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مقدمھ

د کھ خواننده بداند در زمان وقوع اتفاقی، در خواندن تاریخ وقتی سرگرم کننده و نھایتًا آموزنده میشو
.نقاط دیگر جھان کدام وقایع ھمزمان نیز اتفاق افتاده است

.مثًال وقتی دریا باز شد و موسی قوم یھود را از میان دریا عبور داد، در ایران و یونان چھ خبر بود
 سلطان حسین صفوی بودند ویا وقتی افغانھا پشت دروازه ھای اصفھان منتظر حملھ بھ نیروھای شاه

و درباریان و علمای دین بھ نخود لوبیا دعا میخواندند و آش درست میکردند، در اروپا و آمریکا چھ 
.میگذشت

داستان ھاایکھ حتی قبل از اختراع خط،  شاید والدین .گذشتھ ھر قوم و ملتی مملو ازاسطورھا است
مردم از ترس عوامل طبیعی برای دلگرمی، خودشان برای نخستین بار بھ فرزندانشان گفتھ اند و یا 

این داستانھا ھرچند شیرین و سرگرم کننده .ساختھ اند و یا بھر دلیل دیگری اسطوره آن مردمان شده
ھستند، ولی اگر تاثیر خوبی در زندگی جامعھ داشتھ باشند، تکرار و اشائھ آن نھ تنھا ضرری ندارد،

وبرگ زدن بھ اسطوره ھا مایھ گمراھی مردم شود، باید مردم را ولی  اگرشاخ .بلکھ مفید ھم ھست
بھرحال مشکل ترین و شاید بی ثمرترین کوشش، ایجاد شک درحقیقت .ازدروغ آنھا مطلع کرد

جوامعی کھ صدھا و ھزاران سال با .داستانھای تاریخی است کھ جزئی از باورمردم شده باشد
ال برایشان ممکن نیست موضوعی را کھ از کودکی در تکرار داستانی بھ آن معتقد شده اند، حا

.فراموش و یا نفی کنندذھنشان نقش بستھ بھ یکباره 

با جمع بندی و وصل نقطھ ھای تاریخی میتوان قسمتھائی از سطوح درونی جامعھ را شناخت و 
 ، نھ ولی  باید میراث ھای تاریخی را جمع بندی کرد.راھی برای حل مشکل امروز آن پیدا کرد

.فقط  شکوه و عظمت دوران گذشتھ را

مقام کورش در تاریخ ایران نھ از آنجھت واالست کھ او کشور گشای بزرگی بود، بلکھ ارزش اوبھ 
ھمچنین در میان بزرگان ادب ایرانی، مقام ارجمند .خاطر روش مملکت داری و میراث اوست

کھ بھ خاطر تاثیر فکری اشعارش بر فردوسی نھ فقط از بابت زیبائی و صالبت اشعار اوست بل
یا کھ عزرا با جمع آوری داستانھا و اسطوره ھای فراموش شده قوم یھود و .مردم ایران بوده است

ولی فردوسی کاری .نگارش تورات بعد از فرمان کورش دین بزرگی بر گردن قوم یھود دارد
.بمراتب عظیم تر را در تنگدستی و فشارھای اجتماعی کرده است

ببینید از ابتدای تاریخ تا .وقتی خواندن این مجموعھ تمام میشود، لحظھ ای بھ نقشھ دنیا نگاه کنید
ھمین جنگ دوم جھانی و تشکیل سازمان ملل و بھ رسمیت شناختن مرزھا و حتی بعد از آن کدام 

جواب مسلمًا .سرزمین ھا در جھان بیشتر مورد حملھ و تاخت وتاز بیگانگان قرار گرفتھ است
ایران کنونی، عراق، افغانستان، قفقاز، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، (ایران بزرگ 

.خواھد بود)قرقیزستان، ترکیھ شرقی و سواحل جنوبی خلیج فارس

تمام تمدنھای بوجود آمده در سرتاسر جھان بشکلی دارای حصار طبیعی مثل کوه، دریا و صحرا 
ولی سرزمین ایران بزرگ، سر راه ھر کشورگشای .ر گرفتھ اندبوده و یا باصطالح آخر خط قرا

جنگجوی متمدن و یا بیابانگرد بی تمدن شمالی، جنوبی، شرقی و غربی بوده و عالوه  بر ثروتمند 
لذا تاریخ غم انگیزسرزمین ایران .بودن خودش، نیز سر راه مناطق ثروتمند دیگر ھم بوده است

.ن و کشتار و غارت ثروتھا و بھ اسارت بردن اجدادمان بوده استمملو از تاخت وتاز این بیگانگا
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وبیابانگرد کھ بر ایران تاختند، بعد از مدتی ھمھ جالب اینجاست، این اقوام چھ متمدن و چھ بدوی
فرھنگ و خوی انسانی کھ ریشھ چندین ھزار سالھ درذات مردم ایران داشتھ، از میان .ایرانی شدند

تی کھ اقوام مھاجم بوجود آوردند دوباره سر از این سرزمین بیرون آورده و خاکستر و خون و نکب
جالبتر اینکھ وقتی این اقوام بدوی، قانون وعقیده ای را بزور بر این سرزمین تحمیل .میآورد

.کردند، ایرانیان آن  قوائد وعقاید را دگرگون، ایرانی و انسانی کرده و بخودشان پس دادند

رسی بحدیست کھ حکمرانان و خصوصًا مردم، از دولت عثمانی گرفتھ تا  شیرینی زبان فا
ھندوستان، خارج از سرحدات ایران بزرگ،  قبل ازرسیدن استعمار و دیکتاتورھا آنرا بعنوان زبان 

ولی آنچھ مایھ افتخار ایرانی است، ھدیھ این سرزمین، بھ .ملی و دیوانی خود انتخاب کرده بودند
. کھ سر در سازمان ملل متحد مزین بھ شعر سعدی و فرمان کورش باشدتا.مردم جھان است

.فرمانی کھ زیبنده ترین نشان بر پرچم سھ رنگ ایران خواھد بود

علم و ھنر و .بدون آزادی اقتصاد شکوفا نمیشود.آزادی سرچشمھ تمام موھبتھای اجتماعی است
.صنعت بھ جائی نمیرسند و جامعھ رشد نمیکند

فر چندین ھزار سالھ، مردم سرزمین ایران علی رغم اینھمھ کوشش و مبارزه برای در این س
استقالل و آزادی، ھرچند برای مدتی کوتاه طعم شیرین آنرا چشیده اند ولی  نتوانستھ اند آنرا بدست 

تالشھای پراکنده مردم  برای .آورده و مقام شایستھ خود را در میان ملتھای دیگر جھان کسب کنند
.دن بھ آزادی و یک زندگی ایده آل، بدون نتیجھ مانده استرسی

چرا بھ این روز افتاده ایم؟ راه حل چیست؟  اینھا در پایان این مجموعھ بھ نقد و بررسی گذاشتھ شده 
:و نتیجھ گیری میشود

!تصورغلط اینست کھ نیروھای مبارز منسجم نیستند و باید رھبری پیدا کرد
ھدف رھبری ید آموختھ باشیم کھ راه نجات پیدا کردن فرد رھبر نیست بلکھبعد از این ھمھ سال با

.است
ھدف رھبری باید یک قانون اساسی با الھام ازاعالمیھ جھانی حقوق بشر، مساوات بین مردم و 

.جدائی دین از حکومت باشد

در .کنند افراد حتی قبل از داشتن صالحیت رھبری، باید بھ آن اعالم وفاداری و سوگند یاد 
.آنصورت مردم میدانند آنھا کھ میخواھند رھبر بشوند ھدفشان چیست

:باشدنیاھیشبی اجملھرانیای اساسقانونسرآغازکھی روزدیامبھ

،یاجتماعشیآسانیتضمعدالت،توسعھبھتر،ی کشورساختنی برا،رانیامردمما
قانوننیاندگانیآوملتی آزادموھبتنیتضمرفاه،توسعھبوم،ومرزازدفاع

رتیمغابشرحقوقی جھانھیاعالمباھرگزآناصولتمامکھمیکنی منیمعرای اساس
ھربامردوزنمردم،تماموبودهجداشھیھمی براحکومتازنیدوباشدنداشتھ

.باشندی مساوحقوقی دارای نیدودهیعق

ز آنکھ مجلس موسسان تاسیس شود تدوین و با باید باھم پیش نویس این قانون اساسی را قبل ا
.استفاده از امکانات ارتباطی مدرن آنرا بھ نوعی رفراندم نسبی بگذاریم 
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من این حروف نوشتم چنانکھ غیر ندانست       توھم زروی کرامت چنان بخوان کھ تو دانی
زبان  کھ تودانییکیست ترکی و تازی درین معاملھ  حافظ         حدیث عشق  بیان کن بدان 
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پیدایش

در سیزده ملیارد و ھشتصد ملیون سال پیش "بیگ بنگ" بزرگ انفجاروقوعآغاز پیدایش کائنات، 
.ی، بھ اثبات رسیده استعلمتوسط دانشمندان، بطور 

 بھ عمر مربوط در محاسبات کھیالدی دانشمندان در انگلستان اعالم کردند م2008 سال اوائل
 را چھاده ملیارد و بزرگد سال اشتباه وجود داشتھ واکنون تاریخ وقوع انفجار کائنات یک ملیار

.ھشتصد ملیون سال پیش تعیین نموده اند
 بعد از دوازده سال و ھزینھ چندین ملیارد دالر، بیش از ھشت فرانسھدر سویس، نزدیک مرز 

 شروع کردند کھ عمًال 2008 جھان، باالخره آزمایشی را در ماه سپتامبرسراسرھزار دانشمند از 
یاس بی نھایت کوچک دوباره سازی شده و دانشمندان امیدوارند با این آزمایش نھ بمق"بیگ بنگ"

ینده آ بیگ بنگ را عمًال ثابت خواھند کرد بلکھ راه برای تولید انرژی ارزان در دھھ ھای وقوعتنھا 
.ھموار خواھد شد

"شدهیفن ھاوکینگ، ریاضیدان انگلیسی نقل استاز ی ولخداوند بوجود آورنده انفجار بزرگ بود :
".بعد از آن نظم جھان را بھ قوانین فیزیک و مکانیک سپرد

آنھا . حتی برای خدا ھم مالل آور بوده استو تنھا،)ھولبلک ( دنیائی فشرده در سیاھچال تجسم
شق فشرده اش را با  او ع.یدانند کھ او عاشق ھستی و عشق مطلق استمکھ بھ خدا اعتقاد دارند 
 میکند تا کھ بعدھا در ھر پخش روشنائیبا انفجار بزرگ، در کائنات آننوری فوق تصور، در 

و بھ این ترتیب ملکوت . نطفھ ھای ھستی بشوندھمدمنقطھ کھ حیات بوجود آمد ذره ای از خدا 
.ی وجود داشتھ باشدموجودآسمانھا ھمراه عشق در وجود ھر 

 رسالھ ھای مدرن علمی از سیزده و نیم ملیارد سال اساسوز ما میشناسیم بر ی جھانی کھ امربزرگ
فاصلھ زمین تا خورشید ھشت دقیقھ ( نوری تخمین زده شده است سال تا صد و ھشتاد ملیارد نوری

ی، خورشید ما یکی از صدھا ملیارد بزرگدر چنین پھنھ گسترده و ).یھ نوری استثانو نوزده 
 بیش از یکصد ملیارد کھکشان دیگر وجود جھانمیباشد در حالیکھ در "شیریراه "ستاره کھکشان 

.دارد
میان تمام داستانھای اسطوره ای، آنچھ فردوسی در شاھنامھ گفتھ بھ داستان علمی پیدایش کائنات  در 

.نزدیکتر است
یکی  آتشی  بر شده     تابناک          میان آب و باد از بر تیره خاک

تش بھ جنبش دمید          ز گرمیش  پس خشکی آمد پدیدنخستین کھ آ
وزان پس ز آرام  سردی نمود          ز سردی ھمان  باز ترّی  فزود

 پیش کھکشان راه شیری شروع بھ شکل گرفتن کرد و سال از انفجار بزرگ حدود ده ملیارد بعد
 و سیاره ھای ھمسایھ ما در پنج یش تشکیل شد و نھایتًا زمینپمنظومھ شمشی پنج و نیم ملیارد سال 

. قرار گرفتندخودملیارد سال پیش در جای 
 نمونھ ای از باکتری ھا ، و ھشت دھم ملیارد سال پیشسھین نشانھ ھای حیات بر روی زمین در اول

.و جلبکھا میباشد
 آمدن موجودات بدون استخوان بھ یک و ھشت بوجود اکسیژن و روئیدن انواع سبزیجات و رشد
.یشودم ملیارد سال پیش مربوط دھم

ی در پانصد ملیون سال پیش منجرمیشود بھ پیدایش خشک شدن آبزیان در دریا و حشرات در ظاھر
.یتوانسنتد در خشکی ھم زندگی کنندمماھیان بالدار کھ شش داشتھ و 

 در دریا سرآغاز بوجود آمدن دایانسور ھا درکوناگون ملیون سال پیش وفور حیوانات چھارصد
.شدسیصد ملیون سال پیش 
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 و از ھفتاد ملیون سال پیش شاھد بوجود آمدن حیوانات رفتھ ملیون سال پیش دایانسور ھا از بین نود
.کوچکتر ھستیم

 انواع حیوانات در خشکی و آب بوجود آمدند و حدود و و پنج ملیون سال پیش گیاھان گلدار شصت
 انواع موجودات علف خوار و گوشت خوار  کثرتباعثشصت ملیون سال پیش ایجاد علفزارھا 

.شد
 قاره ھا و بوجود آمدن انواع دیگری از حیوانات شدن این شصت ملیون سال، زمین شاھد جدا در

. اولین یخبندان در دو ملیون سال پیش میرسیمبھمثل ماموتھا و راینوسورھا بوده تا 
نزده ھزار سال پیش طول کشید باعث یجده ھزار سال تا پاھیست ویکمین و آخرین یخبندان کھ از ب

. متر شدھشتادپائین رفتن سطح دریاھا بمقدار 
ی خود را بھ علفزار ھا دادند بعضی از میمونھا و جا دوملیون سال پیش کھ جنگلھای زیادی از

. کنندمھاجرتشمپانزه ھا از جنگلھا بھ جلگھ ھا 
ند ولی روی دو پا راه میرفتھ و در  کوتاھی داشتقدیل استرالوپیتکاس ھا کھ مغزی کوچک و فس

یکرده اند کشف شده است کھ اینھا جای خود را بھ انسان راست مآفریقا سھ ملیون سال پیش زندگی 
و باالخره بعد از یک ملیون سال .قامت یا ھومو ارکتوس در یک ملیون ھشتصد سال پیش دادند

د آمدند کھ در یکی از یخبندانھا بزرگ  حدود صد وسی ھزار سال پیش پدینئاندرتالتکامل انسانھای 
بنام سال پیش ناپدید شده و بھ اعتقاد بعضی دانشمندان توسط انسانھای ھوشمند دیگری صدھزاردر 

: فردوسی در آفرینش مردم میگوید.ھمو ساپینس منقرض شدند
چو  زین  بگذری مردم  آمد پدید           شد  این بندھا  را سراسر کلید

رشد چو سرو بلند           بھ  گفتار خوب و خرد  کاربندسرش راست ب
ی میکنند و در قاره ھای مختلف بھ راحتی از یکدیگر زندگ انسانھاای کھ در نقاط مختلف گیتی تمام

. ھای ھمین انسانھای ھوشمند ھمو ساپینس ھستدنوادهقابل تشخیس ھستند در حقیقت 
یقا بطرف شمال و خاورمیانھ و اروپا و ھند بطرف رآفیر حرکت این انسانھا از جنوب و مرکز مس

ی بطرف استرالیا و مالزی و جھت شمالی از طریق باب جنوبشرق تا چین و از آنجا در دوجھت 
 آمریکای جنوبی در امتداد سواحل پرو تا انتھای جنوب شیلی بعداًٌبرینگ بطرف آمریکای شمالی و 

.استبوده 
ین مسیر طوالنی تا ده ھزار سال پیش بھ این شرح انھا در  فسیل ھای کشف شده این انساقدمت
خاورمیانھ، یک ونیم .یقای جنوبی، دو و نیم ملیون سالآفر.کنیا، چھارو نیم ملیون سال:میباشد

چین، .ھند، پانصد ھزارسال.آلمان، چھارصدھزار سال. سالھزاراسپانیا، ھشتصد .ملیون سال
.ژاپن، سی ھزار سال.استرالیا، چھل ھزار سال.ن سالاندونزی، یک ملیو.یک ملیون سال

پرو، .ونزواال، چھارده ھزار سال.یکای شمالی، یازده ھزار سالآمر.آالسکا، چھار ھزار سال
.شیلی، یازده ھزار سال.سالبیست و دو ھزار 

نھای بزرگ  تکامل انسان تا بیست ھزار سال پیش یخبندازمانین و تاثیر گذار ترین وقایع از مھمتر
یون سال بعلت ھای گوناگون از قبیل حرکت لکھ ھای خورشید و یا تغییر ملمیباشند کھ در این چند 

. مدار حرکت زمین جمعٌا بیست و یک بار اتفاق افتاده استین وزمجزئی محور حرکت 

البی است  مط بھ عقیده معتقدان بھ خدا، انفجار بزرگدر بغیر از دخالت خداوند ، کھ گفتھ شدآنچھ
 رسیده و نتایج ده ھا سال آزمایشات اثباتکھ در آزمایشگاه ھا و دانشگاه ھا توسط دانشمندان بھ 

.یباشدمناسا برروی سنگ ھای آسمانی و ماه 

در .است"رادیومتریک دیتینگ"ی باستانشناسان برایکی از روشھای بسیار معمول قدمت یابی
عی رادیو اکتیو کھ بھ مقدار زیاد در طبیعت یافت میشود و آن یطباین روش با مقایسھ ایزوتوپ ھای 
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میزان تغییر عمر "ضریب ثابت" از بین رفتھ اند و با در دست داشتن کھقسمت از این ایزوتوپ 
. دقیق عمر مواد را تعیین میکنندکامًالایزوتوپ، بطور 

.لیون سال محاسبھ شده است ملیارد و پانصد و چھل مچھار این میان عمر کره زمین بطور دقیق در
در این .استفاده میشود"رادیوکاربن دیتینگ" روش ازی زمانھای کوتاھتر در باستان شناسی برا

. میشوداستفاده کشف شده 1930کھ در سال )14C(روش از تغییرایزوتوپ کربن چھارده 
و این پارامتر می تواند بین  و برای مواد رادیواکتیآنھاستیمھ عمر اتم ھا معیاری از ناپایداری ن

١٨-نیمھ عمر رادیوایزوتوپ فلوئور.ین میلیون سال متفاوت باشدچندکسری از ھزارم ثانیھ تا 
.یقھ استدق١٢٠بطور مثال قریب 

 مواد مختلف، معیار مناسبی برای زمان در تحقیقات در کھ میزان آن ١۴ی نیمھ عمر اتم کربن ول
.باشدمی  سال ۵٧٣٠باستان شناسی است، 

 سال 3400000 آمدن خشکی باریک پاناما دربوجودین تغییرات در وضع دریاھا و خشکیھا آخر
:ھمچنین برای تجسم بھتری از وضعیت زندگی انسان باید تاریخ ھای زیر بیاد داشت. استپیش

. سال پیش2000000در افریقا در)آسترو لوپیتکوس(یمی ترین فسیل انسانھای میمون نما قد
. سال پیش2000000 آخرین یخبندان دروعشر

. سال پیش1800000یقا درافر مھاجرت انسانھای ھوموارکتوس از شروع
. سال پیش950000در اروپا در)شمپانزهمثل ( ھا از انسانھای ھومینیدز نشانھ
. سال پیش460000در ھای استفاده از آتش در چین نشانھ
 اولین نشانھ ھای خاکسپاری در خاور میانھ درو)راست قامت( شدن انسانھای نئاندرتال ظاھر

. سال پیش100000
یش شروع شد نھایتًا بطرف خاور میانھ ازطریق پ سال 1800000ین مھاجرتی کھ از افریقا اول

 سال پیش800000یق جبل الطارق در طر سال پیش و بطرف اروپا از 1400000مصردر
 پیش ساکن شدند و آخرین آنھا در انتھای سال55000 باالخره این انسان در استرالیا .شروع شد

. سال پیش11000جنوبی شیلی در
. سال پیش45000در ھنری بر روی سنگ در استرالیا اثر
. سال پیش40000درین ابزار سنگی در حوالی رود اردن اول

در غاری بنام کرومگنون در جنوب )ھوموارکتوس( جمجمھ انسان، مثل انسان امروزی کشف
. سال پیش38000یده میشود درنامی فرانسھ کھ انسانی بھمین نام غرب
در جھان )ھوموساپینس(ی جمعیت انسانھای ھوشمند فزونید شدن انسانھای نئاندرتال و شروع ناپد

. سال پیش35000یقای جنوبی درافرواولین وسائل ساده شمارش در 
. سال پیش26000ی درست میکردند دری با سقف گلھائ باھم جمع شده و کلبھ یان در اروپاشکارچ

. سال پیش25000ین در برزیل درنش مجسمھ ھای کوچک گلی توسط مردم غار کشف
. سال پیش25000–20000 دراروپا و رونق آثار ھنری در غار در جنوب رشد
. سال پیش24000 برروی سخره در افریقا درنقاش

23000از عاج در لھستان در)اول بازمیگردد جای بھکمانھ ای کھ بعد از پرتاب ( بومرنگ ساختن
.سال پیش

 سازی در آسیا و اسکان مردم شکارچی در یکجا مجسمھین سالھای آخرین یخبندان، اولین سردتر
. سال پیش20000در زئیر در

. سال پیش19000 در)دریاچھ گالیلھ( آوری غلھ وحشی در اطراف دریاچھ طبریھ جمع
و استفاده از استخوان و عاج ماموت برای )استرالیا(یا تاسمنینان در  ابزار توسط غار نشاستفاده

. سال پیش18000 در سیبری درخصوصًاساختن کلبھ در اروپا و 
 فرانسھ ودر این دوران شمال آفریقا آخرین دوران جنوبی ھای برجستھ در غارھای السکو در نقاش

. سال پیش17000دربارندگی را تجربھ میکند 
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عصر حجر

 یا عصر  عصر سنگبھ در بیست ھزار سال پیش رسیدخوداوج آخرین یخبندان کھ بھ اواخر
. مشھور استحجر

 برای دوختن پوست حیوانات با قدمت پانزده ھزار سال ماموتی بطول ده سانتیمتراز عاج سوزنھائ
ین دوران سرنیزه سنگی ھم یکی از یادگارھای ھم. کشف شده استدوراندر اروپا مربوط بھ این 

. در کلبھ ھا ساختھ شده از شاخ ماموت زندگی میکردند انسانھااست وقتی کھ 
ی در راستای رشد انسانی گسترده  گشت و زندگی انسانی فناور سنگ دوره ای است کھ در آن عصر

این دوره در انتھا با پیشرفت کشاورزی، رام  کردن . پراکنده  شدجھاناز خاور آفریقا بھ سراسر 
از آنجا کھ نوشتن را آغاز . ھای برنزو مس و آھن و فلزکاری بھ پایان رسیدسنگھا و گداختن دام 

.ی دانند، عصر سنگ در دوره پیش از تاریخ جای  می گیردمتاریخ 

 سنگ کھن یا دوره پارینھ  سنگی بیش از یک میلیون سال بھ درازاکشید و در درازای این عصر
۶ تا ١٠ باال آمدن سطح آبھا در پایان یخبندان حدود جملھھان از زمان تغییرات در آب و ھوای ج
 پدید آمدن دریاھا و دگرش ھای محیطی و نیاز بھ یافتن منبع ھای آنھزار سال طول کشید و ویژگی 

این . و پیشرفت ابزارھای ظریف سنگی واکنشی بھ این نیاز بودگشترش.خوراکی تازه  بود
در اروپا این ابزارھا در دوره میان سنگی از .دوره پارینھ  سنگی بودندی ابزارھاپیشرفتھ ابزارھای 

 شدنی رااین ابزارھا شکار را پیشرفتھ  کرده و ماھی گیری .یک کھن بدانجا برده  شده  بودنزدخاور 
.میوه این دوران استرام کردن سگ برای شکار، .ساخت

بخاطر این ویژگی، گاه این .ناختھ می شودی شکشاورز نوسنگی یا عصر سنگ نو با کاربرد دوره
ھمچنین کوزه  گری در این زمان گسترش یافت و .ی خوانندمدوره را انقالب نوسنگی نیز 

.پدید آمد)پیش از میالد(٨٠٠٠ اریحا در ھالل بارور در ھمانندزیستگاه ھای انسانی بزرگتری 
ره سند، چین و جنوب خاوری آسیا گسترده ی و فرھنگ بھ کرانھ مدیترانھ، دکشاورزاز آنجا بود کھ 

. شد
Fertile:بھ انگلیسی(،) خصیبھالل:بھ عربی( بارورھالل Crescent( نام بخش تاریخی از

این .یرندٔه بخش ھای خاوری دریا مدیترانھ، میانرودان و مصر باستان می باشددربرگخاور میانھ و 
نشناس دانشگاه شیکاگو بر این بخش از جھان  باستا،ین بار از سوی جیمز ھنری بریستدنخستنام 

.  شدگذارده
این منطقھ از باختر بھ . اردن سیراب می شودرود بارور با رودھای نیل، دجلھ، فرات و ھالل

یھ و از دیگر سویھا بھ شبھ جزیره عربستان و خلیج فارس و سوردریای مدیترانھ،از شمال بھ بیابان 
ھالل بارور امروزه کشورھای مصر، اسرائیل، لبنان و نیز .شود می محدوددیگر بخشھای مدیترانھ 

 اردن و نوار غزه و بخشھایی از اردن، سوریھ، عراق، جنوب خاوری ترکیھ و رودکرانھ باختری 
 میلیون یا ١٢٠جمعیت ھالل بارور را امروزه نزدیک بھ .ی ایران را دربرمی گیردباخترجنوب 

.یانھ تخمین می زنند کم یک چھارم جمعیت کل خاور مدست

یند کاشت، ساخت و تراش ابزارھای سنگی کھ بھ فرآ دلیل گسترش کشاورزی و نیاز بھ خرمن و بھ
این نخستین گواھی ھا برای بودن . می آمد گسترش یافت زدنکار تیزکردن ساطور، بریدن و تیشھ 

.ه می شدند کاالھای گوناگون صدھا میل  آنسوتر بردکھبازرگانی در این دوره است 



12

ی در جزیره اورکنی در اسکاتلند اسکارابریک نمونھ خوب برای یک دھکده دوره نوسنگی، 
.می باشد

 انسانی پدید آمد کھ عبارت بود از ستون ھایی سازه میلیون سال پیش در خاور آفریقا نخست دو
 ای کھ در ترا آماتا در سازه سنگی گرد ساده. نگاه می داشتندبامسنگی کھ شاخھ ھای درختان را مانند 

جز این سازه ھای سنگی دیگری .ھزار سال پیش بازمی گردد۵٠٠نزدیک نیس فرانسھ یافت شده بھ 
شماری از آنھا . آن دوران شمرده  می شده در نقاط مختلف جھان یافت شده استمردمانکھ زیستگاه 

:ین قرار استابھ 
کی گروت دوالزاره در نیس فرانسھ ینزدی سنگی چادر مانند در درون غاری در ساختار
.ی وستونیتسھ چکسلواکیدولنی سنگی با بامی از چوب یافت شده در ساختار
. در اروپای خاوری و سیبریماموتی بسیاری ساختھ شده از استخوان کلبھ ھا
ھزار پیش از میالد عیسی در پالتو پارن فرانسھ ١٠ ھزار تا ١۵ی از پوست جانوران از چادر

 و دارای چندین ستون، از آسیا تا اروپا تک اتاقھگاه ھایی دارای چند اتاق و یا یایشن
/سنگ ھا بر روی نقش

 یک میراث جھانی ثبت شده از سوی یونسکو سنگ،یمبتکای در ھندوستان، نگاره ای بر تختھ ب
.میباشد

ش ھا دربرگیرنده این نق.یواره غارھا کمیاب ھستندد نگاره ھا بر روی ، دوره پارینھ  سنگیدر
.نمونھ این اثرھا را می توان در غار شووه دید.ینوسروس می باشدرجانورانی مانند گربھ  سان 

١۴غار آلتامیرا در اسپانیا بھ .ھزار سال پیش از میالد بازمی گردند٣١ بھ غارسنگ نگاره ھای این 
نده نگاره ھایی از گاومیش  سال پیش از میالد بازمی گردد و نقاشی ھای آن دربردارھزار١٢تا 

ھمچنین برای تجسم بھتری از وضعیت زندگی انسان ھا در این . آمریکایی است)بافالو(کوھان دار
:دوران، باید تاریخ ھای زیر بیاد داشت

نامیده شد در اردوگاه ھائی جمع شدند و )جریکو(یحا، فلسطین اریان درحوالی جائی کھ بعدًا شکارچ
. سال پیش11000یزه در آمریکا درسرناولین ساختن ،در ھمین دوران

. سال پیش10500یحا درارین شھرکھ دیواری دور آن بنا شد در اول
برای اروپائیان ماھیگیری مھمترین منبع . شھرھاکردنیان متحد شروع کردند بھ درست شکارچ

. سال پیش10000غذائی شد در
. سال پیش9500الی دریکای شمآمرترین قبرستان شناختھ شده در یمیقد

 ھویوک کھ دامداری ھم میکرده اند در جنوب کاتل اولیھ ساکن در مزارع حاصلخیز کشاورزان
. سال پیش9000در)ترکیھ امروز(شرقی آناتولی 

 سال پیش8500 کشاورزی در یونان و جزیره آجینشروعین ریختھ گری در خاور میانھ در اول
.ش سال پی8000 برنج در تایلند درکشت
. سال پیش7500ی گیاھی در دشت نیل درھایشات اولیھ کشاورزی روی جو و دانھ آزما
ین سفالھای رنگی درست میکند و در مکزیک انواع چین ابزارھای فلزی، تمدن ینگ شو در اول

 فرانسھ شستھ شده و وفور برنج در چین و استفاده از وپل خاکی بین انگلستان .ذرت کشت میشود
. سال پیش7000در)سودان امروز( جنوب نیل درنھرین و تمدن نوبیا مس در بین ال

6000 میانھ و شروع کشاورزی در جزیره بریتانیا درخاور از گاوآھن برای اولین باردر استفاده
.ارمنستان ایران و لرستان،ینالنھر و استفاده از چرخ در بین اختراعوسال پیش 

 جھان در قسمت پائینی بین النھرین و اولین تولید مازاد تمدن مس در تایلند، ایجاد اولین استفاده
استفاده از الما . خط میخی توسط سومریھا و ایالمیھااختراعبرمصرف محصوالت کشاورزی، 

. سال پیش5500دربرای باربری در پرو 
. سال پیش5000در)، انگلستاناستون ھنج(ین سقفھای سنگی اول
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)یش سال پ5000–10000( مس عصر

 قبل از میالد برمی گردد، احتماًال این فلز 8700 قدمت مصنوعات مسی کشف شده بھ سال چون
مس عالوه بر اینکھ در سنگھای معدنی گوناگون وجود .ی  باشدمقدیمی ترین فلز مورد استفاده انسان 

ت عنوان این فلز را یونانیان تح. می  شودیافت نیز  خالص در بعضی مناطقدارد، بھ حالت فلزی
Chalkosآنرا رومیانچون مقدار بسیار زیادی از این فلز در قبرس استخراج می  شد . می  شناختند 
Cypriumبعدھا این واژه بھ فرم ساده تر .ی  نامیدندمcuprum در نھایت انگلیسی شده و و درآمد 

. تبدیل شدCopperبھ لغت 
ختھ شده بود و تاریخ استفاده از آن حد اقل بھ  شناو برای تعدادی از تمدنھای قدیمی ثبت شده مس

 قبل از میالد در شمال عراق 8700ی، متعلق بھ سال مسیک آویزه . سال پیش می  رسد10000
 ذوب و خالص کردن مس از اکسیدھای آن مانند ماالکیت و برنشانھ ھایی مبنی .کنونی پیدا شد

وض اولین نشانھ ھای استفاده از طال تقریبًا بھ در ع. وجود داردمیالد قبل از 5000آزوریت تا سال 
. بر می  گرددمیالد سال قبل از 4000

 مصنوعات مصری کھ از مس و آلیاژ آن با و مسی و برنزی کھ از شھرھای سومری مصنوعات
در یکی از اھرام یک سامانھ لولھ . میالد ھستنداز سال قبل 3000متعلق بھ "قلع یافت شده تقریبا

مصریان دریافتند افزودن مقدار کمی قلع، . سال پیش است5000بھ پیدا شده کھ مربوط کشی با مس
 بنابراین آلیاژھای برنزی کھ در مصر کشف می  شوند تقریبًا . می  کندترقالب گیری مس را آسان 

 سال قبل از میالد مربوط 2000استفاده از مس در چین باستان حداقل بھ . دارندمسقدمتی ھمانند 
داشتھ در نظر . سال قبل از میالد در این کشوربرنز مرغوب ساختھ می  شده است1200 تا وده بو

 تحت تاثیر شدهباشید چون مس بھ راحتی برای استفاده و کاربرد مجدد ذوب می  شود، دوران ذکر 
.جنگھا و کشورگشائیھا قرار می  گیرد

 سال قبل از میالد 3200  شود و متعلق بھی مینگھدار ، مردی کھ بھ دقت Oetzi اروپا مرد یخی در
یمیترین جسد مومیائی در اروپا و محل کشف آن در کوه آلپ قداین . کشف شده1991است در سال 

.است)اوتسی(در مرز ایتالیا و اطریش 
مقدار زیاد .می  باشد%7/99 خلوص فلز آن درجھ تبری با نوک مسی در دست داشتھ کھ جسد،

استفاده از . سرو و کار او با پاالیش مس می  باشددھنده موھای این جسد، نشان آرسنیک موجود در
برنج برای . قدری فراگیر بود کھ آن مرحلھ را عصر برونز می  نامندبھبرونز در مرحلھ ای از تمدن 

بھ خاطر زیبایی . بود اما اولین بار بصورت گسترده توسط رومیان بکار رفتشدهیونانیان شناختھ 
 ونیزبھ دلیل ارتباط آن با  در باستان برای ساخت آئینھ از آن استفاده می  شدبطوریکھ-شانشدرخ

 و آفرودیت کھ مربوط بھ الھھ بود، در اسطوره  شناسی و کیمیاگری فلز مس با الھھ ھای قبرس
ید  سیاره ناھعالمتدر کیمیاگری عالمتی را کھ برای مس در نظر گرفتھ بودند، .ونوس پیوند دارد

.نیز بود
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)یشپ سال 3000–5000( مفرغ عصر یا  برنزعصر

 فسفر، منگنز، آلومینوم و ی برای استحکام وزیبائیول آلیاژ مس و قلع در این دوران است برنز
لغت برنز کھ از لغت فارسی برنج گرفتھ شده شاید دلیلی . اندکردهسیلیکا ھم بھ آن بعد ھا اضافھ 

. از آن استفاده میکرده اند ایرانی بوده اندھکباشد کھ اولین کسانی 
ی است کھ در روند آن انسان ھا بیشتر بھ فلزکاری بشر برنز دوره ای در تاریخ پیشرفت عصر

 مس و قلع و فرایند آلیاژسازی آن و قالب ریزی برنز بھره گداختندست یازیدند و از شیوه ھایی برای 
دو .وره ای در زمان پیش از تاریخ جامعھ انسانی استی از سامانھ سھ  دبخشعصر برنز . بردند

در سامانھ یاد شده . این دوره در سامانھ یادشده عصر سنگ و عصر آھن می باشندپسدوره پیش و 
ولی در بیشتر بخش ھای آفریقا کھ زیر صحرا . پس از دوره نوسنگی آغاز می گرددبرنزعصر 
.صر آھن آغاز می گردد پس از دوره نوسنگی یکراست عگرفتھ اندجای 

ممکن است کھ پیدایش برنِز قلعی در .یز استبحث برانگ، سر اینکھ محل پیدایش برنز کجا بودهبر
کھنترین جایی کھ در آن برنز یافت شده است ایران .یرفتھ  باشدپذچند جای مستقل از یکدیگر انجام  

 ولی با این ھمھ ادعای بھره  گیری از . پیش از میالد۴ی باشند و در ھزاره مو کشور کنونی عراق 
ازبرنزھای آرسنیکی در ھزاره سوم پیش .یلند در ھزاره پنجم پیش از میالد ھم شده استتابرنز در 

 شمال دربرخی پژوھشگران برنزھای ساختھ  شده .میالد مسیح در آناتولی و قفقاز ساختھ  می شد
ی دانند کھ اینگونھ ماره چھارم پیش از میالد قفقاز و وابستھ بھ فرھنگ مایکوپ را از نیمھ ھز

ی دیگر پژوھشگران این برنزھا ول.می توان اینھا را کھنترین برنزھای ساختھ شده در جھان دانست
.ی دانندمرا ساختھ  شده در نیمھ ھزاره سوم 

ارایی سرزمین کوھستانی آناتولی از دید د.پاگرفت)یکنونترکیھ (ی در آغاز در آناتولی متالورژ
و ایران در )در اسرائیل(مس ھمچنین در قبرس،مصر، بیابان نقب .بارور استکانی ھای قلع و مس 

در آن زمان مس با آرسنیک آمیختھ می شد و ھنوز ھم این فرآیند . استخراج  می شدفارس خلیج نارهک
. بردندیماز راه دریا مس را بھ مصر باستان و میانرودان نیز . آناتولی پایدار استدر

 شھرھا و اختراع نوشتن ی سازمان دھی دولتسو برنز آغازین شاھد خیزش شھر  سازی بھ عصر
در عصر برنز میانھ سیاست جابھ جایی مردمان ).یالدمدوره اوروک در ھزاره پنجم پیش از (شد

دوره برنز پایانی صحنھ جنگ قدرت میان پادشاھی ھای .یدگردسبب تغییر نقشھ خاور نزدیک 
تماس گسترده ای با تمدن اژه ای پدید آمد کھ در این میان داد و ستد .بودرومند و خراجگذارانشان نی

این دوره با واژگونی گسترده ای کھ اثر بسیاری بر خاورمیانھ و .ی می کردبازمس نقش مھمی 
. بھ پایان رسیدی گذاشتخاورمدیترانھ 

یش از میالد مسیح در آناتولی آغاز گشت، جایی  پ١٢٠٠ بھ پایان رسیدن این دوره عصر آھن در با
گذار بھ عصر آھن سبب تحول ھای . سر گذاشتھ  بودپشتکھ پیش از آن عصر برنز واپسین را 

.بودگسترده ای در خاور نزدیک 

)پیش از میالد(٣٣٠٠ آغاز تمدن دره سند در با عصر برنز در شبھ  قاره ھند ھمزمان آغاز
یشرفتھ در متالورژی و فرآوری مس، برنز، قلع و سرب پ سند بھ شیوه ھایی ساکنان دره.می باشد

.دست  یافتھ  بودند

از دل خاک ) پیش از میالد3000( فرھنگ ماجی یائوبھی برنزی ساختھ  شده در چین وابستھ اثرھا
ھمزمان )پیش از میالد(٢١٠٠ آغاز عصر برنز را در چین از ھمھبا این .بیرون  کشیده  شده  است

.ی دانندمبا دودمان شیا 
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.می دانند)پیش از میالد(٢١٠٠ تایلند را مربوط بھ دری برنزی بھ دست آمده از بان چیانگ اثرھا

 رفتھ  رفتھ از برنز در ساخت ابزار سود برده مومون شبھ جزیره کره در میانھ دوره سفال گری در
).از میالد عیسی پیش ۶٠٠تا٧٠٠:تاریخ گمانھ زنی شده(شده است

.ی برنزی یافت شده استشمش ھا، در کرت  دریای اژهکرانھ برنز در عصر
این شبکھ قلع و زغال .ی را فراھم آورده بوددوربرد اژه ای در عصر برنز شبکھ بازرگانی تمدن

 استخراج می شد و با گداختن آن بھ یاری زغال چوب و مسدرآنجا چوب را بھ قبرس می فرستاد،
.ی آمدمازیش با قلع برنز بھ دست آلیاژس

)پیش از میالد(١۶٠٠ تا ١٨٠٠یس در اونھ ت برنزآغازین در اروپای مرکزی در فرھنگ عصر
.بود

دارای ویژگی کھ ) پیش از میالد٧٠٠-١٣٠٠(یدانند سفال م برنز پایانی ھمدوره با فرھنگ عصر
۵٠٠ تا ١٣٠٠ خاور آلمان و لھستان یرنده فرھنگ لوزاتیایی دردربرگاین .سوزاندن مرده ھاست

عصر برنز میانی در اروپای .این فرھنگ تا عصر آھن پایدار بود.می باشد) میالدازپیش (
).یالدم پیش از ۴۵٠-٧٠٠(ی جای خود را بھ عصر آھن و فرھنگ ھالشتات داد مرکز

.ایی ساختھ شدند برنز اثرھای برجستھ و زیبعصر شمال آلمان، دانمارک، سوئد و نروژ در در
 پیش از میالد، در ٢٠٠٠ نیاکان ھندواروپایی در نزدیک زبانبرخی زبانشناسان بر این باورند کھ 

.  زبانان جاگیر شدند پدید آمدژرمنجایی کھ درآینده نیاکان 

در این زمان مردمانی از .طرح  می شود)پیش از میالد(٧٠٠-٢١٠٠ی بریتانیا عصر برنز در برا
پژوھش ھای پیشرفتھ تازه بر روی پیکرھایی کھ در .یره کوچیدندجزه ای اروپا بھ این بخش قار

