  سه ج كرد . وي در  له  يران حم هاي ا مرز

كه  1۰48تا  1۰38سالهاي  غداد را  شهر ب ه.ق. را داد 

مهمترين مركز سوق الجیشي ايران براي حف  عراق و عرب 

خود صرف  به ت هاب )  بود  صلح ز هده  سپ  معا درآورد. 

جب آن  1639ه.ق. /  1۰49 به مو يد و  قرار گرد م. ( بر

بغداد و عراق عرب به صورت رسمي جزء متصرفات عثماني 

شد و خط مرزي دو مملكت به نواحي مندلي و شهر زور و 

 مريوان منتهي گرديد . 

دهار همچنین به علت بروز آشفتگیهايي در شرق قن

ه.ق. ( شاه صفي  1۰49. ) یان هند افتادبه دست گوركان

سال  12در  سال  1۰52صفر  مین  كرد و در ه فوت  ه.ق. 

به  ثاني "  باس  شاه ع به "  قب  یرزا مل باس م ندش ع فرز

تا  1۰۷6سلطنت رسید . در زمان سلطنت شاه عباس دوم ) 

بین  1۰52 هاب  صلح ز قرارداد  يت  لت رعا به ع ه.ق. ( 

گي را  ماني جن يران و عث تین ا یه دول كن در ناح نداد ل

قندهار كه مرز ايران و دولت بابري هند شمرده مي شد 

جنگي بین دو دولت ايران و هند روي داد كه به شكست 

 سپاه هند و تصرف قندهار منجر گرديد . 

سی   بدو تا ند از  بابري ه لت  يران و دو بط ا روا

دولت صفوي همواره حسنه بود . بین ظهیر الدين بابر و 

سماعیل  با شاه ا نگ  كه در ج هايي  لت همكاري به ع  (

تي  ستي و الف شتند ( دو فان دا گر مخال كان و دي ازب

با  ند  لوع ه شاه مخ مايون پاد بود . ه قرار  بل بر متقا
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كمك شاه تهماسب سلطنت از دست رفته خود را باز يافت 

فاهم و  با ت باس اول  شاه ع با  شاه  بر  سبات اك . منا

لت گو مذهبي دو سامح  بود . ت توام  ند مدارا  كاني ه ر

تا  شد  سبب  ستان  جارت هندو بازار ت نق  با رو مراه  ه

سني  شیعه و  هزاران  له  ناگون از جم مذاهب گو یروان  پ

نان و  فه و بازرگا صاحبان حر با"  كه غال ني )  ايرا

به هند كشانده شوند. البته  ارباب فضل و هنر بودند (

اين امر خود موجب رواج آداب و سنن و فرهنگ ايران در 

در زمان شاه جهان به علت توسعه طلبي اين هند شد . 

لت  ختالل در دو يران و ا سرحدداران ا ضعف  شاه و  پاد

حائر  ظامي  یت ن ظر موقع كه از ن ندهار  شهر ق كزي  مر

. همین مساله شاه میت بود به تصرف دولت هند در آمداه

ين  یري ا پ  گ باز  براي  تا  شت  بر آن دا باس دوم را  ع

جه ا ند . در نتی شي ك شكر ك شهر شهر ل شي  شكر ك ين ل

سال  ندهار در  يران  1۰59ق صرف ا به ت گر  بار دي ه.ق. 

درآمد . شاه عباس تالش سران شورشي گرجستان را كه به 

تحريك تهمورث خان و پشتیباني روسیه انجام گرفته بود 

سیه  به رو ستگي آن  يه و واب مانع تجر كرد و  ثي  خن

 گرديد. 

اس اول ( دوران شاه عباس ثاني ) همانند دوران شاه عب

عمااران و آباااداني ، اعااتالي  دوران رونااق اقتصااادي ،

 فرهنگي و دوران ظهور رجال دين و دانش بود .

ه.ق.  1۰۷۷ربیااع الول سااال  23اياان پادشاااه در 

وفات يافت و پسرش صفي میرزا با نام " شاه سلیمان " 

 به سلطنت رسید . 

ه.ق. ( پادشاااهي  1۰۷۷/  11۰6شاااه ساالیمان ) 

بي فذ  ناليق و  جال متن گان و ر ست خواج لت د اراده و آ

دولتي بود . نخستین نشانه هاي انحطاط و سقوط صفوي 
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از زمان او ظاهر شد . اگر حادثه مهمي در مرزها 

نوز آوازه  كه ه بود  سبب آن  به  جه اول  نداد در در را 

قدرت ايران عصر شاه عباس اول طنین انداز بود و در 

يران د جاور ا شورهاي م ندي ثاني در ك هاي نیروم ولت

مانند گذشته وجود نداشت تا تهديدي جدي به شمار روند 

سعه  با تو سلیمان  شاه  گار  سبي در روز مش ن ين آرا . ا

نه  يژه در زمی به و گاني  بط بازر خارجي و روا سبات  منا

ابريشم همراه بوده است . در اين زمان كه بايد آن را 

ين  جه ا ید تو پا نام بزرگ ارو قدرتهاي  سعه  صر تو ع

فت و د فزايش يا مین ا شرق ز با م گاني  به بازر ها  ولت

ايران خود يكي از كانونهاي مهم اين بازرگاني بود . 

از ويژگیهاااي ديگاار اياان دوران ، ورود بازرگانااان و 

یزه  با انگ كه  ست  خارجي ا سیونرهاي  سیاحتگران و می

اقتصااادي ، بهتاارين توصاایفها را در زمینااه اجتماااعي 

ردن ، تاورنیه ، كمپفر ، ايران ارائه داده اند . شا

سانسون ، كروسینسكي و مبلغان مسیحي را بايد از اين 

 نمونه ها به شمار آورد . 

آخرين سلطان كشور يكپاراه صفوي ) قبل از سقوط 

نهايي آن به دست نادر شاه افشار ( سلطان حسین بو.د 

ه.ق.  1135تا سال  11۰6كه بعد از شاه سلیمان از سال 

مل پنهان و آشكاري كه از قبل زمینه سلطنت كرد . عوا

بود در  ساخته  فراهم  صفوي را  لت  قراض دو طاط و ان انح

دوران پادشاهي اين شخصیت ضعیف النف  و با حسن نیت 

مه و  خود كا كام  عدي ح ها ، ت فزايش مالیات مود. ا را ن

تازه به دوران رسیده و فشار زياد به اقلیتهاي مذهبي 

گ سئول و خواج یر م صر غ فوذ عنا ستگاه ن حرم در د ان 

دولتي طرد شخصیتهاي كاردان از دستگاه اداري و نظامي 

و بي ارادگي شاه در برخورد با حوادث مقدمات فروپاشي 
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نظام دولت صفوي را فراهم ساخت . شورش طايفه غلزايي 

ه.ق. كه از جانب دولت هند  1113ساكن قندهار در سال 

سا هرات در  بدالیان  شورش ا شد و  مي  من زده   1118ل دا

شاه و  كه  تي  سقوط دول بر  بود  مه اي  خود مقد ه.ق. 

طي  یان او  تدبیر و  1۷اطراف با  ند  سته بود سال نتوان

 يا قدرت از آن جلوگیري كنند . 

 

 امپراتوری عثمانی و پديد آمدن جمهوری ترکیه

 امپراتوری عثمانی

توری  نی امپرا سالم يع هان ا شگرف در ج يده  دو پد

حت  صفويه در ت مذهب  شیعه  لت  مانی و دو مذهب عث سنی 

نه  مات ويرانگرايا پ  از تهاج فت  مت و خال های اما نهاد

صحرانوردانی مانند ترکان غز، مغولن و تیموريان شکل 

مت  کرده حکو شروع  سالم  هان ا خود را در ج کت  یری وحر گ

صفويه مت  مانی و حکو لت  عث کر در دو طرز تف لی دو  تج

 اسالمی هستند. 

ند و  یه دار مت تک سی اما ظام سیا به ن صفويان 

عثمانیها به نظام سیاسی خالفت اما هر دو اين نظامها 

شوند و آن وارد مرحله جديد از نگرش زندگی در جهان می

 مرحله تشکیل دولت کشورهاست. 

تاريخ اسالمی تحت عنوان دولت صفويه و عثمانی به 

اين لحام اهمیت دارد که در اروپا همزمان با آن نظام 

-دولت کشور بر روی کارآمد اين دولت کشورها، سیاست

 های را جهت تثبیت خود اتخاذ کردند: 

 دولت کشور بايد مرز داشته باشد  -1

گیرناد باياد های که در اين مرزها شاکل مایحکومت  -2

 محلی يا قومی ملی باشند
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ن -3 کیم مب هت تح ماعی در ج ساختار اجت قدرت و  ای 

خاص  عه  يک مجمو قادی در  شه اعت يا اندي ترين  يک دک

اعتقادی شکل بگیرد و آن انديشه اعتقادی دين است. و 

به اين صورت دولت کشورهای اروپائی در قرن شانزدهم 

نوان  به ع سیحیت را  ستند م ند و توان شکل گرفت میالدی 

طور مثال دکترين خود در قالب دولت کشوری بگنجانند. ب

ست  سال در د صد  حدود هشت که در  سپانیا  سرزمین ا در 

مسلمانان بود در آنجا تالش کردند تا هرک  غیرمسیحی 

است از آنجا رانده شود و محاکمی بنام تفتیش عقايد 

يا انگیزاسیون شکل دادند و هرک  که به غیر دين مسیح 

کردند. دارای دين ديگری بود با وی به خشونت رفتار می

ب شدند در و  سیحی  سپانیا م مردم ا مه  يق ه ين طر ه ا

فرانسه نیز مسیحیت کاتولیک جا گیر شد. در انگلستان 

نیز کلیسای آنگیکن به عنوان مرجع دينی پذيرفته شد و 

نین  به ا ست  خود د حال  خور  پای فرا شورها ارو گر ک دي

اقدامهای زدند جز دو کشور آلمان و ايتالیا که آنها 

م  به جرگه دولت کشورها  18۷1ل نیز سه قرن بعد در سا

عثمانی نیاز ديان اساالم تحات امپراتوری  اند. پیوسته

 . کرد عنوان مذهب سنت انتخاب

امپراتوری عثمانی پ  از امپراتوری رم قديم، از 

لحام تنوع ملت ها و تفرق گستردگی و پراکندگی، نمونه 

های ترک و ايرانی و صارب، ارمنای، بود. اقوام و ملیت

، گرجی ، ارک  و کرد، بربر و يمنی، بلغاری و يونانی

صربی و آلبانیايی، و حتی مجار و ژرمن و اسالو در اين 

زيساتند. تااکنون کشاوری باا ايان مملکت باا هام مای

هود و  سنی، ي شیعه و  بوده ،  مذهبی ن ين و  ندگی د پراک

جی و  طی، گر نی و قب شوری، ارم تدک  و آ سیحی ، ار م

آورد. زبان ترکی آمیخته کاتولیک و مارونی را گردهم 
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هاای يوناان و گرجای و با عربی و فارسی، اناواع واژه

خود  به  گی را  تین و فرن من و ل سالو و ژر نی و ا ارم

هاای بیشاتر غیرمسالمان و غیار پذيرفت. اتباع سرزمین

نی  تی دي ظامی و ح سی، ن بالی سیا مات  به مقا ترک، 

تین و  سالم و ل غرب، ا شرق و  ماری  شدند. مع خاب  انت

ای از هنر همه جهاان قاديم يونانی و اسپانیايی آمیزه

هاای مسایحی گردهم آمدند. فتوحات عثمانیان در سرزمین

پ  از  سیحی  سای م سیحیان و کلی شت. م سابقه ندا گز  هر

ند.  قرار نگرفت جومی  نین ه عرض ا گز در  غول هر يورش م

های حل اين مشکل پناه آوردن طبیعی بود که يکی از راه

دشمنان عثمانیان بود. فتوحات عثمانیان و متحدشدن با 

يورش  شد اول  شید  ترت ک به ف له  پا در دو مرح در ارو

امیر تیمور در اواخر سدۀ هشتم هجری / اهاردهم میالدی 

های ايران وعثماني در سادۀ ياازدهم هجاری/ دومین جنگ

هفاادهم ماایالدی . توجااه بااه تحااولت امپراتااوری عظاایم 

دولت در اسالم و درک  عثمانی، به ويژه برای درک تحول

پ  از  مولً  ست مع سیار لزم ا يران ب صفويه در ا دوره 

شاود. آنکه خاستگاه ها ناپديد شدند، تاريخ آغااز مای

داند که ترکان از کجا برخاساتند برخای از هیچ ک  نمی

 –ای فیناو اناد کاه ايشاان قبیلاهدانشمندان حدس زده

به  شان  نام اي ند و  ها بود قوم هون غوری از  نی اوي مع

هاای ترکای نیاز بوده که به يکای از لهجاه« کاله خود»

کو» نی « دور غولی و ای بی از م شان ترکی بان اي ست. ز ا

بود که بعدًا واژهای فارسی و عربی نیز بر آن افزوده 

شدند. بطور کلی ترکان از سه کانال وارد جريان سیاسی 

اسالم به عنوان يک نیروی اثر گذار شدند اولین کانال 

غالم سپهسالری بود همانطور که در قبل اشاره  از طريق
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ياد از  بن ز یدهللا  خارای عب تاريخ ب قل از  به ن شد 

جیحون گذشته و در جدالی دوهزار اسیر ترک را به بصره 

کند اوج ورود غالمان و کنیزان تارک در زماان اعزام می

ها ق( است. ورود عناصر  218-22۷معتصم خلیفه عباسی )

» ... یعی در دستگاه خالفت آغاز شد ترک نژاد بصورت وس

مراه وی  ند، ه جم بود که آن روزع کان،  می از تر و مرد

صم در دوران  که معت بر داد  مرا خ شکی  فر خ ند. جع بود

مامون، مرا برای خريد ترکان به سمرقند نزد نوح بن 

فرستاد و هر سال جمااعتی از آناان را نازد وی اسد می

در حادود ساه هازار آوردم تا آنکه در زمان مامون، می

غالم از ايشان برای وی فراهم گشتند. پ ، اون خالفت به 

وی رسااد، در جساات و جااوی ترکااان اصاارار ورزيااد و از 

يد  بود، خر غداد  كه را در ب مردم، هر گان  ...« برد

ای نیز اين غالمان به لحام -دربارههای حکومتهای منطقه

مت کردند. از دل حکوکارآيی در امور نظامی خريداری می

سامانیان سلسله ترک نژاد غزنوی با پايگاه اجتماعی 

کان وارد  که تر نال دوم  کرد. کا هور  سالری ظ غالم سپه

جهان اسالم شد کانال دولتی بود يعنی يکی دولت ترک به 

آمد و آن دولت ترکان قراخانی باود. ديانت اسالم در می

شان در » سلطنت و قدرت قراض  پ  از ان غوری  کان اوي تر

ستا شط مغول شمال  ند و در  او»در « تاريم»ن آمد « خو

ند( و در  سا مینام مروز دزيم بالیغ )ا بیش  فان(  )تور

سال  هن  سرزمین ک ين  ند و ا مت گزيد اا اقا شهر وکو قرا

تخاری را ترک نمودند ولی در عین حال وضع محل و کیش 

کان  برخالف تر شمردند.  ترم  سنتوری را مح بودائی و 

بعد آمدند و در جنوب  اويغوری ترکان قراخانی که قرن

توطن « ايسی گل»و « ايلی»غربی و مغرب کاشغر و منطقۀ 

گزيدند با قبول ديانت اسالم حالت و وضع آن سرزمین را 
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سخت تغییر دادند. مسلمان نمودن مردم مرادف بود با 

ترک کردن اهالی و ديگر هیچ ایزی از گذشتۀ اين قسمت 

ند ند خا ند. هرا جا نما کزی بر سیای مر خانی از آ ان قرا

از اواسط قرن دهم تا آغاز قرن سیزدهم در کاشغر تسلط 

که  ندان را انان ين خا شاء ا بدا و من هذا م شتند مع دا

شناسایم. ممکان اسات هماانطور کاه شايد و باياد نمای

ای از توجه داشاته ايان قراخانیاان قبیلاه« بارتولد»

هااائی بودنااد کااه ناحیااۀ بالساااقون « اوغااوز-توغااوز»

هاا گرفتاه در مغرب ايسی گول( از قرلق واقع۰)بالساغون

باشند اولین قراخانی که در ادبیات ملل اسالمی از او 

وفات  955ياد شده بغراخان پادشاه کاشغر که در حدود 

اناد کاه باا و کانال سوم ايالت و عشاير باوده« يافته

توجه به ساختار نظام قبائل و نفوذ رئی  ايل در اين 

يالت د سیاری از ا سالم را ساختار ب خود ا نافع  هت م ر ج

اند بزرگترين ايلی که موفاق شاد در ياک دوره پذيرفته

کوتاااه ماادت جهااان اسااالم را بااا توجااه بااه ساااختار 

بود.  سلجوقیان  ند  حد ک يران مت سالری ا که »ديوان انان

شاود در شجره نموذ، آمد ذکر سالطین آل سلجوق کرده مای

عددی گار و  سپاهی کام سلجوق  تدا آل  بی  که ]در[ اب

با  شمی  یل و ح شتند و خ سیار دا مال ب ند و  شمار بود

نظام و عدت و شوکت تمام و نعمت و حرمت بکام مردمانی 

فال،  له الغ بال ق يل الق من دل ثل:  یدار، م ين دار ب د

بود و  بودن  لت دور  شان از غف بال اي تاب اق شان آف

اجتناب از دار کفر و میل بماجاورت داراسالم نمودن و 

کعبه و تقرب بايمۀ دين پیشه گرفتن انانک زيارت خانۀ 

پیغمبر صلی هللا و علیه فرموده است، النظر الی الکعبه 

من  عالی  لی هللا ت حب ا ماء ا لی العل ظر ا باده و الن ع

النظاار الاای الکعبااه، آن بزرگااان از ترکسااتان بحکاام 
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انبوهی خانه و تنگی اراخوار بوليت ماوراء النهر 

نااور بخااارا بااود و آمدنااد، بزمسااتان منزلگاهشااان 

سالجقه حکومتی متحد بخصوص در « بتابستان سغد سمرقند.

دوره ملکشاه وزير او خواجه نظام الملک بوجود آوردند 

آنان موفق شدند  امپراتوری روم شرقي را در آناتولی 

و در نبرد مالذگرد شکست دهند و اين زمینه بوجود آمد 

و تجزيه  قدرتهای جديد در حاکمیت اسالم گرديد با ضعف

فی  ناطق مختل به م یت  ين حاکم بزرگ ا سالجقه  یت  حاکم

تقسیم شد که در آناتولی اين حکومت بنام سالجقه روم 

سال  شهورند. در  سلجوقیان  1۰۷1م گرد،  نگ مالذ پ  از ج

در آغاز استیالی خويش بر آناتولی ، عشاير منسوب به 

های متفااوت خود را نه يکباره بلکه در تاريخ و فاصله

قاط مختلف آناطولی اسکان دادند که تیره قايی هم در ن

در جريان اين اسکان همزمان با تسلط بر اين منطقه به 

نواحی  خی از  شاه در بر لدين خوارزم جالل ا فوت  بال  دن

آناطولی مستقر شدند . بخش از اين قايیها حاکم نشین 

یرۀ  تاريخی، ت قراين  نابر  ند. ب سی  کرد مانی را تا عث

عال مان  باد اول )قايی در ز لدين کیق م(  1236-1219ء ا

در حااوالی قرجااه داغ واقااع در غاارب آنکااارا مسااتقر 

شدند... پ  از وفات ارطغرل از بین عشاير مختلفی که 

تابع او بودند يکی از عوامل پیروی، رئی  عشاير مرز 

نی  ها يع به قايی ساب او  یز انت یگ و ن غرل ب بودن ارط

کواکش عثمان بیگ پسر  -پرافتخارترين شاخۀ اغوزها بود

به سبب کفايت و لیاقت بیحدش به رياست عشاير انتخاب 

 شد. 

ناتولی  خود در آ شین  مان در امیرن که عث مانی  ز

بول  بل ق قدرت قا يک  به  مت او  کرد، حکو می  مت  حکو

ای تبديل شد. و در واقع عثماان ناام رئای  ياک منطقه
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ها مذهب حنفای قبیله بود و وجه خاصی ندارد. اون قايی

تند و نام عثمان در بین آنها مرسوم بوده و سالطین داش

عثمانی فقط برای داشتن نامی مشخص نام نیای خود را 

اناد مانناد هخامنشایان ، به سلسلۀ حکومتی خاود داده

اشکانیان، ساسانیان، امويان ، عباسیان، سلجوقیان ، 

های ديگر از اين رو نام عثماانی باه صفاريان و سلسله

ی ترک نژاد اطالق گرديد ادوار تاريخی اين سلسله اسالم

تاوان باه شاکلهای مختلاف و تحول دولت در اسالم را می

تاوان تقسیم نمود در مورد عثمانی نیز انین کااری مای

انجام داد در اين کتاب ادوار مختلف تحول دولت اسالمی 

 توان تقسیم کرد. عثمانی به ده دوره می

تاوان مایدوره اول: دوره تاسی  عثمانی است کاه 

م دانساات از  1299هااا ق /  669شااروع آن رادر سااال 

يان و  تا پا سی   که از تا ست  ين ا مانی ا های عث ويژگی

سقوط يک خاندان حکومت کرده و سلسله آنان در اين مدت 

مديد به دست سلسلۀ ديگر سرنگون نشده است دوره اول 

شود عثمان ابتدا تاسی  عثمانی با عثمان غازی آغاز می

ياا  UC beyiبورسا حاکم بود. باه عثمانیهاا  در ناحیۀ

اناد شد زيرا امیرنشین مرزی باودهنوک يا مرز گفته می

کشااد در اياان م طااول ماای 1324دوره اول تااا سااال 

دورهعثماني ها از قسمت پايان دريا مرمره وارد اروپا 

 شود. می

دوره دوم: اين دوره ، دوره استقرار عثمانی است 

سه م  14۰2تا  1324که از  ين دوره  شید و در ا طول ک

کنند. در دوره سلطان اورخان، مراد و بايزيد حکومت می

کند و يک دهه بايزيد است که تیمور به عثمانی حمله می

آيد که تا ساال دوره فطرت حاكمیت در عثمانی بوجود می
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کشاد و فرزنادان بايزياد موسای و م طول مای 1413

حال جدال با سلیمان بصورت يک نیروی شکست خورده در 

 کنند.يکديگر حکومت می

ين  ست در ا مانی ا يابی عث سوم : دوره خود دوره 

دوره سالطین عثمانی محمداول و مراد دوم هستند عثمانی 

م منااطق  1453شوند تاا ساال ها در اين دوره موفق می

 زيادی تصرف کنند. 

ای توسعه و سقوط قسطنطنیه ياا دوره اهارم: دوره

به اسالمبول به دست محمد دوم يا بیزان  و تبديل آن 

کشد و سالطین م طول می 15۷9محمدفاتح است اين دوره تا 

سلیم  سلطان  يد دوم،  مددوم، بايز ند: مح تدری مان مق

 کنند.اول، سلیمان قانون و سلیم دوم حکومت می

اين دوره از مهمترين ادوار تاريخی عثمانی است 

تر شدند بزرگ فق  تدا مو ها در اب يرا عثمانی کانون ز ين 

توری روم  مر امپرا به ع صرف و  شرق را ت سیحیت  مذهبی م

ای که شاب بیسات و در پی دو حمله» شرقی پايان دهند. 

نهم مائی  آغاز شد و تا نزديک صبح ادامه داشت صبح 

شنبه  سه  شکاف  29روز  شد.  غاز  مومی آ لۀ ع مائی  حم

سی،  قاپی  نه  قاپی و ادر بین توپ صار  شده در ح جاد  اي

رساانید، از ايان که مهاجمان را به مقصد میمحلی بود 

سنگینی  مام  شد. ت ستقر  یز در آن م سپاه ن کز  روی مر

حملااه را باار اياان موضااع تمرکااز ساااخت... در اينجااا 

امپراتور بر اثر ازدحام فراريها زيردست پا افتاد و 

کشته شد.. بدين سال پ  از جنگی که پنجاه و اهار روز 

ه بال ا به دن ید و  طول انجام که در به  له    18ار حم

مائی  توسط عثمانیها صورت گرفت  29و  12و  6نیسان، 

 –آخرين حملۀ عمومی بزرگترين حمله طی اين جنگ بود  –
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خت  سطنطنیه( پايت ستانبول )ق توری  1125ا سالۀ امپرا

مائی   29ها ق /  85۷جمادی اولل سال  2۰روم شرقی در 

پیشرفت  م فتح شد. و دشمنی که سالیان سال جلوی 1453

کارد اسالم را گرفته و مانند سدی در برابر آن عمل مای

سلطنت و  ين دوران  سته ا های برج مود. از ويژگی سقوط ن

مذهب  شیعه  لت  ين دوره دو ست در ا سلیم اول ا فت  خال

پ  از  سال  سلیم دو  سلطان  بوده  شده  شکیل  صفويه ت

ها، خود را برای جنگ با اياران سرکوبی غائلۀ شاهزاده

کاارد. امااا در اثاار تحرکااات پنهااانی شاااه آماااده ماای

ها بودند، به هايی که تحت ادارۀ عثمانیاسماعیل، شیعه

سوی شاه اسماعیل تمايل يافته بودند که حادثۀ شاهقلی 

نابراين در  بود. ب سانیده  بوت ر به ث سئله را  ين م ا

بايسات علیاه شااه اساماعیل صاورت اثنای جنگی که مای

توانسات دولات هاا مایبگیرد، قیامها و شورشهای شایعه

برای  سلیم  سازد.  خاطره  اار م شدت د به  مانی را  عث

سرکوبی شاه اسماعیل به سوی ايران لشکر کشید که اين 

لشکرکشی منجر به جنگ مشهور االدران شد و هدف سلیم 

نابودی کامل دولت صفويه بود نتیجه اين جنگ شکست شاه 

ن اسماعیل بود.  پايتخت صفويه تبريز به دست سپاهیا

عثمانی افتاده اما بر اثر فشارات ارکان دولت و سپاه 

سلیم تبريز را تخلیه کرد و قريب هزار خانوار تبريزی 

از هنرمندان و تجار و افراد شايسته را به استانبول 

برد. اين جنگ جدای کامل دو دستگاه اسالمی را را رقم 

زده و دو امپراتوری اسالمی با دو سیستم مختلف مبتنی 

ادهااای اماماات و خالفاات رودرروی يکااديگر قاارار باار نه

اند سلیم بعد از اين جناگ و وقاايع سیاسای طای گرفته

حال  کرد و  صرف  قدر را ت شینی ذوال حاکم ن گر  گی دي جن

آماده بود که با ممالیک که خالفت ظاهری بنی عباس را 
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در اين ايام دولت » ايجاد کرده بودند درگیر شود 

رناک قرار داشت. از اين ممالیک در برابر دو دشمن خط

 دو خصم يکی دولت عثمانی و ديگری دولت صفويه بودند.

جنگ بین عثمانی ها و دولت صفويه و نیز پیروزی 

یک را  سنی، ممال سلطان  لدران،  نگ اا ها در ج مانی  عث

سوريه و  فتح در  ين  نت ا به میم کرد و  شادمان  سیار  ب

ن مصر مراسم جشن و سرور برپا شد، زيرا از نظر سلطا

شرقی را از  ناطولی  عراق و ا که  سماعیل  شاه ا یک  ممال

عالء  سرزمینهای  ها در آورد و وارد  صرف آق قويونلو ت

لوب  شده و او را مغ یک(  يۀ ممال حت الحما له )ت الدو

کرده و گذشته از آن با فرستادن مبلغین خود دست به 

هاا خطرنااک تار تبلیغ مذهب شیعه زده بود، از عثمانی

ری عثماني امپراتوری شمشیرزن و بر بود. اما امپراتو

اساس مذهب سنت بود از اين رو حکومتهای سنی پیرامونی 

 بايد تحت قیادت عثمانی قرار گیرند. 

سلطان سلیم در ادامه فتوحات خود به سوی ممالیک 

بای  مان  ست داد تو یه شک نگ ردان نان را در ج فت و آ ر

يک  پ  از  ست و  پ  از شک یک  مانروای ممال خرين فر آ

یک، س سلطنت ممال قراض  سید ان تل ر به ق یت  سله فعال ل

دولت عثمانی را صاحب مناطق آباد و مهمی اون سوريه، 

با  سلیم  سلطان  مود و  جاز ن صر،الجزاير و ح سطین، م فل

خود در  فوذ  به ن سی  فۀ عبا فت از خلی قام خال گرفتن م

شمناک( در  سلیم ياوز)خ فزود  پیش ا بیش از  سالم  هان ا ج

جاه  926 قع در ها ق در پن سرت وا سالگی در ده  يک  و 

سلیمان  سرش  عد از او پ فت ب فات يا اورلی و گاه  قرار

 قانونی موهاج )موهاگ در مجارستان( به روی کار آمد. 

شناسیم باا سلطان سلیمان را به نامهای مختلف می

شکوه و قانونی اين نامها بی دلیل نیست زيرا زمانی 
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-ان مایکه اروپائیان سفارت باه درباار سالطان سالیم

ديدند و به سلیمان لقاب فرستادن سفرا دربار وی را می

-دادند لقب قانونی نیز از آنجا ريشاه مایبا شکوه می

گیرد که يک سری قوانین در امپراتوری منع کرد و تا 

گذاشات زماان سالطان حدود زيادی به قوانین احترام می

موداری  خواهیم ن گر ب ست ا مانی ا مت عث سلیمان اوج عظ

م باشد  152۰تا  1299و اين نمودار از سال رسم کنیم 

قوی،  شی  ست او ارت مودار ا ين ن سلیمان اوج ا سلطنت 

فت  نوان خال شتن ع با دا شروعیت  حام م پر و از ل نه  خزا

اين مسئله نیز حل شده بود. يکی از اهداف امپراتوری 

شمشیرزن عثمان جنگ با دول اروپای بود از اين رو در 

کناد در جناگ یحیت حمله مایاوج قدرت خود به دنیای مس

شاود. و ويان پايتخات مشهور موهاگ مجارستان تصرف مای

افتاد. امپراتوری هاپسبورگ ها اتريشی به محاصاره مای

توان تعبیار شارق علیاه اما مسائل شرقی عثمانی که می

بار از مرزهای غربی  4شرق به آن داد باعث شد سلیمان 

قرارداد يت  که در نها ند  صفويه رو ک سوی  صلح  به 

م بین عثمانی و صفويه  1555آماسیه )آکاسیه( در سال 

شود و اين نقطه عطف در روابط عثمانی و صفويه بسته می

 شناسد. است و عثمانیان صفويان را به رسمیت می

 15۷9دوره پنجم: دوره توقف است که اين دوره از 

مد  1699تا  سوم، اح اون محمد سالطینی  شید و  طول ک م 

م ، سلیمان دوم زمام امور را در دست اول، مراد اهار

ضی  سعه ارا قف تو ين دوره تو ها در ا ند، عثمانی دار

قف  مل تو ند از عوا می ندار حات مه گر فتو ند و دي دار

توان ازفعالیت دولت صفويه در عثمانی در اين دوران می

نام  مانی  بال عث سیه را در ق های رو ست تزار شرق و سیا

سیاسی حکومت خود  برد، دولت صفويه با توجه به نظام
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که مبتنی بر نهاد امامت و تشیع بود دشمن نظام 

مین  شرق ز هه  سیار در جب ها ب لذا عثمانی بود  مانی  عث

اند روسیه مسیحی باه علات سیاسات گیر دولت صفويه شده

کی از  که ي های آزاد  به آب سید  نه و ر سعه طلبا تو

مسیرهای آن بغازهای دار دانل و بسفر بود. و از سوی 

اند دولت روسیه یحانی که زيرسلطه عثمانی بودهديگر مس

کارد. از قارن تزاری را وادار درگیری با عثمانیها می

سالطین  16 ند  شدند و مان ضعف  اار  مانی د سالطین عث م 

اناد ماديريت باا اقتاداری توانساتهمقتدر قبلای نمای

-برحکومت خود داشته باشند و داار ضعف ماديريت گشاته

خ شوه  شیوع ر سوی  ند. از  بین ا شاع در  واری و ارت

کرد از اين رو مقامات بالی عثمانی به اين ضعف کمک می

ضعف نظامی و کاهش منابع مالیاتی دولت عثمانی را در 

تنگنا قرار داده بود تغییر مسیر تجارت جهانی و ضعف 

توان از عمده دليال دوره توقاف اقتصادی عثمانی را می

ريای تازه کشف دانسته زيرا در اين دوره راه تجاری د

شده و عثمانی نتوانست از اين موقعیت و وسعت خاک خود 

شه در  ضعف اندي گر  سوی دي ند از  ستفاده ک خوبی ا ب

عثمانی پديد آمد و اين ضعف از زمان جنگ با صفويان 

اند بساختی شیعه پیش آمد آنان از دنیای غرب غافل شده

خود باور شده بودند و رو به سوی محافظه کاری نهاده 

های جديد شدند و معتقد ودند از اين رو مخالف انديشهب

بودن که همه ایز در وجودشان وجود دارد و نیازمند به 

 کسی نیستند.

از پايان دوره توقف ماا دوره ضاعف و  دوره ششم:

سال  نی از  يم يع مانی دار توری عث طاط را در امپرا انح

سله  1۷93تا  1699 سقوط سل با  ين دوره  های ا م انت

ايران برابر است در اين دوره ما دورۀ بنام  زنديه در
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کشد. در ايان م طول می 1۷3۰تا  1۷18لله داريم که از 

های فرهنگای و هناری اروپاای اندسال بسیاری از شاخصه

گیرد در واقع غرب گرايی مورد تقلید عثمانیها قرار می

و نفوذ فرهنگ غرب که بیشتر جنبۀ تکنولوژی دارد مورد 

ت از مظاهر اين تکنولوژی ماشین ااپ توجه عثمانی اس

شود. اولاین کتاابی کاه توساط است که وارد عثمانی می

شود سقوط اصفهان توسط افغانها های ااپ منتشر میماشین

اساات کااه نويساانده آن ابااراهیم متفرقااه ،وی اولااین 

 تاسیسات ااپ را به عثمانی آورد.

دوره هفتم: حرکتهای قهره آمیز روسیه مزيد علت 

تا شود.  شد  صالحات  نام ا يدی ب مانی وارد دوره جد عث

گیرد و باا کاترين کبیر سیاست توسعه روسیه را پیش می

گیارد ناوه خاودش را مطرح کردن مسئله يونان تصمیم می

با  نگ  ند و ج مانی بک خت عث سابق پايت سطنطنیه  حاکم ق

 1۷۷4کنااد در نتیجااه در سااال عثمااانی را شااروع ماای

جای بین روسیه « کواک قاينار Kuchuk kaynarca» عهدنامه

شود و شبه جزيره کريماه از عثماانی و عثمانی بسته می

م دومین جنگ بین کاترين کبیر  1۷89شود در سال جدا می

رساد و دهد. سلیم سوم به پادشااهی مایو عثمانی را می

شود. اما عثماانی اينادفع ناه از عصر اصالحات آغاز می

گیارد. هاجم قرار مایطرف شرق بلکه از طرف غرب مورد ت

یرو در  سه ن یر فران قالب کب سردار ان پارت  ناپلئون بنا

-م آنجا را تصرف مای 1۷98کند و در سال مصر پیاده می

کند و عثمانی برای اينکه موازنه قدرت را برقرار کند 

م  1839تا  1۷93زند دوره اصالحات از دست به اصالحات می

فاتح علیشااه  کشد که اين دوره منطبق باا دورهطول می

صطفی  سوم م سلیم  ين دوران  ست در ا يران ا جار در ا قا
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دهناد اهارم و محمود دوم اصاالحاتی را انجاام مای

دهند. اصاالحاتی آنان مسائل غرب را مورد توجه قرار می

شین وی  شد در دوره جان شروع  سوم  سلیم  که در دوره 

کناد عثمانیهاا در ايان دوره مراد دوم ادامه پیدا می

کنند اقتدار و قادرت خودشاان را باا مادرنیزه سعی می

کردن ديوانسالری ، ارتش و مالیه به سبک اروپای بدست 

نان دوره  نگ يو یان در ج له اروپائ ما مداخ ند. ا آور

نام  لل ب بین الم سبات  ين دوره در منا يدی را در ا جد

آورد لرد استنفورد رد کلیاف در مسئله شرق را پديد می

نوشت:  18۷6سپتامبر  9مز در يک نامه به روزنامۀ تاي

سیعی را در  سمت و نان ق تدريج ا به  شرق  سئله  ين م ا

مومی  ناً »مذاکرات ع مًا و زبا صاص داده « قل خود اخت به 

 توان از آن بابت در شگفت بود.که نمی

در انتهای دوره اصاالحات دوره بناام  دوره هشتم:

شاود  کاه ايان دوره تنظیمات در قرن نوزدهم آغاز مای

يد در  18۷6تا  1839از گران جد صالح  مه دارد. ا م ادا

اند کاه کنند اينان دانشجويانی بودهاين دوره ظهور می

شوند. و پايگااه در زمان محمود دوم به خارج اعزام می

پا  نان از ارو بوده آ مانی  شرافیت عث نان ا ماعی آ اجت

گیرناد تاا جلاوی ضاعف گردند. آنان تصامیم مایباز می

به  ند.  مانی را بگیر ماتچی داده عث نوان تنظی ها ع آن

شوند فرمانهای بنام خط شريف گل شده است آنان موفق می

خانه و خط شريف همايونی را از سلطان عثمانی بگیرند 

اين اقدامات موجب بوجود آمدن مشروطیت اول در عثمانی 

شد. آنان با گرفتن فرمانها مرکزی را به عنوان مجل  

برای قان نه  يا عدالتخا گاه  جود يا داد گذاری بو ون

. م 184۰آوردن دومین اقدام آنان تاسی  بانک در سال 

صالحات را  سته و ا بر دان فراد را برا قوق ا نان ح بود آ
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در واقع با محوريت عدالت و برابری به پیش بردن آنان 

مسلمان و غیرمسلمان را در برابر قانون يکسان نمودن 

ن و آنان در اقدامی ديگر روزنامه در عثمانی ااپ کرد

اولین روزنامه بنام جريده حوادث انتشار يافت آنان 

مدارس جديد به سبک غربی بنام رشدی )مدارس ابتدائی( 

تاسی  كردند و قانون تجارت برای مسلمان و غیرمسلمان 

یز در  ضی را ن صالحات ار ها ا مودن تنظیماتچی را آزاد ن

به انجام رسانید رهبران تنظیماتچیها عبارت  185۷سال 

از : رشیدپاشا، فوائد پاشا و عالی پاشا که با بودند 

نار  مور برک شا را از ا ها رشیدپا سالم  شیخ ال توای  ف

کردن بدنبال اين جريانات عثمانیهای جوان ظهور کردن 

اناد آناان معتقاد که معتقد به دگرگونی عثمانی باوده

بودن مذهب در جايگاه خود باشد و در عین حال اصالحات 

ار اين جنبش جديد ابراهیم شناسی ادامه يابد بینانگذ

سال  تی را در نوان  1865بود.وي جمعی که ع کرد.  سی   تا

آن اتفاق جمعیت بود فاضل پاشا، اسماعیل پاشا و نامق 

اند و کمالی بعد از ابراهیم شناسی کار را ادامه داده

برای اولین بار لف  ولد وطن )ملت( را بیان کردن و 

ها و کارهای تنظیمات ایکلمه ملت را بکار بردن مجموع 

 .عثمانیهای جوان منجر به مشروطه اول عثمانی شد

دوران نهاام: عثمااانی دوره فروپاشاای و اضاامحالل  

که از  ست  مانی ا توری عث طول  1922تا  18۷6امپرا م 

کشااید در اياان دوره در عثمااانی دو مشااروطیت اتفاااق 

سقوط  بر  يد  یز مز لل اول ن بین الم نگ  تاد. و ج اف

اين دوره سالطین عثمانی عبارت بودند از  عثمانی شد در

مراد پنجم، عبدالحمید دوم و محمد پنجم و محمد ششم ، 

 شود. مشروطیت اول در دوره عبدالحمید دوم شروع می
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سلطان  ست  به د شروطیت اول  شروطیت اول: م م

ين  شد. ا قرار  مانی بر توری عث ید در امپرا عبدالحم

ظیم در  گونی ع یر و دگر لین تغی يده او های پد حکومت

شود زيرا پادشاه در مقابل خود قادرتی اسالمی محسوب می

بیناد مسالمًا ياک همچناین مجلسای بارای بنام مجل  می

یز  ید ن بود، عبدالحم بول  بل ق ستبد غیرقا شاهان م پاد

تحمل اين مجل  را نداشته و هدفش برایدن آن بود. در 

اين موقع جنگهای بالکان بهترين فرصت را به او داد. 

خورد ی در آن جنگها از روسیه و متحدانش شکست میعثمان

دهد. علات و بیشتر قلمروهای اروپای خود را از دست می

ظاهرًا  ها  ين جنگ شها در »ا نۀ شور شاندن بیرحما فرون

ای و بلغارستان اين امار بهاناه« هرزگوين»، « بوسنی»

يت و  بی کفا توری  به امپرا تا  تزار داد  ست  به د

نگ عالن ج ترک ا سته  مت  ورشک سخت مقاو ها  هد. ترک بد

سها در  های رو لی پیروزي ند، و نه»کرد ( و 18۷۷« )پلو

 ( قطعی بود و صلح برقرار شد. 18۷8ادرنه )

ستفانو ) سان ا مان  ستقالل 18۷8پی مان ا ين پی (: ا

ستان،  به « مونتنگرو»صرب کرد؛  فراهم  مانی را  و رو

بلغارستان جديد استقالل داخلی داده شد، تنگۀ داردانل 

س شد و ب قرار  شد،  باز  جارت  برای ت قات  مۀ او فر در ه

شوند و  هدم  نوب من نۀ دا سر رودخا ها در سرا های ترک دژ

ای بابت غرامت بگیرد و قسامتی روسیه مبلغ قابل مالحظه

را که خیال « دوبروجه»وسیع از ارمنستان و قسمتی از 

داشت آنرا با رومانی در مقابل بسارابی مبادله کند 

 تصرف نمايد. 

( پیمااان سااان اسااتفانو 18۷8ن باارلن : )پیمااا

ها را بر ضد تفاوق روسایه در شارق انگلسیها و اطريشی

که  ند  صرار ورز ها  ا شد . آن سبب  خت و  يک برانگی نزد
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اناد  کشورهای  بزرگی که پیمان پاري  را امضااء کارده

که  جود اين با و ند.  ضاء نماي یز ام برلن را ن مان  پی

بريتانیای کبیر به روسیه معترض بود، در نتیجۀ تهديد 

سان  مان  يدنظر در پی ظور تجد به من برلن  گره  نگ کن ج

( 18۷8تشکیل شد. پیمان برلن ) 18۷8استفانو، در سال 

یای  ضاهای بريتان به تقا جع  بود را شی  قت ساز در حقی

ين  مانی در ا ند عث سیه هرا گری و رو طريش هن یر ا کب

مسااائل شکساات خااورد. اياان حااوادث بهانااۀ خااوبی بااه 

ید د مع عبدالحم لع و ق ل  و ق حالل مج ستور ان تا د اد 

مشروطه خواهان را صادر کرد. مجل  اول يک سال بیشتر 

عماار نکاارد. و اسااتبداد حمیاادی آغاااز شااد. ساالطان 

دانست دنیا در حاال دگرگاونی اسات . او عبدالحمید می

یرد. در  قرار بگ عه  گونی جام بل دگر کرد در مقا سعی ن

ارس تشکیل شد و زمان او هزاران کتاب به ااپ رسید، مد

هاای زياادی راه آهن در عثمانی توسعه يافت و روزنامه

شد.  ااپ  ثروت  یزان،  قدام، م ند: ا های مان با نام

گیاارد. امااا عبدالحمیااد جلااوی اياان پدياادهها را نماای

روشاانفکران جامعااه عثمااانی بااا او مخااالف هسااتندو 

ست .  جه ا سئله موا سه م با  ید  های  -1عبدالحم اقلیت

مانی  خل عث جوان م -2دا کان  حاد  -3سئله تر سئله ات م

 عالم اسالمی 

عبدالحمیااد و اقلیتهااا: در داخاال عثمااانی  -1

اناد اقلیتهای قاومی و ماذهبی فراوانای وجاود داشاته

اقلیتها مشکل ساز ارمنیها، يونانیها، و بلغارها که 

همه مسیحی هستند و از طريق دولتهای اروپای و روسیه 

در ايان باین مسائله شوند، کاه علیه عثمانی تحريک می

تًا  سئله نهاي ين م قرار دارد . ا جه اول  نه در در ارام

حتی بعد از عبدالحمید منجر به کشتار ارامنه در سال 
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-23گراه ملت ارمنی تاسانوات »شود میالدی می 1915

ها در  1912 طی آن ترک که  کان  نگ بال مان ج تا ز نی  يع

مقاباال اتفاااق يونااان، صربسااتان و بلغارسااتان و 

هرج و مونتنگر ضاع پر کان از او ند کما ست خورد ها شک و

برند بطوريکه در بحبوحه جناگ باین الملال مرج رنج می

سترده و  1915 سطحی گ شیانه و در  طرز وح به  ها  ترک

ای منظم به قتل عاام ماردان، زناان و کودکاان برنامه

ارمنی پرداختند و مقصود اين بود که حتی عده بسیار 

ی نمانند انانکه پ  از معدودی نیز در قلمرو آنها باق

جوان و  یر و عی از پ سته جم شتارهای د صابیها و ک ين ق ا

یل  سیار قل عداد ب که ت یه را  مار بق کودک و زن و بی

ند.  یرون راند به ب خويش  صرفی  ستان مت ند از ارمن بود

ارمنیااان ماااوراء قفقاااز روساایه تحاات سرپرسااتی 

ستان را در  هوری ارمن سوتیون ، جم  1918مه  28داشناک

ير یر در ا پی گ بارزات  جه م که نتی ند  شکیل داد وان ت

ما  یاورد. ا ندان دوام ن ما ا بود ا سی  ظامی و سیا ن

مرو  بی در قل ساز عجی تاريخ  قش  که ن تی  ترين اقلی مهم

سی،  حام سیا به ل می  تاريخ عظی مود و  فا ن مانی اي عث

اجتماعی، اقتصادی در حوزه خاورمیانه عثمانی و جهان 

ارش اين کتاب استمرار اسالم پديد آورد که تا زمان نگ

هاای فاراوان و حتای يافته و باعث جنگهاا و خاونريزی

بالتر از آن نقش عظیمی در سیاستهای بین المللی جهان 

کند اقلیت قومی يهود هساتند. يهودياان معاصر بازی می

قرن  هان  19تا  مانی و ج مت عث با حکو نانی  شکل آنچ م

یات باا مشکل ايان قوم 19اند اما در قرن اسالم نداشته

سالم  هان ا با ج گر  يدگاه دي مانی و در د توری عث امپرا

م 189۷شود. در اولین کنفران  يهوديان در سال آغاز می

شود. در شهر بال سوي  نقشه يک دولت يهودی پی ريزی می
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ظر  لت در ن ين دو شکیل ا برای ت قه را  سه منط يان  يهود

نوبی،  کای ج ند از امري بارت بود که ع بودن  ته  گرف

خاورمیانااه کااه در نهاياات خاورمیانااه و  افريقااا، و

-سرزمین فلسطین را براي برپای اين دولت در نظار مای

یت  فا و ب شهر يا يد دو  هان خر يان خوا ند. يهود گیر

بودن  ضر  نان حا ستند. آ ید ه سلطان عبدالحم قدس از  الم

تمام بدهیها عثمانی را پرداخت و سالنه مبلغ کالنی به 

ند.  عبدالح مانی بپرداز لت عث فت دو با آن مخال ید  م

-کرد. و يهوديان در پناه غرب به تالش خود ادامه داده

ند. در  هانی 1916مه  16ا مان ن سه پی لی  و فران ، انگ

های آسیايی ترکیه بساتند کاه باه دربارۀ تقسیم منطقه

خوانده شد و بر پايۀ « پیکو -موافقت نامه سايک »نام 

للی، آن قرار شد فلسطین زير سرپرستی هیاتی بین الم

که شکل آن بعدًا با توافق روسیۀ تزاري تعیین خواهد 

شود، شت اداره  نوامبر » ... گ ستان 191۷در دو  ، انگل

اعالمیااه بااالفور )معااروف بااه وعاادۀ بااالفور( را کااه 

بود « میهن قومی برای يهوديان »خواستار پايه گذاری 

ای بهانه« اعالمیه»منتشر کرد. انگلی  با پراکندن اين 

د تا بار وفا به نويدهای خود به امیرمکه، به دست کر

شريف حسین )دربارۀ بنیاد نهادن دولتی عربی( را کنار 

سه، را  با فران خويش  قرارداد  جرای  گذارد و از ا ب

روند حوادث اين قومیت با تحولت جهانی ادغام « برتابد

شديدی پیدا کرد نهضتهای ضديهود در روسیه و اروپا به 

ثمانی متالشی و جمهوری ترکیه بر اوج خود رسید حکومت ع

لوای  حت  مانی ت که ز یت  ين قوم حول ا مد ت کار آ روی 

-امپراتوری بزرگ اسالمی عثمانی به حیات خود ادامه می

هاای داد. پ  از جنگ جهانی دوم باا توجاه باه حمايات

ايالت متحده امريکا روند ديگری را دنبال کرد امريکا 
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اين جنگ در  که برنده نهائی جنگ جهانی دوم بود و

با شکست قطعی آلمان و متحدان آنان پايان  1945سال 

يافت. تنها به سال بعد، يعنی در اهاردهم ما مه سال 

در ساعت شش بعدازظهر به وقت واشنگتن، اسرائیل  1948

ئی   ترومن ر هری. اس  بود، و  شده  بديل  لت ت يک دو به 

جه  عاون وزارت خار لووت م برت  که رو مانطور  هوری ه جم

له آن  خاطر مًا قاب بود حت پدر آن ن گر  ساخت، ا شان  ن

ظیم  های ع لت درگیر ين دو مدن ا جود آ به و با  بود. و 

غرب و  هان  بین ج ماعی  سی و اجت تاريخی، سیا مذهبی، 

جهان اسالم رنگ ديگری گرفت عبدالحمید به غیر از اين 

اقلیتها با اقلیت کردها و اعراب نیز مشکل داشته که 

 اند. طول تاريخ جديد رقم زده روندی از مبارزات را در

جوان  -2 کان  نبش تر جوان: ج کان  ید و تر عبدالحم

اناد و بنیانگاذار آن علای م شکل گرفتاه 1889در سال 

شوکت و علی ساوی بودند. نامی که آنان به خود داده 

-اتحاد و ترقی بود و روزنامۀ بنام مشورت منتشر کرده

شروطیت دوم و قراری م نان بر شی آ خط و م ند  بال  ا دن

کان  شعار تر تدا  بود. اب جوان  های  کار عثمانی کردن 

جوان در انسجام عثمانی بود. اما آنان با عبدالحمید 

اختالف پیدا کردن زيرا آنان خواهان برقراری مشروطیت 

اند و او مخالف ايان ناوع سیساتم حکاومتی باود. بوده

نار  جوان ک کان  با تر تا  مود  سعی ن لی  ید خی عبدالحم

ن ما آ يد ا ختالف بیا ند. ا ظامی بود جوان و ن شتر  ان بی

 1895بین ترکان جوان و عبدالحمید بال گرفت و او در 

به  نان  سیار از آ کرد ب مع  لع و ق جوان را ق کان  م تر

خااارج فاارار کردنااد و در خااارج مخالفاات خااود را بااا 

عبدالحمیااد ادامااه دادنااد. آنااان در شااهرهای ماننااد 

سل کا پراگ و بروک قاهره،  ندن،  های را پاري ، ل نون
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روزنامااه  16۰علیااه ساالطان عبدالحمیااد فااراهم آوردن 

تای آن به زبان ترکی  96مختلف علیه سلطان ااپ شد و 

و بقیه به زبانهای خارجی ترکان جوان دو جناح تندرو 

ید  خواهرزاده عبدالحم تدل را  ناح مع شتن ج تدل دا و مع

کرد اما جناح تندرو از قشرهای متوسط جامعاه رهبری می

و رهبر آنها احمدرضا بود ترکان جوان در بین  بودند

تای  با کود ند و  یدا کرد فوذ پ تش ن شنفکران و ار رو

زناد و مشاروطیت م کنار می 19۰8عبدالحمید را در سال 

 کنند. دوم را برقرار می

عبدالحمید و اتحاد عالم اسالم: عبدالحمید به  -3

لحام سیاسی از سوی دول خارجی از خارج و ترکان جوان 

از داخل در تحت فشار بود. ترکان جوان با فکر غربی 

خواسااتن و عبدالحمیااد مخااالف آن بااود. مشااروطیت ماای

-عبدالحمید با فرستادن مبلغان خود به دنیا اسالم مای

خواست جهان اسالم را متشکل کند و علیه مسیحیان قیام 

-کند در اين راستا سیدجمال الدين اسدآبادی نقش عمده

د و عبدالحمیاد در وهال اول از او کناای را بازی مای

کند. عبدالحمید عنوان خلیفه را مجددًا بارای حمايت می

کند. و برای اينکه اين عنوان جنبه رسامی خود زنده می

با  شتر  باط بی قراری ارت کر بر به ف شد  شته با تر دا

افتد و فکر تاسی  راه آهان را شهرهای مکه و مدينه می

متیاز ساخت راه آهن را م ا 19۰2کند و در سال مطرح می

دهد. تا از اساتانبول باه بغاداد و از به آلمانها می

ند.  جاد ک هن را اي ين راه آ نه ا که و مدي تا م غداد  ب

-م به استبداد عبدالحمید پايان مای 19۰8اما کودتای 

دهد و محمد پنجم زمام امور را دردست می گیرد از اين 

شاود مایم جدای ملیتها عثمانی تشاديد  1918تاريخ تا 

سلح  صلح م حوادث دوران  پ  از  عراب،  یان ا صوص در م بخ
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شود و عثمانی با دول محور جنگ جهانی اول آغاز می

شود اما اين جناگ باه زياان دول محاور و هم پیمان می

گیرد و عثمانی در سراشیب سقوط قارار عثمانی پايان می

 گیرد.می

اياان دوره،دوران انحااالل  :دوره دهاام عثمااان 

عثمانی و بوجود آمدن جمهوری ترکیه بتوسط  امپراتوري

 کمال آتاتورک است .

 

 جمهوری ترکیه

در بوجود آمدن جمهوری ترکیه سه عامل مهم نقش دارد   

 : 

 -3 ناسیونالیسم ترکی  -2 اخذ تمدن غرب  -1

 جمهوری به سبک غربی .

های غربی باه عثماانی آن جامعاه را ورود انديشه

جود آورد که آنان مشروطیت متحول کرد و روشنفکرانی بو

-اول را شکل دادند آنان مذهب را در کنار سیاسات مای

خواستن بدنبال اين روشنفکران که به آنان عثمانیها 

گفتند گروه دوم روشنفکران ظهور کردن که آنان جوان می

ترکان جوان بودند. آنان عقیده داشتند با رفورمیزه 

مت  نار حکو توان آن را در ک مذهب می شت کردن  گاه دا ن

امااا دسااته سااوم از روشاانفکران ظهااور نمااود کااه 

کردناد. جمهوريخواهان بودند. و با ماذهب مخالفات مای

آنان اساس کارشان را بر اساس اصول ناسیونالیسم ترکی 

یاد  یک بن ساس لئ بر ا غرب  سبک  به  مت را  شیوه حکو و 

 اند. گذاشته

نگ  با ج مانی  لت در عث حول دو حوادث و ت ند  رو

خورناد. خاورد دول محاور شکسات مایرقم مای جهانی اّول
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سال  سور را در  هدۀ  سها معا کی از  1919انگلی که ي

کند. بدترين معاهدات عصرعثمانی بود به آنان تحمیل می

شین از  عرب ن های  مام قلمرو هده ت ين معا جب ا به مو

عثمانی جدا شدند و حاکمیت آنان به انگلی  و فرانسه 

د در اين معاهده پیش واگذار شد. تشکیل ارمنستان آزا

برای  بزرگ  ستان  شور کرد شکیل ک نین ت شده، همچ نی  بی

کردها، از ديگر شرايط؛ بغازهای بسفر و داردانل بین 

حروم  تش م شتن ار مانی از دا شدند. عث عالم  لی ا المل

شد و  قرار  مانی بر سیوم در عث ستم کاپیتال يد و سی گرد

تراس سمت  تاد. ق قین اف ست متف مانی بد مور عث  ادارۀ ا

اروپائی به يونانی ها داده شد. هم انین قسمت جنوب 

غربی را به آنان واگذار کردن و عثمانی تجزيه شد. به 

فه  ند. از خلی یر را داد شغال ازم ستور ا نان د تش يو ار

يا سلطان عثمانی خواستند تا برای خلع سالح ارتش کسی 

شا  مال پا صطفی ک یز م ها ن ند. و عثمانی عزام کن را ا

اعزام نمودن ، کمال پاشا به آناتولی برای اين کار 

بًا سالم و دست  مرکزی رفت. ارتش آناتولی مرکزي تقري

جا  به آن خورده را  ست  تش شک باقی ار بود. او  خورده  ن

های  شکیل داد و جنگ شکل را ت شی مت مود. و ارت عوت ن د

سال از  سه  ها  ين جنگ کرد و ا شروع  ستقالل را    1919ا

به سالهای استقالل  .م طول کشید و اين سالها 1922تا

موسوم است در اين جنگها مصطفی کمال با عارنا پاشا 

مال  صطفی ک ند. م ست داد ها را شک ندرس( يونانی عدنا م (

فرانسويها را نیز شکست داد انگلیسها خواستار متشکل 

شدن متفقین علیه او بودند. اما متفقین ديگر حاضر به 

ن مقابل جنگ نبودند اينک ارتش عثمانی در مرزهای يونا

ارتش انگلی  صف آرای نموده بود هیچ کدام از طرفین 

ای در لوزان باین طارفین خواهان جنگ نبودند و معاهده
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شود. کاه باه صالح لاوزان م بسته می 1922در سال 

معروف است. اين معاهده قسمتی از حیثیت از دست رفته 

بزرگ  ستان  ید. ارمن باز گردان سور  هدۀ  مانی در معا عث

شد.  شکیل ن يد و ت فی گرد ستان منت لت کرد شکیل دو ت

ست  به د مانی  مور عث يد. اداره ا غو گرد سیون ل کاپیتول

ظارت  ير ن لی ز بین المل های  تاد و بغاز ها اف خود آن

مانی  پای عث خاک ارو سمتی از  ته و ق قرار گرف مانی  عث

مجددًا به آنها برگردانده شد و نقشه فعلی ترکیه شکل 

جع بندر اسکندرون گرفت اين قرارداد با دو ابهام را

بروز  عث  نونی با عراق ک صل در  شهر مو سوريه و  در 

ين  عد از ا يد ب یه گرد برای ترک نده  های در آي ادعا

خلیفه که محماد  -1اند معاهده دو نیرو در ترکیه بوده

ستانبول .  شم( در ا ید )محمدش بر  -2وح به ره تش  ار

خود را  کز  يد مر تش جد ناتولی، ار مال در آ صطفی ک م

ر داد و مجلسی تشکیل داد بنام مجل  کبیر آنکارا قرا

و در آن نوع نظام حاکم راجمهوری اعالم كردند. و نام 

صد  با مقا فه  جود خلی فت و یر يا یه تغی به ترک مانی  عث

ارتش سازگار نبود . مجل  خالفت را منحل کرد و افراد 

خاندان عثمانی را از ترکیه اخراج نمود و به اين شکل 

م شکل گرفته بود  151۷نی که از عمر خالفت ترکان عثما

خاتمه يافت و حاکمیت طولنی مدت خاندان عثمانی که از 

م آغاز شده بود اتمام يافت و جمهوری ترکیه به  1299

رياست جمهوری کمال آتاتورک شکل گرفته تحولت عثمانی 

شد و  شی  یز متال حولت ن مان ت ست ه شد و بد خذ  غرب ا از 

ومت بر اساس سیستم لئیک اينکه در جهان اسالم نوعی حک

م تاکنون به حیات سیاسی،  1923غربی در جهان اسالم از 

 دهد. تاريخی خود درترکیه ادامه می
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 تاريخ هند

شور  ستانک ست.  هندو توجهی ا بل  شینه قا دارای پی

سان در  ندقدمت ان قاره ه صد  شبه  تا اهار ست  به دوي

 هزار سال میرسد.

 

 دم تاريخ سپیده

ای واقعی آن، تمدن حوزه اولین تمدن بزرگ به معن

با قدمت نزديك به سه هزار سال است كه به  رود سند

لی ندوس وا يا  اي پو  سیعترين  اهارا كه و ست  عروف ا م

در  شهر سوختهگستره تمدنی زمان خود بوده و با تمدن 

ست و  شته ا يك دا مراودات نزد ست و  مان ا يران همز ا

پ  از ورود  با  سالهای  ها آريائیتقري تا  2۰۰۰بین 

 اند. قبل از میالد، هر دو از بین رفته 18۰۰

ورود آريائیها به هند در فرهنگ دين و ادبیات و 

ت سیستم اجتماعي اين سرزمین نقش بسیار مهمی داشته اس

له می شكل كه از آن جم به  سكريتگیری  توان  یه،  سان اول

و سیستم طبقاتی جامعه هند  هندوئیتدوين متون مقدس 

 اشاره نمود.

تا  داريوش کبیر، قلمرو سلطنت هخامنشیدر دوره 

گران، پیشااه وران و  گسااترش يافاات و صاانعت پنجاااب

مد  فت و آ بالعک  ر يران و  به ا ند  نان از ه بازرگا

خی از  تا در بر شتند. و ح يران و  جنگدا یان ا های م

لشگريان هندی بخشی از سپاه هخامنشی را  يونان باستان

شکیل می ند. در دوره  ت شکانیانداد یز،  ا هرداد اولن  م

 نواحی پنجاب را ضمیمه قلمرو پادشاهی خود کرد. 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
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8 
اولین دوران امپراتوری هند با حكومت سلسله 

قبل از میالد شكل گرفت.  2۰۰تا  32۶بین سالهای  موريا

یان،  بل از گوركان تا ق ند  تاريخ ه حاكم  ندترين  قدرتم

دارد كه سومین شاه اين سلسله است. بزرگ نام  آشوكای

وی در تمام جنبه های هنری و اجتماعی و سیستم اداری 

شیاناز  هم  هخامن سیار م ثار ب فت. آ هام گر يران ال ا

ين دور جاری ا لی ح ماد م شیر )ن هار  كره ا ند پی ه مان

 است. تخت جمشیدهند( بسیار تحت تاثیر حجاری 

 32۰از سال  گوپتادومین سلسله قدرتمند به نام 

برخالف  ۵۵۰تا  شته و  یت دا ند حاكم شمال ه میالدی در 

لی را  مان مح جاد حاك نای اي بر مب مت  ها، حكو موريا

ه است. در اين دوران كه ب داده برحكومت مركزی ترجیح می

شناخته می ندوئی  سیك ه شكل  تاريخ كال يین  ين آ شود، ا

متحدتری گرفت و اولین معابد هندوئی به سبك حاضر در 

 اين دوران تاسی  شد.

های  پ  از گوپتا میالدی حكومت سیزده  قرن  تا  ها 

زيادی در شمال هند با درگیری، شكست و پیروزی يكی پ  

تمندی از ديگري برروی كار آمدند. باتوجه به عدم قدر

اين حكومتها، جنوب هند امنیت وآرامش بیشتری نسبت به 

شمال داشت و سرگرم تعامل و تجارت با اعراب مسلمان و 

 خاورمیانهمنطقه جنوب آسیا بود و نقش مهمی در روابط 

 كرد.  ايفا می خاور دوربا 

 

 دوران فرمانروايی مسلمانان

 فتوحات اولیه اسالمی

اولین تماس اسالم با آسیای جنوبی، سال هفتصد و 

يازده میالدی است كه مسلمانان تا كناره رود سند كه 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1
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فتح  ما  ند. ا پیش آمد ست  ستان ا نون در پاك هم اك

اسالم در آن سارزمین در دوره  ٔ  هندوستان و نفوذ گستره

 سبکتکینآغاز شد. در اواخر قرن دهم میالدی  غزنويان

که  بود  سلمان  جوی م ستین جنگ سله نخ ين سل سردودمان ا

بل مرو  کا شی از قل گانو بخ جابدر  راج صرف  پن به ت را 

سال  نویمیالدی  1۰۰۵خود درآورد. در  مود غز  سلطان مح

مرش  يان ع تا پا خت و  ستان تا م( 1۰2۷ق. )۴21به هندو

بار به شمال هند حمله كرد. او پ   1۷تا 1۵بالغ بر 

گشت و نخواست يا  از هر حمله به پايتختش غزنه بازمی

هد.  نا ن قه ب ين منط يدار در ا کومتی پا ست ح نتوان

سفر  ين دوران  يداد ا ترين رو نیمهم حان بیرو به  ابوري

 " است. ماللهندهند بود كه حاصل آن اثر باارزش "

ند  به ه يادی  های ز خت و تاز سیزدهم تا قرن  تا 

گرفت، اما اندان ماندگار نبودند، تا اينكه  صورت می

ند و  صرف كرد لی را ت شهر ده سلمانان  مان م ين ز در ا

اولین حكومت مسلمانان، به نام دوران سلطنت يا غالمان 

ی سلمان را بن حاكم م ند  بر ه سمًا  سالم ر شتند وا ان گذا

 شد.

یه  له اول تارحم خر  تا ستان در اوا شمال هندو به 

امیر میالدی صورت گرفت 1398سال  قرن اهاردهم يعنی به

کانی مور گور تا  تی له و  ند حم به ه سال  ين  لیدر ا  ده

عام کرد.  اش را قتل پیش تاخت و آن شهر را غارت و سکنه

 بازگشت.  آسیای مرکزیسپ  به موطنش در 

 

 گورکانیان

غو توری م که امپرا ند ) یان ه يا گورکان ند  لی ه

یده می هم نام بابری  توری  خويش را  امپرا خود  شوند و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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۰ 
موری می که  تی ست  گی ا توری بزر ند(، امپرا نامید

گان  به ست نواد مورد یر تی ستاندر  ام شد.  هندو جاد  اي

سله از  ين سل تا  1۵2۶ا خش  18۵۷میالدی  میالدی در ب

گی از  ندبزر قاره ه مروزی  شبه  شورهای ا ندشامل ک ، ه

ستان هايی از  بنگالدش، پاک خش  ستانو ب مروزی  افغان ا

کرد. حکمرانان اين سلسله به تدريج تمامی  فرمانروايی 

شبه قاره را تحت فرمان گرفتند اما پ  از مدتی بخش 

ين  شد. ا خارج  نان  یار آ ند از اخت نوب ه هايی از ج

سده  مه  سله در نی مان  1۷سل هانمیالدی و در ز  شاه ج

ين  بزرگ بود. ا هان  توری ج ندترين امپرا ترين و ثروتم

شمار  به های اسالمی امپراتوریسلسله آخرين دوران طاليی 

سال  له  1۷39می رود. در  با حم شارمیالدی  شاه اف  نادر

به هندوستان مقدمات انقراض اين امپراتوری فراهم شد 

کمپانی هند ها نبرد سرانجام  پ  از سال 18۵۷و در سال 

توانساات اياان امپراتااوری را منقاارض کاارده و  شاارقی

 های آنرا تصرف کند. سرزمین

کان  مور تر مرگ تی مانىپ  از  يرو  عث و  آل جال

سرزمین خی  نان، بر بود  ترکما ته  مور گرف که تی هايی را 

ين همه، فرزندان تیمور موفق شدند که تصرف کردند. باا

خود  مانروايی  حت فر سده ت يک  مدت  يران را در  شمال ا

شمکش  کديگر در ک با ي لب  نان اغ لی آ ند. و نگاهدار

ام خود موفق شد که مناقشات اقو شاهرابودند. سرانجام 

هداری  شور را نگ بار ک قدرت و اعت فع و  حدى ر تا  را 

هاى  کند. ولی پ  از مرگ او منطقه تحت فرمانش به قسمت

ها را به حکومت  توانستند آن صفويانتر مجزا شد و  کواک

 وست کنند.خود پی

فت و  یان نر مورى از م ندان تی حال خا ين  با ا

اناادی پسااتر  بااابرنوادگااان تیمااور بااه ساارکردگی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84_%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1
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 ٔ  فرمانروايی خود را به هندوستان بردند و دولت سلسله

یان  که اروپائ ند  یاد گذارد غول بابرى را بن آن را م

 نامند. کبیر می

فرهنگ بود و  فارسیزبان رسمی در دربار بابری، 

نفوذ قابل توجهی در اين دربار داشت و همین  ايرانی

باعث گسترش زبان فارسی و فرهنگ ايرانی در شبه قاره 

 هند شد.