نزدیکی استون ھنج یافت  شده اند نشان داد کھ دست کم کوچندگانی از سوئیس کنونی در میان آنھا 
ی رفتاری و فرھنگی میان مردمان سفال  جامی با مردمان دوره نوسنگی آشکار دگرش ھا.بوده اند

.است
 میالد آغاز می گردد و آن زمانی است کھ برنز از پیش ٢٠٠٠ ایرلند عصر برنز از نزدیک بھ در

دوره پیش از این دوره را عصر مس .ی بگ ساختھ شدبولبرای ساخت  تبرھای پھنی از گونھ 
. مسی مانند تبرھای پھن، خنجر، تبرزین و درفش می باشدابزارمی دانند کھ نشانھ ھای آن ساخت 

در این زمان ھنرمندان .یش از میالد آغاز می شودپ٩٠٠ برنز در آند آمریکای جنوبی از عصر
نخستین ساختھ ھای آنھا نیز ابزاری .یاژ برنز را بھ دست آورندآلفرھنگ چاوین آموختند کھ چگونھ 

.ی کشاورزی بودابزارھاچون تبر، خنجر و 
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) سال پیش 3000از ( آھن عصر

 در آن بشر بھ گستردگی از آھن در جایگاه کھ باستانشناسی دوره ای است  آھن در دانشعصر
 تغییرھایی در زمینھ ، جامعھ ھای کھنضمندر .بردماده ای برای ساخت ابزار و جنگ افزار سود 

. بھ گذشتھ یافتنسبتکشاورزی، باورھا و شیوه ھای ھنری 
 می گیرد، واپسین این دوره ھا در  برنز جای عصر آھن کھ در سامانھ سھ  دوره ای پس از عصر

بھ گونھ سنتی . این دوره در جاھای گوناگون متفاوت استرخدادزمان .زمان پیش از تاریخ می باشد
یش از میالد در خاور نزدیک باستان، ھندوستان باستان و یونان باستان پ١٢آغاز این زمان را سده 

در اروپای مرکزی این دوره از سده .ر آغاز گشتیگر بخش ھای اروپا این دوره دیرتددر .می دانند
ی آھنگرگداختن آھن و . پیش از میالد آغاز گشت۶یش از میالد و در اروپای شمالی در سده پ٨

یترانھ با آغاز مدعصر آھن در کرانھ ھای . پیش از میالد در آفریقای باختری آغاز گشت١٢٠٠در 
ینیسم، در چین با جدوستان با بودایی گری و دوره تاریخی ھلنی و امپراتوری روم ، در ھن

.یان رسیدپاکنفوسیوس  گرایی ودر شمال اروپا با سده ھای میانی آغازین بھ 
.ین فلز را در سنجش با برنز خواستنی تر می نمودا باال و فراوانی سنگ آھن ازشی، دمای گدسخت

یکا برد، پس عصر آھن ھرگز بھ این  خود بھ استرالیا و آمربااز آنجا کھ استعمار اروپایی آھن را 
.یافتنسرزمین ھا راه 

 در آناتولی یا قفقاز با ریختھ گری و یش از میالدپ٢ آھن در خاور نزدیک باستان در ھزاره عصر
 پیش از میالد این عصر سراسر خاور نزدیک باستان را در ١تا ھزاره .فلزکاری آھن آغاز گشت

. برنزی جای خود را بھ ھمتایان آھنی خود دادندیجنگ افزارھانوردید و ابزار و 

 تا 1800 کنونی نشان از کاربرد آھن میان ھندوستانی باستانشناسی در اوتار پرادش، پژوھش ھا
گدازش آھن در  پیش از میالد ١٣یرسد کھ از آغاز سده مبنظر . پیش از میالد دارد1200

 خاور ھند از ھزاره یکم پیش از میالد بھ جا  آھنگری درمرکزیک .ھندوستان فراگیر شده باشد
. این ھزاره این صنعت در ھندوستان گسترده شده باشدآغازبنظر میرسد در .مانده است

 در چین اثرھای ساختھ شده با ریختھ  گری آھن بھ ژو پیش از میالد ھمدوره با دودمان ۶ سده از
نوشتھ ای کھن بھ دست آمده کھ در آن شیوه  ژانگ ژونگ فرھنگدر پشتھ تبت و از .دست آمده است

. استکار با آھن بیان  شده 
 گذارجامعھ ھا از سروری بھ دولت در منطقھ دریای دوره شبھ جزیره کره ابزار آھنی در پیوند با در

. آمده استدست پیش از میالد بھ ۴زرد از سده 

در قفقاز و استپ .مسیح آغاز گشت اروپای خاوری عصر آھن از آغاز ھزاره یکم پیش از میالد در
 پیش از میالد آغاز ٨٠٠ تا ٩٠٠ و نووچرکسک میان کوبانپونتیک عصر آھن با فرھنگ ھای 

.ین عصر بھ فرھنگ ھالشتات رسیدابا کوچ تراک  و کیمری ھا .گشت
ا  ت۵از سده . روسیھ کنونی این فرھنگ را گستردندو در اوکراین  پیش از میالد٧ از سده سکاھا

ی در نزدیکی نیکوپول یافت  شده  است کھ بنظر میرسد اینجا فراوان ابزار آھنی  پیش از میالد٣سده 
 پیش از میالد عصر آھن را از فرھنگ ۶سلت ھا در سده . بوده استسکائستانمنطقھ ویژه آھنگری 

نگ لوزاتیایی لھستان در پایان ھمین سده و در فرھ. و در اروپای باختری گستردندگرفتندھالشتات 
. عصر آھن رسیدبھ
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 پیش از ۴۵٠ تا ٨٠٠ میان سال ھای ھالشتات آھن آغازین در اروپای مرکزی با فرھنگ عصر
یش از میالد آغاز گشت و تا چیرگی رومیان پایدار پ۴۵٠میالد و عصر آھن نو با فرھنگ التن در 

.ماند

- با گشودن واپسین شھر اتروسکن ھا یالنووا آغاز وو ایتالیا عصر آھن ھمزمان با فرھنگ در
. بھ پایان رسید٢۶۵ بھ دست جمھوری روم در -ولتزنا

 پیش از میالد آغاز گشت و با چیرگی رومیان ۵ سده از میان جزیره  نشینان بریتانیا عصر آھن در
.یان رسیدپا میالدی بھ ۵بر بریتانیا در سده 

 پیش از میالد مردم نخستین بار از ١٠٠ در وکن آفریقای باختری نخستین بار در فرھنگ در
بھره  گیری از آھن . و مس از آنجا بھ جنوب آفریقا راه  یافتآھنکار با .گدازش آھن بھره  بردند
اینان با بھره  گیری . برایشان انقالبی بود، نیز شکار و گردآوری خوراکی ھاوبرای کشاورزی بانتو 

. گستره بیشتری از دشتھای پھناور بھ پیش بردندی کشاورزی خود را درفلزاز ابزار 
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) سال پیش 10000ا ز ( کشاورزی و شھر نشینی شروع

. میوه ھا و دانھ ھای وحشی تغذیھ میکرده استاز عالوه بر شکار حیوانات و صید ماھی بشر
کشف شدهیزه متعلق بھ یازده ھزار سال پیش در آمریکا نھرچند کھ قدیمی ترین نشانھ ھای تیرو 

 سال پیش دریافتھ کھ با کاشتن دانھ ھا میتواند آنھا را در یکجا ھزارولی شاید انسان حدود دوازده 
. نباشد بھ دنبال پیدا کردن دانھ ھای وحشی برودالزمجمع کند و دیگر 

در ساحل غربی رود اردن میباشد کھ )جریکو( اریحا شھر اولین شھرھا با دیوار کھ کشف شده، از
در ھمین زمانھا شھر ھای اولیھ دیگری در نقاط مختلف .یگذردمزار و پانصد سال از عمر آن ده ھ

ھمین طور شھر . شھر سوختھ در سیستان بھ ده ھزار سال پیش میرسدقدمتمثًال .جھان کشف شده
. در چین و ھند و آمریکا کشف شده استقدمتھاای بھ ھمین 

 از بھ پایان رسیدن آخرین یخبندان در سرزمینھای عدب کلی این رشد طبیعی بشر بوده کھ بطور
. داشتھ اند کشاورزی را شروع کرده و شھرنشین بشوندھمحاصلخیز کھ شرایط اقلیمی مناسبی 

ی در دنیای قدیم از ده ھزار سال پیش ترجیح دادند کھ دور ھم جمع شکارچبھ این ترتیب انسانھای 
 زمین کرهین تجمع ھای پراکنده برروی ا.بنا نھند کرده و شھر ھا را سکونتشوند و در یکجا 

 و طایفھ ای قوماین بدان معنی است کھ ھیچ .مستقل از ھم بھ مھارتھای آن دوران دست یافتند
نمیتواند ادعا کند کھ دارای ھوش بیشتر از دیگری بوده و زودتر از آن یکی بھ مرحلھ تکامل 

.رسیده

بًا در یک سن بھ راه میافتند و تقریبًا در یک سن صحبت میکنند یت قریب بھ اتفاق کودکان تقریاکثر
استثناعات و نوابغ را . و بکار بستن نیروی خالقھ خود میشوندو درمراحلی دیگر آماده یادگیری

ھمین قانون فردی در مورد اجتماعات اولیھ ھم صادق . اکثریت توجھ داشتھ باشیمبھکنار بگذاریم و 
یش پی بھ تشکیل اجتماعات بعد از پایان آخرین یخبندان در حدود ده ھزار سال ین دلیل وقتبھم.است

 و اروپا و آفریقا مصرنگاه میکنیم میبینیم کھ تمام این مردمان از چین و ھند گرفتھ تا خاور میانھ و 
 و کشف چرخ در پنج اختراعو آمریکا با ھم شروع کرده و ھمگی بھ یک تمدن نسبتًا مساوی تا 

.یدندرسنصد سال پیش بھ روایتی در خاور میانھ ھزار پا

 صدف غذای اولیھ بود ولی در شمال  و شده کھ ماھیشروع اروپا شھر نشینی از ساحل دریاھا در
 دره سند  ھای پربارو برکت نیل، دجلھ و فرات، خوزستان،رودخانھآفریقا، خاورمیانھ، ھند وچین 

.ھای شھرنشین بوده است اولین گروه آمدنو رود زرد علت بوجود 

یواناتی مثل گاو گوسفند و بز در ھشت ھزار سال پیش پیدا شده ح ھای مربوط بھ اھلی کردن نشانھ
ین بار در شمال آسیای مرکزی اھلی شده باشد و از آنجا بھ سایر نقاط اولاسب شاید برای .است

. ترین وسیلھ حرکت تمدن بوده استارزشمندجھان رفتھ کھ 
 پیش و کشت ارزن در چین سال در تایلند در ھشت ھزار برنجکاشتنھ اولین نشانھ ھای  کھرچند

 شده مربوط بھ پانزده ھزار کشفدر نھ ھزار سال پیش پیدا شده ولی ابزاری کھ در سواحل نیل 
 این وسائل در ھفت ھزار سال پیش انواعسال پیش مثل داس برای دروکردن گندم وحشی بوده کھ 

.استتکامل یافتھ 
یاری تا چھار ھزار سال پیش باعث بوجود آمدن پادشاھی و آبی در سواحل نیل و کانالھای کشاورز

ییر آب و ھوا قبل از این باعث بوجود آمدن صحرا ھای اطراف نیل شد تغ.تمدن در این منطقھ شد
 حفاظت  حاصلخیزی سواحل نیل پیش نیامد و این خود باعث بوجود آمدن یکدردر حالیکھ تغییری 

.ین تمدن شد کھ مصریان برای ھزاران سال از آن برخوردار بودنداطبیعی اطراف 
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. خط و ثبت و نگھداری آمار شدآمدن اضافی کشاورزی باعث بوجود محصوالت

یی  انسانھا ھمواره بھ دلیل دستیابی بھ شرایط بھتر جابجا طول تاریخ، مھاجرت ھای انسانی و در
 باستان این شرایط بھتر عبارت از آب فراوان تر و خاك دوراندر برای زندگی بوده است، 

بھ عنوان نمونھ ای از اینگونھ مھاجرت ھا می توان از دو . استبودهحاصلخیزتر برای كشاورزی 
 كوچ ھندیان آریایی از پیرامون كوھستان ھای ھندوكش بھ نخست،:كوچ بزرگ نام برد

 دیگری، كوچ ایالمیان و سومریان، بھ سرزمین ھای یرامون رود سند وپسرزمین ھای پنجاب و 
سومریان اندیشھ ایجاد . خوزستان در ایران و میانرودان انجام شده استشدهباتالقی تازه خشك 

 تمدنھای بزرگ یا ،از اینگونھ مھاجرت ھا. تا دره نیل و مصر در آفریقا پیش بردندخودتمدن را با 
.ی از تمدنھای بزرگ برخاستندگروھھائ

وه ق م بوجود آمد8000 شرقی و جنوبی کھ ی،غربی در اطراف نیل در پناه صحراھای زندگ
 سال از ورود ھزاران این سرزمین حاصلخیز را برای ،دریای مدیترانھ درشمال مثل دیوار قلعھ

 در این دوران مردم موفق شدند درآرامش، یکی از بزرگترین تمدنھای بیگانگان حفاظت کرده،
.را بنا نھندجھان 

.ین یونان و آناتولی شروع شده استاج ق م در یونان و جزایر 6500ی از کشاورز
. ق م است5200 کشاورزی در بزرگ حاصلخیز نیل شاھد اولین مزارع دشت

: وقایع مھم در جھان از این قرار استاز ق م،5000 ھمین دوران یعنی سالھای در
 چین عالوه بر کشاورزی و دامداری کوزه ھای در زرد در مسیر رودخانھ"یانگ شااو"تمدن

.رنگی درست میکنند
. کشت میکرده اندمختلفنوعی ذرت با رنگھای "مایز" مکزیک در

.ین رفتھ و کانال مانش بوجود آمدهب خشکی بین انگلستان و فرانسھ از قسمت
. سودان کنونی بوجود میآیدشمالی بنام نوبیا در حوالی اسوان و تمدن

.یرسدمی در چین بھ حد اعالی خود برنجکار
.یگیردم قرار استفادهمورد برای اولین بار در بین النحرین مس
. خود ماھیگیری میکنندسواحلیان پرو با استفاده از کنو در بوم
. استباستان ق م اول روز تقویم مصر 4236سال
ورزان در صحرا دام ھای  و زمانی است کھ کشاانگلستان ق م شروع کشاورزی در 4000سال

.وحشی را اھلی میکنند
 عیالمیان در شوش و چغامیش اولین تمدن دنیای و ق م سومری ھا در بین النحرین 3500سال

 در تاریخ محصوالتشان مازاد بر مصرف شده و موفق باباستان را بوجود میآورند وبرای اولین 
.یلند مس مورد بھره برداری قرار میکیرد کھ در تاسالھاست دراین .بھ اختراع خط میخی میشوند

الزم بھ یاد آوری است کھ شھرھای . برای باربری استفاده میشودالمادر پرو برای اولین بار از 
 گسترده خوزستان دارای سیستم دفع فاضالب با لولھ ھای سفالی و جوی پھنھشوش و چغامیش در 

.ی بوده اندآجرھای سرپوشیده 
.استز تقویم مایا  ق م اول رو3372سال

یش، نوشتھ شده پ متعلق بھ چھار ھزار ین ھمورابیوانقماده باالخره، دویست و ھشتاد و دو و
 موزه لوور در کشف شده و 1901 ایران در سال ،برروی سنگ، بنام قوانین ھمورابی در شوش

.نگھداری میشود
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 سال پیش بھتر است بھر یک از 5500 اختراع خط در از از ادامھ بررسی وقایع تاریخی پس قبل
 بوجود آمده اند برویم و در حالی کھ تاریخ نوشتھ و ننوشتھ آنھاسرزمینھاای کھ تمدنھای اولیھ در 

ی میکنیم در نظر داشتھ باشیم کھ در نقاط دیگر جھان تمدنھای دیگر چگونھ بررساین سرزمینھا را 
.یکرده اندمرشد 
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)م ق 600–3000(رگ  سرزمین ایران بز باستانیختار

:ید بھ این نکتھ توجھ داشتبای کھ سخن از تاریخ ایران می رود ھنگام
تاریخ تا کنون در مرزھای سیاسی ایران  سرآغازازیا منظور تاریخ اقوام و مردمانی است کھ آ

ه اند و ی است کھ خود را بھ نحوی ازانحا ایرانی می خواندمردمانامروزی زیستھ اند یا تاریخ اقوام و 
یرنده ایران امروز و سرزمینھایی کھ از لحاظ تاریخی بخشی از ایران دربرگدر جغرافیایی کھ 

بوده است زیستھ اند؟)ایرانشھر(بزرگ 
از این روست کھ در روایت تاریخ . نظر استمورد سخن از تاریخ ایران معموًال شق دوم ھنگام
.بھ فالت ایران آغاز می شود) ایشان گرفتھ شده استیز ازنکھ نام ایران ( از ورود آریاییھا ،ایران

ی نیست کھ فالت ایران تا پیش از ورود ایشان خالی از سکنھ یا تمدن بوده معنولی این مطلقا بھ این 
 ورود آرییایان بھ فالت ایران تمدنھای بسیار کھنی در این خطھ شکفتھ و پژمرده شده ازپیش .است

تمدنبرای نمونھ تمدن شھر سوختھ در سیستان، تمدن عیالم و .ا و تعدادی نیز ھنوز شکوفاند
یان نھاوند و گ، تپھ )در آذربایجان(، تمدن اورارتو )در کاشان(جیرفت و تمدن ساکنان تپھ سیلک 

.ذکر می شود)در لرستان امروز(تمدن کاسی ھا 
مدن ھای کھن یران در زمان شکل گیری و رواج تا مھم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی نکتھ
 دولت ھای باستانی نظیر سومر، کلده، اور، بابل، آشور، ویعنی فھم اینکھ در زمان تمدن ھا .است

 وضع این مناطق داخلی فالت ایران، کھ مجزا از منطقھ مستقیم تحت آن،ایالمیان، اورارتو و نظائر 
 و دولت ھا بوده، بھ چھ نحوی جریان داشتھ است ؟تمدن ھاحاکمیت این 

 میان صاحب نظران مقبول است اینست کھ قبایلی دریھ ای کھ امروز بیش از ھر نظریھ دیگری نظر
می خواندند در اواخر ھزاره )یشان بھ معنی شریف یا نجیب بوداآریایی در زبان (کھ خود را آریایی 
بررسی از .بھ فالت ایران سرازیر شدند)ین تاریخ اختالف بسیار استادر (دوم پیش از میالد 

یشان برمی آید کھ ایشان خویشاوندی نزدیک با ھندیان داشتند و گویا پیش از آمدن ااساطیر و زبان 
ینست کھ ا،بھ ھر حال آنچھ مسلم است. ایران و مھاجرت دستھ دیگر بھ ھند با ھم می زیستندبھآنان 

.ھر دو دستھ خود را آریایی می خواندند

کاسپین خود از نام قوم سفید . دریای خزر بوده اندجنوباکن  یکی از اقوام باستانی سی ھاکاسپ
ی از نژاد ترکھا بودند کھ در سده ھای مردمانخزرھادرحالیکھ . شده استگرفتھی کاسپپوست
ازدر شمال دریای خزر و جنوب روسیھ و بخش ھایی )سده ھفتم میالدی(ین پس از اسالم آغاز

 خزرھا بعدًا بخاطر در امان ماندن از یورش .ی را پایھ گذاردنداوکرائین کنونی و قفقاز امپراتوری ا
.مسلمانان یھودی شدند

- سیستان و بلوچستان و در حاشیھ جاده زابل استان کیلومتری زابل در ۵۶ در  سوختھشھر
 سال قبل از میالد پایھ گذاری شده و مردم این شھر در ٣٢٠٠این شھر در .زاھدان واقع شده است

تاریخچھ این شھر . قبل از میالد در آن سکونت داشتھ اند١٨٠٠ تا ٣٢٠٠ره بین سال ھای چھار دو
. میالد مسیح باز می گرددازبھ چھار قرن قبل 

ی بودند کھ از ھزاره چھارم تا ھزاره نخست پیش از میالد، بر اقواممجموعھیالمیھاع یا یالمیانا
بر اساس تقسیمات جغرافیایی .ایی داشتند غربی ایران فرمانروجنوببخش بزرگی از مناطق 

 سرزمینھای خوزستان، فارس، ایالم و بخشھایی از استانھای بوشھر، استان باستانامروز، ایالم 
. و کردستان را شامل میشدلرستانکرمان، 
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یرانا یافتھ ھای باستانشناسی تازه ایست کھ در استان کرمان نامینی جیرُفتشھرنش یا  جیرُفتتمدن
پژوھشزدیکی جیرفت و ھلیل رود بھ دست تیمھای چند ملیتی باستانشناس در دست بررسی و ن

 تمدن خاورمیانھ درباره تازه در یافتھ ھا و نگره ھای باستانشناسان ی افق،یافتن چنین نقطھ ای.است
.گشود

ریق بھ و بھ این ط.است)یش از تمدن بین النھرینپاندکی ( سال پیش 5000ین تمدن مربوط بھ ا
یشود کھ در دشت خوش آب و ھوا و حاصلخیز ھلیل رود معنوان کھن ترین تمدن شرق شناختھ 

 گلی یافت شده و بھ خطی ھندسی روی آن مطالبی نوشتھ لوحھدر این محل چند .سکنی داشتھ اند
ی در کل روایتگر آنست کھ این مردم مخترع خط و زبان بوده ول،شده کھ ھنوز رمز گشایی نشده

!.یالمیان؟ا نھ سومریان و ،دان

ی در حدود ھفت ھزار سال قدمت در منطقھ فین کاشان واقع شده است و کھیَلْکس باستانی محوطھ
.دارد

سرزمین میاِن ( باستانی ساکن در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان اقوامازیانسومر
داشتندز جملھ در شھر باستانی بابل سکنی ایشان ا.و شمال خلیج فارس بودند) وفراتدجلھدو رود 

.نمودندو تمدنی بسیارغنی و با کیفیت متعالی و بلند مرتبھ پی ریزی 
 نیست، ولی بر اساس کاوش ھای باستان شناسی معلومیخ ورود سومریان بھ این سرزمین دقیقا تار

ند و دولت  درخشان بشری را پایھ گذاری کردتمدنسال ق م نخستین ۴۵٠٠سومریان حدودًا 
یپور، کیش، الگاش، اریدو و غیره بنا نھادند، الزمھ ایجاد نشھرھای باشکوھی چون اور، اوروک، 

 سال قبل از بوجود آوردن دولت شھرھا، در منطقھ ۵٠٠یان حداقل سومرچنین تمدنی اینست کھ 
 سال ق م در منطقھ میانرودان۵٠٠٠-۴۵٠٠حضورداشتھ باشند یعنی می توان گفت سومریان 

ابتدایی ترین . چرا سومریان را نخستین قوم شکل یافتھ می خوانند چند علت داردکھاین باور .بوده اند
ین آثار کشاورزی کھ نشانھ زندگی اجتماعی آنان است، ابزار سازی ودانش استفاده از برترو 

-۴۵٠٠حدودخط سومریان میخی بوده و ( خط و نوشتھ کھ مھم ترین اختراع بشری استفلزات،
.و وجود شھرھای مستقل) سال قدمت دارد۵٠٠٠

 پیش از آن از راه قفقاز وارد فالت ایران شدند، از و حدود ھزاره سوم پیش از میالد دری ھاکاس
 و سپس در غرب و جنوب غربی دریای خزر اسکان نمودند کردندنواحی آذربایجان و طالش عبور 

د، نخستین بار ھمدان را ساختند و آن را آکسیان نام ین و ھمدان آمدنقزوو بھ تدریج بھ نواحی استان 
 در ھزاره دوم پیش از میالد در نواحی جنوبی تر در لرستان، کوھستانھای شمالی انجامسر .نھادند
جنوبدر حدود ( شوش در لرستان و در حدود استان کرمانشاه در مرز شرقی سوبی گاالیان جلگھ

 قلمرو از در ھزاره سوم ق م بخشی پیش از ظھور آنھا،این منطقھ تا . ساکن شدند)کرمانشاه
.کشور ایالم بوده است

 نزدیک دھانھ دو رود دجلھ و فرات آنجا کھ بھ بود، شھری باستانی در جنوب میانرودان ناماور
این مکان بھ عنوان یکی از شھرھای تمدن سومر و . اریدوبھسوی خلیج فارس می ریزند و چسبیده 

این شھر کھ از آن چندین بار در . ابھت در عراق بھ حساب می آیدپرمناطق باستانی اکد، یکی از 
 حضرت ابراھیم نامبرده شده یکی از مھمترین شھرھای تمدن سومر زادگاهکتاب مقدس بھ عنوان 

 پیش از میالد، از زنده ترین و فعالترین مراکز شھری در جنوب بین سومدر ربع اول ھزاره 
چنین می نماید کھ اور نخستین .اور پایتخت تمدن باستانی سومر بود. ذکر شده بودقروِنالنھرین در 

بھ دلیل پسرفت دریا سرزمینی کھ امروزه بخشی از عراق خوانده می شود . بشری استتمدن
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٣۶۵یھ در ناصر می شود و نزدیک شھر خواندهیرتل المقید آمد، جنوب بستر راست فرات، کھ پد
.دادکیلومتری جنوب بغ

.ی پدر رھبر بسیاران در زبان عبری شھ  پدر یھودیت، مسیحیت، و اسالم استمعنبھیمابراھ
نامبر اساس روایت تورات، . در کتاب پیدایش تورات و پی آیند آن در قرآن گفتھ شده استاوداستان 

.شده استمتولد قبل از میالد 1800ابراھیم در اور در . استبودهابرامابراھیم در ابتدا 
از روی این . و اعراب از طریق اسماعیل می داننداسحاق سھ دین او را نیاکان یھود از طریق ھر

.یمی ھم گفتھ می شودابراھباور بھ این سھ دین، دین ھای 
از این رو امکان تائید او بھ . ابراھیم وجود نداردوجودیچ مدرکی مستقل از منابع دینی مبنی بر ھ

 پیش از ٢٠٠٠ تا ١۵٠٠روایت ھای دینی بھ حوالی . استناممکناریخی عنوان یک شخصیت ت
. می کننداشارهمسیح برای زمان زندگی اش 

:یکلدان
. معروفترین آنھا حامورابی نام داشتکھ نفر بودند 15 بابل در سلسلھ نخست شاھان

  در ھالنھرین آشوردر شمال بین ا. اداره نمودندمدت ھا بر ایالم نیز مسلط شدند و شوش را آنھا
. بنیان نھادند را پیش از میالد در میانھ ھای رود دجلھ دولت آشورپانزدھماواسط قرن 

سکونت ھا یالد آشورھا در نواحی دور دست ماد م آثار بدست آمده از ھزاره اول پیش از طبق
ھان و کاشان  حاشیھ کویر مرکزی وتا نواحی اصفتادرنیمھ ھزاره اول پیش از میالد آنھا.کردند

 دولت خویش را ات،حو فت اینی کردند و پس ازرووحتی نواحی استان تھران و مرکزی پیش 
.یدندنامکاردونیاش 

بابل در بین النھرین در كنار رود .یان رودان استم بابل یکی از تمدن ھای باستانی حوزه تمدن
٢٠٠٠در سال .روازه خداستبا بل بھ معنى د. ھستندسامىبابلى ھا از نژاد .فرات قرار داشت

 پیش ١٩٠٠در سال .بابلی ھا جانشین سومریان بودند. پاشیدھمسلسلھ سومریان باستان از .م.پ
با درگیرى طوالنی سومری ھا در جنوب .ین را بھ تصرف خود درآوردندالنھرازمیالد عیالم بین 

١٧۶٣سلطھ حمورابی در سال  بین النھرین، سرانجام اقتدار بابلى ھا تحت شمالو بابلی ھا در 
.یت شدتثب.م.پ

حکومت کرد، دوباره .م. ق605 تا 626 کھ از نبوپوالسار.میباشد)کلده(ی جدید بابل امپراتور
ی بابل برگزیده شد و سلسلھ جدید فرمانروایان بابل را بنیاد امپراتورشھر بابل بھ عنوان پایتخت 

شھر بابل .م.فرمانروایی کرد، در قرن ھفتم ق.م.ق562 تا 605 نزر کھ از نبوکدپسرش، .نھاد
.مجددٌا عظمت خود را باز یافت) امپراتوری جدید بابل-نبوگدنز(یی کلدانیان فرمانرواتحت 

در .یھ یھودا انجام داد و شورش آنھا را در ھم کوبیدعلپیکارھای سختی را )بخت النصر(نبوکدنز
586در سال . سرزمین یھودیھ را بھ تصرف درآورد بابلامپراتوربخت النصر .م. پ۵٩٧سال 

 یھودیان بھ اسارت و بردگی بھ بابل  ویم و معبد سلیمان را نابود کرداورشلاین پادشاه، شھر .م.ق
.رفتند

 کھ در آن ھنگام پایتخت ه بھ اسارت بھ بابل بردداشتندکھ توان کاری یاری از مردمان یھود را بس
مین یھودی بھ صورت یکی از ایاالت دور افتاده امپراطوری بابل سرز. می شدمحسوبیکلدان

ی امپراتوریعنی زمانی کھ ایرانیان بھ بابل حملھ کردند و آخرین .م. ق538یھودیان تا سال .درآمد
.بین النھرین را نابود کردند ھمچنان در اسارت بودند

ساتراپ بابل .فتح شد.م. ق538 کبیر در سال کوروش امپراتوری قدرتمند بابل بھ دست سرانجام
.یدگردبخشی از امپراتوری ھخامنشی 
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بابل در بین النھرین در حوضھ رود فرات .ی باستانی حوزه میان رودان استتمدن ھا یکی از بابل
در .است) لون- ایل -باب(کلمھ بابل بھ معنى دروازه خدا .بابلى ھا از نژاد سامى بودند.داشتقرار 
 کشورھای -شھرسومر اولین و قویترین .باستان از ھم پاشید سلسلھ سومریان .م. پ٢٠٠٠سال 

 پیش ازمیالد عیالم ١٩٠٠در سال .بین النھرین و جانشین آن پادشاھی بابل و امپراتوری آشور بود
ی ھا در جنوب و بابلی ھا در سومربا درگیرى طوالنی .بین النھرین را بھ تصرف خود درآوردند

.تثبیت شد.م. پ١٧۶٣ حمورابی در سال سلطھنھرین، سرانجام اقتدار بابلى ھا تحت شمال بین ال
 قدرت در مركز و دربار بود بھ كار گرفتھ شد و تمركز زمان حمورابی شیوه جدید مدیریت كھ در

یات بود بھ پادشاه تفویض شد و حكومت پادشاھى مدعى داشتن والقدرتى كھ در اختیار فرمانروایان 
.شدالھى سرمنشاء 

بھ ویژه قوانین . دولت ھاى بعدى دنیاى قدیم اثرگذار شددر بابل در دنیاى قدیم آنچنان بود كھ اقتدار
. شوش یافتھ شدهدرحمورابی كھ لوح  نوشتھ  آن 

این مجموعھ قوانین نوشتھ بر تختھ سنگی . می دانندنوشتھی شاه بابل را واضع اولین قانون حموراب
 است و رونوشت ھایی از آن بھ موزه ھای ایران و عراق داده لوورل آن در یافت شده است کھ اص

.شده است
یرانى، خرید و فروش برده و مجازات ھا، ارث و كشتین حمورابی مربوط بھ زراعت، آبیارى، قوان

.است.م. پ١١٠٠ تا ١٩٠٠ازدوران تسلط بابلى ھا .ازدواج است
بابلیان را مبدع و مخترع بسیاری چیزھا . راه یافتھ اند ھاافسانھ بابل و شاھان آن کمابیش بھ تمدن

 بخش کردن ١٢از جملھ .ی بابلیان است کھ تا امروز بھ جا مانده استکرده ھامی دانند و فراوان 
. بھ عنوان بخش زمانھفتھروز و وضع 

بھ زشتی ی شھر مقدس است، ھر چند در تورات از آن معن بابل کھ شھر اصلی این تمدن بود بھ نام
کھ بخت النصر امپراتور بابل سرزمین یھودیھ .م. پ۵٩٧ سال در.یاد شده و بر آن نفرین رفتھ است

یاری از مردمان آن را کھ توان کاری داشتند بھ اسارت بھ بابل برد کھ بسرا بھ تصرف درآورد، 
ت دور افتاده سرزمین یھودیھ بھ صورت یکی از ایاال.یتخت کلدانی محسوب می شدپادر آن ھنگام 

ی شمارکورش کبیر بھ یھودیان امکان داد بھ سرزمین خویش باز گردند، .ی بابل درآمدامپراطور
.از آنان بھ سرزمین ایران کوچ کردند

یای قدیم بوده و کنارش دیوارھای حصار بابل از شھرتی دنی معلق بابل از عجایب ھفتگانۀ باغ ھا
.نان عریض بود کھ ارابھ ای را می شد بر فراز آنھا راندیوارھایی کھ چد.ھمطراز برخوردار است

یکی از عجایب )عراق کنونی( یا باغھای معلق سمیرامیس و دیوارھای بابل ی معلق بابلباغ ھا
 میالد از پیش 600ھردو این آثار ظاھرًا بھ دستور بخت النصر دوم در حدود سال . می باشدھفتگانھ

.ساختھ شده است
ساتراپ بابل .فتح شد.م. ق۵٣٨ کبیر در سال کوروشاتوری قدرتمند بابل بھ دست  امپرسرانجام

.یدگردبخشی از امپراتوری ھخامنشی 
در حال حاضر این .بھ آن اشاره شده است"سفر پیدایش"ی افسانھ ای است کھ در ساختمان بابلبرج
 و درختان افتادقۀ پایین می   بروی طبھتحقیقات نشان میدھد درختان ھر طبق. تخریب شده استبرج

.را بر عکس نشان میداد

 این کلمھ از مقاالت رومن گیرشمن گرفتھ شده وعمومًا تلفظ در ایران .ی اکدی استکلمھ ایققوررتذ
در تمدن ھای باستانی آسیای غربی .ی بلند و بر افراشتھ ساختن معنازیگورات خوانده شده و بھ 

و مھم ترین آن زیگورات نامیده می شد و معنای آن صعود بھ آسمان یان می ساختند خدامعابدی برای 
مصالح زیگورات را بر بلندی  ھا می ساختند و در زیگورات ھا از بھترین و مقاوم ترین آنھااست 

.ساختمانی آن زمان استفاده می شد
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٢۵٠٠ نشده ولی تاریخ ساخت این بنا بھ مشخص سازنده این زیگورات :یگورات سیلک کاشانز
.سال قبل از میالد می رسد

عراق ( قبل میالد در شھر اور 2100 درسالاورموسس سلسلھ سوم »اور نمو«:یگورات اورز
این زیگوریت را ) کھ بھ سوی خلیج فارس می ریزندآنجافعلی نزدیک دھانھ دو رود دجلھ و فرات 

.بناکرد
یگورات باقی زه وسالم ترین  در جنوب غربی ایران نزدیک شوش واقع شد:یگوریت چغازنبیلز

اونتش «یگورات توسط ز سال قبل از میالد می رسد این ١٢۵٠مانده در جھان است وتاریخ بنا بھ 
.پادشاه دوره ایالم ساختھ شده»گال

 سال قبل از میالد این ٧٠٠ میانی در حدود آشوردوم پادشاه »سارگون«یگورات دورشاروکین ز
.زیگورات رابناکرد

ی است کھ در غرب آذربایجان امروز، شرق آناتولی، و شمال کردستان، احتماال تمدنناماورارتو
بیشتر . سال قبل از میالد، قدرت گرفت١۵٠٠ وگرجی ھای کنونی بوده اند و حدود ارامنھاجداد 

. ما از تمدن اورارتو، از نوشتھ ھای آشوری استاطالعات

ی رود دجلھ و کوھستان ھای مجاور قرار داشتھ است ین قدیمی است کھ در بخش میانسرزمنامآشور
ساحلاست و پایتخت آن نخست شھر آشور بود كھ در )نام یک رب النوع( شده از آشور گرفتھو 

موصل (ینوا نرود دجلھ در جنوب موصل امروزى قرار داشت و سپس شاروكین و بعدًا کالح  و بعدًا 
 ، یر زبان ھای سامیسااد سامی  بودند و زبان آنان با آشوری ھا اصوًال از نژ.بوده است)امروزی

 خاورمیانھ قدیم تشكیل شد و دردولت آشور دولت مھمى بود كھ .ماننِد عربی و عبری ھم ریشھ است
یھ آشورى شھرھاى آشور، نینوا و اولفرمانروایان .م. پ١٨٠٠در سال .در آغاز تابع بابل بود

.یاد مى كند.م. پ١۴٢٠ آشور بعد از سال پادشاھىسلسلھ ھاى اربیل را متحد كردند و تاریخ از 
 ماه نیسان مصادف با اولین روز از ماه آوریل می ازاولین روز )خاب نیسان(سال نو آشوری 

.باشد
آشورى ھا وقتى كھ متحد گردیدند، از بابل جدا .بود در آغاز یكى از استان ھاى كشور بابل آشور
.یز نبود ناچار شدند كھ از دسترنج دیگران استفاده كنندحاصلخند بابل  چون سرزمینشان مان.شدند

و نتیجتًا دولت . اندازى بھ سرزمین ھاى دیگر را در پیش گرفتنددستاین بود كھ باج گیرى و 
از خصایص آشورى ھا شقاوت و بی رحمى آنھا . جنگجو و متجاوز شداىآشور یك دولت حرفھ 
 از خاور و باختر شاندود ھزار سال دوام آورد و سرحدات كشور حآشور.نسبت بھ دشمنان است
آشور سرانجام .یھ و فلسطین و مصر امروزى در تصرف آشوریان بودسورتوسعھ یافت و لبنان و 

.شدمغلوب دولت ماد 
 علفزار از جنوب شبھ جزیره عربستان بھ سوی شمال و تاریخ آمده است کھ سامیان بھ دنبال آب در

. سکنی گزیدندشمالره حرکت کردند و در این شبھ جزی
م با ھجوم متحد ماد و بابل سقوط کرد و قدرت از .پ 612 امپراتوری قدرتمند آشور در سرانجام

538 نیز طول نکشید کھ بابل بھ دست کوروش کبیر در سال سدهاما یک .نینوا بھ بابل منتقل شد
نشی گردید و عصر حکومت یکی از بزرگ ی از امپراتوری ھخامبخشساتراپ بابل .فتح شد.م.ق

. سر رسیدبھ ترین امپراتوری ھای جھان 
مورد ھجوم اقوام آریایی کھ )افغانستان(ین ھندوکش سرزم دوھزار سال پیش از میالد مسیح، حدود

روشن نیست پیش . قرار گرفت و بھ تصرف این اقوام در آمدبودنداز دره ھای پامیر سرازیر شده 
بطلمیوس و دیگر جغرافی دانان باستان .ی در این سرزمین ساکن بوده اندکسانیایی ھا چھ از تھاجم آر

 در جنوب ھندوکش بین کویر نمک ایران در غرب و رود سند در شرق واقع بوده، کھاز سرزمینی 
.یاد کرده اند»یاناآر«بھ نام 
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ه، اوستا کتاب مقدس ین ھندوکش ذکر بھ عمل آمدسرزمیمی ترین اثر مکتوبی کھ در آن از قد
.زرتشت است

. كوھستانی بسیار مرتفع آسیای مركزی استناحیھءیرپام
 قرقیزستان و مابقی جزء افغانستان و پاکستان و اعظم این سرزمین متعلق بھ تاجیکستان قسمت
 چین منتھی شود و در شمال بھ فرغانھ و بھ ترکستاندر مشرق بھ دشتھا و ریگزارھای .است

 آنھا تشكیل میشود بھ پستی میگراید و در جنوب آن ازول سیالبھائی كھ آمودریا مغرب در ط
.استرشتھ کوه قره  قوروم واقع 

ارتفاع این سرزمین كھ از سطح دریا . داردمساحت كیلومترمربع 70000ی پامیر در حدود کوھھا
. متر است 4000در حدود 
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)یالدم قبل از 500–3000(یخ مصر باستان تار

 در بین النھرین بسرعت در سرزمین حاصلخیز نیل ابداعات مصر با الھام از اختراعات و مردم
کھ بی شباھت "منس" قبل از میالد شخصیتی افسانھ ای بنام 3100پیشرفت میکردند تا کھ در سال 

. سال بعد مستقل زیستند3000یست آنھا را متحد کرده و برای نبھ رموس و رومولوس رم 
سنگ " تمام پادشاھان قدیم روی آن نوشتھ شده بنام ناماولین بار روی تختھ سنگی کھ  منس نام

.یشودمدیده "پالرمو
پادشاھان .ی را از خدای ھوروس بھ ارث بردهپادشاھ افسانھ ھای مصری مدعی ھستند کھ منس و

تاریخ بھ بعد ی مھم از آنھا باقی مانده ولی از این آثار ق م 2686مصر ھرچند تمامشان تا سال 
. ق م بھ حد اعالی خود رسید1300 در سالھای وشکوفائی این تمدن شروع میشود 

. فرعوننامیخ مصر باستان ھمیشھ مترادف است با تار
 معنای ساختمان بزرگ را می  دھد و لقب پادشاھان مصر در کھ»پھ َر« ریشھ قبطی ازفِرعَونلفظ

اولین شخصی کھ در تاریخ مصر باستان بھ نام فرعون . استشدهروزگار باستان بوده، گرفتھ 
ص نیستناممشھور است، شخصی است بھ  ولی در نقشی کھ . پادشاه عقرب کھ نام اصلی وی مشخ

 دارد، عقربی روبروی صورت او دیده می شود و بھ این دلیل او وجوداز او روی یک گرز سنگی 
.ی خوانندمرا بھ این نام 

 رامسس دوم، آخن آتون، توتانخامون، ملکھ منکورع، خوفو، خفرع،  فراعنھ مصر می تواناز
در بین تمامی این فراعنھ، خوفو، خفرع و منکورع . بردنامھاتشپسوت، توتموس سوم و خئوپس را 

 سوم و رامسس دوم بھ خاطر قدرت بیش از حد در اداره توتموسبھ خاطر ساختن اھرام ثالثھ، 
 خاطر مخالفت و ضدیت با تمام عقاید فراعنھ گذشتھ و ساختن  بھآتونکشور و کشورگشایی، آخن 

بھ ھمین منظور و توت عنخ آمون بھ خاطر مرگ عجیبش در سن ھیجده )آتونافق (شھر آخن آتون 
.ی  نظیر مقبره خود بیش از بقیھ فراعنھ شھرت دارندبسالگی و گنجینھ 

ون از دودمان چھارم فراعنھ مصر  یونانی خئوپس گفتھ می شود، دومین فرعزبان در کھخوفو
 پیش از ٢۵٨٩ تا ٢۵۶۶ سال از ٢۴ یا ٢٣ می آید و دوران فرمانروایی اش حدود شمارباستان بھ 

و )Sneferu(بنا بھ گفتھ ھرودوت، خوفو بر خالف پدرش اسنفرو . شده استبرآوردمیالد 
Djoser( جوسر نتجریکت پدربزرگش Netjeriket(بودند،نده و مردمدار ، کھ ھر دو شاھانی بخش

یگر داو سھ ھمسر داشت کھ ھر یک در یکی از سھ ھرم کوچک .مردی خشن و شاھی ستمگر بود
. استنشدهمومیایی این فرعون ھنوز پیدا .خوفو سازنده ھرم بزرگ جیزه است.دفن شده اند

وران شاھی  از د ولی باستان بھ شمار می آید،مصر کھ ھرم بزرگ بھ نوعی نشانگر جوھره ھرچند
سده ھا پس از فرمانروایی خوفو، ھرودوت در .یستنفرعون سازنده آن آگاھی چندانی در دست 

"باره او نوشتھ است او نیایشگاه ھا را . را دچار ھرنوع بدبختی ممکن کردمصرخوفو سرزمین :
ن استثنا یای خود ممنوع اعالم کرد و آنھا را وادار کرد تا بدورعابست، پیشکش قربانی را نزد 

یان بھ زحمت می توانستند نام او را بر زبان بیاورند و این از شدت مصر.برایش کارگری کنند
 نغز دیگر اینکھ با وجود عظمت و شکوه ھرم، قایق بی ھمتای تشییع جنازه و نکتھ."تنفرشان بود

 موجود از  انگیز مراسم بھ خاک سپاری کھ از خوفو بھ جا مانده است، تنھا تصویراعجاباشیای 
. سانتی متری است١٠ او یک تندیس عاج چھره

.ین فرعون مصر باستان از دودمان سوم است ترمعروفجوسر
 آن روزگار بھ نام ایمھوتپ برای ساختن ھرم مقاماتیت او بھ خاطر فرمانش بھ یکی از معروف

.بوده قبل از میالد 2640–2650ی سالھا او در یپادشاھ.پلکانی در سقاره بود
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Amenemhat( سومآمِنِمھات III( پیش از میالد و فرعون دوازدھمین ١٨١۴-١٨۶٠فرمانروایی 
او بیست سال در . بودمصر بزرگترین فرمانروای پادشاھی میانھ او. مصر باستان بوددودمان

.بودکنار پدرش سسوستریس سوم و باھم بھ فرمانروایی پرداختھ 

ولی .یتواند نزدیکترین بھ روایات مربوط بھ یوسف نبی باشد محکومتشین فرعون زمان ا
 ای بھ روایات مربوط بھ یوسف شده باشد در زمان این فرعون و اشارهھیچگونھ سندی کھ 

. ھم وجود ندارداوفرعونھای قبل و بعد 

. ساختش رھا شدت، ولی بخاطر پاره ای مشکال)یاهسھرم ( نخستین ھرم را در دھشور ساختاو
ی گذشت، فرعون تصمیم بھ ساخت ھرم دیگری در ھواره مس از پانزده سال کھ از پادشاھی او پ

. تن از زنان دودمان پادشاھی بھ کار گرفتھ شدچندھرم دھشور برای خاکسپاری .گرفت
 کھ ) یونانی نام مردمانی از تبار سامی است،یگانھبیان فرمانرواقبطی بھ معنای (، یکسوسھ

یل پدیدار گشتند و دوره میانھ دوم را در مصر باستان بنیاد نخش خاوری دلتای نخستین بار در ب
.نھادند

 ھژدھم مصر باستان دودمان پیش از میالد، ششمین فرعون از ١۴٢۵ او، پادشاھی سومتوتُمِس
.یش ھتشپسوت پادشاھی می کردنامادراو در بیست و دو سال آغاز فرمانرواییش ھمزمان با .بود

 امپراتوری ای پدید آورد کھ تا آن آنچنان ھتشپسوت او بھ قدرت راستین دست یافت و پس از مرگ
ی کرد و از شمال سوریھ کنونی تا چھارمین لشکرکشاو ھفده بار .زمان در مصر دیده نشده بود

. خود درآوردپرچمآبشار بزرگ نیل در نوبھ را بھ زیر 
فرعون پیش از میالد، ١٣۵١-١٣٨٨ اوشاھی پاد.آمون خُرسند است:معنای نام،  سومآمِنھوتِپ

.نشستوی پس از مرگ پدرش توتمس چھارم بھ جای او بر تخت .مصر باستان بود
یھ دو پسر داشت کھ یکی از آنان با نام آخناتون پس از پدر تیھ دانستھ ھا او از شھبانوی سوگلیش برپا

.بر تخت نشست
 پیش از ١٣٢۴-١٣٣٣ اویپادشاھ زنده آمونپنداشت:ی ناممعنا،تو ت عنخ آمون یا توت انخ آمون

.ی نو شناختھ می شودپادشاھدوره وی اکنون بھ .میالد فرعون مصر باستان از دودمان ھژدھم بود
.او در نھ  سالگی بھ پادشاھی رسید.ی مصر بودباستان رھبر بازگشت از آیین آتونیسم بھ کیش او

.بسیاری از تصمیمھای سیاسی او اثرگذار بوده باشدید برشاوزیر و جانشین احتمالی وی آیھ 
.ی شناسندم توتپادشاهعامھ مرده او را با نام . مصر باستان استفرعونتوت انخ آمون نامدارترین 

 پیش از میالد فرعون ١٢١٣-١٢٧٩ او، پادشاھی١٣٠٢زاده بزرگرامسس یا  دومرامسس
بسیاری او را نیرومندترین فرعون .مین بود دودمان نوزدھم پادشاھان آن سرزازمصر باستان 

. باستان می دانندمصرتاریخ 
 اما در حقیقت فرعون مزبورفرزندش مرنپتاه دانستھ اندی او را فرعون یادشده در سفر خروج برخ

.میباشد
رامسس در آغاز دھھ . وی را بھ جانشینی برگزیدبودپدرش ھنگامی کھ او چھارده سالھ ی یکم، ست

او .سال و دوماه پادشاھی نمود و بیش از نود سال زیست۶۶او .دگی بھ پادشاھی رسیدبیستم زن
. بردرآمسسپایتخت را از شھر تبس بھ 

وی در جنگ با امپراتوری ھتی توانست بر .بود دوم سومین فرعون از دودمان نوزدھم رامسس
 از پرنس ھای ھیتی ی صلح با ھیتی ھا با یکیبراو .سرزمینھای خاوری مدیترانھ دست یابد

 قبل از میالد 1212 تا 1202ی مرنپتاه است کھ از بعدازدواج کرد و حاصل این ازدواج فرعون 
 دریا از آجن را کھ بر تمام خاورمیانھ در قرن سیزده قبل از مھاجمانپادشاھی کرد و در این مدت 

.ن کردمرنپتاه شھر ھای اسرائیل را ویرا. بسختی شکست دادداشتندمیالد سلطھ 
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یکترین سالی است کھ بر اساس روایات یھود حضرت موسی ده فرمان را بعد نزد ق م1240سال
بنابراین یا رامسس بزرگ یا مرنپتاه میتوانند فرعون ھای . قوم یھود دادهبھاز ترک مصر 

 از زمان و گرفتن ، وقایعولی ھیچگونھ سندی از وجود موسی و تمام.ی باشندموسھمزمان 
یرخواره از رود نیل تا باز شدن دریا، غرق فرعون و سپاھش و مھاجرت یھودیان در شموسی

. موجود نیست دوران،این 

. بصورت نوشتھ ھا ی ھیروگلیف میباشدماست مدارکی کھ امروز از مصر قدیم در دست تمام

المت  ع۵٠٠نزدیک بھ . از تصویرنگاری مشتق شد، ھزار سال قبل۵ حدود در ھیروگلیفخط
و طرز نگارش آن بھ دو صورت عمودی و افقی بود کھ .یروگلیف وجود داشتھتصویری در خط 

این خط را مصریان اولین بار جھت نوشتن .یروگلیف عمودی و سپس افقی پدید آمدھدر آغاز 
ھیروگلیف بھ معنی کنده  کاری مقدس و خط . اختراع کردند و آن را ھیروگلیف نامیدندخودمطالب 

... و مھرھا است کھ کنده  کاران و صنعتگران آن را در دیوار آرامگاه ھا، ستون ھا، تندیس ھا، مقدس
 بنام ھیراتیک آمدبعدھا با پیدا شدن  پاپیروس از این خط نوع دیگری پدید .بھ کار می  بردند

. عامیانھیجاد گردید بھ نام خطاو سپس با بھم  ریختگی آن نوعی خط تندنویسی )مذھبی، با صالبت(
علف.پاپیروس از مغزه گیاھی بھ نام علف بوریا تھیھ می شد. ابتدایی کاغذ بوده استگونھیروسپاپ

.ی روئیدمبوریا گونھ ای جگن است کھ روزگاری بھ فراوانی در دلتای رودخانھ نیل در مصر 
از . شده است متر ھم مشاھده۵ی روید ولی رویش آن تا م متر ٣ تا ٢یا معموًال بھ بلندی بور

ی شد ولی این گونھ کاغذ در منطقھ مدیترانھ و بخش ھایی از مپاپیروس در مصر باستان استفاده 
.یز کاربرد داشتناروپا و جنوب غربی آسیا 
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)یالدم قبل از 100–1000(یخ یونان باستان تار

ین افراد اولین منطقھ ا.ین اصلی یونان ساکن شدندسرزم قبل از میالد مردم یونانی زبان در 1000
.نمودندشھری را بنیانگذاری 

. شھر المپیا، در جنوب یونان برگزار می گردددر قبل از میالد اولین مسابقات المپیک، 776
آنھا . را در سرتاسر مدیترانھ، آغاز کردندمستعمرات قبل از میالد یو نانیھا بوجود آوردن 750

.وب ایتالیا، بوجود آورند جندرو ]سیسیلی[مستعمراتی روی جزیره 
(دمکراسی[ بنیاد یک سولون، قبل از میالد قانون گذار آتنی، 594 .را بنا می کند)دولت مردمی]

.را بھ جامعھ معرفی کرد)استیناف(فرجاماو قوانین جدیدی از قبیل حق 
. تاسیس گردیدآتن قبل از میالد دمکراسی بھ شکل دولت در 507
یب یک حملھ بھ سرزمین ھای اصلی یونان، را می ترتیوش، پادشاه ایرانی،  قبل از میالد دار500
.دھد

سربازان . ارتش مھاجم ایرانی ھا را شکست می دھندماراتون، قبل از میالد آتنی ھا در جنگ 490
.، بھ نام ھوپالیت ھا می خواندند)سپرھای گرد(یل حمل ھوپلون دلپیاده داوطلب ارتش را بھ 

یالی، ارتش منطقھ شھری یونانی، اسپارت، را ترماپد نیروھای ایرانی، در جنگ  قبل از میال480
 جنگ ساالمیز، یک ارتش متحد از مناطق شھری درمدتی بعد ھمان سال، .در ھم می کوبند

 کشتی جنگی 200ناوگان پیروز یونانی، از بیش از .دھدیونانی، ایرانیھا را در دریا شکست می 
.ی شدمتشکیل )یکشتی ھای پارویی جنگ(

بھ سختی شکست »پالتایا« قبل از میالد متحدان مناطق شھری یونانی ایرانیھا، را در جنگ 479
.یرانیھا بھ سرزمین ھای یونانی، خاتمھ دادنداداده و سر انجام بھ تھدید حملھ 

او .یکلس، ژنرال و سیاستمدار یونانی، شکوفا شدپر قبل از میالد آتن تحت حکومت 429ـ  462
. حملھ ایرانیان، دستور بازسازی آن را صادر کرداثربعد از تخریب آکروپولیس در آتن در 

یرومند آتن و اسپارت برای بدست گرفتن کنترل امپراتوری ناز میالد ناحیھ شھری  قبل404ـ  431
نیز »جنگ پلوپونزیان« نام  بھاین جنگ سنگین و تلخ، کھ.شوندیونان با ھم وارد جنگ می 

. کشید و با استقالل اسپارت بھ پایان رسیدطول سال 27روف شد،  مدت مع
)منطقھ شھری( اسکندر کبیر و فرمانروای قویترین بالد پدر قبل از میالد، فیلیپ اھل مقدونیھ، 338

پیروزی فیلیپ، عصر استقالل مناطق . یونان را فتح می کندسراسریونان، در جنگ چایرونی، 
.ی دھدمشھری یونان را پایان

برای مدت ھزار سال جھان ) میالدی500 قبل از میالدـ  500(شھرھای یونان در طول دوران قدیم 
فالسفھ.دانشمندان یونانی اکتشافاتی در امور طبیعی انجام دادند. را تحت تاثیر قرار دادغرب

 یا یلسوفف. شدشکوفانظریاتی در زمینھ اداره جوامع را بھ جھان ارائھ دادند و ھنر و درام یونانی 
.یشھ در مسائل فلسفی و اندیشھ ورزانھ می  پردازداند شخصی می گویند کھ بھ آموختن و بھخِرَدورز

. معنی دوستدار خِرد استبھواژه فیلسوف کھ از یونانی آمده 
یاضی دان یونانی، رابطھ بین ضلعھای مثلث قائم الزوایھر قبل از میالد فیثاغورث، فیلسوف و 550

.را کشف کرد
یمنس اھل سیلتوس، واقع در آسیای صغیر ترکیھ کنونی، آناکس قبل از میالد فیلسوف یونانی، 545

او نتیجھ می گیرد کھ ھوا مھمترین ماده جھان . آنرا کشف کندساختارسعی می کند کھ آغاز جھان و 
.است
ن را برای موضوع نمایشنامھ  یونا،یل، نمایشنامھ نویسآش قبل از میالد 456 قبل از میالد تا 524
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سرگذشت یک »اورستیا«مشھورترین نمایشنامھ او بھ نام .دھدھایش مورد استفاده قرار می 
.نشان می دھد» ترواجنگ«خانواده سلطنتی را در طول 

 قبل از میالد ستاره شناس یونانی، آناکساغورس، متوجھ می شود کھ نور ماه انعکاس 428ـ  500
، تراژدی نویس نامدار، در محضر )اریپید(ی، واریپیدس آتن پریکلس، سردار .نور خورشید است
.وی تعلیم می یابند

 ھالیكارناس، مستعمره یونانی آسیاى صغیر بود وچون این شھر جزو مستملكات مردم از ،ھرودوت
نانی ھرودوت تاریخ نگار یو. ذکر کرده اند ھم شمار مى رفت مورخ مذكور را تبعھ ایرانبھایران 
گرچھ .یالدم پیش از ۴٢۵-۴٨۴ باستان، کھ در سده پنجم پیش از میالد میزیستھ است حدود دوره

 او اشخاص دیگرى از اززیرا قبل ;او را پدر مورخین خوانده اند ولی در واقع نخستین مورخ نبوده
ودوت و مورخین  مى رود كھ ھرقوىیونانی ھا مانند ھكاتھ مطالبی نوشتھ اند كھ بھ ما نرسیده وظن 

وى سفرھاى متعدد در ممالك . كرده انداستفادهقرون بعد از این نوشتھ ھا، بدون ذکر نام مؤلف، 
. احوال و تاریخ این کشورھا نوشتھ استبھمشرق زمین كرده و تحقیقات خود را راجع 

 یك از نامند و ھر» نھ كتابدرتاریخ « شامل نھ كتاب است و از این جھت آن را ھرودوتآثار
بعضى از محققان تقسیم و نام گذارى آثار .استكتاب ھاى او بھ نام یكى از خدایان یونان كھن 

. كھ تألیفات او در ابتدا تقسیماتى نداشتھ استمعتقدندھرودوت را از قرون بعد مى دانند و 
ست، ی از گزارش ھا، درھم و ناھماھنگ نوشتھ ابعض زمان وقوع حوادث تاریخی را در ھرودوت

 را گرفتھ، عالوه براین ھا گویی روح اسطوره پرستی تاریخدر موارد زیادى داستان گویی جاى 
نوشتھ ھاى ھرودوت درباره بابل و آسور .یگاه ویژه ای داشتھ استجایونانی ھم در آثار ھرودوت 

با .استوى كاھنان مصر و بابل را مأخذ تحقیقات خویش معرفی کرده . استافسانھ آمیزھم آشفتھ و 
.ین در عھد باستان قابل توجھ استق زم كتاب ھایش در معرفی اوضاع و احوال مشراین وجود

 پیش از ۴۴۶ و ۴۴۵ گفتگو درباره سالھاى ضمن وقایع نگار معتبر قرن سوم میالدى اوسیوس،
. عام در آتن خواند و بھ افتخار بزرگى نایل شدمألھرودوت كتاب خود را در :میالد، مى گوید

 توجھ مردم آتن بوده و آنھا بخاطر ستایش شھر آتن، موردپلوتارک اشاره می کند كھ ھرودوت 
ارسطو او را .درباره این مورخ نظرات مختلفی اظھار شده است.مى داده اندصلھ ھایی ھم بھ او 

نوشتن توسیدید مى گوید كھ او بھ .ی خوش بیان و داراى قدرت نویسندگى دانستھ استولافسانھ گوى، 
ازكتزیاس، پزشك دربار داریوش دوم و اردشیر دوم مواردى . توجھ و عالقھ نداشتھ استحقایق

ژوزف. تكذیب كرده استهنوشتھ ھاى او را درباره كورش بزرگ، كمبوجیھ، داریوش و خشایارشا
سیسرو .ھستندفالویوس مورخ یھود و مان تُن مورخ مصرى ھم معتقد بھ اشتباه در روایات او 

اما .یی او اشاره كرده استافسانھ گوسخنور نامدار رومی او را پدر تاریخ نامیده ولی در عین حال بھ 
و .یى از حقیقت زیاد دور و بھ آن بی توجھ نبوده استافسانھ گوتاریخ دانان متأخر معتقدند كھ با وجود 

 مطالب نوشتھ ھاى او را ، گفت كھ بیشتر كشفیات راجع بھ ایران قدیمبایدسرانجام درباره ھرودوت 
.تأیید مى كند 

.، تراژدی نویس نمایشنامھ می نویسد)سوفوکل( قبل از میالد سوفوکلس 406 تا 496 حدود در
 دارد کھ سرگذشت پادشاھی را کھ ندانستھ پدر خود را نام»ادیپ شھریار«معروفترین نمایشنامھ او 

.بھ تصویر می کشد ازدواج می کند، خودبھ قتل می رساند و با مادر 
 ساز یونانی، مجسمھ ھایی برای معبد مجسمھ قبل از میالد فیدیاس، 430 تا 490 حدود در
 غول پیکر زئوس، خدای خدایان یونانیان مجسمھدر آتن، یونان، »اکروپلیس«و »پارتنون«

.باستان، را می آفریند
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نی، نمایشنامھ ھایی را بر پایھ یدس، تراژدی نویس یونااوربپ قبل از میالد 406 تا 486 حدود در
، داستان ساحره ای است کھ فرزندان »مدیھ«ین نمایشنامھ وی، مشھورتر.اساطیر یونان می نویسد

.رساندخود را بھ قتل می 
یلسوف یونانی و ملقب بھ پدر فلسفھ، در آتن بھ ف، قبل از میالد399 تا 470 حدود درسقراط، 

او با .ید او بھ خشم می آیند و او را بھ مرگ محکوم می کنندعقامقامات آتن از .تدریس می پردازد
.کندنوشیدن سم، خودکشی می 

سوفسطائیان، بھ شاگردان خود می آموختند . بودمخالف فلسفھ، با نحوه تدریس سوفسطائیان پدرعلم
تشویق سقراط شاگردانش را . جوابھای زیرکانھ ای بدھندمختلفکھ چگونھ در مباحثات، بھ سواالت 

 جستجو کرده و مطابق با ندای وجدان خود زندگی کنند، حتی اگر خود،می کرد تا در دنیای اطراف 
. جھت مخالف با حکام کشور قرار دھددراین کار، آنھا را 

 اما تعدادی از مباحثات وی با ساکنین آتن توسط نگذاشت، ھیچ اثر مکتوبی از خود بر جای سقراط
بطور مکتوب ثبت )م. ق۴٢۵-٣۵٧(و نیز کسنوفون )م. ق۴٢٧ـ  ٣۴٧(شاگرد معروفش افالطون 

 با دوران شکوفایی عظمت و افتخار آتن کھ در ھمان زمان بودآغاز زندگی او مصادف .شده اند
در دوران جوانی، قدرت بدنی شگفت انگیز سقراط، . نھاده بودبناامپراتوری دریایی خود را 

حمل او بسیار باال بود، بھ طوری کھ در زمستان سخت، پا قدرت ت.داشتھمگان را بھ تعجب وا 
.ی راه می رفتمعمولبرھنھ با یک جامھ 

ی و سیاسی آتن بود، باعث شد کھ وی را محاکمھ مذھبید سقراط کھ در تضاد با عقاید نیروھای عقا
، اما وی سقراط بھ مرگ محکوم شد. خیانت بھ عقاید دینی شدواو متھم بھ فاسد کردن جوانان .کنند

.، خود را کشت)نوعی سم(با نوشیدن جام شوکران 
، نمایشنامھ نویس یونانی، در )آریستوفان(یستوفانس آر قبل از میالد 385 تا 450 حدود در

برای مثال، . را در قالب طنز مورد بحث قرار می دھدروزنمایشنامھ ھای کمدی اش مسائل 
.ی کشد را بھ طنز مآتن، فالسفھ »ابرھا«نمایشنامھ 

، را در آتن »آکادمی«یلسوف یونانی، نخستین دانشگاه ، ف قبل از میالد افالطون، 347 تا 427در
. بھ تحصیل فلسفھ می پردازندآندایر می کند و مردان جوان در 

سقراط، (دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سھ گانھ )م. پ٣۴٨/٣۴٧تا .م. پ۴٢٨/۴٢٧(افالطون
.داشتھ استآموزه ھای وی تأثیر زیادی بر کالم مسیحی و اسالمی .یونانی است) و ارسطوافالطون

این مصاحبت و شاگردی بھ مدت ده . سقراط شدشاگرد بیست سالگی برای تکمیل معارف خود در
او برای چندین سال در .، افالطون آتن را ترک کرد٣٩٩بھپس از اعدام سقراط .سال ادامھ یافت

 بھ آتن ٣٨٨پس از سفری بھ سیسیل در سال .یگانھ بھ گردش پرداختبورھای شھرھای یونان و کش
تعلیمات وی در آن جا بر اثر دو .ی ایجاد کرد کھ بھ نام آکادمی مشھور استفلسفبازگشت و مکتبی 

 مُرد و ٣۴٧افالطون در سال . بھ سیسیل داشت بھ تعویق افتاد٣۶١ و ٣۶۶ی کھ در سال سفربار 
. بھ برادرزاده خود واگذاشتی آکادمی رارھبر

تفاوت اصلى و جوھرى روش .روند بھ شمار مىارسطو پیرو افالطون، و مشائیان پیرو اشراقیان
 روش اشراقى براى تحقیق در مسائل فلسفى و دراشراقى و روش مشائى در این است كھ 

مجاھدات نفس و  عقلى كافى نیست، سلوك قلبى و تفكراتتنھا استدالل و »حكمت الھى«مخصوصا 
 و الزم است، اما در روش مشائى تكیھ فقط بر استدالل ضرورىتصفیھ آن نیز براى كشف حقایق 

.است
 افاده روش اشراقى مفید و رسا است ولى كلمھ براىكھ بھ معنى تابش نور است »اشراق«لفظ

 است و روش است صرفًا نامگذارى» راه روندهبسیار«یا »راه رونده«كھ بھ معنى »مشاء«
خواندند این بود كھ »مشائین« اینكھ ارسطو و پیراونش را علت:گویند.كندمشائى را افاده نمى

اى را پس اگر بخواھیم كلمھ. قدم زدن و راه رفتن افاده و افاضھ كندحالارسطو عادت داشت كھ در 
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را بكار بریم و بگوئى »استداللى« مفھوم روش فلسفى مشائین باشد باید كلمھ مفیدبكار بریم كھ 
.اشراقیون و استداللیون:اند دو دستھفالسفھ

اند و چنین  و ارسطو داراى دو متد مختلف بودهافالطون الزم است تحقیق شود كھ آیا واقعا اینجا
بوده است؟)ارسطو(و شاگرد )افالطون(اختالف نظرى میان استاد 

 خویش، سقراط، را با اھالی آتن بھ رشتھ داستا، مجموعھ مباحثات »محورات«ی در رسالھ و
بھ بیان عقاید خویش درباره نحوه اداره یک »یتجمھوررسالھ «او با انتشار .تحریر در می آورد

در .است»عشق بھ دانایی« یونانیان قدیم، کلمھ فلسفھ بھ معنی زباندر .حکومت ایده آل می پردازد
.ی علوم عقالنی رونق یافتند قبل از میالد، تمام500ـ  300طول سالھای 

 را کھ اسکندر مقدونییلسوف یونانی، تعلیم و تربیت ف، قبل از میالد322 تا 384 حدود در، ارسطو
ارسطو در آتن، مدرسھ ای بھ نام لیسیوم . عھده می گیردبھبعدھا بھ سرداری بزرگ مبدل شد، 

 آن بھ بحث درباره شش روش را می نویسد و در»سیاست«رسالھوی .تاسیس می کند)لوکیون(
را کھ در آن موجودات زنده بر »نمودار نردبانی طبیعت«ین ھمچناو .اداره حکومت می پردازد
. طبقھ بندی شده اند، ابداع می کندبدنشاناساس پیچیدگی ساختمان 

" را آغاز می کندخود با انتقاد از فرضیھ مثل ھا فلسفھ ارسطو د آنچھ حقایق قابل ادراک وجود ندارن:
." و جزئی استخردوجود دارد مثال نیست بلکھ 

ما ھنگامی می توانیم درباره اشیاء قضاوت کنیم .»ی گیردنمعلم جز بر کلیات تعلق «ی گفتھ است و
تعیین قواعدی کھ حافظ روابط صحیح قضایای کلی با قضایای .یمبشناسکھ نوع و جنس را بھتر 
یچکس بھتر از ارسطو درباره آن تحقیق نکرده است  منطقی است کھ ھخاصجزئی و شخصی باشد 

.ی آیدمھمین منطق است کھ یکی از ھدایای ارزنده و گرانبھای این فیلسوف بعالم بشریت بھ شمار 
یھ، کھ بوسیلھ یونانیان در مصر بنا گردید، اسکندر قبل از میالد در شھر 280 تا 335 حدود در

ی دستگاه عصبی و اجزای بدن انسان، بھ تشریح اجساد بررس بھ منظور ھیرو فیلوسپزشکی بھ نام 
.می پردازد

یاضیدان یونانی، مقدمات ھندسھ را بھ وجود می ر قبل از میالد اقلیدس، 275 تا 330 حدود در
.آورد

، ستاره شناس یونانی، خورشید )ارسطرخوس(یستارخوسآر قبل از میالد 230 تا 310 حدود در
.پنداردی را بھ جای زمین، مرکز علم م

، بھ )سوراقوسا( موطن خود، شھر سیراکوس درارشمیدس قبل از میالد 212ـ  287 حدود در
 و بھ اندازه وزن آب جابجا شده  آب جابجا می کند،خودکشف این نکتھ کھ ھر شیئی بھ اندازه حجم 

می اختراعی برای باال کشیدن آب، پیچ ارشمیدس، دستگاھوی .نائل می گرددسبکتر می شود، 
یراکوس، ارشمیدس را بھ سسربازان رومی در جریان محاصره .و نام خود را بر آن می گذارد.کند

.قتل می رسانند
ساعت آبی و تلمبھ فشاری را )اھل اسکندریھ(ی اسکندرانتسبیوس قبل از میالد 200 حدود در

.اختراع می کند
 ق 150در )زیره ای در جنوب یونانج(یکی انتیکترا نزدیرًا در میان محمولھ یک کشتی کھ در اخ

 نام نھاده اند و بعد از سالھ تحقیق معلوم مکانیسم انتیکتراآنرام غرق شده دستگاھی کشف شده کھ 
ین کامپیوتر ساخت بشر بوده باشداولشده کھ این شاید 

امی ، ستاره شناس یونانی، فھرستی از اس)ابرخس(یپارخوسھ قبل از میالد 127 تا 144 حدود در
90 تا 168در حدود . کسوفھای خورشیدی را محاسبھ می کندزمانستارگان، گردآوری می کند و 

 اسکندریھ مصر، کھ بھ دست یونانیان بنا شده بود، با استفاده از شھرقبل از میالد بطلمیوس در 
.یایی ، نقشھ ای از جھان شناختھ شده آن زمان، ارائھ می دھدجغرافطول و عرض 
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ی، آیولیپایل، نخستین دستگاھی کھ با نیروی بخار اسکندران)اھرون( میالدی ھرون 100 حدود در
.کندکار می کرد، را اختراع می 

از قرن ھشتم قبل از میالد، یونانی ھا .یل می  شدتشکیونان باستان از صدھا دولتـ  شھر مستقل 
ره ھای یونانی با امپراتوری یترانھ، را آغاز کردند این مستعممدساخت شھرھای جدید در سراسر 

 قبل ۵٠٠در نتیجھ تشنج بین یونان و ایرانی ھا زیاد شده، و در سال . بودندتماسقدرتمند ایران در 
 قبل از میالد ارتش متحد دولتـ  شھرھای ۴٧٩در سال .یالد، یک جنگ بین آنھا در گرفتماز 

.یونان، ایران را شکست داد
.ی را در بر می  گبردامروزپولیس، آتن یس باقیمانده ھای اکرواکروپول

شھروندان این شھر از یک دمکراسی .ی یونان بودشھر ثروتمندترین و بزرگ ترین ناحیھ آتن
.بودندبرخوردار )دولت مردمی(ابتدایی 

ی اسپارت بیشتر نواحی جنوب یونان را تحت کنترل شھر پیش از قرن پنجم قبل از میالد، ناحیھ تا
ھمھ .زندگی اسپارتی ھا در جنگ می  گذشت.می  نامند»یونیپلو«یھ را منطقھ این ناح.داشت

زنھا آموزشھای فیزیکی می  دیدند . تمام وقت ارتش محسوب می  شدنداعضاءشھروندان مذکرو بالغ، 
ھنگامی کھ شھروندان اسپارتی مشغول پرداختن .ی قوی و نیرومند بھ دنیا بیاورندبچھ ھاتا بتوانند 

.روی زمین کشاورزی می  کردند)بردگان(ر جنگی بودند، غالمان  اموبھ
. یونان برگزار می  گرددجنوبین مسابقات المپیک، در شھر المپیا، در اول
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) میالد476– قبل از میالد 753(یخ باستانی رم و اروپا تار

کھ در دوره ای مبدأ ( تاریخ سنتی بنیانگذاری شھر رم  م، ق ٧۵٣ آوریل ٢٢یخ رم را معموًال از تار
، یعنی تاریخ برکناری رمولوس آگوستوس، آخرین ۴٧۶ سپتامبر ۴ تا )تاریخ بھ  شمار می آمده

.ی گیرندمامپراتور رم غربی در نظر 

انیید، یکی از بازماندگان شھر تروا در آن جنگ افسانھ ای، بھ :یخ رم با افسانھ شروع می شودتار
نوادگانش رموس و رمولوس، بعد از تولد از مادرباکره .ی آیدم)ایتالیای امروزی(سرزمین رم 

 خدای جنگ حاملھ شده است ، بھ آب رود خانھ تبیر افکنده مارساشان، ره سیلویا کھ توسط 
.  گرگی پرستاری و بزرگ می شوندمادهمی شوند و از قضا، توسط 

این افسانھ، .ر بنیان می گذارند تپھ نزدیک بھ رود تیبھفتبعدھا این دو تن، شھر رم را بر روی 
یرا بنیانگذاران شھر رم، مردمانی غیر از ساکنان بومی سرزمین ایتالیا ز.خالی از حقیقت ھم نیست

آن طور کھ محققان حدس . قوم و تمدن شان بھ نام اتروسکانی شناختھ می شودامروزهبودند کھ 
ینی را بھ آن شھرنشبودند کھ بھ رم آمدند و ی زنند، کسانی از بابل یا الھام گرفتھ از تمدن بابل م

.سرزمین آوردند
.ی، و افول و سقوط امپراتوری را شامل می شودامپراتوریخ رم، سھ دوره آغازین و جمھوری، تار

در ابتدا، .سنای رم، مجلسی کھ بھ تقلید از یونانی ھا برپا شده بود، بازیگر ثابت ھر سھ دوره بود
اختالف طبقاتی بین اشراف و توده ھای زیردست برداشتھ شد و جمھوری فراوان،پس از منازعات 

.گرفتشکل 

موسوم بھ ( خود را از دشت ھای پیرامون رم قلمروی ھا بھ خاطر ارتش منظم شان توانستند رم
بعد نوبت تسلط بر دریای ). ق م٢٣٨( ایتالیا گسترش بدھند کلبھ )التیوم، یعنی سرزمین مردم التین

درگیر شدند و )تونس کنونی( تصرف جزیره سیسیل با دولت کارتاژ سررمی ھا بر .نھ بودمدیترا
دولت کارتاژ کھ روزی بر تمامی ساحل دریای ) ق م١۴٩در ( عاقبت بزرگ،بعد از سھ جنگ 

١٢٩در ( تا آفریقا حکومت می کرد، بھ کلی نابود شد و یونان ھم  ویسیل تا اسپانیاسمدیترانھ، از 
سزار، با ظھور چھره قدرتمندی بھ نام ژولیوس امپراتوری شکل گرفتھ. دست رمی ھا افتادھب)ق م

. رم شکل گرفتارادهاختالفات داخلی تمام شد و جایگاه امپراتور بھ عنوان باالترین قدرت و مظھر 

ری یران رسیدند و رم از شھاآن ھا بھ ھمسایگی امپراتوری )م١٩٢ ق م تا ٢٧(در دوره طالیی 
 رم در این دوره زندگی می کردند و مھمتمام ادیبان و فیلسوفان .آجری بھ شھری از مرمر تبدیل شد

پادشاھی کومودوس پایان عصر طالیی . استدوراناکثر داستان ھای رم باستان، مربوط بھ این 
فات بین سرداران کشور را چند پاره کردند و اختال.نبودبعد از او، دیگر ھیچ چیز مثل قبل .بود

.یش جدید ھم بھ این چندپارگی افزودکھواداران مسیح و کافران بھ 

 طالیی، کشور را متحد کرد، مسیحیت را آئین رسمی عصرین، تنھا امپراتور بزرگ پس از کنستانت
با این کار ).م٣٣۶(را بھ عنوان پایتخت جدید ساخت )استانبول(اعالم کرد و شھر کنستانتینوپل 

 بعد در امپراتوری بیزانس حفظ شد، اما در واقع کنستانتین بھ شھر قرن ھا رم تا البتھ میراث
).م٣٩۵(با مرگ او، امپراتوری بھ دو بخش باختری و خاوری تقسیم شد .کردرمولوس خیانت 

دیگر نھ رم شرقی تاب مقابلھ با امپراتوری . امپراتوری، مدام با ھم بیشتر می شدپارهفاصلھ این دو 
یر اقوام ساا داشت و نھ رم غربی می توانست مانع از ھجوم ھون ھا و وندال ھا و گوت ھا و یران را

.بیابان گرد بشود
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اوضاع در داخل . غرامت می گرفتامپراتورانرسما برای حملھ نکردن بھ رم از )م۴۴۴در (آتیال
ین کھ بھ مرگ ین امپراتورھا، خودش ھم از اآخریکی از .امپراتوری از این ھم عجیب تر بود

آخرین امپراتور رم، پسربچھ ای . در تعجب بودنکردهطبیعی می میرد و ھیچ کس علیھ اش توطئھ 
۴٧۶(یتالیا با تھاجم بھ رم، بھ سادگی او را از پادشاھی خلع کرد اادوواسر، پسر ادکون، وزیر .بود

.بخوانندن سرزمین را ایتالیا او دستور داد از آن بھ بعد، آ.ی رم را اعالم کردامپراتورو پایان )م
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) میالدی500– ق م 1000(اروپا

کھ تشنھ تصرف »بربرھایی« مورد تاخت و تاز روم قرن پنجم میالدی، مرزھای امپراتوری در
بورگاندی کھ از نژاد ژرمن بودند .ی گوت، واندال، بربرھا.سرزمین ھای تازه بودند قرار گرفت

رومیھا در بعضی موارد با بربرھا . این تاخت و تاز شرکت داشتنددرآتیال »ھون ھای«و ھمچنین 
در اواخر .ی نیز با ایجاد تفرقھ در بین قبایل، آنھا را تضعیف می کردندگاھ.مصالحھ می کردند

یالدی، امپراتوری روم از ھم پاشید، و بربرھا حکومتھای پادشاھی جدیدی در اروپا بنا مقرن پنجم 
.نھادند

کھ یک بربر »ادواسر«ی توسط فرمانده سپاھیان، غرب میالدی، آخرین امپراتور روم 476 سال در
.ینسان، امپراتوری روم غربی، تحت سلطھ بربرھا قرار گرفتبد.بود، از قدرت کنار زده شد

:ھاسلت
 قبایل، بھ نام سلت ھا، در اروپای مرکزی ساکن از قبل از میالد، یک گروه ٧٠٠ حدود سال در

یالد، آنھا بھ عنوان کشاورزان در سراسر اروپای مرکزی م قبل از ۵٠٠تا پیش از سال .شدند
 آھنگران ماھری بودند کھ ابزار آھنی، سالح آھنی و جواھرات سلتھا.وشمالی پراکنده شده بودند

 آنھا جنگجویانی خشن اما . جشنھایی برگزار کرده و بھ تفریح می پرداختندآنھا.ظریف می ساختند
وسلتھا زبان نوشتاری نداشتند . برای ھمین رومی ھا آنھا را بھ آسانی شکست دادندبودند نظم بی

.کردندقوانین، تشریفات مذھبی و داستانھای خود را بھ طور شفاھی بھ دیگران منتقل می 

 قبل از میالد ١٠٠٠ سلت کھ در اروپای مرکزی بودند، دیگ نقره ای را در حدود سال آھنگران
.دساختن

.مردان سلت شلوارھای زبر و خشن می پوشیدند.داشتندیان سلت ظاھر و صدای ترسناکی جنگجو
روی بدنھای .، بھ میدان می رفتند)گردنبند( فقط با یک طوق واما بھ ھنگام جنگ بھ صورت برھنھ 

.طراحی و نقاشی می شد.، گرفتھ می شد»نیل«ی یک گیاه بھ نام برگھاآنھا با رنگ آبی کھ از 
آنھا سپرھاای از جنس برنز با چوب در .ی جنگیدندمیان سلت با شمشیر، نیزه و قالب سنگ جنگجو

 می رفتند و فریاد می زدند و روی سپرھای خود می جنگجنگجویان پیاده بھ .دست می گرفتند
.، را بھ صدا در می آوردند»کارنیکس«بعضی ھا بھ ھنگام حملھ یک شیپور بھ نام .کوبیدند

الئی برخوردار بودند و در حالی کھ بر ارابھ چوبی کھ ا جنگی در قبیلھ از موقعیت بانانقھرم
ی شدند، سوار بودند، وارد میدان جنگ می شدند، یک ارابھ ران مبوسیلھ اسبھای تنومند کشیده 

یت کرده و ھمزمان جنگجو نیزه خود را بھ طرف دشمن پرتاب می ھدااسبھا را در میدان جنگ 
 می شد، جنگجویان از روی ارابھ ھا بھ پایین می پریدند و بوسیلھ مشکل شرایط جنگ وقتی.کرد

در صورتی کھ یک فرمانده نظامی در خطر قرار می گرفت، . می دادندادامھشمشیر جنگ را 
. بود تا او را سوار کرده و بھ محل امنی انتقال دھدآمادهارابھ ران او 

این ضیافت چندین روز طول می . می کردندبرگزاررگی  ھا بعد از ھر پیروزی جشنھای بزسلت
 قبیلھ و مردم در حال تفریح را ،یروزیھا و شجاعتھای قھرمانانپشعرا و نوازندگان با داستان .کشید

ین سرھای بریده دشمنان شکست خورده را بھ عنوان یادگارھای ھمچنسلت ھا .سرگرم می کردند
.داشتندمقدس، نزد خود نگھ می 

 ترسناک بودند، اما آنھا ازسنتھای خود در دشمناند سلت ھا جنگجویان شجاع و برای  چنھر
ید توسط دو نبابرا ی مثال آنھا معتقد بودند کھ یک جنگجو .جنگھای برپا شده، پیروی می کردند