 

 پادشاهان بابری

دوران شااکوه امپراتااوری گورکااانی تااا اواسااط 

به اين  اروپايیانبود که  زيب عالمگیر اورنگپادشاهی 

یر می غول کب نی در دوران  دوره م پ  از وی يع ند،  گوي

 مغول صغیر از قدرت اين امپراتوری به شدت کاسته شد.

 پادشاهان ديگر اين سلسله عبارت بودند از

 م 1۷12-1۷۰۷فرمانروايی:  بهادرشاه اول 

 م 1۷13-1۷12فرمانروايی:  جهاندار شاه 

 م 1۷19فرمانروايی:  سیار شاه فرا 

 م  1۷19فرمانروايی:  رفیع الدرجات 

 م 1۷19جهان دوم( فرمانروايی:  )شاه رفیع الدولت 

 م 1۷2۰فرمانروايی:  نیکوسیر 

 م 1۷2۰فرمانروايی:  محمد ابراهیم 

 شاه مد  مانروايی:  مح م 1۷۴8-1۷2۰م ، 1۷2۰-1۷19فر

 شکست خورد.(  نادرشاه افشار)که از 

 م 1۷۵۴-1۷۴8فرمانروايی:  احمدشاه بهادر 

 م 1۷۵9-1۷۵۴فرمانروايی:  عالمگیر دوم 

 م 1۷۵9فرمانروايی:  جهان سوم شاه 

 م 18۰۶-1۷۵9يی: فرمانروا شاه عالم دوم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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 م 183۷-18۰۶فرمانروايی:  اکبرشاه دوم 

 م 18۵۷-183۷فرمانروايی:  بهادرشاه دوم 

بهادرشاه دوم آخرين فرمانروای گورکانی بود که 

 ها انگلیساایتاااج و تخاات را بااه  ماایالدی 18۵۷در سااال 

به کرد.  گذار  گار  وا که در روز ند  شور ه یب ک اين ترت

شاه يب اورنگو  جهان شاهو  اکبر غاز  ز مدن را آ سیر ت

 کرده بود رو به ضعف نهاد

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A8
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 دوران نفوذ و تسلط اروپايی

قرن  يک  حدود  ند  ستان در ه ستعمار انگل دوره ا

میالدی طول کشید. نفوذ و تسلط  19۴۷تا  18۰۰ونیم از 

لوه له ج ستان در دو مرح تالش  انگل يق  ست از طر شد نخ گر 

جازه فعالیت ست آوردن ا به د شرقی در  ند  پانی ه های  کم

بازرگانی و اخذ امتیازات از حکمرانان محلی يا مرکزی 

سرزمی صرف  به ت جز که  ند ب جابن ه شمیرو  سند، پن و  ک

لت  شدن دو جايگزين  سپ   ید و  یان انجام سقوط گورکان

انگلستان و اعالم انضمام رسمی هندوستان به مستعمرات 

 و متصرفات بريتانیا. 

سال  هاپرتغمیالدی  1۵1۰در  لین  الی نوان او به ع

مان  پايیمهاج ند و در « جاوه»بر  ارو ست يافت  گواد

لیه ع« سیک»و « مراتی»مستقر شدند. هنگامی که طوايف 

و  ها بريتانیايیحکومت پادشاهان گورکانی قیام کردند، 

سوی قرن  ها فران جدا  18در  ند  خود از ه برای  ناطقی  م

افسر « ديلک »بر « يفروبرت کال»کردند، پ  از پیروزی 

فراد  سوی، ا یايیفران شدند. و  بريتان شتر  ند بی در ه

ستینگز مانروای  وارن ه یايیفر مت  بريتان یاد حکو بن

 را در هند استوار گردانید. بريتانیای کبیر

میالدی  18۵۷های سال  شورشبر اثر  بريتانیادولت 

 ٔ  را که گردانناده کمپانی هند شرقی بريتانیا، در هند

داده  هند بود منحل کرد و به اين سرزمین خودمختاری

سال  يا 18۷۷شد. در  که ويکتور تور  مل یاامپرا  بريتان

مخصاوص ملکاه  ٔ  به هند دعوت شد. در آن دوران نماينده

مت  طرف حکو یاکه از  ند  بريتان بر ه شد،  یین می تع

مانروايی می کب از  فر ئی( مر یأت )اجرا يک ه کرد، و 

او را راهنمااائی  بريتانیااادولاات  ٔ  رتبااه افااراد عالی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B7_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B7_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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هندی در سال ای از رهبران  کردند. به تدريج عده می

دستجات و سازمانهای ملی را تشکیل دادند که هدف  188۴

 19۰۶اصلی آنان رسیدن به استقالل تام بود. در سالهای 

بعضی از  ٔ  ادارهنااار شد که  بريتانیا، دولت 191۵تا 

 امور کشور را به مردم هند واگذار نمايد.

بزرگ  بر  که ره بود  گام  ين هن ستقالل در ا نبش ا ج

قیااام کاارد و علیااه اسااتبداد  ماهاتمااا گاناادی، هنااد

یا اه  بريتان خت، اگر بارزه پردا ندی»به م با « گا

يارانش اند مرتبه زندانی شد ولی باز به مبارزات خود 

سال  تا در  مه داد  لت  1933تا  193۰ادا یادو  بريتان

زعمای هند را به کنفران  میزگرد دعوت نمود، لکن از 

 مذاکرات آن کنفران  نتیجه به دست نیامد.

غاز  نگ دودر آ هانیج يان  م ج یافرمانروا  بريتان

در هند حکومت نظامی اعالم کردند و در حدود دو میلیون 

 ٔ  هندی را به سربازی دعوت نمودند و آنها را به جبهاه

پ  از ستادند.  نگ فر تش  ج جاوز ار پنت سال  ژا  19۴2در 

و ]]برمه[، اختالف شديدی در  مالياو  سیامبه کشورهای 

ها  بر آن که ره ند  سلمانان ه سران م ند و  سران ه بین 

بود بوجود آمد. قصد مسلمانان اين بود  محمدعلی جناح

که کشوری مرکب از مناطق مسلمان هند تشکیل دهند. در 

که  گام  یاآن هن کارگر بريتان ست  حزب  به د مت را  حکو

ن خااود را تشااکیل داد، حکوماات گرفاات و هیااأت وزياارا

موجب آن به هند و  قوانینی وضع نمود که به بريتانیا

م.  19۴۷استقالل داده شد. در ماه اوت  پاکستانو  سیالن

سرباز  خرين  یايیآ فت، و در  بريتان ترک گ ند را  خاک ه

هند حکومت جمهوری مستقل خاود را  19۵۰ ٔ  تاريخ ژانويه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7


طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   1135 

اتحاديااه کشااورهای مشااترک اعااالم نمااود و بااه عضااويت 

 درآمد. المنافع بريتانیا

 

 دوران پ  از استقالل

خاود را  ٔ  های پنجساله برنامه 19۵2هند در تاريخ 

برای عمران و آبادانی شروع کرد، ولی روابط آن کشور 

رو باه  کشامیر ٔ  بر سر مسئله پاکستانخود  ٔ  با همسايه

شور  با ک نین  هاد و همچ مت ن مرزی  اینوخا سائل  در م

در تاريخ  ایناختالف نظر پیدا کرد. البته پ  از آنکه 

بتبر  19۵9 به  ت خود را  مرزی  جاوزات  شد و ت ستولی  م

 اینخط مرزی بین  ماکماهون ٔ  خاک هند آغاز کرد، ناحیه

 ٔ  م. هناد همساايه 19۶1اکتبر  31و هند شد. در تاريخ 

خود را به تجاوزهای پیاپی به پادگانهای نظامی متهم 

نیروهااای هنااد  19۶1دسااامبر  18ساااخت و در تاااريخ 

ستعمرات  غالم شامل  پرت که  ماو»را  و « جوا»و « دا

يو» ند. « د صرف درآورد به ت بود،  بی  ساحل غر قع در  وا

بر سپ  د تاريخ اکت های  19۶2ر  کز  ایننیرو به مر

حمله کردند و مناطق شمال شرقی هند را اشغال « جولون»

ند.  خورد پرداخت به زد و  ند  های ه با نیرو ند و  نمود

نیروهای هند در اين جنگ آسیب ديدند، و اون در برابر 

 ٔ  نشینی کردند و منطقاه سربازان این تاب نیاوردند عقب

در  تبتهای ديگر مرزی  واقع در شمال شرقی و قسمت لداا

های  صرف نیرو به ت شرقی  شمال  مد، و  ایننواحی  درآ

واقااع در جنااوب « نامکاشااو»طرف  سااربازان هنااد بااه

ماهون» گری « ماک های دي نین پادگان ستند. و همچ قب نش ع

را تخلیه نمودند. ارتش هند بار  کشمیردر نزديک مرز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
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هم  کز م سه مر مه داد و  خود ادا شروی  به پی گر  دي

 را در نوار مرزی اشغال نمود.ديگر 

نوامبر  شنامنون 19۶2در  ند  کري نگ ه ير ج که وز

صب کرد، و  بود از من ستعفا  هروخود ا عل ن  جواهر ل

وزير وقت شخصًا پست وزارت جنگ را به عهده گرفت.  نخست

های  نوامبر نیرو فتم  ند  ایندر ه ضی ه به ارا جددًا  م

ند از  مت ه که حکو بود  گام  ين هن ند. در ا جاوز نمود ت

شورهای  یابريتک کاو  ان حده آمري يالت مت ناداو  ا  کا

مای  سلحه و هواپی می ا قدار لز که م کرد  مک  ضای ک تقا

ند شور بده به آن ک يد  بع]جد ند من مذکور [نیازم های  . دولت

ند. در  ند را پذيرفت ست ه لت  1۶درخوا  ایننوامبر دو

حمالت نظامی را دوباره به مرزهای هند آغاز کرد و خط 

منهدم « هیماليا»شرقی کوههای  ٔ  دفاعی هند را در جبهه

 3۵نااوامبر سااربازان اااین در طااول  19ساااخت. و در 

 ٔ  ومتر بااه داخاال خاااک هنااد در امتااداد رودخانااهکیلاا

یت» شتهای  به« لوه سام»طرف د ند. در « آ شروی کرد پی

ب  را در سرتاسر  قرارداد آتش اینبیستم نوامبر دولت 

مرزهای هند و این اعالم کرد و تعهد کرد که نیروهای 

ین در خااود را تااا اول دسااامبر بااه داخاال خاااک ااا

کیلومتری خط مرزی که قبال آن را اشغال کرده بود،  بیست

قه که منط کرد  شنهاد  ند و پی به  فراخوا ظامی  ای غیرن

بیست کیلومتر در بین دو کشور بوجود بیايد تا  ٔ  فاصله

زمینه برای مذاکرات دو کشور در مورد اختالفات موجود 

که  شت  صرار دا مذاکرات ا ين  ند در ا شود. ه فراهم 

سااپتامبر در آن  8اااین بااه مواضااعی کااه در  نیروهااای

ند، عقب کز بود ند. در  متمر شینی کن ند  2۶ن نوامبر ه

ب  رد کرد، و روز بعد  پیشنهادهای این را در مورد آتش

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%84%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
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لت  با دو ظامی را  های ن یاقرارداد کمک ضاء  بريتان ام

سامبر  هم د فران 19۶2کرد. روز د بوکن ظور    کلم به من

 و هند تشکیل شد. اینرفع اختالفات مرزی دو کشور 

 ٔ  اختالفات مرزی دولت هند با پاکساتان در منطقاه

توجه  های قابل هنوز برطرف نشده و يکی از نگرانی کشمیر

 جهان سیاست است.

 

 افشاريان

حکومت  ايرانافشاريان، نام دودمانی است که بر 

 بود. نادرشاه افشارکرد. بنیادگذار اين دودمان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
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 مراحل تاريخی

نادر  گذاری  تا تاج صفويان  سقوط   11۴8-113۵)از 

 ه.ق.(

 

 مشهدمقبره نادرشاه در 

در  ايل افشاردر  ه.ش1۰۶۶نادرشاه افشار در سال 

گز شمال  در ساندر  به دو  خرا يل  ين ا مد. ا یا آ به دن

و ديگری ارخلو يا  قاسملوشد: يکی  شعبه بزرگ تقسیم می

لو بود. قرخ یر  شعبه اخ شار از  شاه اف نادر  فه؛    طاي

را شاااه اسااماعیل از آذربايجااان بااه خراسااان  قرخلااو

کوااند و در شمال آن سرزمین، در نواحی ابیورد و دره 

بر گز  تا در برا سکن داد؛  مرو م حدود  تا  باخرز  و 

سیاری  عداد ب شند. ت سدی با هاجم  نان م کان و ترکما ازب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B0%DB%B6%DB%B6%D9%87.%D8%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%AE%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nadershahtomb.jpg
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مان  ها در ز ين ايل باس اولاز ا يل شاه ع سون در ا  شاه

 ادغام گشتند. 

صلی او  به  نادرقلینام ا نوز  سالگی  18بود و ه

شهای  کی از يور مادرش در ي با  مراه  که ه بود  سیده  نر

به اسارت آنها در آمد. بعد از مدت  خوارزم ازبکهای

شت و در  سان برگ به خرا ته و  سارت گريخ تاهی از ا کو

باباعلی بیگ بود. او گروه کواکی  ابیوردخدمت حکمران 

یه  ند ناح ترل ا عد از کن کرده ب مع  خود ج به دور  را 

 نامید. نادرقلی بیگخراسان خود را 

گام افغان ين هن بری  در ا به ره غانها  مود اف   مح

صفوی  شاه سلطان حسینرا تصرف کرده بودند و  اصفهان

را به قتل رساندند. با سقوط اصفهان و قتل شاه سلطان 

نام  به  سر او  سین، پ سب دومح که شاه تهما از  صفوی 

يران  شاه ا خود را پاد بود  ته  قزوين گريخ به  صفهان  ا

ه.ق( ولی حکام نواحی گوناگون کشور حاضر  113۵خواند)

نیز که تنها بر  نمحمود افغابه اطاعت از او نشدند. 

کرد کمی بعد بدست  اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می

نام  به  مويش  سر ع غانپ شرف اف سید) ا تل ر  113۷به ق

ضاع و ين او با ا مان  که از  ه.ق(. همز نادر  حوال  ا

میزان نفوذ خاندان صفوی در میان مردم آگاه بود، به 

سب دوم شد) شاه تهما سپاه او  سردار  ست و   1139پیو

 را به تصرف خود در آورد.  خراسان(. سپ  ه.ق.

( سیستانفئودال بزرگ ملک محمود سیستانی )حاکم 

تا حدی مانع قدرت گیری نادرقلی بیگ شد ولی نادر در 

شتیبانی  1۷2۶سال  سبپ خو  صفوی شاه طهما لی  ان فتحع

جار پدربزرگ  قا جار و  خان قا لی  شاه ق سر  قا )پ آ

جار مدخان قا مود را مح لک مح ست م کرده توان لب  ( را ج

پا شک بر  سان  يران را در خرا شاه ا یت  هد و حاکم ست د

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B3%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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۰ 
سب نیز، نادر قلی را والی خود  نمايد. شاه طهما

در خراسان اعالم کرد و پ  از آن نادر نام خود را به 

طهماسب قلی تغییر داد. سال بعد او مناسباتش با شاه 

و  ترکطهماسب را قطع کرده و بعد از سرکوب اند ايل 

رسد. آنگاه برای به  به حکمرانی کامل خراسان می کرد

وارد جنگ شده در  افغانهاقدرت رساندن شاه طهماسب با 

را در مهماندوست  اشرف افغانريی  افغانها يعنی  1۷29

کی  غاندر نزدي غان)طی دام برد دام اه ن سپ  در مور ( و 

شکست داد  فارسو برای بار سوم در زرقان  اصفهانخورت 

تاز  خت و  مورد تا ستان را  یب وی، افغان سپ  در تعق و 

بدين قرار داده و  مود.  یع ن يار را مط ين د يل ا قبا

هااا بااه پايااان  ترتیااب پاا  از هفاات سااال شااورش افغان

 ه.ق(. 11۴2رسید)

شد و  نگ  خارجی وارد ج شمنان  با د سهاسپ   را  رو

 عثمانیهااز شمال ايران راند، اما در زمان جنگ با 

شی در  جه شور شتند متو شغال دا يران را در ا غرب ا که 

به آن  کرده  ها  کاره ر مه  نگ را نی شد و ج يران  شرق ا

جود  هار و صد اظ به ق صفوی  سب  شاه تهما فت.  سامان ر

با عث نگ وی را  له ج سختی دنبا به  که  فت  یان گر مان

 منهزم شد.

سال  یان  11۴۵در  قرارداد م يک  بال  به دن ه.ق. 

را  آذربايجانشاه طهماسب و دولت عثمانی که بخشی از 

کرد، نادر رهبران ايلها را که  ر میبه آن دولت وا گذا

بودند در يک جا جمع نمود و با ياری  صفويهپشتیبان 

را از شاااهی برکنااار گردانیااده پساار  طهماساابآنهااا 

را به جانشینی ( شاه عباس سومخردسالش به نام عباس)

خود را  يد و  سلطنهبرگز يب ال قع  نا ما در وا ید. ا نام

قدرت اصلی در دست نادر بود. نادر شاه در عرض دو سال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
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جان و  ستانکل آذرباي یانرا از  گرج فت و عثمان  پ  گر

 عثمانیان را به سختی شکست داد. 

 11۵9-11۴8)استواری، شکوه و اوج سلسله افشاری 

 ه.ق.(

 

ويکتوريا و آلبرت در شهر  ٔ  اصلی در موزه ٔ  نادرشاه افشار، نسخه

 لندن

حکمراناان و  ٔ  کلیاهقمری نادرشااه  11۴8در سال 

بر  بالغ  کرد ) مع  غان ج شت م يران را در د خدايان ا کد

که  2۰۰۰۰ کرد  عالم  غان ا شت م شورای د فر(. او در  ن

ستراحت و  به ا صمیم  جام داده و ت خود را ان ظايف  و

دانستند  گیری از کارها دارد. بزرگان کشور که می کناره

او باطنااًا ماياال بااه ساالطنت اساات، وی را بااه ساالطنت 

یب پذيرف بدين ترت ند.  سومت باس  شاهی  شاه ع صفوی از 

افشار با پادشااهی ناادر  ٔ  برکنار شده و حکومت سلسله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nader_Shah_Afshar.jpg
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گذاری ه.ق. تاج 11۴8آغاز شد. نادر اندکی بعد در 

 ماااده تاااريخ، قااوام الااديننمااود. شاااعری بااه نااام 

گذاری وی را  ماوقع»تاج فی  یر  بر روی « الخ که  سرود 

 های دوره افشاريه نیز منقوش گرديد. سکه

برای  مدت  12او  ين  کرد و در ا شاهی  سال پاد

دائمًا به لشکرکشی به نواحی گوناگون مشغول بود و در 

ي ست ا مدت توان حرينن  ندهار، ب خارا، خوارزم، ق و  ب

ها از ايران جدا  بسیاری نواحی ديگر را که برای سال

به ا شده ند. مهمبود  فتح  يران بازگردا فتح او  ترين 

 بود.  هندوستان

های ياغی که پ  از گشايش قندهار به دست  افغان

نادر، به دهلی گريخته بودند. نادرشاه سه بار به هند 

ار نمود که افسران اشرف افغان که جزو غارتگران اخط

نفر( و در قتل عام مردم ايران نقش  8۰۰بودند )حدودا 

اساسی داشتند را به ايران تحويل دهد که در پی عدم 

جنگ گذشتند و در  رود سندتحويل آنها سپاه ايران از 

نال ست داده و  َکر ستان را شک لهندو خت آن را  یده پايت

سپ   کرد.  صرف  لی  8۰۰ت بازار ده غان را در  جاوز اف مت

سی  بیش از  نگ  ين ج شتند.  در ا ند و بازگ به دار زد

که از  فراوان  نائم  با غ نادر  شدند.  شته  فر ک هزار ن

تاج  شت و  يران بازگ به ا بود  نگ آورده  به ا ند  ه

که  نائمی  شت. غ شاه گذا مد  سر مح بر  ند را  شاهی ه پاد

ب شاه  مد نادر  شترين درآ بر بی يران آورد ده برا ه ا

اسات. در میاان ايان  دوران صفويه بارآورد شده ٔ  سالنه

اون  جواهراتی  نائم  نورغ نورو  کوه  يای  خت و  در ت

شانو  طاووس شهريار  کره جواهرن نادر  ند.  شهرت دار

توانای ايران به رغم کمی سپاهیانش در مقابل لشکريان 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
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های نوين  فیل سوار هندی توانست با به کارگیری تاکتیک

را در هم بکوبد. نادر شاه  جنگی لشکر انبوه هندوستان

های رزمی سنگین و کارآمد  بزرگ توانسته بود با آموزش

شمن  برای د عب آور  فزار ر نگ ا يک ج به  خود را تش  ار

تبديل کند. با حمله نادر به هندوستان زمینه تضعیف و 

را فراهم  گورکانیانيا  امپراتوری مغولی هندانقراض 

لت کر مدتی دو پ  از  ستاند و  سط  انگل ند تو پانی ه کم

 بر اين کشور استیال يافت. شرقی

سر  خالق داد و پ یر ا مر تغی خر ع شاه در اوا نادر 

کر کور  یرزا را  ضاقلی م خود خود ر کار  سپ ، از  د. 

پشیمان شده برخی از اطرافیان خود را که در اين کار 

ته  ين نک فتن ا به گ شت. لزم  ست ک صر میدان ها را مق آن

میباشد که همواره پزشکی فرانسوی در رکاب نادر شاه 

ای امکان وجود دسیسه از جانب او  بود که بنا به عقیده

 نیز میرود.

ی خود مجبور بود ها های جنگ او برای تامین هزينه

یل  تا مالیات مین دل به ه یرد،  مردم بگ فی از  های گزا

می هايی در جای شورش شور روی  که  جای ک مانی  لی ز داد و

شورش ين  کی از ا فع ي برای ر ته  نادر  سان رف به خرا ها 

بود جمعی از سردارانش شبانه به اادر وی حمله کردند 

 و اور ا به قتل رساندند.

 

 11۶۰-11۵9) افشاااری فروپاشاای و افااول سلسااله

 ه.ق.(

 شاه( شاه/علی خان)عادل قلی علی

ناادر و فرزناد اباراهیم  ٔ  خان برادرزاده علیقلی

تاار  خااان در بیش قلی اساات. علی خااان ظهیرالاادول بوده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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شی مراه او بوده لشکرک نادر ه یل  های  به دل ست و  ا

است. باه  نادر بوده ٔ  شجاعت و دلیری همواره مورد عالقه

های دوران  دلیل مشکالت اقتصادی پیش آمده از کشورگشايی

 ٔ  های بسیاری که نادر برای تامین هزينه نادر و مالیات

گرفت، هر از اند گاهی شورشای  مردم می ٔ  ها از توده جنگ

شه پا می در گو به  شور  ين  ای از ک کی از ا شد. در ي

ادر، ها کااه در سیسااتان بااه پااا شااده بااود، ناا شااورش

به  قلی علی ند.  سرکوب ک تا آن را  کرد  مامور  خان را 

یل آن سیاری از  دل به ب سبت  مر ن خر ع نادر در اوا که 

اطرافیانش بدبین شده بود، تهماسب قلی خان جالير را 

خان به سیستان منصوب کرد. در میان  قلی به همراهی علی

خان سر از اطاعت نادر برداشت و بر  قلی راه بود که علی

شورش ضد ا ين  مانی از ا کرد. ز یام  شد و ق ياغی  و 

 نگذشته بود که نادر به دست درباريان به قتل رسید.

 ٔ  خاان اريکاه قلی پ  از آگاهی از قتال ناادر علی

های آن را تسخیر کرد و رضا  قدرت نادر، کالت و گنجینه

فرزندان نادر را باه قتال رسااند.  ٔ  قلی میرزا و همه

سالم به در برد. سپ   تنها شاهرا میرزا بود که جان

شاه در  يا عادل شاه  لی  قب ع ثانی  جمادی ۷با ل  11۶۰ال

در مشهد بر تخت پادشاهی نشست. در اين هنگام بود که 

شش بذل و بخ به  ست  مردم د ضايت  سیار از  برای ر های ب

نه خود  گنجی کواکتر  برادر  شاه  لی  نادر زد. علیق های 

ايران  ابراهیم خان را به مناطق مرکزی جنوبی و غربی

عادلشاه، محمد حسن  ٔ  گماشت. در طول حکومت يازده ماهه

خان قاجار قیام کرد و نیز برادرش ابراهیم خان نیز 

خود را در  که  شاه  شورش زد. عادل به  ست  ضد او د بر 

ديد به تهران گريخت ولی  برابر شورش برادرش توانا نمی
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خان او را در تهران دستگیر کردند و  طرفداران ابراهیم

به به  یز  خان ن براهیم  ند. ا يل داد خان تحو براهیم  ا

 مانند نادر، او را کور کرد.

 

 ابراهیم خان

ابراهیم خان از همراهان نادر در جنگ با ترکان 

شورش یز در  گاه  بود و ن نادر، جاي یر در دوران  های اخ

مهمی در سرکوب آنان داشت. او همچنین شورش سام میرزا 

 را در اردبیل سرکوب کرده بود.

 شاهرا میرزا

او به دلیل اصل و نسب خود که از نوادگان سلطان حسین 

نادر نسبت  ٔ  رفت و نیز احترام و عالقه صفوی به شمار می

به او دارای محبوبیت نزد مردم بود که همین نیز باعث 

 شد تا به حکومت برسد.

 

 های مهم اين دوره ويژگی

 ويژگیهای مهم حکومت افشاريه:

  نظام اداری و حکومتی ايران 

  نظام اجتماعی ايران 

  نظام اقتصادی ايران 

  مناسبات خارجی ايران 

 

 افشاريان از نظرگاه ديگر

  افاشاريه

  نادر قلي فرزند امام قلي از قبیله " قرخلاو "

فت .  مي ر شمار  به  شار  يل اف شاخه اي از ا كه  بود 

طايفه مزبور ، از آغاز سلسله صفوي براي جلوگیري از 
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سان  شمال خرا قه  به منط نان  كان و تركما جوم ازب ه

شد و در منط ستقرار كوچ داده  گز ا یورد و دره  قه اب

فت خان يا هدي  نادري ، میرزام بار  سمي در مورا ر  .

نبه بیست و هشت محرم سال تاريخ تولد نادر را روز ش ،

هزار صد هجري قمري ذكر كرده و با توصیف مختصري از 

حیات عشايري ، اصل و نسب آخرين فاتح بزرگ آسیايي را 

تا  نادر  ست  سلم ا چه م ست . آن شته ا گاه دا پرده ن در 

طغیان افاغنه غلزايي قندهار و برافتادن حكومت دويست 

مي برده و  و پنجاه ساله صفويان ، در گمنامي به سر

زندگاني بي پیرايه اوپاني او ، تنها با هنر نمايیها 

 و قهرمانیهاي ساده اي همراه بوده است . 

سال  صفهان در  به  1135سقوط ا خوبي  نه  ه.ق. بها

دست سركشان داخلي و مدعیان خارجي ايران داد تا هر 

يك از گوشه اي سر برآوردند و كشور را به هرج و مرج 

د . نادر نیز در راس گروهي كه براي طولني مبتال كنن

حمايت از حیات و هستي اهل ابیورد فراهم ساخته بود 

پ  از  فت و  قرار گر قه  مین منط خان ه خدمت  تدا در  اب

ازدواج پیاپي با دو دختر او ، وارث حكومت محلي كواك 

ه.ق كه شاهزاده سرگردان  1139وي شد . آن گاه در سال 

س یرزا ( در ج سب م هان صفوي ) تهما ياران و همرا تجوي 

 فداكاري بود به او پیوست و عزم نجات ايران كرد . 

با  كه  یاپي  نگ پ هار ج خالل ا شار در  سردار اف

شورشیان افغان داشت توانست سردسته آنان ، يعني اشرف 

سردره  غان ،  ست دام ناطق مهماندو هانش را در م و همرا

قان  صفهان و زر خورت ا اه  هران ( مور يك ت خوار ) نزد

ارس در هم بكوبد . راه را براي استقرار مجدد حكومت ف

صفوي هموار كند . پ  از آن در طول اندين نبرد بزرگ 

و كواك با تركان عثماني كه بیست سال طول كشید ) به 
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بود. وي  یروز  نادر پ جا  مه  مورد ( ه يك  یر از  غ

نیروهاي عثماني را شكست داد و آنان را از خاك ايران 

یه در هي ال ستان تا منت ستان و گرج سیاه و ارمن ياي 

بیرون راند . نیروهاي روسي نیز كه وصیت پتر كبیر از 

اختالفات دروني ايران استفاده كرده بودند با سیاست و 

تدبیر عاقالنه وي تمامي خطه شمال و باريكه ساحلي خزر 

را ) از دربند و باكو تا مازندران ( تخلیه كردند . 

به م هاي  هره گیري با ب شاه نادر  كه  ضعفهايي  قع از  و

سب دوم )  شان داد  1125/  1145تهما خود ن ه.ق. ( از 

ند  لع فرز با خ پ  از آن  كرد.  لع  سلطنت خ وي را از 

خردسال شاه تهماسب دوم يعني عباس سوم از سلطنت خود 

ه.ق. بااا راي و اراده بزرگااان ،  1148در شااوال سااال 

به اي  یان عالیمرت سفیدان و روحان يش  كه سرداران ، ر

در دشت مغان گرد آورده بود ، سلطنت نشست . اقدامات 

جاد  ندهار و اي لي در ق شان داخ سركوبي سرك عدي او ،  ب

نظم در سراسر كشور بود . از آنجا كه دولت گوركاني 

به  بود و  ناه داده  غان را پ يان اف عي از فرار ند جم ه

توقعات نادر نیز وقعي نمي نهاد، نادر نااار شد كه 

قار شبه  فريقین ، در عازم  یان  عي م برد قط شود . ن ه 

فوريه  24ه.ق. )  1151ذيعقده سال  15منطقه كرنال در 

كاني  1۷39 شاه گور مد  ست مح به شك كه  ه. ( روي داد 

انجامید . نادر به همراه سپاهیان خود وارد دهلي شد 

خت  باره ت يف ، دگر یاد حر عالم انق سكه و ا ضرب  پ  از 

. پادشاه گوركاني نیز  سلطنت را به محمد شاه واگذاشت

در مقابل آن ، مناطق غربي آب اتك و رودخانه سند را 

حین  نادر در  كه  شهرت دارد  كرد .  سلیم  يران ت به ا

عزيمت به هند حاكمي براي كشمیر معین كرد، ولي دليل 
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قه در  بر آن منط یت او  یت حاكم باره تثب گري در دي

 دست نیست . 

خدايارخان يران  به ا نادر  شت  سي  در بازگ عبا

نادر  ) كه  مود  غاز ن ماني آ سند ( نافر مانرواي  فر

نه  جدد وي و افاغ ساختن م یع  براي مط سالي را  ناگزير 

متمرد منطقه صرف كرد و تمشیت كامل به امور آن نواحي 

ه.ق. لشكر كشي شاه  1153داد . واقعه مهم پاياني سال 

ايران به ماوراءالنهر و تصرف مناطق جنوبي آمودريا ) 

بود . ابوالفیض خان ) از احفاد انگیز ( به   (جیحون 

شكست قطعي معترف شد و از سوي نادرشاه حكومت سمر قند 

و بخارا و آن سوي رودخانه تا صفحات سغد و فرغانه را 

خوارزم (  لي  خان ) وا بارس  ما ، ايل ست آورد . ا به د

 از در جنگ در آمد و لمحاله جان بر سر دعوي نهاد . 

رزم جايگاااه تاااريخي خااود را باادين سااان ، خااوا

بازيافت و صفحات مابین دريااه هاي آرال و مازندران 

نوني  ستان ك با قزاق كه  قديم ،  چاق  شت قب حوالي د تا 

 فرمان پذير شدند .  مطابقت دارد ،

شخیص و داوري در  كه در ت شتباهي  ثر ا بر ا نادر 

مورد سوء قصد كنندگان به خود مرتكب شد ، به فرزند 

رضا قلي میرزا ( خشم گرفت و اشمهاي او ارشد خود ) 

اين فاجعه موجب شاد كاه   ه.ق. (. 1154را كور كرد ) 

ني  حوالش فزو مت ا شود و وخا شوش  ني وي مغ تدال روا اع

يابد . اغتشاشات داخلي لزگیها در داغستان و قیامهاي 

محلي فارس و گرگان و ديگر نقاط همراه با لجاجتي كه 

شنهادي وي نشان مي دادند عثمانیها براي رد شرايط پی

و از پذيرش مذهب شیعه جعفري به عنوان ركن پنجم اسالم 

سرباز مي زدند ، موجب گرديد كه نادر از لشكركشي به 
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روسیه و استانبول و مناطق ماوراءالنهر منصرف گردد و 

 درگیر گرفتاريهاي نف  گیر و ايذايي داخلي شود .

ران مقربي سرانجام هالكت وي به دست جمعي از سردا

انجام گرفت كه همگي بر جان خويش بیمناك بودند . به 

همین سبب با توطئه هولناكي كه در يازدهم ماه جمادي 

سال  ثاني  ند ، او را از  116۰ال یب داد اان ترت در قو

 پاي در آوردند . 

بار  خرين  براي آ كه  بود  ياني  نادر از فرمانروا

سان يران ر فالت ا عي  حدوده طبی به م يران را  با ا ید و 

قوق  ستیالي ح تا ا شید  گي ، كو ظیم جن شتیهاي ع تدارك ك

 تاريخي كشور را بر آبهاي شمال و جنوب تثبیت كند . 
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 جانشینان نادر شاه افشار 

با افول دولت نادري ، سرزمین پهناور فالت ايران 

نگ  مده و ر فش در آ يك در ير  به ز مدتها  پ  از  كع 

يگااانگي پذيرفتااه بااود ، از هاام پاشااید . همچنااین ، 

شار  شاه اف یت  مت و حم كت ه كه از بر عددي  سرداران مت

بزرگ (  یروي آن  به پ ند )  ته بود یت ياف بار و اهم اعت

سردادند. از م شورگیري  كه صالي ك ندي  صر قدرتم یان عنا

مي  ند ،  مت كرد يران حكو لف ا شهاي مخت بر بخ ند  يك ا

 توان از مدعیان زير نام برد : 

ه.ق. ( : از سوابق  1163/  1193كريم خان زند ) 

سال  تا  ند  خان ز ندگي  خانگي  1163ز هاي  كه جنگ ه.ق. 

بازماناادگان نااادر شاااه بااي كفااايتي آنااان را بااراي 

ساخت و  شكار  تداري آ براي مملك صه را  بع آن عر به ت

ست  بري در د ید ، خ ستعد گردان يد م قدرتهاي جد هور  ظ

نیست . به دنبال اغتشاشات گسترده و عمومي اين ايام 

خان  بوالفتح  خان و ا مردان  لي  مراه ع به ه ند  خان ز

يك از  هیچ  اون  شكیل داد و  ثي ت حاد مثل یاري ات بخت

به  اار  شمرد ، نا مي  تر ن گري كم خود را از دي نان  آ

نزاعهاااي داخلااي روي آوردنااد . ساارانجام كااريم خااان 

مامي  بر ت مي  بارزه دائ سال م شانزده  پ  از  ست  توان

حريفان خود از جمله محمد حسن خان قاجار و آزاد خان 

بي و شمالي و غر كزي و  صفحات مر ند و  به ك غان غل  اف

یرد یار بگ يران را در اخت نوبي ا صادق ج برادر وي ،   .

سا شد در  فق  یز مو صره را از  1189ل خان ، ن ه.ق. ب

فاذ  یب ، ن ين ترت به ا يد و  تزع نما ماني من مت عث حكو

اوامر دولت ايران را بر سراسر اروند رود و بحرين و 

عد از در  ند . ب سلم گردا فارس م لیج  نوبي خ ير ج جزا
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هم  جان  به  شیانان او  باره جان ند دگر خان ز شت  گذ

ستمر ، هاي م نگ و نزاع با ج ند و  يت  افتاد نه تقو و زمی

فراهم  جار را  سله قا خان و سل مد  قا مح تدار آ سب اق ك

 آوردند . 

شاهرا افشار: به دنبال قتل نادر ، نخست برادر  

قدرت را در  مام  شاه ( ز خان عادل لي  زاده او ) علیق

رادر خود ) دست گرفت و به فاصله يك سال ، به دست ب

خان ( براهیم  شاهرا ،  ،مغلوب  ا شت .  نداني گ كور و ز

اقلي میرزا ) نواده نادر ( سرانجام بر بني فرزند رض

شدن  نا  بر نابی یل  به دل اون  شد و  یروز  مام پ اع

مان  به ه جرم  شت ، ل شور را ندا مور ك نايي اداره ا توا

فرمانروايي بر مشهد و نیشابور و گاه هرات و بخشي از 

صفحات خراسان شمالي بسنده كرد . حكومت او با توجه 

برا ند  خان ز كه  مي  ني به احترا خود ، يع مت  لي نع ي و

ه.ق.  121۰نادرشاه ، داشت ، بالمعارض بود و تا سال ) 

( كه آقا محمد خان سراسر ايران را به تصرف خود در 

 آورد ادامه يافت . 

سرداران   كه از  مرد  ين  بدالي : ا خان ا مد  اح

بود، در  كار  خر  صديق وي در اوا هان  نادر و از همرا

كابل استیال يابد و با  اندك مدتي توانست بر قندهار و

حمالت پیاپي بر مناطق سند و پنجاب و كشمیر بر وسعت 

قدس  شهد م به م كه وي  ضاتي  يد . تعر خود بیفزا مرو  قل

كرد ، بي نتیجه ماند و اون كريم خان زند به احترام 

شهايي از  بود ، بخ شرقي ن صفحات  جه  نادر متو فاد  اح

 ماند .  سیستان و بلواستان هم در ربقه اطاعت او باقي

شروان و   ناطق  كه م يران  شمال ا شهايي  ضاع بخ او

تا  فت  مي گر بر  ستان را در  ستان و گرج اران و ارمن

يت از آن  موع حكا ما در مج ست . ا مبهم ا ندازه اي  ا
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دارد كه به تبع سوابق سر بر خط فرمان خان زند و 

جانشینان وي داشته اند . در اين میان ، هراكلیوس ) 

از سرداران مورد اعتماد نادر شاه  والي گرجستان ( كه

مام  خود اهت لي  قدرت داخ هاي  يه  كیم پا به تح بود ، 

سله  كار سل يان  تا پا كه  ست  لوم ا لیكن ، مع يد .  ورز

تي دوره اول  جار و ح مان قا سلطنت دود غاز  يه و آ زند

 1218 � 1228جنگهايي كه به مدت ده سال طول كشاید ) 

طااولني روسااها و بااه ساالطه   م. ( 18۰3 - 1813ه.ق. / 

ته  يران را پذيرف تاريخي ا یت  كان حاكم شد ، كما جر  من

                     بوده است .

بخشهاي شمالي خراسان و ماوراءالنهر ) بخارا ، 

هاي  ني خان حت حكمرا خوارزم ( در ت يا  یوه  سمرقند و خ

ازبك و تركماناني بودند كه خود را از دودمان انگیزي 

ني بر خود مختاري داخلي و در مي شمردند و روابطي مبت

يران را  كزي ا قه مر قدرت فائ به  كین  حال ، تم عین 

 ضروري مي ديدند . 

 

 زنديان
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 کريم خان زنديادگار  شیرازمسجد وکیل در شهر 

ندانی  نام خا ند  مان ز يا دود يه  يا زند نديان  ز

شی  یان فروپا که م ست  شاهی ا شاريانپاد مدن  اف تا برآ

بر سر کار  ايرانبه درازای اهل و شش سال در  قاجار

ايل اری کريم خان زند از به سردمد سلسلهبودند. اين 

ند سال  ز مری در  11۶3که از  جری ق يرانه قدرت  ا به 

رسید او فردی مدبر و مهربان بود. کريم خان خود را 

يا یل الرعا قب ) وک ید و از ل کرد. شاهنام یز  ( پره

در آبادانی آن کوشش  را پايتخت خود گردانید و شیراز

نمااود. ارگ، بااازار، حمااام و مسااجد وکیاال شاایراز از 

 است. به يادگار مانده کريمخان زند وکیل الرعايا

ه.ق.(:  11۶3 – 1193) کريمخان زند وکیل الرعايا

های  ه.ق. که جنگ 11۶3از سوابق زندگی خان زند تا سال 

بی کفايتی آنان را برای  نادر شاهخانگی بازماندگان 

برای  صه را  بع آن عر به ت ساخت و  شکار  تداری آ مملک

قدرت هور  ست  ظ بری در د ید، خ ستعد گردان يد م های جد

نیست. به دنبال اغتشاشات گسترده و عمومی اين ايام 

ابوالفتح و  علی مردان خان بختیاریخان زند به همراه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF_%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B6%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Vakeel-mosque.jpg


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  115

4 
اتحاد مثلثی تشکیل دادند و کسی را  خان بختیاری

بااود را بااه نااام  صاافوياناز سااوی مااادری از تبااار 

به شاهی برداشتند. ولی اون هیچ يک  اسماعیل سوم شاه

تر نمی گری کم خود را از دي نان  به  از آ اار  شمرد، نا

های داخلی روی آوردند. سرانجام کريم خان توانست  نزاع

پ  از شانزده سال مبارزه دايمی بر تمامی حريفان خود 

له جار از جم خان قا سن  غانو  محمدح خان اف به  آزاد  غل

کند و صفحات مرکزی و شمالی و غربی و جنوبی ايران را 

روی خوش نشان نداد  ها انگلی در اختیار بگیرد. وی به 

خواهنااد ايااران را ماننااد  هااا می گفاات آن و همااواره می

، صادق خان، نیز موفق شد در کنند. برادر وی هندوستان

منتزع نمايد  عثمانیرا از حکومت  بصرهه.ق.  1189سال 

ر و به اين ترتیب، نفاذ اوامر دولت ايران را بر سراس

ندرود حرينو  ارو نوبی  ب ير ج فارسو جزا لیج  سلم  خ م

 گرداند.

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B9_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 خان زنديان پ  از کريم

پ  از در گذشت کريم خان زند دگرباره جانشیانان 

نگ و نزاع با ج ند و  هم افتاد جان  به  ستمر،  او  های م

مد  غا مح تدار آ سب اق يت و ک نه تقو سله زمی خان و سل

جار سال  قا ند. در  فراهم آورد مری  12۰9را  جری ق ه

های بسیار  زند پ  از رشادت پادشاهآخرين  لطفعلی خان

ست  به د غآن  جارآ مدخان قا به  ا مح عروف  خانم ته   اخ

 کشته شد.

آغامحمدخان با به دست آوردن شهر شیراز دست به 

ک سانی  شتار ک سران ک ند زد، پ ند بود مان ز ه از دود

لطفعلی خان را اخته نمود و دستور تجاوز جنسی به زن 

ين  نان ا گر ز ند و دي خان ز لی  تر لطفع باردار و دخ

به  يا  ندان  ين خا ستگان ا مان را داد. واب مانیدود  عث

شه يا در گو ند  شته  گريخت يا ک ستند و  نامی زي ای در گم

شدند. از میان تبار شاهان اين دودمان تنها از پشت 

مروزه  که ا ند  جا ما به  ندانی  ند فرز خان ز مراد  علی

ندگی نمی يران ز نان در ا له آ سته دنبا ند. د ای از  کن

ندان  ين خا يان ا که از دوده فرمانروا یز  نديان ن ز

 ها به پیشه کاروانداری پرداختند. ا سالنبودند ت

البته دستگاه ديوانی زند به رهبری مرد زيرکی 

که به لطفعلی خان خیانت  خان کالنتر ابراهیم حاجبه نام 

کرده بود يکراست به قاجارها پیوست و به جز تنی اند 

فادار  مرگ و تا دم  ند  مانروای ز سین فر به واپ که 

 ماندند ديگران رويه ابراهیم خان را پیش گرفتند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 فرمانروايان زند

 هجری( 1193-11۷9؛کريم خان زند(  

o خان  زکی؛ پسر کريم خان بود که محمدعلیخان زند

 او را زمانی کوتاه به پادشاهی برداشت.  زند

 ؛ او فرمااانروايی 1193-1193؛ ابااوالفتح خااان زنااد

ای را پ  از مرگ پدرش کريم خان داشت ولی  هفتاد روزه

زکی خان به عنوان نايب او کنترل همه ایز را در دست 

 داشت. 

 کرماااان؛ وی در 1193-1193؛ ادق خاااان زنااادصااا 

شاهی  عوی پاد بود و د ته  به راه انداخ مانروايی  فر

ساند و  شیراز ر به  خود را  خان  کی  ترور ز با  شت.  دا

ان شکست فرمانروايی را به دست گرفت. ولی از علیمرادخ

 خورد و نابینا و کشته شد. 

 زکای  ٔ  ؛ وی خاواهرزاده1199-1193؛ علیمرادخان زند

بر  غاز  بود. او در آ صفهانخان  مان می ا ند و  فر را

توانست بسیاری از رقیبان را کنار بزند و بر پايتخت 

 دست يابد.  شیراز

o و جانشین وی ؛ پسر علیمراد خان خان زند وي  شیخ

 بود. وی به فريب جعفرخان کشته شد. 

 ند خان ز بود. وی 12۰3-1199؛ جعفر خان  صادق  سر  ؛ پ

 به دست هواداران صیدمرادخان ترور گشت. 

 ؛ او از بزرگان زند بود که پ  از صیدمرادخان زند

 ترور جعفرخان هفتاد روز در شیراز فرمان راند. 

 ؛ پساار جعفاار خااان و 12۰9-12۰3؛ خااان زنااد لطفعلی

 کرمانزند. در آغاز بر شیراز و آنگاه در واپسین شاه 

به نبرد پرداخت  آغا محمدخان قاجاربا  طب و  خوار -

د و پ  از کور شدن و تجاوز ولی سرانجام به دام افتا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B9_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B9_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE%E2%80%8C%D9%88%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B9_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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شد  شته  قال داده و ک هران انت به ت سیار  شکنجه ب و 

 باشد.  در بازار تهران می ها بازار کفاشمقبره وی در 

 

 رابطه با ديگر کشورها

با  نديان  ستانز گانی  انگل ندهای بازر دارای پیو

بودند و برخی سران اين دودمان همچون واپسین شاهشان 

ای بااا  خااان برخوردهااای نزديااک و دوسااتانه لطفعلی

نمايندگان اين کشور داشتند. هراند برخورد کريم خان 

سی ست؛ وی اینی با انگلی رآوازه ا تاريخ ُپ های  ها در 

سی شی انگلی ست و پیشک شان شک پیش روي های  ظرف ها را در 

بینید مال ما  مسی ايرانی را به زمین زد و گفت که می

به ظرف یازی  ست و ن تر ا لی  به نداريم؛ و شما  های 

نمايد اين از عاقبت انديشی بنیانگذار اين دودمان  می

به  تازگی  به  ستان  که هندو اه  شد  ستعماربوده با  ا

ها درآمده بود. ولی با اين همه وی به شرکت  انگلیسی

را  بوشهرانگلیسی هند شرقی پروانه زدن تجارتخانه در 

شید شان بخ سهیالتی بدي سیداد و ت اه . انگلی های  ها پار

آوردند و در برابر کريم خان ايشان  پشمی به ايران می

را از حق گمرک معاف نمود. ولی بازرگانان انگلیسی حق 

بیرون بردن طال و نقره را از ايران نداشتند و نااار 

بودند برای بهای کالهای خويش کالهای ايرانی خريداری 

 کنند.

نیز از سوی کريم  )میالدی( 1۷۷۵در سال  بصرهفتح 

نداختن با نق ا برای از رو نق خان  مانی و رو گانی عث زر

بخشیدن به بندرهای ايران بود اه که پنج سال پیش از 

شهر  خويش را در بو نه  سی تجارتخا نان انگلی آن بازرگا

بر  گی  با ایر ند و  موده بود پا ن صره بر سته و در ب ب

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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صره آن ااره ب شرط ها  که  جز اين شتند  های  ای ندا

 ايران را در راه بازرگانی بپذيرند.

 انگلستاننیز در آن زمان هماورد بازرگانی  هلند

را اشغال کرد  جزيره خارکبود، اين کشور در اين زمان 

و آن را محور بازرگانی خويش با ايران و عثمانی قرار 

راهزنی  )میالدی( 1۷۷۶داد ولی ديری نگذشت که در سال 

ظاهرًا به اشاره زنديان خارک را گرفت  میرمهنابه نام 

 ها را بیرون راند. و هلندی

ای  ها نیز پیوندهای بازرگانی گسترده همچنین روس

 اند. در اين روزگار با زنديان داشته

هااای  اروپايیااان حرکت سااده هااژدهمدر نیمااه دوم 

کريم  ند و  کرده بود غاز  شرق آ خويش را در  ستعماری  ا

خان از اين جنبش اينان هشیار بوده و به پیروانش نیز 

 است. داده هشدار می

 

 ها در دوره زنديان وضع توده

کريم  شهرياری  خش  به دو ب ند  خان و دوره دوره ز

 پ  از بخشپذير است.

 خان وضعیت مردم در زمان پادشاهی کريم

ساده مرد  که  شتن  او  مالت و انبا به تج بود  زی 

دارايی کششی نداشت و بیشتر سرمايه کشور را به مصرف 

رساند. او دوست داشت مردم در  نیازهای درونی کشور می

ين  ند و در راه ا ندگی بکن شادی ز سايش و  مش و آ آرا

خويش می بی آرزوی  سانی  که ان شید. او  بود در  کو آليش 

شد و  شد و از روزگار آنان آگاه می توده مردم حاضر می

رساند.  ها ياری می گاه در انجام کارهای پست نیز بدان

 است. ها گفته شده از مهربانی و بخشش او داستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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 خان وضعیت مردم پ  از پادشاهی کريم

ر باز به هم ريخت و با مرگ کريم خان اوضاع کشو

به  سیاری  شار ب ند ف ندگان ز قدرت بازما سر  بر  برد  ن

مان  ندان مرد ين خا تادن ا تا در براف مردم آورد. ح

شدند که فرمانروايی را از  قاجارهايیبسیاری قربانی 

ده بودند، برای نمونه باليی که بر سر مردم زنديان ربو

 توان نمونه آورد. آمد را می کرمان

 

 زنديان از نظرگاه ديگر

  ه.ق( 12۰9-11۶3)  زناديه

سوب كريم خان زند ، پايه گذار سلسله زنديه مح

، بیش از هر ایز مديون شود . اقبال جهانگشايي اومي 

اغتشاشاتي بود كه پ  از قتل نادر در ايران سربرآورد 

خوردار  ساله اي بر شتاد  يا ه تاد  سابقه دراز هف و از 

شهرتي  نادر  شت  عد از در گذ سال ب سه  يب  بود. وي قر

نداشت و در میان قبیله خود ، كه به دستور نادر در 

به خ 1144سال  ند ، از ه.ق.  شده بود یده  سان كواان را

 حیثیت متعارفي برخوردار بود. 

بي كفايتیهاي آشكار بازماندگان نادر و نزاعهاي 

موجب شد كه   برادر كشانه اي كه میان آنان را داد ،

گر از  تن دي نار دو  لوان ( در ك شمال ) په كريم تو

بزرگان ، به نامهاي علي مردان خان و ابوالفتح خان 

بر یاري  به بخت شور  كزي ك بي و مر ناطق غر مش م اي آرا

میدان آيد . او پ  از نشان دادن لیاقتهاي مكرر ، از 

ه.ق.  1162سوي قبیله خويش لقب خاني دريافت كرد . ) 

مل و  سن ع تدبیر و ح تو  ست در پر نه وي توان بدين گو  )

یز  بور و ن فان مز بر حري خويش ،  ياي  بي ر صداقت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  116

۰ 
تركتازي مي كرد آزادخان افغان كع در آذربايجان 

و محمد حسن خان كه در استرآباد به سر مي برد غلبه 

ه.ق. به صورت مستقل بر  11۷9كند . كريم خان از سال 

ايران فرمان راند . روابط او با شاهرا ) نواده نادر 

ند ، مي را مان  سان فر بر خرا یز  بین  شاه ( ن خوب و م

 نوعي احترام به اولد ولي نعمت پیشین خود بود . 

لسكر كشي به  حادثه مهم سالهاي پاياني عمر كريم خان ،

سال  خان در  صادق  برادرش ،  سرداري  به  كه  بود  صره  ب

ه.ق. انجام پذيرفت كه متاسفانه با مرگ شاه به  1189

 انتها رسید . 

دوران اهارده ساله اخیر زندگاني وي را ، بايد 

نعمتي براي مردم ايران شمرد ، ارا كه توانست امنیت 

قرار  را فارس بر لیج  شور و خ لي ك صفحات داخ مامي  در ت

كند و پ  از قريب پنجاه سال ناآرامي و جنگهاي مستمر 

 ، طعم شیرين آسايش را به هموطنان خود بچشاند . 

ه.ق.  1193با مرگ كريم خان در سیزدهم صفر سال 

زكي خان ) برادر ناتني كريم خان ( بیشتر بزرگان زند 

ش بار را ك بدگان در نه و ز به بها كرد و  كور  يا  ت 

ندان  خان ) فرز لي  مد ع خان و مح بوالفتح  شاهي ا پاد

پ  از  فت .  ست گر مور را در د یار ا خان ( اخت كريم 

یز  كه ن جا  شوريد و از آن بر او  خان  صادق  ندي ،  ا

تدبیر درستي نداشت به دستور علي مردان خان كور و بر 

 1199كنار گرديد . وي پ  از سه سال حكومت ، در سال 

جعفر خان زند ) پسر صادق   ه.ق. در گذشت. پ  از او ،

سال  فت و در  ست گر به د مانروايي را   12۰3خان ( فر

ه.ق. به دست اندتن از خانهاي زنداني در شیراز كشته 

لطفعلي خان بود كه  شد . آخرين بازمانده اين دودمان ،

با وجود دلوري و رشادت بسیار ، در برابر حريف كهنه 
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تدبیري اون آقا محمد خان قاجار دوام نیاورد و كار پر

سال  به  بم  شدن ، در ارگ  ستگیر  ه.ق.  12۰9پ  از د

كشته شد و بدين ترتیب سلسله ديگري در ايران قدرت را 

 در دست گرفت . 

به طور كلي ، دوران تقريبا" پنجاه ساله زنديه 

ه.ق. ( عصاار كشمكشااهاي داخلااي بااود و  116۰ - 12۰9) 

آن نبود كه به ايران  ي را يارا و انديشهمدعیان خارج

. سرحدات كشور نیز از هر جهت در اختیار تجاوز كنند

كیم  با تح نین ،  شت . همچ قرار دا ني  هاي ايرا دودمان

اقتدار احمد خان ابدالي ) در صفحات جدا شد از هند 

صر  فوذ عن كه ن فت  توان گ مي  شاه (  نادر  سیله  به و

 برقرار بود .  ايراني در شبه قاره هند كماكان

 

 قاجاريه

گذشت. جنگها سال از سقوط دولت صفويه می ۷5قريب 

و کشتارها و دولتهای زودگذر افشاريه و زنديه و نیاز 

با  يه  که قاجار شد  جب آن  مش مو به آرا يران  مردم ا

اتکاء به ارتش ايالتی خود حاکمیت بیش از يک قرن را 

شدن عوض  حام  به ل ما  ند. ا يزی کن پی ر يران  جو  در ا

سه  قالب کبیرفران بروز ان هانی  فوذ  1۷89ج سترش ن .م گ

-دول استعماری بخصوص روس و انگلای  ايان دولات نمای

يد  يده جد ند. پد مت ک شته حکو ند گذ به مان ست  توان

سی،  حام سیا به ل اه  ظامی و  حام ن به ل اه  ته  مدرنی

نورديد و ايان اقتصادی، فرهنگی مرزهای جهان را در می

م شت حکو که سر شد  عث  يران با ستبدادی در ا لت ا ت و دو

بدنبال  سلطنت و  صابی  های انت شود و نهاد لزل  اار تز د

لی  مدخان، فتحع گردد. آقامح حولت  ستخوش ت لت د آن دو
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شاه،  لدين  شاه، مظفرا صرالدين  شاه، نا شاه، محمد

به  يک  يه نزد شاهان قاجار شاه، پاد شاه، احمد مدعلی  مح

 يک قرن و نیم بر ايران حکومت کردند. 

 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   1163 

 آقامحمدخان قاجار 

سله  ين سل شاه ا ستین پاد جار نخ مدخان قا آقامح

فرزند محمدحسن خان قاجار است. او اولین کسی از اين 

یه  جار و تک سله قا سی  سل به تا فق  که مو بود  ندان  خا

پدر  خان  لی  شد. فتحع يران  شاهی ا خت پاد بر ت زدن 

محمدحسن خان قاجار که در انتهای دوران صفويه اقدام 

به  شاه برای  سط نادر بود تو موده  مت ن ست آوردن حکو د

رسد. محمدحسن خان و فرزندانش پا  از افشار به قتل می

-قتل نادرشاه افشار با مدعیان نادرشاه وارد جدال می

رسد. هر اند شود و در جنگ با کريم خان زند به قتل می

سله  سالطین سل شمار  ين دو را در  يه ا خان قاجار مور

بايد آنان را در ردياف مادعیان دانند. اما قاجاری می

قدرت دانست. آقامحمدخان و برادرش حسین قلی خان توسط 

تا روز  مدخان  شدند آقامح برده  شیراز  به  خان  کريم 

-درگذشت کريم خان در آن شهر و دربار زند به سار مای

برد. پ  از درگذشت خان زند او به وسیلۀ عمۀ خود که 

حاصل کرد و با در دربار خان زند بود از وقايع اطالع 

نقشه از پیش طراحی شده موفق می شود از شیراز بگريزد 

و به سوی قلمرو قبايل قاجار برود؛ و با متحدکردن آن 

های متعددی با بازماندگان کريم خان زند قبايل به جنگ

سال  سرانجام در  خت و  خان  12۰9پردا عی  بر لطف ها ق 

بنیان زند دست يافت و او را کشت و سلسلۀ قاجاريه را 

 گذاشت. 

سالهای  صله  یوس  121۰تا  12۰9در فا ها ق هراکل

دوم فرمااانروای گرجسااتان ساار از اطاعاات آقامحماادخان 

پیچیده بود و تمايل به روسیه پیدا کرد. خان قاجار 

به گرجستان لشکرکشی کرد و موفق به تصرف تفلی  کرسی 
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آن ديار شد. و در آن شهر دست به کشتار شديدی از 

زد. که تاثیر بسیاربدی در مردم گرجستان اهالی آنجا 

ها ق به خراسان رفت و  121۰باقی گذاشت او سپ  در سال

گرفتن  برای  شاه را  نواده نادر شار  شاه اف شاهرا 

های سخت قرار داد و پ  از های نادری تحت شکنجهگنجینه

 آن او را به مازندران فرستاد که در راه فوت نمود. 

عت از مدخان در مراج مین  آقامح برای دو سان  خرا

شغول  که م گامی  کرد و در هن شی  قاز لشکرک به قف بار 

سرکوب متمردان و شورشیان بود به دست خدمتکاران خود 

به قتل رسید. با مرگ وی دولت قاجار بنیان يافته بود 

یز از  خود را ن ستمدار  ند و سیا مرد قدرتم خرين  لی آ و

غرب ز نات م بر جريا يران در برا شور ا ست داد و ک مین د

قرار گرفت؛  مداخالت روسیه تزاری در نواحی قفقاز به 

به  شیان وی  مان جان فت ؛ در ز مه يا شديدتری ادا شکل 

 جنگهای طولنی ايران و روس مبدل گرديد. 

 

 فتحعلی شاه قاجار 

خان بابا معروف به فتحعلی شاه پ  از قتل عمويش 

یه او  قدامات اول کرد. از ا لوس  يران ج سلطنت ا خت  برت

ها ق و  1213ین کردن فرزندش به عنوان ولیعهد در جانش

نادرمیرزا  شورش  سرکوب  جان ؛  به آذرباي عزام او  ا

سان  شاه در خرا گان نادر یرزا از نواد ضاقلی م ند ر فرز

است. از تحولت اداری در اين دوره به قتل رساندن صدر 

اعظم حاج ابراهیم خان کالنتر و خاندان وی است و با 

يا قدام قاجار ين ا يران ا مودن ا يه ن به قاجار شروع  ن 

هاد  سلطه ن به زير نی را  سالری ايرا ند. و ديوان کرد

اند. در زمینه سیاست خارجی دولات سلطنت خود در آورده
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پیش  لی  بین المل جادلت  سوی م به  يه آرام، آرام  قاجار

رساید رفت، هراند شايد به فکر خود قاجارها هم نمایمی

آنان از يک امپراتوری که داار انین مجادلتی شوند. و 

ای تبديل به يک دولت ضاعیف کاه دساتاويز مقتدر منطقه

 قدرتهای بزرگ آن دوران قرار گرفته بودند شوند. 

از ديگاار وقااايع مهاام دوران پادشاااهی او آماادن 

جونز،  سرهارفورد  مالکم،  سرجان  لی  ) ندگان انگ نماي

به  گاردان(  نرال  بر، ژ سه )ژو لی( و فران سرگرد اوز

يران بو گرش ا ياد در ن تاثیر ز سوی  یات فران ند ه د.آمد

جهان بینی ايرانی به غرب داشت اون فرانسويان انقالب 

کبیر را شروع و در دوره امپراتوری ناپلئون افکار و 

 دادند. عقايد انقالب کبیر را اشاعه می

شد  ضا  يران ام با ا های  ها قرارداد ين هیات مدن ا با آ

ها و قرارداد فین  قراردادهای مجمل و مفصل با انگلی 

یز  عددی ن های مت بود. جنگ سويان  با فران شتاين  کین ا

میان ايران و روسیه اتفاق افتاد که به دنبال آنها 

 های شوم گلستان و ترکمانچای منعقد گرديد. عهدنامه

يت  یرزا ول باس م شاه ، ع لی  سلطنت فتحع در دوره 

سوب  جار مح سته دوران قا صیتهای برج که از شخ هد وی  ع

هايی زياادی از های ايران و روس شجاعتشود و در جنگمی

خود نشان داده بود، يکسال قبل از پدر فوت شد و شاه 

ها ق در گذشت. در حالی که در مدت  125۰نیز سال بعد 

های دول خاارجی انگلای  و فرانساه سلطنت خود با هیات

قراردادهای را بسته و در جنگهای ايران و روس تمامی 

قاز  ناطق قف به م سوی ارس را  تر آن  بارتی به به ع يا 

شته  طولنی واگذا های  عد از جنگ تزاری ب سیه  لت رو دو

 بود. 
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 محمدشاه قاجار 

جود  با و یرزا  باس م مرگ ع پ  از  شاه  لی  فتحع

سر  خود پ گر  نان دي فراوان از ز سر  ندان پ شتن فرز دا

 عباس میرزا ؛ محمد میرزا را به جانشینی تعیین کرد. 

قائم مقام فراهانی وزارت او را میرزاابوالقاسم 

دار شد و در به قدرت رسیدن او جد بلیغای نماود. عهده

حاج  ند  به مان یز  يه او را ن سلطنت قاجار هاد  ما ن ا

شاه  شت. محمد خود بردا سر راه  تر از  خان کالن براهیم  ا

میرزا عباس ايروانی مشهور به حاج میرزا آقاسی را که 

قائم مقام انتخاب  معلم سرخانۀ وی بود را به جانشینی

دانسات کرد. محمدشاه وی را مراد و خود را مريد وی می

بر  صدراعظمی را  قام  سلطنت وی م يان  تا پا شخص  ين  ا

عهااده داشاات. از مهمتاارين روياادادهای دوران ساالطنت 

تاريخ  شنا در  نامی آ بود.  سماعیلیان  یزش ا شاه خ محمد

رئی  آقاخان محالتی فرزند شاه خلیل هللا »ايران و اسالم؛ 

مان  مت کر به حکو شاه  مان محمد به فر سماعیلیه  مذهب ا

 « منصوب شد.

با  ضديت  سماعیلی در  مام ا خان ا قدام آقا ما ا ا

ستان  به هندو هاجرت وی  به م جر  يه من یت قاجار حاکم

يان  يد نزار یت جد غاز دوره فعال شايد آ ين  يد. و ا گرد

شد.  سالمی با نی ا نی ايرا هان وط لب ج يران در قا در » ا

احوال مساعدتری که در ايران در نتیجۀ اتخاذ اوضاع و 

مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان دين رسمی مملکت توسط 

صفويان پديد آمده بود امامان قاسم شاهی آشکارتر به 

جدان،  ند. دورۀ ان نزاری پرداخت عوت  بری د هدايت و ره

دورۀ احیای فعالیتهای ادبی در میان نزاريان ايران و 

جوار  نواحی هم ضی  ستین بع نون نخ نان اک بود. اي یز  ن
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ير  شتۀ تحر به ر موت  سقوط ال پ  از  یدتی را  سالت عق ر

کشیدند. در نیمۀ دوم قرن دوازدهم / هیجدهم، امامان 

قاسم شاهی که در اين فاصله از انجدان به روستای کهک 

کان  قل م مان ن به کر جا  سپ  از آن کی و  مان نزدي در ه

شاه ز مت پاد ند، در دوره حکو جار کرده بود ند و قا

قرن  مۀ  ند. در نی یدا کرد توجهی پ بل  سی قا یت سیا اهم

سیزدهم / نوزدهم که امام نزاريان در دنیای خارج به 

ند  به ه نزاری  مت  قر اما شد و م شناخته  خان  نام آقا

خود  تاريخ  يد  لۀ جد يان وارد مرح فت، نزار قال يا انت

مان  شهای اما نزای را کوش تاريخ  ين دوره از  شدند. ا

آقاخان ها برای تثبیت و تحکیم رهبری خود نزاری يا 

صادی و  حوال اقت ضاع و ا صالح او نزاری و ا عت  بر جما

اجتماعی پیروان خود بويژه آنان که در شبه قارۀ هند 

 سازد.زيستند، مشخص میو سواحل افريقای شرقی می

بعااد از وقااايع اسااماعیلیان محمدشاااه درزمینااه 

ر سیدعلی محمد مذهبی با مدعی جديدی روبرو مشود. ظهو

شیرازی از فرقۀ شیخیه )پیروان شیخ احمد احسايی( به 

شکل داد.  يران  نی را در ا يد دي نبش جد باب ج نوان  ع

به دوران  سی  مذهبی سیا يده  ين پد با ا جه  ند موا رو

 سلطنت ناصرالدين شاه کشیده شد. 

کامران  هرات  حاکم  شاه  لی  سلطنت فتحع خر  در اوا

کرد اما باطناًا صافايی یمیرزا اسمًا از ايران تبعیت م

داد و حتای گاه گااه باه با دولت قاجار به خارج نمای

 تاخت. سیستان می

عباس میرزا برای تنبیه او به هرات حمله کرد و 

اون به واسطۀ شنیدن خبر بیماری فتحعلی شاه به تهران 

احضار شد، محمدمیرزا را مامور محاصره آنجا نمود. پ  

یرزا ، باس م هانی ع مرگ ناگ کامران  از  با  مدمیرزا  مح
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تا  شت  هران بازگ به ت کرد و  قد  صلحی منع یرزا  م

ند.  حراز ک بود ا شده  یین  پدر تع برای  که  قامی را  م

بدين سان پ  از جلوس بر تخت سلطنت محمدشاه بار ديگر 

ها که از اين کار به محاصرۀ هرات پرداخت اما انگلیسی

د که کردنرضايت نداشتند و با تبلیغات شديد وانمود می

 اين امر به تحريک روسها انجام شده است. 