 منظم تر با ارتشنفردر یک زمان مورد حملھ قرار گیرد، در نتیجھ، سلت ھا بھ سادگی توسط 
.خوردند سپاه آموزش دیده روم، شکست می  وتر و تکنیک برترتاکتیک باال
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ی کوچک ساختھ شده در قلعھ ھای روی تپھ، زندگی ھا ھای سلت درقبایل خود درون کلبھ خانواده
در مواقع صلح، . دیگر قبایل را برای آنھا فراھم می کردھجوممیکردند، کھ امکان دفاع در مقابل 

ھر قبیلھ . قلعھ بھ پرورش گلھ و کاشت غالت می پرداختنداطرافسلت ھا بر روی زمینھای 
کاھن ھا در این قبایل از اھمیت بسیار زیادی برخوردار . اداره می شدخودبوسیلھ رئیس با پادشاه 

.بودند
، در )وابستھ بھ دوران قبل از اروپا( ھالستات فرھنگ قبل از میالد تمدن سلتی، معروف بھ ٧٠٠

سلت ھای دارای فرھنگ ھالسات، در فرانسھـ  اسپانیا و .یدآوجود می اتریش و جنوب آلمان ب
ین قبایل سلت در قلعھ ھای تپھ ای زندگی کرده و از سالحھای فلزی ا.بریتانیا پراکنده می شوند

.کردنداستفاده می 

قط بھ ابتدا، مقام شھروند ف.باشند)شھروند رومی(یو سا دنیای رومی ھا خیلی مھم بود کھ افراد در
 قبل از میالد، مقام شھروند رومی 212از .ی کردند، داده میشدمافرادی کھ دردرون شھرھا زندگی 

مقام شھروندی بھ . محدوده امپراتوری روم زندگی می کردند، اعطا شددربھ ھمھ مردان آزاد کھ 
ن محدوده ایتالیای  قبل از میالد، مقام شھروند بھ تمام ساکنا89در سال . نمی شددادهبردگان و زنھا 

 اعطا شدامروز

ھا بھ شھر روم حملھ کردند و بھ مدت »یزیگوتو« میالدی، ۴١٠ یک شب تابستانی در سال در
 سال، این اولین ٨٠٠در طول . را چپاول نمودندثرومندانسھ روز بربرھای گرسنھ، خانھ ھای 

ر از این واقعھ در سراسر قلمرو با انتشار خب. قرار گرفتھ بودحملھباری بود کھ رم مورد مورد 
حقیقتی کھ احساسات کمتری بر . کردند کھ دنیا بھ پایان خود رسیده استتصورامپراتوری، مردم 

.ین بود کھ امپراتوری روم غربی، مدت زمانی بود کھ رو بھ زوال نھاده بودامی انگیخت 
:یل سقوطدال
دلیل این کاھش روشن نیست، اما ممکن .د میالدی، جمعیت رم بھ شدت کاھش یافتھ بو۴٠٠ سال تا

 از بھ کارگیری لولھ ھای آب سربی و یا ظروف حاصلاست بر اثر طاعون یا آلودگی ھای سربی 
 آوری مالیات الزم برای اداره امپراتوری و دفاع از جمعبا این جمعیت کم، .غالبًا سربی باشد

یز کاھش یافتھ بود، و حاکمان رم ید محصوالت کشاورزی نتول.مرزھای طوالنی آن مشکل بود
. استانھایشان در شمال آفریقا اتکا کنندبھمجبور بودند برای تھیھ غذا 

، سرباز و برده، بطور فزاینده ای بھ بربرھا متکی الزمی روم برای تامین نیروی انسانی امپراتور
ماندھان بربر یادی سرباز بربر خدمت می کردند کھ توسط فرزدر سپاه روم، تعداد .شده بود

 بھ حدی در امپراتوری گسترش یافتھ بودند کھ امپراتور بربرھادر واقع، .رھبری می شدند
تمام .از محبوبیت سبک مو و شلوار بربرھا شاکی و نگران بود)م٣٩۵ـ  ۴٢٣(»ھونوریوس«

گشود ھا »ویزیگوت« بھ روی  شھر را داشتند احتماال کسی کھ دروازهبربرخانھ ھای رم، بردگان 
.بودیک برده بربر 

این بدان خاطر . ھنوز تا حدی آرام و امن بودشھرھا، »ویزیگوت«ی بعد از چپاول رم بدست حت
ی کھ در دریایی مدیترانھ برای تجارت و حمل و نقل مواد اآبراھھابود کھ نیروی دریایی رم اداره 

ا بعد از آنکھ واندال ھا در سال ام. می گرفتند را در اختیار خود داشتقرارغذایی مورد استفاده 
جدایالدی سواحل شمال آفریقا را فتح کردند، شھر روم محاصره شده و از منابع غذایی خود م۴٢٩
 بھ شھر رم خود میالدی، واندال ھا موفق شدند کھ با استفاده از نیروی دریایی ۴۵۵در سال .گشت

.بودسلیم نشده اما شھر رم علی رغم وضعیت دشوارش، ھنوز ت.حملھ کنند
کھ یک بربر »ادواسر«ی توسط فرمانده سپاھیان، غرب میالدی، آخرین امپراتور روم ۴٧۶ سال در

.ینسان، امپراتوری روم غربی، تحت سلطھ بربرھا قرار گرفتبد.بود، از قدرت کنار زده شد
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:شدهیق ثبت حقا
ا بدھد، از غول ھای پر سر و غذ»ی بورگاندیبربرھابھ «یک زمین دار رومی کھ مجبور شده بود 

اما اقوام بورگاندی متمدن تر از . شکایت می کردداد،و روغن می صدایی کھ دھانشان بوی سیر
گفتھ می شد کھ بورگاندی ھا خون آشام بوده و آنقدر سوار کاری .بودنداقوام ھون بھ رھبری آتیال 

آتیال بعنوان کوتولھ ای زشت کھ وحشیانھ رومیھا بھ .ی می توانستند راه بروندسختمی کردند کھ بھ 
.ین سو و آن سو نگاه کرده و از ترساندن مردم لذت می برد، می نگریستندابھ 
: بربر ھادورانیدادھای مھم رو

 میالدی٢٧٠
در امپراتوری روم می شوند و در )رومانی کنونی(»داسیا«اسکادیناوی وارد استان  ھای»گوت«

گوت ھای غربی (»ویزیگوت«و )گوت ھای شرقی(»استرگوت«می شوند آنجا بھ دو گروه تقسیم 
).یا سجاع

 میالدی٣٧٨
ھا، علیھ سلطھ رومیان »ھون« حال فرار از دست درترکیھ، »آذریانوپل«ھا در شھر »یزیگوتو«

. داشت، می کشندنام»والنز«شورش کرده و امپراتور را کھ 
میالدی۴٠۶حدود

از رودخانھ راین گذشتھ و وارد ) کرده بودندمھاجرت از مناطق بالتیک کھ احتماال( ھا »واندال«
.تعقیب می شوند»بورگاندی«آنھا توسط اقوام .شوندمی )فرانسھ کنونی(»گل«سرزمین 

 میالدی۴١٠
ھا، با تخریب شھر رم دنیای متمدن را متحیر »یزیگوتو«، فرمانده »آالرک«یروھای تحت امر ن

.می کنند
 میالدی۴١٩

یروی دریایی خود، سواحل شمال آفریقا را فتح کرده و راه ن ھا در اسپانیا با استفاده از »واندال«
.ی روم را قطع می کنندامپراتورانتقال مواد غذایی بھ 

میالدی۴۴٢
را در شمال آفریقا بعنوان حاکمی مستقل بھ رسمیت »یسریکگا«ی روم، پادشاه واندال ھا امپراتور

ی آخرین تقاضای خود را برای محافظت در برابر حمالت قبایل رومھای »ونبریت«.می شناسد
. بھ رم می فرستند»ساکسون«، و »یوت«، »آنگل«

میالدی۴۵١
 حملھ می کنند اما از نیروھای متحد رومی و »گل« ھا بھ فرماندھی آتیال بھ سرزمین »ھون«
.خوردندشکست می »ویزیگوت«

میالدی۴۵٢
 شیوع بیماری در میان نیروھایش او را مجبور بھ عقب ولھ می کند، اما قحطی یال بھ ایتالیا حمآت

.کندنشینی بھ مجارستان می 
میالدی۴۵٣

.ی حملھ بھ قسطنطنیھ بود، بطور ناگھانی می میردطراحیال در مجارستان، در حالیکھ مشغول آت
. می پاشدھمامپراتوری و سپاه وی بھ سرعت از 

میالدی۴۵۵
. را غارت می کنندرم، شھر »گلیسریک«ت فرماندھی  ھا تحواندال
میالدی۴٧۶
 ، توسط یکی از فرماندھانش بنام آگوستولوسین امپراتور غربی تبار روم، رومولوس آخر

.شودکھ بربر بود، بر کنار می »ادواسر«
میالدی۴٨٨
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ا بنیان می  شکست داده و یک پادشاھی در ایتالیرا»ادواسر«، »آستروگوت«از قوم »یکتئودرو«
.گذارد

این حکومت شاھد آغاز . قبل از میالد آغاز شد27سال اولین امپراتور روم، آگوستوس در حکومت
. سال ادامھ داشت، بود200 شکوه و جالل فراوان کھ حدود وپکس رومانا، با دوران ثبات سیاسی 

. حکومت می کرد بھ مدیترانھ و بخش اعظم اروپای غربیرومدر طول این دوره، امپراتور 
یک شبکھ از .ی شده بود و بھ خوبی اداره و کنترل می شدسازماندھامپراتوری بھ شکل کاملی 

لژیون آموزش دیده روم از .ی را بھ پایتخت، رم، متصل می کردامپراتور سرزمین ھای ،راھھا
ک، شھروندان رومی از یک قانون مشتر.ی در طول مرزھایش دفاع می کردبحرانتمام نقاط 

. زبان مشترک، التین، بھره مند بودندوفرھنگ مشترک 
ابتدا، مقام شھروند فقط بھ .باشند)شھروند رومی(یو سا دنیای رومی ھا خیلی مھم بود کھ افراد در

 قبل از میالد، مقام شھروند بھ 89در سال .ی کردند، داده شدمافرادی کھ دردرون شھرھا زندگی 
 قبل از میالد، مقام شھروند رومی بھ ھمھ مردان آزاد کھ 212 تا پیش از .شدتمام ایتالیایی ھا اعطا 

مقام شھروندی بھ بردگان و زنھا داده نمی .ی روم زندگی می کردند، اعطا شدامپراتوردر محدوده 
.شد

این تقسیم بندی جامعھ در ابتدای .ی شده بودسازماندھ رومی بر اساس طبقات کامال مجزا جامعھ
صاحب امتیاز ترین و قدرتمندترین . میالد آغاز گردیداز در حدود قرن ششم قبل تاریخ روم،

 و خانواده  داریاری از اشراف از نوادگان مالکین ثروتمند زمینبس.شھروندان رومی اشراف بودند
سناتورھایی کھ بر روم حکومت کردند، از خانواده ھای .ی شدندمھای سیاستمداران انتخاب 

.قرار داشتند)اعضاء گارد سلطنتی( طبقھ اجتماعی بعدی، اسب سوارھا در.بودنداشراف ثروتمند 
بسیاری از افراد در ارتش روم با دوایر .بودند)بانکداران( ثروتمند یا صرافان تجاراین گروه غالبا 

.کردندمی ی اجرایی آن خدمت دولت

شھروندان نیز محسوب می  کھ جزء فقیرترین بودند، اعظم شھروندان رومی، توده مردم بخش
ی سیاسی در مقابل اعضاء گارد و اشراف را بدست تساو مردم معمولی سرانجام توانستند .شدند

. ارشد نظامی و مشاغل دولتی را بدست بیاورندافسرآورده و حق رشد و ارتقاء تا مقام 

 کم اھمیت ترین  قرار داشتند، کھ سخت ترین وبردگان پائین ھرم نظام اجتماعی جامعھ رومی، در
بردگان ھیچ . اسیران جنگی بھ عنوان برده استفاده می کردندازرومیھا .کارھا را انجام می دادند

زندگی .حتی در میان بردگان نیز طبقھ ھای مختلفی وجود داشت.ی نداشتندانتخابگونھ آزادی و حق 
 برده تحصیلکرده یونانی  یک برده کھ در معدنھا کار می کرد، از زندگی روزانھ یکروزانھسخت 

بھ. بھ عنوان یک معلم خصوصی محترم بھ کودکان رومی تدریس می کرد، بسیار فاصلھ داشتکھ
،مردانھر حال، از اولین قرن میالدی، شرایط زندگی بردگان بھبود پیدا کرد و بسیاری از آن 

.آزادی خود را بدست آوردند

از آنجایی کھ دیگر کسی بھ زبان التین .ین بودالت مشترک در سراسر امپراتوری روم، زبانزبان
بھ ھر حال، بیشتر زبانھای امروزی اروپا، از جملھ .نامندمی »زبان مرده«صحبت نمی کند، آنرا 
بسیاری از لغات موجود در زبان . و رومانیایی، از التین گرفتھ شده اندفرانسھایتالیایی، اسپانیاییـ  

.تھ شده اندیز از التین گرفنانگلیسی 
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از بیرون جلوه این خانھ ھا .ی زندگی می کردندشھریان ثروتمند در خانھ ھای بزرگ و وسیع روم
ی درب و پنجره کوچک نرده ای داشتند کھ مانع ورود محدودزیرا تنھا تعداد .زیاد چشمگیر نبود

.دزدان می شد

رومی امپراتور
تا قبل از قرن دوم .یل امپراتوری خود کردندکتش قرن سوم قبل از میالد، رومیھا شروع بھ از

. شرق نزدیک، و شمال آفریقا را تحت کنترل داشتنداروپا،میالدی، رومی ھا بیشتر نواحی غرب 
 از لژیون ھای بسیار ورزیده و تعلیم دیده و مدیریت بسیار استفادهموفقیت امپراتوری روم نتیجھ 

.خوبی کنترل می شد مرکز پایتخت رم، بھ ازموثر آنھا بود کھ 
، اکتاویان یا ھمان اگوستوس ) میالدی24 میالدـ  از قبل 63( قبل از میالد اکتاویان 27 سال در

 سال بر امپراتوری روم حکومت 40 کھ بھ مدت اگوستوس،.سزار، اولین امپراتور روم می شود
او از .، تقسیم کرد)ومگروھی از مسئولین اداره کننده ر( سنا مجلسکرد، مسئولیت اداره آن را با 

روم در طول حکومت او دورانی پر از صلح و .ی و آموزش دیده ساختقوارتش روم یک نیروی 
اگوستوس ھمچنین در مورد حفظ موقعیت خود بعنوان امپراتور خیلی دقت .نھادشکوه را پشت سر 

ا گارد پراتور می  محافظ ایجاد کرد کھ بھ آنھا دستمزد خوبی می داد و آنھا رگارداو یک .کرد
.یدنام

:ی رومسنا
41ـ  12(گایوس سزار . اگوستوس بودندخانواده اعضاء ، ازین امپراتور رومیاولیگوالکال

 میالدی بھ 37معروف بود، در سال )ینھای کوچکپوتبھ معنی (، کھ بھ کالیگوال )میالدی
ده داشت، نام مستعار کالیگوال  فرماندھی آنان را بھ عھپدرشسربازان ارتش، کھ .امپراتوری رسید

. پوتین ھای سربازی کوچکی بھ پا می کرداورا بھ او دادند، چرا کھ 

:یوانھدامپراتور
یکی از وقایعی کھ توسط .ی عقل خود را از دست دادسالمت از آنکھ کالیگوال امپراتور شد، بعد

ضیح می دھد کھ کالیگوال بھ ثبت شده است، تو) میالدی104ـ  69(تاریخ نگار رومی سیوتاتیوس 
او بھ . قدرتمند خود دستور داد در ساحل دریا صدف حلزون جمع کنندوارتش بسیار آموزش دیده 

وی ھمچنین .، داده بود)عنوان یکی از مسئولین رده باالی روم( لقب کنسول خوداسب مورد عالقھ 
)پراتورھا(ضاء گارد محافظ او اع.اج کرد، اما بعدا او را کشتوازد»دروسیال«خود،با خواھر 

. میالدی، او را بھ قتل رسانند41سالدر 

نرون
54در سال .بود) میالدی68ـ  37( داشت، نرون تعلقین امپراتوری کھ بھ خانواده اگوستوس آخر

ششوھر.، شوھر دوم خود را مسموم کرد) میالدی59ـ  15(یپینا آگومیالدی، مادر جاه طلب او، 
 سالھ جانشین 17ش، نروندر نتیجھ پسر.بود) میالدی54 از میالد تا قبل10(لودیوس امپراتور ک

وقتی آگویپینا . امیدوار کننده حکومت او، نرون بی نھایت بی رحم و فاسد شدآغازبعد از .پدر شد
او بھ خاطر ضیافت ھای وحشی .ی خود سرانھ فرزندش دخالت کرد، نرون او را کشتزندگدر 

!م او در مورد استعدادش در شعر و موسیقی، شھرت داشت توھوخود 

:آتش در رم
نرون تظاھر کرد کھ قصد داشتھ تا . نابود کردرا میالدی، آتش سوزی بزرگی شھر رم 64 سال در

یاری از مردم رم عقیده دارند کھ خود نرون عمدا بس.شھر رم را با طرح جدیدی بازسازی کند
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 گروه مذھبی جدید، یا مسیحیان را مقصر نرون حال، ھراما بھ .آتش سوزی را آغاز کرده است
 حکومت نرون آنقدر قدرت گرفتند کھ او را مخالفان. کشتار وسیعی از آنان بعمل آوردودانست

.ی کندکش میالدی، خود 68مجبور کردند در سال 

:امپراتور چھار سال
یک فرمانده نظامی بھ نام گالبا .ر آمدند کاسر امپراتور بر 4، ) م69( سال بعد از مرگ نروندر

)یالدیم69ـ  32(این گارد اتو .گالبا بوسیلھ گارد پراتور کشتھ شد. را در دست گرفتقدرتابتدا 
 آلمان مستقر بود، با درلژیون روم کھ .حاکم استان رومی اسپانیا را بھ عنوان امپراتور اعالم کرد

. عنوان امپراتور معرفی کردندبھرا ) میالدی69ـ  15(س شنیدن این خبر فرمانده خود وتیلیو
او وتیلیوس را کشت و خود امپراتور . شدرمیک فرمانده رقیب وارد ) میالدی79ـ  9(سپاسیان 

.شد

:ینجانشانتخابات
 یک امپراتور حاکم در طول حکومت خود جانشین آنیان سنتی را ایجاد کرد کھ بر اساس وسپاس

او ھمچنین یک برنامھ ساختمان . بھ روم بازگرداندراو سپاسیان نظم . می کردخود را انتخاب
ساخت این آمفی تئاتر بزرگ کھ . آغاز کردبود راسازی کھ شامل استادیوم ورزشی رم 

81ـ  39( حکومت فرزند وسپاسیان، تیتوس طولسرگرمیھای عمومی در آن اجرا می شد، در 
.ید، پایان یافترسراتوری ، کھ بعد از پدرش بھ امپ)میالدی

:یاستانی امپراتور
. صاحب نفوذ کمتری در امر انتخاب امپراتور بودندروم، قرن دوم میالدی، خانواده ھای حاکم در

. اشغال پستھای عالی رتبھ در دولت و ارتش کردندبھشھروندان استانھای رومی شروع 
.روم انتخاب می شدندی درون امپراتوری استانھاامپراتورھای بعدی روم از 

:تراجان
بھ )اسپانیای امروز«در یکی از استانھای روم بھ نام آیبیریا ) میالدی117ـ  53( تراجان امپراتور
ی بزرگ بود و در طول حکومتش، امپراتوری روم از نظر وسعت بھ نظاماو یک فرمانده .دنیا آمد

، جشن )ستونھای تراجان(ناھای یادبود یروزیھای نظامی خود را با ساخت بپوی .اوج خود رسید
 بوسیلھ مجسمھ ھایی کھ پیروزیھای معروف او را نشان می دادند، تزئین شده ستونھااین .می گرفت

.بودند

ھادریان .بعد از او بھ امپراتوری روم رسید)یالدیم١٣٨ـ  ٧۶( خوانده تراجان، ھادریان پسر
او موانع ثابتی .انھای مختلف امپراتوری روم گذراند استدربیشتر دوران حکومتش را بھ مسافرت 

نمونھ چنین بناھای دفاعی، .  سرزمینھا روم حملھ می کردند، بنا کردبھدر مقابل حملھ بربرھا کھ 
یجاد اھادریان ھمچنین تغییرات زیادی .یان، ھنوز در شمال غربی انگلیس باقی مانده اندھادردیوار 

. را آسان تر می کردکرد کھ اداره امپراتوری روم
:یرومیونر لژ

او می توانست .یک لژیونر خیلی ورزیده بود.یل می شدتشک روم از سربازانی بھ نام لژیونر ارتش
 کیلو گرم حمل می کرد، راه ۴٠در حالیکھ یک بستھ بھ وزن )یلما٢٠( کیلومتر ٣٢در یک روز 

 کرد، و در عین حال بھ او امکان می داد کھ یوتر او را در نبردھا محافظت میلژیونیفورم یک .برود
.ی حرکت کندآسانبھ 

:ارتشواحد
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یک . قبل از میالد ارتش روم تشکیل شد340سالھنگامی کھ در . واحد ارتش روم بود،»قرن«
 قبل از 86ـ  157( نظامی رومی، کابوس ماریوس فرماندهوقتی . سرباز می شد100قرن شامل 

 از میالد، دوباره سازماندھی کرد، تعداد افراد را در یک قبل100سال ارتش روم را در )میالد
یل این کاھش چنین بیان می شد کھ یک گروه کوچکتر، آسان تر کنترل دل. نفر کاھش داد80قرن بھ
.می شد

این حکومت شاھد آغاز . قبل از میالد آغاز شد٢٧سال اولین امپراتور روم، آگوستوس در حکومت
. سال ادامھ داشت، بود٢٠٠ شکوه و جالل فراوان کھ حدود و یا دوران ثبات سیاسی پکس رومانا،

. بھ مدیترانھ و بخش اعظم اروپای غربی حکومت می  کردرومدر طول این دوره، امپراتور 
یک شبکھ از .ی شده بود و بھ خوبی اداره و کنترل می  شدسازماندھامپراتوری بھ شکل کاملی 

لژیون آموزش دیده روم از .ی را بھ پایتخت، رم، متصل می  کردامپراتور سرزمین ھای،راھھا
شھروندان رومی از یک قانون مشترک، .ی در طول مرزھایش دفاع می  کردبحرانتمام نقاط 

. زبان مشترک، التین، بھره مند بودندوفرھنگ مشترک 

و بھ جای آنھا تعداد زیادی از  را ترک کرده بودند انگلستان میالدی رومیان باستان، ۴۵٠ سال تا
اقوامی کھ در آنجا سکونت داشتند متعلق بھ چھار قبیلھ، . داشتنداقامتمردم شمال اروپا در آنجا 

قرنھا .نامیده شدند»آنگلوساکسون«این مردم . فرزین ھا و ساکسون ھا بودندھا،آنگل ھا، یوت 
.یکینگ جنگیدندواکبیر با مھاجمانبعد، شاھان آنگلوساکسون مانند آلفرد
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) قبل از میالد200–1766(یخ چین باستان تار

 کشف فسیل انسانھای اولیھ و شروع کشاورزی و اولین و بھ تاریخ افسانھ ای چین باستان قبًال
 سال ق م 4000 در ی ینگ شاو و النگ شن نامیده میشوند،رنگ کوزه گری تمدنھاایکھ بھ تمدن

.شداشاره
. شروع میشود شروع پادشاھی دودمان شنگ م،ق1766 تاریخ مستند چین از سال  کھھرچند

ی سنتی ھسیا شامل اولین دودمان موروثی چین از اسام ولی یعنی زمانیکھ خط چینی ابداع شده،
 بعد از آنکھ شروع بھ ظلم وستم میکنند و ،یا، بنا بھ روایاتھسدودمان . ق م شروع میشود1997
.یگیرد، توسط خاندان شنگ منقرض میگردندمم باال تی مردینارضا

ولی افسانھ ھای جالبی از .ندارد تا زمان شنگ وجود  ھسیادودمانیچگونھ اکتشاف و یا سندی از ھ
.تاریخ قدیم بر روی کاغذ نوشتھ شده است

 سال پیش کاغذھایی مانند کاغذھای امروزی ھزار2ینی ھا نخستین مردمانی بودند کھ حدود چ
شھر . را از چینی ھا آموختند و آن را بھبود بخشیدندکاغذایرانیان مسلمان شیوه ساختن .اختندس

سپس، در شھرھای .ین مرکز ساختن و خرید و فروش کاغذ بود ترسمرقند برای سال ھا بزرگ 
 قاھره، مراکش، جزیره سیسیل و شھرھای مسلمان  نشین اسپانیا، دمشق،دیگر، از جملھ بغداد، 

.ی بھ راه افتادسازانھ ھای کاغذ کارخ
 م بھ بعد، بھتر است دوباره نگاھی بھ تاریخ افسانھ ق1766 از بررسی سلسلھ پادشاھان چین از قبل

.ی آنرا با اسطوره ھای خاور میانھ دریابیمشباھتھاای و یا اسطوره ای چین بکنیم و 
. پنچ امپراطور میشود و قدرتمند ومستقلین افسانھ ھا شامل داستان سھ فرمانروای ا

فوشی، نووا، شنانگ میباشند کھ :یم الشان نامیده میشوندعظ فرمانروا کھ ھمچنین بنام واالمقام، سھ
 ترتیب فرمانروای آسمانھا، فرمانروای زمین و فرمانروای انسانھا بھھمچنین نیمھ خدا ھستند کھ 

.ھستند
.، تمام بشر از نسل این دو میباشند)م و حواشبیھ آد(ی و نووا کھ خدای مرد و خدای زن ھستند فوش

، فوشی و جانشینان او مخترع بودند و اختراعاتی در دوران )نوحشبیھ طوفان (بعد از سیل بزرگ 
فوشی با ملکھ خودش راه و رسم ازدواج، خط نویسی، :ی کھ می گویندطور بھ .خودشان انجام دادند
.ردم می آموخت کرم ابریشم را بھ مپرورشنقاشی، ماھیگیری، 

. در چین آتش را کشف میکندافتادهیمھ خدای دیگربنام سورن در نقطھ ای دور ن
. سال قبل یاد میدھد5000ی را در کشاورز شنانگ میآید کھ بھ مردم  از فوشی،بعد

 میالد این افسانھ ھا را سرھم کردند نمیدانستند کھ از سال قبل 1500 است کھ نویسندگانی کھ جالب
 سال قبل از میالد کشاورزی 7000 کند کھ مردم در چین معلومبشر توانستھ بطور دقیق امروز 

.میکرده اند
.ی دانندم تی را بھترین و شجاع ترین فرمانروا ھوانگ
 ق م طول میکشد کھ سلسلھ ھسیا ھم مثل افسانھ است 2000 پنج امپراطور افسانھ ای تا سال دوران

 حال مسلم اینست کھ تمدن چینی در اطراف رودخانھ زرد شروع ربھ. ق م میرسیم1766تا کھ بھ 
 تاریخ چین تا سالھای نزدیک بھ میالد شامل . اتفاقات بوده استمرکزشده و این منطقھ ھمیشھ 

: استدودمانچھار سلسلھ و 
م ق 1122 تا 1766 شنگ از دودمان

 ق م711 تا 1050 غربی از شو
 ق م256 تا 770 شرقی از شو

 ق م207 تا 255 از ینک
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٢٢٠ قبل از میالد تا ٢٠۶ بعد از سلسلھ حکومتی کین بھ قدرت رسید، بین سالھای کھ، ھانسلسلھ
این زمان طوالنی یکی از . سال بر امپراتوری چین فرمانروایی می کرد۴٠٠میالدی، حدود 

ی ادامھ امپراطور سھ یرترین دوره ھا در تاریخ چین بوده است و تا آشوب کاله  زردھا و دورهپرتاث
.پیدا کرد

 ق م شد و در 247 پادشاه ایالت کین در سال  ق م260 نوامبر یا دسامبر متولدین شی ھوانگچ
.فرمان راند ق م کھ سال مرگش بود بر آن سامان 210 ق م امپراتور چین یکپارچھ تا سال 221سال

.یی ناموربودقانون گرا بھ جز یکپارچھ کردن چین بھ او
ی اصالحات و طرح ھا را در چین پیاده کردن سر یک  بھ ھمراھی بزرگترین رایزنانش لی سیاو

 و ھمچنین ساخت آرامگاھی بزرگ با ارتش سفالی.بودکھ نامدارترینش ساخت دیوار بزرگ چین 
. ھمھ این ھا بھ بھای جان ھایی بھ پایان رسیدالبتھنیز سامانھ انبوه راه ھای ملی کھ 

 را منع کرد و بسیاری از پیروان او را یوس گرائیکنفس،س از استواری فرمانرواییشی ھمچنین پو
.زنده بھ گور کرد

یخ چین دارد، چرا کھ این کشور را یکپارچھ ساخت تار ھمھ خودکامگی اش او نقشی محوری در با
. ھزاره پایدار مانددوو این یکپارچگی اگرچھ گسستھ ولی 

ی دانند، کھ بھ علت حکومت طوالنی این سلسلھ این مد را از قوم ھان  مردم چین، اکنون خواکثر
.کردقومیت اکثریت مطلق را پیدا 

 نماینده خود را بھ غرب گسیل کرد و این شروع دوبار قبل از میالد امپراتور وو 138 سال از
یدگردپیدایش جاده خط ابریشم 

کنفسیوس و تائو است کھ مختصرًا بھ این یوار چین و د توجھ ترین موضوعات در این دوران قابل
:سھ اشاره میشود

یالد م یک بنای عظیم چینی است کھ ساخت آن از قرن دوم قبل از ،یوار بزرگ چیند یا یوار چیند
شروع . شده بودساختھتا قرن ھفدم میالدی ادامھ پیدا کرد و بھ منظور مقابلھ با ھجوم اقوام مھاجم 

 قبل از ٢٣٠ بین سالھای درین امپراطوِر چین، یعنی چین شین ھوانگ ساخت این دژ بزرگ بھ اول
. سلسلھ مینگ انجام پذیرفتحکومت قبل از میالد بر می گردد و پایان آن در زمان ٢٠٠میالد تا 

. حجم بزرگترین ساختمان جھان می باشدو کیلومتر طول از لحاظ جرم ۶٣۵٢ین بنا با ا
حکومت وقت چین برای جلوگیری از .یالد باز می گرددمقبل از 9یخ ساخت دیوار چین بھ قرن تار

 برای خبر رسانی و یا قلعھ ھای مرزی برای حصول آتشحمالت ملیت ھای شمالی ، برجھای 
در دوره حکمرانی سلسلھ ھای .یوار و بر روی آن ایجاد کرد داطالعات دشمن را در ارتباط با 

 ھا جنگ بر پا شد و کشورھا با استفاده از کوه ھای  میان دوکجنگجو،بھار وپاییز و کشورھای 
شی ھوانک پس از بھ  قبل از میالد ، امپراتور چین 221یوار پرداختند تا سال دمرزی بھ ساخت 

 چین ، دیوارھای دوک ھا را بھ ھم متصل کرد کھ بھ صورت دیوار بزرگ در رساندنوحدت 
ست با این کار از حمالت دشمن بھ مراتع او می خوا.ی بر روی کوه ھا در آمد شمالمرزھای 

. کیلومتر می رسید5000در آن زمان طول دیوار چین بھ .یری کندجلوگشمالی 

 پیش از میالد در ایالت کوچک لو کھ امروزه بخشی از شھرستان جدید ۵۵١دریوسکنفس
کودکی او والدینش، کھ در زمان . پیش از میالد در گذشت۴٧٩ شد و در متولدشاندونگ است 

کنفوسیوس از کلمھ التین کونگ فوزی، بھ . کویی نامیدند گفتند، او را کونگبدرودزندگی را 
.ی استاد بزرگ کونگ گرفتھ شده استمعنا
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. توسط سوماچیین، مورخی نامعتبر نوشتھ شددرگذشتش سال پس از ٣٧۵ین زندگی نامھ او نخست
ھ آن کھ فردی مشھور و برجستھ و نیز حکیم  بھ واسطاو،در طول آن ھمھ سال پس از در گذشت 

لذا سوماچیین اطالعاتی را کھ درباره او کسب . ورد زبان ھا بوددرباره اشبود، افسانھ ھای بسیاری 
. زندگینامھ اش کردواردکرده بود 

وی در . معینی توسط اشباح خبر داده شده بودزمان اساس اسطورھای چینی تولد کنفوسیوس در بر
یین بودایی، جاین و زرتشتی در جھان ظھور پیدا کرده آم متولد شد و در این دوران  ق ۶قرن 
 او تعدادی اژدھا در غاری كھ اودر آن متولد شد حافظ وی تولدنقل شده است كھ در ھنگام .بودند
گفتھ اند زمانی كھ متولد . فرشتھ بودند فضای غار را عطرآگین می كردندحدو بانوانی كھ در .بودند

یھ اژدھا لبی مانند گاو و دھانی مانند دریا داشت و اسم او كونگ فوتزه یعنی استاد شبشد پشتی 
 او مادرش. سالگی او را از دست داد٣ سال داشت و در سن ٧٠در ھنگام تولد پدرش . بوددانشمند

یقی و موسدر نوجوانی .را بھ مدرسھ فرستاد و در ھمان كودكی جایگاه آینده او مشخص شد
٢٣ و در ازدواج سالگی ١٩در . سال گیاه خواری كرد٣یراندازی را در حد استادی آموخت و ت

 و تربیت آموزش سالگی آموزگار شد و منزل خود را محل ٢٢در .سالگی زن خود را رھا كرد
یخ، شعر و آیین مردم تاربرنامھ درسی او شامل .شاگردانش كرد و از آنھا شھریھ  اندكی می گرفت

یقی منش را كمال می دھد و موسخودش نقل می كند كھ شعر منش انسان را می سازد و .ودداری ب
. را مطرح می كنمگذشتھو او می گفت كھ من .تاریخ كل گذشتھ را مطرح می كند

 شاگرد او ھمیشھ ھمراھش ٧٠ عالی رسیدند ومقامات جوان را آموزش داد كھ ھمھ آنھا بھ ٣٠٠٠او
.ی از آن ھا را بیشتر از فرزند خود دوست می داشتبعضر بود اما با آن كھ سخت گی.بودند

حکیم و سیاستمدار چینی بنیان )Confucius(توسط کنفوسیوس )Confucianism(یانیسمکنفوس
.داد وجود مقبولیت عامھ، پس از چندی از رونق افتاد و جای خود را بھ آئین بودا باگذاری شد کھ 

. دینیمسائل مقداری ویاست مدرنس،یاخالقاصولد از یم کنفوسیوس ترکیبی بوتعال
زندگی می کردند و بھ ھمین خاطر، از انواع )Li(ی معتقد بود کھ اجداد مردم طبق قاعده لی و

 زمان وی بر اثر رھا کردن آن شیوه، از آن امور مردمنیکی ھا و برکات برخوردار بودند، ولی 
وس معانی مختلفی داشت و برای پاکی، ادب، تشریفات و یکنفوسلی از دیدگاه .محروم مانده اند

 بود با پیروی از لی ھر چیزی بسامان می آید و جامعھ آرمانی معتقدوی .عبادت بھ کار می رفت
.ی شودمتشکیل 

: ھمھ چیز درست می شودباشند،ی پنج رابطھ را مطرح کرد کھ ھرگاه درست و
ی در رابطھ میان پدر و پسر مھربان
 برادر کوچکتر در مقابل برادر بزرگتر تواضعدر بزرگتر بھ برادر کوچکتر و  برالطف

 شوھر با زن و اطاعت زن از شوھر عدالت
یردستان از زبردستان ز مندی زبردستان بھ زیردستان و اطاعت عالقھ
یا بھ فرمانروایان رعای فرمانروایان بھ رعایا و وفاداری مھربان
یار با رعایا تعلیم می داد کھ چگونھ کشور مطیع قانون شھرو رابطھ یوس در مورد آرمانشھر کنفوس

: کامل نیز سخن گفت و صفات پنجگانھ وی را چنین نشان دادانسانوی درباره .می شوند
. رفتاریخوش و بھ عملشوق، نیتخلوص، ھمتعلو، نفسعزت

ن رفتند و بھ تعلیم حاکمان  بھ سراسر کشور چیبودند، نفر ٧٠ کنفوسیوس کھ گفتھ می شود شاگردان
تعالیم این حکیم بھ .ی از آنان نیز گوشھ گیری را برگزیدندگروھو صاحب منصبان مشغول شدند و 

.وسیلھ شاگردانش تا یکی دو نسل پس از وی گسترش یافت
ھمانطور کھ . بود پرستش زمین قبل از تائو بودمطرحیکی دیگر از عقایدی کھ در چین باستان 

ی توجھ زیادی داشتند، لذا دین آنھا براساس عامل کشاورزی کشاورزچینیان باستان بھ اشاره شد 
ین قدیم در ھرده و آبادی مردم تپھ  ای از خاک و گل بھ عالمت حاصلخیزی چدر .گذاشتھ شده بود

ی کردند و برباالی تپھ درختی می نشاندند و در اطراف آن درخت نھال ھای کوچکی مبرپا 
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 در مردمانروستائیان و .می گفتند)Shihشی ( اصل بھ آن خاکریز در چین قدیم در.ی کاشتندم
ی را بھ نام خاصزمان معینی از سال در اطراف تپھ ھا و خاکریزھا جمع می شدند و عبادتھای 

ی رقص و پای کوبی حتخدایان زمین برگزار می کردند، این عبادتھا بھ صورت سرودھای دینی و 
پس .ی آنھا را زیاد کنندکشاورزبود کھ خدایان زمینی کمک کنند و محصوالت بوده و ھدفشان این 

ی فرھنگ مردم تکامل یافت مسألھ مقداراز آنکھ سرزمین چین بھ حالت مدنیت اولیھ رسید و 
یزھایی بھ نام شی برپا شد و در مرکز ھر رامپراطوری در چین مطرح شد و در ھمھ جا خاک 

 خاقان تپھ بسیار بزرگی با رنگ ھای حکومت داشت و در مرکز ایالت خاک ریز بزرگتری قرار
ی داشت و در برابر این خاک ریز عظیم خاقان در خاص طبقھ بنا شد و ھر طبقھ رنگ ۵متفاوت در 

 شخم می زد و ارواح و خدایان اراضی یا زمین را ستایش راتابستان حاضر می شد و در آنجا زمین 
 دعا می کرد و این اعتقاد تا قبل از حکومت کمونیستی چین ردمممی کرد و برای آسایش و امنیت 

کھ بھ )Tin( بر این بھ خدای آسمان  ھم اعتقاد و ایمان داشتند و آنرا تین عالوهچینیان .ادامھ داشت
.ی آسمان است، می نامیدندمعنا

و اعمال مذھبی ین با مجموعھ ای از معتقدات و مناسک چ ق م در ۶ و یا دائو کھ در قرن یین تائوآ
. نقش بست در آنبعدھا  مسایل فلسفی و عرفانی. بود پیدا شدھمراهکھ اغلب با خرافات و اوھام 

او یکی از بزرگ ترین فیلسوفان بعد از .است)الئوتان/تزوالئو (یانگذار این دین فردی بھ نام بن
وی از سیاست .د و آرامش واقف بود و عمری طوالنی کرسکوتوی بھ حکمت، .کنفوسیوس بود

بنابراین در صدد ترک .بود کھ بھ آن نیز عالقھ ای نداشت)چو(سلطنتبیزار اما شغلش نیز کتابدار 
حال کھ داری «:ی کھ قصد عبور از مرز چین را داشت مرزبان بھ او گفتھنگام.چین برآمد

 وی کتابی را » ترک و گوشھ نشینی را انتخاب می کنی، برای من کتابی بنویسرادستگاه حکومت 
محل مرگ وی مشخص . کلمھ داشت نوشت و بعد از آن آواره شد۵٠٠٠ مجموعًا کھدر دو بخش 

بھ نظر برخی .راه و فضلیت بود=تائوتھ چینگ /نام کتاب او تائوتھ. عمر کردسال٨٧نیست اما 
. استکرده اندیشھ ھای اولیھ تائویی قبل از الئوتزه بوده ولی او آن را زنده محققاناز 
بھ عبارتی .یروان این آیین باید در آن حرکت کنندپراھی کھ . بھ معنای راه و فضیلت استتائو

تائوئیسم ھا اعتقاد دارند کھ تفکر فقط در مباحث بکار .یاندیشیدن استندرست اندیشیدن و یا اصال 
ارند کھ برای راه آن ھا اعتقاد د.تفکر قبل از ھر سودی دارای زیان است.ی ارزش استبمی رود و 

 باید بھ انسان:بھ ھمین دلیل آن را حقیر دانستھ و می گویند. زندگی باید عقل را ترد کرددرست
یلت نیست بلکھ ھر فضآن ھا می گویند دانش .سادگی و گوشھ گیری و غرق شدن در طبیعت بپردازد

ست و میان یک خردمند و  ادوردانش از خرد بھ .چھ علم بیشتر شود برشمار ارازل افزوده می شود
. تائوئیسم ھا حکومت فالسفھ استنظربدترین حکومت از .عارف دانشمند تفاوت زیادی وجود دارد

مالقات داشتھ است کھ سعی )یانگ چو(یی بھ نام تائوم با یکی از فالسفھ . ق۶یوس در قرن کنفوس
.بگذاردمی کرده تمدن بشری را کنار 

در این کتاب .ی و کتاب دینی خود قرار دادندجمع آورتائو را ی از متفکران بعدھا کتاب برخ
 ترک دانش گذاشت و تن را بھ تقدیر سپرد، و نسبت بھ اشیا برشن تائو زندگی خود را :آمده است

او دانش را بی اعتبار دانستھ و در .دانش غیر از معرفت نیست: گفتھاو.وامور دنیوی بی اعتنا شد
 تفکر گذشتھ و آینده را ترک و بھ ھمھ چیز بی تفاوت بود و بھ ھرجا کھ او.بودصدد نابودی آن 

او ھمانند گردبادی سیار بھ ھر کجا می رفت و خود را در معرض باد . می شد می رفتدادهسوق 
 آن فلسفھم تنظیم شده . ق۴کتاب تائوچینگ کھ ھمان فلسفھ تائو است در قرن .یعت قرار می دادطب

یت ھماھنگی و تناسب و نھاھ ھر گاه اشیا در طریق طبیعی سیر کنند ھر آیینھ با بر این قائده است ک
 حایلی برخورد نمی کند بھ وتائو یک راه ازلی است و بھ ھیچ مانع .د کردنکمال حرکت خواھ

ی گویند کھ کلمات و عباراتی کھ در متائو تعریف غیر ممکنی دارد و .سھولت و نرمی پیش می رود
بنابراین ھر . قدیمی احاطھ داشتھ باشدوود می آید ممکن نیست بر امری ازلی زمان حادث بوج

.اسمی بر تائو عین حقیقت آن است
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م . ق۴او در قرن .یت و جایگاه خاصی دارداھم تزو شخصیتی دیگری است کھ در تائو چوانگ
.را انتشار دھداو سعی می کرد کھ دستورات الئو تزو .شده استمی زیست و در فلسفھ تائو شناختھ 

تزو در حالی کھ بھ . در حقیقت مبادی افکار کنفوسیوس را دنبال می کندمقالھ است٣٣او کھ دارای 
یمان داشت و آن را مرکزیت وجود می دانست اما در مسئلھ تبدیل صورت تائو یا تحویل اتائو 

یره ای از دا یک حرکت اشیا و موجودات عالم در:یعت از کتاب تائو چینگ فراتر رفتھ و می گویدطب
 از پی ھم چھارگانھزمان ھا بھ طور متوالی فرا می رسد و فصول .وجود و تحول دور می زند

)یانگ و یین(یره بی نھایت دااز این .می گذرد و ھر کدام کھ وارد می شود دیگری نابود می شود
میان مردم  تا ابد وجود خواھد ، می آیدبوجودبوجود می آید و این فعل و انفعاالت کھ در اثر ادغام 

.داشت
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)یالدم قبل از 200–3300(یخ ھند باستان تار

 رود ھندو ودره سند کھ از شمال پاکستان کنونی اطرافیخ قدیم ھند مربوط میشود بھ ساکنان تار
 ق م در این دره 3300 این مردم کھ از .یانوس ھند میریزداقشروع شده و در حوالی کراچی بھ 

 ق م تمدنی را پی ریزی کردند کھ بنام تمدن 2600 حدود شدند،صلخیز بھ کشاورزی مشغول حا
 چھار شھر بزرگ آن  موھنجودارا، مھرگار و لوتھالی ھارپار،شھرھادشت ھند نامیده میشود کھ 

. از شمال پاکستان کنونی تا بلوچستان کشیده میشودتمدنبوده و گستره این 

 پیش از میالد شروع میشود، قبائل آریایی از شمال سالود دو تا چھار ھزار  ھندوستان از حدتمدن
 سرزمین شده اند، و تمدن برھمایی را آغاز کرده اند و در نتیجھ آنوارد .م. ق ١۵٠٠ھند در حدود 
. وجود آمده استبھ»ھندویی«اصول مذھب 

مذھب رسمی »ھندویی« و پیش از آن مذھب کرد،ظھور »بودا« قرن ششم قبل از میالد، در
.را دین رسمی کرد»بودا« قبل از میالد دین سومدر قرن »آشوکا«بود ولی »موری«پادشاھان 

رونق یافت و سپس ھنگامی کھ راجبوتی ھا .) م۵۴۴تا٣٢٠(فرھنگ ھندی از زمان شاھان جوبتو 
ند، آنھا و بر مناطق شمال غربی ھند تسلط یافتند و بھ ایجاد حکومت ملوک طوایف پرداخت

.یگر تجاربی مفید بھ دست آوردندھمدخاندانھای پیش، از تشکیالت 

:یاد آورده میشود و لذا باید اول در این باره صحبت کنیمھندوبی نام ھندوستان برده میشود آئین وقت
.ی کردم قدیم دین برھمایی خوانده می شد کھ بھ برھما، خدای ھندوان اشاره درین ھندوآئ

: و ھدف زندگیاصلھندو پروشارتا عبارتند از چھار  آئین در
ھندو معتقد است کھ بعد از مرگ روح بھ نسبت اعمال ( رھائی از سیکل تناسخموکشا،-1

یوان یا انسان دیگری میشود و این رنج زندگی مرتبًا حخوب و بد این زندگی وارد بدن 
).ان وارد شود بھشت و عمر جاودبھتکرار میشود تا کھ نھایتًا روح 

یانتد پرھیزکاری و تقوی و دارما،-2
 ثروتآرتا،-3
عشق لذات جسمانی و کاما،-4

 ھای دینی برھمنان، از اصول اعتقادی این دین بھ سنت و احترام بھ کتاب ھای باستانی و اعتقاد
 معاشرت و ازدواج  رعایت مقررات طبقات اجتماعی درھندواز اصول دیگر آیین .شمار می رود

.یژه گاو استوو احترام بھ موجودات زنده، بھ 

.است شناختھ  شده  ترین و مورد احترام  ترین خدایان در مذھب ھندوئیسم از یکی ، نِشگا
- بھ معنی ھوش و نَھ- را میتوان ترکیبی از دو کلمھ گااونام . اولین فرزند شیوا و پارواتی استاو

.دانستبھ مفھوم عقل 
اغلب او را طوری تصویر می کنند کھ بر . دارد گونھ خدایی است کھ شکمی بزرگ با سری فیل او

. کرده استجمعزمین نشستھ و پاھایش را زیر خود 
 و موانع است و بسیاری از محصلین در طول مشکالت پرستش، گانش معموال برطرف کننده در

نیایش می )ده مشکل و خدای ھوش و عقل استیبی از رفع کننترککھ (امتحانات بھ درگاه این خدا 
.کنند
بھ معنای دانش بھ زبان سانسکریت گرد »وداھا«نامیھ و آیین ھای ھندوان در مجموعھ ای بھ ادع

ی، عرفانی و ادبی بی شماری وجود دارد کھ بھ زبان فلسفدر این آیین مناسک دینی، .آمده است
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کتاب . کلیلھ و دمنھ بھ زبان سانسکریت است معروفکتاباصل .ھای مختلف ترجمھ شده است
 قدیمی ترین کتاب وداھا شاھنامھ فردوسی با محتوای اساطیری ھمچونھای مھابھاراتا و رامایانا 

. شده استنوشتھ پیش از میالد؛۵٠٠٠ کھ قدیمی ترین قسمت آن تقریبًا در سال استآریاییان 
 این کتاب را برای بشر نازل خدا معتقدند کھ مفسرین ھندو؛ وداھا را نوشتھ بشر نمی دانند و

کتاب ودا بھ ترتیب قدمت بھ .ی شودمسرودھای کتاب ودا در نمازھای ھندو خوانده .کرده است
. تقسیم می شودودا و اثروا چھار بخش ریگ  ودا، یجورودا، ساماودا

.گاور بوده است  است کھ خدای جنگاوری و طبقھ ی جن ایرانی- خدایان ھندواز یكی یندیراا
وَرونا.٣یندرا ا.٢یترا م.١ بھ ایزدان متعدد ایمان داشتند پنج ایزد را برتر می شمردند كھآریاییان

.یانَسات.٤
یعنی سرود خدای مجید، در اصل بخشی از )Bhagavad-gita( معروف و جذاب بھگودگیتا کتاب

این کتاب کھ گاھی بھ تخفیف .گرفتھ استیار مورد توجھ قرار بسمھابھاراتا بھ شمار می رود کھ 
است)Arjuna( وگوی کریشنا با شاھزاده ای بھ نام ارجونا گفتگیتا خوانده می شود، 

در این جا بھ . برکت او آشکارا اشاره شده استپر کتاب ھای ھندوان، بھ وجود منجی و ظھور در
.یمکنقسمت ھایی از آنھا اشاره می 

این : نوید ظھور حضرت منجی چنین آمده استآنھاست، کتاب ھای معتبر  کتاب اوپانیشاد کھ ازدر
 سوار بر اسب سفید در حالی کھ شمشیر برھنھ آھن،مظھر ویشنو در انقضای کلی، یا عصر 

 دارد، ظاھر می شود، و شریران را تماما ھالک می دستدرخشانی بھ صورت ستاره دنبالھ دار در 
... بر می گرداند رای کند؛ خلقت را از نو تجدید و پاک

 می رود، بشارت ظھور منجی این گونھ آمده شمارکھ از قدیمی ترین وداھا بھ »ریگ ودا«در
او از ھمھ کس قوی تر و نیرومندتر...گردد،ویشنو، در میان مردم ظاھر می :است

 دو  و صاحب ملک تازه پیدا شود از فرزندانشود چون مدت روز تمام شود، دنیای کھنھ نو ”
یعنی وصی بزرگ تر »صدیق اکبر« و دیگری »آخرالزمانناموس «پیشوای بزرگ جھان کھ یکی 

»رام«بھ حق پادشاه شود و خلیفھ . ملک تازه، راھنما استصاحبنام آن .نام دارد»پشن«وی کھ 
ار کند،  اختی راھر کھ بھ او پناه برد و دین پدران او. معجزه بسیار باشدراباشد و حکم براند و او 

... دولت و حکومت او طوالنی باشد و آخر دنیا بھ او تمام شود.»رام« در نزد باشدسرخ روی 
ھر .اندازد بھ فرمان او بھ سخن آید و بھ خاک افتد، پس آن را بشکند و بھ دریای اعظم »جگرنات«

...بتی در ھر جا باشد، بشکند .“

ایالت بنگال غربی با کشور بنگالدش ھم مرز .است یکی از ایاالت شرقی کشور ھند  غربیبنگال
در شمال . زبانی بنگال را تشکیل می دھند-ین ایالت بھ ھمراه بنگالدش، منطقھ قومیااست و 

 ایالت آن،ی این ایالت، ایالت ھای آسام و سیکیم و کشور بوتان قرار دارد و در جنوب باختری خاور
ی شمال باختری سو با ایالت ھای جارکند و بیھار و از بنگال غربی ھمچنین از سوی باختر.اریسا

.با نپال ھم مرز است
.است ایالت بنگال غربی، شھر کلکتھ مرکز

 ھزار سال پیش، یعنی زمان سکونت اقوام دراویدی، ۴بھی تمدن در ناحیھ بنگال بزرگ بازمانده ھا
درستی روشن نیست ولی آن را ریشھ واژه بنگال بھ .ی گرددبرم برمھ ای و آستروآسیایی -تبتی

 سال پیش از میالد در این ناحیھ ١٠٠٠این ایل .دانستھ اند»بنگ« زبانمشتقی از نام ایل دراویدی 
 پادشاھی ماگادا شکل گرفت  ق م٧پس از ورود آریائیان بھ این ناحیھ، در سده . بودنشیمن گزیده 

. بیھار و بنگال را دربرمی گرفتمناطقکھ 
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 پیش در سال٢۵٠٠ تیره شاکیا کھ پیرامون ازیدارتا گوتماس شاھزاده ای بود بنام بوداگوتاما
.منطقھ کاپیالواستو در نپال امروزی میزیست

در باغ ھای لومبینی در نپال )یدارتا بمعنی کمالجو استسواژه ( داستان ھای بودایی سیدارتا بنابر
بھ او جلب شد و پیشگویی ایشان بدینگونھ بود کھ  پیشگویان توجھپس از زایش .کنونی بدنیا آمد

ی جھانگیر خواھد شد یا روحانی ای بیداردل کھ جھانیان را از خواب پادشاھسیدارتا در آینده یا 
پدر سیدارتا یعنی سودودانا شاه برای اینکھ پسرش در راه اول قرار گیرد وی .رھاندنادانی خواھد 

ی زندگھایی محفوظ قرار داد تا سیدارتا با رنجھا و کاستیھای  ناز و نعمت پروراند و در کاخدررا 
 بار گریز خویش با چھار چھار اینحال سیدارتای کمالجو از کاخھا گریخت و در طی با.آشنایی نیابد

دیدن .ی رھایی از رنجھا بودپپیری، بیماری، مرگ و شخصی پارسا کھ در :منظره آشنا گشت
 زندگی شاھزادگی را نھاده بھ تایری ژرف نھاد و بر آن شد چھارمین منظره بر سیدارتا تأث

در جنگلھا، آن راه را، ی با مرتاضان مدتپس از گذراندن .جستجوی حقیقت شرایط آدمیان بپردازد
. پیش گرفتدرراه راستین حقیقت یابی ندانست و راھی میانھ 

ر درختی بنام درخت بیداری ی بنام بودگایا زیمکانیدارتا پس از شش سال آزمودن و پویش در س
نشست و پس از چیرگی بر ترفندھای مارا، دیو دیوان، )مکاشفھمراقبھ و (بھ درون پویی )بودی(

واژه بودا یعنی بیدار شده یا بھ عبارتی بھ . رسید و بودا گشتکاملبھ دریافت رموز و بیداری 
.روشنی رسیده است

پیش از (486 تا 566ی سیدارتا گوتاما کھ در حدود ابرآموزه ھیی دین و فلسفھ ای مبتنی بوداگرا
 آسیای میانھ ، تبت ،  وبوداگرایی بتدریج از ھندوستان بھ سراسرآسیا.ی  باشدممی  زیست )میالد

 آسیای جنوب شرقی و نیز کشورھای خاور دور مانند چین ،  مغولستان ، کره و ژاپن ،سریالنکا 
Āryaپاکان یا بوداگرایی بھ عنوان دین .راه یافت dhrama یان اد در نظر گرفتھ می  شد و یکی از

بوداگرایی .ی  آیدم میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جھان بھ شمار 350وبا .شرمنی موجود است
آماج این ورزیدگی ھا پایان .داردبیشتر بر کردار نیک، پرھیز از کردار بد و ورزیدگی ذھنی تاکید 

یداری یا درک واقعیت راستین ، رسیدن بھ ب یا سمساره است کھ از طریق دادن بھ چرخھ تولد مجدد
 پایھ ھای بی گزندی و رواداری -یات بوداگرایانھ بر بنقاخال .رھایی یا نیروانا صورت می  گیرد 

 از روش ھای درون پویی برای یافتن بینش نسبت بھ کارکردھای ھموارهبوداییان .برپا شده است
آثار نوشتاری بوداگرایی بسیارند و بخش . فرایندھای علّی جھان بھره میگیرندوی بنیادین روان آدم

.ی از ادبیات دینی جھان بشمار میروندارزنده ا
این باززایی ما بارھا .یکری دیگر باز زاییده میشویمپما پس از مرگ در :یده آموزه بودا اینستچک

زایش رنج .ھستی رنج است.و مرگ مینامیم ھستی یا زاد چرخھاین را .و بارھا تکرار می شود
پیوند با آنچھ .غم و اندوه، ماتم و ناامیدی رنج است. استرنجبیماری .پیری رنج است.است

خالصھ اینکھ دل بستن رنج آور .دوری از آنچھ دلخواه است رنج است.استنادلخواه است رنج 
یا درک کننده ای نباشد چھ او در قید حیات باشد ی پایان می   یابد کھ دیگر منی، زمانو این رنج .است

ی اصلدرک چھار حقیقت اصیل، ھستھ .ھدف باید بریدن از این رنج و چرخھ وجود باشد. نباشدچھ
:این حقایق عبارتند از.آموزه بودا را تشکیل می دھد

 و اینکھ .٣.یل رنج دیدن، تمایالت نفسانی استدلاینکھ .٢.بھ رسمیت شناختن وجود رنج.١
 اینکھ راھی برای رسیدن بھ جایگاه بی رنجی وجود درکو .۴.بریدن از رنجھا دستیافتنی است

 گفتار : دارد زیرا عوامل سازنده آن این ھشت اصل ھستندناماین راه، راه اصیل ھشتگانھ .دارد
 کوشش درست، توجھ درست، تمرکز درست، جھان بینی درست،درست، کردار درست، معاش 

.ت و پندار درستدرس
کار حقیقت نخست از : حقیقت میداندچھار راه درمان این بیماری را درک آن بودا.استآدمی بیمار 

حقیقت دوم دلبستگیھا .یماری رنج در انسانھاستبچھار حقیقت اصیل تشخیص این بیماری بعنوان 
سنجیده و اعالم می کند سومین حقیقت شرایط را .یشناسدبازمرا بعنوان باعث و بانی این بیماری 
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درک این .یقت چھارم تجویز دارو برای دست یافتن بھ سالمت استحق.کھ بھبود امکانپذیر است
این درک باعث احساس مھرورزی نسبت بھ ھمھ . مراقبھ نیاز داردوحقایق و اصول، تمرکز 

ا خود، آیین خود را مانند بود.را تشکیل می دھند)دارما ( آیین بودا آموزه ھااین .موجودات می گردد
بھولی پس از رسیدن .بھ آن نیاز است)موکشا (ینامد کھ برای رسیدن بھ ساحل رستگاری مقایقی 

 آرامش بھرسیدن بھ ساحل رستگاری آدمی را .رستگاری دیگر بھ این قایق نیز نیازی نخواھد بود
بھ این .ی شودمگیھا خاموش آنجاست کھ شمع تمامی خواھشھا و دلبست.و توازن مطلق میرساند

یل ھشتگانھ کھ نسخھ تجویز اصراه .روی این پدیده را در سانسکریت نیروانا یعنی خاموشی مینامند
دچار آن ھستند خود بھ سھ )موجودات(برای درمان رنجھاییست کھ ھمھ بُوَندگان )بودا(بیداردل 

این سھ ).پرگیا(و فراشناخت )ادیسام(شدن، یکدلھ )شیال(درستکاری :گروه دستھ بندی می شود
درستکاری کھ در راه ھشتگانھ بھ گونھ گفتار .یسازندممفھوم ھستھ تمرینھای روحانی بوداگرایی را 

 دستوراتی اخالقی مانند خودداری از کشتن و آمدهدرست، کردار درست و معاش درست 
)دانا(ربوط بھ دھش  درستکاری در بوداگرایی مازیک بخش .دروغگویی را در بر می گیرد

 صدقھ دادن و سخاوتمندی محدود نمی شود و معنی مشخص ماننداین دھش تنھا بھ مواردی .می شود
ھموندان ).جامعھ راھبان بودایی، سنگھا(یازمندیھای روزانھ ھمایھ ندینی دارد، یعنی تأمین 

ھشھا یعنی آموزش آیین دھش آنھا باالترین د. نوبھ خود بھ دھش میپردازندبھھمایھ نیز )اعضاء(
تمرکزمفھوم دوم راه ھشتگانھ یعنی دل را یکدلھ کردن یا کار کردن بر روی .است)دارما(بودا 

مرحلھدر این .است کھ سھ بخش کوشش درست، توجھ درست و تمرکز درست را در بر می گیرد
یده، شھود و پد این .تمرکز شدیدی دست می دھد کھ در آن اندیشنده با موضوع اندیشھ یکی می گردد

 درون پویی انجام واینکار از راه یوگا .رسیدن بھ فراشناخت نیست بلکھ یک پدیده روانی است
یداند و بر ورزیدگی میادین رھایی بنبوداگرایی ھمانند دیگر کیشھای ھندی ذھن را ابزار .می گیرد

ی از پراکندگی اندیشھ آماج کوشش درست یکپارچگی ذھنی و جلوگیر.درست ذھن تأکید می نماید
این . آگاھی از کنشھای بدن و ذھن می گرددوتوجھ درست باعث آگاھی از احساسات .است

یرساند کھ رسیدن بھ حاالت گوناگون آگاھیھای خلسھ متمرینات سرانجام ما را بھ تمرکز درست 
سیدن بھ این ر. و با آزمودن خوشنودی بزرگی ھمراه استاست)مراقبھ(آمیز در حین درون پویی 

بخش آخر راه ھشتگانھ یعنی جھان بینی درست و پندار .ینامندم)دیانا(حاالت را درون نگری 
رسیدن بھ فراشناخت یا بعبارتی حکمت اعالء در .است)پرگیا(فراشناختدرست تشکیل دھنده 

شی فراسوی ی یافتن دسترسی مستقیم بھ واقعیت نھفتھ در پشت چیزھا و یافتن بینمعنبوداگرایی بھ 
یی پواین گام پس از گامھای درستکاری و یکدِلگی می آید و نتیجھ یک درون . شناخت استھرگونھ

ھمانجھان بینی درست ھمان درک کامل چھار حقیقت اصیل و پندار درست .ویژه بودایی است
برای  را راهاینھا .مھرورزی و عشق است کھ ذھن را از شھوت، بدخواھی و ددمنشی می   پاالید

 باشیم کھ از چرخھ خواستھاز دیدگاه بودا ما اگر :چکیده اینکھ.رسیدن بھ فراشناخت ھموار میسازند
باید گرایش ھای نفسانی را )یمباشدر صورتی کھ بھ آن چرخھ باور داشتھ (زاد و مرگ رھایی یابیم 

دا کنیم کھ این  خلسھ روحی دست پیحاالتکنار بگذاریم، درستکار باشیم، بھ یوگا پرداختھ بھ 
 می شود و سپس از راه این درکھا و جاندارانتجربیات باعث مھرورزی ما بھ ھمھ موجودات و 
. این دور باطل خارج میشویمازتمرکزھای ژرف بھ روشنی و بیداری میرسیم و 

یروان، پس از مسیح باوری، اسالم و ھندوگرایی چھارمین پی بوداگرایی از دیدگاه شمار شاخھ ھا
راه بزرگ یا مھراه و راه کوچک یا . شاخھ اصلی بخش می گرددسھبوداگرایی بھ .جھان استدین 

بوداییان شاخھ مھراه را مھایانا و شاخھ راه کوچک را تیره واده یا ).وَجرَیانا(کھراه و الماسراه 
 تاریخی یعنی یداردلبکھراه، بوداگرایی سنتی است کھ بر اھمیت واپسین .مینامند)ھینھ یانھ(ینایانا ھ

Siddhartha(سیدارتا گوتما  Gautama(را بعنوان بودا پذیرا ھستند گوتمامھراھی ھا .تأکید دارد 
یی در پی رویدادھای تاریخی از ھند و بوداگرا.اما بھ شمار زیادی بوداھای دیگر نیز باور دارند

مانند سری النکا کشورھای جنوبی تر .ی کوچیدخاورنپال رخت بربست و بھ سوی سرزمینھای 
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بیشترین .ین و ژاپن پیرو گونھ ھایی از کیش مھراه ھستندچترھا مانند پیرو شاخھ کھراه و شمالی
. کھ آشوکا شاه بھ این دین گروید و بھ گستراندن آن کمر بستدادگسترش بوداگرایی زمانی رخ 

اییان ایران، از بقیھ جدا شده  پیش شاخھ ھایی از آریسال اندیشھ ھای بودا پیرامون سھ ھزار خاستگاه
یش از ورود آنھا بھ شبھ جزیره ھند تیره دیگری در آنجا نشیمن داشت پ.و بھ سرزمین ھند کوچیدند

و ( سال پیش یعنی بھنگام زایش بودا ٢۵٠٠آریایی ھا پیرامون .یدی معروف استدراوکھ بھ نام 
یگزین شده جاشتر سامانھای شمالی ھند در بی) با برپایی نخستین شاھنشاھی جھان در ایرانھمزمان

یایی بود اما بیشتر اندیشھ ھای آربا آنکھ خود )بودا(سیدارتا گوتاما .و بر آن نواحی چیره گشتھ بودند
.بنیادین کیش او از ریشھ دراویدی ھستند

ا ، کشتری)روحانیان(برھمنھا :بخش می شد)کاست (رده ھندوستان در زمان بودا بھ چھار جامعھ
سیدارتا ).خدمتکاران برده(و سودرا )کشاورزان و بازرگانان(، وایسیا )شھریاران و جنگاوران(

. ولی اعالم داشت کھ از دید او ھمھ مردم برابر و پاکزادندداشتاسمًا بھ رده کشتریا تعلق 
، درجھ  یا درجھ نھایی در راه کمال بودن می گویندمرحلھیروانا در مذاھب ھندوان و بودایسم بھ ن

 اعلیعلمرسیدن بھ کمال و دسترسی بھ 
رسیده باشد اطالق )بودھی(»روشنی« کھ در مذھب بودایی بھ ھر کسی کھ بھ استی لقببودا

یی، بودا، بنیانگذار مذھب )یا گوتاما بودا( از آن بیشتر برای اشاره بھ سیدارتا گوتاما گرچھمی شود 
.استفاده می شود

 بھ بوداگرایی و آموزه ھای آشوکا پس از بودا، شاھی از دودمان ماؤریا بنام  نیمویرامون دو سده پ
بھماؤریاھا .یی باور راستین یافت و ھمھ زندگی خود را وقف تحقق عملی اصول آن نمودبودا

ی بزرگ از سال آشوکا.احتمال زیاد از تبار سکاھای ایرانی تبار بودند کھ از شمال بھ ھند درآمدند
 شاھان ماؤریایی بود و ازوی پسر بیندوساره .پیش از زایش مسیح فرمانروایی کرد٢٣٢ تا ٢٧٣

ی گرفتھ تا میسوره در دوردست ھای امروزبر بیشتر شبھ قاره ھندوستان از بخش ھایی از افغانستان 
درست شده کھ در »شوکا«و »آ« از دو بخش آشوکانام .بنگال و تا جنوب گوآی کنونی فرمان راند

.اندوه استیت بھ معنای بی سانسکر
ی درنده معروف بود اما پس از آن خوی وی آشوکا در جوانی خویی خشن داشت و بھ آشوکا

کوششھای آشوکا یاری . باور مھرورز تبدیل گشتبودابرگشت، بھ بوداگرایی گروید و بھ یک 
.یی نمودبوداگرافراوانی بھ ریشھ دواندن و گسترش 

ی ایران و با الھام از آنھا دستور میداد تا ھخامنشھ ھای شاھنشاھان  تحت تأثیر سنگ نوشتآشوکا
سنگنوشتھ ھا، ستون نوشتھ ھا و . غارھا بنگارنددرونفرمانھایش را بر سنگھا و ستونھا و 
.یگاه در ھند، نپال، پاکستان و افغانستان برجای مانده استجاغارنوشتھ ھای وی در بیش از سی 

 دادگری فرمان داد و بازرسانی نیز بر آنھا گمارد و تا حد امکان بر بھآشوکا کارگزاران خود را 
وی کشتار جانوران را نیز محدود ساخت و برای مردم و نیز .یان فرمان میدادزندانآزاد ساختن 

برآوردنبرای خانواده خویش رسم ویژه ای در پیوند با صدقھ دادن و . بیمارستان ساختجانوران
 دینھای  با دیدار مردمبھارج و احترام بھ ھمھ دینھا را بایستھ شمرد و .بنیاد نھادنیازھای نیازمندان 

 آورده در سراسر ھند بکارند، گردوی فرمان داد تا گیاھان و میوه ھای دارویی را .دیگر می رفت
و  میل برای آشامیدنی مردم چاه بزنند ١٨ھردر راھھا باغھای انجیر ھندی و انبھ زار بسازند و در 

 بھ ایران، سریالنکا، سوماترا و حتی یونان مبلغانیآشوکا .نیز بر سر ھر چاه آبشخوری بسازند
.فرستاد

یلند، کامبوج، الئوس، تایلند، میانمار، چین، تبت، ژاپن،کره تایین بودا در سری النکا، بیرمانی، آ
ندونزی و ھند بیشترین یوان، سنگاپور، ویتنام، بوتان، مغولستان، نپال، اتاجنوبی، کره شمالی، 
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در میان کشورھای اروپایی ھفت کشور؛ سوییس، سوئد، اسپانیا، استونی، فرانسھ، .داردپیروان را 
یانھ، خاورمدر آسیای مرکزی و . و ایتالیا بھ ترتیب بیشترین جمعیت بودایی را دارنددانمارک

.رندداقزاقستان، قطر، امارات متحده عربی و افغانستان ساکنان بودایی 

(مردمان شمال ھند( کھ نیاکان مشترک اقوام ایرانی و ھندی است نامی ،یاآر آنان کھ بھ زبان ھای )
 آزاده وخود را بدان معرفی می كردند و آن را بھ معنى شریف، اصیل ) و ایرانی سخن می گفتندھند

.ی نامندمن کسی کھ وابستھ و از تبار قوم آریا باشد آریایی، آرین یا آریا.دانستھ اند
 این اشاره ھا را می توان در اوستا، سنگ  نمونھ. ایران نیز از این ریشھ مشتق شده استنام

مورخان قدیم از آن نام برده و .دید)مانند ریگ  ودا(ھندونوشتھ ھای ھخامنشی و متن ھای کھن 
در پیرامون این واژه تحقیقات گسترده . بھ نام آریائى ذكر كرده اندراھرودوت و بطلمیوس چند قوم 

. بسیارى بمیان آمده استاختالفاتانجام شده و 

یک جدول ھندسی مورد استفاده در ادیان بودا و ھندو است )ی دایره در سانسکریتمعنبھ (مانداال
یین آاصل مانداال از دین ھندو است ولی در . عنوان نمادی برای جھان ھستی بکار می رودبھکھ 

.یادی پیدا کرده استبودا ھم کاربرد ز
مرکز دایره . خویشتن و جستجو در درون انسان ھستندبر دایره ھایی نمادین برای تمرکز مانداالھا

اشکال متقارن ھندسی مانداال . دینی بکار می رودمراقبھین حجدول مانداال برای تمرکز در 
.یره جذب می کنندداخودبخود توجھ شخص را بھ مرکز 

 آثار شگفت  ماسھ رنگی دانھ ھایبا در ساختن ماندالی موقتی مت شبانھ روزیبا زح تبتی راھبان
.انگیزی می آفرینند

نماد تمامیت و نظم و کار .ی خویشتن می داندكھن الگو مانداال را ، معروف کارل یونگروانکاو
یت روان و ساماندھی و تنظیم دوباره وضعیت ھای ھرج تمامویژه آن سازماندھی و دربرگیری 

. و مرج آلود است

.شد قرن قبل از میالد پایھ گذاری ۵ کھ استیروزپی از ھندوئیسم بھ معنای شاخھ ا،یین جینآ
یعنی بزرگ قھرمان، نامیده می شود )vira-Maha(یرا مھاو اعتقاد جین ھا بنیانگذار این آیین بھ

.ھارمین پیشواست از وی برخاستھ اند و او بیست و چقبل پیشوا طی ھزاران سال ٢٣کھ 
 مھاویرا در حال ریاضت و ترک تعلقات نفسانی، معتقدندین ھا پوشیدن لباس را حرام می دانند و ج

یا، ھمھ لباسھای خود را بیرون آورد و تا آخر عمر برھنھ بھ حپس از مشاھده تعلق خاطر خود بھ 
.سر برد

 حدود برھنگی اختالف و یروان این مذھب در موردپ قبل از میالد، میان ٧٩ حدود سال در
:دودستگی پدید آمد

یچ لباسی را نپذیرفتند ھ)amhbra-Dig( آسمان جامگاھان فرقھ
 استفاده از اندکی پارچھ جایز است گفتند)Svetambara( سفید جامگان فرقھ
نھا از ین آئین لباسھ ای دوختھ ایام جوانی را کنار نھاد و تای رھبر انقالب ھندوستان تحت تاثیر گاند

. می کرداستفادهمقداری پارچھ سفید 
 ھندوستان وجود دارد کھ لباس کامل بھ تن می کنند و بھ درینجیین آ میلیون پیرو 2 اکنون حدود ھم

آنان آیین خود را نوسازی کرده اند . ھستند و وضع اقتصادی خوبی دارندتجارتجای گدایی سرگرم 
.گی بھ روشھای عجیب باستان روی می آورندیسان و اندکی از ایشان در زندقدو تنھا 

Guru( نانکگورو Nanak(بنیانگذار آئین سیک ،.
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 کشاتریاھا در یکی از روستاھای الھور بھ دنیا طبقھ در خانواده ای از ١۴۶٩ نانک در سال گورو
سپس بھ کشورھای اسالمی و زیارت مکھ رفت و . کرداستفادهاو از عرفای مسلمان و ھندو .آمد

 در ١۵٣٩یزه ای از ھندوئیسم و اسالم است، تاسیس کرد و در سال آمسرانجام آئین سیک را کھ 
.گذشت

.بھ معنی شاگرد، یکی از معروفترین انشعابات آئین ھندو است)Sikh(ین سیکآئ
یالدی است و مدعی است کھ چکیده نخستین م١۵ سیک، محصول اختالفات مذھبی سده مذھب

او کوشید یک دین التقاطی از اسالم و .است.)م١۴۶٩پیامبر سیک ھا زاده (ک آموزه ھای گورو نان
 این دو مذھب تأکید کرد و از موارد جدایی و اختالف مشترکبر اصول .ھندوگرایی بھ وجود آورد
.ی نموددوربویژه در آیینھا و نیایشھا 

نزدیکی بھ حق را کمک بھ وسیلھ .بود» و اتحادحلول« بھ بت و بتخانھ باوری نداشت و منکر او
سیک ھا معتقدند در حال .ی دانست و باور بھ سیر و سلوک داشتمجانداران و آزار نرساندن بھ آنھا 

.یات دوری کننددخانسلوک باید از مشروبات و 
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یخ ژاپنتار

.بھ سرزمین چین و کره وصل بودهاز شمال بزرگ در بیست ھزار سال پیش با یک پل یخی ژاپن
.اھت چھره مردم این سھ کشور ھم بھمین دلیل استو شب

یالد اطالق میشود شامل اولین کوزه گری در جھان در م قبل از 400 تا 14000 جومو کھ بھ دوران
. سال قبل میالد میشود400 تا 3000یار ظریف متعلق بھ بس سال پیش، و آثار ھنری 14000
 میالدی در ژاپن ادامھ داشتھ 250ین آمده تا سال  از چھا دوران یایوئی کھ بھ تعبیر بعضی باالخره

ینی و شمشیر ھای این دوران مھرھائی کامًال شبیھ بھ این زمان تزئبرروی بساری از وسائل .است
.یده میشودد)چین شی ھوانگ(چین 

ین، ژاپن اصالحات گسترده ای را در زمینھ ھای چ از شکست تاریخی از تنگ، امپراطور بعد
.اجرا گذاشتگونگون بھ 

. بر اساس تعالیم کنفوسیوس را شروع کرداصالحات امپراطور کوتوکو یک سلسلھ 646 سال در
یدن امور و حتی فرستادن دانشجویان بھ چین و بخشاز جملھ اصالحات ارضی بمنظور تمرکز 

بھ نفوذ تمدن چینی در ژاپن حتی تا .ی و حتی پخت وپزمعمارآموختن ھمھ چیز از نوشتن، مذھب، 
.یشودمامروز دیده 

 میالدی انجام شد بھ 702 امپراطور مونوم در سال توسطیل اولین ارتش بھ تقلید سیستم چینی تشک
ی یک نفر باید بھ ارتش بپیوندد و خودش باید سالحش را تامین ژاپناین ترتیب کھ از ھر چھار نفر 

. مالیات معاف میشودپرداختکند و در عوض از 
یباتی گوناگون پیدا کردند تا کھ قبل از قرن چھاردھم ترترزمندگان شکل و  طول تاریخ این در

.ی کھ امروز میشناسیم پدیدار گشتبشکلمیالدی است کھ سمورائی را 
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) میالدی1600–1000(یخ قدیم آمریکا تار

این .نوشتھ مرحوم کسروی میباشد"تاریخ پیدایش آمریکا"ین کتاب فارسی در این زمینھ بھتر
یران، شصت سال پیش بدون داشتن امکانات اینترنتی، و کتابھای ارزانھ، بزرگمرد تاریخ معاصر ف

ی را در این کتاب جمع آوری کرده کھ حتی امروز ھم خواندنی و اطالعاترفرانس امروزی، 
.استآموزنده 

)Paleo-Indian(یکا کھ سرخپوستان پالھ او آمر انسانھای ما قبل تاریخ بھ قاره مھاجرت
ین سالھای آخرین یخبندان از طریق باب برینگ با دنبال کردن ماموتھا سردتردریده میشوندنام

 سال پیش بوده 32000 تا 14000 در این مورد طبق نظریھ ھای مختلف بین کھصورت گرفتھ 
 سال 2000ین از طریق اقیانوسیھ برروی کنو ھا و تکھ ھای بزرگ چوب حدود مھاجردرحالیکھ 

 سال پیش خشکی بوده و بمرور این 12000ضمنًا باب برینگ تا .ین قاره راه پیدا کردنداپیش بھ 
. سال پیش درست شده است10000یکھ آ بی تا بار

 شرق آمریکا در ھزار سال پیش بسیار کم اھمیت و شمال وایکینگھا از طریق گرین لند در ورود
. بوده استگونھشاید بتوان گفت نوعی مستعمره 

ایشان از نژاد زردند ولی پیشتر می  پنداشتند کھ یک .یان قاره آمریکا را می  گویندبومسُرخپوست
 در بیشتر امروزهاز اینرو کریستوف کلمب پنداشتھ بود کھ اینان ھندی اند،. نژادی جداگانھ اندگروه

یھای آمریکاھندا یشان راگاھی در زبان فارسی ھم .زبانھای اروپایی ایشان را ھندی می  خوانند
»ھندیشمردگان« را آنانغالمحسین مصاحب در دائرةالمعارف فارسی .ی  خوانندم
.ی خواندم)شمردگان، یعنی کسانی کھ ھندی شمرده شده اند+ھندی(

روبرو از دست رفتن خاکویماری ھای ھمھ گیر، نابودی فرھنگب با ورود اروپاییان با سرخپوستان
.شدند

یلھ ھای سرخ پوست قبسران .ی قبایل سرخپوستان بھ مدت دو قرن در بردگی سفیدپوستان بودند برخ
 در مناطق سرخپوستی برقرار صلح با فرانسویان و انگلیسی ھا معاھداتی امضا کردند تا در کانادا

.شود

 و حاصلخیز این سرزمین پراکنده شدند ولی اولین پھناورین ساکنان بومی آمریکا در دشتھای ا
 درکلوویس در نیو مکزیکو،:یکا ایجاد کردند عبارتند ازآمرشھرک ھاایکھ این سرخپوستان در 

. ایلینویدر چاھوکیا پنسلوانیا و
: پوست ھای زیر میباشندسرخ میان صد ھا قبایل در گسترده آمریکا از

ی دھکده سرخ پوستی با خانھ ھای خشتی و کاھگلی است کھ توسط برخی از قبایل در گونھ اپوئِبلو
 بھ کھبزرگ بود پوئبلو یک محل زیست اجتماعی . غربی ایاالت متحده آمریکا پدید آمده بودجنوب

مردمی کھ .بود طبقھ ارتفاع داشت و معموًال از خشت ساختھ شده ۵اتاقھای زیادی تقسیم شده و تا 
٢٠این مردم امروزه در .دارندھنوز در پوئبلوھا زندگی می کند مردم خشت نشین یا مردم پوئبلو نام 

 واژه پوئبلو ھمچنین در . ھستندساکنپوئبلو کھ از سوی دولت آمریکا بھ رسمیت شناختھ شده 
.اسپانیایی بھ معنی دھکده است

یگویند در نواحی مرتفع و بی آب و علف جنوب غربی مھم »آناسازی«ین سرخپوستان کھ بھ آنھا ا
 میالدی، آنھا روستاھایی با 1300 و 1050بین سالھای .ی  کردندمقاره امریکای شمالی، زندگی 

مردان آناسازی . اتاق بودند200بعضی از پوئبلوھا دارای .اختند پوئبلو سنامخانھ ھای چند طبقھ بھ 
ی مردمآناسازیھا . می  کردندبرگزاری زیرزمینی بھ نام کیوا مراسم مذھبی خود را اتاقھادر 
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یزونا و آرسرخپوستان پوئبلوی ساکن ایالتھای .ھنرھای دستی تخصص داشتنددرکشاورز بودند و 
.تندنیومکزیکو، از اعقاب آنان ھس

، )آجرھای گلی کھ در آفتاب خشک می شوند( خشت ازی ھا پوئبلوھای جالب توجھ خود را آناساز
. طبقھ داشتند۴ اشکوبھ، ارتفاعی برابر با یک ساختمان چنداین خانھ ھای .چوب و گل می  ساختند

 ھا، بویژه دیوارھای پوئبلو. ردیف اول واقع شده بود، بشمار می آمددرپشت بام مسطح خانھ ای کھ 
این امر باعث می  شد کھ آسانتر در برابر دشمنان از آن . فاقد در یا پنجره بودغالبادر طبقھ ھمکف 

ی توانگر، خانواده ھادر خرابھ ھای بھ جای مانده از قوم آناسازی، ھیچ نشانی از اینکھ . کرددفاع
 بوده و از وسایل و امکانات ندازهاھمھ خانھ ھا بھ یک .خانھ ھای بزرگ  تری داشتھ اند، وجود ندارد

.برابر برخوردار بودند

نام یکی از بزرگترین قبایل سرخپوست ایاالت متحده ) نوشتھ می شودNavajo(ناواھو
.یکاستآمر

 عضو دارد٣٠٠٠٠٠ین قبیلھ در ایاالت آریزونا و جنوب یوتا مستقر است و ا
Monument( یادبوددره valley( مرز ایالت یوتا و آریزونا در آمریکا یک دره مشھور در
.است

. است و امروزه منطقھ ای تفریحی بھ شمار می آیدناواھوین مکان متعلق بھ سرخپوستان قبیلھ ا
Navajo(یادبود ملی ناواھو National Monument( یک پارک ملی در ایالت آریزونا در

.استآمریکا 
. است کھ در قدیم االیام در این ناحیھ می زیستھ اندھوناواین پارک حاوی بقایای سرخپوستان قبیلھ ا