قیم  سی م ندس انگلی پوتینچر مه مان  مین ز در ه

شد  هرات  شهر  صار  ستحکامات ح ف  ا مامور ح ستان  هندو

سط  شهر تو باروی  برج و  سمتی از  سال ق پ  از يک لیکن 

سربازان محمدشاه ويران شد و کامران میرزا که بیش از 

سلیم شهر برآمد لیکن آن قادر به دفاع نبود در صدد ت

به زودی صحنه عوض شد زيرا سرجان مک نیل سفیر انگلی  

مه  نگ را خات که ج شت  مد و وی را وادا شاه آ نزد محمد

طرف  سیه از  سیمونیچ سفیررو یر و دار  ين گ هد در ا د

ديگر محمدشاه را به وعده مساعدت دولت روسیه امیدوار 

سفیر شاه از  می محمد شت گر مین پ لت ه به ع که   کرد 

که  به اين ظر  کرد. ن سارت وارده را  ضای خ لی  تقا انگ

سفیر انگلی  نتوانست اين تکلیف را قبول کند محمدشاه 

قدام  ين ا قب ا که متعا مه داد  هرات ادا صره  به محا

کرد در  صرف  خارک را ت يره  لی  جز يای انگ یروی در ن

نتیجه لشکرکشی انگلستان به ايران محمدشاه از محاصره 

 هرات دست برداشت. 

از وقاعی ديگر دورۀ محمدشاه بايد به شورش سالر 

سابق  صدراعظم  جار،  له قا صف الدو خان آ سر اللهیار پ

شاه آن  یرزا برادر مزه م که ح کرد  شاره  شاه ا لی  فتحع

 شورش را سرکوب ساخت. 

در اين دوره مجادلت نظامی بین ايران و عثمانی 

همچنان ادامه داشت که منجر به تشکیل انجمنی مرکب از 
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تزاری ا سیه  ستان و رو مانی، انگل يران، عث لت ا هار دو

ای از آن حاصل نیامد به علت بروز درگیريها شد. نتیجه

مجددًا به وساطت روس و انگلی  قرار بر اين شد انجمنی 

مرکب از نمايندگان اهار دولت در ارزروم تشکیل شود. 

با  یر درارزروم  خان امیرکب قی  لت میرزات طرف دو از 

ای ل نامبرده مذاکره کرد سرانجام معاهدهنمايندگان دو

کب از  سال مر مین  يران و  9در ه تین ا بین دول ماده 

خود  عای  يران از اد جب آن ا به مو شد و  سته  مانی ب عث

مانی  بل عث شید و در مقا شم پو سلیمانیۀ ا به  سبت  ن

حاکمیت و مالکیت ايران نسبت به بندر خرمشهر و ساحل 

  اپ شط العرب را به رسمیت شناخت.

نوان  به ع یرزا  صرالدين م شاه نا مرگ محمد با 

 ناصرالدين شاه بر تخت سلطنت قاجاريه جلوس کرد.
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 سلطنت ناصرالدين شاه  

های تغییارات در تحاول و تکاوين دولات از زمینه

شديد  ضرب  فت و  خود را گر شکل  يه  تدای قاجار مان اب ز

عث  خارجی با قدرتهای  لۀ  يران و روس و مداخ های ا جنگ

شدن  سرعت تندتر صر  صری ع صر نا يد؛ ع حولت گرد ين ت ا

پیش  شدن  فی  سوی عر به  لت  بود. دو لت  حولت دو گرفتن ت

رفت دوره ناصری دوره بوجود آمادن تحاولت فکاری در می

مقابل انديشه دوهزار اندصدساله فره ايزدی در متد و 

 روش آن بود. 

در زمان پادشاهی اهل و نه سالۀ ناصرالدين شاه 

ظاهر  سیاری از م يران وارد ب به ا یان  مدن اروپائ ت

ماعی را  سی و اجت حولت سیا یت و ت حايز اهم که  يد  گرد

 باعث گرديد. 

شت و  يل دا لی تما صالحات داخ به ا شاه  صرالدين  نا

تر از آن مسائله توجاه امیرکبیار در دوره کوتااه مهم

شوری  شکری و ک مالی و ل ظیم امور به تن خويش  صدرات 

ال میهن دوست مصلح ايران خواه و ناخواه بعضی از رج

را به خرابی وضع اداری و اجتماعی مملکت متوجه ساخت. 

می از  صلین اعزا شت مح پا و بازگ به ارو شاه  سفرهای 

مردم  یان  يد م کار جد شار اف يران و انت به ا پا  ارو

همانطور که موجب تمايل مردم به رژيم حکومت مشروطه 

گرديد، افکار عمومی را تا حدی برای قبول اصالحات و 

ماده  صر آ یای آن ع ماعی دن ضع اجت با و سب  حولت متنا ت

 نمود. 

دست زدن به اصالحات داخلی ايران در آن عصر خالی 

ستعمارطلب  لت ا يک از دو دو يرا هر بود. ز شکال ن از ا

روس و انگلی  با آن که نسبت به وضع سیاسی و اجتماعی 
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ايران نظريه خاصی متناسب با منافع خود داشتند لیکن 

ی با هرگونه جنبش و نهضت سیاسی و اجتماعی به طور کل

که در نتیجۀ آن ممکن بود به منافع و مصالح جابرانۀ 

ای وارد شاود. مشاترکًا و آن دو دولت در اياران لطماه

متحدًا مخالف بودند و بديهی است که بسط نفوذ سیاسی و 

هر  با  نافی  يران م سیه در ا ستان و رو ستعماری انگل ا

 ساسی بود. گونه اصالحات عمیق و ا

ناصرالدين شاه نخستین پادشاه ايران بود که به 

کرد. سفرهای شاه به اروپا و مطالعاه در اروپا سفر می

وضع حکومت کشورهای اروپا او را به ادامۀ اصالحاتی که 

کرد.  شويق  بود ت موده  غاز ن پا آ به ارو سفر  بل از  ق

ظاهرًا از استبداد خويش کاست و به سبک ممالک اروپا 

سا به در  تی داد و  يران تغییرا سی و اداری ا زمان سیا

اقتباس بعضی از مظاهر تمدن جديد اروپا مانند تلگراف 

ست  خت در دوره او پ گر پردا صالحات دي هن و ا و راه آ

مه  هن و روزنا ضرابخانه، راه آ نه،  گراف خا نه ، تل خا

شاااکل خاااود را گرفتناااد. در دوره او کارخانجاااات 

نی  يزی، ای له ر بافی، گلو يزی، الوار شمع ر سازی، 

نساجی، ابريشم تابی، باروت کوبی، اای سازی، ااپخانه 

سازی  ند، کاغذ نه ق سازی، کارخا تین، سیگار حروف ل به 

سنج،  سکوپ ، گرما ند تل يد مان سايل جد شد. و سی   تا

ارتفاع سنج، گرامافون ، توپ ته پر و تفنگ سوزنی و 

 دوربین عکاسی وارد گرديد. 

توان به صورت ذيال صه میعصر ناصری را به طور خال

کت  ستمرار حر یر، ا صالحات امیرکب مود: ا ندی ن سیم ب تق

خارجی  به دول  صادی  سی و اقت یازات سیا صر امت باب، ع

مانند: امتیاز ايجاد تلگراف، امیتاز بهره برداری از 

هن،  خط آ سی   یاز تا تر، امت یاز روي شیالت، امت کز  مرا
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تاساای  بريگااادقزاق، امتیاااز بانااک شاهنشاااهی، 

یاز  باکو، امت یاز تن ستقراض روس، امت نک ا یاز با امت

با  شمرد.  سی را بر یاز دار کارون و امت شتیرانی در  ک

بل  يران در مقا مت در ا باکو دورۀ از مقاو یاز تن امت

گیرد. در نهايات  ايان مقاومات هاا قبله عالم شکل می

منجر به لغو اين امتیاز و مقدمۀ آغاز نهضت مشروطیت 

 شود. ايران می

صدد در د که در  نامی  شخاص  شاه ا صرالدين  وره نا

تغییرات بوده يا اقدامات آنان موجب بیداری شده ظهور 

کند. مانند سیدجمال الدين اسادآبادی و میارزاملکم می

م به دست  1895ها ق  1313خان، ناصرالدين شاه در سال 

میرزا رضا کرمانی در حرم عبدالعظیم در شهرری از پای 

 رسد.به فرزندش مظفرالدين شاه می آيد. و سلطنتدر می

 

 سلطنت مظفرالدين شاه  

لدين  سرش مظفرا شاه پ صرالدين  ترور نا پ  از 

کرد.  لوس  يران ج شاهی ا خت پاد بر ت يز  یرزا در تبر م

شاه او را  صرالدين  ترور نا عه  که واق شاه  لدين  مظفرا

با  هران را  يز و ت صله تبر ساخته و فا ناک  سخت بیم

، علیارغم تشاريفاتی کاه اماین کردنگرانی خاطر طی می

السلطان برای ورود او به پايتخت پیش بینی نموده بود 

شنبه  جه  25صبح يک بدون  1313ذی الح هانی و  ها ق ناگ

 44انجام تشريفات وارد پايتخت شد و اندکی بعد در سن 

-سالگی بر تخت سلطنت نشست. ضعف مالی که در اثر خارج

شاه و سوء اراده های بیهود ه و زياده روی ناصرالدين 

شدن  هی  سبب ت بود  مده  يد آ صدراعظم پد سلطان  مین ال ا

خزانااه مملکاات و منشاااء اصاالی ناااراحتی در حکوماات 
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هاای خاارجی را مظفرالدين شاه شد.اين امر دريافت وام

هاا باه نوباه خاود سابب نفاوذ ضرورت بخشید؛ اين وام

 اقتصادی روسیه در ايران شد. 

سامانیها  سترش ناب که از گ شمی  بار خ مد  يد آ پد

ستان  مت همد یه حکو فت عل شار را در مخال مام اق گر ت دي

ساخت و نهضت مشروطیت پا به عرصۀ سیاست ايران گذاشت؛ 

نهضتی که اساس ديرين قدرت سیاسی در ايران به االش 

 کشاند. 

 

 مشروطیت

لت در   سازمان دو سی در  حول اسا شروطیت ت ضت م نه

تحاول از  هاای ايانايران بوجود آورد هر اناد زمیناه

جنگهای ايران و روس و ارتباط با جهان خارج و تحولت 

يران در آن دوره  ما ا بود . ا يده  غاز گرد صری آ عصرنا

منتظر تحول بود. زيرا مشروطیت اول در عثمانی ، شکست 

سال  پن در  سیه از ژا توری رو تش امپرا ست 19۰4ار ، شک

که در  ند  حولتی بود ها ت با بوئر نگ  سها در ج انگلی

گذاشت ضاعف داخلای مزياد علات شاده تاا اثر میايران 

 انجمنهای بصورت مخفی به فعالیت بپردازند. 

طبق گزارش ملک زاده، به علت تالشهای اين گروه » 

هااا بااود کااه دو تاان از مجتهاادين باازرگ بااه نامهااای 

میرزاسید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدهللا بهبهانی، که 

ف شروطیت اي قالب م می در ان قش مه به هر دو ن ند،  ا کرد

 « همکاری با يکديگر ترغیب شدند.

نتیجه مجاهدت های مشروطه خواهان منجر به تاسی  

مجل  برای اولین بار در ايران شد. مجلسی که قانون 

اساسی را تصويب کند.اين سرآغاز تحول اجتماعی ايران 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  11۷

4 
ضت  يا نه قالب  به ان جر  که من ست.  صر قاجارا ع

تدوين انتخابات و  يک هیئت موقت برای» مشروطیت شد. 

سازماندهی اساس مجل  تعیین گرديد. در اين هیئت بیش 

قانون  2۰۰۰از  جب  به مو شتند  شارکت دا مردم م فر از  ن

انتخابات تدوين شده ، نمايندگان مجل  شورای ملی به 

شااهزادگان قاجاار، علماا، » شدند: شش دسته تقسیم می

بايسات یمالکین م« اعیان و اشراف مالکین، تجار و اصناف

پونااد  2۰۰حااداقل زمیناای بااه ارزش يااک هزارتومااان )

نان  یار دهقا ين مع با ا شند و  لک با سترلینگ( را ما ا

شدند. بازرگاناان و اصاناف عمدتًا از اين حق محروم می

بايست مکان و کسب و کار مشخصای داشاته باشاند نیز می

بنابراين کارگران و تهیدستان شهری نیز از حق انتخاب 

مهر( با  15ماندند. مجل  روز هفتم اکتبر )شدن محروم 

سی در  قانون اسا شد.  شکیل  هران ت ندگان ت ضور نماي ح

اواخر اکتبر )آبان( آماده شد. مظفرالدين شاه هنگامی 

کرد ) ضا  نرا ام بود آ ماری  ستر بی سامبر  3۰که در ب د

دی  18) 19۰۷( و روز هشااتم ژانويااۀ 1285دی  9/  19۰6

 « ( در گذشت.1285

 

 شاه  محمدعلی

کارد. او در دوران وليتعهدی از مشروطه حمايت می

شااايد اياان عماال وی جهاات تحکاایم موقعیاات او بعااد از 

مظفرالدين شاه بوده؛ اما پ  از برتخت پادشاهی نشستن 

پردازد دهد و به مخالفت با مشروطیت میتغییر موضعه می

کارد. تا جايی که از امضای متمم قانون اساسی خودداری

لسلطان به صدارت برگزيد. امین السلطان در او امین ا

ها ق در برابر مجل  به دست عباس آقا صراف  1325سال 
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آذربايجان ترور شد و محمدعلی شاه به صورتی جدی در 

برابر مشروطه خواهی ايستاد و در صدد برآمدن  آن را 

 براندازد. 

ظامی  یروی ن کارگیری ن به  کار را در  ااره  او 

ق مجل  به فرمان وی تحت فرماندهی ها  1326دانست. در 

لیاخوف روسی به توپ بسته شده و دوره استبداد صغیر 

 آغاز شد. 

ستارخان  بری  به ره يز  مردم تبر گام  در آن هن

های  بل نیرو سالرملی در مقا خان  لی و باقر سردار م

محمدعلی شاهی ايستادگی کردن؛اين مقاومت باعث آن شد 

شود. مردم گیالن به  که نهضتی علیه محمدعلی شاه به پا

رهبری محمدولی خان تنکابنی و يفرم خان ارمنی و ايل 

به  سلطنه  صام ال سعد و صم سردار ا بری  به ره یاری  بخت

سوی تهران حرکت کردند. محمدعلی شاه به سفارت روسیه 

پناه برد مشروطه خواهان او را از سلطنت خلع کردند و 

ضدالمل ند. ع شاهی برگزيد به پاد مدمیرزا را  ئی  اح ک ر

 ايل قاجار به نايب السلطنتی رسید. 

 

 احمدشاه قاجار 

پاا  از خلااع و تبعیااد محماادعلی شاااه، پساارش 

ها  1288احمدمیرزا بر تخت سلطنت نشست؛ مجل  دوم در 

 ا افتتاح گرديد. 

در دوران مجل  دوم و نیابت سلطنت عضدالملک دو 

حزب سیاسی اعتدالیون و عامیون تشکیل شد.  عضدالملک 

-کند و جانشین وی نايب السلطنه ناصرالملک مایمیفوت 

آياد جهات اصاالح شود . مجل  شورای ملی درصدد بار مای

امورکشور کارشناسانی از ايالت متحده آمريکا استخدام 
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کايی در  ستر آمري گان شو هت مور مین ج به ه يد.  نما

ضد  ستهای وی بر اون سیا مد و  يران آ به ا یاتی  راس ه

اين سیاستها باعث آن شد تا  منافع روس و انگلی  بود.

ستر  خراج شو بر ا نی  يران مب به ا ماتومی  سها اولتی رو

ست  ماتوم برخا ين اولتی با ا فت  به مخال ل   ند. مج بده

، یماتوم را پذيرفتاما ناصرالملک مجل  را بست و اولت

شاه در  مد  يد. اح خراج گرد يران ا ستر از ا گان شو مور

لساالطنه هااا ا تاجگااذاری کاارده و دوران نايااب ا 1293

 ناصرالملک به پايان رسید. 

اندکی پ  از اين واقعه با ترور ولیعهد اتريش 

در سااارايوو آتااش جنااگ جهااانی اول شااعله ور گرديااد. 

عالم  يران را ا فی ا بی طر ير  ست وز لک نخ ستوفی المما م

کرد، اما اين بی طرفی به وسیله متخاصمان جنگ جهانی 

گروهی به  اول نقض شد. اوضاع ايران بسیار آشفته بود

رهبری مرحوم مدرس و نظام السلطنه مافی به کرمانشاه 

مهاجرت کردند و دولتی در آنجا تشکیل دادند. اما با 

قالب  یروزی ان با پ شد.  حل  لت من ين دو حدين، ا ست مت شک

بر  سیه در اکت شويکی در رو نین 191۷بل بری ل به ره م 

دولت روسیه درگیر مسائل انقالب شد. برای مدت کوتاهی 

س فت؛ سیا پیش گر يران را  مور ا له در ا عدم مداخ ت 

يف  يران از حر سی ا صحنه سیا شدن  خالی  با  ستان  انگل

قرارداد  صت  ين فر ستفاده از ا با ا قدرت  م را  1919پر

 از طريق وثوق الدوله به ايران تحمیل کردند. 

های داخلای و خاارجی اما اين قرارداد با مخالفت

س با شک قرارداد  ين  مالً ا شد و ع جه  شد در موا جه  ت موا

ادامه مشروطیت و در طی جنگ جهانی اول در گوشه کنار 

تاوان از ايران آشوبهای و اختالفاتی شکل گرفت کاه مای

نهضت جنگل به رهبری میرزاکواک خان جنگلی در گیالن، 
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قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان؛ قیام شیخ 

 محمدخیابانی در آذربايجان را نام برد. 

حوادث تای  سیر  به کود جر  ضیاء  1299من ها ا سید

ين  يد. و ا سپه گرد سردار  ضاخان  بائی و ر لدين طباط ا

 آغازی بر پايان رژيم قاجاريه بود. 

شتیبانی »  سی پ ستون اسا قع  ظامی وفوالوا قدرت ن

تاه  مانی کو طی ز که در  بود  یرپنج  ضاخان م تا، ر کود

شان داده  ضیاء ن با سید کاری  برای هم خود را  نايی  توا

رضاخان میرپنج پسر داداش بیگ افسر سوادکوهی از  بود:

بع  خانی ط تاريخ  فه در  ين طاي نام ا بود  پالنی  يل  ا

پتروگراد برده شده است و تا جايی که معلوم است غیر 

هور  جان و ظ گیالن و لهی کام  قايع ح که و تاريخ  از آن 

نويساد شاه اسماعیل و حالت خاندان احمد گیالنی را مای

 « يفه در تاريخ ديگر برده نشده است.نامی از اين طا

دورۀ نخست وزيری سیدضیاء بعد از کودتا نود وسه 

-روز بود. بعد رضاخان به عنوان نخست وزير انتخاب می

ها ا انتخابات مجل  پنجم را قبل از  13۰2شود در سال 

بهمن  22پايان مهلت قانونی مجل  اهارم برگزار و در 

فتتاح کرد. حزب تجدد همان سال آن را به طور رسمی ا

ترين های مجل  را به دست آورده بود عمدهکه اکثر کرسی

شد. داور، تیمورتااش، گروه طرفدار سردارسپه شمرده می

تدين، تقی زاده، و فروغی در شمار اعضاء مهم اين حزب 

 جای داشتند. 

ای سالطنت در مجل  پنجم با تصاويب مااده واحاده

ين ند و ا عالم کرد قرض ا جار من يان  قا پ  از جر حوادث 

جمهوری خواهی توسط سردار سپه را داد؛ تا تعیین قطعی 

حکومت از سوی مجل  موسسان، قدرت آن را به مجل  شورا 
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به  يه  قدرت از قاجار قال  قدمات انت هاد و م وان

 رضاخان را فراهم آوردند. 

آذر همان سال مجل  موسسان با تفسیر مواد  15در 

اسی رضاخان را وارث تاج و متمم قانون اس 4۰و  3۷، 36

لوی از  سلطنت په ساخت و  يان  خت قاجار به  13۰4ت ها ا 

تاريخ  فی در  طه عط ين نق فت. و ا شکل گر سمی  طور ر

شد. اياران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ايران محسوب می

 وارد دنیا مدرن شد. 

 

 قاجاريان از دو ديدگاه ديگر

 ديدگاه اول

 قاجاريه

 خان قاجار آغامحمد

 قاجاريهآغا محمد خان قاجار بنیانگذار دودمان 

هجری قمری برابر  11۵۵محرم  2۷در ايران است. زاده: 

میالدی  1۷۴2ژوئن  1۷خورشیدی و  1121خرداد ماه  2۷با 

: تاجگذاریگرگان؛به  ساریی در میانه راه در دشت اشرف

فروردين  1هجری قمری برابر با  119۵ربیع الثانی  1۵

شیدی و  11۶1ماه   ؛ساریمیالدی در  1۷82مارس  21خور

ارديبهشت  2۷هجری قمری برابر  1211ذی الحجه  21مرگ: 

 ؛شوشاااماایالدی در  1۷98مااه  1۷خورشاایدی و  11۷۷ماااه 

ند  خان فرز مد  جارآقامح خان قا سن  مد ح یز  مح و او ن

فرزنااد فتحعلاای خااان فرزنااد شاااهقلی خااان فرزنااد 

)بابل امروزی(  بارفروشو  مازندرانجهانسوزخان بود. 

خان  سن  نی محمدح کز حکمرا حاکم مر خان  لی  بود و فتحع

شیعه مذهب  کرد. اينان حکومت می استرآبادو در  گرگان

یب  خان رق لی  فتح ع شتن  پ  از ک خان  نادرقلی  ند.  بود

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
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سرسخت خويش در خواجه ربیع طوس و با سعی و تالش خويش 

 به مقام شاهنشاهی رسید.

 

 يابی دودمان قاجار های قدرت ريشه

يافتن  جارقدرت  مان قا هد  دود شاه و  صفویبه ع

یر باس کب شمال رود  برمی ع تدا در  ساکن  ارسگردد؛ اب

های بزرگی که به دربار  بودند و در آن زمان بدلیل کمک

ای از  نمودند، قدرت بیشتری يافتند و سپ  دسته صفوی می

سکنی گزيدند.  دشت گرگانو در  استرآبادآنان در غرب 

در زمان حکومتش برای جلوگیری از به  نادر شاه افشار

پدر  تل  گام ق که در هن خان  سن  مد ح سیدن مح  12قدرت ر

شت  بیش ندا ست رود  ها باش يوخاریسال  ساکنین بالد که 

گرگان بودند را به حکمرانی منسوب کرد تا بدين ترتیب 

گران  جار ن يف قا یان طوا ختالف م شکاف و ا جاد  با اي

زير نظر حکومت  ها باش اشاقهنگردد و  های داخلی ناآرامی

 ايشان گردند.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 ن در زمان کودکی آقا محمد خانوضعیت ايرا

سیدند،  تل ر به ق ندانش  نادر و فرز که  مانی  ز

تالش می قدرت  گرفتن  ست  به د برای  شاه  کرد.  شاهرا 

فرماندهی سپاه شاهرا شاه به محمدحسن خان بعلت تجربه 

و تدبیر فوق العاده ايشان واگذارگرديد . با همکاری 

سلطنت  طب حاکم  به  شاهرا  شدو  نار  خان برک براهیم  ا

رسید هراند اندکی پ  ازآن شاهرا شاه به دست دشمنانش 

شت .  نا گ شت نابی قرار دا پدر زن وی  نان  که در راس آ

شاه  شاهرا  تا زده  به کود ست  فادار د ندهان و فرما

 ابینا رامجددا برتخت سلطنت نشاندند.ن

 

 کودکی و نوجوانی آقامحمدخان

گور می ندام و  ژان  يک ا خان بار مد  سد:آقا مح نوي

شم مه و دارای ا سط القا هان  متو نده ود های زيباوگیر

کواک بود . هرک  دهان کواک و اشمان زيبای پسرک را 

صور می می يد ت به دارد  د هوس غل هوی و  کرد در روح وی 

داشت و  ساله کاله را از سر بر می 13قتی آن پسر اما و

ند وی می شانی بل به پی نده  شم بین ظر  ا یر ن تاد تغی اف

ند  داد و می می شانی بل که دارای آن پی سی  که ک ید  فهم

 شود. است مقهور هوی و هوس نمی

آقامحمد خان تیر اندازی ، سوارکاری و خواندن و 

ادر خود که نوشتن و حف  کردن قرآن رادر پیش جیران، م

فت ودر  فرا گر بود  ندازان  یر ا ترين ت سالگی  13از به

بود و  خان  سن  شون محمدح ندازان ق ترين تیرا جزو به

فرمانده دسته تجس  يا طاليه دار قشون پدرش گرديد. در 

 سالگی شجاع و با اراده بود و از مرگ ترسی نداشت. 13

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%B3
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 کريم خان و قاجار

هز سپاهی مج خان  سن  مد ح عد مح ندی ب بانظم  ا و 

با  نگ  به ج یب داد و  ندترت خان ز خت. در  کريم  پردا

ها گشت. اما در نهايت  جنگهای اولیه پیروزی با قجری

نگ  یدان ج خورده و در م ست  حاکم شک یک  سبزعلی ب سط  تو

سابق استر آباد کشته و سرش از تن جدا گرديد.سبزعلی 

سال یک از ند و  در جنگ 11۷2تا  11۶9ب بین ز که  هايی 

گفت  قاجار در گرفت شرکت داشت و به کريم خان زند می

خان  سن  جان محمدح بی  سد  يدن ج ها آروزی او د که تن

عالقه است  قاجار است.علت اين کینه آنطور که گفته شده

سبز علی بیک به جیران، همسر محمدحسن خان قاجار بود 

که بسیار زيبا بود. کريم خان زند قول ده هزار تومان 

برای سر محمدحسن خان به سبزعلی بیک داده بود.درآن 

خان  سن  مان محمدح يده  ۴۵ز سر بر تی  شت. وق سال دا

محمدحسن خان را به حضور کريم خان که در تهران بسر 

دند؛از بوی سر محمد حسن خان احساس رضايت برد رسان می

کنم اما  :" من از اين سر بوی لشه احساس می کرد و گفت

 برم". اون سر بريده دشمن من است از آن لذت می

 

 شوند پسران محمد حسن خان اسیر می

یاری  با هم خان  مد  قا مح خانآ سینقلی  پ  از  ح

های پارتیزانی زدند تا آن  درگذشت پدرشان دست به جنگ

استرآباد توسط آقامحمدخان مورد سرقت که خراج آن سال 

کريمخان قرارگرفت. همین امر سبب جنگ میان فرستادگان 

برده شد  تهرانو او شد که در نهايت دستگیر و به  زند

است )و بر  همین که فهمید او ديگر خواجه کريم خان. 

نگ آن  ساس فره شی ا جه ارز يک خوا برای  ک   هیچ  مان  ز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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باشد (امر کرد تا به تحصیل ذخیره آخرت  قايل نمی

 بپردازد و از جاه طلبی دست بردارد.

منتقل شد و در اسارت به سر  شیرازپ  از آن به 

ش معمول کريم خان زند بود تا با اسیر برد.اين رو می

نگاه داشتن تعدادی از سران قبیله متمرد خطر شورش را 

یه  سرا را تنب حرک ا نه ت صورت هرگو بده و در  بین  از 

حسینقلی خان نمايد. در همین زمان برادرآقامحمد خان 

در شاامال ايااران دساات بااه ياااغی گااری زد.  جهانسااوز

دانست از سوی کريمخان مواخذه خواهد  آقامحمدخان که می

خود رادخیل  حرم حضرت شاهچراغشد از بیم جان خويش در 

بست ؛ پ  از آن کريم خان به وساطت اطرافیان خود او 

 را مورد عفو قرار داد.

 

 بنیان نهادن حکومت قاجاريه

خان در  مد  قا مح مری 1193سال  صفر 13آ جری ق  ه

های اطراف  )روز درگذشت کريم خان(، هنگامی که در باغ

اش او را از  شیراز به شکار مشغول بود، همین که عمه

مرگ شاه زند آگاه ساخت، فرار کرد و به شتاب خود را 

مدعی سلطنت بر ايران  ورامینبه تهران رسانید و در 

به  سپ   شت.  سترآبادو  ساریگ سران  ا مک  با ک فت و  ر

و رسیدن به قدرت را طراحی  زنديهباش، براندازی  اشاقه

را تحاات  گاایالنو  مازناادرانو  گرگاااننمااود و وليااات 

یع  برای مط مان  ين ز قرار داد. وی در ا خويش  نی  حکمرا

تی  خت و ح نان پردا با آ نگ  به ج خود  برادران  کردن 

سرانجام در  لی  فت و مرگ ر پای  تا  بار  ندپیيک جات  ب ن

که توسط زرگران آمد و تاج سلطنتی را  ساریيافت و به 

خود را  خت  هاد و پايت سر ن بر  شد  ساخته   ساریساری 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B9%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%BE%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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را به دستور وی با تشريفات برگزار  جشن نوروزنهاد و 

بر  يران  شمال ا سخیر  پ  از ت ند.  جاننمود و  آذرباي

شاهان نگ و  کرمان يه در ج مت زند فت. حکو ست يا یز د ن

سرانجام  لی  فت و قرار گر ند  شاهزادگان ز یان  ستیز م

تر  خان کالن يراهیم  حاج ا یاری  با هم ند  خان ز لی  لطفع

زمان  شیرازی بر تخت سلطنت نشست. آقا محمد خان از آن

که جوان بود و  - لطفعلی خان زندسال با  1۵به مدت 

ترين اين  به جنگ و تعقیب و گريز پرداخت. مهم -شجاع 

نگ  ها، ج خاننبرد مدخان در  بابا قا مح برادرزاده آ

صره  سمیرم طولنی  شیرازو محا صره  پ  از آن محا و 

مان سال  کر ها  12۰8در  ين جنگ ست .در ا مری ا جری ق ه

 لطفعلی خان مقاومت زيادی از خود نشان داد.

 

 فاجعه تاريخی کرمان

در اواخر تابستان همان سال قشون آقا محمد خان 

مردم  مه  شت. ه يک گ مان نزد مانبه کر یده ب کر ر آن عق

ستان  سرمای زم جار در  شاه قا شون  که ق ند  مانبود  کر

يار  ترک آن د به  بور  سرانجام مج هد آورد و  دوام نخوا

خواهند شد و برای همین هر شب بر بالی ابروج کرمان 

های رکیکی نسبت به شاه قجر  ندند و فحشخوا مردم شعر می

دادند اين  دادند و او را مورد تمسخر قرار می خطاب می

خان  فحش ستور  به د تر کرد. شمگین  جار را خ خان قا ها 

قت  صورت مو به  مان  شهر کر مون  شهری در پیرا جار  فا

مه  صره ادا یز محا ستان ن سمای زم تادر  شد  ساخته 

پ  از  فت.  فرا گر شهر را  بد.قحطی  مومی و يا له ع حم

یر  که در غ سانی را  مامی ک سربازان وی ت مان  سقوط کر

از" بست" قرار داشتند يه قتل رسانده وتمامی اموال 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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ين  ودارايی ند ا عرض کرد نوامی  ت به  ضبط و  ها را 

وضع تا زمان فرمان توقف غارت توسط خان قاجار ادامه 

فرار  جه  جار متو خان قا که  پ  از ان شت.پ  از آن و  دا

ش فق  مامی مو که ت ستور داد  يد د ند گرد جوان ز هريار 

سانی را  تی ک ند و ح نا گرد شم نابی مانی از ا مردان کر

که به بست رفته بوند نیز از اين دستور مجزا نکرد. 

شم به فت ا هزار ج ست  خان  بی قديم  جار ت سپاه قا سیله  و

فت  تادهزار ج عداد را هف ين ت سايک  ا سی  سر پر شد.)

 خواند(. می

خان ز لی  ما لطفع به ا صد  بمند  کرد و ق فرار 

را داشت ولی با خیانت  سیستان و بلواستانعزيمت به 

بااه فرسااتادگان  راياانحاااکم باام دسااتگیر شااد و در 

به  ند  بای ز شهريار زي شد  يل داده  مدخان تحو آقامح

جاوز  مورد ت پاداران  سط اهار خان تو مد  قا مح ستور آ د

های شهريار زند ار کاسه خارج  جنسی قرار گرفت و اشم

گرديد.خان قاجار قصد داشت که به شهريار جوان افسار 

ها به عنوان حیوان در پای رکاپ خود  زده و در مسافرت

واندکه به علت ضعف و زخمهايی که برداشته بود اين بد

يد.در  سر نگرد هرانکار می خان  ت لی  ندگی لطفع به ز

سرانجام وی را در  شد و  مه داده  يد خات مامزاده ز ا

دفن کردندو اينچنین به زندگی شهريار زند دلیر  تهران

شرق شیرزن  يان  ترين شم گار پا مردان روز باترين  و زي

 داده شد.

 

 انتقال مرکز حکومت به تهران

او پ  از قتح کامل جنوب ايران در واقع مقر حکم 

نهاااد )آن را دارالخالفااه  تهاارانراناای خااويش را در 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بود؛ سپ  با  ساریالیکه پايتخت وی هنوز نامید( در ح

عازم  سترده  قازسپاهی گ جا را  قف مان آن تا حاک شت  گ

ابراهیم خويش سازد در آنجا با مقاومت سرسختانه مطیع 

حاکم شوشی مواجه شد و سرانجام دست  ان جوانشیرخلیل خ

رفت. هراکلیوس  تفلی از محاصره اين شهر برداشت و به 

مدخان  خت آغامح کرده و گري ها  شهر را ر لی   حاکم تف

و قتل عام مردم داد  دستور ويران کردن قسمتی از شهر

به  ستور او  شهر بد ين  سربازان وی در ا بارديگر  و 

تجاوز به ناموس مردم دست زدند. تمام کلیساهای شهر 

به رود ارس  سته  ست ب سیحی د حانیون م شد و رو يران  و

پانزده  با  خان  مد  غا مح يت آ شدند. در نها ته  انداخ

هزار تن از دختران و حتی پسران شهر که آنان را به 

سا به ا گی  برای برد شت.  هران بازگ به ت بود  ته  رت گرف

 ثروتمندان فروخته شدند. .

 

ندازی  هر و برا ماورای ن سان و  به خرا کرد  روي

 افشاريان

عد ا به  زب سانآن  شید و  خرا شکر ک  نوه، شاهرال

نادر را که کور و پیر بود به همراه همه درباريانش 

را بگیرد.  خان فتحعلیم کشتن به قتل رسانید تا انتقا

خان قاجار برای افشای محل جواهراتی که نادر از هند 

آورده بود شاهرا را به حدی شکنجه کرد که وی در زير 

 ها جان سپرد.  اين شکنجه

 

 

 بازگشت به قره باغ و بدرود زندگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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مان  مین ز قازدر ه شغال  قف سیهبه ا در  رو

شد اما  قفقازآمد. خان قاجار برای سرکوب آنان عازم 

شد و  شته  تزار روس ک که  بود  سیده  جا نر به آن نوز  ه

جانشااین وی بااه سااپاهیان خااود دسااتور مراجعاات داد. 

آقامحمدخان که از اين مسئله سخت شادمان گرديده بود 

بپردازد  شوشاتصمیم گرفت که در قفقاز به تصرف شهر 

پ   شوشاکه در حمله اول به دست وی نیفتاده بود. شهر 

یم شد ولی از مدتی مقاومت در اثر اختالفات داخلی تسل

روز  3آذربايجان  قراباغدر  شوشادر حالی که از فتح 

بدست  هجری قمری 1211، الحجه ذی 21گذشت در بامداد  می

صادق نهاوندی و دو تن از همدستانش به قتل رسید و از 

که در آن زمان پیکر بزرگان را در عتبات عالیات  آنجا

خاک می ند و در  ب شرف برد جف ا به ن یز  سپردند، وی را ن

 جوار آرامگاه امام اول شیعیان به خاک سپاردند.

 

 درباره آقا محمدخان

آقا محمد خان مردی رشید و مقتدر، شجاع و سیاس 

صاف،  بی ان حم و  بی ر سیار  حال ب عین  ما در  بود. ا

و ستمکار بود. در طول عمر خود حرفی نزد که خونريز 

آمد دست به  به آن عمل نکند تا کار به تدبیر بر می

شیر نمی سیار  شم شت. ب مام دا جديتی ت شتکار و  برد. پ

ندوز می مال ا سی  و  مانروايی بی خ تا  بود و در فر هم

 بود.

نده  بان ز ند ز به ا که وی  ند  ين باور بر ا خی  بر

تسلط کامل  عربی فارسی ترکیدنیا آشنايی داشت و به 

و  فرانسهرا توسط بازرگانان  روسیو  فرانسویداشت و 

سیه تار  رو کی رف به نی نی  حانیون دي با رو خت؛ و  آمو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B1_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B1_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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ما می ياد ن کار ز ستگی و  یرغم خ شبها عل شبش کرد.  ز 

موش نمی سرای وی  فرا بودن در حرم ته  غم اخ لی ر شد ع

ها مريم خانم  ترين آن زنهای زيادی بودند و نام برجسته

و گلبانو خانم بود. همچنین عالقه فراوانی به گنج و 

سالگی پدر خويش را از دست داد  1۷ثروت داشت ؛ وی در 

 و پ  از آن در شیراز با محدوديت فراوانی روبرو بود.
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 های آقامحمدخان عدالتی کاياتی از بیح

 عاقبت سرباز وفادار

را در  کرمانزمانی که آقا محمد خان قاجار شهر 

جات داده  جان وی را ن بار  که يک سربازی  شت  صره دا محا

گاه می لی ن به او خی خود  بود  گاه  با ن يا  کرد و گو

قا  می یاورد. آ خان ب ياد  به  ماجرا را  که آن  ست  خوا

های او را در  محمااد خااان نیااز دسااتور داد تااا اشاام

 بیاورند.

 

 کشف يک کودتا

گذاری،  عد از تاج ندکی ب خان روزی ا مد  قا مح آ

جار ماده می قا با  آ که  خانشد  لی  سربازان  فتحع از 

مازندرانی سان ببیند... ناگهان يکی از افسران حاضر، 

شی  مدتی در گو کرد ... و  ندی  ظیم بل شاه تع بر  در برا

 با وی صحبت داشت...

پ  از اند لحظه آقا محمد خان اظهار درد کرد و 

د اظهارش بود. يکی  رنگ پريدگی مرده وار سیمايش موّي

از وزيران را به مرخص کردن سربازان برگماشت زيرا که 

 حال سان ديدن نداشت.

هد و  لت داد ولیع یر حا شد، تغی خالی  ل   که مج مین  ه

نزديکان حاضر را روانه اتاقهای ديگر کرد و فرمانده 

گو  با وی گفت مام  ساعت ت ست و دو  ها را خوا قره اوخا

کرد... در آن میان افسرانی را برای بازجويی به درون 

آوردند فتحعلی خان در ديوانخانه مجاور منتظر  تالر می

ی خود بود. سرانجام برادر زاده را نزد دستورهای عمو

صحبت  من  با  شی  ير گو که ز سری  فت: اف ند و گ خود خوا

کرد که قصد دارد  کرد يکی از رفیقان خود را متهم می می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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یق  بازجويی دق ساعت  ين دو  هم در ا شد...من  شاه را بک

کردم تا معلوم شد که مدعی با افسر متهم دشمنی شخصی 

است... حال پسر  ز خود ساختهداشته و اتهام را سراپا ا

جان تو که روزی به پادشاهی خواهی رسید بگو ببینم به 

ای  عقیده تو اه بايد کرد( جوانک با شور ساده لوحانه

به او  که  سی را  کرد و ک یه  تری را تنب يد مف فت: با گ

 اند، پاداش داد. بهتان بسته

ستوری  تو د یب  ين ترت به ا فت:  مدخان گ آقامح

ظر عدالت انسانی معقول و منطقی بود دادی که از ن می

ولی فرمانی نبود که در شان پادشاه باشد. باز هم برو 

 بیرون و منتظر دستور من باش...

ساعتی بعد فتحعلی خان را به تالری که شاه در 

آنجا بود خواندند. وی ایزی در آنا ديد که از نفرت و 

سر را در  ند اف مد...نعش ا ند آ هايش ب خون در رگ شت  وح

آنجا ديد و در آن میان، مفتری، متهم و همه کسانی را 

که به عنوان گواه بازپرسی شده بودند، بازشناخت. شاه 

گفت من داار اشتباه شدم که دو طرف را روياروی کردم. 

سته  که شاي يرا  شود، ز حث  يد ب ها نبا نه ایز روی انگو

نیست در میان اطرافیان شاه ...کسانی آمد و شد داشته 

است... من  امکان شاه کشی به گوششان خوردهباشند که 

ای نداشتم جز آنکه  برای جبران اشتباهی که کردم ااره

بدهم همه کسانی را که به هر عنوان، پايشان به اين 

 قضیه کشانیده شده بود، خفه کنند.

 : همچنین

 لوطی صالح  

 جعفرقلی خان قاجار  

 کشتار برادران  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7%DB%8C_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 ها در باره آقامحمدخان برخی گفته

سرجان ملکم: آقامحمدخان قاجار با اهل شريعت با 

زيست و خود در ظاهر مقدس بود همیشه  احترام و رافت می

اگرااه در روز زحمات  –خواند و هر نیماه شاب  نماز می

بود شیده  يادی ک بادت می برمی -ز ست و بع خت در  خا پردا

شین  برای جان که  ب   مین  سنگدلی او ه می و  مورد بیرح

خ برادر زاده  خانود کردن  برادران و  بابا شتن  از ک

پ  از  که  يا اين کرد  تراز ن یز اح خود ن سرعموهای  پ

را اعم از  کرمانتمام مردان  لطفعلی خان زنددستگیری 

ج یر و  به پ مان را  شهر کر کرد و  کور  يا  شت  يا ک وان 

شهر کوران تبديل ساخت درحالیککه کرمان را تسخیرکرده 

آمدند و مردم کرمان  بود و از شهرهای خود او بحساب می

 جزء ملت خود او بودند.

عباادالعظیم رضااايی )نويساانده کتاااب تاااريخ ده 

قده سنگدل، ع مردی  يران(: وی  ساله ا سبب  هزار ای )ب

نسل بودن( خشن و کینه توز، سخت کش و بیرحم مقطوع ال

 بود.

قاز  به قف له  مدخان در حم عین: آقامح ستاد م ا

شی از  ساها را داد و بخ بی کلی عام و خرا تل  ستور ق د

 شهر را ويران ساخت.

دکتر مصاحب: وی مردی کینه خواه و بیرحم و قدرت 

 رسید. جوی و ااره گر بود. بیرحمی او به اوج می

 

ايااران در زمااان شااهرياری رجااال سرشااناس 

 آقامحمدخان

  مصطفی قلی خان قاجار )برادر و سردار سپاه وی در

 های مهم(  جنگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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  که مدخان  برادر آقامح جار ) خان قا لی  لی ق ع

 وسیله فتحعلی شاه نابینا شد(  به

 برادر وفادار آغامحمدخان که  جعفرقلی خان قاجار(

 در تهران بدست وی کشته شد( 

  )مرتضی قلی خان قاجار)برادر خان قاجار 

  جار و از جه قا برادر جوا جار ) خان قا لی  ضا ق ر

جه  بی نتی قدرت  سب  شهای وی در ک که تال سلطنت  مدعیان 

 ماند( 

 حسین قلی خان قاجار معروف  حسینقلی خان جهانسوز(

سالگی بر اثر  ۴2در سن  118۶به جهانسوز که در سال 

 خیانت داخلی به قتل رسید.( 

  سلیمان قلی خان قاجار 

  محمد آقای قاجار 

  محمد ولی خان قاجار 

  )محمد حسین خان قاجار )سردار سپاه 

  سپاه سردار  خان شقاقی) پ  از صادق  شی؛  وی در شو

شنیدن خبر درگذشت وی تصمیم گرفت تا برای رسیدن به 

قدرت بکوشد و با استفاده از سپاه آقامحمدخان بر ضد 

خويش  خت  قزوين را پايت شوريد و  جار  شاه قا لی  فتحع

قرار نهاد ولی در قزوين و مراغه بیشتر مردم به مرض 

صون  مرض م یز از آن  سپاهش ن ند و  اار گرديد طاعون د

نماند و با بیگلربیگی ارومیه که از ترکان افشار بود 

متحد گشت ولی در نهايت شکست خورد و اگراه فتحعلیشاه 

شون  صدد ق باره در لی دو هاد و قرار ن فو  مورد ع او را 

 کشی برآمد و اين بار به اشد مجازات رسید( 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B2
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  باباخان جهانبانی )فرزند ارشد حسین قلی خان که

اون فر جار  مدخان قا هد آقامح شت وی را ولیع ندی ندا ز

 خود کرد( 

  عباس میرزا )پسر ارشد فتحعلی شاه؛ دلور مردی که

های گلستان و ترکمان اای  اگر همه با او بودند معاهده

 خورد(  قلم نمی

  )فرج اله بیک اشاقه باش )سردار سپاه 

  )شیخ جعفر تنکابنی )کتاب خوان شخصی آقامحمد خان 

  ابوالفتح خان 

 خ مد  یرزا مح هران؛ وی م حاکم ت لو ) جار دو ان قا

قدامات  مین ا برای ه بود  مادی  سرمايه  قدرت و  يای  جو

 است(  کودکانه وی در خور توجه

  سبق لی ا ظم و وا صدر اع ظم ) صدر اع شفیع  یرزا  م

عراق آن زمان به اصفهان؛ کاشان؛ ماليار  –وليات عراق 

 شد.(  و بروگرد نسبت داده می

 رضا و سمیرم که در عبدالرحیم خان شیرازی )حاکم شه

جنگ سمیرم علیه لطف علی خان زند توانست با خدعه و 

نیرنااگ سااپاه او را از هاام بپاشااد و البتااه از طاارف 

پ  از آن  شت و  قع گ قدير وا مورد ت بانی  خان جهان بابا

 حکومت آباده و ابرقو را به وی دادند( 

  شیراز؛ وی حاکم  شیرازی ) تر  خان کالن براهیم  حاج ا

خدمت آقامحمدخان گردد هراند او بود  ترجیح داد تا در

که لطفعلی خان را به شهرياری رسانید و بپاس خدمتی 

سرانجام  ما  ند ا به وی داد شیراز را  مت  کرد حکو که 

شد.  خان  مد  سیدن آقامح قدرت ر به  عث  کرد و با نت  خیا

شاه را  لی  فتح ع سیدن  سلطنت ر به  بات  که موج ست  او

 شد( فراهم آورد و در نهايت بدست وی کشته 
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  نجف قلی خان بیگلربیگی )حاکم تبريز؛ اوست که

سال  شید و در  يز ک بر تبر می  صار محک بدرود  1199ح

 زندگی گفت( 

  شاهرا افشار )از نوادگان نادر ظل اله و پدر گلرا

در  12۰9و نادر میرزای افشار؛ نابینا بود و در سال 

مازندران در اثر پیری و فرسودگی و شکنجه هايیکه به 

 ها کشید درگذشت(  آشکار ساختن گنجینهمنطور 

  نادر میرزای افشار )پ  از آنکه به بخشی از جواهر

بل  به کا جا  شد و از آن هرات  هی  ستبرد زد را نادری د

رفت و در نهايت دعوی سلطنت کرد و فتحعلی شاه او را 

به قتل رساند و تمام دودمان نادر را به باد داد تا 

 کینه اندين ساله خیانت به جد خود را تسکین دهد( 

 ( ستانی هانگیر سی ست ج يه؛ او شاه زند به  کار  خیانت

که لطف علی خان را ترغیب به ماندن در کرمان کرد و 

 دارزينسرانجام نیز او بود که لطفعلی خان را در راه 

 به راين کرمان به فرستاده شهريار قاجار داد( 

  محمد علی خان سیستانی )برادر جهانگیر و حاکم بم

 و وکیل آباد( 

  امیاار کونااه خااان زعفرانلااو )حاااکم قواااان و از

 ارادتمندان به قاجاريه( 

  اباااراهیم خاااان شاااادلو )حااااکم اسااافراين و از

 ارادتمندان به قاجاريه( 

 یات )حاکم نیشابور و از ارادتمندان به جعفر خان ب

 قاجاريه( 

  که در هجوم ازبکان کشته  مروبیرام علی خان )حاکم

 شد( 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
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  حاج شیخ مهدی )از خادمان آرامگاه حضرت امام رضا

 و از مشاوران شاهرا( 

  نگ خان در ج سعید  شاه  نده  جان )فرما بک  شاه مراد

 مرو ازبکان در مرو( 

  شاه زمان )حکماران افغانساتان در کابال و بلاخ– 

 البته افغانستان آن زمان بطور کامل خودمختار بود(  

  یوس)امیر يا هراکل قل  ستانهر يه  گرج حت الحما که ت

 روسیه در آمد و عامل حمله آقامحمدخان به قفقاز شد( 

 شیر خان جوان یل  براهیم خل باغ  ا شی و قرا حاکم شو (

که حاضر به اطاعت از آقامحمدخان نگشت و مدتها حکومت 

نهاد  قره باغ را بر عهده داشت و به دانشمندان ارج می

 در دربار وی دانشمندان زيادی حضور داشتند( 

 ناه واقف نه مالپ شعار عارفا که ا شاعر آزاده آذری  (

 وی در قفقاز شهرت دارد وی در زمان يورش آغامحمدخان

بران  خان از ره یل  براهیم خل نار ا قاز در ک به قف

 مقاومت بود.( 

  خت به پردا ضر  که حا طالش  مران  شی )حک خان طال صطفی  م

مان  سیاری از حاک ثل ب شد و م مدخان ن به آقامح یات  مال

به  مردم را  یات  یز مال خان ن کريم  مان در دوران  آن ز

 مصرف خويش میرسانید( 

 

 شاهان قاجار

 ناصارالدين • محمد شاه • شاه فتحعلی • محمدخان قاجار آقا

 • شاه احمد • شاه محمدعلی • شاه مظفرالدين • شاه
 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 فتحعلی شاه قاجار

 

 م1۷98سال شاه در  فتحعلی

بود که  قاجارفتحعلی شاه دومین شاه از دودمان 

 میالدی فرمانروايی کرد. 183۴تا  1۷9۷از 

 

 زندگینامه

 نام اصلی: باباخان

 نام پدر: حسینقلی جهانسوز

 (1۷۷1برابر با  ه 1182تولد: دامغان )

 اکتبار 2۰برابر باا  ه 12۵۰ لثانیجمادی ا 19: ) مرگ

 اصفهان( 183۴

قم:  محل دفن
 

 

 سال ۶8:  مدت عمر

 ماه 8سال و  3۶:  مدت حکومت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B2_%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B0_%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87.jpg
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ست در  غان ا ستان دام شاه شهر لد فتحعلی حل تو م

ای که بموجب اين تولد همچنان بنام کواه مولود  کواه

باشد. کريمخان زند، پ  از سرکوب  خانه مشهور عام می

پسر وی شورش محمد حسن خان قاجار در شمال ايران، دو 

به نامهای آغامحمدخان و حسینقلی خان را مورد لطف و 

به  خود  با  مدخان را  قرار داد. وی مح خويش  نوازش 

گر  برادر دي به  یز  غان ران مت دام برد و حکو شیراز 

 حسینقلیخان سپرد.

آغامحمدخان خان برادر جوانتر  قلی وی فرزند حسین

جار به  قا شاه  لی  مويش، فتحع شدن ع شته  پ  از ک بود. 

پادشاهی رسید. لقب اصلی او سلطان صاحبقران بود ارا 

 2۵که بیش از بیست و پنج سال شاهی کرد)در آن روزگار 

 دانستند.( سال را هم قرن می

به نام  لی  بود و خان  با  خان با لی،  صلی فتحع ا

گام  گذاریهن خود  تاج یای  نام ن که  لی را  نام فتحع

های ايران  جنگبود برای خود برگزيد. فتحعلی خان قاجار

جار سیه در دوره قا سرزمینهای  و رو شدن  جدا  به  که 

از ايران انجامید در زمان اين پادشاه را داد.  قفقاز

با  می يران  خاک ا شدن  پاره  پاره  ند  که رو فت  توان گ

بود  عباس میرزااو پسرش  ولیعهدپادشاهی او آغاز شد 

باس  لی ع شان داد.و خود دلوری ن ها از  ين جنگ که در ا

شاه  لی  پیش از فتحع یرزا  مد م سر او مح پ  پ مرد ؛ 

نام  با  شاه  لی  مرگ فتحع پ  از  که  شد  هد  یرزا ولیع م

 برتخت نشست. محمد شاه

فتحعلی شاه پ  از به قدرت رسیدن با نزديک شدن 

های  به علمای شیعه و مجتهدين تالش زيادی کرد تا پايه

که  هدينی  یان مجت جار را در م پای قا قدرت نو شروعیت  م

تا  ند و  کم ک ند، مح صفوی بود نوز در آرزوی دوران  ه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
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های  ست در جنگ بود.وی توان فق  یز مو يادی ن حدود ز

يت عل يران و روس از حما هاد ا به ج مردم  یب  ما در ترغ

 بهره مند گردد.

 

 زندگی خصوصی و فرزندان

ته می شاه  گف لی  که فتحع سر و  1۵8شود   2۶۰هم

کااه خااود ناااتوان از  آغامحماادخاناساات.  فرزنااد داشته

به  یب  خودرا ترغ برادرزاده  مواره  بود ه شويی  زنا

کرد و برای هر فرزند جديد،  ازدواج و آوردن فرزند می

 داد.  به او پاداش می

 

 القاب

 -نااواب همااايون  -خاقااان اعظاام  -قاااآن افخاام 

ظم  کار مع ترم  -کام لوالمر مح قاب  -او  -نواب مالکر

 -والخااواقین اب -شاااه شاااهان -خااديو صاااحبقران 

سالطین  يوزاغالن  -الملوک  شم  -بدرال نواب  -سلطان 

 اقدس وال شهنشاه عالم.

  

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 محمد شاه

 

جار شاه قا مد  عده ۶) مح يز 1222 - ذيق  ۶ - تبر

بود.   عباس میرزاو فرزند  فتحعلی شاه ٔ  ( نوهتجريش 12۶۴ شوال

 بد.  قاجاروی سدمین شاه از .و.مان 

با اينکه فرزندان بسیاری داشت ولی  فتحعلی شاه

برای مهر فراوانی که به عباس میرزا داشت پ  از مرگش 

خواند.محمد شاه در تاريخ قاجار شاه  ولیعهدپسرش را 

گمنااام و کاام اهمیتاای اساات. پاایش زمینااه جاادا شاادن 

نمود. پ  از  از ايران در روزگار او را می نستانافغا

آينده بر  ناصرالدين شاهاو پسرش ناصرالدين میرزا و 

همسر محمد شاه و مادر ناصرالدين  مهد علیاتخت نشست. 

باليی در  فوذ  به ن سرش  شاهی پ گار پاد شاه در روز

یل بیماری کارهای کشور دست يافت. مرگ محمد شاه به دل

 بود. نقرس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B2_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Mohammadshah.jpg
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۰ 
را که  مقام فراهانی قائمدر ابتدای سلطنتش 

مشاور و وزير پدرش عباس میرزا بود به وزارت گماشت 

به مدتی  پ  از  ما  ما  ا يان، عل شارهای دربار لی ف دلی

)به دلیل اقدامات اصالحی وی( او را بر خالف قسمی که 

نزد پدرش مبنی بر نريختن خون قايم مقام خورده بود، 

کشت. محمد شاه که از نوجوانی سخت تحت تأثیر تعالیم 

سیصوفیانه  یرزا آقا نوان  حاجی م به ع بود وی را 

شات  یل گراي به دل شاه  مد  مود. مح صوب ن شین وی من جان

صوفیانه خودش و وزيرش حاجی میرزا آقاسی با مجتهدين 

 و علمای مذهبی رابطه خوبی نداشت.

 

 ين شاه قاجارناصرالد

 11 - 121۰ تیااار 2۵شااااه قاجاااار ) ناصرالدين

شت به 12۷۵ ارديبه عروف  صاح»(، م عد « بقرانسلطان  و ب

شهید» مان «شاه  شاه از دود هارمین  جار، ا يران  قا ا

طولنی مان  بود. وی  یان دود شاهی را در م مدت  ترين 

قاجار دارا است. وی اولین شاه ايرانی بود که خاطرات 

کرد. او را پیش از پادشاهی ناصرالدين خود را منتشر 

 خواندند. میرزا می

 

 زندگی

بدنیا آمد.  تبريزهجری شمسی در  121۰وی در سال 

همادر او  یام پدرش  د عل شت  بر درگذ شت. خ نام دا

شاه سال  محمد که در  1228را در  گامی  سی هن جری شم ه

به پادشاهی  امیرکبیربود شنید، سپ  به ياری  تبريز

 نشست. تخت طاووسرسید و بر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B1_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B1%DB%B0&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7_(%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B2%DB%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
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بازپ  برای  شاه  صرالدين  شرقی  نا ناطق  گیری م

کوشش کرد ولی پ  از تهديد  هراتويژه منطقه  ايران، به

به  یا  له بريتان شهرو حم ين  بو قف ا به تو اار  نا

ستاده وی  شد. فر ها  پاري فعالیت ضا  قرارداد  را ام

بد [مدرک(]کرد.  ست  مت وی نتوان نامطلوی حکو شرايط  لیل 

مطلوب خود را به کمال در کشور اجرا نمايد. در دوران 

به يک  سلطنت او  سط  ناموفق وی تو ترور  پ  از  ويژه 

حدوديت بابی یان، م فزايش  ها بابیو  بهائی يران ا در ا

 يافت.

 

 بر تخت نشینی

ها با بیماری  که سال محمد شاه قاجارهنگامی که 

قر بود در  سن بان  به گري ست  سالگی  ۴2در  12۶۴شوال د

از دنیا رفت، کشور گرفتار شورش بود و تنها بخش آرام 

شد. در اين زمان ناصرالدين  شمرده می آذربايجانايران 

هد  یرزای ولیع ش-م مان  بودکه آن ز ساله  در -انزده 

يز سر می تبر سر  به  سو  هر  شاهی از  مدعیان پاد برد و 

وزير محمد شاه که  حاجی میرزا آقاسیبرآورده بودند. 

شتن  گاه دا نايی آرام ن هرانتوا به  ت شت  حرم را ندا

بدالعظیم مان  ع ين ز ست. در ا ست نش شد و ب نده  پناه

ناصرالدين میرزا با پشتیبانی میرزاتقی خان امیرنظام 

آينده( راهی تهران شد و پیش از رسیدن به  امیرکبیر)

ظم داد و او را  بک اع قب اتا خان را ل قی  یرزا ت شهر م

مان  هران در ه به ت سیدن  با ر ید.  خود گردان صدراعظم 

 سال ناصرالدين شاه به پادشاهی ايران رسید.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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2 
صرالدين خت  12۶۴ شوال 1۴شاه در  نا بر ت

 1313 القعده ذی 1۷نشست و از آن پ  تا زمان مرگش در 

 شاه ايران بود.

 

 صدراعظمی امیرکبیر

روی هم رفته سه سال و سه ماه بر سر  امیرکبیر

صالح خرابی به ا ست  بود. نخ صدراعظمی  سرکوب  کار  ها و 

خت. در  گردن شان پردا سانک سر  خرا خان سالر پ الهیار

صف شاهصدراعظم  الدوله آ لی  شاهی  فتحع يان پاد در پا

شاه مد  شته مح شورش بردا به  یر  سر  سلطان بود. امیرکب

را برای سرکوبی وی فرستاد که پ   مراد میرزای قاجار

شدن سالر  از سه سال کشمکش سرانجام اين غائله با کشته

ين ر یر و دار ا فت. در گ يان يا که پا يداد  شهدو در  م

 بريتانیاااو  روساایهنیروهااای دولتاای بااود،  ٔ  محاصااره

یانجی شنهاد م ته و  گری داده پی یر نپذيرف که ام ند  بود

دهند که بیست هزار تن  مشهديان ترجیح می»گفته بود که 

شوند تا اينکه شهر به توسط خارجی به   از ايشان کشته

يد شاه درآ صرف  نین در«. ت سران  همچ مان او   بابیز

 نیز تیرباران شد. بابشده و خود  سرکوب

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:AmirKabir.jpg
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 میرزا تقی خان امیر کبیر

شمار  سیدند  هران ر به ت شاه  یر و  که ام گامی  هن

ها  يران تن تش ا بود.  3۰۰ار یرتن  خود  امیرکب که 

سپاه  ساماندهی  ظم و  به ن بود  يران  کل ا سالر  سپه

مو برای آ خت و  ستخدام پردا به ا قدام  شیان ا زش ارت

صنعت اسلحه به  مود و  خارج ن گار از  نق  آموز سازی رو

هااای اضااافی در  داد. او همچنااین فرمااان حااذف لقب

مه خود وی را  نگاری نا تی  مان او ح به فر ها را داد و 

خواندند. وی همچنین تالش کرد  می جنابنیز تنها با لقب 

شوه لوی ر لت  ج نان دو مد کارک به درآ یرد و  خواری را بگ

دولات را تهای از دارايای  ٔ  سامان دهد. او که خزاناه

و  شاهزادگانحساب  ديد راه را بر مستمری گزاف و بی می

ااپلوسااان بساات و اينگونااه از مخااارج دولاات بساایار 

به  کاسته نین  یاتشد. او همچ گانیو  مال سر و  بازر

کرد و گروهی  سامانی بخشید. وی صنعتگران را تشويق می

به  هان  صنعت روز ج موختن  برای آ پارا  ستاد.  ارو فر

شرفت  نین او در راه پی شاورزیهمچ سیار  ک شش ب یز کو ن

کرد. او همچنین به آوردن آموزگار از بیرون از کشور، 

مه کتاب مه و ترج شر روزنا گذاری  ن نه و بنیاد های بیگا

نون شکی دارالف موزش پز نگ و زبانبرای آ فن ج های  ، 

ست نه د پ  از  بیگا ندکی  نون ا شايش دارالف اه گ زد، اگر

 داد. روی )قمری( 12۶8 الول ربیع ۵برکناری او در 

یر يران  امیرکب یا در ا سیه و بريتان فوذ رو از ن

 تبريزکاست و برای نمونه در زمانی که اردوی شاهی از 

بود که  بود، کنسول بريتانیا پیشنهاد کرده تهرانراهی 

را بر عهده گیرد، ولی امیر  ارمنیانپشتیبانی از جان 

نی از شااهروندان نپذيرفتااه و گفتااه بااود کااه پشااتیبا

 دولت ايران است. ٔ  ايرانی وظیفه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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شرفت  هران و پی سازی ت به زيبا یر  یر کب ام

بازار پايتخت نیز کوشید، در اين راستا دست به ساخت 

نو زد. همچنین به  ای تیمچهو  کاروانسرای امیرو  امیر

کشااندن  ٔ  رسیدگی کرد و در انديشاه ها گرمابهپاکیزگی 

برای آشامیدن مردم تهران بود که  رود کرجبخشی از آب 

زمامداريش به پاياان رساید و ايان طارح ديگار  ٔ  دوره

 هايش ناکام ماند. انديشه

ايرانیان و  ٔ  اقدامات امیر کبیر که به سود توده

به زيان شاهزادگان، دارايان، مالها و اشراف بود خشم 

اندازی  ها را برانگیخت و اون امیر جلوی دست اين دسته

بود اينان به  را نیز در کارهای کشور گرفته مهد علیا

میرزا آقاخان کوشید تا  شدند. مهد علیا می گرد او جمع

جايگزين  نوری بود را  شکر  ير ل مان وز که در آن ز را 

امیر کبیر نمايد. پ  شاه را انگیزاندند تا امیر را 

کنار بزند، اگراه شاه جوان در آغاز پايداری نمود. 

اندک به هم  میان شاه و امیر کبیر اندک قمری 12۶۷از 

شد. اختالف  ريخت و شاه داار بدگمانی به صدراعظمش می می

رای نمونه يک بار گرفت، ب نظر میان شاه و امیر بال می

مانروايی  به فر برادرانش را  کی از  ستاد  قمشاه ي فر

ولی امیر او را بازگرداند و شاه که دلش از اين کار 

ستاد.  قم فر به  باز  بود او را  شده  یره  یر ت یر کب ام

ا از صدر اعظمی کنار اينگونه بود که شاه امیر کبیر ر

گمارد. ولی کمی  کاشانگذارد و او را به فرمانروايی 

دست به اقداماتی به ظاهر به  روسیهپ  از آن که سفیر 

بود  سود امیر کبیر زد، ناصرالدين شاه که بیمناک شده

فرستاد و اندی پ  از آن  باغ فین کاشانامیر را به 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D9%85%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D9%81%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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های امیر کبیر  حمام را به زدن رگ دلکبه فرمان شاه 

 داد. را قمری 12۶8 الول ربیع. اين رويداد در واداشتند

 

 صدر اعظمی میرزا آقاخان نوری

سال  مری 12۶8در  نوری، ق خان  یرزا آقا قب  م که ل

له صالحات ر اعتمادالدو سید. او ا صدارت ر به  شت  ا دا

را بازايستاند و کارگذاران او را برکنار و  امیرکبیر

نین  هاد. همچ کار ن سر  بر  خود را  شنايان  شان آ خوي

که در ز سانی  ستمری ک باز م شان  یر از اي مان امیرکب

یان  گرفته مان م ين ز شت. در ا به راه گ باز  بود  شده 

جنگ درگرفته بود و هر  روسیهبا  بريتانیاو  عثمانی

خواساتند اياران را در کناار خاود  ها می اين دولت ٔ  سه

لت بی لی دو شند و شته با یان  دا ختالف م يران از ا بر ا خ

ق ين  به  درتا غاز  له در آ برد. اعتمادالدو سودی ن ها 

لی  بود و شده  شناخته  یا  هواداری از بريتان هی و  همرا

الول  ربیاعتندی به سفیر اين کشور نوشت در  ٔ  اون نامه

قمری سفیر از او رنجیده و از تهران بیرون رفت  12۷2

هم برای آشتی آنان به جايی  سهفرانهای سفیر  و کوشش

مان  ين ز سید. در ا سلطنه حسامنر لی  ال سانوا به  خرا

شید و بی هرات شکر ک یا در  ل يدهای بريتان به تهد جه  تو

ند.  12۷3صفر  يران بازگردا به ا شهر را  ين  مری ا ق

یا  شمنی بريتان که از د له  خان اعتمادالدو یرزا آقا م

فاارا خااان بیمناااک بااود باارای آشااتی بااا آن کشااور 

را برای گفتگو با بريتانیا نخست  الدوله کاشانی امین

ستانبولبه  به  ا سپ   پاري ،  پاري و  ستاد. در  فر

به  شور را  یان دو ک بط م بازگردانی روا شرط  یا  بريتان

حااال عااادی برکناااری اعتمادالدولااه تعیااین نمااود. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%B1_%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AE_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 ناااپلئون سااومالدولااه نیااز کوشااید تااا از  امین

گری میااان ايااران و  امپراتااور فرانسااه باارای میااانجی

بريتانیا ياری بگیرد. سرانجام بريتانیا که گفتگو را 

هوده می يد در  بی ثانی  ربیعد يره  12۷3ال را  خارکجز

پیشروی نمود. اينچنین بود که  اهوازاشغال کرد و تا 

میان دو کشور انجامید که  معاهده پاري کار به پذيرش 

آن بريتانیااا سااپاهیان خااود را بناادرها و  ٔ  برپايااه

یرون می يران ب ستقالل  شهرهای ا یز ا يران ن برد و ا

س سمیت می تانافغان به ر حل  را  یز در در  شناخت و ن

یا را می یت بريتان فاتش حکم هده  اختال ين معا پذيرفت. ا

 سبب افزايش نفوذ سیاسی بريتانیا در ايران گرديد.

ها از  با اينکه اعتمادالدوله از اينکه انگلیسی

اند شاد بود ولی اندکی پ  از آن در  برکناری او گذشته

حرم  خود  12۷۵م شت و  نار گذا شاه او را ک صرالدين  نا

 زمام صدارت را به دست گرفت.

 

 ای میانهها در آسی پیشروی روس

هراتپیش از  نگ  ما ج یرزای فرمانفر يدون م به  فر

محمد امین خان گمارده شد و وی خان  خیوهسرکوبی خان 

شکست سختی داد و او را به جای  قمری 12۷1خیوه را در 

پ  از آن  سال  پنج  شاند.  سانبه  ها ترکمنخود ن  خرا

مان  ين ز ند. در ا شمتتاخت له قوامو  الدوله ح به  الدو

شان گمارده ين دو  سرکوبی اي یان ا اون م لی  شدند و

دودستگی پديد آمد ترکمنان ايرانیان را شکست دادند. 

مان روس ين ز مون  در ا خود در پیرا فوذ  سترش ن به گ ها 

پرداختند، پ  از ناتوانی  می سیردرياو  دريای خوارزم

 را اشغال کردند. مروو  خیوهبردند و  سپاه ايران بهره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B1_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
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 صدر اعظمی میرزا حسین خان سپهسالر

تا  سی را  گر ک شاه دي له  ناری اعتمادالدو با برک

جری( 1281سال  به  )ه خود  يد و  می برنگز صدر اعظ به 

کرد. در  سیدگی  ها ر خان شاه  1281کار مد  یرزا مح م

را با لقب سپهسالری به صدارت برگزيد که او تا  قاجار

بر اين جايگاه ماند. پ  از آن شاه  )هجری( 128۴سال 

میرزا يوسف آن زمان  وزير مالیهوی را کنار گذارد و 

آنکه رسمًا صدر اعظم گرداند   را بی الممالک خان مستوفی

 بدين کار گمارد.

 عتباتکه ناصرالدين شاه به سفر  )هجری( 128۷در 

میرزا حسین - عثمانیرفته بود با سفیر کبیر ايران در 

ديدار کرده و  -لدوله داشت که لقب مشیرا خان قزوينی

باارد؛ پاا  او را بااه ايااران  هااای او پی بااه توانايی

را بدو سپرد. پ  از اندی که  وزارت عدلیهفراخواند و 

ستوفی ناره م سید و  الممالک ک صدارت ر به  کرد وی  گیری 

او اصاااالحات امیااار کبیااار را  سپهسالر خوانده شد. 

تا در  پی شید  خت، و کو تش پردا سازماندهی ار به  فت،  گر

ايران حکومت قانون را برقرار سازد. همچنین وی برای 

انگیزاند  فرنگه را به سفر شناساندن پیشرفت جهان شا

 انجام پذيرفت. )هجری( 129۰که سرانجام اين سفر در 

یاز  سالر امت مان سپه هندر ز يران را از  راه آ ا

انگلیسی  بارون رويترسال به  ۵۰برای  تهرانبه  رشت

اعتبارنامااه ای حااق  ٔ  واگذاشااتند. همچنااین برپايااه

ها،  هااای اقتصااادی اااون معاادن منبع ٔ  اسااتفاده از همااه

گذار  جنگل بدو وا گراف و...  نک، تل گذاری با ها، بنیاد

شد ولی اندکی پ  از آن اين اعتبارنامه لغو شد و  می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B1_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B4_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B0_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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8 
تر در  جويی از روي جری( 13۰۶برای دل یاز  )ه امت

 واگذار شد.سال بدو  ۶۰به درازای  بانک شاهنشاهی

يان و  فت دربار نگ مخال شاه از فر شت  با بازگ

طلب بود بیشتر شد و  ماليان با سپهسالر که مردی اصالح

یرد.  ناره گ کار ک تا از  شت  شاه او را وادا سرانجام 

الممالک را به  شاه هنگامی که به تهران رسید مستوفی

وزارت امور جای او گماشت و به میرزا حسین خان نیز 

نیز بدو لقب سپهدار  )هجری( 1291را سپرد. در  خارجه

را داد. سپهسااالر در  وزارت جنااگاعظاام و نیااز مقااام 

سامان آن  اش نیز کوشید به بهبود وضع نابه های تازه پست

هايش  روزگار بپردازد ولی اون شاه حسن نیت نداشت کوشش

 به جايی نرسید.

 

 السلطان صدر اعظمی امین

شاه صدر  الممالک سف خان مستوفیمیرزا يوبا مرگ 

سپرد. اين  السلطان میرزا علی اصغر امیناعظمی را به 

کرد در راه  چه  کرد و آن صالحات ن شی در راه ا مرد کوش

اسااتواری جايگاااه خااويش و خشاانودی شاااه بااود. وی 

برد. در  پايیش  سفر ارو سومین  به  شاه را  صرالدين  نا

سی مان او انگلی حق  ز اون  نی را  یازات فراوا ها امت

را از دربار ايران گرفتند.  لتاریو  قمارخانهگشايش 

 انفیهو  تنباکوو  توتونهمچنین امتیاز خريد و فروش 

در درون و بیرون ايران به شرکتی انگلیسی به درازای 

 ٔ  هازار لیاره 1۵سال و به شارط پرداخات ساالیانه  ۵۰

و يک اهارم سود خالص آن شرکت واگذارشد. اين  انگلیسی

سی به انگلی فت  کرش ر که ذ سفری  یاز در  شد  ها داده امت

شد.  دستینه نهاده 13۰8رجب آن در  ٔ  ولی بر امتیازنامه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B6_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B1_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8&action=edit&redlink=1
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تاری و  یاز ل شاه امت يران  به ا شت  اه در بازگ اگر

 قمارخانه را لغو نمود.

 رژیهمچنین انحصار دخانیات ايران به دست شرکت 

پااذيرفت. در اياان زمااان مااردم  انجام )قمااری( 13۰8در 

شورهای با ک که  يران  پايی کم ا شنا می ارو شدند و  کم آ

زبانی که در بیرون از کشور  روزنامه ها و جرايد فارسی

شان می ااپ می به دست شان  شد  گاهی اي بر آ سید و  ر

افزود به مخالفت با قراردادی که پیشتر از آن سخن  می

گفتیم پرداختند و در اين میان روحانیت شیعه نیز با 

و کوشااش هااای اياان قاارارداد بااه مخالفاات پرداختنااد 

شید. در  امین جايی نک به  شان  یع اي برای تطم سلطان  ال

هران شتیانی ت سن آ یرزا ح باتو در  م سن  عت یرزا ح م

حريم  شیرازی توای ت شته و ف تراض را دا ين اع بری ا ره

یات شدند.  دخان قرارداد  غو آن  ستار ل ند و خوا را داد

 1۶ساارانجام شاااه و صاادر اعظاام کوتاااه آمدنااد و در 

 آن امتیازنامه را لغو نمودند. 13۰9 الول جمادی

با  که  ند  مردم بفهم که  شد  ين  سبب ا خداد رژی  ر

توانند حق خود را از دولت دريافت دارند و  پافشاری می

مان  يدادهای ز شگام رو ين پی جارا شاه قا لدين   مظفرا

ای هم برای ايرانیان  گرديد. ولی اين رويداد باز منفی

داشت و آن اينکه دولت نااار شد برای پرداخت خسارت 

شرکت لغ  به  یات مب سی دخان یره از  ۵۰۰انگلی هزار ل

ين  پردازد، ا شرکت ب بدان  کرده و  قرض  شاهی  نک  با

گرفت و  نخستین وامی بود که ايران از کشوری بیگانه می

گرفتن وام که  بود  سها از  پ  از آن  ستان  یهرو و انگل

روز  ٔ  آغاز شده و بر فشار اقتصاادی از يکساو و رخناه

 افزون اين دو کشور در امور درونی ايران افزود.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B6_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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۰ 
سال شاه  در  صرالدين  شاهی نا يانی پاد های پا

خواری در کشور رو به افزايش گذاشته بود.  فساد و رشوه

ند در  امین شاه و نیروم بر  یره  فردی ا یز  سلطان ن ال

جازه اصالحات به کسی نمی داد. گرداندن کشور بود و ا

ترين  کشور در زمان او بر عهده شورايی بود که سرشناس

 پساار شاااه، کااامران میاارزااعضااای آن خااود او، 

میاارزا علیخااان ؛ و و حکمااران تهااران الساالطنه نايب

له امین یان  الدو ند. در م قاف بود سائل و او ير ر وز

نان امین صالح اي مردی ا له  لی  الدو بود، و کاردان  طلب و 

مآ شت و ه يی ندا شمرده می ورد امیننیرو سلطان  شد و  ال

پیش از کشته ماه  ند  هم ا شاه در  سرانجام   1313شدن 

به  آذربايجانالسلطان وی را به پیشکاری  امین )قمری(

 دارد. او را از پايتخت دور نگاه فرستاد تا تبريز

در اين زمان و با توجه به فساد کامران میرزا و 

الساالطان و نیااز پیااروزی در رويااداد رژی باار  امین

فزوده می مانروايی ا ستگاه فر توده از د سندی  شد.  ناخر

هايی نیز در درون و بیرون کشور به  در اين میان اهره

کوشاایدند و از آن جرگااه خااود  باارانگیختن مردمااان می

له،  امین هادی نجمالدو بادی شیخ  لدين  سید جمال، آ ا

بودند. میرزا ملکم  میرزا ملکم خان، و نیز  اسدآبادی

ندندر  شر  ل قانونبه ن مه  هان  روزنا خت و خوا پردا

برپايی حکومت قانون و دگرگونی وضعیت در ايران شد و 

قاجار داد ساخن داد.  ٔ  نروايی خودکامههای فرما از ستم

از آنجا که سخنانش رنگ عامیانه داشت در مردم ايران 

 اثر بسزايی نمود.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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برپايی مجل  شورای دولتی و کوشش برای نگارش 

 قانون

مان داده شاه فر صرالدين  شورايی از  نا که  بود 

هايی کشوری فراهم شود و بر حل مشکالت  وزيران و اهره

ايااران بپردازنااد. اعضااای اياان شااورا کسااانی اااون 

لک امین له عالء، الم صرالملکو  الدو ين  نا لی ا ند. و بود

دانستند که  شورا در عمل کاری از پیش نبردند زيرا می

گره مشکالت در دست کسانی اون فرزندان شاه است و کوشش 

 انجامد. رای حل اين مشکالت به دشمنی با ايشان میب

ابوالقاساام خااان ناصاارالدين شاااه همچنااین بااه 

صرالممالک قانون  نا گارش  مه و ن به ترج تا  ستور داد  د

بپردازد، ولی با اعتراضی که بر نوشتن قانون نو که 

دشمنی بار قاانون شارع اساالم باود و نیاز  ٔ  به منزله

ايان  میرزا ملکام خاانرالممالک از پیروی ناص ٔ  بهانه

 کار نیز به پايان نرسید.

 

 سفرهای اروپايی

عد از  يران ب شاه ا ستین پاد شاه نخ صرالدين  نا

مسافرت کرد. وی نخستین بار در  اروپام بود که به اسال

و برای آخرين  12۵۷هجری شمسی و بعدًا دوباره در  12۵2

)که در آن بازديدی کامل از ناوگان جنگی  12۶8بار در 

سفر کرد. وی در اولین سفر  اروپابريتانیا کرد( به 

 انجماان گااارتربااه لقااب شااوالیه  بريتانیاااخااود بااه 

مد. وی  ئل آ یا( نا شوری بريتان قام سلح بالترين م (

 اولین شاه ايران بود که اين مقام را بدست آورد.

سیآوردن  بین عکا های  دور له کار يران از جم به ا

او است. وی خود نیز به کار عکاسی عالقمند بوده است. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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2 
، و انتشار قطارنوين، حمل و نقل  سیستم پستیاو 

مه يران اورد.  روزنا به ا خود  با  شاهی را  نک شاهن با

 در پی سفرهای اروپايی وی تأسی  شد. ايران

 

 ماجرای تنباکو

( طاای قااراردادی )قمااری( 13۰9)12۶9وی در سااال 

صنعت  یت  باکومالک به  تن تالبوترا  لد  س جرا ی انگلی

ضا میرزا رواگذار کرد. اما بعدها با صادر شدن فتوای 

ارت و مصرف که کاشت و تج میرزا حسن آشتیانیو  شیرازی

تنباکو را ممنوع کرده بود مجبور به لغو آن گرديد. 

اين فتوا حتی اثراتی بر زندگی شخصی وی نیز داشت تا 

جااايی کااه همسااران وی او را از مصاارف تنباااکو باااز 

که  شد  کم  ين ح غو ا به ل اار  گامی نا شاه هن شتند.  دا

میرزا حسن آشتیانی در برابر يکی از دو راهی که شاه 

در جلو  قلیانيعنی يا کشیدن -بود  گذاشته پیش پای او

دومی را پذيرفت. پ  مردم  -اشم همه و يا ترک ايران

تهران به شور درآمده به دنبال او راهی شدند. هنگامی 

را به زور وادار به که کارگذاران شاه کوشیدند تا او 

خشمگین شده  سید محمد رضا طباطبايیکشیدن قلیان کنند 

السلطنه دشنام داده بود. اين رويداد  و به شاه و نايب

شاه  گرد ارگ  به  شان  جان آورد و اي به هی مان را  مرد

شدند. هنگامی  ريختند. درگیری پیش آمد و اند تنی کشته

که زنان شاه نیز پريشان شدند شاه سرانجام تسلیم شد 

یان روحانیان معترض و دولتیان برگذار شد که و نشست م

 ٔ  نتیجه آن لغو امتیاز بود. البته برای پرداخت جريمه

سی شد از انگلی اار  يران نا یاز ا غو امت ين ل ها وام  ا

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B6%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A2%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
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بگیرد که اين نخستین وامی بود که ايران از يک کشور 

 گرفت. بیگانه می

وی در تالشاای ديگاار باارای دادن امتیااازاتی بااه 

یان م به اروپاي يران را  مرک ا یت گ یوس الک پاول جول

 ( واگذار کرد.خبرگزاری رويترز)بنیان گزار  رويترز

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2
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 ناصرالدين شاه مرگ

 

 میرزا رضا کرمانی پیش از اعدام

مراسم پنجااهمین ساال تاجگاذاری در  ٔ  در آستانه

( هجری قمری 1313القعده ذی 1۷هجری خورشیدی ) 12۷۵سال 

سید جمال يکی از پیروان  میرزا رضای کرمانیبه دست 

شاااه در حاارم  [1]و بااه تحريااک او الاادين اساادآبادی

بدالعظیم گاه  شهر ریدر  ع شد. وی در زيارت شاه ترور 

دفن است. سنگ  تهراندر نزديکی  ریدر شهر  عبدالعظیم

مرمری وی کاه تمثاال کامال وی بار آن  ٔ  قبر يک پاراه

 تهاراندر  کااا گلساتان ٔ  اکنون در موزه حکاکی شده هم

کاری دوره  شود و به يکی از شاهکارهای کنده نگهداری می

 قاجار معروف است.

شود ريوولور استفاده شده برای ترور وی  گفته می

نه و سیار که سوده بوده ب شايد  فر یل  مین دل به ه ست.  ا

ضخیم پالتوی  گر وی  صله ا يا از فا بود  شیده  ای  تر پو

جان  صد  سو ق ين  بود او از ا شده  شلیک  به وی  تر  دور

است که آخرين کلمات وی  برد. گفته شده سالم به در می

من بر شما جور ديگری حکومت خواهم »اند:  ها بوده اين

 «.کرد اگر زنده بمانم

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7_%D8%B0%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Mirza_reza_kermani.jpg
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 ن در روزگار ناصرالدين شاهايرا

به  هم رو  باز  شاه  ين پاد گار ا يران در روز ا

که در برابر - پاري و  آخالهای  ناتوانی رفت و پیمان

های ديگری از ايران جدا و به رخنه بیگانگان  آنها بخش

شور افزوده سته -شد بر ک شاه ب ين پاد مان ا گرديد.  در ز

 امیر کبیرهمچنین دولت او به استثنای زمان زمامداری 

شور و  ضع ک به و گر  کاردان دي سوز و  صیت دل ند شخ و ا

مشکالت اقتصادی و اجتماعی ايران نداشتند. برای نمونه 

را از  میرزا ملکم خان 1299الثانی  ربیعهنگامی که در 

فراخواندند به جای ستايش از خدماتش وی را مورد  فرنگ

های  ادند. همچنین در بسیاری از نشستخوارداشت قرار د

سخن گفته یزی  هر ا لت از  سمی دو که  می ر چه  یز آن شد ا

اه پسر ناصرالدين ش السلطان ظلبايد بشود. برای نمونه 

به جای صحبت دولتای، از میاوه و :».. دهد که گزارش می

کند که يکی  يا بیان می« شود... گل و بلبل ...گفتگو می

است  های دولت و دربار اين بوده که شايع شده از دغدغه

شاه می که زن تا  های  ند  خرس بد گر  بدو ج ند  تهخواه  اخ

 شده است. شود و اين سوژه گفتگوی زمامداران می

های به جای مانده از بیگانگانی  همچنین از نامه

توان به آشفتگی  که در آن زمان در ايران بوده اند می

کنت برای نمونه  سامانی روزگار ناصری پی برد. و نابه

نو مان - دو گوبی سی آن ز نده سیا سهکه نماي در  فران

هران مه -بود ت شفته در نا ين آ سخن  هايش از ا بازار 

تار اروپايی می نه رف برای نمو يد.  يران  گو ها را در ا

نیااز  آمیز و برخااورد ايرانیااان را مغرورانااه و طمااع

ست می ساده به  انگارانه و نادر که  با اين ند. او  خوا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AE%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D9%88_%DA%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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های نیکوی ايرانیان نیز اشاره دارد ولی از  ويژگی

دارد. برای نمونه  برمی روزگار ناخوشايند آن زمان پرده

اساااات  نوشته )ماااایالدی( 18۶3ای کااااه در  در نامااااه

يد: می ستند و »..گو باهوش ه کارکن و  مردم  يران  مردم ا

شان می عت خوش صناعت و زرا جارت و  عًا از ت يد و  طب آ

ضی ثروت ار گذارد  مت ب که حکو ست  ين ا شان ا  آرزوي

ند... قرار بده ستفاده  مورد ا شان را  نو « مملکت گوبی

هاا کشاور  گرفتاری ٔ  سازد که باا هماه همچنان بازگو می

هايی هم گرداگرد  رود و کارخانه ايران رو به پیشرفت می

نه  هیچ گو بی  مردم و  خود  سرمايه  ياری  با  خت و  پايت

گويد  است. همچنین می پشتیبانی از سوی دولت ساخته شده

تار ز شار که رف ير ف یز ز لت ن سردمداران دو شن  شت و خ

رود. گوبینو  کم رو به بهبود و نرمش می افکار عمومی کم

سخن می يران  فاعی ا ناتوانی د يد و می از  که  گو يد  گو

مالی  تازش احت بر  تی در برا ها ح نانقاجار یز  ترکما ن

دفاع و ناتوان بوده و دارای سپاه و ارتشی نیستند  بی

و مردم ايران نیز اون مهری بديشان ندارد در برابر 

رويدادها از خود مقاومتی نشان نخواهند داد. گوبینو 

 ٔ  ديگری از گفتگوی خود با وزير امور خارجاه ٔ  در نامه

است  هايران میرزا سعید خان و اندرزهايی که به وی داد

دهد. او به سعید خان هشدار داده که مردم  داد سخن می

ين  به د شتر  به روز بی به  می بابیروز  ند و او را  گرو

دهد هراند که در پايان نامه اندرزهای  اصالحات پند می

 داند. حاصل می اه بیخود را در گوش او و ش

دهد. وی  از وضعیت بد اقتصادی گزارش می حاج سیاح

زمان ناصرالیدن است که از هر صد خانه در  بیان کرده

است.  کردن اراغ را در شب نداشته شاه يکی توانايی روشن

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
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بود  نین از کم با  نانهمچ مان  سنگی مرد و زدودن گر

اون  هايی  ندريا  شلغمایز بر می اغ برای  خ هد. او  د

گويد و اينکه ايشان  سخن می کرمانیاننمونه از روزگار 

بافی و  از روی تنگدسااتی فرزناادان خااود را بااه شااال

فرستادند و زنانشان نیز با بهايی اندک به  بافی می فرش

از :» يد کاهافزا پرداختند. وی می دوخت و دوز پوشاک می

به  که  تران  شانی زن و دخ يا  9شدت پري سیده  سالگی ر

يا متعه يا  صیغهدهند يا به اسم  نرسیده به مقاطعه می

ها کارشان  فروش؛ هراه بگويی رواست. در مدرسه...طلبه

سان صیغه دادن زن و دخ يا ک نان  خود ز به  که  ست  تر ا

آنهااا وجهاای داده زنهااا را باارای اياان کااار اجاااره 

 .دهند می قلیانشود  کنند...در مدرسه هر ک  وارد می می

 

 

 

 

 

 

 

نیز که در زمان اين شاه به  رابرت گرنت واتسن

ده بود از زندگی سخت کودکان ايرانی گزارش ايران آم

است و اينکه کودکان ضعیف و بیمار در کودکی زير  داده

اند و کسانی که کودکی را از سر  مرده آن شرايط سخت می

 باشند. اند که نیرومندتر بوده گذرانده می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%84%D8%BA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%86&action=edit&redlink=1
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 کنت دو گوبینو

خود شاه از پیشرفت مردم بیم داشت و بارها در خلوت 

 کارگذارانش گفته بود کهبه 

    

 

جز از  يد  کت با ين ممل مردم ا من و  های  نوکر

 ايااران و عااوالم خودشااان از جااايی خباار

باشند و اگر اسم پاري  و بروکسل نزد  نداشته

ياا  اسات شود، ندانناد ايان خوردنی آنها برده

 .پوشیدنی

    

 

سازی را نمی سازی و نو نین به سنديد و  شاه همچ پ

شايش  نه گ نکبرای نمو که  بیم با مانی  تا ز بود و  ناک 

شدن بانک در  سفیر انگلستان دخالت نکرد زير بار گشوده

يران نمی گا ا مه در روز ين ه با ا فت.  برای ر صری  ر نا

برپا شاد؛  عامه ٔ  خانه شورای دولت و مصلحتنخستین بار 

گروه  موختن  ۴2يک  برای آ نی  شاگردان ايرا نه از  ت

فرستاده شدند؛ نخستین جمعیت سیاسی  فرانسهها به  دانش

شد؛ نخستین طرح  بنیاد نهاده مجمع فراموشخانهبه نام 

 تلگرافشد؛ کشیدن  نوشته و به شاه عرضه قانون اساسی

کااه يکاای از -يافت و اناادين کتاااب ارزشاامند  گسااترش

 ٔ  نوشاته گفتار در روش به کار باردن عقالمهمترينشان 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86_%D8%B9%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Arthur_de_Gobineau.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote2.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Cquote1.png
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به فارسی  -ترجمه شد گوبینوبود که با تشويق  دکارت

 برگردان شد.

 

اجتمااااعی و سیاسااای در زماااان هاااای  فعالیت

 ناصرالدين شاه

آموخته به  گروهی از جوانان دانش )قمری( 13۰8در 

آن زماان  نظمیهرئی   اتريشیکنت دو مونت فرت  ٔ  وسیله

از  الساالطنه نايبپساار شاااه و  کااامران میاارزاو نیااز 

بارای  دانشاگاهگشايش  ٔ  ناصرالدين شاه خواستار اجازه

ماده به شاه  ۴۷ خود شدند و طرح قانون آن را نیز در

به  مه  شیه نا شاه در حا صرالدين  شتند. نا سلیم دا ت

سخ داد: نین پا یرزا ا سیار »کامران م قول ب نان مع جوا

لط کرده سیار غ شگاه می ب جاد دان که اي ند  ند  ا خواه

خواهم  تش  شان را آ ند پدر کاری بکن چو  گر هم ند؛ ا بکن

پلای  باياد  ٔ  ايان کاغاذ در اداره ٔ  زد؛ حتی نويسنده

شده  شخص  ين م عد از ا من ب که  شود  سخت ب یه  و تنب

 «ها نکند. فضولی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D9%85%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  122

۰ 

 

 خان میرزا ملکم

طلبان  خواهان و اصالح در روزگار اين پادشاه آزادی

نه  برای نمو ند.  سیار بود شکنجه ب تار آزار و  یز گرف ن

شارالدوله خان مست سف  یرزا يو ندان  م به ز  قزوينرا 

افکندند و کتابی را که نگاشته بود بر سرش کوفتند. 

از پیروان  میرزا محمد علی خان همدانی فريدالملکيا 

بود به  لندنکه منشی سفارت ايران در  میرزا ملکم خان

گرفتار شد و سه ماه را در قزوين در  مری()ق 13۰8سال 

نین  ند. همچ یر گذرا ند و زنج خان ک سین  مد ح یرزا مح م

ای برای  )میرزای فروغی( به جرم نوشتن مقالهذکاءالملک

مورد پیگرد قرار گرفت. شمار بسیاری  روزنامه قانون

یز در راه آزادی سپردند.  ن جان  گار او  خواهی در روز

دهندگان آزادی و حکومت قانون  يکی از بزرگترين ترويج

های بسیاری را  ملکم خان بود که پیروانش کوششمیرزا 

نمودند. از ديگر کسانی که  خواهی می برای گسترش آزادی

میرزا و  حاج سیاح محالتیدر اين راه به بند افتادند 

بودند. تنها با کشته شدن ناصرالدين  جعفر حکیم الهی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD_%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Mirza_Malkam_Khan.jpg
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خواهان  بود که از فشار بر آزادی )قمری( 1313شاه در 

شااد. در زياار فشااار خودکااامگی شاااه  اناادکی کاسته

امضا برای شاه فرستاده بودند  ای بی واهان نامهخ آزادی

صالح سرکوب ا نابودی و  برای  شاه را  طلبانی  که در آن 

یراون  یر کب تاراج ام به  بال دادن  پر و  گران و  و 

 ٔ  بودند. در اين نامه به شاه دربااره ن نکوهیدهستمگرا

عواقب اعمالش هشدار داده بودند. همچنین در زمان اين 

های تند و تیز در بر علیه شاه  پادشاه اسباندن اعالمیه

شهرهای  هراندر  يزو  ت نین  تبر ست. همچ شته ا رواج دا

در زندان  میرزا رضای کرمانیهنگامی که حاج سیاح و 

زنی دو نامه به  ٔ  شاه بودند هواداران ايشان به وسیله

خوابگاه او انداخته بودند و وی را تهديد کرده بودند 

ترور  ند او را  ندانیان بز شتن ز به ک ست  گر د که ا

 ٔ  خواهند کرد. شاه هنگامی که نتوانسته باود نويسانده

شته  نان گذ شتن اي شده و از ک ناک  بد بیم مه را بیا نا

 بود.

 

 میرزا فتحعلی آخوندزاده

از ديگااار کوشاااندگان در راه آزادی و اصاااالحات 

جار جاللتوان از  می یرزای قا لدين م شوای  ماکنجی، ا پی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Mfakhundov.jpg
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نام برد.  میرزا فتحعلی آخوندزادهو نیز  زرتشتی

آخوندزاده راه رهايی از انگال نادانی و استبداد را 

یر  گری تغی کان و دي باری کود موزش اج کی آ بای ي الف

چناااین خواساااتار برپاااايی دانسااات. وی هم می فارسااای

و نیز آزادی زنان و برابری  تئاتر، مدرسه، ها روزنامه

مردان، تک با  نان  قوقی آ سری،  ح شروطههم مت  م و حکو

ن باور بود که قضاوت را قانون بود. وی همچنین بر اي

وزارت بايااد از دساات روحانیااان بیاارون آورده و بااه 

 سپرد. دادگستری

میرزا آقاخان ری از ديگر انديشمندان روزگار ناص

مانی ستانبولبود. وی در  کر مراه  ا لدين  سید جماله ا

 13۰۷قاانون کاه از  ٔ  بود و در نشر روزنامه اسدآبادی

آغاز شد با میرزا ملکم خان همکاری داشت. جز  )قمری(

ها می حیتوان از  اين مد رو بدين  حاج زين، شیخ اح العا

نیز در جرگه  میرزا حبیب اصفهانیو  طالبوف، ای مراغه

  روشنفکران آن دوره نام برد.

 

صرالدين  مان نا خارجی در ز شورهای  يران و ک ا

 شاه

و  روسهای  در روزگااار ناصاارالدين شاااه مداخلااه

آمد که  در ايران افزايش يافت و بسیار پیش می انگلی 

شاه می لت از  ين دو دو به  سران ا سی را  که ک ستند  خوا

نه  برای نمو شاند.  قامی بن شیرالدولهم خان م یی  در  يح

وزير به  وزارت خارجهبرای دستیابی  السلطان امینزمان 

تاران اون امین مخ شد و  صل  لی  متو سلطان  روس و انگ ال

 ناخرسند بود پ  به شاه فشار آوردند و سرانجام يحیی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ماس می هزار الت با  که دو وزارت  خان  یهپذيرد  و  عدل

 را بگیرد و از وزارت خارجه اشم بپوشد. تجارت

در  عثمانیدر اين زمان سه دولت روس و انگلی  و 

کردند. دوتای نخستین به پشتوانه  امور ايران دخالت می

چای مه ترکمان یت  عهدنا ياری روحان به  یز  مانی ن و عث

سش در  ماکن مقد که ا یانروداشیعه  شور  نم خاک آن ک در 

دست اقتصاد ايران  گمرکبود. اينان با در دست داشتن 

را بسته بودند. تنها منبع اقتصادی معادن بودند که 

ای  بسانده ٔ  بارداری از آنهاا سارمايه ايران برای بهره

گرايش يافت که  آلمانايران به سوی  نداشت. پ  دولت

تی نمی يران منفع برای  در ا شور  با آن ک شید  ست و کو ج

شیدن  هنک عادن، راه ، بهرهراه آ ندازی  برداری از م ا

ها و آموزش متخصص پیمان بندد که اين هم با  کارخانه

 رو شد. ها روبه اعتراض انگلیسی

شدن  سته  پاري پ  از ب جب 8در  قرارداد   12۷3 ر

يران و  یان ا یام یانجی بريتان سوماش  که م  ناپلئون 

ای بااه  بااود؛ ناااپلئون در نامااه فرانسااهامپراتااور 

اينکاه  ٔ  ناصرالدين شاه پندهايی را بدو داد؛ از جمله

در براباار کوشااش روس و انگلاای  باارای گسااترش نفااوذ 

شتن پیش خوي ند و در   داری  مدارا ک شان  با اي برد و 

بیش از  لت  ين دو دو يک از ا هیچ  با  که  شد  بر بکو برا

اندازه نزديک نشود. همچنین در سیاست داخلی راه داد 

را پیش گیرد. ارتشی فراهم آورد که اگراه کواک ولی 

اشد. همچنین باستگی کشیدن راه آهنی بسامان و منظم ب

و  عثمانیکه بیشترش از خاک  خلیج فارستا  فراتمیان 

گذرد را، به همراه اهمیت  تنها سی فرسنگش از ايران می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B8_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B3_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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4 
شزد  يران گو شاه ا به  شدی آن را  مد و  صدی و آ اقت

 بود. کرده

 

 فرزندان

 مظفرالدين شاه  

 السلطنه تاج  

 مسعود میرزا ظل السلطان  

 کامران میرزا نايب السلطنه  

 خواه مشروطهصفا(:  -)تومان آغا  الدوله فروغ   

 طراح، دومین دختر ناصرالدين شاهالدوله عصمت : 

 )غا توران آ له ) خری  فخرالدو غا  -)ف  -توران آ

 شاه اصرالديننشان(: نقاش و خوشنوي ، دختر هفتم ن بی

 نصرت الدين میرزا سالر السلطنه  

 فخااری(: شاااعر،  -)باایگم جااان خااانم  لملااوکفخرا

 بزرگترين فرزند ناصرالدين شاه 

 محمد رضا میرزا رکن السلطنه  

 حسینعلی میرزا يمن الدوله  

 احمد میرزا عضد السلطنه  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87_(%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%BA%D8%A7)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%DA%A9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
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 نگارستان

   

 

يک عک  

رسمی از 

ناصرالدي

 ن شاه

شاه  ناصرالدين

قاجار بر روی 

 تخت های پله

 طاووس

ناصرالدين 

 شاه در حیاط

 گلستان کاا

ناصرالدين 

 تالر شاه در

 کاا در آينه

، در گلستان

 کره کنار

 جواهرنشان

 

 

 

 

صرالدي نا

شاه در  ن 

 ديدار با

 ملکاااه

يا ويکتور

؛ تصااوير 

روی جلااد 

 مجلاااه

اخبااااار 

مصاااااور 

در  لناادن

 22 تاريخ

 1283 تیر

هجاااااری 

 خورشیدی

ناصاااارالدين 

و  شاه قاجاار

همراهااانش در 

سفر  طی آخرين

اروپايی شاه، 

در کنسااااارت 

 دولتی دربار

 در بريتانیاا

در  .لنادن شهر

 اين تصاوير،

ناصاااارالدين 

شااااه میاااان 

 ادوارد همسار

 پادشااه هفتم

 و بريتانیااا

همسااااااااار 

الکساندر سوم 

 روسایه تازار

 است نشسته

بازدياااااااد 

ناصاااارالدين 

شاه قاجار از 

 ناوگان جنگی

 در بريتانیاا

 بناااااادر

 پورتسموث

ناصاااارالدين 

 شاااه مهمااان

 هفاتم ادوارد

 پادشاااااه

 بريتانیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nasir_ad-Din_Nadar.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nasseraldinshah3.jpg.png
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nasser_Ad-Din_Shah_Qajar_in_a_garden_of_the_Golestan_Palace.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Nasser_Ad-Din_Shah_Qajar_in_the_Hall_of_Mirrors,_the_Golestan_Palace.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Naser_kiss_queen.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:The_Shah_and_the_British_Royal_Family.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:ShahPortsmouth.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Naseredinsha.jpg
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 شاه قاجار مظفرالدين

 

شاه پنجمین پادشاه ايران از دودمان  مظفرالدين 

، ناصرالدين شاهاو پ  از کشته شدن پدرش  بود. قاجار

و پ  از نزديک به پنجاه سال ولیعهد بودن، شاه شد و 

 آمد. تهرانبه  تبريزاز 

صرالدين ند نا یز مان با وام   او ن بار  ند  شاه ا

رفت. در  اروپايیگرفتن از کشورهای خارجی به سفرهای 

میرزا  هايش صدراعظمهای  برخالف کوشش جنبش مشروطهجريان 

( و اتابااک اعظاام) علاای اصااغرخان امااین الساالطان

 فرمان مشروطیت، با مشروطیت موافقت کرد و الدوله عین

 را امضا کرد.

او ده روز پ  از امضای فرمان مشروطیت درگذشت. 

وی فردی بیمار بود و به اين دلیل اداره امور کشور 

 ا به عین الدوله صدراعظم خود داد.ر

مظفرالدين شاه قاجار پسر اهارم ناصرالدين شاه 

. وی اهاال سااال حاااکم شااکوه الساالطنهقاجااار و پساار 

جان هد  آذرباي نوان ولیع به ع سالگی  پنج  بوده و در 

ا انتخاب شد. وی پ  از قتل ناصرالدين شاه قاجار سريع

کرد و در  کت  هران حر بادگیربه ت مارت  گذاری  ا تاج

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%8A%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85%E2%80%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%A9_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87.jpg
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لوس وی پ  از ج ماه  مود.دو  مانی ن ضای کر یرزا ر در  م

شق یدان م هم در  م قات م شد.و از اتفا ته  به دار آويخ

 بود. سینماتوگرافدوران وی ظهور اولین 

سی  جار و ک سله قا شاه سل مین  شاه پنج لدين  مظفرا

است که دوره وليت عهدی اش سه برابر دوره سلطنتش به 

سال  که در  شید. او  مد،  12۶9درازا ک یا آ به دن ه.ق 

صرالدين شاه بود، اما اون دو برادر اهارمین فرزند نا

سوم  برادر  مادر  شتند و  سالی درگذ ترش در خرد بزرگ 

يعنی مسعود میرزا ظل السلطان از خانواده شاهی نبود، 

به  که  بود  ساله  شت  کرد. ه خود  هدی را از آن  يت ع ول

للگی رضاقلی خان هدايت به آذربايجان فرستاده شد و 

 دی رسید.به وليت عه 12۷8يک سال بعد در 

يین  بود آ قرار  که  يز  قامتش در تبر از دوران ا

یری  ندان گ یز د یاموزد، ا ست ب به ممار شهرياری را 

تاريخ  لب  يت اغ به روا که  گر آن  ست، م شده ا گزارش ن

نويسااان مشااروطه، ااپلوسااان ناشايساات دوره اش کاارده 

یاش  سواد و ع کم  ساده دل و  که  شدند  سبب  ند و  بود

 بارآيد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
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 محمدعلی شاه

 

 شاه قاجار محمدعلی

 13۰۴فااروردين  - تبريااز 1289محماادعلی شاااه )

شیدی  ساووناخور ندر  یا/  ب شاه از ايتال شمین پاد ( ش

هجری خورشیدی  128۵در ايران بود و در  قاجاردودمان 

بود.  مظفرالدين شاه قاجاربه حکومت رسید. او فرزند 

رگ آن را بود که پدرش پیش از م مشروطهمخالفت او با 

بدان  که  يداد  ين رو بود. ا ته  صغیرپذيرف ستبداد   ا

گوينااد بااه خااونريزی بساایاری انجامیااد و ساارانجام  می

خ خت  تاج و ت هم  شاه  مدعلی  ين مح سر ا بر  ود را 

 خودکامگی اش باخت.

ستن  توپ ب به  پ  از  ل او  لی و  مج شارهای داخ با ف

احمد خارجی مجبور به ترک ايران شد. پ  از وی پسرش 

 در سنین کودکی به عنوان شاه انتخاب شد. شاه

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87.jpg
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 محمد علی شاه پیش از شاهی

سال  شاه در  مدعلی  مری در  1289مح جری ق يزه  تبر

مادرش  شد و  لد  خان الملوک تاجمتو قی  تر میرزات ، دخ

 بود. الدوله عزتو  امیر کبیر

قب  با ل شاهی  پیش از پاد تا  شاه  لی  مد ع مح

بود. در زمان او  آذربايجانمحمدعلی میرزا فرمانروای 

که  مانیبود  خان کر یرزا آقا ناه  م به گ يارانش را  و 

شتن  جارک شاه قا صرالدين  مانیاز  نا ها  عث به قاجار

لی میرزا نیز ايشان را سربريد و پوست سپردند و محمدع

هران  به ت جدارش  پدر تا برای  شان را  کاه اندود سر 

 فرستاد.

 

 محمدعلی شاه و مشروطه خواهان

شروطه را  با م فت  سر مخال گذاری  وی از روز تاج

عوت  ل  را د ندگان مج گذاريش نماي شت،در روز تاج گذا

نکرد. پ  از آن به ستیز با مشروطه پرداخت و پ  از 

اندی کش و قوس سرانجام شمشیر را از رو بسته و دستور 

به توپ بستن مجل  را داد. آنگاه تنی اند از مشروطه 

اون  شناس  هان سر سرافیلخوا خان صورا و  میرزاجهانگیر

و تنی ديگر را کشت و يا به بند کشید  ملک المتکلمین

 و ديگااااران را نیااااز بااااه گريااااز واداشاااات.

در يکی از  ستارخانولی سرانجام مقاومت کسی به نام 

، بختیاريهاااو آنگاااه پیوسااتن  تبرياازکويهااای شااهر 

شناکها هدان قفقاز،دا گابنی، مجا خان تن مدولی  و  مح

و گريختن محمدعلی مردم گیالن و...به گشوده شدن تهران 

و پناه جستن به خاک اين  روسیهمیرزا به سفارتخانه 

 کشور انجامید.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B9_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9_(%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 محمد علی میرزا پ  از شاهی

پ  از ایرگی مشروطه خواهان بر کشور و گريز شاه 

پسر او را به شاهی گماشت و حتی  به سوی روسیه؛مجل 

خت  یرزا پردا مدعلی م برای مح یز  نه ن پول ماهیا يک 

کرد.ولی با اين همه محمد علی میرزا اندی پستر باز 

که  سپاهی  با  تاد و  شاهی اف به  شت  شه بازگ در اندي

فراهم کرده بود به ايران تاخت ولی سخت شکست خورد و 

 آن پول ماهیانه را نیز باخت.

 

 اهباورهای ش

او مردی خرافی بود و انجام بسیاری از کارهايش 

فال و  به  نی  شیدن و رايز جای اندي به  ستخارهرا   ا

سپرد.مادرش بر او ایرگی و نفوذ داشت.با روحانیون  می

پیوندهای سختی داشت و اون بیشتر شاهان قاجار  مسلمان

 انسان باورمندی به دين و باورهای اسالمی بود.

 

 احمدشاه

جار )زاده  شاه قا با  12۷۵احمد بر  شیدی برا خور

( پاااري در  13۰8درگذشااته  - تبرياازدر  )قمااری( 131۴

 بود. قاجارهفتمین و آخرين پادشاه 

و اولین فرزند پسر  محمد علی شاهاو دومین پسر 

هاناو از  که ج پدرش  مل هدی  گام ولیع که در هن بود 

و خلع پدرش توسط يک  فتح تهراندنیا آمد و پ  از  به

کت در  گان ممل جال و بزر عالی از ر ل   به  12مج سالگی 

ید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاجگذاری در سلطنت رس

یر  تدا  1293ت ضدالملکاب سپ   ع صرالملکو  سران  نا از 

 بودند. السلطنه نايبايل قاجار 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
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 کودکی

او در تبريااز سااپری شااد. قباال از  کااودکیدوران 

شد،  می  نده  یرزا خوا مد م سلطنت اح قام  به م سیدن  ر

ت و اسمیرنوف معلم روسی او معلمان و مربیان روسی داش

که افسر ارتش روسیه بود، در او نفوذ داشت. احمد فوق 

العاده مورد توجه و عالقه پدر و مادرش بود در همان 

نوان  به ع سالگی  شاه در ده  مدعلی  سلطنت مح سال اول 

 تعیین شد. ولیعهد

 

 سلطنت

پ  از  ندکی  سفند ا تای ا گرفتن  1299کود قدرت  و 

رفت و پ  از آنکه سردار سپه به  اروپابه  سردار سپه

وفاداری به شاه سوگند خورد باز به ايران برگشت. او 

باایش از هرایااز نگااران وضااع خااود بااود و بااه وضااعیت 

نهاد. با قدرت گرفتن  نابسامان کشور اندان وقعی نمی

نخست سردار سپه و تحمیل خود به احمد شاه به عنوان 

ير که وی  وز شد  برآن  یل  شاه دل ضاع احمد شی او و ناخو

پا  به ارو ستانباز  که او در  فرنگ گامی  برود. درهن

که سردار سپه ترتیب  مجل  موسسانیجا بود با رای  آن

دودمان « شاه»داده بود بااز قدرت برکنار کردن آخرين 

قاجار شاهنشاهی قاجاريان را به پايان رساند. وی در 

اضافه و  ورم کلیهخورشیدی بر اثر  13۰8سال  اسفندماه

سن»در  وزن سور  مه ی « نويی  شت.  پاري در حو در گذ

گفتنی است که برخی از قاجارها که سلطنت کشور ايران 

از  شاههای تاريخی با نام  را دردست داشتند در نوشته

 كردند. اوياد نمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B1%D9%85_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%88%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%88%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87_%D9%88%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
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 انهنگارخ

    

  
 

 

   

 

 

 ديدگاه دوم

  قاجااريه

اويماق ) يا قاجار( با شركت در اتحاديه قزلباش 

و دستیابي به برخي مقامات سیاسي و نظامي و اند پاره 

ها در  يورش افغان با  باس اول ،  شاه ع هد  شدن در ع

 راستاي سلطنت خواهي قرار گرفت . 

منظم ) پ  از طايفه قوانلو با شكل دادن سپاهي 

با از  خان و  مد  قا مح سركردگي آ به  خان (  كريم  مرگ 

میان برداشتن رقیبان سلطنت " قاجاريه " را بنا نهاد 

مت  هاي حكو يد . هنجار پايتختي برگز به  هران را  و ت

. ايران در اين روزگار پايان گرفت ملوك الطوايفي در

اما ايران در پهنه سیاست جهاني با نفوذ و سلطه طلبي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahmad_Baby.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahmad_shah_and_mirza.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:AhmadShahQajar.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:AhmadShahQajar2.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_Wedding.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_6.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_in_Paris.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_in_Paris2.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_and_Leopard.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_with_darbar.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1:Ahamad_1299.jpg
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وسیه تزاري و بريتانیاي كبیر رو به رو. گرديد ر

كه طي يك صد سال ، اوضاع جامعه را در تمامي زمینه 

ها دگرگون كرد و كاستیهايي را در نهاد حكومت و قدرت 

به بار آورد . كشته شدن آقا محمد خان آشفتگیهايي را 

در داخل ، و سلطنت فتحعلي شاه مسلط شدن بیگانگان را 

ي داشت . حاصل آن ، انعقاد عهد نامه از خارج ، در پ

م. (  1814نااوامبر  25ه.ق. )  1229ذيحجااه سااال  12

ايران با دولت استعمارگر انگلی  و پیشروي امپراتوري 

يران  مامي ا بر ت سلط  صد ت به ق قاز  تزاري روس در قف

زمین تا آبهاي خلیج فارس بود . وجود دو رقیب خطرناك 

پايي ست ارو نوب ، سیا شمال و ج با  در  ناپلئون را 

سیاست آسیايي او پیوند زد و ايران كم توان را با دو 

 Finkenstein   "1222عهد نامه ديگر ) فین كن اشاتاين " 

م. در زمان دشمني ناپلئون با الكساندر  18۰۷ه.ق. / 

م. پا  از  18۰۷ه.ق. /  Tilsit  "1222سوم ، تیلسایت " 

قرار داد  سیري  سیه ( در م سه و رو شتي فران با آ كه 

دو قرارداد شوم  برپايي دو جنگ خانمانسوز و نابرابر ،

ستان ) در  بر  12ه.ق. /  1228شوال  29گل م.  1813اكت

شعبان  پنجم  چاي ) يه  22ه.ق. /  1243( و تركمان فور

مده  1828 خش ع نین ، ب شد . همچ یل  يران تحم به ا م. ( 

كره  قاز از پی یه قف ني در ناح سرزمینهاي ايرا اي از 

كومتي ا نوه ح شاه  مد  لوس مح با ج شد.  جدا  مین  يران ز

فتحعلي شاه به سلطنت ) به ياري روسها بر پايه معاهد 

سیها ( هي انگلی چاي و همرا هرات  تركمان صر  با محا  ،

توسط محمد شاه ، دست اندازي استعماري بريتانیا به 

فت )  شدت يا يران  سفیر  1838ه.ق. /  1253ا م. ( . و 

يادي هان و ا لی  و همرا يك  انگ بل در  شور در كا آن ك
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قواي  ياروي  ها ، رو سلحي از افغان قواي م با  ماهنگي  ه

قدام  شمردن ا یز  صومت آم ضمن خ ند و  قرار گرفت يران  ا

شتي  سال ك با ار شدند و  هرات  صرف  مانع از ت يران ،  ا

ترك  به  شاه را وادار  مد  فارس ، مح لیج  به خ گي  جن

ن محاصره كردند . با مرگ محمد شاه و به سلطنت رسید

ناصر الدين شاه به ابتكار میرزا تقي خان امیر كبیر 

نگ آق  ند ج عددي ، مان ضالت مت با مع نان  يران همچ ، ا

سرخ  )  ند  شوراده )  12۷1درب صرف آ  1256ه.ق. ( ، ت

م. ( ،  185۷ه.ق. /  12۷3تساااخیر هااارات )  ه.ق. ( ،

شهر )  صرف خرم صد ت یان و ق نب عثمان ند از جا تي ا حمال

ه.ق.  12۷3رف خارك يا جنگ بوشهر ) محمره سابق ( ، تص

بود  جه  گر ، موا ندازيهاي دي ست ا پاري  و د هد  (، معا

كه در پي آن بخش شرقي ايران هم از دست رفت . در عصر 

سلطنت مظفرالدين شاه ، پسر ناصر الدين شاه ، انقالب 

لي  كه تج عدالت  ستقالل و آزادي و  هدف ا با  شروطیت  م

ود ، تحقق يافت . اما آرمانهاي معنوي و مادي مردم ب

لي و  هاي داخ پايي و ناهماهنگی هاي دول ارو سلطه گري

سته ، آن را  يه واب قدرتهاي مجر ظر  ير ن مت ز ساد حكو ف

از مسیر خود منحرف ساخت . با پیدا شدن نفت در اين 

به  ستان (  يژه انگل به و ستعمارگران )  جه ا يام ، تو ا

 ايران فزوني يافت . 

شاه ،پسر مظفر الدين  با روي كار آمدن محمد علي

با  فت  ستبداد راي و مخال لت ا به ع لع او  شاه ، و خ

سر وي )  سیدن پ سلطنت ر به  نین ،  هان و همچ آزاديخوا

احمد شاه ( در پي زمامداري دو نايب السلطنه و مهمتر 

از همه ، مطرح شدن آلمان به عنوان نیرويي كارا در 

مده اي  یر ع حولت تغی ين ت مامي ا بي ، ت سیاي غر در آ

روند سیاسي ايران پديد نیاورد . همچنین ، در سالهاي 
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پاياني سلطنت قاجار، قدرتهاي سلطه گر خارجي در 

نظام موازنه مثبت يا توازن ايجابي ، دو واقعه شوم ) 

م. ( را قبل و  1919م. و قرارداد 19۰۷تحمیل معاهده 

تدارك  يران  براي ا سیه ،  بر در رو قالب اكت عد از ان ب

كه با بیداري مردم اين سرزمین و پاره اي ديده بودند 

از رجال سیاسي ، مذهبي و ملي ، به مرحله عمل نرسید 

. ولااي ، بااا نزديكااي قاادرت اسااتعماري انگلاای  و 

بلشااويكهاي روس و تثبیاات سیاساات اسااتعماري جديااد در 

آسیاي غربي و مركزي ، نخستین پديده حكومتي در تاريخ 

اي كانونهاي قدرت ايران در نظام وابستگي با همسازيه

قراض  با ان گرفتن  شكل  ين  فت . ا شكل گر مرزي ،  برون 

يه )  سله قاجار گذاري  1925ه.ش. /  13۰4سل م. ( و وا

رضا خان میر پنج سواد كوهي ، ايران را در   سلطنت به

ين  كه ا قرارداد .  سي  مت و ديپلما نويني از حكو صه  عر

ظاهر سرانجام بسیاري از نهادهاي جامعه را ) به  امر ،

 ( دگرگون ساخت . 

هاي آن  ها و دگرگونی یر مرز كم نظ ين دوره  در ا

تاريخي ، مرزهاي ايران در اهار سوي كشور ) به دنبال 

جنگها و آشوبها و تحمیل قراردادها ( تغییرات بسیار 

 يافت . 

   . در شمال 1

كه  قاز (  ندران ) قف ياي ماز غرب در ست در  نخ

مان  جار در ه سله قا گذار سل مان بنیان مابیش در ز ك

فراهم  پ  از  بود ،  باقي  نادري  صفوي و  صر  یت ع موقع

شدن  سته  سیه و واب شور رو براي ك ظامي  قدرت ن مدن  آ

هاي  خوانین و مالك یران و  شاهزادگان و ام سیاري از  ب

رمني ( به تزارها و مسلمان و مسیحي منطقه ) گرجب و ا
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از میان برداشتن آقا محمد خان ، جنگهاي سهمگیني كه 

بي ا یا  نه بريتان ست تجاوزگرا بود ، با سیا یاط ن رت

سرانجام مد .  يد آ قه پد يران در منط براي ا هاي  ، مرز

ياد شده باقي ماند كه همواره بي اعتبار و از لحام 

ست .  بوده ا پذيرش  بل  یر قا گي ، غ تاريخي و فرهن

لي جنگ سلطنت فتحع سال  مین  يران در هفت با ا هاي روس 

م. ( آغاز شد  18۰4/  1813ه.ق. /  1218/  1228شاه ) 

و برپايه معاهده اي در يازده فصل و يك مقدمه كه در 

گلسااتان ) روسااتايي در قراباااغ ( بااا حضااور ساافیر 

كز  ستان ) مر شهاي گرج فت ، بخ قاد يا ستان انع انگل

كز د ستان ) مر لی  ( ، داغ كز تف شروان ) مر ند ( ،  رب

جه ،  شكي ، گن شماخي ،  گر )  هاي دي باكو ( و وليت

يران  طالش ( از ا غان و  هايي از م باغ و جا قه قرا منط

تراض  بال اع به دن كه  هاي دوم  ند . در جنگ جدا افتاد

 1243مردم و روحانیان استقالل خواه به وقوع پیوست ) 

ره م. ( بااا شكساات دوبااا 1826/  1828ه.ق. /  1241/ 

يك  صل و  شانزده ف گري در  هده دي یل معا يران و تحم ا

بر  فزون  چاي ،  صل در تركمان سه ف حاقي در  قرارداد ال

شگفته ، ناطق پی یز از  م جوان ن يروان و نخ هاي ا وليت

قلمرو قاجاريه جدا افتاد . همچنین ، ده كرور ) پنج 

سي و  یازات سیا گي و امت سارت جن مان ( خ یون تو میل

يشه در شیوه هاي نابخردانه حكومتي اقتصادي ديگر كه ر

يران  بر ا شت،  يان دا پاره اي از قاجار خالق  ساد ا و ف

تحمیل شد . از آن میان، روايي نوعي ، كاپیتولسیون ) 

حق قضاوت كنسولي ( و باز گذاشتن دست دخالت تزارها 

در امور داخلي ايران به بهانه دفاع از سلطنت اخالف 

يان  تا پا كه  بود  یرزا  باس م بر ع حاكم  سله  مر سل ع

ايران و پیروزي انقالب بلشويكي در روسیه باقي ماند . 
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اما ، از لحام مرزي بر پايه فصل اهارم عهد نامه 

با  ماني  يران و عث شورهاي ا قي ك طه تال ني از نق ، يع

قفقاز ) نزديك قله آغري كواك ( آغاز مي شد و پ  از 

ي آن عبور از سراشمه رود قراسوي سفلي ، تا محل التقا

نه  به گو شده  ياد  فت و رود  مي يا مه  با رود ارس ادا

نین از  فت . همچ مي ر پیش  باد  باس آ عه ع تا قل مرز ، 

سراشمه رود آدينه بازار تا قله تپه هاي جگیر ، تیره 

هاي كوه به صورت مرز تعیین گرديده و تا سراشمه شمال 

رودخانه آستارا ادامه داشته و از آنجا تا مصب آن در 

حدود دولتین به شمار رفته است . روسها  خزر ،دريااه 

فقط به برپايي جنگ علیه ايران و تحمیل دو قرارداد 

عات در  به دف كه  ند ، بل فا نكرد نه اكت شوم و ظالما

ند و  شان داد یز ن بي ن ياده طل يد ز هاي جد يد مرز تحد

مر اخ ين ا یز ، در ا به ن ندين مرت جب ا فاتي را مو تال

 ه اين موارد اشاره كرد : ، مي توان بشدند كه از میان

سال  كل  باط  1829ه.ق. )  1245پروت م. ( در ارت

با مرزبنديهاي جديد و تغییر اساسي ، كوشش در تحمیل 

م. ( ، تغییر مجدد در  1896ه.ق. )  1314پروتكل سال 

رساندن مرز به محل التقاي قراسو و ارس به نفع كشور 

تركیه و بالخره ، بي نتیجه گذاردن كوششهاي كمیسیون 

م. ( باار روي هاام ،  1925ه.ش.)  13۰4مغااان در سااال 

شهود  يه م صر قاجار يان ع تا پا شخص  یق و م هاي دق مرز

 نگرديد . 

سیاري  قدرت ب خوارزم  قه  خان در منط مین  مد ا مح

سان ( در  لي خرا سلطنه ) وا سام ال كه ح با اين شت .  دا

سمت "  1269سال  به  گزي را  خان دره  سقلي  ه.ق. عبا

ا ، محمد امین بیگلربیگي " مرو تعیین كرده بود ، ام

سان  به خرا شته ،  خوانین گذ خي از  چون بر یز هم خان ن
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حمله كرد و در سرخ  به دست فريدون میرزا فرمانفرما 

ه.ق. كه سر او به تهران گسیل  12۷1كشته شد . در سال 

شد ، خان سوار خان هزاره اي از طرف والي خراسان به 

 حكومت مرو انتخاب گرديد . لكن ، تركمنها بار ديگر

فات  خورداري از اختال با بر ند و  یدان آمد به م تر  مجهز

میان حشمت الدوله ) والي خراسان ( و قوام الدوله ، 

قشون ايران را شكست دادند و گروه كثیري را به اسارت 

خود در آوردند . در اين مورد، كوششهاي سیاسي ايران 

) میرزا حسین خان سپهسالر ( به جايي نرسید و روسها 

آسیاي مركزي را هدف قرار داده بودند ، در  كه تسخیر

مان )  18۷3ه.ق. )  129۰سال  سط كاف یوه را تو م. ( خ

Kaufman  تسخیر كردند . همچنین با سركوبي تركمنهاي )

م. ( توسااط ساارتیب  18۷8ه.ق. )  1295يمااوت در سااال 

( و جنگ ديگر با هماان قاوم در ساال  Lazarovلزارف ) 

وساااط ژنااارال اساااكوبلف ) م. ( ت 188۰ه.ق. )  129۷

Skobelev  ( و سرانجام ، با قتل عام اقوام تركمن ) با

گسیل قشون روس توسط راه آهن به گوگ تپه ( در سرتاسر 

پیش  قاز  با قف شابه  ضع م مان و هم ه يران  شرقي ا شمال 

 29آمد ، يعني قرارداد ديگري به سان تركمانچاي ، در 

سال  حرم  سامبر  9ه.ق. )  1299م لت م.  1881د بر دو  )

یرزا  قرارداد را م ين  يد . ا یل گرد يران تحم ناتوان ا

سعید خان موتمن الملك ) وزير امور خارجه ايران ( و 

( وزير مختاار و ايلچاي  Ivan Zinovievايوان زينوويف ) 

مخصوص روسیه امضاء كردند كه بر پايه فصل اول آن ، 

یین رود  با تع خان  سینقلي  لیج ح لي از خ هاي تحمی مرز

كوههاي سنگوداغ و سگوم داغ  ك تا اات و در آنجا ،اتر

ندر ، لي  و رود ا كوه مح ند دره و  گذر از ا پ  از  و 
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رود سمبار تا مسجد داريانه ، و با گذر از اند  ،

تنگه و دره و روستاهاي خیرآباد و گوگ قیتال و دربند 

يه  گذر از قر با  ته و  مه ياف یروزه ادا هاي ف و نزديكی

صال زيركوه و قزل داغ و دره رود كلته انار و محل ات

باباگاورس و لطف آباد ، اندك اندك به سمت جنوب شرقي 

میل كرده و به جايي رسیده كه امروز نام سرخ  ايران 

فین  كه ط يد  قرر گرد صل دوم ، م يه ف بر پا را دارد . 

معاهدتین كمیسرهايي را براي ترسیم و " نصب عالمات " 

، در ششم جمادي الول مامور نمايند . به همین منظور 

يه  13۰4سال  صاحب  1886ه.ش. ) فور خان  سلیمان  م. ( 

یك  شباب پلكون غرالین  يران و  لت ا طرف دو یار از  اخت

( از طرف روسیه در  Taravayevنقول قورمین تاراوايف ) 

بخشي از مرزها و به دنبال پروتلكي ديگر ، میرزا علي 

( و يك تن اشرف خان سرتیب ) مهندس سر كمیسر ايران 

لت (  سر آن دو سر كمی نوان  به ع سیه )  نان رو از كاردا

تي ،  ند و ح سیم كن طوط لزم را تر گر آن ، خ خش دي در ب

یاس  به مق شه اي  كن ،  84۰۰۰/1نق ند . ل فراهم آورد

شتري  عاي بی صار اد یروزه و ح مورد ف تزاري در  لت  دو

یرزا  ضاي م به ام يدي  قرارداد جد سرانجام  شان داد .  ن

صغرخ لي ا يران ( ع ظم ا صدر اع سلطان )  مین ال ان ا

 23( ) وزياار مختااار روساایه ( در  Potzevوپااوتزف ) 

م. ( ، منعقد شد  1893مه  2۷ه.ق. )  131۰ذيقعده سال 

كه بر اساس فصول سه گانه اول قرارداد ، " اعلیحضرت 

شاهنشاه ايران ) ناصرالدين شاه ( ، از طرف خود و از 

یروزه ر قه ف خود منط ضرت طرف وارث  به اعلیح كال"  ا 

كرده " . و در  گذار  سیه وا لك رو كل مما تور  امپرا

منطقه حصار نیز ، دگرگونیهايي را به سود روسیه پديد 
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آوردند . در عوض براي رفع پاره اي معضالت در قرارداد 

نه  ست رودخا ساحل را كه در  ني  عه زمی چاي ، قط تركمان

ب ست ،  قع ا باد وا باس آ قديم ع عه  حاذي قل ه ارس و م

 ايران باز گردانده شد . 

باادين ترتیااب ، موقعیاات سااوق الجیشااي روساایه و 

فت و  شتري يا ستحكام بی یاري ( آن ا مرزي ) آب صاد  اقت

برپايه همین قرارداد ) فصل اهارم ( مقرر شد كه با 

دادن ماموريت به كمیسرهاي دو طرف ، مرزهاي جديد از 

قار ) اول  جن در ذولف ستر ت تا ب خان  سینقلي  لیج ح خ

متصرفات افغانستان ( عالمتگذاري شود و همچنین ) فصل 

به  ند  ضه كرد كه معاو صار را  یروزه و ح سكنه ف شم (  ش

خاك يكديگر مهاجرت دهند . در ضمن تعهد كردند كه در 

ند و در  نا نكن ستحكامات ب قالع و ا شده  ضه  قاط معاو ن

 فیروزه و حصار ، تركمن ننشانند . 

وتكلهايي اند ) در پي اين قرارداد تحمیلي و پر

شده در  ظیم  كل تن سال  2۷پروت جب   23ه.ق. )  1311ر

م.( ، در قريه حصار ،پروتكل تنظیم شده  1894ژانويه 

م.( در  1894نوامبر  8ه.ق. )  1312جمادي الول  21در 

عشق آباد نمايندگان روسیه با اعمال همان روشهاي به 

از  كار رفته در قفقاز ، مانع تحديد مرزها شدند . پ 

تي  مه دول كه عهدنا با اين شويكي ،  ظام بل یري ن شكل گ

اسفند ماه سال  ۷ايران و اتحاد جمهوريهاي شوروي در 

م. ( در شااهر مسااكو بااه  1921فوريااه  26ه.ش. )  1299

يران و  طرف ا لك از  شاور المما خان م لي  ضاي علیق ام

 Mikhailovich Qarakhanایچرين و میخائیلوويچ كاراخان ) 

ندگي دولت شوروي ( به امضاء رسید و بر ( ) به نماي

تزاري  لت  صبانه دو ست غا به سیا سوم آن ،  صل  يه ف پا
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سابق روسیه اذعان و مقرر گرديد كه قريه فیروزه 

و اراضي مجاور آن به ايران مسترد گردد . همچنین با 

ند ،  شوروي بما صرف  نه در ت سرخ  كه كه  به اين ضايت  ر

ير آ فاع از جزا لت از انت ما آن دو ير ا شوراده و جزا

ديگري كه در سواحل وليت استرآباد واقع است صرف نظر 

سالف  هم راه ا شوروي  سیه  يد رو مت جد باز حكو يد ،  نما

گار  كه در روز نه اي  به گو فت ،  پیش گر خود را در 

م. ( هیئتي  1922ه.ش. /  13۰1پاياني عصر قاجاريه ) 

ي حتي نتوانستند به خواستها در مدت يازده ماه گفتگو ،

تعیین شده قراردادهاي تحمیلي روسیه بر ايران ، جامه 

یل ، مین دل به ه شانند .  مل بپو هاي  ع شهايي از مرز بخ

نان  ندران ( همچ ياي ماز شرق در غرب و  يران )  شمالي ا

 نامشخص باقي ماند . 

 . در شرق 2

. پاا  از   نخساات در منطقااه خراسااان ) هاارات (

مد .  يد آ شوبهايي پد یز آ قه ن ين منط شاه ، در ا نادر

احمدخان دراني ) يكي از سرداران او ( و پ  از وي ، 

زمان شاه ) امیر كابل ( از برجسته ترين صاحبان قدرت 

در منطقه گرديدند . گردش روزگار نیز به گونه اي بود 

یا  هاي بريتان با كه رقابت باط  سه ، در ارت و فران

یا و  ماهنگي بريتان گر ، ه سوي دي ند و از  سخیر ه ت

روسیه در تسلط بر آسیاي مركزي ، وضع منطقه را آشفته 

محلاي ، ماذهبي  گويشي ، ، تر مي ساخت . اختالفات قومي 

، در ن و شاااهزادگانوگرايشااهاي حكوماات طلبانااه ساارا

داشت كه مجموعه دولت استعماري انگلستان را بر آن مي 

در بر هم زدن شرايط آرامش و دوستي وصلح در منطقه ، 

مستقیم و غیر مستقیم ، دخالت داشته باشد ، تا آنجا 
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كه كامران میرزا ) پسر محمود شاه دراني ( علیه محمد 

شاه قاجار به منازعه پرداخت و همزمان با محاصره شهر 

هرات ، ند  تاريخي  يا دروازه ه ستان  ید هندو ني كل يع

س ند ) تو لرد او كال ستور  به د يران و  كزي ا شون مر ط ق

Lord Aukland  فرمانرواي هند ( با سیاستي از پایش ( )

تعیین شده ، جزيره خارك توسط قشون مجهز انگلی  تصرف 

جدي  يد  مورد تهد فارس  لیج  نادر خ نین ب يد . همچ گرد

شد از  بور  شاه مج مد  كه مح طوري  به  فت ،  قرار گر

شود صرف  هرات من صره  سران  محا یران و  شهاي ام . كشمك

یر  سر ام لك ، پ شجاع الم یرزا و  كامران م غاني )  اف

و اند تن ديگر ( همچنان برقرار ماند .  تیمور دراني ،

سرانجام ، يكي از آنان به نام يار محمد خان با كشتن 

م. ( و گرفتن  1841ه.ق. )  125۷كامران میرزا در سال 

ش مد  سوي مح له " از  یر الدو قب " ظه جاد ل اه و اي

هماهنگي با كهندل خان ) امیر قندهار ( و برادرش كه 

دوست محمد خان ) امیر كابل و از خاندان باركزايي ( 

يران ،  كزي ا مت مر به حكو فاداري  براز و با ا بود ، 

با  ته،  جود آورد . الب به و قه  مش در منط عب آرا نو

 1258تا  1255مخالفت بريتانیا و برپايي جنگ از سال 

سپاهي هندي ،  2۰۰۰۰م. ( و گسیل  1842/  1839ه.ق. ) 

 Williamافغاني و انگلیسي باه سار كردگاي ماگنااتن ) 

Magnaughten Sir )   در ياري رساندن به شاه شجاع ، ايان

ست  یر د كه ام غم اين به ر شد .  سته  هم شك مش در  آرا

نشانده توسط اكبر خان ) برادر دوست محمد خان ( در 

محمد  م. ( به قتل رسید، 1841بر نوام ه.ق. ) 125۷شوال 

شاه نیز توانست كمكهاي لزم را به جبهه اصلي برساند 

. در نتیجه ، دوست محمد خان از دولت مركزي ايران و 
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پ  از  يد .  حروم گرد خوارزم م خان  يت  تي حما ح

م. ( انگلیسیها  1863ه.ق )  128۰پايان جنگ ، تا سال 

د و باراي جادا ايران به مماشات پرداختن  با وي علیه

كردن هرات از خراسان و دخالت در امور ايران ، از او 

مدخان )  يار مح ند  قه ، مان مان آن منط بر حاك در برا

له اول ( ، یر الدو خان ) ظه مد  له دوم (   مح یر الدو ظه

له دوم ( ، یر الدو شمن ظه ني ) د خان درا مد  با   مح  ،

كابال  ( در lawrence Sir Johnسیاستگريهاي سرجان لرن  ) 

خود را  خان  مد  ست مح كه دو ماني  ند . ز سودها برد

وابسته به دولت ايران معرفي كرد و از حسام السلطنه 

هرات را  يران  شون ا فت ، ق مدد گر سان  ماي خرا فرمانفر

فتح كرد و به نام ناصر الدين شاه خطبه خوانده شد . 