 ھای اقیانوس کبیر بطرف جنوب مھاجرت کردند کرانھ آندستھ از ھمین مردمان کھ از بھرحال
ی مثل ازتک، مایا و اینکا ایجاد کردند کھ بشرح آنھا مرکزبعدھا تمدنھای درخشانی در آمریکای 

:میپردازیم

ین قسمت مکزیک تر زاپوتک در جنوبی تمدن.ای باستانی مکزیک است یکی از تمدن ھنامزاپوتک
. سال پیش2500قرار دارد کھ برمیگردد بھ 

ی قدیم اند کھ بنظر میرسد اولین خط در آمریکاگداشتھ از خود خطی لوگوسمبولیک بجا زاپوتکھا
.باشد

نتھ آلبان، در دره یالدی، ساکنین شھر کوھستانی موم500 قبل از میالد تا سال 500 سال از
مردم . آلبان مرکز دینی و بازرگانی تمدن زاپوتک بودمونتھ.می  زیستند»واھاکا«حاصلخیز 

.ی، پارچھ ھای رنگارنگ، طال و جواھرات مھارت خاصی داشتندسفالزاپوتک در ساختن اشیاء 
 از طریق حجاری آنان، حساب ایام را.یم ابتدایی استفاده می  کردندتقوکاھنان زاپوتک از نوعی 

این حجاری ھا، قدیمی ترین آثار خطی، .بر روی سنگ، ثبت می  نمودند)نمادھایی(تصاویر خاصی 
. آمریکا محسوب می  شوندقارهدر 

در جنوب شرقی مکزیک »لوآکسان« در دره استقرار ق م اقوام زاپوتک شروع بھ 500حدود
صورتھای ناموزون .تھ سنگھا ثبت می  کردند روی تخراحکمرانان زاپوتک فتوحات خود .می  کنند

 با دھانھای باز و چشمان بستھ، بیانگر دشمنان شکست خورده زاپوتکھا سنگھا،حجاری شده روی 
.ی  باشندم

 ھا، زاپوتکھا آغاز بھ مسطح نمودن بخش مرتفع برده ق م با استفاده از نیروی کار 400حدود
 ساخت یک میدان بزرگ کھ توسط معبد ھرمی شکل احاطھ اآنھ.پایتختشان، مونتھ آلبان، می  کنند

.ی  کنندمشده را شروع 
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بیشتر . مرکز دینی و اجتماعی شھر می  شود،»آلبانمونتھ « ق م میدان شھر 350-200حدود
این خانھ ھا با ایجاد برشھایی .یی در دامنھ کوه می  کنندخانھ ھاجمعیت حومھ شھر، شروع بھ ساختن 

. نفر می  رسید17000جمعیت مونتھ آلبان بھ حدود .ی  شدندمساختھ در دل کوه 
مونتھ آلبان بصورت یک مرکز .ی می  شودبازساز ق م میدان اصلی شھر مونتھ آلبان 200

. نفر می  رسد20000 بھ حدود شھرجمعیت .بازرگانی، رونق بیشتری می  یابد
ول می  رود اما این شھر بھ عنوان یک مرکز مھم  بھ افرو م اقتدار شھر مونتھ آلبان 300-500حدود

. در این زمان، تئوتی واکان شھر اصلی مکزیک می  باشدوتجاری و فرھنگی باقی می  ماند 
. استفاده از رنگ قرمز روشن، رنگ آمیزی می  کردندبا زاپوتک پارچھ ھای بافتھ شده خود را قوم

شرات ریزی موسوم بھ کوچی نیل، کھ روی گیاه  خشک شده حبدنآنھا، ماده اصلی این رنگ را از 
بتدریج ماده رنگی کوچی نیل در مکزیک و آمریکای .ی  آوردندمکاکتوس می  زیستند، بھ دست 

.ی با ارزش تبدیل شدتجارمرکزی، بھ یک کاالی 

ھرچند . از زاپوتکھا در جنوب شرقی مکزیکباالتر تمدن دیگریست حدود سیصد کیلومتر  تکتول
ی از ازتک میدانند ولی این تمدن در قرون دھم تا قسمتی از باستانشناسان تول تک را بسیار

.یتره داشتھ استسدوازدھم میالدی بر تمام منطقھ 
 ھای مزو آمریکایی را در مکزیک مرکزی شامل می شدند کھ دارای اسطورهتمدن یک ،آزتک ھا

 کھ از استاھواتل، در لغت بھ معنی افرادی  زبان خود آزتک ھا یعنی نبھآزتکاتل.بودندبسیار غنی 
 می کردند، کھ صدایکامکزآزتک ھا خود را بیشتر .می آمدند)سرزمین افسانھ ای آزتک ھا(آزتالن 

، طبیعت شناس پروسی الکساندر فون ١٨١٠سال .از آن امروزه نام کشور مکزیک مشتق شده است
.ی این تمدن و یا ملّت، ابداع کرد براراآزتکھولمبولدت برای اولین بار لفظ مدرن 

 دوازده نفر بر ،١۵٢١ تا ١٣٢5نام داشت و از سال )Tenochtitlan(یتخت آزتک ھا تنوشتیتالن پا
، آخرین حکمران آزتک ھا خود ١۵٢١ اوت ١٣ی خونین، در جنگھاپس از .آن فرمانروایی کردند
 را با مصالح سنگي بسیاريخانھ ھاي  پرستشگاھھا و برجھا و اینان.کردرا تسلیم اسپانیایی ھا 

.ساختھ بودند
در بسیاري از ھنرھا و پیشھ ھا صاحب . بودند كرده رشتھ نجوم ، حقوق و حكومت ، پیشرفت در

ص .مھارت شده بودند  . نمایشنامھ ، و ادبیات عالقھ مند بودند ،بھ موسیقي ، رق
ه پروري داشتند كھ اروپائیھا تا آن زمان با  یا گیاشناسي آزتك ھا چندین باغ گیاه ، از اینھاگذشتھ

در سرزمین آزتك ھا شبكھ بزرگي براي آبیاري زمینھاي كشاورزي .چنین چیزي آشنا نشده بودند 
در میان این مردم ، تاسیساتي مانند بیمارستان با . ، شكل گرفتھ بود بافندگيصنعت .ایجاد شده بود 

. اینان تمدني بس شگفت انگیز داشتند. جراحان متخصص ، وجود داشت وپزشكان 
 نام ارناندو كورتز ھمراه با ارتشي كوچك ، بھ آزتك بھ میالدي یك ملوان اسپانیائي 1519 سال در

 سخت و خونین توانست قدرت و حكومت آزتك ھا را سرنگون و نبردھاياو پس از .ھا حملھ كرد 
.زمین امپراتوري اسپانیا بشمار آوردند  مكزیك را جزئي از سراسپانیائیھاآنگاه .نابود كند 

مكزیك . مكزیك بھ زبان آزتك سخن مي گویند ساكن امروزه نیز بسیاري از سرخ پوستان ولي
آنھا توانستھ اند . آزتكھا تعلق دارند بر خود مي بالند بھامروزي و مكزیكیھاي معاصر از اینكھ 

برخي از واژه ھاي .را تا امروز حفظ كنند  آداب و رسوم آزتك ھا ،بسیاري از شیوه ھاي زندگي 
 مكزیكیھا یافت مي شوند بلكھ بھ زبانھاي بزرگ مانند زبان انگلیسي نیز راه میانآزتك نھ فقط در 

=chocolateاز میان این واژه ھا مي توان بھ .اندیافتھ  =tomato، )شكالت ( فرنگيگوجھ (
( ،ocelot= =coyote، )گربھ پلنگي ( =avocado، )كایوت ( و برخي )درخت آوكادو (

.واژه ھاي دیگر اشاره كرد
 آزتك ھاي باستان در چھارصد و اندي سال پیش امپراتوري ترتیب ، با آنكھ قدرت و حكومت بدین
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. ھاي گوناگون زندگي فرھنگي ملت مكزیك ھمچنان زنده استجنبھاز این نابود شد ، تاثیرشان در 

 مایاتمدن
 سرزمینھاایکھ امروز شامل جنوب مکزیک، گواتماال، در سال ق م 10000 مردم مایا حدود رچندھ

 ق م با 1750یدند ولی شروع شکوفائی تمدن این مردمان از گزبلیس و السالوادور میباشد اقامت 
.یک و در مرز السالوادور شروع شدمکزساختن شھرھاای در جنوب 

عالوه بر آن آثار فراوان ھنری، .ین تمدن میباشداشخصات  کامل خط از برجستھ ترین منوشتن
. دیگر این تمدن میباشندمظاھرمعماری، محاسبات ریاضی و علم نجوم 

 میالدی رسیده جمعیتی 850 تا 200 بحد اعالی زیبائی در و ق م بنا شده 400 تیکال کھ حدودًا شھر
دین تمدن بھ وفور وجود دارااز  ھنری و نوشتھ شده برروی سنگ آثار. داشتھ400،000حدود 

این .در آمریکای جنوبی بود)سرخ پوست(ی بومی اینکا، یک امپراتوری از مردم امپراتور
ی امروزی پرو، اکوادور، بولیوی، و بخشھایی از کشورھاامپراتوری در بیشترین پھناوری خود، 

اداری، سیاسی و نظامی آن بھ شھر کوزکو پایتخت .ی گرفتدربرمآرژانتین، شیلی و کلمبیا را 
 میالدی با ورود اسپانیایی ھا بھ پرو، این امپراتوری درھم شکست و شانزدھمدر سده .شمار می آمد

. اسپانیا گشتمستملکھقلمرو آن 

.، برگرفتھ از زبان بومیان کشور پرو در آمریکای جنوبی است"ینزمخدا در " معنای بھینکاا
در باره تاریخ این . در ھالھ ای از ابھام باقی مانده استھنوز تمدن اینکا، یشھ ھا، پیدایش و تکاملر

اما بھ نظر می  رسد قبایل اینکا کھ . ندارد، چون اینکاھا فاقد خط بوده اندوجودقوم، منبع و نوشتھ ای 
مانکوکاپاک،یرامون دریاچھ تی تی کاکا می زیستھ اند، در سده دوازدھم میالدی بھ رھبری پدر 

 کوزکو، تمدن اینکا را شھررمانروای افسانھ ای اینکا، سرزمین ھای مجاور را فتح کرده و با بنای ف
.بنیان نھاده اند

یکی از گویندگان . و اسطوره ھای زیادی نقل شده استافسانھ ھا پیدایش و تکامل تمدن اینکا، درباره
.ین اینکا بھ دست اسپانیاییھاست از تاریخ نگاران فتح سرزم،یالزودوالوگاگارساین اسطوره ھا، 

 یک زوج افسانھ ای و از مامااوکلوومانکوکاپاک:ی کھ وی نقل کرده، از این قرار استاسطوره ا
ی دریاچھ تی تی کاکا را ترک کرانھ ھاارباب انواع بوده اند کھ با لشگری از جادوگران و جنیان 

جایی کھ شھر کوزکو (یھواناکائور تپھ  بھکھھنگامی .کردند تا بھ سرزمین برگزیده کوچ کنند
 در داخل زمین فرو رفتند و این برای مانکو و ھمسرش، مانکورسیدند، لشگر جادویی )ساختھ شد

ی سرزمین موعود بود و بھ این ترتیب، این زوج افسانھ ای شھر جستجونشانھ پایان انتظار برای 
. کردندبناخود را روی این تپھ 

 سرزمینھای پیرامون آن وکوزکو شامل شھر کوچکشھر -تنھا یک دولت اینکا در آغاز تمدن
رھبر ( اینکاساپایالدی، پاچاکوتی، نھمین امپراتور اینکا و ملقب بھ مبود، اما در سده پانزدھم 

و گشودن بخش بزرگی از کوه ھای آند، قلمرو اینکا را از حدود کوزکو بسیار فراتر برد با، )بزرگ
ین سویو تاھوان تاین امپراتوری کھ . را بھ یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرد شھر کوزکو-دولت

 با دولت ھای محلی استانو چھار )کوزکو(نامیده می شد، یک سازمان فدرالی با یک دولت مرکزی 
ھمچنین گمان می رود کھ .بودچینچای سویو، آنتی سویو، کونتی سویو و کوالسویو :بھ نام ھای

 دیگر فرمانروایان اینکا ،یپاچاکوتپس از .باشدشھر اسرارآمیز ماچوپیچو بوده سازندهیپاچاکوت
:ازبھ ترتیب عبارت بودند 

 اینکا یوپانکوی پسر پاچاکوتیتوپاک
.بودین سویوتاھوان تین امپراتور اینکا در زمان فرمانروایی پدرش فرمانده ارتش دھم اینکاتوپاک

اکوادورشامل بخشھایی از (زمینھای شمالی قلمرو پدرش  میالدی، بخشی از سر1463وی در سال 
یز بھ ن و رسیدن بھ امپراتوری 1471را گشود و پس از مرگ پدرش در )و کلمبیای کنونی
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ینکا در اجدی ترین دشمن (مھمترین گشایش ھای وی، فتح کشور چیمور .فتوحاتش ادامھ داد
.بود)کرانھ ھای پروی کنونی

 اینکاتوپاکیناکاپاک پسر ھوا
او . امپراتوری اینکا بھ بیشترین وسعت خود رسیدفرمانروا، یازدھمین ،یناکاپاکھوا زمان در

نیز برخی از شورشھای .ین کنونی را بھ قلمرو امپراتوری پیوست کردآرژانتبخشھایی از شیلی و 
.کردیم ھم چنین قلمروش را میان دو فرزندش، ھواسکار و آتاھوالپا تقس. نمودسرکوبداخلی را 

دولت اینکا آنان را از حداقل امکانات بھره  مند .داشتھ اندینکاھا زندگی اجتماعی پیشرفتھ ای ا
ھر خانواده ای از دولت زمین دریافت .یل مختلف را تعیین می نمودقبامی ساخت، و محل سکونت 

ر کنند و مالیات  موظف بودند روی زمینی کھ دولت در اختیارشان قرار داده کاافرادمی کرد و ھمھ 
.ی کردندمافراد سالم جامعھ می بایست معلولین را در کشت و زرع یاری . نیز بپردازندراخود 

. استبوده سالگی الزامی 18 سالگی و برای زنان در سن 24ازدواج برای مردان در سن 
ھایی برای  انبارشھرھا،امپراتوری اینکا، دارای شبکھ ای پیشرفتھ از راه ھا بوده و در بیرون 

ی امپراتوری اینکا سبب شده اقتصادنوع نظام .نگاھداری خواربار و مواد غذایی وجود داشتھ است
یستی یاد شده و گاه با امپراتوری ھای ایران و کموناست کھ از این امپراتوری بھ عنوان یک تمدن 

.شودروم باستان مقایسھ 

و آرشیتک در کشور کنونی بولیوی میباشد    یکی از عجایب سنگبری Pumapunkuپوما پونکا
کھ باستانشاسان را براین فرضیھ واداشتھ، کھ موجودات از کرات دیگر آسمانی بھ زمین آمده و 

.چنین بناھاای را ساختھ اند



62

نکتھ

اکنون کھ تاریخ باستانی این تمدنھا در چھار گوشھ جھان، مستقل از یکدیکر بررسی شد، باید دو 
: مطالعات بعدی بیاد داشتنکتھ را برای

اول آنکھ میتوان نتیجھ گرفت کھ ھیچکدام از این تمدنھا، پیشرفت خود را مدیون تقلید و یادگیری از 
دیگری نبوده و آنچھ را کھ بوجود آورده اند در نتیجھ ھوش و درایت ذاتی بشر و شرائط طبیعی، 

تی شرایط اجتماعی برای صدھا و معذالک وق.بدون توجھ بھ نسل و رنگ پوست آنھا بوده است
ض میشوند و چندین نسل طول میکشد تا کھ بھ  ھزاران سال بر مردمی تحمیل میشود آن مردم عو

.ھمان ذات اصلیشان برگردند
در شاھنامھ فردوسی ھم گفتھ شده کھ بعد از حملھ اعراب، نسل جدیدی از ایرانیان بوجود خواھد آمد 

 و ایرانی خواھد بود و چھارصد سال طول خواھد کشید تا کھ مخلوطی از عرب و ترک و رومی
.دوباره بحالت اول برگردد

اگر از اجتماعات بزرگ  نظرمان را بھ خانواده معطوف کنیم، می بینیم بھ نتایج مشابھی خواھیم 
.رسید

حدود پنجاه سال پیش مرد وزن روانشناسی در موقع تولد اولین فرزندشان میمونی را کھ در ھمان 
وز متولد شده بود، مثل فرزند تازه متولد شده خودشان بھ منزل آورده و آن دو نوزاد را مثل ر

پیشرفت بچھ میمون شگفت انگیز و زودتر .فرزندان دوقلوی خودشان نگھداری و مواظبت کردند
بطور کلی .رفتار درست غذا خوردن را آموختھ و تعداد بیشتری کلمات از بچھ خودشان می فھمید

ولی از یکسالگی بھ بعد در .فت میمون تا یکسالگی بمراتب بیشتر از بچھ انسان بوده استپیشر
حالیکھ رشد فکری میمون  بحد اشباع خود میرسد، کودک انسان بھ آرامی رشد کرده و در 

دوسالگی از میمون جلو زده و ھمانطور کھ میدانیم تا آخر عمر ھنوز میتواند موضوعات تازه را 
.حالیکھ ظرفیت مغز میمون، او را در ھمانجا از آموزش بیشتر باز میداردبیاموزد در 

آنچھ را کھ این جفت روانشناش ثابت کرده اند اینست کھ انسانھا، اگر در محیطی مساوی پرورش 
ولی عده ای کھ دارای ژنھای برتر ھستند از .یابند، ھمھ تا حد معینی باھم و مساوی رشد میکنند

اگر شرایط جامعھ بھ ھمھ امکان رشد را بدھد، نخبگان . و نخبگان جامعھ میشوندبقیھ پیش میگیرند
.بیشتری تولید شده کھ جامعھ را بسوی سعادت خواھند برد

نکتھ دوم اینکھ ایران باستان در زمان شکوفائی ھر دو تمدن یونان و رم رقیب این دو تمدن بوده 
ی و رم باقی مانده، خواننده تعجب میکند کھ چطور در حالیکھ آثار زیادی از دو تمدن یونان.است

ممکن است ھمزمان با دو تمدن یونان و روم در ایران قبل از اسالم نھ شاعری نھ نویسنده ای نھ 
مردمانی کھ ھشت ھزار سال قبل از اسالم اولین شھرھای .فیلسوفی و نھ کتابی وجود داشتھ باشد

 از اسالم، قوانین مترقی و بشر دوستانھ داستند، چگونھ روی زمین را بنا کردند، و ھزار سال قبل
ھیچ اثری از نویسندگان و فیلسوفانشان باقی نیست؟

جواب را بعدًا خواھید خواند کھ اعراب بیابانگرد فاتح تمام آثار تمدن را سوزاندند و نابود کردند و 
.طبق قوانین جنگی اشان نخبگان جامعھ را کشتند

ر قابل بحث و نتیجھ گیری خواھند شد، وقتی کھ بھ تاریخ معاصر برسیم این نکات وقتی بیشت
.درحالیکھ اکنون فقط تاریخ باستانی یعنی دوسھ ھزار سال پیش را مرور کرده ایم
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تاریخچھ زبان

 یعنى سانسکریت و اوستائی آغاز شد، دانشمندان آسیائى شناسائى دو شعبھ زبان ١٨ اواخر سده در
 یونانی و التینی و کلتی و آلمانی پى بردند و این شباھت زبانھاى سانسكریت با بشباھت تام زبان

.ین زبان ھا دارای یک نیای مشترك ھستندامعلوم كرد كھ تمام 

. زبان ھای ھمخانواده در قاره اروپا استازی کھ کِلتی نیز نامیده شده نام گروھی سِلت
، از نظر تاریخی و جغرافیایی، بھ دو بخش قاره ای و ییاروپاین گروه از خانواده زبان ھای ھند و ا

اکنون منسوخ شده، اما بخش جزیره ای کمابیش )قاره ای( نخست بخش.جزیره ای تقسیم می  شود
:یرگروه ھای زیر را دربر می  گیردزبکار رفتھ و 

، ولزی )Cornish(، کورنی )Breton(برِتونشامل زبان ھای ):Brythonic(بریتونی )1
)Welsh.(
، و مانکس )Erse(یرلندی، گیلیک اسکاتلند یا اِرس اشامل زبان ھای ):Gaelic(گِیلیک )2
)Manx.(
یژه زبان گیلیک، در سراسر اروپای غربی استفاده بو سده پنجم میالدی از زبان ھای سلتی، تا

 در جزیرٔه بریتانیا  این زبان ھا محدود بھ آن چیزی است کھدربارهاما امروزه دانش ما .می  شده است
. استماندهو ایرلند باقی 

برای . زبان ھندواروپایی را حذف کرده استدرموجود /p/ کلی، زبان ھای سلتی آوای بطور
وارد زبان ھای …,porc,pork و بشکلھای خوک، کھ در زبان التین یعنی porcusنمونھ، 

. استدرآمدهorcاروپایی شده، در زبان ھای سلتی بشکل 
در این . دارد و صفت معموًال پس از اسم می  آیدوجوددر زبان ھای سلتی )مونث و مذکر( جنس ود

از اسم فعل بجای صفت فاعلی استفاده )ی ھند و اروپاییزبان ھاھمانند برخی دیگر از (زبان ھا 
غیرشخصی  فعل آغاز می  شوند و کارگزار در جملھ با استفاده از مجھول باجملھ ھا ھمیشھ .می  شود

.ی شناختن کارگزار، بھ بخش معناشناسی مراجعھ کنیدبرا.بیان می  شود
.ی التین استفاده می  کنندالفبا زبان ھای سلتی، امروزه برای نوشتن از ھمھ

رواج شاخھ ای از زبان ھای ھندواروپایی اند کھ بیش تر در شمال اروپا و آمریکا ،ی ژرمنیزبان ھا
 نزدیک بھ ژرمن ھاخھ، نیای یکتایی بھ نام ژرمنی نخستین داشتھ اند کھ زبان ھای این شا.دارند

. سخن می گفتھ اندآنکمابیش دوھزار و پانصد سال پیش در روزگار آھن، در شمال اروپا بھ 
ژرمنی باستان، ھمراه فرزندانشان، تنھا با شماری از ویژگی ھای یکتای زبان شناختی، از جملھ 

 تاریخ از ژرمن ھا بھ یاد می آورد نھ کھاگر نھ کھن ترین چیزی . می شودھشناختتغییر ھم خوان ھا 
 اروپا و در امتداد مرزھای شمالی امپراتوری شمالزبان ایشان، کھ جای گیر شدن اشان است در 

.یالدیمروم از سده ی دوم 
.بومی اند میلیون تن گویش  120 و آلمانی با 340بایش   ترین زبان ھای ژرمنی، انگلیسی پرگو

 میلیون تن و زبان ھای 16 میلیون و آفریکانس با 22ی با ھلندھمچنین زبان ھای دیگری ھم چون 
 ، در ھمین شاخھ از  میلیون گویش20ی و سوئدی و نروژی با روی ھم دانمارکاسکاندیناوی مانند 

کھ این زبان ھا ھندواروپایی بودن این زبان ھا بدین معنی است .یی می گنجندھندواروپازبان ھای 
53یاھھ ای از سپژوھش ھای تازۀ زبان شناختی و تبارشناختی، .یشاوند دور زبان ھای ایرانی اندخو

.زبان و گویش در شاخھ ی زبان ھای ژرمنی بھ دست می دھد
. کھ این زبان ھا خویشاوند دور زبان فارسی ھستنداستیی بودن این زبان ھا بدین معنی ھندواروپا

.یخی بھ سھ دستھ شمالی، خاوری و باختری بخش می شوندتاررمنی از دیدگاه زبان ھای ژ
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ی ھندوایرانی و اروپایی را ھم ریشھ یافتند، برخی زبان ھا سده نوزدھم، پس از آنکھ زبان  شناسان در
. بھ معنای کسی کھ بھ زبانی ھندواروپایی سخن می گوید بھ کار بردندرااز اروپاییان واژه آریایی 

یانی سده نوزدھم و آغاز سده بیستم، در آلمان و انگلیس، برخی این واژه را برای پاسال ھای در 
 از جنگ پساین کاربرد نو از این واژه، .یف مردم شمال اروپا و اقوام ژرمن بھ کار می بردندتوص

.شدجھانی اول، دست مایھ گروه ھای نژادپرست آلمانی و بھ  ویژه حزب نازی 

یباشد کھ خود بھ دو زبان م وایرانی یا آریائیھندزبان ھند و اروپائی ریشھ زبان  خالصھ بطور
.یشودمھندی و ایرانی تقسیم 

ی، کردی سورانی، کردی زازاگورانی، دری ، پشتو، کرمانجزبانھای کردی :ی ایرانی شاملزبانھا
رستانی، سغدی، ی، تالشی، سمنانی، بلوچ، لری بختیاری، الپھلوآذری، گیلکی، مازندرانی، 

. دیگر میشودزبانخوارزمی، فارسی و چندین 

از . باستانی مردم ھندوستان وزبان دینی ، ھندوییزم، بودیسم و جاینیزم می باشد زبانیتسانسکر
یی ھندواروپازبان سانسکریت  از خانواده زبانھای . زبانشناسی با پارسی باستان ھم ریشھ است لحاظ

.بھ حساب می آید
این واژه .مشتق شده و بھ معنی خودسازه است)خودساختھ( سانسکریت از واژه سامس کَرْتَھ واژه

بھ معنی زبان فرھنگ )سانسکریت واک( و زبان سانکریت گرفت خود بھ"فرھنگی"بعدھا معنی 
.است"نزبان خدایا"یز گفتھ می شود کھ بھ معنی ن باگادِوا اصطالحًا زبانبھ این .باال استفاده شد
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 یکی از زبانھای ھندواروپایی است کھ در منطقھ قفقاز و بھ ویژه در کشور ارمنستان  ارمنیزبان
یده گرداین زبان با خط ویژه خود یعنی الفبای ارمنی کھ توسط مسروب ماشتوتس ابداع .استرایج 

 ارمنی دو زبان.ارمنی خود شاخھ ای مستقل از خانواده زبانھای ھندواروپایی است.نوشتھ می شود
 ارمنستان کشورزبان رسمی .گویش بزرگ اصلی دارد یکی ارمنی شرقی و دیگری ارمنی غربی

یلیون استم٩مجموع گویشوران بھ زبان ارمنی در جھان .بھ گویش ارمنی شرقی است

ی است کھ آن دستھ از کتیبھ ھای ھخامنشی را کھ بھ پارسی باستان است بھ خط میخی ھخامنشیخط
کتیبھ ھای مذکور در تخت جمشید، دشت مرغاب، بیستون، الوند، شوش، و آسیای .نوشتھ اندن آ

.یده اندگردیر بھ فرمان شاھان ھخامنشی، باالخص داریوش اول و خشایارشا حک صغ
 ایده  نگار، تعدادی ٨ یا ٧ نویسھ ملفوظ، ٣۶.ی شده م پارسی باستان کھ از چپ بھ راست نوشتھ خط

یوش داربھ نظر می رسد کھ این ایده  نگارھا در دوران . داردکلمات و یک جداکننده نویسھ عددی،
اعداد با استفاده .دارنداول استفاده نمی شده اند، بلکھ تنھا در کتیبھ ھای خشایارشا و جانشینانش وجود 

بھ دلیل شباھت حروف این.ی شوندماز پنج شکل اصلی برای یک، دو، ده، بیست، و صد تشکیل 
 ظاھری دارند خط میخی گفتھ شباھتخط بھ میخ، بھ این خط و چند خط دیگر کھ بھ این خط 

.می  شود
 بھ خطھای دیگر اختراع شده است و نتیجھ تحول توجھی این خط را اولین خطی می دانند کھ با بعض

ی  این خط را بھ دوران داریوش اول نسبت می دھند ولاختراعبیشتر .خطھای دیگر نبوده است
. در دوران کورش دوم ساختھ شده استخطبعضی اعتقاد دارند کھ این 

 بھ دست آمده است لیکن  با ھمین خطیز اجداد داریوشنیان ذکر است کھ کتیبھ ھایی از کوروش و شا
.ی دانندمعده ای تاریخ نوشتن آنھا را زمانی متأخرتر 

سیم  بندی زبان شناختی یکی از ی امروزی است و در تقفارسیای زبان نی باستانپارسزبان
پارسی باستان چنان کھ از نامش .یرانی باستان محسوب می شودازبان ھای شاخھ غربی زبان ھای 

یان بودی و بسیاری از کتیبھ ھای شاھان ھخامنشی بھ این زبان نوشتھ پارسبر می آید زبان قدیم 
.ی داردمسنسکریت خویشاوندی نزدیکی ی باستان با زبان اوستایی و بھ تبع آن زبان پارس.شده است

ی است کھ از قرن ششم تا قرن چھارم پیش از میالد ھخامنش بجا مانده از این زبان بھ خط میخی آثار
 کتیبھ ھم در نقش رستم یافت شده است کھ بھ نظر می آید بھ زبان نمونھالبتھ یک .تحریر شده اند

ه است و احتمال می رود کھ بعد از دوره  ولیکن بھ خط آرامی نوشتھ شداستپارسی باستان 
.تنھا چند واژه از آن تا کنون خوانده شده است. باشدشدهھخامنشی تحریر 

شامل (فارسی میانھ )ھای( یک دستھ کلی از دبیره ھایی است کھ برای نوشتن زباننام پھلویخط
ی از آرامارند و مانند تمام این خطھا ریشھ در خط آرامی د.بھ کار می رفتھ اند)ی اشکانیپھلو

.راست بھ چپ نوشتھ می شده اند
:یرشاخھ ھای زیر تقسیم می کنندزیره ھای پھلوی را معموًال بھ دب

)کتیبھ ای و گسستھ است(ی اشکانی پھلو
)یا پھلوی زرتشتی(ی ساسانی پھلو
)یا پھلوی کتیبھ ای(ی گسستھ پھلو
)یکتابیا پھلوی (ی پیوستھ پھلو

تفسیر نمودن و شرح (ی وجود دارد وجود ھزوارشپھلو کھ در تمام گونھ ھای خط یت دیگریخاص
 صورت ھای مشابھ دیگر واوزوارشنوھزوارشن بھ صورت کھھزوارش. در نوشتھ ھاست)دادن

 این معنی است کھ در نوشتن متن ھای پھلوی گاه کلمھ ای را بھ بھھم در زبان فارسی آمده است 
شاهی نوشتند و ھنگام قرائت مملکمثًال . قرائت فارسی می خواندندھنگامن آرامی می نوشتند لیک
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 یک عادت زبانی است واژهوام  .باید توجھ داشت کھ ھزوارش با وام واژه تفاوت دارد.ی خواندندم
برای علت یا دلیل وجود ھزوارشن در .در حالی کھ ھزوارشن تنھا یک عادت رسم الخطی است

 این است کھ از آنجا کھ سنت دبیری حدسھایکی از این .دسھای گوناگونی زده اندنوشتھ ھای پھلوی ح
ص آرامیان بوده است بسیاری این واژه ھا در   وارد شده اند اما از آنجا کھ اربابان این نوشتارخا

. ھنگام برخوانی از بھر ایشان بھ فارسی برگردانده می شدندواژه ھادبیران آرامی نمی دانستند این 
یق اصوات مفید نبود و حتی می توانست باعث اشتباه دق پھلوی کھ خطی پر ابھام بود برای ثبت طخ

یان برای نوشتن اوستا خط اوستایی از روی خط پھلوی ساساناز این رو در زمان .در قرائت شود
ند ی فوق العاده دقیق و بدون ابھام بود و حرفھای آن منفصل بودخطخط اوستایی .کتابی ابداع شد

در بعضی متن ھای پھلوی واژه ھای ).یگاتور کھ اصلی متأخرتر دارندلجز چند مورد معدود (
. گاه بھ خط اوستایی نوشتھ می شدندذھندشوار و دور از 

. متن ھای پھلوی آنھا را بھ خط التینی بر می گرداننداندرنگرش و مطالعھ ایران شناسان برای معموًال
در مرحلھ اول متن را بھ . حرف نویسی و آوانویسی صورت می پذیردصورتاین برگردانیدن بھ دو 

بھ خاطر ابھام خط .یسی می کنند و در مرحلھ بعد آن را آوانویسی می کنندحرف نودبیره التینی 
 پھلوی کتابی گاه خطدر برخی موارد .ی حرف نویسی متن ھا ھم کار چندان آسانی نیستحتپھلوی 

آوانویسی خط .  داردوجود واژه میان ایران شناسان اختالف نظر بر سر صورت حرف نویسی شده
ی مصوت ھای کوتاه نشانھ جدا و پھلونخست اینکھ در خط .پھلوی ھم دشواری ھای زیادی  دارد

این . بھ صورت صامت ھم می توان در نظر گرفتگاهدوم اینکھ مصوت ھای بلند را .ویژه ای ندارند
( وجود می داردھمروزی فارسی دو خصیصھ ذکر شده در خط ام مثًال شاپور را شاپوَر ھم می توان .

ی تاریخی و شبھ  تاریخی فراوان یافت می شود از این رو امالسدیگر آنکھ در خط پھلوی )خواند
. ملفوظ آنھا در زمان کتابت متن نیستصورتصورت نوشتھ کلمات لزومًا 

این .ور محمد بن عبدالرزاق طوسی فراھم شد دستور و سرمایھ ابومنصبھ ابومنصوریشاھنامھ
آناصل کتاب از بین رفتھ است؛ اما مقدمھ . تاریخ گذشتھ ایران پیش از اسالم می پرداختبھشاھنامھ 

ین ا.کھ حدود پانزده صفحھ می شود، از طریق برخی نسخھ ھای خطی قدیمی باقی مانده است
فردوسی نیز .بوده استدای نامھ ھای ایران باستان شاھنامھ برگرفتھ از شاھنامھ ابوالموید بلخی و خ

.شاھنامھ ابومنصوری را بھ نظم درآورد

ی نوشتھ می شود و برای انطباق بیشتر خط با عرب بھ طور رسمی زبان فارسی با الفبای امروزه
 فارسی وجود -حروف اضافھ ای کھ در خط عربی.افزوده اندزبان فارسی حروفی را بھ خط عربی 

پ )چرا کھ واجھای متناظر آنھا در عربی استاندارد وجود نمی دارد(ارد و در خط عربی نیست می د
 این شکل بعضی از نویسھ ھای خط فارسی با نویسھ تازی متناظر آنھا برعالوه .چ ژ گ است
ی عربك ک فارسی در حالت پایانی یا تنھا با سرکش نوشتھ می شود در حالی کھ مثًال.تفاوت می کند

ی الفبابھ این .تفاوت ھای جزئی دیگری ھم وجود می دارد.ر این دو حالت بدون سرکش استد
.عربی اصالح  شده الفبای فارسی ھم می گویند

وانگھی قدیمی ترین نوشتھ ھایی . عربی نوشتھ شدخط نیست کھ زبان فارسی از چھ ھنگام بھ معلوم
 آن وجود می دارند بھ خطی غیر از خط یار نزدیک بھبسکھ بھ زبان فارسی نو یا گویش ھای 

.عربی است
. دبیره ھای پھلوی، عبری و مانوی ھم نوشتھ اندبا سده ھای نخستین پس از اسالم فارسی را در

نمونھ ھای بسیار کھن .ی نو بھ خط عبری کتابت شده استفارسین نوشتھ بھ  دست امده از زبان کھن تر
دیان فارسی زبان بھ دست آمده است کھ دارای مختصات  بھ یھومتعلقدیگری ھم از نوشتھ ھای 
ی نمونھ چند خط سندی کھ احتماًال متعلق بھ قرن پنجم ھجری است ذکر برا.گویشی خاص خود است
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 صورت استاندارد  بھ مکتوب آن با تغییر الفبا از عبری بھ فارسی و سپسصورتابتدا .می شود
: ذکر می شودآنفارسی امروزی 

بودکو از چی بی شناسی کو نبی ای  پُرسد اگرت
 را ونبی َپ چی کار ابایست تو عالم
 دِه کو نبی بود عالم را چی عالم پسوه

... از نبی نی بزیرد را
: فارسی کالسیکبھ

بُوَد پرسد کھ از چھ بشناسی کھ نبی ای اگرت
تو ] کاری الزم استچھبرای [= را و نبی بھ چھ کار بایست عالم
]بھ این دلیل کھ[=چھ ] بودعالمنبی برای [=کھ نبی بُود عالم را  ده پاسخ
[ را از نبی نھ گزیرستعالم ]ی گزیری نیستنبعالم را زا .