استعمارگران بريتانیايي باز با اعزام نیروي دريايي 

ن پايي ج شديد و بر ماتوم  شهر ، اولتی ستان بو گ در تنگ

شكارا  نان آ ند . آ سال كرد يران ار لت ا به دو ني  اللح

اعالم نمودند كه ايران نه تنها بايد سپاهیان خود را 

بلكه خسارات وارده را هم جبران  از هرات بیرون آورد ،

كند و غرامت نیز بپردازد . همچنین ، متعهد شود كه 

سبت خود ن عاوي  مامي د قاط  از ت ساير ن هرات و  به 

 صرف نظر نمايد.  افغانستان ،

شاندگان  ست ن كي از د نوري ) ي خان  قا  یرزا آ م

یر در  خان امیركب قي  یرزا ت تل م پ  از ق كه  لی   انگ

خان  فرا  عزام  با ا بود (  ته  قرار گرف صدارت  قام  م

غفاري ) سیاستگري از سلك خود ( در مقام وزير مختاري 

داد جدايي هرات از ايران به پاري  براي انعقاد قرار

و   فرانساه (  ، به وساطت نااپلئون ساوم ) امپراتاور
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امضاي او و سفیر كبیر انگلی  در پاري  ) لردكوولي ( 

 ضربه محكمي بر پیكر حكومت مركزي ايران وارد آورد . 

هده " ظیم  معا صل تن پانزده ف مه و  يك مقد پاري  " در 

با مرزهاي  شده كه فصلهاي پنجم و ششم آن در ارتباط

بیش از ديگر فصول زيانمندي نشان داده است .  ايران ،

در فصل پنجم تعهد شده است كه عساكر و ماموران ايران 

سه  ظرف  ستان ، در  ناطق افغان مام م هرات و ت شهر  از 

ماه خارج شوند ، بر پايه فصل ششم ، ايران از هر نوع 

ر سلطنت به شهر و خاك هرات و ممالك افغانستان صرف نظ

نمايد و اگر اختالفي میان ايران و آن كشور پیش آيد ، 

بدون به كاربردن قواي جبريه به " اهتمامات دوستانه 

 دولت انگلی  " رجوع نمايند . 

جاد  با اي یا  ستعماري بريتان لت ا سان ، دو بدين 

حريم امنیتي ، براي حف  هندوستان به هدف خود رسید و 

لحام جغرافیايي ، موجد پديد آمدن مرزهايي شد كه از 

اجتماعي و انساني بیانگر ناهماهنگیهاي كامل مي باشد 

 . 

بال  دوم ، به دن ستان .  ستان و بلوا قه سی در منط

قرارداد تحمیلي ياد شده ، انگلیسیها توجه خود را به 

بخشهاي سیستان و بلواستان معطوف كردند . اين منطقه 

اجاريه نیز بعد از قتل نادر در دوره زنديه و اوايل ق

) به علت عنايت حكومتهاي مركزي به ديگر نقاط كشور ( 

 در آشفتگي قرار داشت . 

ستاني  خان سی لي  مد ع چون مح قه ، هم خوانین منط

نهرويي و دوست محمد خان بلوچ ، گاه مخل آسايش مردم 

) اون  مي شدند ، اما اگر دولت مركزي هشیار مي بود ،

سب شاهزاده تهما صب  با ن یر  یر كب صر ام يد  ع یرزا مو م

صارم  خان  له  مك عبدا با ك مان ،  مت كر به حكو له  الدو
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یر  شد . در غ مي  قرار  سبي بر یت ن له ( ، امن الدو

تا از  ند  صت بود صد فر سیها متر صورت ، انگلی ين  ا

آشوبها و فتنه هاي محلي بهره برداري نمايند . از آن 

ستان و  یه انگلی لوچ عل خان ب صیر  یام ن با ق یان ،  م

یا در سرانجام ، انع لت بريتان با دو قرارداد وي  قاد 

م. ( خااود و خاناادانش ، تحاات  1854ه.ق. )  12۷1سااال 

 الحمايه استعمار در آمدند . 

پ  از وي برادرش ) میرخدادادخان ( با قرار دو 

برابر كردن " مقرري " خود ، وضعي پیش آورد كه نفوذ 

 انگلستان گسترده تر گردد . 

ن شرقي ايرا هاي  يد مرز شتحد نوب در از  تا ج مال 

نه  ني ، از " دها سامانیهاي فراوا با ناب ين دوره  ا

يران و افغ كه ا جايي  قار " )  شوروي ذوالف ستان و  ان

( آغاز مي گردد. تا جنوبي ترين نقطه سابق تالقي دارند

مرزي مشترك با افغانستان ، " كوه ملك سیاه " است كه 

ايااران و افغانسااتان و پاكسااتان امااروز ) بلواسااتان 

كه ان صله  ين فا ند . ا مي نماي خورد  لی  ( در آن بر گ

كیلومتر است ، به سه مسافت و سه حكمیت  855۰31حدود 

يه  به دوره قاجار لق  سمت آن ، متع كه دو ق شد  سیم  تق

( )  Macleanبا حكمیت ماكلین ) است . تعیین حد و مرز ،

كنسول انگلی  در مشهد ( و با شركت میرزا محبعلي خان 

ارگزار خراسااان ( و پساارش ) میاارزا ناااظم الملااك )كاا

جهانگیر خان ( ، میرزا محمد علي خان سرتیپ مهندس و 

لك ( شف الم خان كا بدالرحیم  یرزا ع سرش ) م حاج   پ و 

مهديقلي میرزا سهام الملك از طرف ايران و ژنرال غوث 

الدين خان همراه اند تن از قضات و خوانین هرات از 

ذوالفقار " تا منتهي از " از دهانه  جانب افغانستان ،
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سال  خر ، در  يال  كوه  نوبي  یه ج  1891ه.ق. )  13۰8ال

م. ( انجام شد . تحديد حدود با حكمیت كلنل ماكماهون 

 (Col. Sir Henry Mac Mahon  انگلیسي ، كاه مرباوط باه )

م. ( و در ارتباط با بخش دوم  19۰5ه.ق. )  1323سال 

از آخرين نقطه تعیین  و مربوط به سیستان تاريخي است ،

شده توسط كلنل ماكلین شروع مي شود و در مسافتي به 

لد  282درازاي  سرفردريك گ بد .  مي يا مه  لومتر خات كی

ماينااده انگلاای  و ( ) ن Sir Fradric Godlsmithاساامیت ) 

 Lovettمدير تلگرافات در ايران ( با كمك ماژورلووت ) 

 95۰( مقدمات تصمیم را فراهم آوردند . بخشي در حدود 

هزار نفر در ايران  45میل مربع با جمعیتي در حدود 

تعلق يافت و بخشي ديگر كه در ساحل راست رود هیرمند 

شد . پ  بود ، به كشور جديد التاسی  افغانستان داده 

یین  ها و تع متن پروتكل يه در  سلطنت قاجار يان  از پا

یه  مد . بق يد آ هايي پد یز دگرگونی مرز ن سمتهايي از  ق

يه ، يران در دوره قاجار شرقي ا هاي  خش مرز كوه  از " ب

ستان و  شور افغان سه ك قي  قط تال ني ن سیاه " ) يع لك  م

ياي  گواتر در در لیج  تا خ لی  (  ستان انگ يران وبلوا ا

شرقي ترين نقطه مرزي ايران در جنوب كشور به عمان كه 

شمار مي رود ، تحديد نگرديد و با اعمال قدرت سیاسي 

شكیل  پ  از ت تي  یز ) ح عد ن هاي ب هه  لی  ، در د انگ

شخص  یق نام طور دق به  قه  هاي منط ستان( مرز لت پاك دو

 باقي ماند .

 . در غرب 3

در غرب ) عثماني ، تركیه و عراق ( از دير باز 

( و سیاسي ) مذهبي و اجتماعي ) ايالت و عشايريل به دل

ين  ستد ( در ا ضالت دادو صادي ) مع ندگیها ( و اقت پناه
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منطقه كشمكشهايي مرزي پديد آمده است . در دوره 

سلط  قدرت م ناگون دو  ستهاي گو با خوا یز ،  يه ن قاجار

ها ، هاي آن لی  و رفابت ني روس و انگ ستعماري ، يع  ا

 . تر گرديدمشكالت گذشته مردم وسیع

هاي  يران در جنگ ناتواني ا شدن  شكار  پ  از آ

ايران و روس ، با اينكه عباس میرزا و برادرش ) محمد 

هاي  ستند در جنگ شاه ( توان لي دولت  122۷تا  1221ع

م. ( بساایاري از شااهرهاي ارمنااي  18۰6/  1812ه.ق. ) 

نشین عثماني را تسخیر كنند و حتي نبرد را به محاصره 

شانن غداد بك لی  ب جويي روس و انگ سیطره  سرانجام  د ، 

      ايران را در تنگنا قرار داد.

صر  ماني در ع يران و عث مرزي ا مه  هد نا ستین ع نخ

م. ( در ارزنه الروم  1822ه.ق. /  123۷فتحعلي شاه ) 

مي   ) ارز روم ( ظر  به ن ستا ،  ين را شد و در ا ضا  ام

ند رو صب ارو تا م طرفین از آرارات  هاي  كه مرز سید  د ر

روشن و تغییر ناپذير خواهد ماند ، اما اختالفات ريشه 

مرز ، سر  شته در سرا شین   دار گذ ماكن كردن صه در ا خا

يي  سامان گرا ستان (  نوبي ) خوز شین ج عرب ن شمالي و 

 لزم را به وجود نیاورد . 

پ  از مرگ فتحعلي شاه ، روسها و انگلیسیها به 

براي  مش  به آرا یاز  سي ) ن هاي سیا یزه  قاز و انگ قف

ير  شرح ز به  فران  دوم ارز روم را  فارس ( كن لیج  خ

 پديد آوردند : 

یر  خان ام قي  یرزا ت سركردگي م به  ني  ئت ايرا هی

نظام ، هیئت عثماني به سركردگي نوري افندي و پ  از 

وي سعدهللا انور افندي ، هیئت انگلیسي كلنل ويلیامز ) 

Col.Williams  (  و هیئت روسي كلنل ديان )Col . Dainese  )
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ستان  شناس و با مین  عده اي ز سیها  مان ، انگلی . همز

هاي  سر مرز ند و سرا خود آورده بود مراه  یز ه شناس ن

قرار  خي  تا ري ني ،  مي ، ف سايي عل مرد شنا يران را  ا

دادند . با پديد آمدن انواع مشكالت براي هیئت ايراني 

و كشته شدن اراغعلي خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم 

ماد سال ج ثاني  ئن  1263ي ال م. (  184۷ه.ق. ) دوم ژو

عهدنامه اي در يك مقدمه و نه ماده انعقاد يافت كه 

میرزا تقي خان امیر نظام و انور افندي ، آن را امضا 

يت  ضي ول قرارداد ، ار ين  ند دوم ا يه ب ند . برپا كرد

زهاب ) غربي ( به دولت عثماني و ارضي جبالیه و دره 

به د هاب (  شرق ز يت )  فت و در ول لق يا يران تع لت ا و

مود .  ظر ن صرف ن عايي  نه اد يران از هرگو سلیمانیه ا

مره )  ندر مح كه از ب كرد  هد  یز تع ماني ن لت عث دو

خرمشهر ( و جزيره الخضر و جانب يسار اروند رود اشم 

بپوشد . بدين سان ، اختالفات به ظاهر پايان يافت و 

دولت عثماني با اينكه سال بعد از امضاي قرارداد ، 

ما ، جود آورد ، ا به و شي  شكال ترا مامورين  نوعي ا  "

 دولتین واسطه " پاسخ لزم را دادند . 

ماني )  لت عث گي دو تا فروريخت مان   1332از آن ز

شرح  1914ه.ق. /  به  مرز  يد  سیون تحد ندين كمی م. ( ا

م. ( در  185۰ه.ق. )  1266زير تشكیل گرديد : در سال 

هد سوم ع قره  جراي ف به  ا سال  مان  مه ارزروم در ه نا

منظور تهیه و ترسیم نقشه هاي سر حدي در اهار سال ) 

/   1293م. ( در سااال  1849/  1853ه.ق. /  1265/ 12۷۰

ه.ق. )  1323م. ( و در سال  18۷6/  18۷5ه.ق. )  1292

م. ( . در رفع پاره اي از مشكالت مرزي در سال ،  19۰5

م. (  1912ه.ق. )  133۰م. ( در سال  1911ه.ق )  1329

 32در تحديد سرحدات و حل وفصل امور فني ، در سالهاي 
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م. ( در مقااادمات پروتكااال  1914ه.ق. )  1331/ 

استانبول و مقاوله نامه قسطنطنیه و سرانجام در همان 

م. (  1914ژانويااه  21ه.ق. /  1331صاافر  23سااال ) 

ندگان  شركت نماي با  شهر (  مره ) خرم سیوني در مح كمی

ي سلطنه ا صور ال لك، من یل الم لك ، جل عتالء الم ران ) ا

عثماني ) عزيز سامح بیك ، عبد الحمید بیك (  عدل ( ،

( و كاااپیتن  Wrattislaw،انگلاای  موساایووارا تیسااالو ) 

( روسااایه موسیومینورساااكي )  A.T. Wilsonويلساااون ) 

V.Minorsky  ( موسیو باليف ، )D.Beleiew  . برگزار شد ) 

ها و  سه  مام جل كه در ت ست  كر ا به ذ ته لزم  الب

كمیسیونها مسائل مرزي غرب ايران فیصله نیافت و پ  

از جنگ جهاني اول و سرانجام با ايجاد دو كشور تركیه 

اختالفات ارضي و كشتیراني در  و كشور نو ساخته عراق ،

اروند رود و سواحل غربي خلیج فارس ) مصب اروند رود 

 يافت . ( همچنان تداوم 

 . در جنوب  4

در بخشهايي جنوبي كشور ) درياي عمان و خلیج فارس ( 

پ  از قتل نادر شاه به خصوص پ  از مرگ كريم خان زند 

م. ( آشفتگي خلیج فارس و آبهاي  1۷۷9ه.ق. /  1193) 

ساحلي درياي عمان شدت يافت و با ورود سرجان مالكم ) 

Sir John Malcolm  نفوذ انگلستان فزونتار شاد . باا ، )

اينكه اندك نظمي در عصر مستعجل میرزا تقي خان ، در 

امنیت مرزهاي جنوبي پديد آمد اما دربرابر دسیسه هاي 

شي و  برده فرو با  بارزه  نه م نه مزورا ستعماري و بها ا

برقرار كردن رابطه هاي آشكار و پنهان با يكايك شیوا 

قاد يران  عرب ،ا نه  با يازده گا له  يد در مقاب ر نگرد

انگلستان ) كه مالك الرقاب درياخاي جنوبي شده بود ( 
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استقالل تام نشان دهد . والي ناآگاه فارس ) حسینعلي 

تان  با كاپی ماني  قاد پی با انع ما (  یرزاي فرمانفر م

( حف  امنیت خلیج فارس را برعهده دولت  Bruceبروس ) 

س مان  هم در ه شور  ين ك هاد . ا ستان ن  1234ال ) انگل

م. ( با آوردن ناوگاني مركب از شش كشتي  1819ه.ق. / 

جنگي و سه هزار ملوان به فرماندهي سرويلیام گرانت 

( ، حاكمیت عملي بر خلایج  Grantkair Sir Williamكاير ) 

فارس ) از آن  لیج  ير خ كرد . جزا خود  فارس را از آن 

قرار  لی   ظامي انگ هاي ن ظر نیرو ير ن حرين ( ز یان ب م

عرب " و  عراب " برال سیل ا با گ یز  لت ن فت و آن دو گر

هاي  قاد قرارداد یان و انع مت ايران لوگیري از اقا ج

استعماري با شیخ جديد الورود آل خلیفه ) شیخ محمد 

( ق حاكمیات  Felix Jones بن خلیفه ( توسط فلیك  جاونز )

يران  لي ا ید . م خدوش گردان لي م طور عم به  در را 

م. ( يعنااي  188۰ - 1892ه.ق. )  129۷ - 131۰سااالهاي 

دوره ناااتواني ناصاارالدين شاااه ، انگلسااتان از شاایخ 

بحرين تعهداتي گرفت كه ايران را در تنگنا قرار مي 

سال  غاز  1914ه.ش. )  1292داد. در  ني در آ م. ( ،يع

جنگ جهاني اول ، تمامي بحرين تحت الحمايه انگلی  شد 

ستعمار انگل شهور ا هاي م هره  كي از ا ني  ستان ،. ي يع

( بیش از اند دهه بار  Sir Charles Belgraveاارلزبلگريو) 

فت .  یت يا فارس حاكم لیج  ساس خ ناطق ح گر م جا و دي آن

البته ، هیچ يك از دولتهاي قاجاري بر اين جدايي و 

از میان رفتن حقوق ملي ايرانیان نه در خلیج فارس و 

ور كیلومتري كش 183۰درياي عمان و نه در مرزهاي آبي 

 صحه ننهادند . 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  125

2 
مرزهاي ايران از اهارسو ) پ  از پايان سخن 

عصر صفوي ( به خصوص ، براي دوره كوتاه مدت ، با روي 

كارآمدن حكومتهاي قومي و منطقه اي و ورود استعمار و 

سلطه گريهاي بیگانه ، دگرگونیهاي فراوان يافت ، ايل 

قاجار كه در بخشهايي از ايران بساط سلطنت گسترانیده 

ه سله  گر سل بیش از دي هاي بود ،  ست مرز لي توان اي مح

فرهنگي نزدياك  -حكومتي خود را به مرزهاي جغرافیايي 

سااازد . امااا ، در براباار ساایطره هاااي خااارجي باار 

ست داد و  يداري را از د توان پا سنتي ،  ساختارهاي 

مرزهاي كشور را به گونه اي درآورد كه تحلیل علمي آن 

ها " نه  صل مواز گرفتن " ا ظر  خورداري  بدون در ن  و بر

كن  نا مم عه اي ،  برون جام عه اي و  سي درون جام سیا

 گرديد .

در شمال غربي ، با تحمیل معاهده هاي گلستان و 

یل  با تحم شرقي ،  شمال  قاز ( و در  چاي ) قف تركمان

هده  سیه  1881معا سان ( ، رو ماوراءالنهر و خرا م. ) 

بر بخشهايي از ايران سلطه يافت و با اينكه بلشويكها 

" بودن سیاست دولت تزاري سابق اقرار به " غاصبانه 

مان  به ه فاوتي ،  ندك ت با ا نديها  ما مرزب ند ، ا كرد

ترتیب باقي ماند . حتي آن بخشهايي كه شوروي متعهد 

به  گاه  هیچ  یروزه (  بود ) ف شده  ندن آن  به بازگردا

یل  با تحم شمالي ،  شرق  يد . در  ضم نگرد يران من ا

در شرق جنوبي،  معاهده پاري  ) هرات و افغانستان ( و

با حكمیتهاي يك سويه ) بلواستان ( ، منافع استعماري 

انگلستان در آسیاي مركزي و هندوستان تامین شد . در 

كه در  ماني  يران و عث ند ا شور نیروم بین دو ك غرب 

صمیم  بر ت ند ، در برا ته بود قرار گرف سقوط  شیب  سرا
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گیريهاي دولتهاي روس و انگلی  ) در مسیر حف  منافع 

تعماري خود در قفقاز و خلیج فارس ( مرزهايي ساخته اس

مدن دو  يد آ صر پد نه در ع گار و  نه در آن روز كه  شد 

عراق ، یه و  شور ترك جود  ك به و ضايت را  مش و ر آرا

 نیاورد . 

مرزي  مواره  فارس ه لیج  كه خ با اين نوب،  در ج

طبیعي بود و گاه به صورت درياي داخلي ايران به شمار 

س ما سرا فت. ا سیب مي ر گاه از آ هیچ  ها  ين آب ر ا

استعمارگران به دور نماند كه به طور نمونه مي توان 

 باااااه مااااااجراي بحااااارين اشااااااره كااااارد . 

در نتیجه تمام مرزهاي ايران را در قلمرو قاجاريه مي 

نافع و  ستها و م با خوا مرتبط  مل  شناختي كا با  توان 

نین ،  ست . همچ مرزي دان برون  قدرت  هاي  طامع كانون م

فرهنگاي را ناه تنهاا در  ٬ناژادي  ٬غرافیايي عوامل ج

خدمت  كه در  شمرد ، بل ساز ن مرزي كار نديهاي  یب ب ترك

قه اي در  هاي منط كه حكومت كرد  مداد  شهايي قل گراي

مكانیسم سلطه پذيري به موجوديت و قدرت آنها تن در 

كه  كرد  مداد  شهايي قل ید آن گراي با تاي ند و  داد

ه پااذيري بااه حكومتهاااي منطقااه اي در مكانیساام ساالط

موجوديت و قدرت آنها تن در دادند و با تايید آن ديد 

 آوردند . 

 انقالب مشروطه

 انقالب اگونه آغاز شد(

بر  سر  يرين  خواب د يران از  لود ا خواب آ شور  ک

آورده بود. اخگري لزم بود تا آتش روشن شود. قند در 

تش را  له آ عین الدو صدراعظم  ندي  شد و ت گران  هران  ت

من زد. عال يي دا مرد بیپروا که  هران،  حاکم ت له  ءالدو
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شنبه  صدراعظم در روز دو ستور  به د شوال  14بود، 

ه. ق. هفااده نفاار از بازرگانااان و دو نفاار از  1323

سادات را به جرم گران کردن بهاي قند و شکر به اوب 

بست. اين کار بهانه به دست مدعیان داد و کشمکش میان 

بر  عالوه  فت.  مردم در گر لت و  عي از دو يان جم بازار

به  يک  هر  بر،  هل من حاني و ا ماي رو شنفکران و عل رو

جهتي خاص، به گروه مخالفان پیوسته در رأس جنبش قرار 

گرفتنااد و در مساااجد و منااابر و مکتبخانااه هااا و 

صول اداره  شاعه ا یغ و ا به تبل بازار  ها و  زيارتگاه

اين حادثه مقدمه و پیش درآمد انقالب   جديد برخاستند.

 . بود

ستگي  يان و واب شاه و دربار ظالم  سر م بر  قالب  ان

شاه قاجار به دربار روسیه پديد آمد و عنوان برکناري 

عین الدوله و عزل مسیو نوز بلژيکي و حاکم تهران و 

تأسی  "عدالتخانه" داشت و به صورت تعطیل عمومي آغاز 

 شد. 

  

 صدور فرمان مشروطیت

ما در  سال  16مردم و عل به ه.  1323شوال  ق. 

صغري( و  جرت  ند )ه بدالعظیم روي آورد ضرت ع يه ح زاو

سرايت  گر  هاي دي فارس و جا مان،  شهد، کر به م نبش  ج

شاه وعده عزل عین الدوله و تشاکیل عدالتخاناه   کرد.

را داد و سروصداها خوابید. اما نه تنها به قول خود 

شت و  شار گذا ندگان را در ف ظاهر کن که ت کرد، بل مل ن ع

هد شکني بر دامنه جنبش مردم افزوده در نتیجه اين ع

 23در  -ساال بعاد   شد و کار باه زد و خاورد کشاید.

بازارها بسته شد و علما به  -ه.ق.  1324جمادي الول 
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قم مهاجرت کردند )هجرت کبري( و عاقبت سه روز بعد، 

 گروهي از مردم تهران در سفارت انگی  متحصن شدند. 

هم بسط يافت. نهضت به تبريز و اصفهان و شیراز 

عین الدوله استعفا کرد و میرزا نصرهللا خان مشیرالدوله 

"با رويي نرم و دم گرم" به جاي او آمد. علما به شهر 

برگشتند و شاه، که از هیجان مردم به وحشت افتاده و 

جمادي الخر  14احساس خطر کرده بود، خواهي نخواهي در 

سی  مجل  ه.ق. به صدور فرمان مشروطیت و تأ 1324سال 

 شوراي ملي، مرکب از برگزيدگان ملت، تن داد. 

کارگي و  مه بی با ه شاه  لدين  که مظفرا قت آن حقی

درماندگي مرد پاکدل و کم آزاري بود و خود از ته دل 

گر  بود، ا ستقرار آن  ند ا ست و آرزوم شروطه را میخوا م

جراي آن را  هور ا نه ت بود و  قف  نه آن وا به ک نه  اه 

شروطه را داد و از اين ناام خاود هر اه بود م  داشت.

 را در تاريخ به نیکي مخلد ساخت. 

 

 مظفرالدين شاه هنگام افتتاح مجل  شوراي ملي
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با اعطاي مشروطیت، بست نشیني موقوف گرديد 

خاک  عازم  کرده و  ترک  يران را  که ا یان،  و روحان

عت  شکوهي مراج ستقبال با با ا ند،  شده بود ماني  عث

 کردند. 

ها. ق. با حضور شاه  1324شعبان  18مجل  يکم در 

در کاا گلستان گشايش يافت و در آخرين روزهاي زندگي 

شاه ) لدين  عده  14مظفرا يک  1324ذيق جاه و  ه. ق.( پن

 اصل قانون اساسي به امضاي شاه رسید. 

ه.ق. درگذشت  1324ذيقعده  24مظفرالدين شاه روز 

ن سال به جاي پدر و محمدعلي میرزا در ماه ذيحجًه هما

 نشست. 

 

 محمد علي شاه

نسبت به پادشاه جديد سوءظن مردم زياد بود و هر 

روز آثااار نگرانااي و جوشااش نمايااان مااي گشاات. وکااالي 

آذربايجان، محمد علي شاه را از تبريز مي شناختند و 

به او اطمینان نداشتند. انقالب و هیجان و کشمکش ملت 

د در تهران و وليات و مجل  با دربار و عناصر استبدا

ادامه داشت. علما و روحانیون تکیه گاه مردم بودند. 

پي  ستانها  هران و شهر تي در ت يالتي و ولي هاي ا انجمن

در پي تشکیل مي شد و هر روز تزايد مي يافت؛ و وقتي 

سال  مه دوم  به  1324در نی ها  شمار آن يا  14۰ه.ق. 

ي غالب بیشتر رسید، هر روز روزنامه اي پیدا مي شد ول

ند.  مي کرد شويق  شوب ت ندروي و آ به ت مردم را  ها  آن

مجل  جوان و پر آرزو و بي حوصله بود، و دولت بر خود 

يک  نواع تحر شنا و ا نا آ کاره و  یان بی غرور و اطراف م

مجل  اول، با اينکه بهترين مجال    از طرفین در کار.
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قانونگذاري ايران بود و قوانین نسبتا خوبي گذراند، 

میااان اعضاااي آن کساااني از روحااانیون و  اااون در

بازرگانان وارد شده و بطور کلي نمايندگان اطالع کافي 

یت  به ارزش و اهم شتند و  یا ندا ضاع دن ست و او از سیا

مي  نان  ند، ا برده بود پي ن ست  تايج آن در قالب و ن ان

پنداشتند که انقالب وظیفه خود را به پايان داده است. 

بارزه سستي کردند و محمد اين بود که به تدريج در م

هوس  به  مال  ستي و اه ين س ستفاده از ا با ا شاه  لي  ع

 برانداختن مشروط افتاد. 

سال  خر  ثار  1324از اوا لین آ جاع او ه.ق. ارت

مخالف را نشان داد و شاه آشکارا به گردآوري و تجهیز 

بع  يک ر که  سلطان را،  مین ال بک، ا خت. اتا یرو پردا ن

و بعد از مشروطیت معزول  قرن بر ايران حکومت رانده

شده بود و اکنون در اروپا میزيست، به ايران خواست و 

 به صدارت نشاند و از امضاي قانون اساسي سر باز زد. 

جه  21در  بازار را  1324ذيح يز  مردم تبر ه.ق. 

بي  ند و از  گرد آمد نه  من و تلگرافخا ستند و در انج ب

ند ند. ا شکايت کرد شروط  مر م لت در ا نايي دو روز  اعت

بعد دستخط صريح صادر شد که شاه مشروطیت را قبول و 

به مقتضیات آن عمل خواهد کرد و بدين ترتیب آرامشي 

 حاصل گرديد. 

شروط و  با م نان  بک همچ شاه و اتا مه  با اينه

خود را  فت  ند و مخال مي ورزيد شمني  هان د آزاديخوا

شنبه  شتند. روز  مي دا هان ن سال  21پن جب  ه.ق.  1325ر

ش سي از  فاق پا به ات بک  که اتا گامي  شته، هن ب گذ

بهبهاني از مجل  بیرون مي آمد، جواني بنام عباس آقا 

از مردم آذربايجان با ششلول سه تیر بر او انداخت که 
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هر سه تیر کارگر افتاد و جوان تیري نیز به خود 

 زد و در دم جان سپرد.

ترين  29در  که مهم سي،  قانون اسا متمم  شعبان 

قوانی صول  سمت ا بر ق شتمل  بود، م شروطیت  صل  1۰۷ن م ا

تدوين و بر پنجاه و يک اصل قانون اساسي اضافه شد و 

با اين اصول اساس مشروطیت تحکیم و حقوق ملت و سلطنت 

و قواي سه گانه مملکتي تفکیک و اصول مربوط به عدلیه 

 و مالیه تعیین گرديد. 

  

 اصالت نهضت مشروط خواهي

يران  شروط ا که م ند  ساني برآن کامال ک تاع  يک م

ين  فت. ا يران رواج يا بازار ا که در  بود  سي  انگلی

يران  عه آن روزي ا که در جام به اين ستدلل  با ا شخاص  ا

موجبات تاريخي به اندازه کافي براي وقوع انین حادثه 

يران را در  مردم ا سهم  ند  شت، میخواه جود ندا شگرفي و

بي  لت  قالب را آ سران ان ناایز و  خواهي  شروط  نبش م ج

ده اي در دست سیاستمداران انگیسي جلوه دهند. اين ارا

به  يران،  مردم ا فداکاريهاي  با  ست و  پاک بیجا ظر  ن

ل  و  باران مج پ  از بم شروطیت دوم  صوص در دوره م خ

تصويب مواد بسیار مترقي و مفید متمم قانون اساسي که 

مي  ست در ن بود، در صله"  بیش از حو مه  قع "لق در وا

به نفع امپريالیسام انگلساتان اين مواد مسلمًا   آيد.

جراي  مه از ا قه حاک ست طب به د عدها  که ب بود. انان ن

ستار  يران خوا لت ا شه م شد و همی لوگیري  ها ج مل آن کا

 استرداد اين حقوقق ضايع شده بود. 

در دسته بنديهاي مذهبي و بست نشیني و تظاهر در 

و منابر و مطالبات پیشروان آزادي نشانهايي از  مساجد
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ضت  ستفاده از نه براي ا لی   سي انگ شهاي ديپلما کوش

حال  هر  به  ما  خورد، ا مي  شم  به ا يران  شروطیت ا م

نمیتوان اراده انگلستان را عامل انقالب مشروطه ايران 

 دانست. 

فاني در  ستها طو طامع امپريالی گار م در آن روز

جهان بر پا کرده بود: روسه تزاري در صدد راه يافتن 

ر هند، بود و انگلستان مي خواست به خلیج فارس، معب

مانع راه يافتن روسها به جنوب شود. دربار قاجاريه 

روساها ماي   بیشتر تحت تااثیر و نفاوذ روسایه باود.

یل  سها م ند و انگلی گه دار جود را ن ضع مو ستند و خوا

داشتند با تغییر وضع از قدرت آنها در ايران بکاهند 

ند. ر خود بیفزاي فوذ  بر ن ند  مي توان تا  سیه و  و

استبدادي طبعا نمي توانست با زمزمه آزادي در ايران 

موافق باشد و دربار استبدادي شرقي قاجاريه را براي 

گر  طرف دي يد و از  مي د سبتر  خود منا صد  جراي مقا ا

ديپلماسي انگلی  جنبش آزاديخواهي را دامن مي زد. در 

نتیجااه تزاريساام در جناااح حماياات از طبقااه حاکمااه و 

سم انگ يت از امپريالی ناح حما ظاهر در ج به  ستان  ل

لی   لت انگ قرار دو بدين  فت.  مي گر قرار  شنودان  ناخ

براي از بین بردن نفوذ روسیه در ايران، که با عهد 

آغاز و روز بروز گسترش مي يافت، باا  نامه ترکمن ااي

هاني  حاد پن نوع ات يک  يران  هان ا شري از آزاديخوا ق

 برقرار کرد. 

ي شروطیت ا ساس م یداري لیکن در ا صول ب ران مح

افکار و رشد بورژوازي ايران بود و به دست رادمردان 

بارزان  ثر م شد. اک صیل  شته اي تح جان گذ یران از  و دل

کدامني  یده و پا با عق شرافتمند و  مان  شروط، مرد م
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بودند که مي خواستند از وضع مساعد تاريخ براي 

کلماات وطان، آزادي،   نجات ملت خود اساتفاده کنناد.

 و برابري ورد زبان انقالبیون بود. برادري 

اندي نگذشت که سازش انگلستان با روسیه پرده از 

تا  يران  لت ا فت و م لی  برگر سي انگ يه ديپلما روي کر

نه  ستعمارگر که ين ا سوزيهاي ا قت دل به حقی ندازه اي  ا

 کار پي برد. 

  

 کودتاي شاه

شاه به مجل  رفت و سوگند  1325در دوم شوال سال 

ياد فاداري  شرار و  9کرد. در  و هي از ا عده گرو ذيق

با  ل   طراف مج بار در ا به در سته  شخاص واب لواط و ا ا

مشروط خواهان به زد و خورد پرداختند و اون نتیجه اي 

ل   به مج کرد و  هر  قرآن م اار  شاه نا شد،  صل ن حا

 فرستاد. 

سال  حرم  خر م شاه  1326در اوا سکه  به کال ه.ق. 

عوض  لي  به ک ضع  ند و و مب انداخت به ب صمم  شاه م شد و 

 ادامه مبارزه شد. 

سال  لي  مادي الو هارم ج با  1326روز ا شاه  ه.ق. 

لت  به حا شهر را  فت و  شاه ر باغ  به  جال  غا و جن غو

خت.  کار پردا به  یرو  سیج ن پ  از ب ظامي درآورد و  ن

شنبه  سه  مداد روز  سال  23با لي  مادي الو ه.ق.  1326ج

قزاقهااا بااه فرماناادهي ساارهنگ لیاااخف مجلاا  و مسااجد 

ران کردند؛ و فرداي آن سپهسالر را محاصره و گلوله با

شتند و  شاه ک هان را در باغ تن از آزاديخوا ند  روز ا

نان  عي از آ ند و جم ید کرد يا تبع نداني  عده اي را ز

نیز به سفارت انگلی  پناه بردند و سفارت براي اينکه 
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هد،  ست ند پاک از د مردم  ظار  خود را در ان یت  حیث

 پناهندگان را به خود راه داد. 

اي را که از روز گلوله باران  تاريخنويسان دوره

مجل  تا روز پیروزي ملت و خلع محمد علیشاه، سیزده 

یده  صغیر" نام ستبداد  شید، "ا طول ک ند روز،  ماه و ا

اند. در اين مدت اگر اه مشروطیت تعطیل و خودکامگي 

بر کشور غالب بود، اما کشمکش در میان شاه و مشروطه 

 خواهان همچنان ادامه داشت. 

  

 زاديخواهانقیام آ

کانون  ل   باران مج له  پ  از گلو صله  يز بالفا تبر

انقالب شد و آزاديخواهان آذربايجان به رهبري ستارخان 

 سردار ملي، پرام انقالب را برافراشتند. 

نبش  ما ج کرد. ا سرايت  شور  سر ک به سرا شورش 

آزاديخواهي در آذربايجان به علت نزديکي به روسیه و 

ير نقاط ايران نیرومندتر و بخصوص قفقاز، نسبت به سا

 عمیقتر بود. 

انقالبیون روس برادرانه و با وسعت قلب به انقالب 

سیال  ند سو حزب نیروم ته  ند. کمی مي کرد مک  يران ک ا

دمکرات قفقاز اصول از هر گونه تمايالت استقالل طلبانه 

در مناطق نفوذ خارجي تزاريسم پشتیباني مي کرد. يک 

یون لب از انقالب سته داوط ستي "س.  د سر پر به  قاز  قف

يران  هان ا ياري آزاديخوا به  جي  یدزه" گر جو نیک اور

کار  به  مب و  ساختن ب که  ند  ها بود شده اين ستاده  فر

 بردن آن را به ايرانیان آموختند. 

از ايرانیان قفقاز کساني به تبريز آمدند و به 

که  نان،  مدن آ شدند و آ شناخته  قازي  هدان قف نام مجا
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يده و آز یري مردان ورز به دل ند،  موده اي بود

سیو و  لي م نان ع یروي آ به پ فزود و  هان ا آزاديخوا

 همدستان او دسته مجاهدان را در تبريز پديد آوردند. 

مي  یرو  یاپي ن يان پ سرکوبي تبريز براي  شاه 

فرسااتاد، امااا سااپاهیان برگزيااده تهااران در براباار 

قهرمانان آزادي عاجز و درمانده شده بودند. سرانجام 

تزار نیکالي دوم، که خود را "پاسبان اروپا" مي شه به 

 دانست، پناه برد و به اشغال رسمي آذربايجان تن داد. 

غاز  يان آ نه تبريز عه دلیرا شهر و مداف صره  محا

شد. شورشیان، با وجود قحطي و گرسنگي، قريب ده ماه 

یون  يز، مل ستادگي تبر جه اي ند و در نتی بارزه کرد م

شده بودند، جرئت يافته به  ايران، که مأيوس و ناامید

 گردآوري نیرو پرداختند. 

ه.ق. عده اي در اصفهان بست  1326در ذيحجه سال 

به  ها  سته اي از بختیاري عد د ند روز ب ستند و ا نش

اصفهان وارد شده به بست نشینان پیوستند و به تدريج 

اردوي عظاایم بختیاااري و پاا  از آن صمصااام الساالطنه 

صفهان وارد و  به ا خان  برادر او ايل شدند.  ستقبال  ا

علیقلي خان سردار اسعد نیز، که در پاري  بود مراجعت 

 کرد. 

ه.ق. انقالبیون گیالن به  132۷روز دهم محرم سال 

مقر حکومتي حمله ور شده، حاکم شهر را کشتند و شهر 

 را به تصرف درآوردند. 

اوضاع تهران مشوش شد و مشروطه خواهان به کوشش 

عي از ستند. جم صن  برخا ماني متح سفارت عث ترمین در  مح

ست  بدالعظیم ب شاه ع يه  ما در زاو عي از عل شدند و جم

نشستند و مشروطه خواهان ايراني در خارج از کشور دست 

 به کار زدند. 
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 ورود نیرهاي بیگانه به کشور

در انااین وضااعي بااود کااه امپريالیسااتهاي روس و 

و سپاه به ايران  انگلی  دست به مداخالت مسلحانه زدند

کرده،  یاده  نوب پ عده اي در ج سیها  ند. انگلی آورد

ند.  ستگیر کرد ضاي آن را د حل و اع شهر را من من بو انج

سپ  بندرعباس و لنگه و بنادر ديگر خلیج فارس را نیز 

تصرف کردند و ژنرال کنسول انگلی  در بوشهر قدرت را 

شدن راه  سته  پي ب جان، در  فت. در آذرباي ست گر در د

جلفا، و محاصره کامل شهر از طرف قواي شاه،  -ريز تب

بر  کار  مردم روي آورد و  بر  ناکي  طي هول سنگي و قح گر

 132۷آزاديخواهان سخت شد. در اوايل ربیع الثاني سال 

ه.ق. دولتین روس و انگی  موافقت کردند که قشون روس 

به بهانه شکستن خط محاصره و حمايت از اتباع بیگانه، 

ساندن خوا من و ر شود. انج يز  نان وارد تبر به آ بار  ر

مردم  هاي  سته  مام خوا که از ت شد  ضر  اار حا يز نا تبر

دست کشیده "دست توسل به دامان نامهربان بزند"، ولي 

 کار از کار گذشته بود و سپاه روس از مرز گذشته بود. 

بااا ورود سااپاهیان روس محاصااره تبريااز شکساات و 

ر دور شدند. اما نیروهاي شاه دسته هاي ارتجاعي از شه

خاتمه کار تبريز به معني پیروزي ارتجاع نبود و کوشش 

 آزاديخواهان ايران همچنان ادامه داشت. 

  

 فتح تهران

در پیشروي به سوي پايتخت، نخستین قدم را اردوي 

شمال به فرماندهي سپهدار اعظم برداشت که انقالبیون 

نوب د شمال و ج ند. اردوي  صفوف آن بود هم در  قاز  ر قف
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بیست و اهار کیلومتري تهران به هم ملحق شدند. 

در اين موقع نیروي روي، از انزلي وارد شده بود، به 

قزوين رسیده بود و اردوي انقالبي را از پست سر تهديد 

 مي کرد. 

ه.ق. اردوهاي ملیون  132۷جمادي الخر سال  2۷در 

شاه  شدند و  هران  یاري وارد ت گیالن و بخت هدين  و مجا

اما برقارار   ز به سفارت روس پناهنده گرديد.همان رو

قدرت  گر از  یرزا دي لي م مد ع براي مح شاهي  خت  کردن ت

عالي از  ل   کم مج به ح شاه  بود.  خارج  هم  طور  امپرا

سلطنت خلع شد و پسر خردسالش احمد میرزا که بیش از 

سااال نداشاات، بااه جاااي وي بااه ساالطنت ايااران و  13

ر به نیابت سلطنت علیرضاخان عضدالملک رئی  ايل قاجا

 او برگزيده شد. 

 

 مشروطه دوم

مشااروطه و قااانون بااار ديگاار در کشااور ايااران 

استقرار يافت، اما پیش از آنکه به ثمر برسد کساني 

به نام "رجال" رشته امور را از دست آزاديخواهان در 

ربودند و قانون و آزادي را در مشیمه خود خفه کردند 

و وقتي فدائیان و جانبازان واقعي آزادي به مطلب پي 

 بود. بردند که بسیار دير شده 

ه.ق. يک سال پ   132۷ذيقعده سال  2مجل  دوم در 

شايش  جوان گ شاه  ضور  با ح ل  اول،  شدن مج سته  از ب

يافت. در هنگام گشايش مجل  نگراني از توقف سپاهیان 

روس در کشور و اينکه وعده صريح داده اند که هر اه 

زودتر به اين تشويش و نگراني پايان دهند، در بیانات 

کاس يافت، ولي اين نیروها همچنان باقي رسمي دولت انع
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ماندند و هر روز فساد تازه اي بر پا کردند. مجل  که 

اکثر اعضاي آن اشراف و خوانین بودند، در تمام دوره 

کي از  که ي سپهدار،  نداد.  جام  کاري ان خود  شکیل  ت

اشراف گیالن بود از انقالب طرف بربسته بود، نه تنها 

برنداشت، بلکه با سیاست براي بهبود وضع کشور قدمي 

مرتجعانه خود باعث نفرت و انزجار مردم شد. او با يک 

دست انقالب را خفه کرد و با دست ديگر اوضاع را براي 

 نفوذ بیشتر بیگانگان در کشور مساعد ساخت. 

خالصه انقالب مشروطیت ايران، اگر اه ضربت سنگین 

را  خود را بر پیکر استبداد وارد کرد و مجل  و قانون

در کشاااور برقااارار سااااخت، ولاااي از فئاااودالیزم و 

 امپريالیزم شکست خورد. 

دولت مستوفي الممالک، که پ  از سپهدار به روي 

ه.ق. به دستیاري قواي  1328کار آمده بود، در شعبان 

حزب  فراد  کي از ا ني، ي پرم( ارم فرم )ي یاري و ي بخت

داشناک که رياست پلی  را داشت، آخرين دسته فدائیان 

هور ر ئی  جم فت"، ر هوارد تا کرد و از " سالح  لع  ا خ

آمريکا، خواست که کسي را براي مرمت خرابیهاي مالیه 

"مرگااان شوسااتر"، کااه ماارد   بااه ايااران گساایل دارد.

ه.ق. با هیئت  1329کارداني بود، در جمادي الول سال 

صیل  با تح شد و  يران  کايي وارد ا مالي آمري شاران  مست

 ه کار پرداخت. اختیارات فوق العاده ب

لوع را  شاه مخ سها  شت. رو مه دا نان ادا کات همچ تحري

کار و  ل  را از  تا مج ند  يران برگرداند به ا باره  دو

شاه  ند.  ستر را برانداز سازمان شو شته و  شش بازدا کو

لوي دژ  په )په مش ت هان در گ جب ناگ ماه ر لوع در  مخ

کنوني ( پاي به خشکي نهاد و با دسته اي از ترکمانان 
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ان حمله کرد. اما اون ملت و مجل  و سران به تهر

آزادي همآواز بودند، اين همه تشبثات نقش بر آب شد و 

ه.ق. نیروي محمد علي میرزا درهم  1329در پائیز سال 

 شکست و او باز به روسیه گريخت. 

لي  مد ع با اردوي مح یون  خورد مل خالل زد و  در 

سره میرزا و در هنگامي که به نظر مي رسید کار او يک

شده و ااره اي جز فرار ندارد، روس و انگلی  يکباره 

پاارده از مقاصااد نهاااني خااود برداشااته و انگلسااتان 

هم  قاط م صرف ن براي ت ندي را  حدهاي ه خواه، وا آزادي

کم  تي ح کرد و ح یاده  شهر پ ندر بو يران در ب نوبي ا ج

شهر )در  شیراز و بو سي( و  قه رو صفهان )در منط صرف ا ت

به ا طرف( را  قه بی یز منط سیه ن حدها داد. رو ين وا

سپاهیان ديگري به ايران آورد و به بهانه عجیب حمايت 

از امالک شعاع السلطنه نیروي خود را از رشت تا قزوين 

 پیش آورد. 

  

 اولتیماتوم روس

 ۷روسیه تزاري با مشورت انگلستان روز اهارشنبه 

ه.ق. اولتیماتوم سختي به دولت ايران  1329ذيحجه سال 

ک سلیم  که ت ست  يران خوا لت ا جب آن از دو به مو رد و 

شوستر و همراهان هر اه زودتر ايران را ترک کنند؛ و 

دولت متعهد شود که در آينده براي استخدام مستشاران 

خارجي رضايت قبلي دولتین روس و انگلی  را جلب کند و 

هده دار  يران ع به ا شي روس را  شکر ک خارج ل یز م ن

ستان سودي نداشات و دولات توسل ايران به انگل  گردد.

جه  ير خار له وز ثوق الدو به و مه اي  ضمن نا مذکور، 

  ايران، توصیه کرد فورًا تقاضااي روساها را بپاذيرد.
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به  يب  يت قر به اکثر ماتوم را  يران اولتی ل  ا ما مج ا

ستادگي  به اي گیالن  يز و  مردم در تبر کرد و  فاق رد  ات

دند و روسها نیروي جديدي به ايران آور  خود افزودند.

شتار  شت و ک گر ک شهرهاي دي شهد و  شت و م يز و ر در تبر

 133۰عاقبت در غره ماه محرم ساال   به راه انداختند.

پذيرفت و روز دوم  ماتوم را  يران اولتی لت ا ه.ق. دو

محرم ناصرالملک در مجل  را بست و سازمانهاي ملي را 

با اعالن حکومت نظامي ممنوع کرد و به دست او و حسن 

وثوق الدوله ريشه آزادي کنده و هرگونه فرياد اعتراض 

شور مور ک گان در ا به بیگان سبت  جاعي  ن ست ارت و سیا

 133۰دولت در گلوي مردم شکسته شد. روز دهم محرم سال 

ه.ق. روسها جمعي از بزرگان و پیشروان و در آن میان 

ثقةالسااالم، مجتهااد معااروف، را در تبريااز بااه دار 

کشتار تبرياز ماههاا اداماه يافات. روساها   کشیدند.

غه اي،  عروف مرا جاني م صاب و  له، ق شجاع الدو صمدخان 

ست او از را  به د ند و  جان گمارد ني آذرباي به حکمرا

جان  مردم آذرباي باره  شیگري در شقاوت و وح نه  هیچ گو

 فروگذار نکردند. 

بدين قرار آن جوش و خروش هفتساله خاموش گشت و 

انديشه ها پست و کوتاه شد. مردان نیکوکار و غمخوار 

خواه و  شته داران خود هي از سرر ند و گرو نار رفت به ک

ر، که هر اه گفتند و کردند به سود بیگانگان کهنه کا

ند و  ست گرفت یار در د قدرت و اخت بود،  يران  يان ا و ز

شار  فع ف هانگیر اول و ر نگ ج مدن ج پی  آ پ  از  تي  ح

اجانب باز در جلد آزاديخواهي و میهندوستي بر سر کار 

 ماندند و اعمال حقیر و ننگین خود را ادامه دادند. 
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ل  نداختن مج عد از برا لت  ب ستر دخا خراج شو و ا

سید.  لي ر حد اع به  يران  لي ا مور داخ گان در ا بیگان

يز  هن تبر یاز راه آ سها امت سها  -رو فا و انگلی جل

خرم آباد را گرفتند و دولت  -امتیاز راه آهن محمره 

مان  با پی خود را  ست  که سیا ند  يران را وادار کرد ا

شناخته 19۰۷ سمیت ن به ر ها آن را  یک از دولت که هیچ  ،

يز از ب قزوين و تبر سها در  سازد. رو نگ  ند، هماه ود

ندگان  کت نماي مانع حر ند و  مي گرفت یات  مردم مال

آذربايجان به تهران مي شدند و انگلیسها در ازاء وام 

مختصري که به ايران پرداخته بودند، گمرک بوشهر را 

تصرف کرده بودند. ناصرالملک، نايب السلطنه، که به 

بود، بار سنگین سلطنت را بر "ديپلمات مکار" معروف 

 دوش ناتوان شاه جوان گذارده، رهسپار اروپا شده بود. 

سلطان احمد شاه آخرين پادشاه دودمان قاجار در 

سال  2۷ ماه از  1332شعبان  ند  کرد. ا گذاري  ه.ق. تاج

تاجگذاري وي نگذشته بود که جنگ بزرگ اروپا، که از 

اين   یر شد.مدتها پیش زمینه آن فراهم مي گرديد، درگ

یا و  براي دن گاري  سیه روز بدبختي و  مه  که آن ه نگ  ج

ايران داشت، به مردم ايران که از مظالم همسايگان به 

سیه در  ست رو جات داد و شک يد ن ند، نو مده بود نگ آ ت

، کشور ماا را کاه در نتیجاه 191۷و انقالب اکتبر  جنگ

تجزيه شده بود، از انگ استعمار رهايي  19۰۷قرارداد 

 د. بخشی

 

 تاريخ معاصر ايران 

 قیام تنباکو
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مومی و  نبش ع ستین ج يران نخ باکو در ا یام تن ق

ناصرالدين گسترده ناشی از اتحاد عمومی با علما بود. 

امتیاز  13۰۷با عقد يک قرار داد در ماه رجب سال  شاه

باع  کی از ات به ي سال  جاه  مدت پن به  باکو را  تن

 سپرد. تالبوتانگلیسی به نام 

اعطای اين امتیاز به تالبوت کشت کاران تنباکو 

خريداران و فروشندگان آن را مواجه با نگرانی و آسیب 

کرد. با اين اقدام در حقیقت انبوه اصناف بازاريان  می

عده  ين  شدند و ا ته  نه فروخ شرکت بیگا يک  به  باکو  تن

مستقل ناگهان متوجه شدند که در واقع از کسب و کار 

اند که در مقابل  خود منع و تبديل به فروشندگانی شده

 دارند. کار برای يک شرکت انگلیسی دستمزد دريافت می

ولف )سیاستمدار متنفذ انگلیسی که با دادن رشوه 

ستان  کرد( و دو گذار  تالبوت وا به  باکو را  صار تن انح

يران  ماعی ا فت اجت شناخت از با عدم  بدلیل  گانش  بازر

ستند م نی را نتوان يان ايرا قدرت بازار صناف و  ضع ا و

درک کنند. از سوی ديگر اصناف و بازارايان شهر نشین 

بر خالف روستائیان از پشتوانه کافی برخوردار بودند. 

آنها اقتدار مالی و ارتباط تنگاتنگی با علمای دينی 

هم  ست  ست بد صناف د ما و ا گر عل که ا شتند بطوري دا

در سراسر کشور به قیام  توانستند مردم را دادند می می

 دعوت کنند.

ضد  بر  تراض  ياد اع تا فر شد  سبب  ستگی  ين همب ا

امتیاز انحصاری تنباکو در بازار شهرهای عمده مانند 

شد. در  غاز  شهد آ شیراز، م صفهان،  يز، ا هران تبر ت

داماد و مشاور میرزای  سید علی اکبر فال اسیریشیراز 

جار و  يادی از ت عداد ز شهد ت شید و در م شیرازی خرو

افراد معتبر با مراجعه به مجتهدان شهر اظهار داشتند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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۰ 
نباکو موجب شکست آنها خواهد شد و به که امتیاز ت

اين ترتیب پیشتیبانی مجتهدان را خواستار شدند. همان 

شب عده زيادی در مسجد گوهر شاد گرد هم آمدند و دست 

با  فت  تراض و مخال ياد اع یت فر ند وجمع صن زد به تح

دادند. ديری نگذشت  انگلی  و امتیاز انحصاری را سر می

شهر ر مام  مردم ت شم  تش خ ها که آ فت و بازار فرا گر ا 

تعطیل و خیابانها پر از جمعیت شد. اقدام صاحب ديوان 

که کشويده بود با توسل به زور قوای نظیمه دکانها را 

باز کند آتش خشم آنان را تیزتر ساخت. در اصفهان يکی 

تون و  جودی تو یه مو که کل ترجیح داد  بر  جار معت از ت

س نه از ت سوزاند و اينگو خود را ب باکوی  به تن لیم آن 

شرکت انگلیسی خودداری کند. اين اقدام در ظاهر تأثیر 

 بسزايی در مردم بر جای نهاد.

تعطیاال بااازار، جلااوگیری از ورود کااارگزاران، 

امتیاز انحصاری به مزارع تنباکو، پاره کردن آگهیهای 

شاارکت انگلیساای، سااوزاندن تنباااکو، نوشااتن عريضااه، 

شاه و ت نزد  عدد  ندگان مت ستادن نماي ستان فر صن در آ ح

صناف و  یز ا تراض آم قدامات اع بدالعظیم از ا ضرت ع ح

يت هللا  توای آ صدور ف بود.  لف  شهرهای مخت يان در  بازار

شیرازی سن  مد ح یرزا مح بر م نی  قت مب ید و جع تقل ، مر

باکو از مهم حريم تن که  ت بود  شده  ياد  قدامات  ترين ا

در  13۰9لغو امتیاز انحصار تنباکو را در جمادی الول 

پی داشت. اما لغو امتیاز تنباکو هیچ تأثیر آنی در 

ردم در تهران يک هفته پ  ترين خشم م مردم نداشت. جدی

ها و  مردم دکان مد.  يد آ مه پد یاز نا غای امت از ال

شتافتند.  سلطنتی  کاا  سوی  به  ستند و  ها را ب بازار

نگهبانان شخضی نائب السلطنه کامران میرزا، پسر شاه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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بنای تیر اندازی به مردم را گذاشتند و اند تن کشته 

 شدند.

باکو را یاز تن عی امت يان قط قايع پا ين و شخص  ا م

ساخت و مدير محلی شرکت انگلیسی ناگزير شد با الغای 

 امتیاز و متوقف ساختن عملیات آن شرکت موافقت کند.

 

 جنبش مشروطه ايران

جنبش مشروطه ايران مجموعه کوششها و رويدادهائی است 

و سااپ  در دوره  مظفرالاادين شاااه قاجااارکااه در دوره 

جار شاه قا مدعلی  بديل  مح ستبدادیبرای ت مت ا به  حکو

شروطه مت م شکیل  حکو به ت جر  شورای را داد و من ل   مج

 شد. قانون اساسی ايرانو تصويب اولین  ملی

 

 پیشینه

نارضايتی  ناصرالدين شاه قاجاراز اوائل سلطنت 

و به رشد بود. تأسی  مردم از ظلم وابستگان حکومت ر

نون یرات و  دارالف با تغی یان  تدريجی ايران شنايی  و آ

قانون و  مت  لزوم حکو یر و  شه تغی هانی اندي حولت ج ت

ی ستبدادی را ن مت ا يان حکو شتهپا شید. نو های  رو بخ

و  ای العاباادين مراغااه حاااج زينروشاانفکرانی مثاال 

میرزا و  میرزا فتحعلی آخوندزادهو  عبدالرحیم طالبوف

سید جمال الدين و  قاخان کرمانیمیرزا آو  ملکم خان

های مشروطه خواهی را فراهم  و ديگران زمینه اسدآبادی

سخنرانیهای  ع آورد.  مینو  سیدجمال وا لک المتکل  م

توده مردم مذهبی را با انديشه آزادی و مشروطه آشنا 

 حکمتو  نما اهرهو  حبل المتینمی کرد. نشرياتی مانند 

عد  می ب صرالدينو ک خارج مالن مه در  يران  که ه از ا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_(%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA_(%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_(%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87)
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2 
منتشاار میشاادند نیااز در گسااترش آزادی خااواهی و 

 مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.

ست  به د شاه  صرالدين  شدن نا شته  ضای ک یرزا ر م

مانی لم و  کر شه ظ طع ري خود را ق یزه  شکارا انگ که آ

شش  بود، کو سته  لدين دان سیدجمال ا مات  جه تعلی نتی

 بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.

 

 خانه عدالت

شورش بل  مدتی ق اه از  گر  ضاتی در  ا ها و اعترا

ما  بود ا مت را داده  ظالم حکو یه م يران عل شهرهای ا

ند در  شدن ق گران  ماجرای  مولً از  نبش را مع شروع ج

حاکم تهران هفده نفر  عالءالدولهکنند.  تهران ذکر می

از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند 

ید  با تائ که  کار  ين  ست. ا اوب ب لهبه   عین الدو

مستبد انجام شد اعتراض بازاريان و روحانیان  صدراعظم

و روشاانفکران را برانگیخاات. اينااان در مجااال  و در 

مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه 

و تأسی  عدالتخانه يا ديوان مظالم پرداختند. خواست 

و حاکم  مسیو نوز بلژيکیبرکناری عین الدوله و عزل 

 تهران به میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.

صو عده به  یان  مردم و روحان به ای از  تراض  رت اع

رفتند. مظفرالدين شاه وعده برکناری  حضرت عبدالعظیم

به  که  گامی  نه را داد. هن شکیل عدالتخا صدراعظم و ت

ع کرد و مل ن خود ع ماده  له  عل مد از جم سید مح قا  آ

بائی هانیو  طباط سیدعبدهللا بهب قا  ند و  آ قم رفت به 

ترک می شور را  که ک ند  يد کرد به  تهد ند و  بات کن عت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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متحصن  انگلی خواهند رفت. عدهای هم در سفارت  عالیات

 شدند.

عین الدوله با گسترش ناآرامیها در شهرهای ديگر 

کرد و  ستعفا  شیرالدولها خان م صرهللا  یرزا ن صدراعظم  م

 شد.

 

 فرمان مشروطیت

 1۴را در  فرمان مشروطیتبالخره مظفرالدين شاه 

ضرت  128۵ مرداد به ح که  نی  ما و ديگرا کرد. عل ضا  ام

عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت 

انگلی  پايان يافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن 

 گرفتند.

 

 مجل  اول

 ۷/ 128۵ مهاار 1۴) 132۴ شااعبان 18در  مجلاا  اول

بر به 19۰۶ اکت ندگان  فت. نماي شايش يا هران گ ( در ت

های  خرين روز ند و در آ سی پرداخت قانون اسا تدوين 

ضای او  به ام یز  قانون ن ين  شاه ا ندگی مظفرالدين ز

 رسید.

 

 محمدعلی شاه

هد او  شاه، ولیع لدين  مرگ مظفرا مدعلی پ  از  مح

شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه  میرزا

پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمايندگان و مجل  

 مجل  را دعوت نکرد.

اول مجل  که با  ٔ  به عالوه اگراه نمايندگان دوره

يران می ضاع ا صالح او هت ا مام ج تی ت شیدند،با  حرار کو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B4_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B7_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
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رئی  کل گمرک و وزير خزانه از  مسیو نوزراندن 

ست  بل سیا سیهخدمت در مقا يت  رو جدًا حما که از او 

ند؛اما ر می لب آمد شمنی  وسکرد،غا تازه را در د شاه  ها 

با مجل  و مشروطه روز به روز بیش تر تقويت نمودند 

مدعلی شاه، که مح جا  شیرالدولهتا آن  صدارت  م را از 

کرد و نار  سلطان برک مین ال که  ا ظم( را  بک اع )اتا

سالها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ايران 

ن فراخوانااد و او را صاادراعظم کاارد. از امضااای قااانو

اساسی سر باز زد. پ  از اعتراضات مردم به ويژه در 

با  هی  قول همرا کرد و  صادر  ستخطی  اار د يز، نا تبر

مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان 

به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. 

با تیر  عباس آقا تبريزیاتابک اعظم را جوانی بهنام 

 زد و کشت.

گی  شريه هفت سرافیلن شر  صورا ين دوران منت در ا

خواهی و  به آزادي مردم  شويق  می در ت قش مه شد و ن می

 مقابله با شاه و درباريان طرفدارش داشت.

که  قانون اساسی مشروطهبا توجه به ناقص بودن 

ل   بود مج شده  یه  له ته سیبا عج قانون اسا را  متمم 

ک قوا و تصويب کرد که در آن مفصال حقوق مردم و تفکی

اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی شاه به مجل  رفت و 

گر  ند روز او و دي پ  از ا کرد.  ياد  فاداری  سوگند و

مستبدان عده ای را علیه مجل  در اطراف آن جمع کردند 

و به درگیری با نمايندگان و مدافعان مجل  پرداختند. 

به کالسکه حامل  حیدرخان عمواوغلیبا بمبی که ياران 

محمدعلیشاه انداختند به مقابله جدی با مجل  پرداخت 

ی مقابله با را برا بريگاد قزاقرفت و  باغشاهو به 

 مجل  آماده کرد.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%85_%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
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 به توپ بستن مجل 

بالخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بريگاد 

قزاق حمله به مجل  را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهايش 

مدرسااه مجلاا  را محاصااره کردنااد و ساااختمان مجلاا  و 

سالر مادی الول 23را در  سپه یر 2) 132۶ ج  23 /128۷ ت

ئن مدافعان 19۰8 ژو يادی از  عده ز ستند.  توپ ب به   )

مجل  در اين حمله کشته شدند. محمدعلی شاه لیاخوف را 

به حکومت نظامی منصوب کرد. و به تعقیب نمايندگان و 

خت.  هان پردا گر آزاديخوا میندي لک المتکل یرزا و  م م

را در باغشاه پ  از شکنجه  قاضی ارداقیو  جهانگیرخان

 در برابر محمدعلی شاه کشتند.

بااه مجلاا  و دسااتگیری و اعاادام پاا  از حملااه 

آزاديخواهان، جنبش مشروطه خواهی با شکست روبرو شده 

بود. بسیاری از مشروطه خواهان مخفی شدند و برخی به 

 خارج از ايران رفتند.

 

 قیام در تبريز

شهرهای  بر آن، در  خش خ ل  و پ به مج له  پ  از حم

ديگر ايران شورشهائی برخاست. مردم تبريز با شنیدن 

ها با خبر فت  شروطه و مخال هواداری از م به  هران  ی ت

برای  تی را  های دول شاه نیرو ستند.  شاه برخا مدعلی  مح

و  باقرخان،ستارخانسرکوب تبريزيان به آنجا فرستاد. 

مواوغلی یدرخان ع یروی  ح سازماندهی ن مردم و  سیج  به ب

سلح ) شروطهم هدين م تی مجا های دول له نیرو برای مقاب  )

ست یان  د هی از ايران ند. گرو قاززد مردم  قف به  یز  ن

علی تبريز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2%DB%B3_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B6_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B3_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88
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سیو ياران  م مواوغلیاز  یدرخان ع هم  ح يارانش  و 

دادند.محمدعلیشااه از  مجاهدان تبريز را تشکیل ٔ  دسته

درخواست کمک کرد و تبريز به  نیکالی دومتزار روسیه 

محاصااره نیروهااای روس و نیروهااای دولتاای درآمااد. 

دست به مداخالت مسلحانه امپريالیستهای روس و انگلی  

عده سیها  ند. انگلی يران آورد به ا تش  ند و ار ای در  زد

ضای آن  حل و اع شهر را من من بو کرده، انج یاده  نوب پ ج

را دستگیر کردند. سپ  بندرعباس و لنگه و بنادر ديگر 

خلیج فارس را نیز تصرف کردند و ژنرال کنسول انگلی  

ايجان، در پی در بوشهر قدرت را در دست گرفت. در آذرب

يز  شدن راه تبر سته  شهر از  -ب مل  صره کا فا، و محا جل

طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی هولناکی بر مردم روی 

یع  يل رب شد. در اوا سخت  هان  بر آزاديخوا کار  آورد و 

.ا.( دولتین  ه 1288.ق. )ارديبهشت  ه 132۷الثانی سال 

نه  به بها شون روس  که ق ند  قت کرد گی  مواف روس و ان

ستن خط محاصره و حمايت از اتباع بیگانه، و رساندن شک

خواربار به آنان وارد تبريز شود. انجمن تبريز نااار 

دست »های مردم دست کشیده  حاضر شد که از تمام خواسته

ند بان بز مان نامهر به دا سل  کار «تو کار از  لی  ، و

با ورود  بود.  شته  مرز گذ سپاه روس از  بود و  شته  گذ

ره تبريااز شکساات و نیروهااای شاااه سااپاهیان روس محاصاا

سته کار  د مه  ما خات شدند. ا شهر دور  جاعی از  های ارت

تبريااز بااه معناای پیااروزی ارتجاااع نبااود و کوشااش 

 آزاديخواهان ايران همچنان ادامه داشت.

 

 بختیاری و گیالن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
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ای  اعتراضااات بااه بساات نشااینی عااده اصاافهاندر 

صمصام کار بال گرفت.  هابختیاريانجامید و با پیوستن 

سلطنه به  ال يادی  سلح ز یروی م با ن یاری  خان بخت ايل

برادر او  شد.  صفهان وارد  سعدا سردار ا خان  لی   علیق

 نیز از اروپا به اصفهان آمد.

انقالبیون گیالن به مقر حکومت حمله کردند  رشتدر 

ر تهران هم . دشهر را گرفتند آقا بالخانو با کشتن 

به  گیالن  های  بالخره نیرو فت.  بال گر شها  باره کوش دو

ی بختیاری به از شمال و نیروها سپهدار اعظمفرماندهی 

ندهی  سعدفرما سردار ا خان  لی  سمت  علیق به  نوب  از ج

 در نزديکی تهران به هم پیوستند. تهران آمدند و

 فتح تهران

در پیشروی به سوی پايتخت، نخستین قدم را اردوی 

شمال به فرماندهی سپهدار اعظم برداشت که انقالبیون 

نوب در  شمال و ج ند. اردوی  صفوف آن بود هم در  قاز  قف

شدند. در  حق  هم مل به  هران  لومتری ت هار کی ست و ا بی

یروی روس، از ان قع ن ين مو به ا بود،  شده  لی وارد  ز

قزوين رسیده بود و اردوی انقالبی را از پشت سر تهديد 

 کرد. می

 132۷ رجب 1نیروهای مجاهدين گیالن و بختیاری در 

( وارد تهران شدند و شاه 19۰9 ژوئیه 19/ 1288 تیر 28)

یون  ند. انقالب ناه برد سفارت روس پ به  یانش  و اطراف

سلطنت شاه را از  مدعلی  ند و مح شکیل داد عالی ت ل    مج

را بااه تخاات  احمااد میاارزاخلااع کردنااد و ولیعهااد او 

ضاخان  يران و علیر سلطنت ا به  جای وی  به  شاندند،  ن

رئی  ايل قاجار به نیابت سلطنت او برگزيده  عضدالملک

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B7_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
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8 
شد. بار ديگر مجل  شورای ملی تشکیل شد و ظاهرًا 

یروز  هان پ شروطه خوا مد و م يان آ به پا ستبداد  دوره ا

 شدند.

 

 مجل  دوم

مشااروطه و قااانون بااار ديگاار در کشااور ايااران 

استقرار يافت، اما پیش از آنکه به ثمر برسد کسانی 

هان در  ست آزاديخوا مور را از د شته ا جال ر نام ر به 

ند و  فه کرد هواره خ قانون و آزادی را در گ ند و  ربود

تی  پی  فدائیانوق لب  به مط عی آزادی  بازان واق و جان

 بردند که بسیار دير شده بود.

 آبان 2۵.ق. ) ه 132۷ذيقعده سال  2مجل  دوم در 

ته شدن مجل  اول، با حضور شاه ( يک سال پ  از بس1288

نی از  ل  نگرا شايش مج گام گ فت. در هن شايش يا جوان گ

توقااف سااپاهیان روس در کشااور و اينکااه وعااده صااريح 

نی  داده شويش و نگرا ين ت به ا تر  اه زود هر  که  ند  ا

پايان دهند، در بیانات رسمی دولت انعکاس يافت، ولی 

سا هر روز ف ند و  باقی ماند نان  ها همچ ين نیرو د ا

ای بر پا کردند. مجل  که اکثر اعضای آن اشراف و  تازه

جام  کاری ان خود  شکیل  مام دوره ت ند، در ت خوانین بود

نداد. انقالب مشروطیت ايران، اگر اه ضربت سنگین خود 

را بر پیکر استبداد وارد کرد و مجل  و قانون را در 

لی از  ساخت، و قرار  شور بر سمک سمو  فئودالی  امپريالی

 شکست خورد.

، که پ  از سپهدار به روی مستوفی الممالکدولت 

.ا(  ه 1289.ق. )مرداد  ه 1328کار آمده بود، در شعبان 

، يکی از افراد  خان يپرمبه دستیاری قوای بختیاری و 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
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سته  خرين د شت، آ لی  را دا ست پ که ريا شناک  حزب دا

کا،  هور آمري ئی  جم کرد و از ر سالح  لع  فدائیان را خ

ی مالیه به ايران خواست که کسی را برای مرمت خرابیها

سیل دارد.  سترگ گان شو بود، در مور کاردانی  مرد  که   ،

( با هیئت 129۰.ق. )ارديبهشت  ه 1329جمادی الول سال 

شاران  صیل مست با تح شد و  يران  کايی وارد ا مالی آمري

 اختیارات فوق العاده به کار پرداخت.

سها  شت. رو مه دا نان ادا کات همچ لی تحري مد ع مح

وباره به ايران برگرداندند تا مجل  مخلوع را د شاه

را از کااار و کوشااش بازداشااته و سااازمان شوسااتر را 

براندازند. شاه مخلوع در ماه رجب ناگهان در گمش تپه 

ای از  )پهلوی دژ کنونی( پای به خشکی نهاد و با دسته

ترکمانان به تهران حمله کرد. اما اون ملت و مجل  و 

همه تشبثات نقش بر آب سران آزادی همآواز بودند، اين 

.ا.( نیااروی  ه 129۰.ق. ) ه 1329شااد و در پااائیز سااال 

 محمد علی میرزا درهم شکست و او باز به روسیه گريخت.

 محمد علی شاهدر خالل زد و خورد ملیون با اردوی 

رسید کار او يکسره شده و  و در هنگامی که به نظر می

ای جز فرار ندارد، روس و انگلی  يکباره پرده از  ااره

ندی  حدهای ه ستان وا شته و انگل خود بردا هانی  صد ن مقا

را برای تصرف نقاط مهم جنوبی ايران در بندر بوشهر 

اصفهان )در منطقه روسی( و پیاده کرد و حتی حکم تصرف 

حدها  ين وا به ا طرف( را  قه بی شهر )در منط شیراز و بو

به  يران آورد و  به ا گری  سپاهیان دي یز  سیه ن داد. رو

نیروی خود  شعاع السلطنهبهانه عجیب حمايت از امالک 

 را از رشت تا قزوين پیش آورد.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
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 اولتیماتوم روسیه تزاری

 ۷با مشورت انگلستان روز اهارشنبه  روسیه تزاری

سال  جه  ماتوم  ه129۰آذر  ۷.ق. ) ه 1329ذيح .ا.( اولتی

سختی به دولت ايران تسلیم کرد و به موجب آن از دولت 

و همراهان هر اه زودتر  مورگان شوسترايران خواست که 

ايران را ترک کنند؛ و دولت متعهد شود که در آينده 

برای استخدام مستشاران خارجی رضايت قبلی دولتین روس 

شی روس را  شکر ک خارج ل یز م ند و ن لب ک لی  را ج و انگ

هده يران ع ستان  به ا به انگل يران  سل ا گردد. تو دار 

مه سودی ضمن نا مذکور،  لت  شت و دو به  ندا ثوق ای  و

ايران، توصیه کرد فاورًا تقاضاای  ٔ  وزير خارجه الدوله

را به  روسها را بپذيرد. اما مجل  ايران اولتیماتوم

يز و  مردم در تبر کرد و  فاق رد  به ات يب  يت قر اکثر

گیالن به ايستادگی خود افزودند. روسها نیروی جديدی 

به ايران آوردند و در تبريز و رشت و مشهد و شهرهای 

سال  بت در  ند. عاق به راه انداخت شتار  شت و ک گر ک دي

.ا.( دولاات ايااران اولتیماااتوم را  ه 129۰.ق. ) ه 133۰

در مجل  را بست و سازمانهای ملی  ناصرالملکپذيرفت و 

ست او و  به د کرد و  نوع  ظامی مم مت ن عالن حکو با ا را 

آزادی کنده و هرگوناه فريااد  ٔ  حسن وثوق الدوله ريشه

تر ست اع شور و سیا مور ک گان در ا به بیگان سبت  اض ن

ارتجاعی دولت در گلوی مردم شکسته شد. روز دهم محرم 

( روسها جمعی از بزرگان و 129۰دی  1۰.ق. ) ه 133۰سال 

، را در تبريز به دار ثقةالسالمپیشروان و در آن میان 

سها  فت. رو مه يا ها ادا يز ماه شتار تبر شیدند. ک ک

له شجاع الدو غهحاکم  صمدخان  نی  مرا به حکمرا ، را 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
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آذربايجان گماردند و به دست او از هیچ گونه شقاوت و 

 مردم آذربايجان فروگذار نکردند. ٔ  ری دربارهوحشیگ

جناابش  ٔ  ساااله باادين قاارار آن جااوش و خااروش هفت

ها پسات و کوتااه  ايران خاموش گشت و انديشاه ٔ  مشروطه

شد. مردان نیکوکار و غمخوار به کنار رفتند و گروهی 

کار، که هر اه گفتند  داران خودخواه و کهنه از سررشته

يان ايران بود، قدرت و و کردند به سود بیگانگان و ز

مدن  پیش آ پ  از  تی  ند و ح ست گرفت یار در د نگ اخت ج

و رفع فشار اجانب باز در جلد آزاديخواهی  جهانی اول

و میهندوستی بر سر کار ماندند و اعمال خود را ادامه 

 دادند.

لت  ستر دخا خراج شو ل  و ا نداختن مج عد از برا ب

سید.  لی ر حد اع به  يران  لی ا مور داخ گان در ا بیگان

یاز راه سها امت يز  رو هن تبر سیها  -آ فا و انگلی جل

آباد را گرفتند  خرم -حمره )خرمشهر( امتیاز راه آهن م

با  خود را  ست  که سیا ند  يران را وادار کرد لت ا و دو

سمیت 19۰۷قرارداد  به ر ها آن را  یک از دولت که هیچ  ،

قزوين و  سها در  سازد. رو نگ  ند، هماه شناخته بود ن

گرفتنااد و مااانع حرکاات  تبريااز از مااردم مالیااات می

هران می به ت جان  ندگان آذرباي سیها  نماي شدند و انگلی

ند،  ته بود يران پرداخ به ا که  صری  در ازای وام مخت

، ناصاارالملکصاارف کاارده بودنااد. گماارک بوشااهر را ت

ناتوان  نايب بر دوش  سلطنت را  سنگین  بار  سلطنه،  ال

جوان گذارده، رهسپار اروپا شاده باود احمدشاه
. 

احماد 

مان  شاه شاه دود خرين پاد جارآ سال  قا ق.  1332در 

.ا.( تاجگذاری کرد. اند ماه از تاجگذاری وی  ه 1293)

که  بود  شته  هانی اولنگذ نگ ج پیش  ج مدتها  که از   ،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
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گرديد، درگیر شد. اين جنگ که  زمینه آن فراهم می

سیه بدبختی و  مه  يران  آن ه یا و ا برای دن روزگاری 

که از مظالم  جنگ جهانی اولداشت، به مردم ايران در 

ست  جات داد و شک ند، ن مده بود نگ آ به ت سايگان  هم

را  اياران، 191۷ انقالب اکتبردر جنگ و  تزاری ٔ  روسیه

تجزيه شده باود، از اناگ  19۰۷قرارداد  ٔ  که در نتیجه

 رهايی بخشید. استعمار

 اند: سه دوره بخش کرده جنبش مشروطه را به 

 و  128۶/19۰۷تااااا  128۵/19۰۶اول از  ٔ  مشااااروطه

 باران مجل ؛  گلوله

 و کودتای  1299/1921تا  1288/19۰9دوم از   ٔ  مشروطه

 سوم اسفند؛ 

 و  1332/19۵3  تاااا  132۰/19۴1ساااوم از  ٔ  مشاااروطه

 سرنگونی مصدق. 

 

 جنبش مشروطه ايران

شکیل   مان ت صل فر لیدر ا شورای م ل   که  مج ست 

جار شاه قا لدين  به  128۵ مرداد 13در  مظفرا سخ  در پا

صنین در  يرانمتح شروطه ا نبش م کرد و از ج ضا  يق  ام طر

کرد و  قت  مت مواف مر حکو مردم در ا شارکت  با م آن 

نین  شروطهاينچ مت م بار در  حکو لین  يرانبرای او  ا

 تأسی  شد.

نی  صدراعظم يع به  مان  طاب فر صرهللاخ یرزا ن خان  م

است که خود در تهیه آن و راضی کردن شاه  مشیرالدوله

احمد به امضای آن کوشش کرده بود. اصل فرمان به خط 

 السلطنه( است. )قوام قوام

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
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 متن فرمان

از آنجااا کااه حضاارت  --جناااب اشاارف صاادراعظم 

شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه  باريتعالی جل

ما را  مايون  شخص ه سپرده و  ما  يت  کف کفا يران را ب ا

حاف  حقوق قاطبه اهالی و رعايای صديق خودمان قرار 

براين  ما  مايون  که اراده ه قع  ين مو هذا در ا داده ل

یت و برای رفاه که  فت  لق گر هالی  تع به ا یت قاط امن

ايران و تشیید مبانی دولت اصالحات مقننه به مرور در 

دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود انان 

مصصم شديم که مجل  شورای ملی از منتخبین شاهزادگان 

قاجاريه و علماء و اعیان و اشراف و مالکین و تجار و 

مه در دارالخال قات مرقو خاب طب صناف بانت هران ا فه ت

تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی 

و مصالح عامه مشاوره و مداقه لزمه را به عمل آورده 

برای  که  صالحاتی  ما در ا خواه  لت  ئت وزرای دو به هی

سعادت و خوشبختی ايران خواهد شد اعانت و کمک لزم را 

بنمايد و در کمال امنیت و اطمینان عقايد خود را در 

به خ جات قاط مه و احتیا صالح عا لت و م لت و م یر دو

اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که 

شود.  گذارده  جرا  قع ا به مو شح و  مايونی مو صحه ه به 

بديهی است که به موجب اين دستخط مبارک نظامنامه و 

شکیل آن را  لوازم ت سباب و  ل  و ا ين مج بات ا ترتی

ضای من صويب و ام فق ت عین و موا تاريخ م ين  بین از ا تخ

هللا  مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعون

ست  عدل ا بان  که نگه قوم  لی مر شورای م ل   عالی مج ت
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جراء  کت و ا مور ممل مهء ا صالحات لز به ا تاح و  افت

داريم که  قوانین شرع مقدس شروع نمايد و نیز مقرر می

يند تا قاطبه سواد دستخط مبارک را اعالن و منتشر نما

اهالی از نیات حسنه ما که تمامًا راجع به ترقی دولت 

فه لع و مر ماينبغی مط ست ک يران ا لت ا شغول  و م الحال م

 --زوال باشند  دعاگوئی دوام اين دولت و اين مجل  بی

در قصر صاحبقرانیه به تاريخ اهاردهم جمادی الثانیه 

مان هجری در سال يازدهم سلطنت مااون در اين فر 132۴

شاهزادگان قاجاريه و علماء و اعیان و اشراف »با ذکر 

صناف جار و ا کین و ت مردم « و مال قات  گر طب کری از دي ذ

، پناهندگان سفارتنشده بود، به در خواست نمايندگان 

 فرمان ديگری صادر شد:

صدراعظم  شرف  ناب ا سابق  --ج ستخط  یل د در تکم

هاردهم جمادی خه ا مان مور یه  خود مر و  132۴الثان که ا

مود لت فر بین م ل  منتخ سی  مج صريحًا در تأ مان  ه فر

بوديم مجددًا برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت از 

داريم که  توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می

مجل  مزبور را به شرح دستخط سابق سريعًا داير نموده 

بعد از انتخابات اجزاء مجل  فصول و شرايط نظام مجل  

به  بین  ضای منتخ صويب و ام طابق ت سالمی را م شورای ا

که  قدس طوری  شرع م قوانین  لت و  کت و و م سته ممل شاي

باشد مرتب بنمائید که به شرفعرض و امضای همايونی ما 

موشح و مطابق نظامنامه مزبور اين مقصود مقدس صورت و 

 .انجام پذيرد

آمده و نیز « منتخبین ملت»در اين فرمان عبارت 

ورای اسالمی" نام از "مجل  ش« مجل  شورای ملی»به جای 

 است.برده شده 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 کمیته مجازات

میاارزا ابااراهیم خااان منشاای زاده واساادهلل خااان 

يان  قزاق ودر جر سران  هر دو از اف که  بوالفتح زاده  ا

ند  سته بود هان پیو به ازاديخوا يران  بزرگ ا قالب  ان

عده  نی  در ذيق هانی اول يع نگ ج سال ج سومین  شاکش  درک

خائنین و  1334 جازات  برای م که  ند  صمیم گرفت مری ت ق

ست و نه پر پاک و بیگا فراد نا ته  ا بی کمی سان اجن جاسو

و بوسیله صدور ای بعنوان کمیته مجازات تشکیل بدهند 

شديدترآن  يد  لزوم تهد صورت  يدآمیز ودر های تهد مه  نا

زادامااه رويااه خااويش بازدارنااد.کمی بعااد اافااراد را 

کريم  ست و نان پیو به آ لک نیز شکوه المما مدنظرخان م مح

ات دواتگر واندتن ازياران تروريست اوبرای اجرای منوي

ماده شدند و نخستین تروردريکی ازروزهای ربیع آکمیته 

سال  ثانی  سمعیل  133۵ال فت وا صورت گر هران  مری درت ق

خان رئی  انبار غله هنگام بازگشت از انبار به دست 

ن پ  بتدريج خود آدو نفر ناشناس  به قتل رسید واز 

گری در  پ  ازدي کی  هد ي سن مجت گر ومیرزامح کريم دوات

ماه  هار  شار مدت ا با انت که  ها  شدنداين ترور شته  ک

تشین کمیته مجازات توام بود رعب آو بیانیه های تند

مان  ين ز که ا لی   ستگاه پ نداخت ود ها ا سی دردل وهرا

ن با کلنل وستد اهل سوئدی بود برای دستگیر آرياست 

 کردن اعضائ کمیته سخت به تالش افتاد.

ي جازات از ا ته م یه کمی ستین بیان متن نخ سمتی از  ن ق

 قراراست:

که  حالی  شد در شته  سلطنه ک تین ال نان م هموط

باخودبار سنگینی از خیانت وبی شرافتی راهمراه برده 
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ما جامعه راازوجود اين عنصر بی حیثیت پاک کرديم 

تا سر مشق برای ساير اشخاص خیانت پیشه باشد که شايد 

 رويه خود را عوض نمايد .

ملتی است حقیقتا کمال سرافکندگی وشرمساری برای 

که ديده شود پايه مملکت فروشی وجاسوسی وخدمت باجانب 

ن عوامل ناپاک هم خوب آن بجائی رسیده است که خود آدر

می  قاد  خود را انت باد داده  بر  يران  خدمات ا بد  و 

کنند واز همه بدتر اين قبیل افراد باافکار شیطانی 

می  ئه  ست را تخت میهن پر صر  ستجات وعنا مام د ید ت وپل

. در يک اوضاع واحوال اجتماعی وسیاسی ب  حساس نمايند

مرد وزن از  ها  با میلیون یا  لل دن که م مروز(  ثل ا )م

هستی و استقالل وطن عزيز خود دفاع می کنند بد بختانه 

شفته افراد واشخاص فقط از طريق آدر ايران سر شکسته و

 جاسوسی مملکت فروشی وخیانت وجنايت پیش میروند....

ز عموم هموطناان در خواسات مای کمیته مجازات ا((

کند که خیانتکاران را در هر لباس وشغلی که می باشند 

معرفی نمايند .در پايان  کمیته مجازات با صدای بلند 

سمانی وملکوتی رابه گوش خیانتکاران فرومی آاين جمله 

سکونت و حل  که م سرزمینی  ند : یان آخوا قائی ايران

مرکااز جاسوساای بافروافتخاااربوده باایش ازاياان نبايااد 

 . ))وخیانت مشتی عناصر پلید باشد

هر گاه شما نمی خواهید به ماادر وطان ترحمای  ((

کنید ، به مادر و فرزندان و همسر خود رحم نمايیدو 

نت و  به خیا شود  می  گر ن ستم دي قرن بی ید در  بدان

افتی و رشیجاسوسی ادامه داد. در اين قرن جاسوسی و ب

 مرگ و زوال است((.وطن فروشی به اجانب محکوم به 
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در خالل اقدامات کمیته مجازات کسان ديگری مانند 

میرزا محمد حسین عماد الکتاب سیفی قزوينی ، میرزا 

قی و  شهید اردا ضی  برادر قا قی  خان اردا بر  لی اک ع

جازات  ته م به کمی کرد  خوانین  سلطنه از  هادر ال ب

د و اندی بعد ، ارداقی به اطالع کمیته رسانید تنپیوس

يک بین  که  نگ  هه ج تازگی از جب به  فری  عده ده ن

ند  ظر دار شتند و در ن هران بازگ به ت عراق(  هرين ) الن

ند و  سی  کن کت تا به ممل خدمت  ظور  به من ته ای  کمی

پیشنهاد موافقت قطعی نکردند ولی اند روز بعد ترور 

میرزا محسن مجتهد اتفاق افتاد زيرا ارداقی به اطالع 

یمک که آن هئ بود  سانیده  ته ر به ی صمیم  فری ت ت ده ن

اه  هد  ته بخوا اه کمی ند. و  بور دار هد مز ترور مجت

نخواهد تصمیم خود را اجرا خواهند کرد. قدر مسلم اين 

بر  شد و  شته  ته گذا ساب کمی به ح ترور  ين  که ا ست  ا

 فعالیت پلی  افزود. 

یق شان دق سامی و ن سلطنه ا هادر ال ته  ب ضا کمی اع

ستد نل س.ک.و به کل یه را  ئی  نظم سلیم  اهل ر يران ت ا

هجری اعضا کمیته  1335کرده و او در تاريخ سوم شوال 

را دسااتگیر کاارد علاات افشااای اساارار کمیتااه بوساایله 

خب  ترور منت ستور  که د ست  بود ا ين  سلطنه ا بهادرال

الدوله را صادر کرده و نیز از سرونوشت کريم دواتگر 

 تروريست کمیته مرعوب و بر جان خود بیمناک شده بود.

که  مین  مد ه کار آ سلطنه روی  صام ال نه صم کابی

دستور داد زندانیان کمیته مجازات را آزاد کردند ولی 

اندکی بعد کابینه سقوط کرد و وثوق الدوله به رياست 

صادر  ته را  ضاء کمی یف اع مان توق سید و فر يی ر وزرا

به  ندان  که در دوره آزادی از ز لک  شکوه المما نمود.م

ر امان بود . احسان مازندران رفته بود تا اند ماه د
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8 
ته و از  گل گريخ به جن ته  گر کمی ضو دي خان ع له  ا

سیه  لی رو قالب داخ تا در ان بود  ته  قاز رف به قف جا  آن

ند  ستگیر کرد کن د سلطان را در  ند . رشیدال شرکت ک

ومیرزاعبدالحسین ساعتساز با وساطت وثوق الدوله نجات 

خان هلل سین  فت. ح ند در يا بدار زد سلطان را  شید ال  و ر

الیکه رشیدالسلطان ضمن وداع با تماشگران فرياد می ح

 زد"مرگ بر خائنین".

قت   که در حقی بوالفتح زاده را  شی زاده و ا من

ند و  ندانی کرد شاه ز ند در باغ ته بود گذار کمی یان  بن

نادری از  کالت  به  ید  نوان تبع به ع ند روز  پ  از ا

ند و روز  یرون برد هران ب عده  26ت به  1336ذی ق مری  ق

رسیدند. فردای آن روز دو اسب بدون زين و يراق  سمنان

و رکاب در اختیار آن دو نفر گذاشتند تا سوار شوند و 

ند. در پیش گیر ندارمها  با ژا مراه  شهد را ه  12راه م

کیلومتری سمنان ژاندارمها به آنان پیشنهاد کردند که 

آهسته از جلو بروند تا ژاندارمها در قهوه خانه اای 

ال آنان بروند، همین که منشی زاده و صرف کنند و بدنب

ابااوافتح زاده انااد قاادمی از قهوخانااه دور شاادند 

ژاندارمها هیاهو براه انداخته و انین وانمود کردند 

شلیک  به  شروع  صله  ند و بالفا ته ا ندانیان گريخ که ز

کردند ابوالفتح زاده بر اثر اصابت گلوله به قلبش در 

مها گالويز شد ولی دم جان سپرد و منشی زاده با ژاندار

سرانجام به ضرب گلوله و قنداق تفنگ آنان او نیز به 

 دوست خود پیوست .

قی و  خان اردا بر  لی اک یرزا ع تاب و م ماد الک ع

ممالک هريک به پنجاه سال تبعید از تهران و لمشکوه ا

به  یز  گران ن کوم  15تا  5دي ندان مح يا ز ید  سال تبع

شدند. اما بهادرالسلطنه که در جنگهای با اسمعیل آقا 
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سمیتقو از طرف قوای دولتی جاسوسی می کرد و سرانجام 

 به وضع فجیعی کشته شد .

 

 جنبش جنگل

 مسلحانهو  جنبشی سیاسینهضت جنگل يا جنبش جنگل 

یاارزا مبااه رهبااری  1293بااود کااه از سااال  ايااراندر 

به مبارزه مسلحانه بر ضد ارتش خارجی  خان جنگلی کواک

و بريگاد قزاق، که زير دست افسران  ايرانداخل خاک 

روسی تعلیم و تربیت شده بودند، پرداخت. تعداد زيادی 

نگل در درگیريهای مسلحانه با لشکرهای های ج از انقالبی

 کشته شدند. قاجارو ارتش سلطنتی  روسیه، انگلی 

هانی اول نگ ج لی  و و پادرم ج سیه یانی انگ رو

يران در  تزاری کزی ا مت مر شديد حکو ناتوانی  در آن و 

ماعی  سی و اجت ضای سیا خارجی, ف های  قدان حمايت ثر ف ا

ايجاد و رشد حرکتهای مردمی به وجود ای را برای  آماده

 آورد.

 1293در اين فضای آماده, جنبش جنگل در شهريور 

( شکل گرفت و در مّدتی کوتاه نه تنها 191۴شمسی )اوت 

ا استقبال مردم , بلکه در اکثر نقاط ايران بگیالندر 

روبرو شد و روزبه روز بر توان نظامی آن افزود, به 

طوری که به خطری جّدی برای سیاست استعماری انگلی  در 

 منطقه تبديل شد.

، يکی از مبارزان دوران مشروطیت میرزا کواک خان

قوای  یه  گیالن عل هان در  هی از آزاديخوا در راس گرو

تزاری برپا خاست و سپ  موازی با شرايط مساعد و يا 

نامساعد روز گاه بصورت انقالبی و زمانی بحال تسلیم و 

 عقب نشینی در جنگل و اطراف رشت مستقر گرديد.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AE%D8%A7%D9%86
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۰ 
ک گامی  شینی هن قب ن به ع بور  سیها مج ه انگلی

قوای  قاز را از  صحنه قف سرا  تش  شدند و ار قاز  از قف

خارجی و نیروهای ارتجاعی داخلی پاک کرد، میرزا کواک 

های  و توده (192۰حزب کمونیست ايران )دهه خان با کمک 

که از پیروزی برهای  مردم  قالب اکت مده  ان نبش آ به ج

ست مت، کمونی ين حکو شد. در ا شت وارد  به ر ند،  ها،  بود

ه نماينااده کاا خالوقربااانو  احسااان هللا خااانهااا،  جنگلی

 قشرهای گوناگون اجتماعی بودند، شرکت داشتند.

سال  22در  مین  ئن ه ست ژو حزب کمونی گره اول  کن

يران لیدر  ا ندر انز نی  ب حزب را مب مه  شکیل و برنا ت

ن کااردن رژياام براخااراج انگلیسااها از ايااران، واژگااو

مالک  عوض ا سیم بال صادره و تق ئودالی و م سلطنتی و ف

خاب  خود را انت کزی  ته مر صويب و کمی بزرگ، ت کان  مال

 کرد.

ديری نپائید که در رهبری جنبش جنگل اختالف بروز 

کرد. میرزا کواک خان، حکومت انقالبی را ترک کرد و به 

 احسان اله خانجنگل عقب نشست و حکومت جديد به رياست 

تشکیل گرديد. اين انشعاب و اختالف ضربت سختی به جنبش 

 انقالبی گیالن زد.

ظامی  های ن مک نیرو با ک تی  قوای دول قع  ين مو در ا

انگلی  حمله بزرگی علیه نیروهای مسلح انقالبی که تا 

نزديک قزوين پیش آمده بودند، آغاز کردند و آنها را 

 تا بندر انزلی عقب نشاندند.

قاز  یون قف مک انقالب بارزان و ک شهامت م یری و  دل

توانست مهاجمان را به عقب راند. شهر رشت بار ديگر 

تاد.  یون اف ست انقالب یدرعمواوغلیبد سامان  ح بدان 

شتافت تا بکار سامان دهد. اما اختالف ريشه دار از يک 

قوام و انگلی  مت  کات حکو گر  طرف و تحري طرف دي ها از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%AF%D9%87%D9%87_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B0)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%DB%8C
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ای از سران نامدار  کار را به انجا رساند که کواک عده

ها را  عوت و آن گل د به جن مذاکره  برای  ست را  کمونی

ترتیب زمینه  غافلگیر کرده، به قتل رساند و به اين

 پیروزی قوای دولتی فراهم گرديد.

حکومت انقالبی گیالن از پای درآمد و ديری نپائید 

خود او  فت و  یل ر به تحل خان  اک  یرزا کو یروی م که ن

( و شکست انقالب 1921هنگام فرار نابود گرديد )نوامبر 

 گیالن نیروهای ملی را پراکنده کرد.

حوت  سوم  تای  ظامی  1299کود تايی ن که کود بود 

سط  بائیتو ضیاءالدين طباط س   سید سی و مو جل سیا )ر

رضا خان ( و کلنل رعدنام  می انگلستان بهروزنامه حا

اجرا شد که زمینه را «( رضاشاه پهلوی»)بعدها  میرپنج

باارای تشااکیل سلسااله پهلااوی فااراهم آورد. در نتیجااه 

سیدضیاءالدين های به عمل آمده بین  مذاکرات و هماهنگی

بايی سوم  طباط ضاخان، در روز  سفندو ر قزاقا قوای   ، 

ظامی را  کز ن تی و مرا شده و ادارات دول هران  وارد ت

اشغال کردند. نزديک به صد تن از فعالن سیاسی و رجل 

شدند.  ندانی  شت و ز شناس بازدا شاهسر سن و  احمد محمدح

یرزا به  م هد(  باد کاا فرح)ولیع ند و   آ سپهدار گريخت

شتی ست ر به  )نخ هرانوزير(  حده در ت شاهی مت  سفارت پاد

سوم پن تای  که کود ند  ين باور بر ا سیاری  شد. ب نده  اه

برای کنترل اوضاع ايران  بريتانیااسفند، اقدام دولت 

 ُبلشااويکهاو جلااوگیری از نفااوذ و حملااه احتمااالی 

سیدضیاءالدين و  ايیالوزر رئی است. نتیجه کودتا،  بوده

 شدن رضاخان بود.  فرمانده کل قواوزير جنگ و 

 خیابانی و آزاديستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%81%D8%B1%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9%84_%D9%82%D9%88%D8%A7
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شاایخ محمااد خیابااانی از آزاديخواهااان و 

مجاهدين دوره انقالب مشروطه ايران در تبريز با ياران 

و دوستان و همفکران خود در تمام مراحل نهضت و انقالب 

بزرگ و مبارزه با نیروهای استبدار در کنار رهبران و 

خان و  ستارخان و باقر ند  هان مان گر آزاديخوا سران دي

قالب  اون از ان بود و  سته  شش برخا به کو نان  ثال آ ام

تبريز کنسولخانه آلمان با اسلحه و مهماتی  روسیه، در

که برای تحويل به نیروی عثمانی گرد آورده و به علت 

صلح روس و عثمانی از تحويل آنها منصرف شده بود، به 

برای  بی  کز انقال يک مر به  شايد  لی و  ضد م کانون  يک 

شويکی  يم بال ستقرار رژ شروطه و ا يم م کردن رژ گون  واژ

ده بود و از طرف ديگر برخالف در آذربايجان مبدل گردي

بار  کزی  لت مر يز، دو هان تبر یون و آزاديخوا يل مل تما

ديگر عین الدوله را به فرمانروايی آذربايجلن انتخاب 

لی و  سائل داخ پاره ای م یز  بود و ن موده  عزام ن و ا

بانی و  بین خیا که  سی  سلک سیا یده و م ختالف رای و عق ا

انی علیه دولت ديگران بود. بتدريج مقدمات قیام خیاب

 مرکزی فراهم گرديد.

شیخ محمد خیابانی بدون ترديد مردی وطن دوست و 

دارای تعصب ملی شديد و دشمن سرسخت بیگانگان و مخالف 

يران و  لی ا مور داخ بی در ا له اجن نه مداخ با هرگو

طرفدار ايجاد يک حکومت ملی و مستقل و نیرومند بوده 

نا جاد ا برای اي جال آن روز را  اون ر کومتی، و  ن ح

ناتوان و ناليق تشخیص می داده، می خواسته است خود 

آن حکومت ملی نیرومند و صالح را بوجود آورد و طبیعی 

است که تحقق آرزوهای خیابانی می بايستی از تبريز و 

آذربايجان آغاز گردد و بر سراسر ايران گسترش يابد. 

 کسروی درباره خیابانی می نويسد:
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انیم گفت اينست که خیابانی آنچه ما می تو»... 

بود و  می  يران  کی ا ند نی گران آرزوم سیار دي چون ب هم

يگانه راه آن را به دست آوردن سر رشته داری )حکومت( 

سازد و  نو  ند و از  هم ز به  که ادارات را  شناخت  می 

گام  مان هن که در ه ند. انان گر گردا ها را دي قانون

می کو مین آرزو  به ه گل  خان در جن اک  یرزا کو شید. م

ستند. از  می دان ين راه ن جز از ا يران را  یک ا نان ن آ

می  خود  ست  با د ها  کار را تن ين  بانی ا سوی خیا آن 

 «خواست و کسی را با خود به همبازی نمی پذيرفت.

شد،  ته  بانی گف هدفهای خیا مال و  باره آ چه در آن

درباره کواک جنگلی و کسانی اون او که درد وطن و عرق 

صا کامالً  شتند  لی دا که م ند  فراد، هرا ين ا ست. ا دق ا

گفته شود مردی جاه طلب و خودخواه بوده اند، به قول 

خويش  میهن  سربلندی  يران و  کی ا جز نی يی  سروی آرزو ک

خود  هدف  به  صول  برای و که  هی  يا را ما آ شتند، ا ندا

صر،  ماعی آن ع سی و اجت خاص سیا شرايط  ند، در  برگزيد

نیرويی در  درست بود( و آيا اين افراد آنچنان قدرت و

اختیار داشتند که بتوانند راه خود را تا رسیدن به 

ها  شرح آن که  نده،  حوادث آي ند(  بال کن هايی دن هدف ن

ساخت.  هد  شن خوا شها را رو ين پرس جواب ا مد  هد آ خوا

هیچ  که  ست  هیم اين تذکر د يد  مورد با ين  چه در ا آن

میه قدامات  ندارد ا حق  مورخی  سنده و  ستانه  ننوي دو

ا بانی و کو نان را خیا ثال آ سیان و ام لی و پ ک جنگ

شته را در  جان گذ شريف و از  مردان  ين  ند و ا ئه ک تخط

يا  شی  خان کا شاءاله  سمیتقو و ما قا  سمعیل آ يف ا رد

عل و  شیخ خز اون  شی  مرد گردنک شیوا مت های و  ئودال  ف

 سران ايالت لر و قشقايی و امثال آنان قرار دهد.
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بانی از روز  قدامات خیا سال  1۶ا جب   1338ر

خی از  ظام و بر ئی  ن صار، ر سردار انت مک  با ک مری  ق

ياران فرهنگی او مانند فیوضات سرپرست فرهنگ تبريز و 

ندانیان  کی از ز يد و ي غاز گرد یزی آ یر خ سمعیل ام ا

عده  عد  جات داد و روز ب تری ن ندان کالن سی را از ز سیا

ای از مجاهدين قديم و بعضی از دموکراتها به خیابانی 

ن ستند و دا ته پیو ها ريخ به بازار مدارس  موزان  ش آ

دکانها و مغازه ها را تعطیل کردند و اون سربازان و 

پاسبانان شهربانی اند ماه حقوق نگرفته بودند آنان 

بانی  یام خیا کز ق به مر خود  قوق  فت ح برای دريا را 

یب  بدين ترت ند و  عوت نمود جدد( د مه ت )اداره روزنا

گرديد و مردم ارتباط پاسبانان با مرکز شهربانی قطع 

به  شهربانی  سوئدی  ئی   ند و ر شهربانی ريخت به اداره 

مین  ستور ا به د هانش  نگ و همرا کاپیتن بیورلی نام 

الملک نايب الياله بدون مقاومت شهربانی را ترک گفته 

به باسمنج )خارج تبريز بر سر راه تبريز به تهران( 

رفتند تا بوسیله تلگراف با تهران تماس بگیرند. بدين 

بانی ت ست خیا به د شهر  مور  شته ا شهربانی و سرر یب  رت

فروردين  19قمری ) 1338رجب  18افتاد و روز پنجشنبه 

طرف  1299 ير از  مه ز یان نا سی( ب مديره »شم ئت  هی

 به دو زبان فارسی و فرانسه صادر شد.« اجتماعات

آزاديخواهااان شااهر تبريااز، بواسااطه تمااايالت »

مشروطیت حکومات  ارتجاعی که در يک سلسله اقدامات ضد

محلی تجلی می نمود و در مرکز ايالت آذربايجان با يک 

طرز انديشه بخشی قطعیت گرفته بود به هیجان آمده با 

 «.قصد اعتراض و پروتست شديد و متین قیام نموده اند

آزاديخواهان تبريز اعالم می کنند که تمامیت پر »

مل گرام آنان عبارتست از تحصیل يک اطمینان تام و کا
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از اين حیث که مامورين حکومت، رژيم آزادانه مملکت 

را محترم و قوانین اساسیه را که اگونگی آن را معین 

ماای نمايااد، بااه طااور صااادقانه مرعاای و مجااری دارد. 

آزاديخواهان کیفیت فوق العاده باريک وضعیت حاضره را 

هر  به  سايش را،  ظم و آ که ن ستند  صمم ه کرده م قدير  ت

رقرار دارند. در دو کلمه پر گرام وسیله که باشد، ب

سايش  شتن آ قرار دا ست: بر بارت از اين هان ع آزاديخوا

 «.عمومی. از قوه به عمل آوردن رژيم مشروطیت

قديم  ستان  کران و دو خود از همف که  سروی،  مد ک اح

به  شیده و  نار ک یام ک يان ق بوده و در جر بانی  خیا

و  انجام وظیفه دولتی در دادگستری تبريز ادامه داده

مورد  خودش  قول  به  هری، و  بی م مورد  لت  مین ع به ه

ست،  ته ا قرار گرف بانی  یروان خیا سختگیری و آزار پ

 درباره نطقها و سخنرانیهای خیابانی می نويسد:

در اين میان هر روز دسته های انبوهی در حیاط »

تجددگرد می آمدند. برای سرگرمی آنان، خیابانی انین 

لو به ج خود  هر روز  که  هاد  ند.  ن تاری را يد و گف بیا

ولی کم کم اين گفتار رانی داستانی پیدا کرد. زيرا 

یروان  خی از پ شد بر می  نده  تاری را که گف مان  هر ز

خیابااانی و بساایاری از ااپلوسااان و رويااه کاااران 

بنمايشهايی برمی خاستند. بدينسان که در میان گفتار 

و در پايان آن با سختی کف می زدند و يک آوای بزرگی 

له پ با جم ين را  جدد ا مه ت ند. در روزنا می آورد يد  د

دست زدنهای رعد »و « کف زدنهای برق آسا»های شگفتی 

سا کرده « آ شتر  سی بی خی ااپلو گاهی بر کرده،  ياد 

می  ست  به روی د شته  خود بردا جای  بانی را از  خیا

گردانیدند. گاهی انین می گفتند: آمريکا اگر ويلسن 

 «.دارد ايرانی خیابانی دارد
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يار و  یزی  سمعیل امیرخ حاجی ا شنهاد  بر پی نا  ب

سب  جان در ک که آذرباي سبت  بدين منا بانی،  کار خیا هم

آزادی و مشروطه کوشش فراوان به کار برده است. نام 

مردم  اون  يد و  بدل گرد ستان م به آزادي جان  آذرباي

قفقازيه شرقی يعنی سکنه باکو و شیروان نام جمهوری 

خود ا لت  برای دو جان  ند آذرباي کرده و آرزوم خاب  نت

حد  خود مت با  یز  يران را ن جان ا که آذرباي ند  بود

نام  یر  بر تغی نی  یزی مب یری خ شنهاد ام سازند، پی

آذربايجان به آزاديستان با حسن استقبال مردم، که به 

شم  خود ا نی  یت ايرا ند از مل ضر نبود جه حا هیچ و

غذها و  بانی کا ستور خیا به د يد و  جه گرد شند، موا بپو

وراق رسمی را با مارک آزاديستان ااپ کردند و کلیه ا

بعدها خیابانی در مکاتبات خود با تهران اين مطلب را 

بايد دولت آزاديستان به رسمیت شناخته »پیش کشید که 

و اين عنوان در حقیقت جلوه ای از تمايالت تجزيه « شود

 طلبی خیابانی و مسلمًا مقدمه سقوط و نکبت او بود.

که در ر حولتی  بانی روی ت سی خیا سلکی و سیا وش م

ست. او  موز درآورده ا يک آدم مر صورت  به  داده او را 

در همان حال که با انگلیسها بسختی دشمنی می ورزيد و 

مه  شت و زمز باط دا يز ارت مان در تبر سولگری آل با کن

استقالل داخلی آذربايجان )آزاديستان( را آغاز نموده 

ل هران و دو يد ت برای تهد گاهی  با بود،  کزی  ت مر

ه يز گرو که در تبر شويکها،  ند،  یبال شکیل داده بود ت

همدردی نشان می داد و گاهی طی سخنان و اقدامات خود 

 دشمنی خويش را با مسلک بالشويکی ابراز می داشت.

کرديم، در  شاره  بالتر ا که  سروی، انان مد ک اح

سان  جز او ک شت و  قرار دا بانی  خالف روش خیا ناح م ج

سلط ند  گری مان بران دي ئت از ره قا هی لی آ ان زاده و ع
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دموکرات نیز با روش سیاسی خیابانی و تجزيه طلبی او 

ساله  جده  تاريخ هی تاب  سروی در ک ند. ک خالف بود م

آذربايجان به گفتگوی خود با میجرادموند رئی  اداره 

سیاساای ساافارت بريتانیااا، کااه بااه عنااوان دياادار از 

شنهاد بود، و پی ته  يز رف به تبر جان  مامور  آذرباي

انگلیسی درباره قیام کسروی علیه خیابانی با کمک و 

يی  با کربال خود  گوی  به گفت سپ   سها و  ستیاری انگلی د

حسین آقا فشنگچی نماينده وثوق الدوله نخست وزير و 

با  يارانش  سروی و  بارزه ک باره م شنگچی در شنهاد ف پی

فر  هر دو ن به  که  سد  می نوي کرده و  شاره  بانی ا خیا

برای  جواب رد داده بانی  خون خیا که  ست  ته ا و گف

آذربايجان قیام کرده است وی و همراهانش هرگز با او 

به مبارزه برنخواهند خواست. اما میجرادموند بوسیله 

ورامخان ارمنی از پیروان خیابانی با او مالقات کرد و 

با  فت  سها از مخال که انگلی ند  ين نهاد بر ا قرار 

بر آن شروط  ند م ست بردار بانی د بانی از خیا که خیا

 ابراز تمايل و همدردی با بالشويکها خودداری کند.

عین الدوله در برابر قیام خیابانی به عمد يا 

سهو اقداماتی کرد که به سود خیابانی تمام شد و در 

پايتخت نیز مشاجره قلمی شديدی بین مطبوعات موافق و 

مخالف قیام درگرفت و روزنامه های ايران و رعد سخت 

سخنرانی به  ضمن  يز  ند و او در تبر له کرد بانی حم خیا

فت و  سخ گ مه پا های آن دو روزنا شته  به نو خود  های 

بطور کلی اين قیام که میرفت بزودی فرونشیند بازار 

مجادله و مشاجره بین احزاب و مطبوعات را برای مدتی 

 گرم نگه داشته بود.

سته  مان ب هد و پی سها ع با انگلی که  بانی،  خیا

ی به راه انداختن کانون نشر افکار کمونیستی بود، برا
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کورت  خراج  يز و ا مان در تبر سولخانه آل نی کن يع

ووسترواو کنسول آلمان، از آن شهر، که دستور حرکت او 

شده و  صادر  هران  مان در ت سفارت آل سیله  يز بو از تبر

او از رفتن امتناع ورزيده بود، اقدام نمود و کنسول 

حوادث ين  يان ا مان در جر شد ) آل شته  ضان  1۴ک  1338رم

يز  لب تبر که در ق طری  کانون خ یب  بدين ترت مری( و  ق

بوجود آمده بود از هم پاشید و در تبريز تنها نیرويی 

که در برابر خیابانی باقی ماند قزاقخانه بود که حف  

شهر و عمارت عالی قاپو )مقر محمدحسن میرزا ولیعهد و 

اقها حین گردش خانواده او( را بر عهده داشت و اون قز

سخنرانی  بانی در  ند، خیا می کرد شرارت  گاهی  شهر  در 

ه.ق در تبريزصريحا اعالم نمود که  1338شوال روز پنجم 

تعدی يا دست درازی که از اين پ  هر قزاقی به مردم » 

کند کشته خواهد شد. بنابراين قزاقها هنگام ورود به 

اهای شهر و بازار بايد غیر مسلح باشند و در کاروانسر

 «.داخل شهر اقامت نکنند

بر اثر اخطار خیابانی قزاقها از داخل شهر به 

های  به پايگاه له  مه حم شدند و مقد ضار  نه اح قزاقخا

خیابااانی و پیااروانش را آماااده کردنااد. حاااجی مخباار 

یارات  با اخت شیرالدوله  نه م طرف کابی که از  سلطنه  ال

ان اعزام شده جتام برای فرو نشاندن قیام به آذرباي

جه  سط ذی ح سید و ه.ق  1338 بود در اوا يز ر به تبر

نیروهای لزم برای سرکوب کردن قیام و باز گرفتن عالی 

هت  هر ج بانی از  ياران خیا بود. تقاپو از  شده  دارک 

ضمن  29روز  ند و  شهر ريخت به  قزاق  های  جه نیرو ذی ح

پو به خانه ابیرون راندن پیروان خیابانی از عالی ق

غارت های  شتار و  به ک ست  ند و د جوم برد یام ه سران ق

يرزمین  فاع در ز حال د یز در  بانی ن خود خیا ند و  زد
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خانه يکی از دوستان خود به ضرب گلوله قزاقان کشته 

شد و قزاقان جنازه او را بیرون آوردند و به خیابان 

يان  بانی پا یام خیا ستان ق یب دا بدين ترت ند و  انداخت

 يافت.

 ه می نويسد:کسروی در اين بار

يده از » شته گرد بانی ک شادروان خیا سان  بدين 

يه  شهای رو شته آن نماي يد او را ک می با فت.  یان ر م

های  فتن  باد گ نده  ها و ز کف زن  مردم و آن  نه  کارا

ستان  که در دا شدنی  موش ن ستی فرا يک پ ست.  غی دان درو

خیابانی از اين دسته مردم نمايان گرديد آن بود که 

پای گف که در  ند در انان کف زده بود بانی  های خیا ته 

گرداگرد جنازه او نیز کف زدند و دژ رفتاری بسیار از 

 «.خود نشان دادند

يکی از نتايج شوم کشته شدن خیابانی اين بود که 

بعضی از ياران و هواداران او برای انتقامجويی، آتش 

خوار  ستمگر و خون ياغی  سیمیتقو  قا  سمعیل آ نه ا فت

سیاست وثوق الدوله خاموش شده  آذربايجان را، که با

بود دوباره روشن ساختند و در کشاکش و نبرد نیروهای 

دولتی با آن گردنکش بی باک تلفات سنگینی به نیروی 

جان  ستمديده آذرباي مردم  به  تی  سارات هنگف لت و خ دو

غربی وارد آمد و دنباله اين نبردها تا مدتی بعد از 

 شمسی کشیده شد. 1299کودتای 
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 پسیان و پايان کار اوقیام 

ندارمری  نده ژا سیان( فرما خان )پ مدتقی  نل مح کل

خراسان به دستور سید ضیاءالدين رئی  الوزرای وقت، 

ف   حت الح یف و ت سان را توق لی خرا سلطنه وا قوام ال

خواه، درس  طن  سری و کرد. وی اف هران  نه ت ندارم روا ژا

خوانده و با هوش و دارای تعصب ملی شديد بود اما اين 

افسر شريف جاه طلب و مغرور نیز بود و اون خبر رياست 

قام و  بر م هرًا  فت ق شار يا سلطنه انت قوام ال يی  وزرا

پ  از  ندکی  که ا صه  يد، خا ناک گرد خود بیم یت  موقع

تشکیل دولت جديد به دستور پايتخت میرزا صدر املقب 

به نجدالسلطنه به نیابت ايالت خراسان منصوب و کلنل 

مت لت  که در دوره حکو مور ايا ضیاءالدين اداره ا سید 

خراسااان را در دساات داشاات فقااط در مقااام فرماناادهی 

ژاندارمری باقی ماند و اون اين امر را نسبت به خود 

توهین و يک نوع انتقامجويی از جانب قوام السلطنه می 

 دانست در صدد طغیان و قیام علیه دولت مرکزی برآمد.

ند که روزی ت کواک جنگلی، هراضهقیام کلنل با ن

ند، از  کر بود کار و همف يار و هم هم  با  فر  ين دو ن ا

جهات گوناگون متفاوت بود. میرزا کواک خان، انانکه 

گفته شد، می خواست از حوادث و جريانهای روزمره برای 

پیش بردن مقاصد خود استفاده کند و او يک فرد عادی 

بود و همراهانش هم از افراد عادی بودند در صورتی که 

نده و کل جرب و درس خوا يده و م سر ورز يک اف خود  نل 

فرمانده نیرويی مجهزی بعده هشت هزار نفر بود و می 

تش  يران در آ سر ا که سرا نی  يام بحرا ست در آن ا توان

ناامنی و طغیانهای محلی می سوخت و در پايتخت تجهیز 

بیش از دو سه هزار نفر سرباز مسلح کار آزموده برای 
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شت در کان ندا لت ام قوام دو لت  برای دو گی  سر بزر د

السلطنه ايجاد کند. عالوه بر آن مردم خراسان، خاصه 

اهالی مشهد، کلنل را دوست می داشتند و هراند که او 

يا به دستور دولت و يا به ابتکار شخص خود کسانی را 

شمنان  عًا د بود طب کرده  ید  يا تبع ندانی و  یف و ز توق

ف شتر ا لی بی ند و مین او بود سختی در ک صر سر راد و عنا

می  شتیبانی  نل پ سان از کل لب خرا صالح ط شنفکر و ا رو

کردند انانکه پ  از وصول خبر انتصاب نجدالسلطنه به 

نیابت ايالت خراسان طی جلسه ای که به دعوت کلنل در 

دارالياله )استانداری( در مشهد از وجوه طبقات مردم 

 تشکیل شده بود و پ  از آنکه کلنل شمه ای از خدمات و

مقاصد اصالح طلبانه خود را بیان کرد يک کمیسیون شش 

بارت  ضا آن ع که اع شد  يده  یت برگز یان جمع فری از م ن

بودند از: حاج فاضل مجتهد، میرزا مرتضی قلی خان حاج 

شیخ محمد کاظم تاجر، سردار نصرت )امیر تیمور( حاج 

ين  ضاء ا بانی. اع پايین خیا سن  شیخ ح ماک،  قا  سین آ ح

سیون در تلگ یام کمی لت ق تا ع ند  ماع کرد نه اجت رافخا

کلنل و شرايط موافقت و اطاعت او را از حکومت مرکزی 

 به عرض احمدشاه برسانند.

خالصااه شاارايط کلناال اياان بااود کااه از بودجااه 

سران  جات اف شود و در سر ن یزی ک سان ا ندارمری خرا ژا

ژاندارم طبق تصويب دولت سابق )کابینه کودتا( اعطا 

ه داده شود که برای مدت دو سال گردد و به کلنل اجاز

پاره ای  برود و  پا  به ارو خود  صیالت  یل تح هت تکم ج

شاارايط ديگاار. همااان روز از دربااار جااواب رسااید کااه 

احمدشاه تمام شروط کلنل را پذيرفته است ولی اجازه 

نمی دهد که او خدمت خود را ترک کند و مقتضی می داند 

ربازی خود که با امیدواری و استظهار کامل به خدمت س



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  13۰

2 
ادامه دهد. کلنل از وصول آن جواب راضی و خرسند 

شااد و فااورًا امااور ايااالتی و داراليالااه را بااه 

نجدالسلطنه سپرد و خود به خارج از شهر مشهد منتقل 

 گرديد.

نل و  یام کل یت ق به اهم کامالً  سلطنه  قوام ال

موقعیت حساسی که آن افسر در خراسان داشت و خود قوام 

ری خراسان از اگونگی آن مطلع شده بود هنگام استاندا

و پی برده بود می خواست هراه زودتر و در صورت امکان 

يان  نل پا سری کل خود  به  نگ  ظامی و ج خورد ن بدون بر

ستانداری  به ا یاری را  سلطنه بخت صام ال شد. او صم بخ

کت از  پیش از حر سلطنه  صام ال يد و صم سان برگز خرا

خراسان را به کلنل تهران طی تلگراف کفالت استانداری 

شمسی  13۰۰واگذاشت. کلنل ضمن تلگراف مورا دهم اسد 

قمااری( خطاااب بااه صمصااام الساالطنه  1339ذيقعااده  2۷)

عه  توان از مطال می  که  ست  موده ا هار ن طالبی را اظ م

برد و  پی  سر  یام آن اف سی ق لت اسا به ع حدی  تا  ها  آن

« تاريخ احزاب سیاسی»تاب کاينک عین تلگراف مزبور از 

 شته ملک الشعراء بهار نقل می شود:نو

قای » شرف آ ستطاب ا ضرت م ندگان ح بارک ب ضور م ح

صمصام السلطنه والی معظم خراسان دامت شوکته، پ  از 

ضه  خود را عر عرايض  نک  فدويت اي ندگی و  عرض ب قديم  ت

 «داشته و استدعای توجه مخصوصی را می نمايد.

 پ  از يک رشته تلگرافات متقابله در تحت شرايط»

قین  بودم و ي خدمت ن ضر  هیچ حا که  با اين نانی  و اطمی

ست  من نی خدمات  ستفاده از  یال ا سی در خ هیچ ک شتم  دا

جوزا  13فقط و فقط به احترام امر ملوکانه در تاريخ 

قوای  ست  به ريا ته و  ناره گرف کومتی ک مورات ح از ا

نظااامی خاادمات صااادقانه خااود را ادامااه دادم. اينااک 
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شده نی  پیش بی که  مانطور  هر دو  ه بود از روز اول در 

کالم  له  جب اطا شرحش مو که  حوس  ساعدتهايی من مورد نام

است مرا از کار باز داشته و بزرگترين قسمت وقت را 

که بايستی به اصالحات قوای نظامی مصروف شود به دفاع 

 «گذرانده ام.

کفیل ايالت با اينکه در سايه قدرت قوای نظامی »

رمی به عزل و نصب حکام فرمانروايی کرده و با کمال گ

و گاارفتن تقااديمی مشااغول بااود، از ادب و انسااانیت و 

بردباری و اطاعت فوق العاده من سوء استفاده نموده 

سوی  به  مردم را  عن  عن و ل بان ط فه ز ناوين مختل به ع

لط و  های غ موده و از دادن راپورت ظامی دراز ن قوای ن

 «مجعول خودداری نمی نمود.

ست» شنهادات و م به جواب پی مه  کز ه دعیات از مر

طوری بود که هر طفل شیرخواری مخالف تامه را احساس 

خاطرات و  اار م هر آن د خود را در  ستی  موده و باي ن

ماه در  ين دو  مدت ا چه در  بالخره آن ند.  صدمات بدا

خراسان شد همه مبتنی بر نظريات خصوصی شخص آقای رئی  

مل از الوزراء و ح  انتقام بوده لغیر. پ  از ياس کا

سرطان رمزًا استدعا کردم که يا از خدمت  28موفقیت در 

معافم فرموده و يا اين ترتیبات را خاتمه دهند، جواب 

 «قاطعی داده نشد.

خالصه، حیثیت و شرافت خود و زيردستانم و امنیت »

ايالت مهمی را در خطر ديده پ  از آنهمه استغاثه ها 

یری ک ناره گ پ  از ک هالی  ضای ا سب تقا لت برح یل ايا ف

شرف  ضرت ا لی از ح اون بک شدم و  ستقیم  یات م خل عمل دا

آقای رئی  الوزراء و آقای کفیل تشکیالت مايوس بودم 

با فدويت خانوادگی که به حضرت اشرف آقای مشیرالدوله 

داشتم در لیله هفتم اسد توسط حضرت معظم له مراتب را 
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به  نه  سانده و بدبختا مايونی ر پای ه عرض خاک به 

س ستدعای صدور د غرض از ا يدم.  ئل نگرد یه نا تخط جواب

يعنی حضور در تلگرافخانه برای مخابره [تشريف فرمايی 

اينست که عالوه بر اينکه عملیات دولت حاضره و  ]حضوری

شخص آقای رئی  الوزراء اقال آن قسمتی که در خراسان 

هیچ  صًا  نده شخ ست ب تی ا صالح مملک با م نافی  شده م

به ح نان  ماد و اطمی مین اعت به ه ندارم و  شان  ضرت اي

دلیل حاضر به قبول هیچ خدمتی نیستم و نمی توانم با 

 «داشتن اقتدار ظلم را ديده و اشم پوشی کنم.

از حضرت معظم استغاثه و استرحام می کنم وسايل »

معافی از خدمت بنده را فراهم فرموده و يا اينکه با 

وضع مستدعیات همراهی فرمايند. خدا شاهد است که اين 

مورات  یب ا با ترت که  ست  کن نی ند و مم می ما يدار ن پا

عرض  بود  سربازيم  یف  چه تکل من آن شود.  صالح  کت ا ممل

کردم و در مقابل هر پیشامد ناگواری خود را به کلی 

که از روی  مه  هر محک ضرم در  نم و حا می دا ناه  بی گ

عدالت قضاوت شود اظهارات خود را با اسناد مثبته به 

 «مدتقی.مح -ثبوت برسانم

کلنل محمدتقی خان فرمانده ژاندارمری خراسان از 

نظر دولت مرکزی ياغی و متمرد شناخته شده بود و قوام 

السلطنه در همان حال که متنفذين محلی و سران ايالت و 

می  بر  نل  یه کل سان را عل های خرا شاير و فئودال ع

انگیخت به وسايل غیر مستقیم می خواست از بروز جنگ 

بعًا بین دو دسته از نیروهای دولتی روی می داخلی که ط

داد جلوگیری و کلنل را به طريقی راضی و به راه صلح 

که  کرد  شنهاد  به او پی تی  ند و ح بری ک سالمت ره و م

ند  سفر ک پا  به ارو بردارد و  خودش را  ساله  قوق دو  ح
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ولی کلنل که فرستاده دولت مرکزی، کلنل گلروپ رئی  

هان ندارمری و همرا شهد  سوئدی ژا کی م او را در نزدي

کرده و  لوگیری  شهد ج به م نان  سالح و از ورود آ لع  خ

شنهادهای  به پی بود،  ته  پیش گرف یان را  نًا راه طغ عل

 دولت وقعی نگذاشت.

درباره روحیات کلنل و نظر او نسبت به بیگانگان 

یان  با خارج نه  که او  سد  می نوي هار  شعرای ب لک ال م

عداوت داشت و نه تسلیم و نه نوکر آنها می شد، اما 

که  ضیاءالدين  مت  يل حکو سها در اوا با رو بط او  روا

از  ]وزياار مختااار شااوروی در ايااران[رفیااق روتشااتاين 

ن مد کل می آ هران  به ت سان  پذيرايی خرا شبی از او  ل 

خوبی کرد ... با انگلیسها هم روابط کلنل بد نبود و 

می گويند که کنسول انگلی  در اصالح بین کلنل و  یحت

عد از  ما ب تاد. ا بول نیف بود و ق کرده  ساطت  لت و دو

که  ست  بديهی ا لت  با دو بط او  طع روا نل و ق یان کل طغ

ضایور به تقا شده و  یره  لی  ت سول انگ با کن بط او   ا

آنان وقعی نمی گذاشت و تمام کسانی که با کنسولخانه 

به  نون  که مظ صبانی  صاحب من تی  شتند ح باطی دا ارت

های  چی  کرد و تلگراف یف  ستگیر و توق ند د مراورده بود

انگلیسی را از تلگرافخانه مشهد بیرون راند و عملیات 

 کنسولخانه را تحت تفتیش قرار داد.

خودداری نل و  يداری کل سختی و پا نه  سر از هرگو

به  سان را  عه خرا سرانجام فاج کزی  مت مر با حکو سازش 

وجود آورد و کلنل در برابر نیروهای اريک فئودالهای 

قدرت  عداد و  بر ت به روز  که روز  نات  سان و قاي خرا

بی  شادت  فداکاری و ر با  مدتها  شد  می  فزوده  نان ا آ

نظیااری پايااداری ورزيااد و ساارانجام در آخاارين نباارد 
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ب خود  نه  اانی روز دلیرا های قو يک کرد یروی ار ا ن

صفر  ماه  شنبه اول  ماه  13۴۰دو هم مهر مری )ن  13۰۰ق

شمسی( در جعفرآباد پ  از آنکه يکه و تنها تا آخرين 

فشنگ خود جنگید، کشته شد و کردهای قواانی ضمن تصادف 

با جسد کلنل از قرينه و عالمات نظامی او را شناختند 

ا به قو کرده  جدا  تن  سرش را از  بدين و  ند و  ان برد

ها و قی بر طغیان گری در برا یابی دي یب کام های اترت م

 داخلی نصیب دولت قوام السلطنه گرديد.

سنديده و  صال پ که خ پ  از آن هار  شعرای ب لک ال م

بزرگواری و وطن پرستی و عزت نف  کلنل محمدتقی خان 

را ستوده و از مالقات خود با او ياد کرده است انین 

 می نويسد:

د آخرين ديدار من با اين مرد که به قدر اين بو»

ند و در  کاری بک ست  شت نتوان که دا گی  قت و بزر لیا

حقیقت يکی از هزارها افراد مفید ايرانی بود که به 

که  شود  می  اه  نم  می دا ند. ن شده ا له  شوخی نف شوخی 

می  يران کر که در ا ست  ثل آن شوند( م می  له  ها نف اين

که او را  شد  خورک»با ضی می ن« کرم آدم  ند، بع ام

جوانها که بوی خاصی می دهند، يعنی بوی غیرت و شعور 

و لیاقت از آنها استشمام می شود، اين کرم آنها را 

زير نظر می گیرد، همه آنها را پی می کند، گاهی در 

ثر  بی ا گاه  يزد و هر می ر هر  ند و ز می ک فوذ  ها ن آن

ماند، در طرف آنها، رئی  آنها، همکاران آنها، رفقای 

زهر میپاشند. آنها را بر علیه اين جوان، مسموم  آنها

ه اين جوان را تا آخر عمر و روزگار پیری صمی کند. خال

دنبااال ماای کنااد تااا او را بگااور کنااد يااا از کااار 

 «.بیندازد
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 خورشیدی 1299مقدمات نظامی کودتای 

سال پیش از کودتا، يکی از  13يعنی  19۰۷در سال 

ايران »سیاستمداران انگلیسی به اين نتیجه رسید که 

به مرد نیرومندی نیاز دارد که مانع از تکه پاره شدن 

آن در نتیجه ضعف های داخلی گردد. ولی تا کنون انین 

، انگلستان 192۰در اوايل سال « مردی پیدا نشده است.

فردی وجود خارجی پیدا کرده است. در  مطلع شد که انین

تصمیم گرفت، بخاطر  انگلستان، میالدی 192۰اواخر سال 

شمال  هايش را از  ياد، نیرو خارج ز يرام ند.  نا خارج ک

لرد  نرال  سبت ژ مین منا سايدبه ه نده آيرون ، فرما

به ايران آمد تا بر  روسیهدر شمال  متفقیننیروهای 

اين نقل و انتقال نظارت کند. ورود آيرونسايد مصادف 

از جنگلیها و عقب نشینی آنها  قزاققوای  شد با شکست

قه  بابه منط شمال  آقابا ضاخان. قزويندر  ين ر ، در ا

مان از  سرانز حت  اف قوا ت ين  بود. ا قزاق  قوای  شد  ار

شت.  قرار دا سی  سران رو ندهی اف نوبفرما لی  ج حت  پ )ت

ستان( و  یت انگل ندارمریحاکم کز ژا قوای متمر گر  ، دي

، وزير مختار نورمنايران را تشکیل می دادند.  نظامی

انگلستان در ايران، به اشاره آيرونسايد، احمدشاه را 

د که افسران روس را از ايران اخراج نمايد و قانع کر

نان،  جای آ مايونب يک افسردار ه به ،  ضعیف را  سر 

 فرماندهی قوای قزاق بگمارد. 

پورتر شیر ري فی  ارد مل معر که عا صرار دارد  ا

رضاااخان بااه آيرونسااايد، شااخص او بااوده اساات. ولاای 

شاره  فی ای ا نین معر به ا خود  خاطرات  سايد در  آيرون

ندهی  مايون فرما سردار ه که  طی دوره ای  ند. او  می ک ن

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  13۰

8 
ها از اردوی  ست بار شته ا قزاق را دا قوای  سمی  ا

که  سد  می ر جه  ين نتی به ا ند و  می ک يد  نان بازد آ

فرمانااده قزاقهااا »و « ن مساالما بهتاارين اسااترضاااخا»

 «.)سپهدار همايون( مخلوقی بی فايده و ضعیف است

صی از  شادت شخ يک ر صل  شايد حا یری  جه گ ين نتی ا

سوی رضا خان بوده است. ماجرا انین بود که با ورود 

آيرونسااايد و اخااراج روسااها، روزی آيرونسااايد همااه 

مترجم به  فرماندهان ايرانی را جمع می کند و به کمک

نان  صیه»آ لع « تو که خ ند  که  سالحمی ک جوی  شوند. در 

همه فرماندهان از صالبت اين دستور سکوت اختیار کرده 

بودند، رضاخان بر می خیزد و با صدای رسا يادآوزی می 

ها ت نان تن که آ ند  مر ک شانحت ا شاه) پادشاه ( احمد

ز اين دستور را هستند و گوشزد کرد که فرماندهان هرگ

 از يک افسر انگلیسی اجرا نخواهند کرد. 

قاد  ضاخان اعت شناخت از ر ين  پ  از ا سايد  آيرون

که  فت  جا »يا سران را در اين سربازان و اف ين  يد ا نبا

، پیش تهراننگه داشت. بلکه بايد راهشان را به سوی 

از آنکه من از صحنه خارج شوم باز گذاشت. درواقع يک 

ديکتاتور نظامی در ايران، تمام اشکالت کنونی ما را 

به اين ترتیب رضاخان مقام فرماندهی « حل خواهد کرد.

نیروهای قزاق را بدست آورد. در اين موقع، صرفنظر از 

راحی شده باشد اينکه برنامه کودتا بدست آيرونسايد ط

مورد  صی در  مذاکرات خصو هردو  ضاخان،  ست ر يا بد و 

سد  می نوي سايد  ند. آيرون موده بود غاز ن یات را آ جزئ

کاری » شود. او از بی مل  که وارد ع له دارد  ضاخان عج ر

 « خسته شده است.

سايد در  ضاخان و آيرون یان ر هايی م قات ن  23مال

ماه  ندهتلدر  1299دي یان  قزوين گرا شد. از م گزار  بر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
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ين همق يان از ا خان مو سرهنگ باقر ها  ضاخان تن طاران ر

مالقااات باااخبر شااد و از انگلیساایها کلناال اسااماي . 

اول می خواستم تعهد کتبی از او »آيرونسايد می نويسد:

بگیرم. ولی به اين تنیجه رسیدم که فايده ای ندارد. 

پا  ير  ما داده ز به  که  هايی را  هد قول گر بخوا ا

آنها را تحت فشار داده  بگذارد، ادعا خواهد کرد که

کی  کردم. ي شن  خوبی رو به  برايش  لب را  ست. دو مط ا

اينکه به خیال نیافتد که خود مارا از پشت سر مورد 

حمله قرار دهد و ديگر اينکه پ  از ورود به تهران، 

 ز سلطنت بر ندارد.را به هیچ وجه ا شاه

 

 نقش بريتانیا در کودتا

شايعه  سترش  ضاخان در گ خود ر ندازه  به ا هیچک  

انگلیسی بودن کودتا موثر نبوده است. البته در محافل 

سیار  تا ب بودن کود سی  شايعه انگلی مان  شنفکری آن ز رو

به  شايعات  ين  ضاخان، ا طق ر پ  از ن لی  شت. و رواج دا

 میان عامه مردم نیز کشیده شد. 