یش از آنکھ ھندوستان مستعمره انگلستان شود، دومین زبان رسمی این کشور و زبان پ فارسیزبان
یسی انگل با زور ١٨٣٢نگلیسی ھا د رسال اما پس از استعمار، ا.ی و علمی بشمار می رفتفرھنگ

در آن دوره پارسی، و  دوره غزنویان بھ ھند راه یافت در فارسیزبان.را جایگزین فارسی کردند
 ھندوستان بھ اوج پیشرفت خود مغولبا تأسیس امپراتوری .زبان ادبیات، شعر، فرھنگ و دانش بود

.در ھند رسید و زبان رسمی ھندوستان شد

 بزرگی ھمچون بیدل دھلوی، و امیر خسرو دھلوی و دستگاه شاعرانارسی ھندوستان فزبان
از دیگر شاعران نامدار فارسی زبان شبھ قاره ھندوستان، . در خود پروراندراشعری سبک ھندی 

. اقبال الھوری نام بردازمی توان 
سی گردآوری کردند کھ ی ارزشمندی برای زبان پارنامھ ھاین پارسی گویان ھندوستان، واژه  ھمچن

یمی از ابراھیم قوام الدین فروغی، فرھنگ آنندراج از محمد ابراھاز آنجملھ می توان بھ فرھنگ 
.کردپاشا، اشاره 

یران و ھندوستانا زبانی ارتباط
تاریخ  نگاران می نویسند کھ وقتی حدود .یش برمی گرددپیخ پیوند ایران و ھند بھ ھزاران سال تار

یالد، تیره ھای آریایی از دره خیبر وارد سرزمین ھای ایران و ھند م سال پیش از ١۵٠٠ تا ١١٠٠
.ی و زبانِی این دو کشور از آن روزگار آغاز گردیدفرھنگشدند، روابط 

یت ھم نشانھ دیگری از پیوند دیرینھ ایران و شبھ سانسکری ھای فراوان میان زبان اوستا و ھمانند
این روابط رو بھ گسترش نھاد تااینکھ در  زمان )م. ق٢۴٩-٢٢۶(ن در دوران اشکانیا.قاره دارد
در عصر »کلیلھ و دمنھ«با وجود ترجمھ کتاب ھای مھم ھندی مانند ) م۶۵٢-م . ق٢٢۶(ساسانیان 

.یوستگی ھای فرھنگی قوت گرفتپانوشیروان، 
ن فارسی با آمدن  دراوایل  سده پنجم ھجری زباھندوستان از حملھ سلطان محمود غزنوی بھ پس

البتھ نباید سھم صوفیان  را  کھ  مبلغان اصلی اسالم و . می یابدگسترشسپاھیان محمود در شبھ قاره 
بزرگ صوفیانی چون ھجویری، خواجھ معین الدین چشتی، شیخ . فراموش کردبودند،زبان فارسی 

 و گفتار کھ با ...و ین  زکریا مولتانی، سیداشرف جھانگیر سمنانی، سیدعلی ھمدانی بھاء الد
 ویژه شاھان بھحکومت پادشاھان مسلمان، .کردارشان بر خیل مسلمانان و فارسی زبانان افزودند

یت و پشتیبانِی فراوان خود حماایرانی نژاد در سراسر شبھ قاره را ھم نباید از یادبرد، زیرا آنان با 
ر فرھیختگان موجب شکوفایی و ارتقای یسااز علما، دانشمندان، سرایندگان، ادیبان، ھنرمندان و 

. استفراوانزبان فارسی شدند و در این باره منابع و مآخذ 
ین، سیاست، ادب و ھنر در شبھ قاره موجب شد کھ دیت یافتن زبان فارسی بھ عنوان زبان رسم

یگر  آن سرزمین توسط اھالی شبھ قاره یا ایرانیان و ددرآمدن آثار فراوان فارسی عالوه بر پدید
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و انشاء آثار بزرگان )تذکره(ینھ ھای تاریخ، فرھنگ، دستور، یادنامھ زممھاجران، بھ ویژه در 
. ایران زمین مورد پذیرش دانشوران و متفکران قرار گیردعرفان و ادب و معھجا
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) قبل از میالد1000–4000( بزرگ آریائیانمھاجرت

.ا یا قوم ھند و ایرانی یا آریائیان آریقوم:ی بھ کار می  رودمعن چند بھیاآر
. استیانھخامنشیا، نام یونانی ساتراپی ھریوا در دوره آر
، آنان کھ بھ زبان ھای )مردمان شمال ھند( کھ نیاکان مشترک اقوام ایرانی و ھندی است نامی ،یاآر

 آزاده واصیل  و ایرانی سخن می گفتند، خود را بدان معرفی می كردند و آن را بھ معنى شریف، ھند
.ی نامندمکسی کھ وابستھ و از تبار قوم آریا باشد آریایی، آرین یا آریان .دانستھ اند

 این اشاره ھا را می توان در اوستا، سنگ  نمونھ. ایران نیز از این ریشھ مشتق شده استنام
 نام برده و مورخان قدیم از آن.دید)مانند ریگ  ودا(ھندونبشتھ ھای ھخامنشی و متن ھای کھن 

تحقیقات گسترده در پیرامون این واژه . بھ نام آریائى ذكر كرده اندراھرودوت و بطلمیوس چند قوم 
. بسیارى بمیان آمده استاختالفاتانجام شده و 

 آریائیان در این منطقھ بھ  حضور. یکی از ایاالت شمال باختری کشور ھند استیماچال پــِرادشھ
.است این ایالت شھر شیمال مرکز.ی رسدم قبل از میالد 3000، بیشتر از پیش از دوره ریگ  ودا

بھ (نام این منطقھ در قدیم دِوا بومی .است»ی برفیکوه ھاسرزمین «ی واژگانی نام این ایالت معن
.بود)معنی سرزمین خدا

دش ھم  مرز ایالت بنگال غربی با کشور بنگال. یکی از ایاالت شرقی کشور ھند است غربیبنگال
ی خاوردر شمال .ین ایالت بھ ھمراه بنگالدش، منطقھ قومی زبانی بنگال را تشکیل می دھندااست و 

. ایالت اریساآن،این ایالت، ایالت ھای آسام و سیکیم و کشور بوتان قرار دارد و در جنوب باختری 
ی شمال باختری با نپال وسبنگال غربی ھمچنین از سوی باختر با ایالت ھای جارکند و بیھار و از 

.است ایالت بنگال غربی، شھر کلکتھ مرکز.ھم مرز است
 ھزار سال پیش، یعنی زمان سکونت اقوام دراویدی، ۴بھی تمدن در ناحیھ بنگال بزرگ بازمانده ھا

ریشھ واژه بنگال بھ درستی روشن نیست ولی آن را .ی گرددبرم برمھ ای و آستروآسیایی -تبتی
 سال پیش از میالد در این ناحیھ ١٠٠٠این ایل .دانستھ اند»بنگ« زبانم ایل دراویدی مشتقی از نا

 پادشاھی ماگادا شکل گرفت  ق م٧پس از ورود آریائیان بھ این ناحیھ، در سده . بودنشیمن گزیده 
. بیھار و بنگال را دربرمی گرفتمناطقکھ 

کھ در ھزاره ھای پیش از میالد بھ فالت ایران وارد بودندیرانیان شاخھ ای از اقوام ھندواروپایی ا
ئی با ھندوان نزدیکی بیشتری داشتندی و محققان بر این باورند کھ اروپاایشان، از میان اقوام .شدند

 ھندی مدتھا با ھم می زیستند تا اینکھ از یکدگر جدا شده و شاخھ ای بھ ھند و ودو شاخھ ایرانی 
 شباھت بسیاری با ،این روست کھ صورت ھای کھن اساطیر ایرانیاز .ی بھ ایران شدندشاخھ ا

صورت،  اسطوره  شناسان گاه با کمک اساطیر قوم خویشاوند.ی کھن اساطیر ھندی  داردصورت ھا
یھ آثار بق کھ بیشتر از از اثرھای ھندییکی .کھن یا باستانی اسطوره ای خاص را بازسازی می کنند

 جای گیر شدن با. بھ زبان سنسکریت استکتاب ریگ  ودا،ی می آیدبھ کار اسطوره شناسی ایران
یادی مشترِک ایشان تفاوت زایرانیان و ھندوان در ایران و ھند سیر تکاملی اسطوره ھای تا حد 

 بومی نجد ایران و اسطوره ھای اقواماساطیر ایران تأثیر بسیار زیادی از اسطوره ھای .یافت
.یجای اساطیر ایرانی نشان داده اندجا این تأثیرھا را در محققان.میانرودانی پذیرفت

 اشاره ھاای در اوستا بھ  ،مانده استباقی یر ایران اساطین نمونھ ھایی کھ از صورت باستانی کھن تر
، ھر چیز مجموعھ  سرودھای نیایشی استازچون یشت ھا بیش . میباشدخصوص در یشت ھا

.ی دارد و ھر آنچھ ھست سربستھ و کوتاه استنمھا وجود اشارت ھای مفصل بھ اسطوره ھا در آن
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یی شنونده با شخصیت ھاای کھ نام برده می شدند مطمئن آشناوانگھی تدوین  کنندگان یشت ھا از 
از جملھ بھ کمک . کوتاه، و البتھ نسبتًا پرشمار، سخت بھ کار می آیداشاراتبھ ھرحال ھمین .بودند

. میتوان یافترا در آنھا نام شخصیت ھا کھنآنھا صورت 
تدوین . نوشتھ ھای زرتشتی بھ زبان فارسی میانھ استدرین متن ھا پیرامون اساطیر ایران مفصل تر

 اسالمی است و بیشترشان مبتنی بر متن ھای اواخر دوران دوراننھایی اکثر آنھا در اوایل 
ھ ایران نیز بھ کتاب اضافھ ی مربوط بھ وقایع پس از حملھ تازیان بمطالبساسانی است و بعضًا 

ی زاد سپرم و ھا گزیده ،ینکردد،بندھشنین کتاب ھا عبارتند از ای از معروف  ترین برخ.کرده اند 
.روایت پھلوی

مردم دراویدی  زبان از قدیم ساکن جنوب . یک نژاد و ھمچنین یک خانواده زبانی استنامیدیدراو
 شبھ بھیان حدود سھ تا چھار ھزار سال پیش از سوی شمال پس از اینکھ آریائ. بوده اندھندوستان

یان آریائیان مقاره ھند آمدند، رفتھ رفتھ در بخش ھای بزرگی از ھندوستان آمیزش گسترده نژادی 
 آمیختھ این دو تباربیشتر ھندیان امروزی از .روشن پوست و دراویدیان تیره  پوست صورت گرفت

.نژاد ھستند
پیش . سوی شمال بھ شبھ  قاره ھند وارد شده بودندازحدود شش ھزار سال پیش  دراویدیان نیز خود

تیره براھویی ساکن در . بھ سوی غرب کوچیدندآنھااز حرکت بھ سوی جنوب، یک شاخھ از 
.ین شاخھ از دراویدیان استھمبلوچستان پاکستان و ایران، از تبار 

وزه نیز در برخی مناطق بلوچستان ایران و  امراست براھویی کھ یکی از زبانھای دراویدی زبان
 مردم شھرستان خاش با تیره براھویی آمیختگی خصوصدر ایران بھ  .پاکستان صحبت می شود

.نژادی دارند
 میکنیم کھ بھ سرزمین ایران کنونی آمدند و میدانیم در معطوف اینجا توجھ مان را بھ آریائیانی در

، کاسی ھا، وحتی قدیمی ترین شھر در تاریخ یعنی شھر یالمیانعاین سرزمین تمدنھائی مثل 
 قبًال مفصل در باره اقوام و تمدنھاایکھ در سرزمین ایران قبل از .داشتھسوختھ در سیستان وجود 
.دوباره بطور اختصار یادآوری میشود.آمدن آریائیان بوده خواندیم

:یختار ازیران پیشا
 می شود کھ انسان ھنوز موفق بھ اختراع خط اطالقی  قبل تاریخ یا پیش از تاریخ بھ زمانما
اختراع خط و .انسان موفق بھ اختراع خط گردید.م. قسال٣۶٠٠از حدود .نگردیده بود)نوشتار(

و نواحی جنوبی میان رودان و تمدن ایالم در .)م. پ٣۶٠٠( سومر بھقدیمی  ترین نوشتھ ھا مربوط 
.رعان خط در ایران ھستندیالمیان نخستین مختا.خوزستان است

عصر حجر ( پارینھ سنگی -1:ی شود کھ عبارت اند ازم پیش از تاریخ خود بھ سھ دوره تقسیم دوره
در ایران تپھ ھای باستانی بسیاری از ).عصر حجر جدید(ی نوسنگ-3. فرا پارینھ سنگی-2).قدیم

 تپھ شوش  چغا رسدر فا... از جملھ تل باکون  جری  موشکی واستدوره نوسنگی باقی مانده 
.یرانادر خوزستان، گنج دره، سراب و آسیاب در کرمانشاه و در دیگر نقاط ...وبنوت  چغا میش 

ینھ سنگی قدیم، میانی، جدید و یک دوره کوتاه بنام فرا پار پارینھ سنگی ایران بھ سھ دوره دوران
ی قدیم ایران شامل فرھنگ ساطور ی مرتبط با پارینھ سنگفرھنگھا.پارینھ سنگی تقسیم می شود

ترین شواھد این دوره کھ مربوط بھ فرھنگ کھن. دستی آشولی ھستندتبرابزار الدوان و فرھنک 
این شواھد شامل . رود خانھ کشف رود در شرق مشھد یافت شده استاطرافالدوان است در 

. ابزار ھستندی ساختھ شده از کوارتز است کھ شامل تراشھ و ساطورسنگتعدادی ابزار 
از فرھنگ آشولی نیز مدارک . سال قدمت داردھزار نظر کاشفین این مجموعھ حداقل ھشت طبق

برخی از مکانھای مھم شامل گنج پر در . استآمدهبیشتری در شمال غرب و غرب کشور بدست 
ران پارینھ از دو. پل باریک در ھلیالن لرستان ھستندمھاباد،رستم آباد گیالن، شیوه تو در نزدیکی 

 سازی آن موستری گفتھ می شود، شواھد بیشتری در غارھا و ابزارسنگی میانی کھ فرھنگ 
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 تا 200این دوره از حدود . اغلب مربوط بھ زاگرس مرکزی ھستندکھپناھگاھھا یافت شده است 
انسانھای . ھزار سال پیش ادامھ داشتھ است40 شده و تا حدود شروع ھزار سال پیش 150

. در ایران می زیستند کھ بقایای اسکلت آنھا در غار بیستون یافت شده استدورهتال در این نئاندر
 این دوره غارھای بیستون، ورواسی، قبھ و دو اشکفت در شمال کرمانشاه، قمری و مھممکانھای 

کاشان، در اطراف خرم آباد، کیارام در نزدیکی گرگان، نیاسر و کفتار خون در نزدیکی ارجنھگر 
ید ایران از جددوران پارینھ سنگی .لعھ بزی در نزدیکی اصفھان و میرک در نزدیکی سمنان استق

 با مھاجرت مقارن ھزار سال پیش ادامھ یافتھ کھ 18 ھزار سال پیش آغاز و تا حدود 40حدود 
 خرم آباد، مرو دشت و کرمانشاه،آثار این دوره در اطراف .انسان ھوشمند جدیدی بھ ایران است

 آمده بدستآثار دوره بعدی فراپارینھ سنگی در غرب زاگرس و شمال البرز .شان یافت شده استکا
.کھ فرھنگ زرزی خوانده می شود

ی توان زیر عنوان کلی کاسپین کھ دریای خزر بنام مین ایران را قبل از رسیدن ایرانیان ساکن
 کشاورزان جھان بوده اند و این مردم نخستین.یکردندمآنھاست جمع نمود، کاسپینھا کشاورزی 

ی رسوبی رودخانھ ھای سند و سیحون و جیحون و دجلھ و خاکھاکشاورزی از سرزمین آنھا بھ 
، انسان از مرحلھ )خاورمیانھ(ی در برخی نواحی آسیای غربی نوسنگدر دوران .فرات رسیده است

.ت کشت و اھلی کردن برخی جانوران، انتقال یافمرحلھجمع آوری و شکار بھ 
. غرب زاگرس و شمال خوزستان یافت شده استدریمیتری آثار سکونت روستا نشینان اولیھ قد

 و آسیاب در نزدیکی کرمانشاه، علی کش در سراببرخی از این روستا ھای اولیھ گنج دره، 
قدیمیترین مدارک اھلی شدن بز . خوزستان استشمالدھلران، گوران در ھلیالن و چغا بنوت در 

. سال قدمت داردھزار10گنج دره کشف شده کھ حدود در مکان 
ین در چند نقطھ از ایران، در منطقھ تمدن نشروستاین ھفت تا ھشت ھزار سال پیش مراکز ب

 در اطراف مرودشت و در فاصلھ کمی از شوش، وجیرفت در تمدن تپھ سیلک نزدیک کاشان 
 قدیمیترین سکونتگاھھای شناختھ شده شوش یکی از.استقدیمیترین شھر موجود دنیا، وجود داشتھ 

 سال پیش از 7000 یک دھکده مسکونی در آن مربوط بھ آثارمنطقھ است، با وجود اینکھ نخستین 
.میالد ھستند

است کھ در ایران تمدن شھر .م. سال ق5000بھین نشانھ ھای تمدن انسانی، مربوطھ کھن تر
 در دامغان، ارن جیرفت در کرمان، تمدن تپھ حص تمدخوزستان،سوختھ در سیستان، تمدن عیالم در 

در (تپھ گیان نھاوند، تمدن کاسی ھا ، )در آذربایجان(، تمدن اورارتو )کاشاندر (تمدن تپھ سیلک 
از روی یک قسمت از آثار تمدن تپھ سیلک، کھ گمان میرود مربوط .، پیدا شده است)امروزلرستان 

 و فلزاتاست کھ اھالی آنجا بھ بافندگی و کارکردن با باشد، معلوم شده .م. ھزاره چھارم پبھ
.استعمال مھر و چرخ کوزه گری پی برده بودند

تعدادی از . استخراج و استعمال فلزات پی برده اندبھیران نخستین سرزمینی است کھ در آن مردم ا
و اشیاء بدست آمد .م.یس کرمان مربوط بھ ھزاره پنجم قابلنخستین کوره ھای ذوب مس در تل 

قدیمی ترین فلزی . و دستبند و حلقھ انگشتر از آنھا کشف گردیدمھرمسی شامل سنجاق و درفش، 
در آسیای غربی مورد .م. ق4500این فلز در . قرار گرفتھ مس بوده استانسانکھ مورد استفاده 

. استبودهاستفاده 
ه در چرخھ فن آوری مردمان آن  قلع، طال، نقرچون اواسط دوران فلز، بجز مس، فلزات دیگری از

. کھ این دوره را دوره فلز نام نھاده اند نھ دوره مساستعصر پدیدار شدند و شاید بھ این دلیل 
.یت ایران را بعنوان یک مرکز فلزکاری بطور روشن نشان میدھداھمبرنزھای مشھور بھ لرستان 

نان فالت ایران و خصوصًا دشت کھ تأثیرگذار در زندگی ساک.م. پسومرویدادی مھم در ھزاره 
از مراکز مھم فرھنگھای عصر مفرغ . از کشف فلز آلیاژی مفرغاستخوزستان است عبارت 

مفرغ ساختھ .بوده است)لرستان پیشکوه و پشتکوه( زاگرس مرکزی حوزهایران غرب ایران و 
.یھ ھای زاگرس بھ سومر و عیالم صادر میشده استکوھپاشده در 
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ّص آن از اواخر  شھوینی شھرنش .م.و خصوصًا ھزاره سوم پ.م. چھارم پھزارهر بھ مفھوم اخ
سکونتگاھھای شناختھ .)م. سال پ4000(یمیترین قدشھر شوش یکی از .در ایران موجودیت یافت

تپھ حسنلو و ھفتوان تپھ در :عبارتند از.م. سوم پھزارهشھرھای مھم ایران در .شده منطقھ است
ـ تپھ حصار در دامغانـ  تپھ گیان نھاوند،ـ  گودین، کنگاورـ  )در کاشان(ن تپھ سیلک آذربایجانـ  تمد

 تپھ گرگانـ  تپھ قبرستان بویین زھرای قزوینـ  شوش، خوزستانـ  تمدن جیرفت، تورنگشاه  تپھ و 
.تپھ یحیی و شھداد، کرمانـ  ملیان، فارسـ  شھر سوختھ در زابل

مقارن است با رویدادھای مھم تاریخی و )آھنع دوره شرو(یان عصر مفرغ و کشف آھن پا
یل سلسلھ ھا و ظھور نخستین حکومتھای مستقل در تشکزمینھ  ساز .م.فرھنگی کھ در ھزاره دوم پ

 اورارتو و ماد و سرانجام امپراتوری وسیع ھخامنشی ماننا،:ھمچون.م.ھزاره ھای دوم و اول پ
.شدند

ن و ھمچنین روی کار آمدن دولتھای مستقل بھ جای دولت شھرھای یایی ھا بھ فالت ایراآر مھاجرت 
خصوصا در مناطق غربی و شمال غربی )مقیم و مھاجر( اقوام و قبایل مختلف تجمعپیشین، و 
 کدام قلمرو خاص خود را داشتند و این اقوام در شمال غربی ایران با اورارتو و آشور ھرایران کھ 

.یھ شدندھمسا
: عیالمکومتح قدرت رسیدن بھ
، بر .م.تا ھزاره نخست پ.م. کھ از ھزاره سوم پبودندیالمیان یا عیالمی ھا مجموعھ اقوامی ا

بر حسب تقسیمات جغرافیای . ایران فرمانروایی داشتندپشتھبخش بزرگی از مناطق جنوب غربی 
ستان ھای ین ھای خوزستان، فارس، ایالم و بخش ھایی از اسرزمسیاسی امروز، ایالم باستان 
. را شامل می شدکردستانبوشھر، کرمان، لرستان و 

تمدن ایالمیان از .یانگر تمدن شھری قابل توجھی استنما تمدنی ایالمیان، مکشوفھ در شوش آثار
. سند ھند و از راه شوش با تمدن سومر مربوط می شده استرودراه بلوچستان با تمدن پیرامون 

و نواحی جنوبی میانرودان و .)م. ق3600( مربوط بھ سومر ھانوشتھ اختراع خط و قدیمی ترین 
.ایالمیان نخستین مخترعان خط در ایران ھستند. استخوزستانتمدن عیالم در 

 قدرت رسیدن حکومت ایالمیان و قدرت یافتن سلسلھ عیالمی پادشاھی اوان در شمال دشت بھ
تا پیش از ورود مادھا و .است.م. ھزاره سوم پدرخوزستان مھم ترین رویداد سیاسی ایران 

.ین ایران منحصر بھ تاریخ عیالم استسرزمپارسھا حدود یک ھزار سال تاریخ 
فرھنگ و تمدن عیالمی از شرق رودخانھ .بودهین اصلی عیالم در شمال دشت خوزستان سرزم

عیالمیان . مرکزی تا بوشھر اثر گذار بوده استزاگرسدجلھ تا شھر سوختھ زابل و از ارتفاعات 
. اولیھ دشت خوزستان ھستندساکنان آنان ،نھ سامی نژادند و نھ آریایی

:یائیانآرورود
یلھ ھای کوچک در دورترین نقطھ شرقی فالت ایران قببھ شکل .م.یائیان حدود دوھزار سال پآر

 باستان، در دوران.ینان زبان و آداب و رسوم مشترکی داشتندا.و در مغرب فالت پامیر می زیستند
.خود را آریایی می نامیدند)آنان کھ بھ زبان ھای ھند و ایرانی سخن می گفتند(اقوام ھندی و ایرانی 

مانند (ین اشاره ھا را می توان در اوستا، سنگ نبشتھ ھای ھخامنشی و متن ھای کھن ھندو انمونھ 
.دید)ریگ  ودا

جرت شدند و بھ نواحی شرق و غرب و جنوب  بھ مھاناچار باافزایش تعداد اعضا، این قبایل بعدھا،
ص نیست، اما بھ نظر می رسد اصلدلیل .سرزمین اصلی خود کوچ کردند ی مھاجرت آنھا مشخ

مھاجرت آریائیان بھ فالت . ھا، از دالیل آن باشدچراگاهدشوار شدن شرایط آب و ھوا و کمبود 
رفتھ است کھ در پایان دوران  در دوره ھای مختلفی صورت گوایران یک مھاجرت تدریجی بوده 

آریاییان ساکن سرزمین .ادامھ داشتھ است.م. پ4000 شد و تا آغاز.)م. سال پ7000(نوسنگی 
بھ ھمین جھت بھ آنان .ین مرزھای شرقی ھندوستان تا اروپا امتداد دارددورترھایی ھستند کھ از 

. اروپایی گفتھ می شود-ھندونژاد 
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.، لولوبیان و گوتیان بودند)کانتوھاـ  کاشی ھا( کاسی ھا شاملایران آمدند ین آریایی ھایی کھ بھ نخست
لولوبیان و .یھ گذاری کردند کھ امروزه ما آن را بنام تمدن تپھ سیلک می شناسیمپاکا سی ھا تمدنی را 

 گروه سھ.یان نیز در زاگرس مرکزی اقامت گزیدند کھ بعدھا با آمدن مادھا بخشی از آنھا شدندگوت
 شمال غربی درمادھا :زرگ آریایی بھ ایران آمدند و ھر یک در قسمتی از ایران سکنی گزیدندب

ین دستھ از آریاییان نخست.ایران، پارس ھا در قسمت جنوبی و پارت ھا در حدود خراسان امروزی
پارس ھا، قوم دیگر آریایی، .بودکھ در نواحی غرب ایران موفق بھ تشکیل حکومت شد، قوم ماد 

پارس . تدریج بھ سوی جنوب کوچ کردندبھبتدا در نواحی شمال و غرب ایران ساکن شدند و سپس ا
 دیگر قوم آریایی، ابتدا در نواحی شرقی حدود پارت ھا،.ھا شاھنشاھی ھخامنشیان را بر پا کردند

. بھ تشکیل شاھنشاھی اشکانی شدندموفقآنان .ماورالنھر می زیستند
این . کھ از سوی شمال بھ سرزمین ایران وارد شدندبودند از اقوام آریایی ی ھا و سکاھا نیزتوران

دستھ ای از سکاھا کھ از راه قفقاز بھ داخل ایران . آریایی داشتنداقواماقوام تمدنی پایین تر از دیگر 
ا اما بعدھا بھ سکستان رفتند و آن سرزمین ر. دردامنھ کوھھای زاگرس جای گرفتندابتداراه یافتند، 

یان قوم درمبیشتر افسانھ ھای شاھنامھ، .بدل ساختند)شھر سوختھ زابل( کانون تمدنی بزرگ، بھ
.استسکا و سرزمین ایشان کھ سکستان و بعدھا سیستان خوانده شد اتفاق افتاده 

 می دھد بھ قومی از نژاد ھندواروپایی گفتھ می شد کھ بزرگوار آریا کھ معنای آزاده، شریف و واژه
.یران، بخشی از آسیای میانھ و ھندوستان و بخشھایی از اروپا ھستندان مردمان سرزمینھای نیاکا

یخی این دو سرزمین کھ در برگیرنده بخش ھایی از شبھ قاره ھند، آسیای میانھ، تارالبتھ گستره (
).یانھ و آسیای کوچک امروزین استمخاور 
تا از آن بھ نام ایرانویج نام برده شده است چند  اوسکھن خاستگاه آریائیان کھ در نوشتھ ھای درباره

:استدیدگاه طرح شده 
یائیان در حدود ھشت ھزار سال پیش در جنوب سیبری و در آریکی از این دیدگاه ھا می گوید کھ 
 بخشی بھ ھند و ، با مھاجرتی کھ بھ طرف جنوب داشتندکھاطراف دریاچھ آرال می زیستند 

ی قفقاز حرکت کرده اند کھ قوم ھای ماد و پارس از کوھھا کوھھاف افغانستان و بخشی نیز بھ طر
.یاچھ ارومیھ سکنی گزیدند و بخش دیگری بھ سمت اروپا حرکت کردنددرگذشتند و در اطراف 

.را خاستگاه نخست این قوم می داند...ی، آذرآبادگان، قفقاز وآناتولدیگر دیدگاه ھا 
.ا مرادی غیاث آبادی و جھانشاه درخشانی طرح کرده اندیدگاه در این باره را رضد  ترین تازه

 بوده و آبی خاستگاه این قوم را بستر کنونی خلیج فارس می داند کھ در دوران یخبندان بی درخشان
ی میان  رودان تا پھنھ ھاپس از باال آمدن آبھای دریای آزاد آریاییان بھ تدریج بھ فالت ایران و 

بر پایھ ھمین دیدگاه پھنھ ھای . اندگذاردهن ھای آغازین آن دیارھا را بنیاد فلسطین کوچ کرده اند و تمد
 باشند زیرا ھوای سرد دوران یخبندان امکان زیست در بودهشمالی نمی توانستھ اند خاستگاه آریائیان 

.ی داده استنمآن مناطق را 
ی استان ھااست کھ در  نام قومی ساکن کرانھ ھای جنوب و جنوب غربی دریای خزر ،یَلکگ یا یلگ

.گیالن و مازندران زندگی می کنند
زبان این قوم گیلکی و . شمال غربی صحبت می کنندشاخھیلک ھا بھ یکی از زبان ھای ایرانی از گ

. رضوانشھر و از شرق بھ استان گلستان محدود می شودشھرستانمحل سکونت  شان از غرب بھ 
 طالقان و الموت نیز، بازماند گان این قوم حضور منطقھه  شمال استان سمنان و قزوین بھ  ویژدر

.دارند
تیره ای از گیلکان، و در واقع ھمان گیلک ھای (گالش کوه ھای مازندران، ھنوز ھم خود را مردمان

.ی می نامندگِلِکو زبان خویش را )کوه  نشین
 مردمانی بومی بطور روی داده.م. پ١۵٠٠ تا ١٠٠٠یش از آمدن آریائیان بھ منطقھ کھ میان پ

آریاییان بطور . از جملھ کادوسی ھا در ناحیھ گیالنبوده اندپراکنده در کرانھ دریای خزر ساکن 
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یدند و زبان ایرانی از ھمان زمان در جنوب دریای خزر زبان رایج گزگسترده در منطقھ نشیمن 
.گشت

بل از مھاجرت آریائیان در  اقوامی کھ قسکونت اینجا برای درک بھتر اوضاع باید موضوع در
 کنیم از آنجھت کھ اینان اجداد مشترک ایرانیان تکرارسرزمین ایران سکونت داشتھ اند را دوباره 

.ھستند

. یکی از اقوام باستانی ساکن جنوب دریای خزر بوده اندی ھاکاسپ
و گلستان در ی امروزی گیالن، مازندران استان ھا کرانھ جنوبی دریای خزر یعنی در محدوده در

نام .می زیستند)ھمتبار با گرجی ھا و چچن ھا( تبار آسیانی از آریایی اقوامی -ایران، در دوران پیش
. رسیده کھ عبارتند از آماردھا، کاسپی ھا، انیرانی ھا و کادوسی ھاماچندی از این اقوام بھ 

لب نام آمل بھ زمان ما رسیده  و نام آمارد در قابوده اند بیشتر در منطقھ مازندران ساکن آماردھا
ی شده در قالب نام قزوین بھ روزگار ما رسیده و دریای خزر عربنام کاسپی نیز بھ صورت .است

. نام این قوم، دریای کاسپین می نامندبھرا در زبانھای اروپایی 
. اندبودهی ھا بیشتر در منطقھ گیالن ساکن کادوس
 ایرانی  تبار است و پژوھشگران چنین نتیجھ گیری عمدهی کاسپی کھ بھ ما رسیده بھ  طورنام ھا

.یایی بوده اند یا تحت نفوذ فرھنگی قوی آریائیان قرار داشتھ اندآرمی کنند کھ کاسپی ھا یا اصالتًا 
ساکن کرانھ جنوبی دریای خزر بوده )غیرآریایی و غیر سامی( یکی از اقوام آسیانی نامآمارد
.رفت وزبانشان از میان شدندریائیان بھ سرزمین ایران در قوم آریا حل ین قوم پس از آمدن آا.است

نام شھر آمل در .برداز اقوام آسیائی کھ امروزه بجا مانده اند می توان از گرجی ھا و چچن ھا نام 
.مازندران را دگرگون  شده نام آمارد دانستھ اند

یم باید از مردمانی کھ در دوران نوسنگی در ی   کنبررس بخواھیم تاریخ ایران پیش از اسالم را اگر
پیش از مھاجرت آریائیان بھ فالت ایران، اقوامی با . ببریمنامفالت ایران زندگی می  کردند 

یران می زیستند کھ آثار زیادی از آنھا در نقاط مختلف فالت ایران مانند تمدن اتمدن ھای متفاوت در 
، )در کاشان(در سیستان، و تمدن ساکنان تمدن تپھ سیلک و شھر سوختھ )در کرماِن کنونی(جیرفت 

بجای )امروزدر لرستان (، تپھ گیان نھاوند و تمدن کاسی ھا )در آذربایجان( اورارتو و ماننا تمدن
. آنھا حل شدتمدناما تمدن این اقوام کم کم با ورود آریائیان، در فرھنگ و .مانده است

.ید از دیگر تمدنھای باستانی آسیای غربی نیز نام ببریمباالم ی بررسی تاریخ ایران پیش از اسبرا
- اکد، کلده - ایران در رابطھ با تمدن ھای دیگر نظیر سومر مناطقشناخت اوضاع و رابطھ این 

.یره نیز مھم استغ آشور، و -بابل 

باختریان در :ی اول قبل از مسیح عبارت بوده اند ازھزاره ی قوِم ایرانی در نیمھ ھای شاخھ ھا
شرِق ازبکستاِن (، سکاھای ھوم کار در سگائیھ ) افغانستاِن کنونیشمالشرقتاجیکستان و (باختریھ 

شمال ازبکستان (، خوارزمیان در خوارزمیھ )جنوب ازبکستان کنونی(یان در سغدیھ سُغد، )کنونی
 و شرق جنوبغرب ازبکستان(، مرغزیان در مرغوه یا مرو ) ترکمنستاِن کنونیشمالشرقو 

افغانستانغرب (، داھھ در مرکز ترکمستان کنونی، ھَرَیویان در ھَرَیوَه یا ھرات ) کنونیترکمستان
، مکائیان )یران کنونیاغرب افغانستان کنونی و شرق (، دِرَنگِیان در درنگیانھ یا سیستان )کنونی

در ھیرکانیا یا گرگان یرکانیان ھ، )بلوچستاِن ایران و پاکستان کنونی(در مکائیھ یا َمک کُران 
، )شمالشرق ایران کنونی(یان در پارتیھ پَرتُوَه ئ، )جنوبغرِب ترکمنستان کنونی و شمال ایراِن کنونی(

، آریازَنتا در اسپدانھ در مرکِز ایراِن )گیالن و مازندران کنونی(تپوریان در تپوریھ یا تپورستان 
، آترپاتیگان در آذربایجان )ان مستقل کنونیآذربایج(یزخود در االنیھ یا اران تکنونی، سکاھای 
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، )یکنونچھارپاره  شدۀ (، کُردوخ در کردستاِن )غرب ایراِن کنونی(ی، مادایَھ در ماد کنونایراِن 
یلی کھ در تاریخ قبا.پارسَی در پارس و کرماِن کنونی، انشان در لرستان و شمال خوزستان کنونی

 و در مناطق غربی ایران ساکن شده اندان ھا و کاسی ھا شناسانده با نامھای مانناھا، لولوبیان ھا، گوتی
 کھ زمانی برای خودشان اتحادیھ ھای قبایلی و بوده اندبوده اند تیره ھائی از شاخھ ھای قوم ایرانی 

.ی ماد ادغام شده اندپادشاھامیرنشین داشتھ اند، و سپس در 

-550(امنشی ھا کمی بیش از دویست سال  ھخ و)م.ق550-708( سال صد وپنجاه  نزدیک مادھا
 اشکانیان قریب پانصد  و)م. ق250-330(سال اسکندر و سلوکی ھا در حدود صد  و)م. ق330
 در ایران ) م651-226( صد و سی سال چھارو ساسانیان قریب ) م226–م . ق250(سال 

.فرمانروایی داشتند

 پیش از میالد675 در ماد

 پیش از میالد600 در ماد

سرزمین مادھا . در بخش غربی فالت ایران ساکن شدندکھودند از تبار آریایی  قومی ایرانی بمادھا
سرزمین آذربایجان در شمال غربی فالت ایران را با نام .بوددربرگیرنده بخش غربی فالت ایران 

)ھمدان(پایتخت ماد ھگمتانھ. را با نام ماد بزرگ می شناختندزاگرسماد کوچک و بقیھ ناحیھ 
.یل قرن ھفتم قبل از میالد اولین دولت ایرانی را تأسیس کننداوانستند در  آنھا توا.است
 مادنشین، گروھی از بزرگان ماد گرد رھبری بھ مناطق از حمالت شدید و خونین آشوریان بھ پس

.نام دیاکو جمع شدند
ری  کھ با دولت بابل متحد شد و سرانجام امپراتوبود پادشاھان بزرگ این دودمان ھووخشتره از

.ین شاھنشاھی آریایی  تباران در ایران را بنیاد نھادنخستآشور را منقرض کرد و پایھ ھای 
 منقرض شد و سلطنت ایران بھ پارسی ھا منتقل کوروش پیش از میالد بھ دست ۵۵٠ ماد در دولت
.گشت

 افتخارات از اولین مبتکر اعالمیھ جھانی حقوق بشر در جھان یکیبعنوان کورش نام
" استآمده.ان استایرانی فرمان دادم بدنم را بدون تابوت و مومیائی بھ خاک سپارند :

" خاک ایران را تشکیل دھدذراتتا اجزاء بدنم 
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از ھند تا دریای : منتھای بزرگی خود رسیدبھ زمان داریوش بزرگ، امپراتوری ھخامنشی در
.قفقازآدریاتیک و از دریای عمان تا کوه ھای 

نیاھخامنش
یان نخست پادشاھان بومی پارس بودند ولی با شکستی کھ کوروش  بر ایشتوویگو واپسین ھخامنش

. لیدیھ و بابل پادشاھی ھخامنشیان تبدیل بھ شاھنشاھی بزرگی شدح و سپس فتساختپادشاه ماد وارد 
. کوروش  را بنیادگذار شاھنشاھی ھخامنشی می دانندرواز این 

ی در جنگ ھای شمال شرقی ایران با سکاھا، ھخامنشیھ گذار دولت م کوروش بزرگ پا. پ۵٢٩در
 مصر آخرین رمق کشاورزان و مردم مغلوب را کشید بھلشکرکشی کمبوجیھ جانشین او .کشتھ شد

"داریوش بزرگ در کتیبًھ بیستون می  گوید. کردفراھمو زمینھ را برای شورشی ھمگانی  بعد از :
..."دم از او برگشتند مر،مصربھ )کمبوجیھ(رفتن او 

داریوش در کتیبھ .ی را نیز در برگرفتھخامنش بزرگ شد و حتی پارس زادگاه شاھان شورش ھا
" چنین نقل می کنددومبیستون شمھ ای از این قیام ھا را در بند  زمانی کھ من در بابل بودم این :

)مرو، گوش(ان  ماد، آشور، مصر، پارت خراسخوزستان،پارس، :ایاالت از من برگشتند
م بھ سرکوبی این جنبش ھا . ق520 اسفند 19 تا 522 ماه مھر9داریوش از )."مکائیھ(افغانستان 

.مشغول بود
م بھ . ق330دولت ھخامنشی سر انجام در . شدآغازی ایران و یونان در زمان داریوش جنگ ھا

.یران بھ دست سپاھیان او افتادادست اسکندر مقدونی منقرض گشت و 
 را کشت ولی در حرکت خود بھ شرق ھمھ جا بھ دارا سلسلھ ھخامنشیان را نابود کرد، اسکندر

-327 باکتری یکی از سرداران جنگی او بنام سپتامان ومقاومت ھای سخت برخورد، از جملھ سغد 
. بیش از دو سال علیھ مھاجم خارجی مبارزه دالورانھ کردمردمم در راس جنبش ھمگانی . ق329
گرچھ سرانجام نیروھای مجھز و .یھ ساتراپھای اسکندر قیام کردندعلاین ناحیھ مکرر مردم در 

 را سرکوب کردند ولی از این تاریخ اسکندر ناچار روش خشونت آمیز جنبش ھاورزیده اسکندر این 
. و خوشخویی بدل کردنرمشخود را بھ 
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یانکسلو
 تقسیم شد و بیشتر متصرفات آسیائی او ارانشسردفتوحاتش بین )م. ق323( از مرگ اسکندر پس

-330(بھ این ترتیب ایران تحت حکومت سلوکیان .یدرسسلوکوس اول کھ ایران ھستھ آن بود بھ 
 نفوذ خود را گسترش دادند و سرانجام توانستند سلوکیان را پارت ھاپس از مدتی .در آمد.)م. ق150

.ی را ایجاد کننداشکاننابود و امپراتوری 

یاناشکان

کھ از طوایف وابستھ بھ اتحادیھ داھھ ازعشایر سکاھای حدود باختر ) م224م . ق250(یان اشکان
یبھ ھای کتنام سرزمین پارت در .لی بود برخاستند از ایالت پارت کھ مشتمل بر خراسان فعبودند،

 ایالت پھلھ بودند، از اھلچون پارتیان از .داریوش پرثوه آمده است کھ بھ زبان پارتی پھلوه می  شود
ایالت پارتیھا از مغرب بھ .ی  توان خواندماین جھت در نسبت بھ آن سرزمین ایشان را پھلوی نیز 

 بھ ترکستان و از مشرق بھ رود تجن و از شمالیای خزر و از دامغان و سواحل جنوب شرقی در
قبایل پارتی در آغاز با قوم داھھ کھ در مشرق دریای .ی  شدمجنوب بھ کویر نمک و سیستان محدود 

 داشتند و سپس از آنان جدا شده در ناحیھ خراسان مسکن سکونتخزر می  زیستند در یک جا 
.گزیدند

 تا ھندوکش و از کوه ھای قفقاز تا خلیج فارس توسعھ فراتتدارش از رود ین امپراتوری در دوره اقا
.یران و روم آغاز شدادر عھد اشکانی جنگ ھای .یافت
 سرداران سپاه ایران در زمان اشکانیان است كھ سپاه ازیكي )رستم سورن پھلو(سورناسپھبد

 كھ تا آن زمان در ھمھ جا پیروز  فرماندھی كرد و رومیان رارومیانایران را در نخستین جنگ با 
ضمن این جنگ كراسوس، پسرش و بیشتر سربازانش . بھ سختی شکست دادباربودند، برای اولین 

کراسوس قصد. بزرگترین شكست رومی ھا از ایرانیان در طول تاریخ بوده استاین،نابود شدند كھ 
کانی در اثر اختالفات داخلی و  اشسلسلھ.یداز اسکندر، ایران و ھند را فتح کندتقلداشت بھ 
.یدگردی خارجی بھ تدریج ضعیف شد تا سر انجام بھ دست اردشیر اول ساسانی منقرض جنگ ھا

یانساسان
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نام پدر =بابک =پاپک ( نام پدربزرگ اردشیر پاپکان ھممیآید کھ آن »ساسان« از »ساسانیان«نام
ساسان متولی معبد آناھیتا در کنگاور نزدیک کرمانشاه .یان استساسانپایھ گذار خاندان )اردشیر

.بود
شاھنشاھان ساسانی کھ. میالدی بودند۶۵١ تا ٢٢۴ی سالھایان خاندان شاھنشاھی ایرانی در ساسان

پایتخت ساسانیان . بخش بزرگی از غرب قاره آسیا چیرگی یافتندبراصلیتشان از استان پارس بود 
. در عراق امروزی بودبغدادشھر تیسفون در نزدیکی 

وی سلسلھ ساسانیان را بنا نھاد کھ تا . گردیدمنقرض اشکانی بھ دست اردشیر اول ساسانی سلسلھ
 ساسانی حکومتی ملی و متکی بھ دین و تمدن ایرانی بود و لتدو. میالدی در ایران ادامھ یافت652

.در این دوره نیز جنگ ھای ایران و روم ادامھ یافت.کردقدرت بسیار زیادی کسب 

مانی پس از مسافرت بھ .بھ تبلیغ مذھب خود پرداخت)یالدیم276-216( ھمین دوران درمانی
ھبی مانوی خود را کھ التقاطی از مذھب زردشتی، ی سیستم جھان مذبودائھند و آشنائی با مذھب 

اصول آن ھا را بیان و "شاھپورگان" بود با دقت تنظیم کرد و در کتاب اسطورهبودائی و مسیحی و 
:یتمثنومانی اصول اخالقی خود را بر پایھ فلسفی .ی شاپور اول بھ شاه ھدیھ کردتاجگذارھنگام 

ی از قتل نفس خودداردر واقع این اصول .د استوار نمودروشنائی و تاریکی کھ ازلی و ابدی ھستن
 در مقابل زندگی پر واکنش،حتی در مورد حیوانات، نخوردن می، دوری از زن و جمع نکردن مال

 اجتماعی پایان حکومت بحرانتجمل و پر از لذت طبقات حاکم و عکس العمل منفی در برابر 
ین مذھبی را تجویز کردند، زیرا با چنرمزد، نشر شاپور و ھ.اشکانی و آغاز حکومت ساسانی است

ی طبقات حاکم، از طرفی مردم را بھ جوئوجود مخالفت آن با شھوت پرستی و غارتگری و سود 
. طرف دیگر از قدرت مذھب زردشت می  کاستازسوق می  داد و "آشتی خواھی"و "معنویت"راه 

فت و تبدیل بھ نیروئی شد کھ با وجود  یاگسترش معنوی مانی بھ سرعت در جھان آن روز جنبش
پیشوایان زردتشتی . پیشرفت جامعھ آن روز وفق نمی دادوجنبھ منفی آن با ھدف ھای شاھان و نجبا 

 بودند، متحد شدند و در دوران شاھی بھرام اول کھ شاھی تن آسا و نبردو عیسوی کھ با ھم دائما در 
از آن پس ). میالدی276(م و مقتول نمودند  او را محکو، جریان محاکمھدرشھوت پرست بود 

مانویان از شرق در .کشتند)زندیق( و مغان مردم بسیاری را بھ نام زندک شدمانی کشی آغاز 
.آسیای میانھ تا سرحد چین و در غرب تا روم پراکنده شدند

 بھ صورت  بزرگی جامعھ ایران را تکان داد کھجنبش پایان سده پنجم و آغاز قرن ششم میالدی در
 آورد و تأثیر شگرفی در تکامل جامعھ آن روزایران دوام.) م494-24(قیامی واقعی سی سال 

.بخشید

یغ مذھب خود کھ گویند موسسش زردشت خورک تبلبھ در چنین اوضاعی  پسر بامدادان مزدک،
:ی مانوی استوار استگانگعقاید مزدک بر دو .بابوندس بوده، پرداخت