يکسال اين است که در بعضی جرايد مرکزی، پ  از »

تمام که از مدت کودتا گذشته است، تازه ديده می شود 

که مسبب حقیقی کودتا را موضوع مباحث خود قرار داده 

ضور  با ح يا  ند.... آ می کن سايی  طراف آن قلمفر و در ا

 «من، مسبب حقیقی کودتا را تجس  کردن مضحک نیست(

لت  ين دو سیاری ا یده ب یابه عق که  بريتان بود 

نظامی کرد.  کودتایبرای کنترل اوضاع ايران اقدام به 

ون کمک مالی و لجستیکی عالوه بر اين گفته میشد که بد

پرسنل ارتش بريتانیا در قزوين اين کودتا امکان پذير 

خی از تاريخ يد بر ند از د باز  نبود.هرا با  سان ،  نوي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7
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جه  مور خار شده وزارت ا ندی  قه ب سناد طب شدن ا

انگلستان مشخص گرديده است که دولت انگلستان )مانند 

مه جه( از برنا مور خار ير ا کرزن، وز برای لرد   ريزی 

خبر بوده است. اما برخی از ماموران انگلیسی  کودتا بی

سايد و نرمن )سفیر وقت انگلی   در ايران، مانند آيرون

اند. به هر حال در ارتباط  در ايران(از آن خبر داشته

با نقش انگلستان در کودتا، بجز خاطرات آيرونسايد و 

اطالعات تکمیلی سر دنی  رايت، هیچ سند رسمی انگلیسی 

 ی در دست نیست.ديگر

واقعیت اين است که آيرونسايد تنها مدت کوتاهی 

 1۷تا  192۰اکتبر  ۴در منطقه و در ايران بود. او از 

يه  نده 1921فور نیم فرما ماه و  تر از اهار نی کم ، يع

ها را به  نورپرفورس بود که مأموريت جنگ با بلشو يک

با  باطی  یز ارت ندگی اش ن طول ز شت. وی در  هده دا ع

يران  تا نمیا قش او در کود نابراين ن شت و ب ند  ندا توا

پورتر  شیر ري قش ارد با ن سه  قا ي بل م تی قا سنگ و ح هم

یا در  عاتی بريتان شبکه اطال ئی   نوان ر به ع که  شد  با

يران اقامت داشت و  سال در ا 28 کودتاايران تا زمان 

بر حوادث مهمی اون انقالب مشروطه و غیره تأثیر نهاده 

های  نده نیرو نوان فرما به ع سايد  ته آ يرون بود. الب

نی در  سهم معی يران  شمال ا لی  در  ظامی انگ تان  کود

شت و بر دا قت  نگ و ير ج ستورات وز  جر ی د لی او م

نی  یا، يع یليتان مین ارا عدها ه بود. ب یل،  بهارا  ، 

عنوان نخست وزير وقت بريتانیا، نقش سرنوشت سازی در 

 ايفا کرد.  1332 مرداد 28کودتای 

لوی ضا په عد و در  محمدر سالها ب که  سفری  در 

اوايل سلطنتش به انگلستان داشت، به عنوان يک خواهش 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%86%D9%8A%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%86%D9%8A%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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شخصی درخواست نمود تا اسناد طبقه بندی شده مرتبط با 

 ر آمدن پدرش را ببیند. روی کا

 

 عوامل اجرايی کودتا

عوامل اصلی کودتا جمعا پنج نفر بودند. اين پنج 

رضاخان ، سیدضیاءالدين طباطبائینفر عبارت بودند از: 

یرپنج سرهنگ م سعودخان،  ماژور م مدی،  مد امیراح  اح

خش  شد(. ب سیاح)کلنل  خان  كاظم  تان  شد( کاپی سپهبد  (

سیاسی اين گروه را سید ضیاء اداره می کرد و مابقی 

بدنه نظامی کودتا را تشکیل می دادند. گفته می شود 

در آخرين جلسه مشورتی همگی هم قسم شده و پشت قرآنی 

 را امضا کردند.

 

 کودتاعملیات 

از شب جمعه سی ام بهمن، اجازه حرکت افراد عادی 

هزار  يد. دو  سلب گرد تی  يل امنی به دل هران  سمت ت به 

نفر از قوای قزاق و يکصدنفر ژاندارم به سمت تهران 

حرکت کردند و در صبح شنبه به کرج وارد شدند. در تیپ 

پیشقراولن به فرماندهی امیر احمدی يک قبضه توپ نیز 

شت جود دا گزار و ظام بر یاده ن شنبه رژه پ صبح روز يک  .

شد و پنجاه نفر قزاق برای جلوگیری از فرار احتمالی 

شاه به جنوب، به سمت کهريزک حرکت کردند. مابقی قوای 

باد و  شاه آ سوی  به  عدازظهر  سه ب ساعت  قزاق در 

مهرآباد حرکت کردند و در کرج تنها يکصد قزاق و يکصد 

ض سید  سکورت  برای ا ندارم  قوای ژا ند.  باقی ماند یاء 

ساعت  هران  ۴قزاق  مه ت باد )حو به مهرآ عدازظهر  ب

 آنروز( رسیدند. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
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برای  ها  لی قزاق ندهان قب عد فرما ساعت ب يک 

لی  شوند، و می  قزاق وارد اردو  قوای  کردن  صرف  من

موفقیتی حاصل نمی کنند. خانواده سربازان قزاق که از 

، برای ورود فرزندان خود به حومه شهر مطلع شده اند

 استقبال به مهرآباد می روند.

عین  شاه )م ندگان  صر، نماي نیم ع فت و  ساعت ه در 

الساالطنه ساامیعی( و ساافارت  الملااک(، نخساات وزير)اديب

انگلستان )کلنل هايک و کلنل هادسون( برای مذاکره به 

مهرآباد می رسند که با سردی استقبال شده و مدت يک 

ظر  له منت به طوي شبیه  تاقی  سید ساعت در ا با  يدار  د

ضیاء و رضا خان می شوند و عمال تحت الحف  نگهداری می 

شی اردو به سمت محلهای از پیش تعیین  9شوند. ساعت 

با  ضاخان  مان ر کرده و همز کت  شهر حر سطح  شده در 

نمايندگان مذکور مالقات می کند. نمايندگان دستور شاه 

ی مبنی بر توقف قوا را در مهرآباد به رضا خان ابالغ م

شود و  می  ته  مان نواخ له همز شیپور حم لی  ند، و کن

 تقاضای آنان بی اثر باقی می ماند. 

سرتیپ  ندهی  حت فرما کزی ت گاد مر شقراولن بري پی

ضاخان  به ر قزوين(  شهرنو )دروازه  لوی دروازه  شهاب ج

اخطار میکنند که در آماده باش کامل به سر می برند 

د قزاقخانه ولی در عمل مقاومتی نمی کنند. اندکی بع

سین  يد. عبدالح می آ ها در  صرف قزاق به ت لی(  باغ م (

میرزا فرمانفرما )که زمانی رضا خان در میان انبوه 

سربازان وی شخصیتی ناشناخته بود( برای مذاکره وارد 

ست  می آورد. دوي ست ن موفقیتی بد یز  لی او ن شود. و می

ندهی  سیاح فرما خان  کاظم  ندهی  به فرما قزاق  فر  ن

های تری  ها  کالن ين تن ند و ا می گیر هده  بر ع شهر را 

ند  شدن ا شته  خورد و ک به زد و  که  بود  تا  طه کود نق
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قزاق و پلی  انجامید. اند تیر توپ شلیک شد و کودتا 

 ساير عوامل کودتابه پايان رسید. 

یی دولت بادی يح بائی، آ ضیاءالدين طباط مدير  سید

كمیته آهن و فولد  -ای او  روزنامه رعد و رفقای كمیته

نی سیاسی برای اجرای را قوه ايرا - کمیته زرگندهيا 

ضیاءالدين  سید  تای  ضاخان می -كود خان  ر ند و محمود دا

مديرالملك، مسعودخان سرهنگ، منواهرخان طبیب و میرزا 

كند و معتقد  كريم خان گیالنی را از اعضای آن معرفی می

ست:  نده»...ا ته زرگ ست در  کمی لی  ا ست انگ كز سیا مر

جام  یان ان ست ايران به د يد  كه با سمتی  هران در ق ت

 «بگیرد.

جیشبكه  شیر  سال  ارد سیله  1913از  یرزا به و م

با رضاخان مرتبط شده بود و به نوعی  كريم خان رشتی

درباره  جی اردشیرتعلیمات سیاسی وی را برعهده داشت. 

بايی می ضیاءالدين طباط سید  قش  سد:  ن قط می»نوي گويم  ف

كه آنچه را هم كه سید ضیاءالدين طباطبايی به عهده 

داشت به خوبی انجام داد و محرك او هم خدمت به ايران 

بود ولی شايد بیش از آنچه لزم و يا مطلوب بود تظاهر 

 «كرد. به همگامی با سیاست انگلی  می

 سیدضیاءالدين طباطبائی اردشیر جیه برخالف عقید

ها  نه تن تا  سرار كود شتن ا فی دا كاری و مخ با پنهان

تظاهر به همگامی با سیاستهای بريتانیا نداشت بلكه 

ترين خدمت را در  به عنوان يك عنصر داخلی سیاسی بزرگ

بود كه  رضاخاناين جهت اهداف استعمار انجام داد و 

یرزا  حاج م ضور  یی دولتدر ح بادی يح تر  آ صدقو دك و  م

برای  یا  يغ بريتان بی در يت  صراحت از حما به  گران  دي

 عملی ساختن كودتا سخن گفته بود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
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تا  خود و كود فاع از  ضیاءالدين در د سید 

بور با ست و مج سرار ا قايع از ا كه و ست  ته ا ها گف ر

نیستم درباره آن مطلبی بگويم و بدين طريق مطلبی از 

فات  كه تلگرا فل از اين ست. غا كرده ا شا ن سرار را اف ا

متبادله بین وزير مختار انگلی  و وزير خارجه انگلی  

جای  گر  سايد دي نه آيرون شتهای روزا به ياددا گاهی  و ن

شبهه و اب نه  باقی نمیهیچ گو تا،  هامی  كه كود گذارد 

یرزا  حاج م كه  طوری  به  ست و  شته ا ندن را دا مارك ل

یی دولت سردار  يح قول  صريحًا از  یی  یات يح بادی در ح آ

سااپه انااین نوشااته اساات كااه سااردار سااپه در حضااور 

ستوفی شیرالدوله، الممالک م سن م صدق، میرزاح تر م ، دك

عااالء، و دو تاان از وزرای دولاات يعناای   ،زاده قاایت

اظهار داشته: مثالً خود  محمدعلی فروغیو  مخبرالسلطنه

كار  تی روی  لی وق ند؛ و كار آورد سیها روی  مرا انگلی

هم دكتر مصدق  آمدم به وطنم خدمت كردم. همین مطلب را

خاطر  به  ست: ...  ته ا بارت گف بدين ع ختالف  می ا با ك

ست سپه نخ سردار  كه  ضور  دارم  با ح من  نزل  وزير، در م

ستوفی شیرالدوله و م مان م یرزا  مرحو حاج م الممالك و 

یی دولت قی يح سلطنه و ت يان مخبرال بادی و آقا زاده و  آ

عالء اظهار كرد مرا انگلیسیها آوردند ولی ندانستند 

 با اه كسی سروكار دارند.

تای  مار كود خود را مع سايد  نرال آيرون اه ژ اگر

ساعدت و  می 1299 بدون م تا  ست كود بديهی ا ما  سد ا شنا

ضای  نده و اع ته زرگ صه كمی لی و خا های داخ يت نیرو حما

قق  ند مح مرتبط بود لی   سفارت انگ با  مواره  كه ه آن 

شتیشد.  نمی خان ر كريم  یرزا  موزترين  م كی از مر كه ي

گری خود  است، صريحًا به نقش واسطه کمیته زرگندهاعضای 

 میان سفارت انگلی  و رضاخان اشاره كرده است.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%83%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87_%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87
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 اردشیر جیتأثیر  آيرونسايدعالوه بر نقش ژنرال 

بر رضاخان در به ثمر رسیدن كودتا موضوعی است قابل 

سايد ت لرد آيرون مل.  شايان تأ جه و  نرال  -و ند ژ فرز

 : نويسد می امیراسدهللا علمای به  در نامه -آيرونسايد 

های  اكیده شاپور ريپورترارم كه شما و سر امیدو

را  شاپور ريپورترمناسبی از مكاتبات پدرم و پدر سر 

آوری كنیااد ... حقیقتاای كااه در اينجااا را  ... جمااع

هن  می تاريخ ك گر در  بار دي يك  كه  ست  ين ا يد، ا نما

پرست قیام كرده است  ايران زمین يك فرد ايرانی میهن

میهن  ند. تا  ف  ك طرات ح شاهخود را از خ یر،  رضا كب

نین  با ا پدرم  كاری  خاطر هم به  من  بود و  مردی  نین  ا

 كنم. ای افتخار می اهره برجسته

پردازيهااای  در ورای اياان جمااالت آراسااته و عبارت

پرستانه، لرد آيرونسايد به طور ضمنی اهمیت نقش  میهن

يران  سی ا های سیا لی  را در جريان لت انگ لت دو و دخا

شد،  يادآور می شاره  ين ا پیش از ا كه  ما، انان شود ا

دخالت استعمار و حضور تجاوزگرانه خارجی بدون دخالت 

سر  گز می ها هر گامی آن هی و هم لی و همرا صر داخ عنا

 شد. نمی

هد با  كه  تا  ظامی»ف كود تاتوری ن ستقرار ديك « ا

سرجنبانان را  مه  كی دو روز ه بود در ي ته  شكل گرف

ستثنا  بدون ا يد،  مه جرا یت ه به فعال كرد و  ستگیر  د

 خاتمه داد:

ندد و  يد را بب مه جرا تا ه س  كود بود مؤ قرار 

باقی  بودم،  من  مديرش  كه  يران را  مه ا ها روزنا تن

مك  مه ك به روزنا مان  هزار تو ماهی  گذارد و  ند... ب ك

ای قلبی و احساسی روحی كه شرحش دشوار است مرا  نكته

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
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منصرف  رضاخاناز پذيرفتن پیشنهاد دوستانه ايشان 

سرای  شمار ا هم در  من  سه روز،  عد از دو  شت و ب دا

 م.كودتا قرار گرفت

ضای  سی تقا صبان انگلی صاحب من برای  یب  بدين ترت

سايد  نرال آيرون برای ژ شید و  شان شیروخور عه ن ده قط

نیز نشان درجه اول شیر وخورشید با حمايل سبز تقاضا 

شود كه دولت به پاس عملی شدن كودتا به آنها اعطا  می

 نمايد.

 

 پ  از کودتا

در آسااتانه كودتااا، سیدضاایاءالدين طباطبااايی 

فهرستی از اسامی دهها تن از رجال كشور را در اختیار 

جام  پ  از ان صله  تا بالفا قرار داد  یرپنج  ضاخان م ر

كودتا دستگیر و زندانی شوند. بدين ترتیب مدت كوتاهی 

پ  از كودتا و از واپسین ساعات شامگاه اهارم اسفند 

هی از 1299 ستگیری گرو فذين،  د شراف، متن یان و ا اع

طی  شد و در  غاز  خالف آ مای م خی عل هان و بر آزاديخوا

ستگیر و  جال د تن از ر تاد  به هف يب  شش روز قر حدود 

زندانی شدند. در میان دستگیرشدگان اسامی افراد زير 

عبدالحسین  احمد قوام،، سیدحسن مدرسخورد:  به اشم می

، الدولاااه عین الدوله، نصااارت، میااارزا فرمانفرماااا

شمت، الدوله سهام، سعدالدوله له قوام، الدوله ح ، الدو

، السااااالطنه محتشم، ممتازالدولاااااه، مجدالدولاااااه

، الساااالطنه وثوق، مشارالساااالطنه، نصیرالساااالطنه

لك سان، ممتازالم لك يمین، الملك ل شید، الم ، سردار ر

ضد یرزا سردار معت هر، م ظام، كل گو، امیرن سرهنگ گی  ،

زاده، سیدمحمد  زاده، اسعد سهراب يان ، محمدقلی سهراب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B6%D8%AF&action=edit&redlink=1
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شیخ  شكر،  سالر ل سالر،  مدولیخان سپه سالمبولچی، مح ا

ین استرآبادی، آقاضیاء و محمدحسین يزدی، شیخ محمدحس

 .سیدمحمد تدين

بسیاری از بازداشت شدگان را وعده دادند كه در 

خواهند آزادی خود را باز   قبال پرداخت مبالغی هنگفت

سین از  فاق محبو به ات يب  حوال قر ين ا با ا فت.  يا

شت  گر از بازدا هی دي ند. گرو خودداری كرد پول  خت  پردا

شدگان را برای جلوگیری و پیشگیری از مخالفت آنان با 

كابینه كودتا دستگیر كرده بودند. انانكه طی يك ماهه 

نخست عمر دولت كودتا در اعتراض به واقعه مذكور دهها 

آمده راهی  نیز به خاطر مخالفت با اوضاع پیش تن ديگر

السلطنه مؤدب  ، لسانفرخی يزدی، علی دشتیزندان شدند. 

همااايون، میاارزا قااوام، میاارزا هاشاام آشااتیانی، 

سیدغالمحسااین خااان، دكتاار مشااعوف، حاااج محمدحسااین 

فدايی،  معین ما،  مه رهن مدير روزنا ما  يا، رهن الرعا

 الشعرا بهار ملكعباسخان رأفت، ياور اكبر میرزاباشی، 

رشاادگان آن و سااردار معظاام خراسااانی از ديگاار دستگی

 روزگار بودند.

تا  مر كود كه از ع ماهی  تر از دو  صله كم در فا

گذشت تمام زندانها و بازداشتگاههای تهران مملو از  می

عده شدند  بور  كه مج جايی  تا  شد  ندانیان  ای از  ز

ند.  ید كن گری تبع ناطق دي شهرها و م به  سین را  محبو

شهر  ید و در آن  قزوين تبع به  مدرس  سن  كه سیدح انان

 نی شد.زندا

عااالوه باار مخالفااان و فعااالن سیاساای گروهاای از 

مولینی  ثروت و مت صاحبان  شامل  گار  ين روز ندانیان ا ز

فت  بالغی هنگ خذ م با ا بود  یدوار  مت ام كه حكو ند  بود

قا  سین آ حاج ح ند.  نان بازگردا به آ شان را  آزادي

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%83%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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8 
ضرب امین شاخص ال مدانی از  ظام ه ين  و امیرن ترين ا

 2۵گروه از زندانیان بودند كه نفر اخیر با پرداخت 

 هزار تومان پ  از يك هفته زندان را ترك كرد.

م مان ز صد دارد در ه ضیاء ق كه سید شد  شايع  ان 

گروهی از زندانیان متنفذ و صاحب قدرت را اعدام كند. 

اما اين خبر كه گويا برای مرعوب ساختن زندانیان و 

احتمالً اخذ وجوهی از آنان بر سر زبانها افتاده بود 

تراض  بال اع شاهبه دن كرد و  احمد فروكش  سرعت  به 

بود  ته  كه گف شاه  ستور  بق د ضاخان ط ين »ر فورًا از ا

نین  كه ا يد  ید و نگذار لوگیری نماي بیح ج مال ق اع

 خبر مذكور نیز به سرعت رنگ باخت.« اتفاقی را بدهد

ضیاء،  سید  نه  يان دوره كابی تا پا یب  بدين ترت

ن كماكان در بازداشت بودند. پ  از پايان اين محبوسی

السلطنه كه خود از  دوران سه ماهه میرزا احمدخان قوام

محبوسااین بااود يااك روز پاا  از انتصاااب بااه مقااام 

الوزرايی تماااام زنااادانیان را آزاد كااارد:  رياسااات

نده» هر بین كه  تأثرآوری  لت  با حا شدگان  ای را  آزاد

وارد شده در حالتی  مجل  شورای ملینمود به  محزون می

شان  ند و لباسهاي شان بل های سر ها مو خی از آن كه بر

سل،  چاره و ك ناتوان و بی یر و  گر پ خی دي ندرس و بر م

ن در صحن دوم مجل  مجتمع گشته بودند. به عالوه عصازنا

یز  عده یون ن هان و مل سین و آزاديخوا سان محبو ای از ك

 «. حضور به هم رسانیدند...

 

 انحالل سلسه قاجار

مان   مان دود جاردر ز سیار  قا شمکش ب عد از ک و ب

هان،  جار و آزادی خوا شاهان قا یان  شروطهم نبش م در  ج

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
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يران يران دارای  ا سرانجام ا شد و  پا  ل بر شد و  مج

سله  يد. سل گذار گرد ل  وا به مج شاه  قدرت  شی از  بخ

قدرت را  1921در سال  رضاخان کودتای نظامیبا  قاجار

 از دست داد.

پ  از  ندکی  تای ا گرفتن  1299کود قدرت  سردار و 

دشاه از به اروپا رفت. پ  از خروج احم احمدشاه، سپه

يران ئی   ا سلطنت و ر غای  شه ال ضاخان، اندي مل ر عوا

جمهور شدن سردار سپه را پیش آوردند که با مخالفت و 

مقاومت شديد برخی از روشنفکران و روحانیان و مردم، 

با شکست روبرو شد. پ  از اعالم وفاداری  جمهوریطرح 

سردار سپه به احمدشاه، وی به ايران بازگشت اما بار 

 به اروپا رفت. سردار سپهديگر پ  از نخست وزيری 

تدينسرانجام  پنجم  سیدمحمد  ل   ئی  مج يب ر نا

خورشیدی، ليحه ای را  13۰۴ آبان 9در روز  شورای ملی

به مجل  ارائه نمود که با تصويب آن توسط نمايندگان 

مجل ، احمد شاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت "در 

حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان 

به  عی"  مت قط یف حکو یین تکل شد و "تع سپرده  لوی"  په

ی  مجل  مؤسسانمجل  مؤسسان واگذار شد. سپ  با تشکیل 

نار  قدرت برک با از  بود  یب داده  سپه ترت سردار  که 

يان  شاهی قاجار جار شاهن مان قا شاه" دود خرين " کردن آ

، سلطنت ايران به 13۰۴آذر  21را به پايان رساند. در 

" واگذار شد. مراسم تاجگذاری رضاشاه رضا شاه پهلوی"

 انجام شد. 13۰۵ارديبهشت  ۴در 

 1299كودتای 

خان ضا  لوی از  ر سن  12۷۶په كه در  سالگی  22ش، 

گاد  تا  قزاقوارد بري مت 1299شد،  یه حکو كه عل ش. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B6&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
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۰ 
كرد.  طی  ظامی را  مدارج ن كرد،  تا  جار كود قا

بريگاد را داد، فرماندهی يک  1299کودتای كه هنگامی 

 برعهده داشت. قزوينرا در  قزاق

درجريان اين رويداد، نیروهای قزاق به فرماندهی 

رضاخان و با هدف انجام يك كودتای نظامی، از قزوين 

هران سوی ت كه در آن  به  ها  سی  ند. انگلی راه افتاد

خاك  شتر  سايد بی يرون  نرال آ ندهی ژ با فرما مان،  ز

حامی  طراح و  شتند،  خود دا ظامی  شغال ن يران را در ا ا

كودتا بودند. اقدام انگلستان در هدايت كودتا، دليل 

 اند از: ترين اين دليل عبارت مختلفی داشت. كه مهم

  را داده بود  روسیه 191۷انقالب به تازگی در روسیه

و انگلیسیها مصمم بودند تا از تأثیر هرج و مرج حاصل 

لوگیری كنند. به همین از آن بر نواحی شمال ايران ج

دلیل، نیروهای خود را پ  از خروج روسها از ايران به 

ثار  با آ له  شتند. مقاب سیل دا يران گ شمال ا نواحی 

، نیازمند برقراری يك حكومت مقتدر مركزی سیهانقالب رو

 در ايران بود. 

  ندان به خا سبت  مردم ن یق  فرت عم سیها از ن انگلی

يت از  مه حما ند و ادا لع بود جار مط ساد قا جور و ف پر

دودمان قاجار را برای ادامه حضور خود در ايران به 

مصلحت نمیديدند، پ  برای تثبیت موقعیت خود به تغییر 

 داشتند. حكومت نیاز 

  ند يران، نیازم لی  در ا صادی انگ طامع اقت تأمین م

يد  یت از د ين امن بود و ا عه  یت در جام قراری امن بر

 انگلیسیها جز با كودتا میسر نمیشد. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B7_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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  هزينه سنگین آماده باش دايمی نیروهای انگلیسی در

ايران، موضوعی بود كه لندن، رفع آن را جز از طريق 

 برقراری يك حكومت مقتدر عملی نمیدانست. 

  مردم در نه  ستقالل طلبا های ا طر از حركت ساس خ اح

به  ندن را  كه ل بود  گری  مل دي يران، عا لف ا قاط مخت ن

يران ترغیب میكرد. وجود يك دولت نیرومند مركزی در ا

، خان جنگلی میرزا کواک، جنبش محمد خیابانیقیام شیخ 

 دلیران تنگستان، قیام محمدتقی خان پسیانقیام كلنل 

و خیزشااهای پراكنااده در شااهرهای مختلااف، واهمااه 

انگلیسیها را در پی داشت و ضرورت استقرار يك حكومت 

 نظامی دركشور را برای آنان ايجاب میكرد. 

  سی و هره سیا یت دو ا كه باعامل ضاخان  تای ر كود

سیها  ظامی انگلی بائین ضیاءالدين طباط نرال و  سید ژ

عملی شد،برآيند ديدگاه انگلستان ازاوضاع  آيرونسايد

ايران بود. ژنرال آيرونسايد در ماههای پیش از كودتا 

شت و او را فردی توانا به دفعات با رضاخان مالقات دا

به  مر را  ين ا بودو ا شخیص داده  تا ت جام كود در ان

 سفارت انگلستان در تهران گزارش كرده بود . 

قزوين  ضاخان، از  ندهی ر به فرما قزاق  های  نیرو

محل استقرار خود به تهران حركت كردند. با توجه به 

ظان  گر محاف ندارم و دي های ژا نده نیرو كه فرما ين  ا

ها تطمیع شده بودند، نیروهای  توسط انگلیسی شهر، قبالًًٍ 

ند و  صرف كرد هران را ت جدی ت شكل  هیچ م بدون  قزاق 

بًا حكومت كودتا در تهران مستقر شد. به دستور  متعاق

سیدضیأالدين بسیاری از شخصیتهای سیاسی دستگیر و به 

 زندان افتادند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
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2 
سیدضاایاءالدين انااد روز پاا  از كودتااا، 

رفت. شاه كه از جان خود بیم  احمدشاهنزد  طباطبائی

 داشت، وی را مأمور تشكیل كابینه كرد.

نه  نگ كابی ير ج سوت وز ضاخان در ك كرد ر  93عمل

به گونه ای بود كه مورد  سیدضیاءالدين طباطبائیروزه 

مه  یل ه مین دل به ه فت.  قرار گر سیها  جه انگلی تو

سیدضاایاءالدين دولتهااايی كااه پاا  از سااقوط كابینااه 

( به 13۰2تا آغاز نخست وزيری رضاخان )آبان  طباطبائی

درت رسیدند، از گزند اقدامات سلطه طلبانه و مداخله ق

 جويانه رضاخان در امان نبودند.

تا  سیدضیاءالدين طباطبائیاز زمان سقوط كابینه 

سال،  ۴، طی بیش از 13۰۴انقراض رسمی سلسله قاجار در 

 اند از: نخست وزير در ايران حكومت كردند كه عبارت ۶

 تا  13۰۰ام السلطنه ا ) نهم خرداد احمد قوام ا قو

 ( 13۰۰اول بهمن 

  تا  13۰۰میرزا حسن خان مشیرالدوله ا )اول بهمن

 ( 13۰1ارديبهشت  2۷

  ( ا )بهمن  ۵تا  13۰1خرداد  2۶احمد قوام )مجدد

13۰1 ) 

 ( 13۰1بهمن  1۰میرزا حسن خان مستوفی الممالك ا 

 ( 13۰2خرداد  22تا 

 خرداد  23جدد( ا )میرزا حسن خان مشیرالدوله )م

 ( 13۰2مهر  3۰تا  13۰2

  بان سوم آ سپه )  سردار  ضاخان  بان  9تا  13۰2ر آ

 ؛ ا روز انقراض سلسله قاجار( 13۰۴

ناوين  با ع سالها  ين  ضاخان در ا سپهر و  سردار 

بانی،  مد خیا شیخ مح های  سركوب قیام نگ در  ير ج وز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
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دتقی پسیان و ... نقش میرزاكواك خان جنگلی، كلنل محم

 مؤثری داشت

 نخست وزيری رضاخان

 احمدشاهتوانست موافقت  رضاخان، 13۰2سوم آبان 

شر مت ت سالهای حكو خرين  كه آ جار را  خود را قا يفاتی 

سًا  ند. او را لب ك ستوزيری ج حراز نخ برای ا ند،  میگذرا

حكم نخست وزيری اش را از احمدشاه گرفت و سپ  با تحت 

فشار قراردادن مجل  توسط عوامل نفوذی خود، موفق شد 

رأی اعتماد مجل  را نیز به دست  13۰3فروردين  22در 

 آورد.

پادشاه جوان و بی تجربه قاجار نیز اند روز پ  

ترك كرد  اروپااز اين حكم اجباری، تهران را به مقصد 

خان، پ  از گرفتن و كشور را عمالً به رضاخان سپرد. رضا

ل   ماد از مج يری  1۶رأی اعت ست وز قام نخ ماه در م

 ماند.

كی از مهم یاهوی  ي ين دوره، ه يدادهای ا ترين رو

شد،  پا  هی ارو شاه را كه احمد پ  از آن  بود.  هوری  جم

مت  جاد حكو برای اي نی را  یاهوی فراوا ضاخان ه مل ر عوا

جمهوری به راه انداختند. اين غائله زمانی را داد كه 

 آتاترکتوسط  لئیکحكومت جمهوری  تركیهبه تازگی در 

تشكیل شده بود. طرح اعالم "جمهوری" در مجل  مطرح شد 

با شكست  سیدحسن مدرساما با فعالیتهای مخالفینی اون 

 روبرو شد.

 13۰۴انحالل سلسه قاجار در 

بان  هم آ حده 13۰۴روز ن ماده وا صويب  ای در  با ت

اعالم  سلسه قاجارمجل  شورای ملی ايران، رسمًا انحالل 

 شد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
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احمدشاه قاجار، آخرين پادشاه اين سلسله در 

تدريجی  ست دادن  خاطر از د به  خود،  مر  خر ع سال آ دو 

شده  پا  سپار ارو یارات، ره ثر اخت مور اك مام ا و ز

كشوررا به رضاخان ا سردار سپه و نخست وزيرا سپرده 

 بود.

رضاخان در غیاب شاه، روز به روز موقعیت خود را 

با  تا  شید  حال كو عین  شید و در  كیم بخ شتر تح بی

به  سبت  شاه، او را ن یه احمد ستردهای عل غات گ تبلی

مل  هد. عوا شان د نا ن بی اعت ید و  كت لق شت ممل سرنو

رهای مختلف انین تبلیغ میكردند كه شاه رضاخان در شه

نگ  شی در فر بال عیا به دن ندارد و  يران  به ا های  عالق

 است.

احمدشاه پ  از تثبیت موقعیت رضاخان در ايران و 

ئه و  نگ، توط با نیر كه  مادی  پ  از رأی اعت صوص  به خ

ازمجل  گرفت، برای بازگشت  13۰3فروردين  22فشار در 

به ايران ترديد داشت. اما در نهايت تصمیم به بازگشت 

 به ايران و حف  سلطنت گرفت.

هنگامی كه انگلیسیها از تصمیم شاه برای عزيمت 

به ايران مطلع شدند نزد او رفتند و ضمن مبالغه در 

اين دانستند كه تا  اوضاع آشفته ايران، صالح او را در

مدتی از رفتن به ايران اشم بپوشد تا رضاخان بتواند 

فراهم آورد.  شور  شاه در ك ضور  برای ح یت لزم را  امن

ز عدم امنیت را نمون های ا شیخ خزعلانگلیسیها قیام 

 بر شمردند.

شد،  شتر می پا بی شاه در ارو قف  مان تو اه ز هر

تبلیغات طرفداران رضاخان مبنی بر اين كه شاه عالقه 

ای به سرنوشت ايران ندارد، بیشتر میشد و مردم نیز 

پ  از  ند.  می كرد باور  بافی را  فی  ين من بیش ا كم و 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84
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و بعضی شورشهای پراكنده و با توجه  شیخ خزعلسركوبی 

به امنیت نسبی كه رضاخان به وجود آورده بود، اعتبار 

 او افزايش يافت.

ضاخان،  مل ر غات عوا ثر تبلی بر ا حال،  مین  در ه

ضع اه موا شد. هر شتر می شاه بی به احمد سبت   بدبینی ن

یز  شاه ن یه احمد یغ عل شد، تبل تر می ستحكم  ضاخان م ر

هايی از سوی  تلگرافگسترده تر میگشت. در همین زمان 

می و حكام بعضی ايالت به مركز مخابره فرماندهان نظا

شد كه بر عدم صالحیت شاه را در ادامه سلطنت تاكید می 

 كردند و خواستار سلطنت رضاخان بودند.

در میان مردم انین شايع شده بود كه ممكن است 

احمد شاه بدون توجه به زحمات و كوشش های رضاخان، در 

ديگر اوضاع صدد خلع او از نخست وزيری برآيد و بار 

سامان يافته كشور را آشفته سازد. مردم كه از تشديد 

مت  مه حكو به ادا شتند،  بیم دا شور  مرج درك هرج و 

رضاخان تمايل می يافتند. به اين ترتیب زمینه ذهنی 

 بیشتری برای خلع احمدشاه فراهم میشد.

، ماده واحده ای توسط 13۰۴سرانجام در نهم آبان 

تدين ئی  سیدمحمد  يب ر لی، نا شورای م ل   که از  مج

كه در  يد  ئه گرد ل  ارا به مج بود،  ضاخان  هواداران ر

به  قت  مت مو سپردن حكو سلطنت و  يه از  لع قاجار آن، خ

روز   رضاخان خواسته شده بود. اين ماده واحده در همان

 طرح، در مجل  تصويب شد.

 انگلستانروز پ  از خلع احمدشاه از سلطنت، سفیر  1۰

نزد رضاخان رفت و طی يادداشتی از سوی دولت انگلستان 

سمیت به ر مت وی را  یز  حكو مان روز ن فردای ه شناخت. 

شناختن  شورویسفیر  سمیت  به ر ته و  ضاخان رف نزد ر

 حكومت او را توسط دولت متبوعش اعالم كرد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
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6 
های  سوی دولت به از  مه جان يت ه ين حما با ا

را  مجل  مؤسسان 13۰۴آذر  1۵روز بزرگ خارجی، رضاخان 

ته  يك هف پ  از  ل   ين مج كرد. ا تاح  خود افت طق  با ن

بحث، رضاخان را به پادشاهی ايران برگزيد و سلطنت را 

 در خانواده او موروثی كرد.

 واگذاری سلطنت به رضاخان

، از سوی مجل  مؤسسان، سلطنت دايمی 13۰۴آذر  22

ين  شد. ا گذار  خانواده اش وا ضاخان و  به ر يران  در ا

ت گذاری دو هف جار و وا سله قا قراض سل عالم ان پ  از ا ه 

 ۴۰و  38، 3۷، 3۶به دنبال تشكیل جلسه و تغییر اصول 

متمم قانون اساسی صورت گرفت. خبر اين انتصاب، روز 

جه  23 ير خار شارالملك وز خان م سن  یرزا ح سط م آذر تو

 وقت به تمام سفارتخانه های ايران ابالغ شد.

ور يافت و آذر، رضاخان در مجل  شورای ملی حض 2۴

آذر بر تخت سلطنت  2۵مراسم تحلیف به جای آورد و روز 

نشست، اما مراسم جشن تاجگذاری به ارديبهشت سال بعد 

بهمن همان سال نیز، فرمان ولیعهدی  8موكول شد. روز 

ا فرزند ارشد رضاخان ا صادر شد. رضاخان،  محمدرضا

در تهران تاجگذاری كرد. در  13۰۵روز اهارم ارديبهشت 

كه در  گذاری وی  سم تاج ستانمرا شد،  كاا گل گزار  بر

مقامات بلندپايه لشكری و كشوری، صاحب منصبان ارشد، 

یان،  هااع خی فئودال صناف و بر جار و ا ندگان ت ، نماي

 باس رسمی شركت داشتند.سفیران خارجی با ل

 سلسله پهلوی

( سلسله ايی است که 13۵۷تا  13۰۴سلسله پهلوی ) 

حالل پ  از  جاران سه قا بر سل يران،  ند،  ا مت کرد حکو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AE_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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( و 132۰تااا  13۰۴، شاااه ايااران از )اه پهلااویرضاشاا

 بنیانگذار سلسله پهلوی بود.

سااپتامبر  1۶( از 13۵9 - 1298محمدرضااا پهلااوی )

يران در  19۴1 قالب ا قوع ان يه  11تا و شاه  19۷9فور

ايران بود. او با وقوع انقالب ايران برکنار شد و از 

ساب  به ح يران  سلطنتی در ا ظام  شاه ن خرين  ين رو آ ا

با آ می لوی  سلطنت په يرانيد.  قالب ا شد.  ان یده  برا

ايران، انقالبی بود که با شرکت اکثر مردم  13۵۷انقالب 

 نظام پادشاهی، ايرانو روشنفکران  ملی،مذهبیو احزاب 

روی کار آمدن نظام  ٔ  زمینه اين کشور را سرنگون، و پیش

سالمی هوری ا کرد.  جم فراهم  يران را  من 22در ا سال  به

قالب می 13۵۷ ين ان یروزی ا قالب  را روز پ ين ان ند. ا دان

 به پیروزی رسید. هللا خمینی آيتبه رهبری 

مردم و احزاب از انقالب مشروطه انتظار استقالل، 

که از نخ شتند  لی دا مت م ستقرار حکو ستین آزادی و ا

ل   شايش مج شروطیت و گ مان م صدور فر پ  از  های  ماه

شورای ملی و به ويژه گفتگو بر سر متمم قانون اساسی 

ست  کی سیا ید. نزدي کامی انجام ياس و نا سیهبه  و  رو

لی  قاد  انگ جب انع بت، مو قرن رقا يک  قرارداد پ  از 

م ايران به مناطق نفوذ در تقسی 191۵قرارداد و  19۰۷

 به منظور جلوگیری از حضور کشورهای ديگر بود.

م.( با نقض بای  191۴ – 1918) جنگ بین المللی اولدر 

طرفی ايران، قسمتهای از کشور در اشغال قوای متخاصم 

شد.  عثمانیو  انگلی و  روسیهقرار گرفت و صحنه جنگ 

عدم کارآيی دولتها و سقوط پی در پی آنها، ناامنی، 

نار  شه و ک ضتهايی را در گو نگ، نه سارات ج صدمات و خ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B5&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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8 
به همراه داشت تا آنجا که احتمال تجزيه  ايران

 رفت. می ايران

يم  تزاریسقوط رژ سیه  يت از  رو جارکه حما را  قا

بود و هده دار  هايی  ع ياد ر که فر شويکها  جايگرينی بل

دادند، انگلی  را به تالشی مضاعف وادار ساخت تا  سر می

حف  کند و هم  شورویهم منطقه را در مقابل خطر انقالب 

ت نفتی را همچنان جای رقیب سابق را بگیرد و امتیازا

 در دست داشته باشد.

، که ايران را در وضع وثوق الدوله 1919قرارداد 

تحت الحمايگی قرار میداد، به امضاء رسید و اين امر 

به  يران  سایاز ورود ا صلح ور فران   کرد.  کن لوگیری  ج

نرال  ظر ژ سايدبا ن يرون  سی  آ سکیانگلی  استاروسل

، سردار همايون فرمانده روسی قزاق کنار گذاشته شد و

شان  موج خرو فت.  یار گر قزاق را در اخت کل  ندهی  فرما

م. در داخل و خارج کشور  1919ضد قرارداد اعتراض بر 

نب  صريح آن از جا پذيرش  عدم  شاهو  مد  لی  را اح ، انگ

 به تغییر سیاست در مورد ايران وادار ساخت.

ند لزم کومتی قدرتم شکیل ح شرفت  ت که از پی بود 

مانع  ند و  لوگیری ک بود، ج مده  گیالن آ تا  سرا،  تش  ار

فت  یاز ن ندگان امت برای دار که  می،  ضتهای مرد شد نه ر

مال  قق آ مودار تح حال ن عین  گردد و در  بود،  ضر  م

 رضاخانهای ملت باشد. مذاکرات آيرون سايد با  وخواسته

در قزوين سرنوشت ساز بود.  باطبايیسیدضیاءالدين طو 

کودتای رضاخان بر ديگر کانديداها سبقت گرفت و مجری 

. شد.رضا خان میرپنج فرزند عباسقلی ش1299سوم اسفند 

شمسی در  12۵۶خان سواد کوهی معروف به داداش بیک در 

سالگی به نیروی قزاق  22قريه آلشت تولد يافته و در 

پیوسااته و در طاای بیساات سااال مراحاال نظااامی را تااا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
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فرماندهی هنگ قزاقخانه )آترياد( همدان طی کرده بود 

شاه  مد  به اح گردد.  ستقر  قدرت م که  شد براري قرار  و 

جوان آخرين شاه از سلسله قاجار هم اطمینان داده شد 

کند و در عین  که از جانب کودتا خطری او را تهديد نمی

صیاء  سید  يی  ست وزرا مان ريا که فر يد  حال وادار گرد

را به رضاخان  سردار سپهء کند و عنوان الدين را امضا

 اعطا نمايد.

بال  سفند به دن سوم ا تای  که در روز  1299کود

دوشنبه سوم ماه )حوت( نیمه شب انجام شد، پايتخت را 

بی  ندازی  یر ا صدا و ت جاد سرو با اي ند و  سخیر کرد ت

جدی ندان  نه ا هايی  تاگران مورد و زد و خورد ، کود

توانستند در مردم وحشت و اضطراب ايجاد کنند و فردای 

آن روز جمااع زيااادی از رجااال و دولتماارادن گذشااته 

صورت  مردم  ظر  لب ن قداماتی در ج شدند و ا شت  بازدا

 گرفت.

به منظور عوام فريبی و  سیدضیاءالدين طباطبايی

قرارداد  سی،  هت سیا سب و جا کرد و  1919ک غو  م. را ل

ين  غو ا يران، ل مردم ا فال  برای اغ یز  ستان ن انگل

پذيرفت شنودی  با خ ظر  قرارداد را  مورد ن نه  تا کابی

 ای ملی و ضد انگلیسی معرفی شود. کابینه

شوروی  يران و  صراف  1921قرارداد ا ضمن ان که مت

ه.ش.(.  1299از امتیازات تزارها بود، امضاء گرديد )

وزير جنگ  مسعود کیهاناندکی بعد سردار سپه به جای 

شد و همکار خود سید ضیاء را در مبارزه قدرت تبعید 

ه.ش. با حضور در  13۰2خرداد  2۶فرستاد. رضا خان تا 

نه له، قوامهای  کابی شیر الدو لکو  م ستوفی المما با  م

 عنوان وزير جنگ تصمیم گیرنده اصلی بود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
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۰ 
سااردار سااپه بااا ادغااام ديويزيااون قاازاق، 

ژاندارمری دولتی، بريگاد مرکزی و ساير قوای پراکنده 

متحدالشکلی را پايه گذاشت که  نظامی پلی  جنوب، ارتش

فقط مجری دستورهای وزير جنگ بود و در همین زمان به 

له  پاره ضتها از جم گلای از نه نبش جن نل و  ج یام کل ق

 پايان داده شد. پسیان

در شمال کشور  میرزا کواک جنگلیتوسط  جنبش جنگل

قوای شک بل  ست در مقا تاهی توان طع کو فت و در مق ل گر

شويکها و  یروزی بل پ  از پ ند.  ستادگی ک نه اي بیگا

ضت در  ين نه اه ا گر  تزاری،  سیه  مت رو سرنگونی حکو

مقطعی مورد حمايت بلشويکها قرار گرفت، میرزا کواک 

جنگلی قربانی توافقات بین المللی شد و قوای رضا خان 

 ی او را هم متالشی کند.توانست باقیمانده نیروها

خان  ضا  سپهر خرداد  سردار  مان  13۰2در  ش. فر

نخست وزيری را از احمد شاه گرفت و موجبات سفر سوم 

 ش.(. 13۰2او را به اروپا فراهم ساخت )

 رضاشاه وزيران نخست

 • محمود جام • هدايت مهديقلی • مستوفی حسن • فروغی محمدعلی

 • علی منصور • متین دفتری احمد

 

 شاه پهلوی محمدرضا وزيران نخست

 • علی سهیلی • احمد قوام • علی سهیلی • فروغی محمدعلی

 • حکیمای اباراهیم • قلای بیاات مرتضای • محمد سااعد

 اباراهیم • احماد قاوام • حکیمی ابراهیم • صدرالشراف

 • علای منصاور • محمد ساعد • الحسین هژير عبد • حکیمی

 • احمد قوام • محمد مصدق • حسین عالء • آرا رزم حاجیعلی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D9%84%D9%86%D9%84_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%84%DB%8C_%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%82%D9%84%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%DA%98%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%87%DA%98%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D8%B2%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85
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 • اقباال مناواهر • حسین عال • زاهدی هللا فضل • محمد مصدق

 حسانعلی • علام اسادهللا • علی امینی • شريف امامی جعفر

شريف  جعفر • آموزگار جمشید • عباس هويدا امیر • منصور

 بختیار شاپور • ازهاری غالمرضا • امامی
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
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2 
 محمدرضا پهلوی

 

 

 

در  1298 آباااان ۴ ٔ  محمدرضاشااااه پهلاااوی )زاده

 2۵( از قاااهرهدر  13۵9 ماارداد ۵ ٔ  ، درگذشااتهتهااران

يران در  132۰ شهريور قالب ا قوع ان من 22تا و  13۵۷ به

برکنار  انقالب ايرانپادشاه ايران بود. او با وقوع 

 پهلوی محمدرضا

 13۴۶ محمدرضا شاه پهلوی پ  از مراسم تاجگذاری در سال

 آخرين شاه ايران ترتیب

زماااااان 

 حکومت
 13۵۷ بهمن 22 تا 132۰ شهريور 2۵

شاااااااه 

 پیشین
 پهلوی رضا

 شاه بعدی
 انقالب حکومت پادشاهی در ايران با وقوع) ندارد

 (برایده شد 13۵۷

 (1919 اکتبر 2۶) 1298 آبان ۴ زادروز

 (198۰ ژوئیه 2۷) 13۵9 مرداد ۵ درگذشت

 ايران ،تهران زادگاه

 مصر ،قاهره محل فوت

 همسر

 ثريااا( 19۴8تااا  19۴1) فااواد فوزيااه بناات

 (19۵8تاااااااا  19۵1)  اسااااااافندياری

 (198۰تا  19۵9 )فرح ديبا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B5_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
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نظام سلطنتی در ايران به  شاهشد و از اين رو آخرين 

 آيد. حساب می

 

 زندگینامه

 کودکی ٔ  آغاز زندگی و دوره

 عقاارب 2، 1338 صاافر 1) 1298 آبااان ۴او در روز 

به دنیا آمد. پدر او  تهران( در 1919 اکتبر 2۶، 1298

و  [1](رضاشاه پهلوی)بعدها « سوادکوهیرضاخان میرپنج »

 بود.«( مادر ٔ  ملکه»)بعدها  الملوک آيرملو تاجمادرش 

يک  خواهر و  مادر، دو  پدر و  ين  ضا از ا محمدر

های  به نام شرف(، 13۷۴-129۶)شم برادر  با  ا لو  )دوق

 ( داشته است.1333-13۰1) علیرضامحمدرضا( و 

سیدن  سلطنت ر به  پ  از  ضا  قام  پدرشمحمدر به م

صیل را در  سید. تح هدی ر ظامولیع سه ن مراه  مدر به ه

همکالسی های دست این شده آغاز کرد و از  بیست نفر از

مادام اش  را نزد پرستار فرانسوی زبان فرانسویکودکی 

آموخت.در دوازده سالگی او را برای ادامه تحصیل  ارفع

به سوئی  فرستادند. او در سوئی  در مدارس "اکل نوول 

 سوئی در  لوزاننزديک شهر  انستیتو لو روزهدوشی" و 

 تحصیل کرد.

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B4_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B8_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2_%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C#cite_note-0#cite_note-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=1301&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=1333&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D9%88_%D9%84%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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 جوانی و ولیعهدی

بازگشت  ايرانسالگی از سوئی  به  1۷محمدرضا در 

سریو در  شکده اف سال  دان مه داد. در  صیل را ادا تح

يهبا  1318 فاروقخواهر  فوز لک  شاه  م صرپاد ازدواج  م

نام  به  تری  ند دخ ين پیو صل ا طی  شهنازکرد. حا بود. 

اياان دوره از زناادگی، محمدرضااا بااه تاادريج در کنااار 

شد و  شنا می ست آ موز سیا سلطنت و ر نون  با ف شاه  رضا

 برقرار بود. جلسات روزانه منظمی میان آنان

 

 رسیدن به سلطنت

کشور ايران بوسیله قوای سه  132۰سوم شهريور در 

اشغال گرديد. رضاشاه  ريکاآمو  شوروی، انگلستانکشور 

دستور مقاومت داد و فرماندهی کل قوا و مسئولیت دفاع 

از جانب  غیفروواگذار نمود.  ولیعهدشرا به  تهراناز 

انگلستان قول مساعد برای حف  مقام سلطنت در خانواده 

پهلااوی را بااه رضاشاااه داد و ساارانجام در روز پاانجم 

 شهريور دستور عدم مقاومت به تمام واحدها ابالغ شد.

مااذاکرات میااان نمايناادگان اشااغالگران باار ساار 

جانشااینی رضاشاااه ماادتی بااه طااول انجامیااد. گزينااه 

 محمدحسن میرزابه غیر از محمدرضا، پسر  بريتانیااصلی

نیروی و افسر  انگلستان)ساکن  محمدعلی شاه قاجارنوه 

شاهی يائی پاد با  در يت  لی در نها بود. و یا(  بريتان

جای  به  لوی را  ضا په کا، محمدر شوروی و آمري فق  توا

توسااط  رضاشاااه پهلااویپاادرش بااه ساالطنت برگزيدنااد. 

وسپ  به  موري انگلستان از سلطنت برکنار و به جزيره 

 تبعید شد. افريقای جنوبی

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 های آغاز سلطنت سال

تا  لوی  ضا په سط محمدر سلطنت تو شروع  مان  از ز

، ايران يکی از آزادترين دوران 132۷ترور وی در سال 

شاه از  ين دوران،  طی ا مود.  به ن خود را تجر شاهی  پاد

های بعدی سلطنتش( نزد  محبوبیت بیشتری )نسبت به سال

ا مردم برخوردار بود و در مجامع عمومی و بین مردم ب

 کمترين محاف  تردد می نمود. 

ماجرای طالق فوزيه از شاه، پ  از خروج فوزيه از 

تهران  132۴ايران، سه سال طول کشید. فوزيه در سال 

ک ترک  شه  برای همی یز را  پیش از آن ن سالها  رد. از 

روابط شاه با وی به سردی گرائیده بود. لذا سالهای 

شاه زندگی خصوصی مجردی توام با خوشی  132۷تا  132۰

 ای را می گذرانید.

هارده  يری ا ست وز ست نخ سال، پ فت  ين ه طول ا در 

شد.  جا  فر( جاب نه ن بین  قط  لی ف يرانبار )و ست وز  نخ

شاه در اين دوره پايگاه مردمی محکمی نداشتند. تشکیل 

شار  می، انت یر مرد حزاب غ هانا مه کی صالح و  روزنا و ا

شکیل  يدانت ين  گارد جاو شاه در ا ستقیم  مان م به فر

شاه معتقد بود که غربی ها مايلند  دوره صورت گرفت.

 که شاهی ضعیف بر کشور حکومت کند. 

از  متفقینطی اين سالها، تا زمان خروج نیروهای 

حکومت می کرد. اين  تهرانايران، شاه حداکثر فقط در 

موضوع باعث شده بود تا اقتدار پادشاهی وی به عنوان 

به االش کشیده شود. تا حدی که زمانی که  پادشاهيک 

و  ولااتروز، ارایاالسااه ماارد قدرتمنااد آن روزگااار )

ستالین شرکت در ا برای  هران(  فران  ت هران  کن به ت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=1324&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یک،  عرف ديپلمات برخالف  لت  یل و روزو ند، ارا آمد

 عمال وی را ناديده انگاشتند و به ديدار وی نرفتند. 

يان  پ  از آن و در جر تاهی  شه وریمدت کو و  پی

تاری  جانخودمخ مک آذرباي با ک بار  شاه اين کا،   آمري

فرصاات يافاات تااا اقتاادار از دساات رفتااه را بااه خااود 

کا،  ماتوم آمري با اولتی ند.  ست از  شورویبازگردا د

حمايت مستقیم پیشه وری برداشت و شاه موفق شد به کمک 

 ، پیروزمندانه وارد آذربايجان شود. ارتش

ماه  من  پنج  132۷دربه سط  شاه تو ترور  ماجرای 

اتفاق افتاد. شاه بعدها در  دانشگاه تهرانگلوله در 

را مسئول ترور  رزم آرامحافل خصوصی و به طور مبهم، 

يرخود و  ترور  هژ ين  ند ا خی معتقد کرد. بر می  فی  معر

ناموفق  شده و  شلیک  های  له  عداد گلو به ت جه  با تو (

بااودن آن و همچنااین گلولااه باااران شاادن ضااارب توسااط 

محافظین شاه پ  از اتمام گلوله هايش!( احتمال توسط 

ت.روايت رسمی اين است که خود شاه تدارک ديده شده اس

مسئول ترور بوده  حزب تودهيک متعصب مذهبی وابسته به 

سران  که  بود  عد از آن  ست. ب تودها يا  حزب  ستگیر  د

فراری شدند و مذهبی ها اولین دوران زندانی و تبعید 

 خود را تجربه کردند. 

 

 شاه و ملی شدن صنعت نفت

نهضت ملی شدن صنعت نفت آنقدر در روحیه شاه اثر 

گذاشت که بخش عمده ای از کتاب پاسخ به تاريخ که پ  

صاص  خود اخت به  یز  ست، را ن شته ا سلطنت نو سقوط  از 

سالهای  ست.  در  بین  1329تا  132۷داده ا مذاکراتی 

گ  يل  شائیانو  نو سقلی گل لت عبا ئی دو ير دارا ، وز

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%98%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=1329&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%84%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
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به  که  بود  قراردادی  صل آن  شد و حا جام  قرارداد ان

معروف شد. طبق اين قرارداد، حق  گلشائیان-الحاقی گ 

يافت ولی در عین  امتیاز ايران از نفت جنوب افزايش می

کرد.  تغییری نمی 1933قرارداد ارداد اصلی يعنی حال قر

شاه مايل به تصويب همین قرارداد بود ولی نمايندگانی 

ابوالحسن و  مظفر بقائی، حسین مکیاز جبهه ملی مثل 

 از تصويب آن جلوگیری کردند.  زاده حائری

 مصدقملی،  در مجل  شورای جمال امامیبه پیشنهاد 

ست ست نخ شاه در دوره نخ قدرت  شد.  صدق  وزيری  وزيری م

روز کمتر شد. به خاطر محبوبیت مصدق و امر ملی  روزبه

کرد ولی  شدن نفت، شاه نیز در ظاهر از او پشتیبانی می

 1331تیر  3۰رويداد شید. در کو عمال در برکناری او می

ارتش به طرفداران مصدق و کمونیستها تیراندازی کرد و 

-. ساارانجام بجااای قاارارداد گاا ای کشااته شاادند عااده

گلشائیان، با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در 

يران در  لی ا شورای م ل   سفند 1۷مج لی  1329 ا قانون م

سید. م صويب ر به ت فت  صنعت ن ين شدن  یز ا سنا ن ل   ج

 تصويب کرد. 1329 اسفند 29قانون را در 

ثريااا مساار دوم خااود شاااه بااا ه 1329در سااال 

ازدواج کاارد. او فرزنااد يکاای از خااوانین  اساافندياری

به  شاه  بار،  لین  بود. او مانی  سری آل یاری از هم بخت

راه فوزيه وی را زمانی که کودکی بیش نبود، مالقات هم

يا  که ثر ند  قاد دار مورخین اعت خی از  بود. بر موده  ن

 محبوبترين همسر شاه بوده است. 

 

 مرداد 28کودتای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C_%DA%AF%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C_%DA%AF%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C_%DA%AF%D8%B3-%DA%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B3%DB%B0_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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، که با طرح و حمايت مالی مرداد 28کودتای 

ئی  یاو اجرا عات بريتان فی اطال سازمان و  سازمان مخ

 1332در مرداد  مصدقه دولت ، علیاطالعات مرکزی آمريکا

لت  ناری دو جب برک شد، مو جام  صدقان تر م شد و  دک

رفته  رمبه  مرداد 2۵ای کودتمحمدرضا که پ  از شکست 

شت و دوران  يران بازگ به ا قهبود  مت مطل را  خود حکو

 آغاز کرد. 

 

 

 حکومت مطلقه

، ماارداد 28در شاارايط ساارکوب و خفقااان پاا  از 

سیوم قت  قرارداد کنسر يافتن مو يان  با پا شد.  صويب  ت

بحث نفت، شاه با روشهای گوناگونی مورد حمايت قرار 

های مالی و نظامی  با ارسال کمک آيزنهاور. دولت گرفت

میان کشورهای « پیمان بغداد»حکومت او را تقويت کرد. 

 منعقد شد. پاکستانو  ترکیه، عراق، ايران

شاه عمال به تدريج به تصمیم گیرنده اصلی اوپک 

ب سرازير ت شور  به ک تی  فراوان نف های  شد. پول ديل 

ستان از  خروج انگل با  يد.  فارسگرد لیج  سه  خ ير  جزا

مجددا به حاکمیت ايران بازگشتند. متقابال بحرين  گانه

)که پیش از آن عمال تحت حاکمیت ايران نبود( رسما از 

 ايران جدا شد. 

اين دوره، عمال تنها آلت دست شاه نخست وزيران 

سی   شوربودند.تأ یت ک عات و امن به  سازمان اطال عروف  م

کا و « ساواک» مک امري سرائیلبا ک می در  ا قش مه ن

ها و نیااز گسااترش نارضااايتی داشاات. دوباااره  ساارکوب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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ل شورای م ل   بات مج بر انتخا شاه،  چون دوره رضا ی، هم

 اساس فهرست تائیدشده توسط شاه انجام گرفت.

در عین حال شاه به مدرنیزه کردن ايران پرداخت 

جام  سترش داد. ان شور را گ گی ک می و فرهن کز عل و مرا

اصالحات اصالحات سیاسی و اجتماعی از جمله تصويب قانون 

های  ترين فعالیت و اعطای حق رای به زنان از مهم ارضی

 حکومت وی بود.

 دانشگاه کلمبیامرداد،  28دو سال پ  از کودتای 

شاه  خاری داد.  ترای افت يران دک شاه ا به  يورک  در نیو

فرح از ثريا که توان بچه دار شدن نداشت جدا شد و با 

با سر و دو  دي فرح دارای دو پ شاه از  مود.  ازدواج ن

 ايران شد. ولیعهددختر گرديد و رضا پسر ارشد وی 

 انقالب و ترک ايران

رهبری  شیعهوحانی خمینی( ر )امامهللا خمینی سید روح

قیامی را عهده دار شد که حکومت شاه را سرنگون ساخت. 

با  که  کت  ين حر یام ا شد،  13۴2خرداد  1۵ق شروع 

سرانجام منجر به خروج نهايی شاه از کشور )به توصیه 

 22گرديد و سرانجام در  13۵۷ دی 2۶آمريکا( در تاريخ 

 نظام حکومتی شاهنشاهی سقوط کرد.  13۵۷بهمن 

دياادگاه علاال پیااروزی انقااالب ايااران بسااته بااه 

تحلیلگران شامل نارضايتی مردم از حکومت شاه و مظاهر 

های  به خطا جر  که من شاه  حی  شکالت رو سالمی آن،م یر ا غ

تصمیم گیری توسط وی شد تصمیمات غلط آمريکا در خصوص 

و سرانجام قطع حمايت سران غرب در  حقوق بشر در ايران

 از شاه بود.  کنفران  گوادلوپ

 

 پايان زندگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AD_%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85_%DB%B1%DB%B5_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B6_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%BE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%88%D9%BE
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۰ 
شاه پ  از خروج از کشور ابتدا مدتی را در 

منطقه ماند، به امید آنکه مجددا به حکومت بازگردد. 

ماری  يافتن بی شدت  حالبا  بر سرطان ت شد  بور  ، وی مج

خالف تمايل دولتمردان آمريکا، برای درمان پزشکی به 

سل مولایر ا سرطان م کز  نگ-ونمر حده در  کتري يالت مت ا

برود. با بروز بحران گروگانگیری، هیچ کشوری  امريکا

قه  شت. عال خت ندا تاج و ت بی  سلطان  يک  ناه دادن  به پ

سرگردانی  ندی  به هل تايمز اورا  يورک  مه نیو روزنا

می  لوگرفتن  برای په ندری  بال ب به دن که  کرد  شبیه  ت

مرکز گردد. شاه پ  از خروج از بیمارستان ابتدا به 

در  پايگاه نیروی هوايی لکلنددر  پزشکی ويلفورد هال

به  سپ   گزاس، و  مات يکو  پانا به  مکز جا  سپ  از آن 

  13۵9 مرداد ۵سالگی در  ۶1رفت. او در سن  مصر

 

یه 2۷) ماری 198۰ ژوئ ثر بی شتروم( در ا بولینمي والدن صر  ماكرو گلو در م

 . است مصر دفن شده مسجد الرفاعیدرگذشت. جسد وی در 

 

 اقدامات مهم شاه

 انقالب سفید

به انجام اصالحاتی  13۴1دی19/ 19۶2محمد رضا شاه پهلوی در ژانويه سال 

کاه  بطور رسمی اعالم کرد که اصول شش گانه ای را باه رفرانادم بگاذارد و پرداخت

 نام گرفت.« انقالب شاه و مردم»يا « انقالب سفید»بعدها به طور رسمی 

قانون  صويب  صالحات، ت ين ا ترين ا ضیمهم صالحات ار طای  ا برای  حق رأیو اع

  بود. زنان ايرانیه اولین بار در تاريخ ب

آمريکا به کشوره های  بود که اين  انقالب سفید در حقیقت همان رفرم های

توسعه نیافته اعالم کرده بود.که با مخالفت مراجع مواجه گرديد. مراجع بعد از 

بود قای به يدار آ شاه د نده  بود   نماي ته  قم رف به  جه که  يدار نتی ين د . واز ا

 نگرفته بودند. آيت هللا کمالوند را به نزد شاه روانه می کنند.

اگرآسمان به زمین » کمالوندمی گويد:شاه در پاسخ به پرسش های مرحوم 

برود من بايد اين برنامه را اجرا کنم، زيرا اگر نکنم  بیايدوزمین به آسمان

 «.بايد بروم

ند  شکیل داد سهای ت مای قمجل جع وعل ند، مرا يت هللا کمالو عت آ پ  از مراج

که  شد  شن  سخنان وی ، رو پ  از شنیدن شوند  يا  شاه را جو با  قات وی  جه مال تانتی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B5_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B8%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88_%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B2_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A3%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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صو به ا سلطنتش  مه  که ادا جايی  تا  ست  کا  مل آمري يت کا مورد حما شاه  عای  ل اد

 .اجرايی لوايح بستگی دارد

 

 ساير اقدامات

  قاد يرانع هده الجزا مرزی  معا خط  یین  يرانو تع یت  عراقو  ا یت حاکم و تثب

  اروندرودهای  ايران در آب

  تنب کواکو  تنب بزرگ، ابوموسیحضور نظامی ايران در جزاير ايرانی  

  ايرانساله شاهنشاهی  2۵۰۰های  جشنبرگزاری  

  تاريخ شاهنشاهیبه  هجری خورشیدیتغییر مبدا تاريخ ايران از  

  ارتش ايرانافزايش سطح قدرت نظامی . 

   اوپکمشارکت در تأسی . 

  .توسعه نیروهای نظامی ايران 

   سازمان انرژی اتمی ايرانتأسی  

   مجل  سناتاسی  

 عراقپیمان مثلثی  -رفع اختالفات مرزی در مرزها -  

  ايران- ترکیه

  ها فرودگاهو  سدهاايجاد تاسیسات زيربنايی همچون 

 مختلف  های دانشگاهو 

 ( ساواک) تاسی  سازمان اطالعات و امنیت کشور 

 

 سلسله پهلوی از نظرگاه ديگر

 رضا شاه 

ه.ش.(  1284انتظااار ملاات از انقااالب مشااروطیت ) 

كه از  بود  شروط  مت م ستقرار حکو ستقالل ، آزادي و ا ا

شايش  شروطیت و گ مان م صدور فر پ  از  هاي  ستین ماه نخ

مجل  شوراي ملي و به ويژه گفتگو بر سر متمم قانون 

اساسي به ياس و ناكامي انجامید. نزديك دو سیاست شوم 

يك  پ  از  لی   قاد روس و انگ جب انع بت، مو قرن رقا

 1915ه.ش. ) 1294م.( و  19۰۷ه.ش. ) 1286قراردادهاااي 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B3%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%DA%A9


طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  134

2 
ظور  به من فوذ  ناطق ن به م يران  سیم ا م.( در تق

بین  نگ  بود. در ج گر  شورهاي دي ضور ك لوگیري از ح ج

م.( با نقض بي طرفي اياران،  1914 - 1918الملل اول )

 قسمتهاي از كشور در اشغال قواي متخاصم قرار گرفت و

كارآيي  عدم  شد.  ماني  لی  و عث نگ روس و انگ صحنه ج

و سقوط پي در پاي آنهاا، نااامني، صادمات و   دولتها

به  كت  نار ممل شه و ك ضتهايي را در گو نگ، نه سارات ج خ

    همراه داشت تا آنجا كه احتمال تجزيه كشور مي رفت.

سالطین  يت از  كه حما تزاري  سیه  يم رو سقوط رژ

بود و هده دار  جار را ع كه  قا شويكها  جايگريني بل

فرياد رهايي سر مي دادند، انگلی  را به تالشي مضاعف 

قالب  طر ان بل خ قه را در مقا هم منط تا  ساخت  وادار 

یرد و  سابق را بگ یب  جاي رق هم  ند و  ف  ك شوروي ح

 امتیازات نفتي را همچنان در دست داشته باشد . 

له  ثوق الدو يران را در  ،قرارداد و كه ا كاك ، 

ح ضع ت مي داد،و مايگي قرار سال   ت الح ه.ش.  1298در 

يران  1919) مر از ورود ا ين ا سید و ا ضاء ر به ام م.( 

نرال  ظر ژ با ن كرد.  لوگیري  ساي ج صلح ور فران   به كن

آيرون سايد انگلیسي استاروسلسكي فرمانده روسي قزاق 

كنار گذاشته شد و سردار همايون، فرماندهي كل قزاق 

خروشااان اعتااراض باار ضااد را در اختیااار گرفاات. مااوج 

پذيرش  1919قرارداد  عدم  شور و  خارج ك خل و  م. در دا

انگلی  را به تغییر سیاست   صريح آن از جانب احمدشاه،

ند  كومتي قدرتم شكیل ح ساخت. ت يران وادار  مورد ا در 

مده  گیالن آ تا  كه  سرا،  تش  شرفت ار كه از پی بود  لزم 

نفت مضر  بود، جلوگیري كند، كه براي دارندگان امتیاز

بود. و در عین حال نمودار تحقق آمال و خواسته هاي 
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ملت باشد. مذاكرات آيرون سايد با رضاخان و سیدضیاء 

گر  بر دي ضاخان  بود. ر ساز  شت  قزوين سرنو لدين در  ا

 1299كانديداها سبقت گرفت و مجري كودتاي سوم اسفند 

سواد  خان  سقلي  ند عبا یرپنج فرز خان م ضا  شد. ر ه.ش. 

شمسي در قريه آلشت  1256وف به داداش بیك در كوهي معر

ته و در  لد ياف سته و  22تو قزاق پیو یروي  به ن سالگي 

نگ  ندهي ه تا فرما ظامي را  حل ن سال مرا ست  طي بی در 

قزاقخانه ) آترياد ( همدان طي كرده بود و قرار شد 

براريكه قدرت مستقر گردد. به احمد شاه جوان آخرين 

طمینان داده شد كه از جانب شاه از سلسله قاجار هم ا

كودتا خطري او را تهديد نمي كند و در عین حال وادار 

لدين را  صیاء ا سید  يي  ست وزرا مان ريا كه فر يد  گرد

طا  ضاخان اع به ر سپه را  سردار  نوان  ند و ع ضاء ك ام

 نمايد . 

سفند  سوم ا شنبه  كه در روز دو تا  بال كود به دن

خت  شد، پايت جام  شب ان مه  حوت ( نی سخیر ماه )  را ت

كردند و با ايجاد سروصدا و تیر اندازي بي مورد و زد 

ستند در  تاگران توان جدي، كود ندان  نه ا هايي  و خورد

مردم وحشت و اضطراب ايجاد كنند و فرداي آن روز جمع 

شدند و  شت  شته بازدا مرادن گذ جال و دولت يادي از ر ز

 اقداماتي در جلب نظر مردم صورت گرفت . 

طبايي به منظور عوام فريبي و سیدضیاءالدين طبا

قرارداد  سي،  هت سیا سب و جا مت  1919ك به ه كه  م. را 

دلیر مرداني همچون آيت هللا مدرس عمال كارايي خود را از 

فال  براي اغ یز  ستان ن كرد و انگل غو  بود ل ست داده  د

مردم ايران، لغو اين قرارداد را با خشنودي پذيرفت 

لي نه اي م ظر كابی مورد ن نه  سي  تا كابی ضد انگلی و 

 معرفي شود . 
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ضمن  كه مت شوروي  يران و  مودت ا مه  هد نا ع

يد ) ضاء گرد بود، ام ها  یازات تزار صراف از امت  ۷ان

سفند  جاي  1299ا به  سپه  سردار  عد  ندكي ب ه.ش.(. ا

مسعود كیهان وزير جنگ شد و همكار خود سید ضیاء را 

خرداد  26در مبارزه قدرت تبعید فرستاد. رضا خان تا 

ه.ش. با حضور در كابینه هاي قوام، مشیر الدوله  13۰2

و مستوفي الممالك با عنوان وزير جنگ تصمیم گیرنده 

 اصلي بود . 

وي با ادغام ديويزيون قزاق، ژاندارمري دولتي، 

بريگاد مركزي و ساير قواي پراكنده نظامي پلی  جنوب 

(SPR ارتش متحدالشكلي را پايه گذاشت كه فقط مجاري ،)

وزير جنگ بود و در همین زمان به پاره اي  دستورهاي

سیان  نل پ یام كل گل و ق ضت جن له نه ها از جم ضت  از نه

 پايان داده شد . 

نهضت جنگل بر پايه ظلم ستیزي و آرمان خواهي و 

تفكر ديني توسط میرزا كواك جنگلي در شمال كشور شكل 

گرفت و در مقطع كوتاهي توانست در مقابل قواي بیگانه 

نگلاای  ( ايسااتادگي كنااد . پاا  از پیااروزي ) روس و ا

گر اه اين   بلشويكها و سرنگوني حكومت روسیه تزاري،

شويكها  يت بل مورد حما تاهي  سیار كو طع ب ضت در مق نه

قرار گرفت، ولي با ارخش سیاست خارجي شوروي مبني بر 

اعالم سیاست سازش با دولتها و انصراف از سیاست حمايت 

شتمین ك هاني )در ه قالب ج یرزا ان ست( م حزب كمونی گره  ن

قواي  شد و  لي  بین المل قات  باني تواف لي قر اك جنگ كو

شي  هم متال هاي او را  نده نیرو ست باقیما خان توان ضا  ر

خرداد  سپه در  سردار  خان  ضا  ند. ر مان  13۰2ك ه.ش. فر

و موجبات سفر سوم او را به را از احمد شاه گرفت  نخست وزيري

  ه.ش. (. 13۰2آبان  1۰اروپا فراهم ساخت ) 
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قتل ماژورايمبري، كنسول ايالت متحده آمريكا در تهران، عالقه اين كشور 

تا مدتي به تاخیر انداخت و بهانه اي به دست ساردار ساپه   را به حضور در منطقه

 ه.ش. (.  13۰3داد تا حكومت نظامي برقرار سازد ) تیر 

خ بر  لوزراء را  ئی  ا یت ر ند فعال كه رو ل   یت مج ضاح اقل صول استی الف ا

، به تضعیف مجل  منجر شد و دانست، به جاي بركناري رضاخانقانون مشروطیت مي 

فت ) هده گر به ع هم  قوا را  كل  ندهي  ضاخان فرما من  14ر قب  13۰3به ه.ش.( و متعا

سركوب سركشاني اون سمیتقو و بر كنار كردن شیخ خزعل از مستند قدرت در خوزستان 

بايد در اينجا توضیح داد اهمیت خوزستان به  البته )خیز، قهرمان ملي شد.  نفت

لحام منابع عظیم نفتی و حضور شرکت نفت انگلی  و ايران معلوم است . انگلستان 

 1919می خواست به هر حال تسلط خود بر خوزستان کماکان حف  نمايد. از قرارداد

یخ م. مايوس شده بود وديگر نمی توانست برای حف  منابع خود به افرادی  مثل ش

تغییر کرده بود ومی بايسات انگلساتان ولاو بارای فرياب  ء .اشوه  باشود  شورا  خزعل اتکا

هدف  ف   با ح که  بود  لی   هن انگ ستعمار ک سم ا ين ر يد. ا يدی بپیما شوروی راه جد

ها انگلیستان غالبا  اصلی خود را با شرايط جديد وفق دهد و در اين تغییر جهت

خدمتگزاران قديم را فدای تازه واردين می نمود تا موقعیت خود را بیش از پیش 

حوادث   يان  ند. در جر صدمه ای نبی ته  مل آبروباخ يت عوا يد و از حما کیم نما تح

مربوط به خوزستان وقیام شیخ خزعل در مقابل رضا خان سپ  تسلیم او انین وضعی 

عل  از ا شیخ خز مد.  مل پیش آ مه عوا شد و ه شیده  به زيرک قدرت  بار را از وج  اعت

سقوط  برای  یت  شت و موقع سر گذا شت  قی را پ له تر خرين پ سپه آ سردار  ست داد و  د

 (.احمد شاه از هر جهت فراهم گرديد

رضا خان براي تصاحب قدرت بیشتر، به فكر تغییر 

رژيم و احراز مقام رياست وزرايي ارضاء مي شد و نه 

استعمار انگلستان اين هدف محدود را در ايران دنبال 

به  يه  سلطنت از قاجار یر  طرح تغی اون  ما  كرد. ا مي 

بود و  كن ن ضاخان مم يري ر ست وز تداي نخ لوي در اب په

عه را در  جدي جام مت  ماده مقاو براي آ لذا  شت،  پي دا

یر،  ين تغی براي ا عه  مومي جام كار ع شعار  كردن اف

جمهوري مطرح شد زيرا مقارن همین ايام در تركیه هم 

رژيم امپراتوري منحل و نظام جمهوري مستقر شده بود. 

كه  بود  ضاخان  فداران ر براي طر خوبي  نه  مر بها ين ا ا

ستق هان ا ند و خوا به راه بینداز سیعي  غات و رار تبلی

نظام مشابهي در ايران شوند. براي تغییر، بهترين راه 

وجود مجل  بود كه مي توانست انین اقدامي را قانوني 

جلوه دهد. اين جريان در آغاز انتخابات مجل  پنجم كه 
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ل   له، مج شون و وزارت داخ قدرت ق با  سپه  سردار 

 پیوست.   شورايي آراسته ترتیب داده بود، به وقوع

جدد( سیون ت نام فراك با  ضاخان ) فداران ر و   طر

مدتي در  یت(  نام اقل با  مدرس ) بري  به ره فان  مخال

ها،  ين گفتگو ند و در ا قرار گرفت ماني  شهاي پارل كشمك

میالدي و رابطه غوغاي  1919ارتباط كودتا با قرارداد 

ست  فراد د قش ا تا و ن با كود خواهي  هوري  يد جم جد

يد  شكار گرد خوبي آ به  ندركار  عه ا ل  و جام كه در مج

با  ضاخان  ست ر اون میدان مدرس  يد آورد.  شهايي پد واكن

عده اي از  ست  شده ا فق  بات مو فوذ در انتخا مال ن اع

طرفداران خود را به عنوان نماينده به مجل  بفرستد، 

با  نان،  مه آ به اعتبارنا تراض  با اع تا  فت  صمیم گر ت

 حضورشان در مجل  مخالفت كند . 

عه دوم ح ظاهرات  13۰3مل پ  از واق شیدي و ت خور

شیهاي  شون ك مدرس و ق يت از  به حما ستان  مردم در بهار

رضاخان و كشته و مجروح و مصدوم شدن تظاهر كنندگان، 

ورودي رضااا خااان بااه تااالر مجلاا  و رويااارويي بااا 

ئی   لك ر موتمن الم حوم  صه مر سته، خا ندگان برج نماي

ن پ  مجل ، هیاهوي "جمهوري خواهان" فروكش كرد. رضاخا

از معذرت خواهي و دستور آزادي محبوسان روزهاي اخیر، 

عنوان جمهوري " را  خود به عموم مردم توصیه كرد كه "

موقوف نمايند. رضا خان اون به دلیل مخالفت روحانیان 

كاري از پیش نبرد، بر آن شد كه به عنوان سلطنت يكه 

تاز عرصه سیاست شود. او پ  از يك دوره قهر و آشتي، 

جراي با  قوا " و ا كل  ندهي  قام فرما به " م سیدن  ر

ها از  مه  ها و نا ها و طومار سال تلگرام مه ار برنا

وليات به تحكیم ارتش و حاكمان و والیان، در مخالفت 
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گاه  یق پاي به تحق كه  شاه  مد  يه و اح سلطنت قاجار با 

بود،  ست داده  خود را از د سي  تاريخي و سیا مي و  مرد

ا  دوره پاناجام در جلسه شرايطي پديد آورد كه ماجال

ماه  9 ضمون "  13۰4آبان با م حده اي را  ماده وا ه.ش. 

سلطنت  قراض  لت ، ان سعادت م نام  به  لي  شوراي م ل   مج

قاجاريه را اعالم نموده و حكومت موقتي را حدود قانون 

اساسي و قوانین موضوعه مملكتي به شخص آقاي رضاخان 

یف حكو یین تكل يد، تع مي نما گذار  لوي وا عي په مت قط

، 36موكول به نظر مجل  موسسان است كه به تغییر مواد 

با  4۰، 38، 3۷ شود،  مي  شكیل  سي ت قانون اسا متمم 

نفاار نمايناادگان حاضاار تصااويب  85راي از  8۰اكثرياات 

سفیر  سلطنت،  شاه از  لع احمد پ  از خ مود. ده روز  ن

انگلستان نزد رضاخان رفت و طي يادشتي از سوي دولت 

ت وي را به رسمیت شناخت و فرداي همان انگلستان، حكوم

مت او را  شناختن حكو سمیت  به ر شوروي  سفیر  یز  روز ن

سان در  ل  موس كرد. مج عالم  بوعش ا لت مت سط دو آذر  5تو

ه.ش. با تعداد نمايندگاني سه برابر مجل  شورا  13۰4

با رياست میرزا صادق خان مستشار الدوله تشكیل شد و 

ياد شده، رضاخان را به طي پنج جلسه با تغییر اصول 

سلطنت برگزيد و سلطنت را در خاندان او موروثي نمود. 

 ه.ش. تاجگذاري كرد.  13۰5ارديبهشت  4شاه جديد در 

ساس  ضاخان ، برا با ر سیه  مداي رو خورد زما بر

تحلیل ماركسیستي آنان از پايگاه اجتماعي وي استوار 

ند  مل توانم نوان عا به ع خان را  ضا  نان ر بود . آ

بو لي"" سنتي"  رژوازي م سیده  سم پو بر "فئودالی در برا

يران را از  كه وي ا ند  قد بود ند و معت مي كرد قي  تل

نداران  كین و زمی با مال خارج و  ئودالي  مه ف لت نی حا
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به  لذا  كرد،  هد  بارزه خوا یان م بزرگ و روحان

 حمايت از او برخاستند . 

بر اساس همین تحلیل نمايندگان سوسیالیست كه در 

م شركت داشتند و همواره از روسها تبعیت مي مجل  پنج

كردند. سلیمان میرزا و پانزده نفر از نمايندگان اپ 

به هنگام طرح تغییر سلطنت، به پادشاهي رضاخان راي 

لوي  مت په جاد حکو یب در اي ين ترت به ا ند و  بت داد مث

مذهب و  يت  به رعا ظاهر  با ت كه  خان  ضا  شدند. ر سهیم 

ظهار عالقه مندي به احكام پذيرش نظرات روحانیان و ا

دين و حمايت بخشي از روحانیان كه سقوط سلطنت قاجار 

و استقرار نظم جديد را به نفع جامعه مي دانستند، به 

قدرت رسیده بود از آغاز سلطنت، سیاستي مخالف در پیش 

گرفت، انان كه مقارن دوره ششم مجل  در مسئله نظام 

آغاز كرد و اين  وظیفه با روحانیان روشي مخالفت آمیز

روش اجتماع علما را در قم به عنوان اعتراض پیش آورد 

. 

یان را  سمي، روحان ضر ر به محا شرع  ضر  بديل محا ت

از امور جاري بازداشت. تفكیك دين از سیاست به صورت 

يك اصل در آمد و موقوفات در اختیار دولت قرار گرفت. 

ت يي  سالم زدا جاب و ا شف ح باس و ك یر ل سئله تغی ا در م

آنجا پیش رفت كه فاجعه مسجد گوهر شاد و کشتار عمومي 

ه.ش.(. رضاخان به روحانیان دستور داد  1314پیش آمد )

كه آنان نیز لباسهاي مخصوص خود را كنار بگذارند و 

 از دخالت در امور اجتماعي جدًا احتراز كنند .

مجل  شوراي ملي از دوره ششم تا دوازدهم با نظم 

فت و مه يا صي ادا ضاخان  خا بین ر كز منتخ به مر بديل  ت

شد. آخرين اقلیت مجل  مربوط به دوره هفتم است. محمد 

غي، لي فرو جم،  ع مود  هدايت، مح خان  هديقلي  لك، م ستوفي المما خان م سن  یرزا ح  م
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تري،  تین دف مد م ند   اح يت يافت سلطنت او مامور صور در دوران  لي( من لي )رجبع ع

 تشكیل كابینه دهند . 

شاه  یه رضا مد نظم عد از مح شد و ب شروع  گاهي  مد در  سرهنگ مح ست  با ريا

 صادق خان كوپال، سالها محمد حسین آيرم اين سمت را بر عهده گرفت و با خشونت و

 

 

شت، و در   هده دا به ع مومي را  ظارت ع عاده ن فوق ال یارات  سیار و اخت ساوت ب ق

كه رضا خان  اجراي سیاست شاه از همین طريق بسیاري از مخالفان و حتي موافقاني

سعد،  سردار ا تاش،  له، تیمور صرت الدو ثل ن ند م ياري كرد قدرت  به  سیدن  را در ر

وزيار  ه.ش. با تفسیر قانون اساساي ، 131۰از سال   اسدي، و در گاهي نابود شدند.

 دادگستري در نقل و انتقال قضات مجاز گرديد. 

سي ) یاز دار با امت كه  لی   شت 19۰1انگ یار دا فت را در اخت قه م.( ن ، عال

تصويب مجلا  بگذراناد،    از  تمديد قرارداد را مند بود كه

ه.ش. به يكباره در آمد ناایز ايران از  131۰لذا در 

يان  ضوع در جر كاهش داد. مو يادي  قدار ز به م فت را  ن

ما فت ا قرار گر شاه از  ه.ش. 1311آذر  16در  مذاكره 

مه  یاز نا شفت و امت مذاكرات برآ سیدن  جه نر به نتی

دارسااي را در آتااش سااوزاند و دسااتور داد مجلاا  لغااو 

امتیاز دارسي را اعالم نمايد. اما شركت نفت مقابله 

شروع  يران  یه ا سترده اي عل غات گ كرد وتبلی شديد  را ت

شد. براي اولین بار در اين دوره به زعم مقابله با 

براز خوشوقتي مي كردند. انگلی  موضوع انگلی ، مردم ا

 را به جامعه ملل ارجاع داد. 

طرفین درشورای جامع ملل حاضر شدند. نمايندگان ايران  عبارت بودند از 

بنش »داور وزير عدلیه وحسین عالئ شورای جامع ملل پ  از استماع توضیحات طرفین

کرد و گزارش  یه  یق و ته مامور تحق سلواکی را  جه اک ير خار به  وز طرفین را  وی 

مه ای  قت نا جه مواف ند و در نتی مذاکره پرداز به  شورا  سیدگی  بل از ر ساندکه ق ر

  کمپوان  ودشولاب بود. کو  مو  شدنددولت ايران وکمپانی  هر دو خوشحال از شورای جامعه خارج 

 وامهیاز را الغاء نمد.ه است مهیاز  را تمد د کندو .ولت ا ران ودشدقت ک  ب  طرف فا ق شده اتداند س  و.وساب . گر مّدت

م(، امهیاز نام  جد د امضاءشد ک  1933هـ ش )1312.ر تهران بین .ولت و رئیس کمپان  نفت شروع و .ر ور.ا.  مذاکرات

 م حق بهربر.اری از منابع نفه  ا ران را پیدا کر. و.ر واقع .وله  .ر .اول .ولت ا ران تشکیل .ا.ند 1993بر طبق آن انگلیسیها تا 

 

صر  شورويها عنا سي،  ستگاه پلی بت د جود مراق با و

كه در  تا اين ند  مي كرد يت  ست را تقو ه.ش.  13۰8كمونی
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به   ژرژ آقاپگف كارمند بازرگاني شوروي در تهران،

سي  شبكه جاسو سرار  شد. وي ا نده  لی  پناه سفارت انگ

شوروي در ايران را فاش ساخت و در اين ارتباط اشخاصي 

شورو با  بط  ستگیر و روا قوانین،د شد و در  یره    ي ت

شبیني  ستي پی هاي كمونی براي فعالیت سنگیني  جازات  م

يد. در  كب از  1316گرد گري مر ستي دي شبكه كمونی ه.ش. 

کشف شد كه دكتر اراني در راس آنان بود كه  ايراني 53

ه.ش.  1314محكومیتهااايي پیاادا كردنااد. رضاشاااه در 

مصطفي  رت يك ماهه اي به تركیه و مالقات بااااااامساف

 كمال

)آتاترك( رئی  جمهور آن كشور را داشت و تحت تاثیر  

تحولت تركیه قرار گرفت. در بازگشت روند حركت به سوي 

غاارب را تشااديد نمااود. در اواياال ساالطنت رضاااخان 

سترش  شورها گ با ك باط  يد و ارت غو گرد سیون ل كاپیتول

لف  يق مخت به طر سايگان،  با هم مرزي  فات  فت و اختال يا

د. بارها بر حق حاكمیت ايران نسبت به بحرين مرتفع ش

كه مستلزم   تاكید شد بدون اينكه اقدام جدي و عملي،

صورت پذيرد. قرارداد تعیین   مقابله با انگلی  باشد،

خط سر حدي ايران و تركیه با انضمام آرارات شرقي به 

ه.ش.(. قانون تعیین حدود  1311خاك تركیه منعقد شد )

ساحلي و منط هاي  صويب آب يا ت لت در در ظارت دو قه ن

ه.ش. (. با افغانستان بر اساس نظري كه  1313گرديد ) 

ماهون  45 نل ماك ماكلین و كل نرال  بل از آن ژ سال ق

ند، سي داده بود خش   انگلی شي از ب شم پو ستلزم ا كه م

بود، ستان  ستان و سی سان و بلوا سیعي از خرا با راي   و

حدود یین  قرارداد تع یه،  لت ترك یت دو شد  حكم ضاء  ام

ه.ش.( و بااالخره در جهاات هماااهنگي سیاساات در  1314)

منطقه پیمان دوستي و عدم تجاوز بین ايران و تركیه و 
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افغانستان و عراق در كاا سعد آباد به امضاء رسید ) 

هم در  1316 ند  مورد رود هیرم ه.ش.  1318ه.ش. (. در 

 قراردادي با افغانستان به امضاء رسید . 

سي و  بط سیا مدتها روا كه از  مان  با آل صادي  اقت

قبل شروع شده بود، پ  از نمايان شدن آثار جنگ جهاني 

 اول گسترش بیشتري يافت. 

شور و  سات ك ساختمانها و تاسی سیاري از  حداث ب ا

جام  ماني ان سان آل سیله كارشنا به و هن  له راه آ از جم

تاسای  دانشاگاه تهاران و گساترش مراكاز   مي گرفات.

ل به خارج و تصويب قوانین غالبا آموزشي و اعزام محص

حزب  سیدن  قدرت ر به  پ  از  ست.  ين دوره ا به ا بوط  مر

م.( با شروع جنگ،  1933ناسیونال سوسیالیست هیتلري )

به  يا  مان از راه در كالي آل مل  مانع ح سیها  انگلی

ايران شدند. آلمان راه شوروي را انتخاب كرد. سیاست 

بود اما رضاخان بريتانیا قطع رابطه با دولت هیتلري 

 تعلل نشان داد . 

ه.ش. آلمان خاك شوروي را مورد  132۰در اول تیر 

حد  شمني، مت مامي د جود ت با و یل  قرار داد. ارا له  حم

شوروي شد. مسئله رساندن مهمات به جبهه روسیه فقط از 

طريق راه آهن ايران حل مي گرديد، اما مشكل اعالم بي 

.ش. انگلاای  و ه 132۰تیاار  2۷طرفااي ايااران بااود. در 

روساایه يادداشااتهاي مشااابهي بااه ايااران تساالیم و از 

كه  ستند  ند و خوا ني کرد براز نگرا ها ا یت آلمان فعال

كاهش  پنجم  يك  به  يران را  قیم ا هاي م عداد آلمانی ت

دهد. پیغام خصوصي انگلی  هم واگذاري راه بود اما از 

شور و  ماتوم دو ك شد. التی جه ن به آن تو يران  طرف ا

، رضاخان را در وضع بغرنجي قرار داد. وي پیام هیلتر
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گاه  سحر  فت . در  پیش گر قت را در  فع الو ست د سیا

شهريور  مورد  132۰سوم  نوب  شمال و ج يران از  ه.ش. ا

تجاوز قرار گرفت. ارتشي كه تمام هم رضاخان صرف آن 

بود، مت   شده  توان مقاو نه  قواي بیگا گام ورود  به هن

ايت قرار نگرفت و از نداشت و از جانب ملت هم مورد حم

 هم پاشید . 

سالها او را  كه  شد  سل  غي متو به فرو اار  خان نا ضا  ر

كنار گذاشته بود. روسها شديدا با بودن رضاخان مخالف 

يم از  یر رژ يه و تغی شت قاجار سخن از بازگ تي  ند ح بود

هارت و  با م ظاهرا  ما  مد. ا پیش آ هوري  به جم سلطنت 

منتفي شد و قرار سوابق فراماسونري فروغي اين مسئله 

شد رضاشاه از سلطنت كناره گیري کند )تنها راه ااره 

در آن موقعیت استعفاء، به منظور جلوگیري از فرپاشي 

سلطنت  به  ضا  سرش محمدر بود( و پ سیم آن،  يران و تق ا

ئت  لی  در هی ست انگ فوذ سیا يق ن ين طر به ا سد و  بر

حاكمه ايران همچنان باقي ماند. رضا شاه با استعفاء 

فت .ا ید ر به تبع سلطنت  مرداد  ز  خان در  ضا   1323ر

 ه.ش. در ژوهانسبورگ در گذشت.

 محمدرضا پهلوی

محمد رضا ولیعهد بیست ساله با استعفاي رضاخان 

ند در  غي داده بود به فرو قین  كه متف قولي  بق  بر ط

ه.ش. در مقام سلطنت قرار گرفت و  132۰اواخر شهريور 

ل   گان در مج سط بیگان شور تو ظامي ك شغال ن شرايط ا در 

خان،  ضا  سقوط ر پ  از غاز آزادي  مود. آ ياد ن سوگند 

حضور قواي نظامي بیگانه بر توام با آثار شوم جنگ و  

جايع دوره  قام از ف براي انت مومي  ياد ع بود. فر لت  م

كاران و  مه جنايت بران و محاك به ج قول  با  شته  گذ
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استرداد امالك و رعايت قانون اساسي ، پاسخ گفته مي 

ضاء  به ام كه  به اي  سه جان مان  با پی يران  شد. ا

لی  و تار انگ ير مخ بولرد وز شوروي،  سفیر  سمیرنوف   ا

علي سهیلي وزير خارجه ايران رسید به متفقین پیوست و 

ضي  یت ار ستقالل و تمام شدند ا هد  لی  متع روس و انگ

ايران را محترم بشمارند. با استعفاي فروغي از نخست 

ه.ش.(.  132۰اسفند  18وزيري، سهیلي جاي او را گرفت )

یار  فت و آن را در اخت سكناس گر شار ا جازه انت لت ا دو

شت قین گذا شكیل و متف توده را ت حزب  ست  شوروي توان  .

مع  بود،  لی   یار انگ مه در اخت ئت حاك هد. هی نق د رو

الوصف احزابي را براي مقابله با توده شكل داد. بار 

مالي وارد  ظامي و  شاري ن هاي مست سپوو هیئت گر میل دي

بود.  ضي ن ست را ين سیا به ا لی   ما انگ شدند. ا يران  ا

 1۷و او در  سااهیلي بااار ديگاار در صااحنه گذاشااته شااد

ه.ش. بااه آلمااان اعااالن جنااگ داد و بااه  1322شااهريور 

ست. در آذر  حد پیو لل مت یه م فران   1323اعالم ه.ش. كن

صمیمات  یل ت لت و ارا ستالین و روزو شركت ا با  هران  ت

 مهمي در مورد جنگ گرفت، ايران پل پیروزي نامیده شد.

لف و  ستهاي مخت خورد سیا حل بر هاردهم م ل  ا مج

شاگريها و  مه اف بار نا بود. اعت ها  مه  بار نا رد اعت

پیشه وري رد شد. دكتر مصدق با مخالفت با اعتبارنامه 

سیها  به انگلی ستگي او را  بود واب صدد  ضیاء در  سید

نشان دهد. وي به اتفاق جمعي از نمايندگان اختیارات 

میسلپوم را لغو و او را از ايران اخراج كردند و با 

به خارج یاز  نوع امت هر  طاي  شغال اع یان در دوران ا

ساعد در  ند.  فت نمود شور مخال ه.ش.  1323فروردين  8ك

مرداد  خان در  ضا  شد. ر سهیلي  شین  ه.ش. در  1323جان

 ژوهانسبورگ در گذشت.
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لل  شور م شور ، من ين ك سلیم ا مان و ت ست آل با شك

كنندگان اولیه آن بود  متحد تهیه شد. ايران از امضاء

 1۷انه در كنفران  ) مسئله تخلیه ايران از قواي بیگ

ه.ش. ( پتسدام مطرح شد، و  1324م. مرداد  1945ژوئیه 

يران را  صله ا ند بالفا قت كرد یل مواف ستالین و ارا ا

شیما و  مي هیرو باران ات عد از بم ند. ب یه نماي تخل

طي  يران،  پن، ا شرط ژا ید و  سلیم بالق كازاكي و ت نا

يادداشااتي خواهااان خااروج قااواي بیگانااه شااد. وزراي 

ج تا خاار ند  فق كرد لاگر توا شاور اشاغاا ساه كا  12اه 

ه.ش. خاك ايران را تخلیه كنند. در همین  1324اسفند 

ئت  به هی تي  ير حمال مه آژ كه در روزنا شه وري  مان پی ز

حاكمه مي نمود، در پناه قواي شوروي و قواي مسلحي كه 

لت  فت. دو یار گر جان را اخت بود، آذرباي يده  تدارك د

لشراف كه تازه معرفي شده و در مركزي به رياست صدرا

جان  شورش آذرباي بل  بود، در مقا ختالف  مورد ا ل   مج

قدام  مي، ا ست حكی با ريا عدي  لت ب كرد. دو قدامي ن ا

شوروي را در حمايت از فرقه دمكرات مورد اعتراض قرار 

 داد و از انگلی  و آمريكا در خواست حمايت نمود. 

آذربايجان  ارتش سرا مانع رسیدن قواي دولت مركزي به

ه.ش. (. شااهرهاي آذربايجااان در  1324آبااان  3۰شااد ) 

كا  لی  و آمري فت. انگ قرار گر كرات  قه دم شغال فر ا

شان  مل ن ك  الع شوروي، ع قدام  بل ا گران، در مقا ن

سی   ستان، تا له كرد حزب كوم حوال  مین ا ند. در ه داد

عالم  مد را ا ضي مح ست قا به ريا ستان  هوري كرد لت جم دو

من  شت )به خود  1324دا هاي  عد حكومت ماه ب سه  ه.ش.(. 

مختااار آذربايجااان و كردسااتان در پناااه ارتااش ساارا، 

ند ) قد نمود حاد منع قت و ات شت  3قرارداد مواف ارديبه

هم  1325 فارس  ستان و در  عد در خوز ندكي ب ه.ش.(. ا
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سر به شورش برداشتند كه   گروههايي با حمايت انگلی ،

شوروي در آذ ست  با سیا لي  له عم جان و نوعي مقاب رباي

 كردستان بود. 

در اولین اجالس مجمع عمومي سازمان ملل اعالم شد 

منشور، علیه شوروي به شوراي  35كه ايران طبق ماده 

نده  سكي نماي ست، ويشین موده ا شكايت ن عالم  یت ا امن

كرد.  يران را رد  نب ا مات وارده از جا شوروي، اتها

ملل مسئله آذربايجان اولین موضوع دستور كار سازمان 

نوبنیاد بود و لذا مورد توجه افكار عمومي مطبوعات و 

بار  سلطنه  قوام ال فت.  قرار گر یه دول  ندگان كل نماي

گر در  اب و  6دي حزاب  با ا ستانه  ظاهري دو با  من  به

با عنوان نخست  شوروي، ولي باطنا متكي به سیاست غرب، 

با  ستقیم  مذاكره م هان  شد و خوا صحنه  ير وارد  وز

گرديد و باا هواپیمااي روساي باه   تفاستالین و مولو

مسكو رفت. پیشنهادهاي بدوي استالین سنگین بود. قوام 

فقط بهره برداري مشترك از نفت شمال را قول داد كه 

طرفین را  یت  شوراي امن ید.  قراردادي انجام ضاي  به ام

به مذاكره دعوت كرد. آمريكا، شوروي را به سبب ادامه 

ي به طمع اين كه نفت اشغال ايران تهديد كرد و شورو

لل  سازمان م يران در  شكايت ا ست آورد و  به د شمال را 

شد،  كرده با كا ن با آمري له اي  ند و مقاب قف بما متو

ه.ش.(. در  1325ارديبهشت  19قواي خود را خارج كرد )

نتیجه با حمله ارتش، آذربايجان از تجريه نجات يافت 

 ه.ش.( و قاادرت مركاازي بااا حماياات غاارب 1325آذر  21)

ه.ش. با شكست  1325تثبیت شد و كردستان هم در اسفند 

 جمهوري كردستان و اعدام سران آن حف  شد. 
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ه.ش.  1326مهااار  29مجلااا  پاااانزدهم در 

ساد ایكف را كان لم يكن اعاالم، و  –موافقتنامه قوام 

لت از  قوق م ستیفاي ح براي ا كه  مود  لف ن لت را مك دو

اين تصمیم  شركت نفت انگلی  و ايران، اقدام نمايد.

باعث عصبانیت شوروي و مسرت آمريكا و نگراني انگلی  

خالف  بر  قوام  شت.  بال دا به دن ثاري را  يد و آ گرد

سالهاي  شد.  شته  نار گذا قدرت ك ظار، در اوج   1326انت

ه.ش. كابینه هاي حكیمي، هژير، ساعد، منصور،  133۰تا 

تااامین   رزم آراء و عااالء در جهاات اسااتحكام دربااار و

 لت، تشكیل شدند . منافع م

و تیراناادزي بااه شاااه در  132۷بهماان  15واقعااه 

دانشگاه تهران، حكومت نظامي در تهران برقرار و حزب 

كارگزاران آن  عال و  ضاي ف شت و اع قانوني گ یر  توده غ

تارومال شدند و از سوي ديگر آيت هللا كاشاني دستگیر و 

پاره اي  جاد  با اي يد و  ید گرد نان تبع شور لب به ك

ی سان و تغی ل  موس شكیل مج با ت سي  قانون اسا رات در 

صابي  ضاي آن انت مي از اع كه نی سنا  ل   صويب آن مج ت

بودند شكل گرفت و شاه با شرايطي از قدرت منحل كردن 

 هر دو مجل  برخوردار گرديد . 

در دوره نخست وزيري ساعد، پ  از مذاكرات مفصلي 

نمايناادگان انگلسااتان و ايااران )گاا  و گلشااايیان( 

ايااران و  1933ارداد الحاااقي بااه قاارارداد نفتااي قاار

انگلی  را امضاء كردند. ساعد قرارداد الحاقي را در 

پايان دوره پانزدهم به مجل  برد ولي به لحام مقاومت 

اقلیت برجسته آن روز مجل ، فرصت تصويب پیدا نشد. و 

عث  حاقي، با قرارداد ال مون  شده پیرا جام  مذاكرات ان

ن ماهیت استعماري قرارداد قبلي آگاهي مردم و افشاشد
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گرديد. دولت ساعد نتوانست دوام بیاورد واستعفا كرد. 

پ  از او علي منصور به نخست وزيري رسید. او هم پ  

از رد قرارداد الحاقي از طرف مجل  شانزدهم، جاي خود 

رئی  ستاد ارتش داد. قرارداد الحاقي   را به رزم آرا،

به صوص  سیون مخ به كمی ل   صدق  در مج تر م ست دك ريا

صراحتًا  عاتي  صاحبه مطبو يك م ضمن  شد و او  گذار  وا

و نیز قرارداد الحاقي 1933  قرارداد دارسي و قرارداد

را بي اعتبار دانست. انگلستان براي مقابله با نهضت 

لیج  قه خ يد در منط بي جد ستقل عر سئله دول م تدا م اب

فارس را مطرح كرد كه خوزستان ايران را هم شامل مي 

حام  يران از ل قرار دادن ا ضیقه  براي در م سپ   شد. 

اقتصادي، دو شعبه بانك انگلی  در ايران را تعطیل و 

وديعااه ) يااك میلیااون لیااره خواسااتار بازگرداناادن 

سترلینگ به ا تي  هاي پرداخ سترداد وام نك و ا به با  )

لغ  هم مب فت  پاني ن شد و كم يران  نان ا  15۰بازرگا

گر خود را از  پول  مان  یون تو يران میل صادي ا دش اقت

 خارج كرد.

گلشايیان كه منافع انگلی  را در  –قرارداد گ   

شدن  لي  صل م يد و ا عالم گرد مردود ا كرد،  مي  ف   فت ح ن

ه.ش.  1329صنعت نفت در سراسر كشور در آخرين روزهاي 

تصويب و پ  از سقوط كوتاه مدت عالء، دكتر محمد مصدق 

ه اول مااامور اجاارا آن شااد. طااي يااك سااال و ناایم دور

زمامداري دكتر مصدق به منظور جلوگیري از اجراي ملي 

شكايت   شدن صنعت نفت، تهديد نظامي، محاصره اقتصادي،

به شوراي امنیت و ديوان لهه، اعزام هیئتهايي از نوع 

جاك  و استوك  و وساطت هاي آمريكا پیش آمد تا اينكه 

دكتر مصدق با شاه نتوانست در معرفي دولت به توافق 
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سد و استعفا كرد و قوام السلطنه روي كار آمد بر

ولي حكومت اهار روزه قوام السلطنه ساقط گرديد و با 

 انگلی  قطع رابطه صورت گرفت . 

با انتخاب مجدد دکتر مصدق به نخست وزيري، دكتر مصدق اختیار 

قانون گذاري را به دست آورد و مجل  را منحل كرد. شاه توانست 

د ومصدق را عزل نمايد. آمريكا و انگلی  و از اين وضع بهره گیر

مرداد  28تا  25عوامل آنها، ئوطئه شكست نهضت را ایدند و حوادث 

ه.ش. شكل گرفت. گر اه آيت كاشاني علي رغم جو موجود، در  1332

تايي  2۷ قوع كود صدق، او را از و تر م به دك مه اي  طي نا مرداد 

تال خرين  سفانه آ لي متا ساخت و لع  هدي مط سط زا جاد تو براي اي ش 

زاهدي با   سرلشكر مرداد ( 28اتحاد نقش برآب شد و فرداي آن روز ) 

كه در  عي  سط جم لی  تو هي انگ سیا و همرا سازمان  كا و  لت آمري ستقیم دو يت م حما

تا  يري كود ست وز فت و نخ ست گر مت را در د ساني حكو ند به آ يده بود تدارك د خل  دا

 شد.

ه.ش. درآمااد حاصاال از فااروش نفاات  1352در سااال 

افزايش يافت و اعالم شد كه ايران حاكمیت بر نفت را 

با  ستان  مان در افغان مین ز ست و در ه ست آورده ا به د

شاه  براي  گري  شداري دي كه ه شد  عالم  هوري ا تا جم كود

بود. به دنبال اهارمین جنگ اعراب و اسرائیل و اعالم 

نب غرب از جا تي  حريم نف فت  ت شكه ن هر ب مت  عراب، قی ا

ايران اهار برابر افزايش يافت و دريافت آن به انان 

میزاني رسید كه نظام شاه از هزينه آن عاجز ماند و 

سخاوتمندانه به بسیاري از كشورها وام يا كمك بالعوض 

داد و به خريد تسلیحات انبوه مدرن پرداخت تا عنوان 

قه  ندارم منط يد و ژا یدا نما ند پ شود. قدرتم شناخته 

ارتش ايران در پیروي از سیاست آمريكا در جبهه ظفار 

به سركوبي مبارزين علیه سلطان عمان پرداخت. اختالفات 

سلحانه  خورد م تا بر فت و  شدت يا عراق  يران و  مرزي ا

ه.ش. باااا  1353پااایش رفااات و سااارانجام در اسااافند 
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مرز  ید و  شتي انجام صلح و آ به  ير  مه الجزا موافقتنا

 ور به طور دائم مشخص شد.ثابت دو كش

سال  ماه  من  سقوط  135۷بالخره در به شاه  يم  رژ

 کرد و جای خود را به جمهوری اسالمی داد.
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ابوالفضاال محمااد اباان حسااین : تاااريخ  بیهقاای، -

بیهقی،تصااحیح علاای اکباار فیاااض،تهران، کتاااب فروشاای 

 .135۰ايرانمهر، 

غول،  هد م يران ع لت در ا ين و دو شیرين: د یانی ،  ا ب

 . 13۷۰، تهران، مرکز نشردانشگاهی، 1ج

بیانی ، ملکزاده : تاريخ سکّه از قديمیترين ازمنه  -

ات دانشااگاه تااا دوره ساسااانیان، تهااران، انتشااار

 .13۷۰تهران،

ا بیات، عزيزهللا: تاريخ مختصر ايران، تهران، انتشارات 

 ، چ دوم. 13۷2دانشگاه شهیدبهشتی، 

بیرونی ، ابو ريحان محمد ابن احمد، آثار الباقیه،  -

یر،  یر کب هران، ام شت، ت نش سر بر دا مه اک ،چ 13۷۷ترج

 اهارم.

هاای سیاسای، تهاران، ا پازارگاد، بهاء الدين: مکتاب

 انتشارات اقبال، بی تا. 

سی  ماعی و سیا تاريخ اجت ساندر:  يان، الک ا پادماگر

« آرمناکااان ، هونچاکیااان و داشناکسااوتیون»ارامنااه 

گی  سازمان فرهن شارات  هران، انت سی، ت مۀ گیوآقا ترج

 .1352پاد، 

پهنادايان،شاهین: تاريخ محتصر تحول دولت در اسالم، -

 .138۷مهر،تهران، نشر زرين 

شر  - موت،تهران ، ن مداران ال خرين زما اا : آ ااااااا

 .138۷زرين مهر، 

پیر نیا، حسن و عباس اقبال: تاريخ ايران  از آغاز  -

یام، شارات خ هران، انت يه، ت قراض قاجار ،چ 13۷5تا ان

 هفتم.
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يرايش  - يران، و تاريخ ا ساطیری  صر ا اا : ع ااااااا

 .13۷۷ند، سیروس ايزدی، تهران، انتشارات هیرم

گار  - يران در روز های ا شهر  يا ، ن. :  سکا  لو  پیگو

ضا،تهران،  يت هللا ر مه ، عنا سانیان، ترج یان وسا پارت

 ، چ دوم .13۷2انتشارات علمی و فرهنگی، 

ا تقی زاده، حسن: از پرويز تا انگیز، به کوشش عزيزهللا 

 . 13۷9علیزاده، تهران، انتشارات فردوس، 

دم عربستان  وقوم عرب در اوان :تاريخ مرااااا ااا -

 .13۷9ظهور اسالم، تهران، انتشارات فردوس، 

ا حکماات ، علاای اصااغر: تاااريخ اديااان،تهران، گوتااه، 

 ،چ پنجم.13۷1

شای، ج تاريخ جهانگ لک:  لدين عطام عالء ا جوينی،  ، 3ا 

، 1366ااپ محمدرمضانی، تهران، انتشارات پديده خاور، 

 چ دوم .

جاني، منهاج - لدين  جوز سراجا بن  مان  قات  عث الدين: طب

تاب،  یاي ك هران: دن سالم، ت يران و ا تاريخ ا صري در  نا

1363. 

جونز،ساارهارفورد : آخاارين روزهااای لطفعلاای خااان  -

 .1356زند،ترجمه هما ناطق،تهران ، امیر کبیر،

ا جهانگیر میرزا: تاريخ نو، به اهتمام عباس اقبال، 

 . 132۷تهران، انتشارات علمی، 

مانی، ج  تاريخ عث قی اوزون:  سماعیل ح لی، ا اارش  ا 

مه 1و2 شارات روزنا هران، انت خت، ت يرج نوب مه ا ، ترج

 . 1368کیهان، 

ااا حاااف  اباارو، نورالاادين عباادهللا باان عبدالرشااید 

بخش »البهدادينی)الخوافی(: مجمع التواريخ السلطانیه 

قان يان و رفی صر، نزار غرب و م يه، م فاء علو به «خل  ،
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مدمدرساای زنجااانی، تهااران، انتشااارات اهتمااام مح

 . 1364روزنامه اطالعات، 

نامه،  الملك، ابوعلي حسن بن علي: سیاست خواجه نظام -

 . 2، ج13۷2ااپ عباس اقبال، تهران: انتشارات اساطیر، 

الدين الحسیني: حبیب  الدين بن همام میر، غیاث خوانده -

و  السیر في اخبار افراد بشر، ااپ محمد دبیر سیاقي

 .  1353الدين همايي، تهران: انتشارات خیام،  جالل

یان،  - حرين و فاطم یان ب یان: قرمط يه ، میخائل دخو

ترجمااۀ دکترمحماادباقر امیرخااانی، انتشااارات سااروش، 

 . 13۷1تهران، 

ا دفتری ، فرهاد: تاريخ و عقايد اسماعیلیان، ترجمه 

 . 13۷5ای، تهران، نشر فرزان روز، فريدون بدره

ای و ت، ويل: تاريخ تمدن ، مترجم فريدون بدرها دوران

 .  13۷3ديگران ، تهران، انتشارات علمی فرهنگی ، 

 .13۷۰دوستخواه، جلیل: اوستا،تهران، مرواريد، -

مد  - مت مح به ه شعرا:  تذکره ال سمرقندی:  شاه  دولت

 ، چ دوم.1366رمضانی،تهران،کاللۀ خاور،

مه  - ماد، ترج تاريخ  ياکونف، ا. م :  شاورز، د کريم ک

 ، چ سوم.13۷1تهران ، انتشارات علمی وفرهنگی، 

شارات  هران، انت مه ، ت غت نا بر: ل لی اک خدا، ع ا ه

 ، چ دوم. 13۷۷دانشگاه تهران، 

طوال ،  بار ال بن داود: اخ مد  فه اح نوری، ابوحنی ا دي

، چ 1381ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، نشرنی، 

 پنجم.

در تهای بزرگ در جنگ جهانی ذوقی، ايرج: ايران وق -

 . 136۷دوم، تهران ، پاژنگ، 
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اقتصاادی نفات اياران،  –اااااااا : مسائل سیاسای  -

 ، چ دوم.13۷2تهران، پاژنگ،

، تهااران، ، 2و1دولاات آبااادی : حیااات يحیاای، ج  -

 ، چ پنجم . 13۷1انتشارات عطار، 

ا راوندی، محمدبن علی بن سلیمان: راحه الصدور و آيه 

ر تاااريخ آل ساالجوق، تهااران، انتشااارات الساارور د

 ، چ دوم. 1364امیرکبیر، 

رانسیمان ، استیون : تاريخ جنگهای صلیبی، جلدهای  -

می 3تا1 شارات عل هران ، انت شف، ت نواهر کا مه م ، ترج

 ؛چ اهارم138۰فرهنگی، 

هران،  ضل هللا، ت شیدالدين ف جه ر شم: خوا جب زاده، ها ا ر

 .13۷۷انتشارات طرح نو، 

اده شفق،صااادق: تاااريخ ادبیااات ايااران، رضااا ز -

 .1352شیراز،دانشگاه پهلوی، 

رويمر، ه . ر  و ديگران: تاريخ ايران دورۀ صفويان  -

)پژوهش دانشگاه کمبريج(، ترجمه يعقوب آژند، تهران، 

 ،چ دوم .1384انتشارات جامی، 

: تااااريخ اياااران دوره تیماااوری )  ااااااااااا -

ه يعقوب آژند، تهران، پژوهشگاهدانشگاه کمبريج(، ترجم

 . 13۷9انتشارات جامی،

روملااو، حسن:احساان التواريخ،تصحیصااچالز نااورمن  -

 .1342سیدنی،تهران ،انتشارات صدر،

بل از   - يران ق مردم ا تاريخ  سین:  کوب، عبدالح ين  زر

 ، چ سوم.13۷1اسالم ، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

ساسانی تا اااااااا : تاريخ مردم ايران از پايان  -

، چ 13۷1پايان آل بويه، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

 سوم.
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: تااريخ ماردم اياران بعاد از اساالم،  ااااااا ا

 ، چ ششم. 13۷1تهران، انتشارات امیرکبیر، 

، 13۷6: کارنامۀ اسالم، تهران امیر کبیر ،  اااااا -

 چ پنجم.

اا - یر ،  اااا یر کب هران ، ام سالم ، ت مداد ا : با

 ، چ هشتم .13۷۷

مه  يران، ترج ستان و ا به ارمن سافرت  بر، ب.ام: م ا ژو

 . 134۷محمد مصاحب، تبريز، اهر، 

» ساوری ، محمد فتح هللا بن محمد تقی ، تاريخ محمدی  -

، بااه اهتمااام غالمرضااا طباطبااای «احساان التااواريخ

 . 13۷1مجد،تهران، امیر کبیر، 

ساااامی،علی: تمااادن ساساااانی، شیراز،دانشاااگاه  -

 .1342شیراز،

، ترجمااه 2ااا سااايک ، سرپرساای: تاااريخ ايااران، ج

یا  شارات دن هران، انت نی، ت عی گیال سیدمحمدتقی فخردا

 . 13۷2کتاب، 

، تهران، ااپ 1ا سپهر، لسان الملک: تاريح قاجاريه، ج

 ها ق.  1385اسالمیه، 

شا مه ع  بزرگ: ترج يوش  شته دار شهبازی، ا سنگنب پور 

 . 2534تهران، انتشارات موسسه تحقیقات هخامنشی، 

مام  به اهت له،  ضی: اهارمقا ظامی عرو سمرقندی، ن ا 

، چ 13۷۷محماادمعین، تهااران، انتشااارات امیرکبیاار، 

 يازدهم. 

کامبیز  مه  صفويه، ترج صر  يران ع جر: ا سیوری، را ا 

 . 13۷2عزيزی، تهران، نشر مرکزی، 

هاای شاهنشااهان هخامنشای، نا شارپ، رلف نارمن: فرما

 . 1346های شاهنشاهی، شیراز، شورای مرکزی جشن
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ای، محمدبن علی بن محماد: مجماع النسااب، ا شبانکاره

 . 1363ااپ میرهاشم محدث، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

يران  تاريخ ا بر  تاه  مروری کو ضا:  شعبانی، ر از » ا 

يه يان دوران قاجار تا پا ها  صر ماد غاز م هران، ت« آ

 . 138۰انتشارات سخن، 

: تاريخ اجتماعی ايران  در عصر افشاريه،ج اااااا  -

 .1369،  تهران، انتشارات  نوين،2و1

هران،  - يران، ، ت ماعی ا تاريخ اجت بانی  اا : م اااا

 .13۷8قوم ، 

جار،  سلطنت قا يران در دورۀ  صغر: ا لی ا شمیم، ع ا 

 ، چ پنجم. 13۷4تهران، نشر افکار، 

شتری، يل  ا شو عالم و ذ فه ال خان: تح بداللطیف  میرع

 . 1363تحفه، به اهتمام صمدموحد، تهران،طهوری، 

عات  هران، مطبو يران، ت ناق ا گان: اخت ستر ، مور ا شو

 ، چ اهارم.1351صفی علی شاه، 

شهرستانی،محمدبن عبدالکريم: الملل والنحل، ترجمه  -

افضل الدين صدر ترکۀ اصفهانی،تصحیح محمد رضا جاللی 

  .1363نايینی،تهران، اقبال،

ا شهیدی، سیدجعفر: تاريخ تحلیلی اسالم، تهران، مرکز 

 ، چ بیست و اهارم.13۷8نشر دانشگاهی، 

صغر  - لی ا مه ع بابلی، ترج لواح  يرا، ادوارد : ا شی 

 .1341حکمت، تهران ، ابن سینا ف 

قرن  - نی  در  نی ايرا های دي نبش  سین : ج صديقی، غالمح

 ، چ دوم. 13۷5ی، تهران ، پاژنگ،های دوم وسوم هجر

: تاريخ ادبیات ايران،تهران، ج - ،  8تا1صفا، ذبیح هللاّ

 ، چ شانزدهم. 138۰انتشارات فردوس،
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تاريخ الرسل »ا طبری، محمدبن جرير: تاريخ طبری 

، ترجمااه ابوالقاساام پاينااده، تهااران، «و المللااوک

 ، چ دوم. 1362انتشارات اساطیر، 

خ عرب و اسالم، ترجمه محمدتقی ا علی ، امیرعلی: تاي

ها ق  14۰1فخرداعی گیالنی، تهران، انتشارات گنجینه، 

. 

جوامااع الحکايااات ولوامااع  عوفی،سااديدالدين محمااد: -

الرواياااات ،تصاااحیح مظااااهر مصااافا ماااامیر باااانو 

 .1361کريمی،تهران،فخر رازی،

ااااا :لباب اللباب: به سعی ادوارد بروان(،ترجمه  -

 ،عباسی،تهرانمقدمه از محمد 

 .1361فخر رازی ،

مل،  - صحیص ژول  به ت شاهنامه،  سم:  سی، اابوالقا فردو

 .1369تهران انتشارات سخن،

از فروپاشی دولت » ا فرای، ر.ن: تاريخ ايران مجموع 

سلجوقیان مدن  تا آ سانیان  سن « سا مه ح هارم، ترج ج ا

 ، چ دوم. 13۷2انوشه، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

یرزابزرگ قائم مقام: جهاديه با مقدمه ا فراهانی، م

يران  نگ ا شارات فره هران، انت قامی، ت قائم م هانگیر  ج

 ق .  . ها 1234زمین، تجديد ااپ از روی ااپ سال 

سمت ،  - هران،  يه،  ت تاريخ آل بو صغر،  لی ا هی، ع فقی

13۷8 . 

تاريخ تحولت اجتماعی »ا فوران، جان: مقاومت شکننده 

ترجمه احمد تدين، تهران، موسسه خدمات فرهنگی « ايران

 ، چ اهارم. 1382رسا، 

سرزمین  - بريج  يران کم تاريخ ا بین:  یام  شر ، ويل فی

 .1386ايران، ترجمه تیمور قادری،تهران ، امیر کبیر، 
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اسااالم قااادری ، حاااتم : انديشااه  هااای سیاساای در  -

 .13۷8وايران، تهران ،  انتشارات سمت، 

بن  لی  بن ع بدهللا  سم ع لدين ابوالقا مال ا شانی، ج ا کا

محمااد: زبااده التااواريخ، تهااران، موسسااه مطالعااات و 

 ، چ دوم. 1366تحقیقات فرهنگی، 

کاتوزيااان، همااايون : اقتصاااد سیاساای ايااران از  - 

ضا  مد ر مه مح لوی، ترج سلۀ په يان سل تا پا شروطیت  م

، چ 13۷۷فیسی و کامبیز عزيزی ، تهران ، نشر مرکز ،ن

 ششم .

کامروئن،جورج: ايران درسپیده دم تاريخ،ترجمه حسن  -

 .1365انوشه،تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،

کاااای باااار: ديانااات زرتشااات، ترجماااه فريااادون -

 .1348وهمن،تهران،بنیاد فرهنگ ايران،

ب  - جار و  يران دوران قا کی آر : ا مدن کدی ، نی ر آ

 .1381رضا خان، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران ققنوس،

:  ريشااه هااای انقااالب اسااالمی، ترجمااه  ااااااااا -

 . 1369عبدالرحیم گواهی، تهران ، انتشارات قلم،

کااورت ، آملاای : هخامنشاایان، ترجمااه مرتضاای ثاقااب  -

 .13۷8فر،تهران، انتشارات ققنوس،

یداری - تاريخ ب سالم :  ناظم ا مانی ،  یان،  کر ايران

 ، چ پنجم.13۷6تهران، نشر پیکان، 

ا کريستن سن، آرتور: ايران در زمان ساسانیان، ترجمه 

 ، چ نهم.13۷4رشید ياسمی، تهران، دنیا کتاب، 

اااااا :مزدا پرستی در ايران، ترجمه ذبیح هللاّ صفا،  -

 .135۷تهران،شرکت مولفان ومترجمان ايران،

اا - لت د اااا ت و دو ضع مّل شاهی : و گار  شاهن ر روز

لوم  شگاه ع هران، پژوه يف ت بی مینو مه مجت سانی، ترج سا

 ،چ دوم. 13۷4انسانی و مطالعات فرهنگی، 



طنت پهلويلتاريخ ايران از آغاز تا پايان س  13۷

2 
اا - صفا،   ااااااا بیح هللا  مه ذ یان،  ترج : کیان

 ، چ ششم.1381تهران ، علمی و فرهنگی ، 

شارات  هران، انت شروطه، ت تاريخ م مد:  سروی، اح ا ک

 ، چ هجدهم. 13۷6امیرکبیر، 

: تاريخ هجده سالۀ آذربايجان، تهران ،  ااااااااا -

 ، چ يازدهم .13۷6امیر کبیر، 

اا  - هران،  اااااا ستان، ت ساله خوز صد  تاريخ پان  :

 .13۷3آنزان، 

ر کلیمان، اوتاکر،تاريخ جنبش مزدکیان،ترجمه جهانگی -

 .1359فکری ارشاد،تهران،توس،

کلوزنر ، کار ل: ديوانسالری در عهد سلجوقی، ترجمه  -

 .1363يعقوب آژند، تهران ، امیر کبیر ، 

بن  مد  مدبن اح مه مح توح، ترج عثم: الف بن ا کوفی، ا ا 

، 13۷2مستوفی مروی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

 چ دوم.

گرن، گئو ويدن: مانی وتعلیمات او،ترجمه نزهت صفای  -

 ، ويرايش دوم ااپ اول. 13۷6اصفهانی،تهران، نشر مرکز،

يران،  گاردان در ا نرال  يت ژ خاطرات مامور گاردان:  ا 

، چ 1362ترجمه عباس اقبال، تهران، انتشارات گزارش، 

 دوم. 

ا گرديزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک: تاريخ گرديزی، 

 . 1363تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران، دنیاکتاب، به 

مه  - سالم، ترج یامبر ا تاريخ پ سم :  جی ، ابوالقا گر

محمااد ابااراهیم آيتاای، تهااران، انتشااارات دانشااگاه 

 .1369تهران،

ااا گروسااه، رنااه: امپراتااوری صااحرانوردان، ترجمااه 

گی،  می و فرهن شارت عل هران، انت کده، ت سین می عبدالح

 ، چ سوم. 1368



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   13۷3 

شو - يران دورۀ گر تاريخ ا بريج  تاريخ کم یاد:  يچ، ايل

جامی،  شارات  هران، انت شالگونی، ت هرام  مه ب ماد، ترج

138۷ . 

مه  - سالم، ترج تا ا غاز  يران از آ مان: ا شمن ، رو گري

، چ 13۷2محمد معین، تهران ، انتشارات علمی وفرهنگی ،

 دهم .

مه  سالم، ترج مت در ا لت و حکو کی.اس: دو تون، آن. ا لمب

شارات سیدعبا هران، انت هی، ت هدی فقی صالحی و محمدم س 

 . 13۷4عروج ، 

ا ااااااااا : ايران عصر قاجار، ترجمه سیمین فصیحی، 

 . 13۷5مشهد، انتشارات جاودان خرد، 

ا لوئی  ، برنارد: فدائیان اسماعیلی، ترجمه فريدون 

ای، تهران، موسسه مطالعاات و تحقیقاات فرهنگای، بدره

13۷1 . 

به  1815هنری ويلسون: تاريخ اروپا از  ا لیتل فیلد،

شارات  هران، انت غی، ت اه دا قره  يده  مه فر عد، ترج ب

 ، چ سوم. 13۷3علمی وفرهنگی، 

لذهب و  مروج ا سین:  بن ح لی  سن ع سعودی، ابوالح ا م

نده،  سم پاي مه ابوالقا جوهر، ج اول، ترج عادن ال الم

 ، چ پنجم. 13۷4تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 

اا  سم ا : اااا مه ابوالقا شراف، ترج یه و ال التنب

گی،  می و فرهن شارات عل هران، انت نده، ت ، چ 1381پاي

 سوم. 

مام ادوارد  به اهت يده،  تاريخ گز مدهللا:  ستوفی، ح ا م

 ، چ دوم.1361بروان، تهران، دنیا کتاب، 

هران،  - يان، ت تاريخ اد صۀ  جواد: خال مد  شکور، مح م

 ، چ پنجم.13۷2انتشارات شرق،
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: تاريخ سیاسی اجتماعی اشکانیان ) به  اااااا -

کالج ،  مالکوم  یان  ماعی پارت تاريخ اجت تاب  ضمام ک ان

، چ 13۷4ترجمه مسعود رجب نیا(، تهران ، دنیا کتاب، 

 سوم .

اااااااا : فرهنااگ فاارق اسااالمی، مشهد،آسااتان قاادس  -

 .1368رضوی،

قوب - صفوی،ترجمه يع لت  یدايش دو شل م. :پ مزاوی، می

 ، چ دوم.1368آژند،تهران،نشر گستره، 

به  سلطانیه،  مآثر ال بدالرزاق:  لی، ع تون دنی ا مف

بن  شارات ا هران، انت شار، ت صدری اف سین  مام غالمح اهت

 ، چ دوم.1351سینا، 

بار   - فاء باخ عام الحن لي: الت بن ع مد  يزي، اح مقر

مد  مي مح مد حل یق مح فاء، تحق فاطمیین الخل مه ال الئ

 . 138۷-1393جل  الللشون السالمیه، احمد، قاهره: الم

: اغاثه المه بكشف الغمه و تاريخ الجماعات اااااا  -

مه و  تالیف و الترج جه ال بع ن قاهره، مط صر،  في م

 .194۰النشر، 

اا   - ثار اااا طط و آ بذكر الخ بار  مواع  و العت : ال

 تا.  )خطط مقريزي(، بیروت: دار صادر، بي

ف - طاهر: آ بن  سی،مطهر  مد مقد مه مح رينش وتاريخ،ترج

 .13۷4رضا شفیعی کدکنی، تهران آگاه،

: احسن التقاسیم فی معرف[ ال قالیم، تصحیح اااااا  -

علاای نقاای منزوی،تهران،شاارکت مولفااان ومترجمااان 

 .1361ايران،

سهامی  - شرکت  هران،  شعوبیه، ت ضت  سینعلی: نه ممتحن،ح

 ، چ دوم.13۷۰کتابهای جیبی، 

ضت  - اا : نه شارات ااااا هران ، انت لزنج، ت صاحب ا

 .1366دانشگاه شهید بهشتی، 



طنت پهلويلپايان ستاريخ ايران از آغاز تا   13۷5 

سیدبرهان - بن  مد  ند، امیرمح شاه:  میرخوا الدين خواند

 .1339روضه الصفا، تهران: انتشارات خیام، 

ا منفرد، مهدی فراهانی: مهاجرت علمای شیعه از حبل 

شارات  هران، انت صفويه ، ت صر  يران در ع به ا مل  عا

 . 13۷۷امیرکبیر، 

ضه ا  خی:  رو شاه يل ند  بن خاو مد  نده، مح میرخوا

شارات  هران، انت خوئی، ت ياب  باس زر هذيب ع صفاء، بت ال

 . 13۷2علمی، 

ا میرزاملکم خان: کلمات متخلیه، مجموعه آثار ملکم 

هران،  بائی، ت مدمحیط طباط ظیم مح تدوين و تن خان، 

 انتشارات علمی، بی تا.

سفرنا يا  سیرطالبی  خان: م لب  یرزا ابوطا به ا م مه، 

 . 1352کوشش حسین خديوجم، تهران، کتابهای جیبی، 

ااا میراحماادی، مااريم: نظااام حکوماات ايااران در دوران 

گی،  قات فرهن عات و تحقی سه مطال هران، موس سالمی، ت ا

1368 . 

نامدار ، مظفر : رهیافتی ب  مبانی مکتبها و جنبش  -

های سیاسی شیعه در صد سالۀ اخیر، تهران،  پژوهشگاه 

 .13۷6انسانی و مطالعات فرهنگی، علوم 

ا نرشخی، ابوبکر محمد بن جعفر: تاريخ بخارا، ترجمه 

صحیح  به ت صرالقبادی  بن ن مد  بن مح مد  صر اح ابون

، چ 1363محمدتقی مدرسی رضوی،  تهران، انتشارات طوس، 

 دوم. 

باکو،  - حريم تن سدۀ ت يان:  سول جعفر سی ور فی، مو نج

 .13۷3تهران، امیر کبیر، 

سی - شی نفی تاب فرو هران ، ک مدين:، ت بک خر سعید: با  ،

 .1348فروغی، 

 .1335اااااا : تاريخ خاندان طاهری،تهران ،اقبال،  -
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، 134۷اااااا : ماه نخشب، تهران ، امیر کبیر،  -

 چ سوم.

جالل  ـ سیرت  يدری:  ندزی ز مد خر لدين مح شهاب ا سوی،  ن

هران:  نوئی، ت بی می مام مجت به اهت نی،  لدين منکبر ا

 . 1365و فرهنگی، علمی 

ها در  - یان و عرب تاريخ ايران ئودور :  که ، ت نولد

هران خوی، ت ياب  باس زر مه ع سانیان، ترج گار سا  روز

، چ 13۷8پژوهشگاه علوم انسانی  ومطا لعات فرهنگی، ،

 دوم.

نااوائی، عبدالحسااین : کااريم خااان زنااد، تهااران،  -

 .1344انتشارات ابن سینا ،

: تاريخ ايوبیان،  واصل، جمال الدين محمد بن سالم -

لدهای  گی ، 5تا 1ج می فرهن شارات عل هران ، انت ، ت

1383. 

ا ولديمیرونا، استرويوالودمیال: تاريخ اسماعیلیان در 

میالدی(، ترجمه پاروين  12و  11) ۷-5های ايران در سده

 . 13۷1منزوی، تهران، نشر اشاره، 

مانی  - ئو :  يدن گرن،گ هت و مه نز مات او، ترج وتعلی

 .13۷6صفای اصفهانی،تهران نشر مرکز،

-ا هاجسن، ک.س: فرقۀ اسماعیلیه ، ترجمه فريدون بدره

 . 1364ای، تبريز: کتابفروشی تهران، 

صری،  صفای نا ضه ال تاريخ رو خان:  ضاقلی  هدايت، ر ا 

 تهران، بی نا، بی تا. 

هران، ندرانی، ت مه وحیدماز تواريخ ، ترج هرودوت:   ا 

 ، چ دوم. 138۰انتشارات افراسیاب، 

تواريخ،  جامع ال ضل هللا:  شیدالدين ف جه ر مدانی، خوا ا ه

به تصحیح محمدروشن مصطفی موسوی، تهران، نشر البرز، 

13۷3 . 
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اا سماعیلیان و  ا ااااااا سمت ا تواريخ )ق جامع ال :

شش  به کو قان(،  یان و رفی يان و داع یان و نزار فاطم

م پژوه و مح نش  مدتقی دا هران، مح جانی، ت سی زن د مدر

 . 2536بنگاه ترجمه و نشرکتاب، 

هران،  - مه ح.ا. م شاه ، ترج سقوط  يدون :  يدا ، فر هو

 .1365انتشارات اطالعات، 

مه  - يران، ترج لی در ا لت م شکیل دو تر : ت نت ، وال هی

، 13۷۷کیکاووس جهانداری، تهران ، انتشارات خوارزمی،

 چ اهارم .

اسماعیل دوم صفوی،ترجمه، کیکاوس اااااااااا : شاه  -

 .13۷1جهانداری،تهران ، انتشارات علمی فرهنگی،

یروز   - مه ف يالم ، ترج شده ا یای گم اا : دن اااااااا

 .13۷1فیروز نیا، تهران ، علمی فرهنگی ، 

ا همدانی، رفیع الدين اسحاق بن محمد: سیرت رسول هللا ، 

، 13۷5ز، ويرايش متن جعفرمدرسی صادقی، تهران، نشرمرک

 چ دوم. 

سن  - مه ، ح نی، ترج مدن ايرا يران وت مان: ا هوار، کل

 ، چ دوم.13۷5انوشه، تهران، امیر کبیر، 

مد آرام،  مه اح سالم، ترج تاريخ ا پی . ام:  لت ،  ا هو

 . 13۷۷تهران، انتشارات امیرکبیر، 

نادر  - بزرگ  مه  ترا، ترج ئین می مارتن: آ مازرن،  ور 

 .13۷2زاده، تهران نشر اشمه، 

تا  - سلوکیان  يران از  تاريخ ا سان:  شاطر ، اح يار 

مه  سمت اول(، ترج سوم ق سانیان)جلد  لت سا شی دو فروپا

 ، چ دوم.  13۷3حسن انوشه، تهران، امیر کبیر، 

اااااااااا: تاريخ ايران از سلوکیان تا فروپاشی   -

سن  مه ح سمت دوم(،ترج سوم ق لد  سانیان ) ج لت سا دو

 . 13۷۷بیر، انوشه، تهران، امیر ک
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قوبي،  - تاريخ يع قوب:  بي يع بن ا مد  قوبي، اح يع

، ترجمااه محماادابراهیم آيتااي، تهااران: 1و  2جلاادهاي 

 . ۷، چ13۷4انتشارات علمي و فرهنگي، 

یای  - هران ، دن صفاری، ت لت  تاريخ دو سن:  مائی ، ح يغ

 .13۷۰کتاب، 
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