این دو نیرو با ھم در .یگر نیکی با عقل و بدی جاھلدبھ عبارت .تاریکی نادانی دانا و روشنائ
. پیروز خواھد شدسرانجامنبردند و چون روشنائی داناست 

.یکی برابری و دیگری دادگری: تعلیمات اجتماعی مزدک دو چیز استاساس
روانش بھ طرز جنبش مزدکی با قتل او و پی.شدند بسیاری بھ سرعت پیرو مذھب مزدک مردم

 خود را حتی در قیام ھا و جنبش ھای مردم ایران در دوران اثروحشیانھ ای سرکوب شد، اما افکار او 
 سلمان فارس نزدیکترین صحابھ حضرت محمد و شخصی کھ پیغمبر اسالم .گذاشتاسالم، باقی 

.گفتھ کھ اهللا علوم تمام ادیان را بھ او آموختھ، یک مزدکی بود
 تا دریای سرخ وسعت داشت، در اثر مشکالت خارجی و سنداور ساسانی کھ از رود ی پھنامپراتور

در دوره او مسلمانان عرب بھ .ین سلسلھ یزدگرد سوم بوداآخرین پادشاه .داخلی ضعیف شد
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 و نھاوند شکست دادند و بدین  در جنگ ھای قادسیھ، مدائن، جلوالراایران حملھ کردند و ایرانیان 
. میان رفتازسانی ترتیب دولت سا

در زبان فارسی و در بیشتر زبانھای آسیایی مانند زبان ھندی، )Ajam-Ajaam-Hajam(عجم
 در زبان اما اردو، زبان پشتو، زبان بلوچی، زبان ترکی، معنی ایرانی و زبان فارسی می دھد، زبان

.عربی امروزه بیشتر بھ معنی غیر عرب بکار می رود
 عجمواژه

دربرھھ ای از تاریخ بھ کسی کھ زبان عربی را .خ کاربردھای متعددی داشتھ است تاریدرطول
ی برا.ی شد اعجمی می گفتند کھ این لقب در دوره موالی بیشتر بھ ایرانیان اطالق می شدنممتوجھ 

 بیان مجوساولین باردر دوره بنی امیھ کاربرد تحقیر آمیز کلمھ عجم برای مترادف فارس و 
. جایگاھی نداردعربدر ادبیات )"الکن(زبان کند"امروزه کاربرد معنای تحقیر آمیزاما .شده است

 و یا عده ای قوم تندروالبتھ ھنوز ھم در بعضی از شھرھای خلیج فارس بعضی اعراب سنی 
یعیان و ایرانیان بکار شبرای تحقیر بر ضد "اعجمی "گرایان، کلمھ عجم را بویژه بھ شکل 

 فقط برای پارسھا بکار می رفت کما قرنھابل از اینکھ بھ این معنی بکار برود کلمھ عجم ق.می برند
 عجم می گویند و این عبارت نھ تنھا تحقیر فارساینکھ امروزه در خوزستان، اعراب ھنوز ھم بھ 

ی کھ بعضی از عربھا حتی در دوره جاھلی داستان ھای بطورآمیز نبود بلکھ موجب افتخار ھم بود 
 عجم در یک برھھ از تاریخ فقط سپس افتخار نقل می کردندبا عجم و ملک جم را شکوه کسرایان

بعدھا بدلیل صرفی بودن زبان عربی جم و . و مترادف پارسیان بکار گرفتھ می شدفارسھابرای 
. بھ واژه ھای متعددی مانند معجم، عجمھ و غیره تبدیل شدعجم
 جمشید و جمی در موارد مختلفی کاربرد داشتھ است  وجم این در ادبیات پارس اسم جم و کلمھ بنابر

 جم و جمشید شناختھ می شده است و این کلمھ ریشھ پارسی نامو چندین شخصیت اساطیری پارسی با 
.یعربدارد و نھ 

جم است کھ عربھای دوره قبل از )ملک( کشوربرده اندیمی ترین نامی کھ عربھا برای پارس بکار قد
 گفتند و کلمات عجمھ عجمو اعجمی و االعاجم را از آن عجمده، اجم و اسالم آن را معرب نمو

ابتدا این کلمھ .ی عجم و اعجمی را در معنی ھای مختلف بکار بردندبعدسپس در دوره ھای .ساختند
در سده ھای بعد از اسالم این کلمھ .یان و مترادف با فارسی بکار می بردندپارسرا اختصاصا برای 

عمانپیدا کرد و گاھی بھ خود اعراب نیز عجمی می گویند مثًال بھ شیعیان بحرین و یشتری بکاربرد 
در .ی گفتندمیا عراقی ھا بھ مردم فارس خوزستان عجم .عجمی می گویند) ھامانعربی شده ھومان،(

 خراسان عجم مردمدر بعضی موارد بھ .یک دوره بھ زرتشتیان و یا بھ مجوس عجم می گفتند
.گفتھ اندور بسیار معدودی بھ آذریھا نیز ترکان عجم گفتھ اند بط

البتھ ھنوز ھم اندکی از اعراب برای . می رودبکار کلمھ عجم بیشتر بھ معنی غیر عرب امروزه
 می برند و منظور تحقیر آمیزی دارند ھمانطور کھ بکارتحقیر فارس ھا آن را بھ جای فارس 

.بھ منظور تحقیر بکار می برند بدوی و عربپارسیان کلمھ تازی را بھ جای 
قرآن در عجم
 در قرآنعجم: اصلیمقالھ
یز بھ کار رفتھ است کھ از آن جملھ می توان بھ موارد ندر بخش ھای متفاوتی از قرآن »عجم«واژه

:زیر اشاره کرد
١٠٣ آیھ ١۶سوره

۴۴آیھ )۴١( سوره فصلت در
١٩٨آیھ ھای )٢۶( الشعر سوره
٧آیھ )۴٢( الشوریسوره
١٩٩ و ١٩٨آیھ ھای )٢۶( الشعرسوره
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 در حدیث ھا و روایت ھاعجم
ینی د در کتابھای مقدس و در سخنان بزرگان عجم
ولی پاره ای ,معنی می کنند)غیر عرب(بیشتر بھ ,یث ھاحدرا در تفسیرھا، روایت ھا و )عجم(واژه

 تنھا بلکھ عجم.رب را در بر نمی گیردتمام غیر ع)عجم(ی دھد کھ ماز روایات بطور روشن نشان 
در کتب سفر .یر عربھا و آنھم ایرانیان و بخصوص فارسھا گفتھ می شده استغبھ گروه خاصّی از 

مردمان آن ناحیھ از ترک ، خزر، : مذھبی نیز عبارت ھایی مانند این زیاد استاسفارنامھ ھا یا 
. رومی ، عرب و یھودی و عجم ھستندارمن،

:ی، حکیم ابوالقاسم فردوسیفارس زنده کننده ھویت ایرانی و زبان  بھ نقل ازباالخره
آفتاب باران و از گردش ز خراب گرددآبادی بناھا

یابد گزندن از باد و باران کھ  بلندیکاخی اَفکندم از نظم ِپ
ین پارسیبد زنده کردم عَجَم  سیسالی رنج بردم در این بس
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یخ واقعی و اسطوره ھاتار

یکھ بشر خط را اختراع کرد و نوشتن را آموخت، تاریخ زماناز : کھ قبآلھم گفتھ شدھمانطور
. کھ عصر سنگ نامیده میشود دوره پیش از تاریخ استیش از این،پدوران .مکتوب آغاز میگردد

ومورخان و مقایسھ  بر اساس نوشتھ ھای نویسندگان آمدهیع تاریخی از زمانیکھ خط بوجود وقا
وقایع پیش از .یخی دیگر بعنوان تاریخ واقعی در دست ماستتارھوشمندانھ این نوشتھ ھا و اسناد 

آزمایشات .یش آثار آن دوران و نتیجھ گیری علمی و منطقی تعیین میگرددآزما با بررسی و تاریخ
یتینگ و رادیو کاربن یل ھا، حفاریھای باستان شناسان و آزمایشات رادیو متریک دفسبر روی 

.یکندمیتینگ بطور دقیق تمام تاریخھای ذکر شده تا اینجای این نوشتھ را ثابت د

 کھ بشر حوادث و اتفاقات و حتی آمار را بھ نوشتھ  است دورانی،یخ مینامیمتاردورانی کھ آنرا 
را برروی سنگ  را نھ تنھا بروی چرم و کاغذ نوشت بلکھ تمام این حوادث و آمار آنھادرآورد و 

ص ، صحیح را از ناصحیح تا کھ بعد از ھزاران سال بدست ما رسیدهکردحک   امروز تشخی
.یمبدھ

 کھ با قدرت تخیل خارق العاده و نبوغ و زیرکی بی نظیر اند چند ھزار سال گذشتھ نوابغی بوده در
اء طبیعی ھمھ را با ھم  از گذشتگان شنیده اند چھ حقیقی و چھ ماورکھنویسندگی، داستانھا ای را 

 و این نوشتھ ھای اسطوره ای آنچنان شیرین و جذاب  نظم و نثر در آوردهرشتھمخلوط کرده و بھ 
 درطی صد ھا سال بعنوان حقایق تاریخی، نسل اندر نسل از کودکی تا پیری تکرار شده کھبوده اند 

. قبول واقع شده اندموردو 

یاسی و ناسیونالیستی خودشان در ھزاره ھا و سده ھا و حتی سی  طرفی ملتھا از روی دیدگاه ھااز
 کھ با ھیچکدام از معیار ھای علمی و منطقی نمیتوان آنھا را بھ راسالھای اخیر این اسطوره ھا 

. ساختھ اند رایخ خودشانتاراثبات رسانید 

ر ملتھا باشد و بھ آنھا  باشند ولی میتواند مایھ افتخاھمین اسطوره ھا ھرچند کھ خالی از حقیقت ا
ی ایشان دوای آرام بخش باشد و وسیلھ ای بشود کھ با نیروی براشخصیت بدھد، در زمان سختیھا 

 را شکست داد، و باالخره بھ مردم رشادت بدھد کھ با قدرت از الگرغاشمحرکھ آن بتوان ظالمان 
.کنندمرزھای خود دفاع 

گسترش خوبی در جامعھ بشودند باید مردم را تشویق بھ و این اسطوره ھا باعث لذت و افتخار اگر
 تکراراین داستانھای دروغین فقط باعث گسترش خرافات و یا اگرولی .دانستن و فراگیری آن کرد
 با الھام از این موھومات بشود، باید جامعھ را بیدار کرد کھ فرق جامعھوضع قوانین ناھنجار در 

. پردازی و اسطوره نویسییخ حقیقی و داستانتاربگذارند بین 

:ی را در چند نقطھ جھان بر خواھیم شمردمل اینجا چند تائی از این اسطوره ھای در

دوازدهاین . روایتھای سنتی، در آغاز، چین تحت فرمان دوازده خاقان بوده استبراساس چین،در
 قبل از میالد سوم در ھزاره بعد از این مدت. ھزار سال بر این سرزمین حکومت کرده اند١٨خاقان 

:سھ خاقان بھ حکومت می رسند
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ی در دوران خودشان انجام دادند بھ طوری کھ اختراعاتی و جانشینان او مخترع بودند و فوش
می گویند، فوشی با ملکھ خودش راه و رسم ازدواج، خط نویسی، نقاشی، ماھیگیری، پرورش کرم 

.ی آموختمابیشم را بھ مردم 
 بھ زراعت پرداخت و بھ مردم کشاورزی آموختباراز جملھ کسانی بود کھ برای اولین  نونگ شن

. می  دانندفرمانرواھا تی را بھترین و شجاع  ترین ھوانگ
یائو، فردی فرزانھ، مودب و صادق . گزارشات مربوط بھ چینیان از یائو آغاز می شودمع الوصف

یائو باعث شد کھ ادب و فرزانگی در .امش کاملی بودندبود مردم در زمان فرمانروائی یائو در آر
یائو چون در میان فرزندان و اطرافیان خود فرد الیق و با کفایتی پیدا .یدا کندپمیان مردمان رونق 

مرگششون قبل از .شون فرد با تقوا و پرھیزکاری بود. داد لذا فرمانروائی را بھ شوننکرد،
 بھ پادشاھی کھامّا یو زمانی . داد، و خود بھ آسمان صعود کردوجانشین و فرمانروائی را بھ ی
 لذا او دستور داد بوددر زمان او سیالب ھای بزرگی در چین جاری .رسید کارھای مھمی انجام داد

. دریاچھ پدید آمد٩یرند و آنگاه بگ رودخانھ را ٩ کوه جلوی ٩ کوه عظیم را بشکافند و با این ٩کھ 
 کھ اگر یو نبود آنان امروزه باید ھمچون ماھی بر بودندت کھ چینیان باستان معتقد بھ ھمین دلیل اس

.ین باستان حکمای زیادی را بھ خود دیده استچو البتھ .روی آب شناور بودند

 زبان  فارسی را ، ھویت ایرانی و شاھنامھ ابوالقاسم فردوسی، با نگاشتنیم فرزانھحک ایران،در
یھای ایرانیان از دالور احوال، پیروزیھا، شکستھا، ناكامیھا و شرحیفردوسھشاھنام. کردزنده

 ساسانی بھ دست تازیان دولتکھنترین دوران یعنی نخستین پادشاه جھان کیومرث، تا سرنگونی 
یان در شرق و شمال شرقی، توراناست کھ شامل کشمکشھای خارجی ایرانیان با ھندیان در شرق، 

.استل غربی و تازیان در جنوب غربی رومیان در غرب و شما
 داستان ھای مستقل پراکنده ای نیز وجود دارند شاھنامھدر  بر سیر خطی تاریخی ماجرا ھا، عالوه

داستان زال و رودابھ، رستم و سھراب، :از آن جملھ. نمی شوندمربوطکھ مستقیمًا بھ سیر تاریخی 
 از این داستان ھا بھ طور خاص چون رستم و یژن و گرازان، و جز اینھا بعضیببیژن و منیژه، 

. رستم و سھراب از شاھکارھای مسلم ادبیات جھان بھ شمار  می آیندیااسفندیار و 

کتابی از اشعار و سرودھای مذھبی آریاییان و قدیمی ترین قسمت مجموعھ ایگ  ودار ھند،در
 شده است؛ و نگاشتھ با ھم می زیستند، این کتاب در دوره ودایی کھ ایرانیان و ھند یان.وداھا است

١٠۵٠٠ قطعھ شعر و ١٠١٧ریگ  ودا شامل .از نظر لفظ و معنا شباھت بسیاری با اوستا دارد
۵٠٠٠یمی ترین قسمت آن تقریبًا در سال قد قدیمی ترین کتاب آریاییان است کھ وداھا.بیت است

نوشتھ بشر نمی دانند و معتقدند کھ خدا این  را وداھامفسرین ھندو، .پیش از میالد، نوشتھ شده است
کتاب .سرودھای کتاب ودا در نمازھای ھندو خوانده می شود.کرده استکتاب را برای بشر نازل 

. چھار بخش ریگ  ودا، یجورودا، ساماودا و اثروا ودا تقسیم می شودبھودا بھ ترتیب قدمت 

 بھ آثار ،  پیش از میالد می زیستھ٨٠٠حدود سال  شاعر و داستانسرا کھ احتماًالھومِر یونان، در
 ما درباره تاریخ و کھھمۀ آنچھ .جای مانده از وی، دو گلچین شعر بھ نامھای ایلیاد و ادیسھ است
ایلیاد داستان جنگ . شده استگرفتھافسانھ ھای یونان باستان می دانیم از موضوعھای ھمین شعرھا 

 کھ ادیسوس قھرمان یونان، ھنگام بازگشت راگذشت ماجراھایی اُدیسھ، سر.تروا را تعریف می کند
. می کندبازگواز جنگ بھ سوی منزل با آنھا روبرو گردید، 

. میخواندمردمای بر در پایان زندگی با چشم نابینا در شھرھا میگشت و اشعار خود را ھومر
 و زن زیبا روی پادشاه ، خدای خدایان)ژوپیتر در رم( تروا بخاطر دزدیدن ھلن دختر زئوس جنگ

.ابط با خدایان بسیار آمده استودر این داستان ر.افتادبھ دست پاریس پسر شاه تروا اتفاق 
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 چنانچھ گزندی بھ ھلن رسید شوی او را در مکافات کھ ھلن با ھم پیمان بستھ بودند خواستگاران
حضور پھلوانانی چون آشیل  بھ فرماندھی آگاممنون و با بزرگاز این رو سپاھی .مجرم یاری دھند
سپاھیان . تروا روانھ گردید تا ھلن را از پاریس بازپس گیرندشھربھ سوی ...اولیس آژاکس و

 را محاصره کردند ولیکن با رشادتھای نگھبانان تروا و ھکتور برادر پاریس تروایونان مدتی مدید 
دند و با ساختن اسبی بزرگ ولی از این رو بھ پیشنھاد اولیس بھ نیرنگ روی آور.بجائی نرسیدند

 و بھ آوردند ترواییان اسب را بھ قلعھ .ی و ھدیھ نمودن آن بھ ترواییان اعالم صلح نمودندتوخال
 چوبین پنھان گردیده اسبشکرانھ پیروزی بھ بزم پرداختند غافل از اینکھ پھلوانان یونانی در شکم 

 ترواییان شبیخون زدند کھ در بر در شدند و یونانیان در نیمھ ھای شب از مخفی گاه خود بھ.اند
. آتش کشیده شدبھنتیجھ آن کودک و بزرگ از دم تیغ گذرانده شد و تروا 

.ی یونان اثر ھومر می باشدحماسیسھ یکی دیگر از دو کتاب کھن اشعار أد
در .دفرمانروای ایتیکا می باش)ادیسھ یا الیس(تراوایسھ سرگذشت بازگشت یکی از سران جنگ اد

 می انجامد ماجراھای مختلف و خطیری برای وی و درازااین سفر کھ بیش از بیست سال بھ 
یسھ بھ وطن خود باز گشتھ و دست متجاوزان سرزمین و زن و اددر نھایت .ھمراھانش پیش آمده

.کندفرزند خود را کوتاه می 

 از مجسمھ و ھ شده سنگیینی کھ تاریخ نوشتھ شده آن برروی سنگ و آثار ساختسرزم، مصردر
 بھ عصر حجر بر میگردد، اسطوره ای مربوط بھ این سرزمین نوشتھ نشده  تا اھرامگرفتھکتیبھ 
ازولی داستانھائی مربوط بھ این سرزمین در محوطھ ای بھ طول و عرض سیصد کیلو متر .است

ی زمین رواز انسانھای نیل تا رود اردن نوشتھ شده کھ بعد ھا خمیر مایھ اعتقادی بیش از نیمی 
.میشود

 بازگشت بھ دنیای واقعی و بررسی تاریخ این بود کھ از از باز کو کردن این اسطوره ھا قبل ھدف
ی را مطرح کند کھ آیا میتوان از اسطوره تاریخ ساخت؟ و سوالخواننده با مقایسھ اسطوره ھا 

 رابطھ ای میتوان و چھ!یسازند ھایشان، قھرمانان جدید ماسطورهچگونھ است کھ مردم از روی 
 کھ ھزاران سال قبل یکی بوده اند میتوان پیدا کرد؟ملتبین اسطوره ھای دو 

 ھا واقعًا مسیر تاریخ را برای بعضی از ملتھا تغییر اسطورهی آنچھ مسلم است اینست کھ ھمین ول
 امروز میبایست این ،اشتیران شانس داشتن بزرگ مردی مثل فردوسی را نمیدا شاید اگر .داده اند

.ی مینوشتیمعربکتاب را بھ 

ین، ھند و یونان شاھد پدید آمدن ادیانی بودند کھ ھمگی چیای قدیم، تمدنھای مصر، خاور میانھ، دردن
یانگذارنشان دستخوش اسطوره پردازی و دروغ در مورد آنھا شدند کھ اگر بنچند سالی بعد ازمرگ 

.ند بھ ریش پیروانشان بخاطر اینھمھ دروغ میخندیدند زنده بودخودشاناین پیامبران 
 نیست پیامبر یا بیانگذارش کیست بقیھ ادیانی کھ در معلومیر از ھندوئیسم کھ آنقدر قدیمی است کھ بغ

.یامبرانی داشتھ استپآن زمان بوجود آمد 
دور  برای صدھا سال بعد از خودش در شرق ویوس در چین دستوراتش روشن و مطقی بود کنفس

 چھ نیازی داشتند کھ دروغ برای تولد کنفسیوس فلسفھولی معلوم نیست پیروان این .گسترده شد
.سرھم کنند

 بدون آنکھ ادعای الوھیت کند راه و مسیر را نشان شونده معلم روشنگری حقایق زندگی و بیدار بودا
ین ھمھ شاخ و برگ بھ  تعالیمش را پذیرفتند ولی چرا پیروانش اانسانداد وبعد از او ملیونھا 

ص بودا بھم بافتندزدنددستورات ساده او  . و این ھمھ دروغ در مورد شخ
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رستاخیز خودش را شروع کرد کھ "یک، رفتار نیکنگفتار نیک، پندار " با یک پیام ساده زرتشت
زرتشت ھرگز ادعای.یان دنیای قدیم و بعد از خودش بوداددر حقیقت میتوان گفت الھام بخش تمام 

 راه رسیدن بھ حقیقت را فقط مثل یک معلم، بھ بشریت.نکردرابطھ با خدا و رسیدن وحی را 
.آموخت

 بدون درس اخالقی، راه بھ قرون بعد خودشان بودندیان قدیم مصری و یونانی چون فقط اسطوره اد
.نبردند

یم توانست  با اسطوره دوست داشتنی میترائسھمراه اصول عقالنی و منطقی چھار دین اول فقط
. از قدیم بشکلی وارد بشودبعدخودش را حفظ کند و بھ اعتقادات دنیای 

امروزی است کھ بھ بررسی روابط میان افسانھ ھا، و جای گاه آن ھا در دنیای دانشیاسطوره شناس
.می پردازد
تحول . و نشان مشخص روزگاران باستان استصفت نماد زندگی دوران پیش از دانش و اسطوره

ی ساختارھای اجتماعی و تحول اندیشھ و دانش دگرگوناساطیر ھر قوم، معرف تحول شکل زندگی، 
.ی بنیادی در پویش باال رونده ذھن بشری استدگرگوندر واقع، اسطوره، نشانگر یک .است

 ذھن انسان بدوی ریشھ می گیرد و برآمده از رابطھ دوسویھ واساطیر، روایاتی است کھ از طبیعت 
. استاین دو

 اساطیر بیشتر بکار می رود، منشا گونھین واژه کھ جمع شکستھ عربی آن بھ ااسطوره،
 بھ معنی Sutraدر سنسکریت .ی داردمشتقاتدر زبانھای ھندواروپایی نیز .ھندواروپایی دارد

 بھ معنی جستجو Historiaدر یونانی . رفتھ استبکارداستان است کھ بیشتر در نوشتھ ھای بودایی 
 بھ معنی حکایت، Story، در انگلیسی بھ دو صورت Histoire)فرانسوی( آگاھی، در فرانسھو

.بھ معنی تاریخ، گزارش و روایت بکار می رودHistoryداستان و قصھ تاریخی و 

 بھ پژوھش و کاوش و شناخت اسطوره ھا اشتغال امروزه دستھ از کسانیکھ چھ در گذشتھ و چھ آن
یف مشخص، دقیق و پذیرفتنی برای ھمگان نیافتھ اند، بلکھ ھریک تعرای اسطوره دارند، تا کنون بر

گھگاه در تعریف .ی ھای اجتماعی خویش آن را تعریف کرده اندوابستگبھ میل و اشتیاق و 
ی دیده می شود، علت آن این است کھ آنھا بھ اسطوره از سر اعتقاد اشکاالتمتخصصان از اسطوره 

اوبرای درک اندیشھ وحشی باید با او و مثل :ان دنبال این اندیشھ اشتروس کھآن.ینگرندمو ایمان 
 بھ اعجاز واقع،زندگی کرد، نھ تنھا بھ ساختار، بلکھ بھ عمل کرد جادویی اسطوره درجامعھ، و در 

ی آنھا اسطوره یا نھاد براآن در ایجاد ھمبستگی قومی و عقیده ای ایمان می آورند و بھ ھمین دلیل 
. بسیار مھم تر از نھادھای کھن استزنده

انسان در تبیین پدیده ھایی .یت ھای پیرامونی با امور فراطبیعی استواقعاسطوره تالشی برای بیان 
 نبوده بھ تعبیرات فراطبیعی روی آورده و این زمانی است کھ ھنوز دانش واقفکھ بھ علتشان 
انسان در تالش ایجاد صلحی روحی میان ،آنکھیا . حوادث پیرامونی اش نیستکنندهبشری توجیھ 

.یعت و خودش اسطوره ھا را خلق کرده استطب
این گروه اسطوره را یکی از الگوھای . از سر انکار می نگرندصرفًاعده دیگری بھ اسطوره 

.کرده استی کھنھ و از کار افتاده می بینند کھ پیشرفت بشر آن را از رده خارج سازواره اتاریخی یا 
یات روانی نوع تجرب دانشی است کھ از فرافکنی نمادین ،ظر یونگ و فروید اسطوره  شناسیدر ن

.بشر بھ وجود آمده است
صاسطوره  روایتی کھ در آن خدایان یک یا چند نقش اساسی نقل یعنی ، قصھ ایست با خصلتی خا

.دارند
شناختی بر و سطوره   طبقھ  بندی و بررسی مواد و مصالح اکارشاسطوره  شناسی علمی است کھ 

. تاریخی معمول است دیگریق کھ در ھمھ علومدقحسب روش تحلیل و وارسی 
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معلوم نیست کھ اسطوره قبل از دین بوجود آمده یا کھ دین درست شده و بعد اسطوره بھ آن بافتھ 
.شده

سوال بعدی اینست کھ اسطوره ھا چھ نقشی در حکومت ھای اولیھ داشتھ اند؟

یقت اولین مردمانی بودند کھ جدائی دین از حق در ،ن بنیانگران تمدن در خاور میانھیاولبھرحال 
یگوراتھای عظیم از بابل گرفتھ تا خوزستان و سیستان زدرحالیکھ .دولت را بھ اجرا در آوردند

 نوشتند و این لوحھ سنگی متعلق ین اجتماعی را بر روی سنگقوان اولین  آنھامحل عبادت بود، ولی
 در سال ،خوزستاناستاندریالم عتمدن باستانی شوش مرکز شھر در ،ھار ھزار سال پیش  چبھ

. میالدی کشف شده و اکنون در موزه لوور، پاریس نگھداری میشود1901
 ماده قوانین اجتماعی میباشد و ھیچگونھ282 میگویند شامل ین ھمورابیقواناین لوحھ کھ بھ آن 

ین واجرای آن ھزار و پانصد سال قبل از نگارش تورات توسط  تدوزمان.ربطی بھ دین ندارند
.استعزرا بوده 
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یخ آئین زرتشتتار

دارنده روشنایی « معنی بھدر اوستا زَرَثوشْتََر بھ تعبیری (زراتُشت یا زردھُشت،زردشت،زَرتُشت
نام )»رینستاره ز« بھ معنای سرانجامو »دارنده شتر زرد فام«و بھ تعبیری دیگر »زرین رنگ

در .است)کھنترین بخش اوستا(یَسنا و سراینده گاھان مَزَدپیامبر ایرانی و بنیادگذار دین زرتشتی یا 
بعضی پژوھشگران بر .ی زرتشت برابر با ستاره  شناس دانستھ شده استمعنامتون باستانی یونانی، 

ه تاریخ تولد او دیدگاه ھای  زرتشت در روز ششم فروردین بوده  است ولی دربارتولداین باورند کھ 
 را زرتشتتولد .برآوردھا از ششصد تا نھصد سال پیش از میالد تفاوت دارند.ی وجود داردفراوان

 کھ دانستھ اندو برخی در شرق ایران )ارومیھ(در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچھ چیچست 
پس از اعالم پیامبری در .بیشتر است احتمال این کھ از شمالغرب ایران یعني آذربایجان بوده باشد 

 او ناچار بھ کوچ بھ شمال و سالگی، زندگی بر زرتشت در منطقھ مذکور ایران سخت شد ٣٠سن 
 پشتیبانی گشتاسب شاه برخوردار ازدر آنجا زرتشت .شرقی ایران آن روزگار یعنی منطقھ بلخ شد

ی در روز خور برابر با یازدھم سالگ٧٧زرتشت در سن .شد و توانست دین خود را گسترش دھد
. کشتھ شدتوربراتوردی ماه در نیایشگاه بلخ بدست یک تورانی بھ نام 

.یام ھای او بھ وسیلھ سروده ھایش کھ گات یا گاھان نامیده می شوند بھ مارسیده  استپ
ر او ماد.نام خانوادگی زرتشت اسپنتمان بود.یترگتراسپھپ پدری زرتشت شخصی بود بھ نام جد

دغدو .پوروشَسْب اِسپَنْتْمان مردی دانشور و درستکار بود.داشتنددُغدو و پدر وی پوروشسب نام 
حاصل ازدواج پوروشسب و دغدو پنج .و دینور بود)اشراف( خاندان نژادگان ازدختر فری ھیم رَوا 

نام سھ .زرتشت از ھمسر خود بھ نام ھووی شش فرزند داشت. سومین آنھاستزرتشتپسر بود و 
یتی و پوروچیستا ثریشان ایسَت واسْتَرَه، اورْوْتَتْ نَرَه، ھْوَرْچیثْزَه و نام سھ دخترشان فرینی، اپسر 
.آوردمَیدیوماه پسرعموی زرتشت و نخستین کسی کھ بھ پیامبر ایمان .بود
ن بھ عبارت دیگر پسر ارشد او نخستی. داشتندبردوش یک از فرزندان زرتشت وظایفی عمده ھر

. است افسر رزمیان و پسر سوم رئیس طبقۀ برزیگران بودهوموبد موبدان، پسر دوم نخستین رئیس 
 و استی و درستی است و در اوستا زیاد آمدهراست اشو کھ بھ معنی مقدس روحانی و جسمانی لفظ

اھورا  در اکثر جاھای اوستا آمده صفت اشو از جانب کھبھ طوری .صفت یا عنوان پیغمبر می باشد
یگر مقامی باالتر از آن نیست کھ مخلوقی از جانب خالق دمزدا بھ زرتشت اختصاص یافتھ و 
.اشوزرتشت را از سلسلھ مھ آبادیان نامیده اند.شودبخشنده، بھ خطاب اشوئی مخاطب 

در )دائیتی(در ساحل  رود )اَریّاَن و یَوچَھ( میآید کھ  در سخن  این پیامبر ایرانی  در یشت ھای  کھن  از
 آن  درمیداند کھ   ، زیستگاه  زرتشت  را در ناحیھ  ای   زامیادیشت.یرانی  متولد گردیداسرزمین  قبایل  

گاه  )اَریانَّ و یوچَھ(یھ  ناحبھر تقدیر .است  کھ  مطابقتی  با دریاچھ  ھامون  دارد)کوسَوّی(دریاچھ  
 بعضًا بدلیل  مراسمی  مذھبی  کھ  در ستایش  وجان  خوارزم  پنداشتھ  می شود و گاه  آن را آذربای

تاریخ  موجودیت  زرتشت  را نمی توان  .یستان  ذکر کرده اندسمی شود آن را در )اَرُدویسورااناھیتا(
. سال  پیش از میالد می دانند۶٠٠ سال  تا ٩٠٠ احتماًال قدمت  آنرا از کھ بطور قطع  مشخص  نمود 

.نی  برخاست  کھ  مردمانش  آریایی  بودندین  کھسرزمزرتشت  از 

بھره  کار ھر کس  ھمانست  کھ  انجام  می دھد . میداندمردم  آزادی  و اختیار را گزینشی  برای  زرتشت 
 نیکی  اشخاص  جز بھره  ای  از نیکوئی  و شر اشخاص  جز شری  برای  .یست نجبری  برای  اشخاص  

.بودوی  نخواھد 
شفافیت خاصی سنگ بنای این سازه دارای .ی میباشد در نقش رستم فارسا بناامن زرتشتکعبھ

یرانیان برای روشنایی شب محل مردگانشان از این سنگ بھره می گرفتند تا با گذاردن ا.میباشد
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ی است مکان، روشناین بنای. یا فانوسی درون این اتاق فضای دور آنجا را روشن نگاه دارندشمع
.اھان در آنجا دفن شده استکھ بدنھای ش

. یک داستان اسطوره ای است تولد زرتشتداستان
 کھ با گذشت زمان و در اثر از میان رفتن منابع شد تولد زرتشت ھنگامی بھ اسطوره وارد داستان

 کتابھا توسط مسلمین فاتح،  و ازبین بردن تمامسوزاندنتاریخی در مورد زرتشت، خصوصًا 
ھنوز تاریخ دقیق . بررسی دقیق ھویت زرتشت دچار اشتباه شدنددرپس از وی پیروان و مورخاِن 

ھمچنین .ھزار سال است قرار دارد و اختالف نظر مورخان تا چندابھامتولد وی در پرده ای از 
 معجزه در مزدیسنا وجود ،یِد معجزه نگاه کرد، چرا کھ بنا بھ تعالیم زرتشتیدنمی توان آنرا بھ 

.ندارد
۶۶٠: در نوشتار ھای مورخین دیده میشودمتفاوتد سال زاده شدن زرتشت چند تاریِخ  موردر

. پیش از میالد ۶۶٠٠ پیش از میالد و ١٧۶٨پیش از میالد ،

:ین گونھ بودهبد دیدگاه زرتشتیان ، زاده شدن زرتشت از
ین مدت، اآغاز کرده گذشتھ بود، و دررا  ھرمزد با ھزار سال از آنروز کھ اھریمن جنگ شش

 بھ جھان ھورمزد  خشم و دروغویکی و بیماری و درد و نیاز تاراھریمن دوبار با آفات و دیوان و 
در سھ ھزار سال سوم، ھورمزد .یاه و حیوان و مردم را آزار کرده بودگکمین زده و آب و خاک و 

د را بھ او سپرد تا  ، زرتشت را بھ این گیتی فرستاد و دین و آیینھای خوآفت ھابرای رھایی ازین 
یمن اھر بھ سوی نیکی راھبری کند و جھان را بھ راستی و پاکی و آبادانی از شر و بدِی رامردمان 

خواھد شد و )رستاخیز(در پایان آن سھ ھزار سال، .آزاد گرداند تا پیروزی ھورمزد بھ انجام برسد
 از دامان آفریدگان اھورامزدا ابدبدی و زشتی و ناپاکی از میان بر خواھد خاست و دست اھریمن تا 

. یافتخواھدکوتاه خواھد شد و جھان، پاک و فِر نخستین را باز 
نخست، فره : چیز از جھان باال بھم پیوستسھ گفتارھای زرتشتی ، برای زادن زرتشت بنابر

اینک بھترست بھ تشریح ھریک . بود و سوم، تنروانزرتشت کھ فروغ و شکوه ایزدی بود، دوم 
. برای زایش زرتشت پرداختھ شودآنھاین سھ عنصر و چگونگی ھمگون شدن از

بود بنا کرد و از آنجا بھ »سپھر ششم«کھ در »یکرانبروشنایی « زرتشت را اھورا مزدا از فره
از . بھ سپھر ستارگان کھ در زیر سپھر ماه بود، فرود آوردانجاخورشید و از آنجا بھ ماه و از 

از آن پس، .فرود آمد»فِراھیم روان زُیش« بھ آتشگاه خاندان زرتشتره ، ف»سپھر ستارگان«
فراھیم نیای .بسیار می سوخت نیازمندی بھ چوب و ھیمھ، پیوستھ و با فروغ بدونآتشگاه فراھیم 

. و فره زرتشت از آتشگاه خانھ در وجود زن فراھیم کھ فرزندی را آبستن بود داخل شدشدزرتشت 
دغدوا .گذاردند»دغدو« یا »دغدوا«اھیم دختری بدنیا آورد کھ نامش را  از چندی زن فرپس

 چراغ میدرخشید چونھمچون دیگر کودکان رشد میکرد و چون فره ایزدی را در وجود خود داشت 
 ، وسیلھ انگیختند تا فراھیم داشتنداز دیگر سو، اھریمنان کھ از زادن زرتشت بیم .و نور می پراکند

پس فراھیم .یدرخشد کھ با جادوگران راه داردممان کنند کھ دغدوا ازینرو انچنان و دیگر مردمان گ
دغدوا در مسیر آوارگی خود بھ قبیلھ .یش راندخوفریب خورد و دغدوا را از خانھ و قبیلھ 

، فرزند »پوروشَسپ«پس از چندی دغدو با . آمدفرودرسید و در خانھ سرور قبیلھ »سپیتمان«
 کھ فره زرتشت از خاندان فراھیم بھ خاندان سپیتمان و بودبدین گونھ .ج کردرئیس قبیلھ ازدوا

.یدرسپوروشسپ، پدر زرتشت 
پیش از آنکھ زرتشت بھ جھان زیرین .آفرید»یبھشتایزدان « زرتشت را ھورمزد بگونھ روان

از »اردیبھشت«و »بھمن«چون زمان زادن زردشت رسید .یزیستمبیاید، روان وی در جھان باال 
را از سپھر ششم کھ جایگاه »ھَوم« ساقھ بلند و زیبایی از گیاه ھورمزد،ایزدان مینوی و یاوران 
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یکران است، برگرفتند و بزمین فرود آمدند و آنرا بر سر درختی کھ دو مرغ برآن آشیانھ بروشنایی 
. فرود آوردندداشتند

گاه ساقھ ھوم، مار را کشت و مرغکان آن. فرو بردرای بھ آشیانھ راه یافت و چوجھ مرغان »مار«
 کھ تازه دغدوا را بزنی گرفتھ بود درپی گلھ بھ چراگاه پوروشسپآنگاه روزی .را رھایی بخشید

یبھشت بر او آشکار شدند و او را بسوی درختی کھ ساقھ ھوم برآن بود ارددر راه ، بھمن و .رفت 
قھ مقدس را بدست آورد و آنرا بخانھ برد فرشتھ، سا- بیاری این دو مھینپوروشسپ.رھبری کردند

.یش سپرد تا آنرا نگاه داردخوو بزن 
، دو ایزد دیگر از یاوران »امرداد« و »خورداد«بدست »آب و گیاه« تن اشو زرتشت از گوھِر

. آسمان، ابر انگیختند و باران فروانی بر زمین باریددرپس خورداد و مرداد .ھورمزد ساختھ شد
مایھ تن زرتشت، کھ خورداد و امرداد . گیاھان، تازه و خرم گردیدندومردمان شاد شدند چارپایان و 

آنگاه پوروشسپ . با قطرات باران بزمین رسید و در دل گیاه جای گرفتبودندش،در باران نشانده 
گاوان از گیاھانی کھ مایھ. و امرداد، شش گاو پرمایھ برداشت و بھ چراگاه بردخوردادبراھنمایی 

یر انھا شبزودی پستانھای گاوان پرشیر شد و مایھ تن زرتشت بھ . زرتشت در آنھا بود خوردندتن
 زن و شوھر،آنگاه.پوروشسپ گاوان را بخانھ برد و بھ دغدو سپردشان تا آنھا را بدوشد.آمیخت

 در شیر ، نرم کردند وبودند ساقھ گیاه مقدس ھوم را کھ بیاری بھمن و اردیبھشت بدست آورده آنھا
.آمیختند و از آن خوردند

 دغدوا با فره زرتشت گرد آمد و پس از چندی وجودین گونھ روان زرتشت و مایھ تن وی در بد
 ششم فروردینگان از مادرش دغدوا در کنار دریای درزرتشت برای راھبری دین و آیین ھورمزد 

.چیچست زاده شد

.رمان میکند سیاه گشتاسب را داسبمعجزه، بھ عنوان زرتشت
 برخی از آنان اساطیری است برمی آید، زرتشت بھ کھ کھ از سنت مزدیستان و متون مختلف آنچنان

 کرده بوده است کھ چھار دست و پایش بھ شکم فرو درمانعنوان معجزه اسب سیاه کی گشتاسب را 
آن قطع امید کرده و ھمھ از ) قولنجی بسیار سخت دچار شده بودهبھبھ احتمال خیلی زیاد (رفتھ بود

 کیکاوس رازی گفتھ شده است، روزی دست وپای اسب سیاه گرانقدر نامھدر زراتشت .بودند
شاه افسرده می شود و بھ .یرود و ھمھ پزشکان از درمان آن درمی مانندمگشتاسب در شکمش فرو 

رتشت اسب ز. از زرتشت کھ از بدگویی دیگران در زندان بود، یاری میخواھدچارهعنوان آخرین 
 می دھد و از این معجزه گشتاسب، ھمسرش و پسرش اسفندیار بھ پیامبری وی ایمان می شفاشاه را 
.آورند

 بودي ورا نام اسب سیاهکھ اسبان یکي بود در پایگاهز
 پشت او گردن افراشتيابر او را گرانمایھ تر داشتيکھ

مزدامزدَیَسنا صفت است و بمعنای پرستنده . ایرانی، زرتشت اسپنتمان است دیِن پیامبِرناِمیسنامزد
ی پرستنده دیو یا بمعندیویَسنا ھم .مزدَیَسنا ضِد دیویَسنا است.مزدا ھم ھمان خدای یگانھ است.است

تا )دپیش از میال(١٢٠٠یَسنا پیراموِن مزَد.دَئُِو یا ضِد دیو است-دَئُِو می باشد و ضِد آن واژٔه وی
.یرانی، زرتشت اسپنتمان، پایھ گذاری شدااز سوی پیامبر )پیش از میالد(١۴٠٠

. دینی زرتشت فروھر استنماد
 آریائیان پرداخت و بتدریج برای خود پیروانی یافت چندخداباور بھ ویرایش و بازبینی کیش زرتشت

یسنا نیز مزدیسن با گویِش در ادبیاِت مزد.یسنان یا زرتشتیان شُھره شدندمزدکھ پس از وی بھ 
ھمچنین بھ . دین آورده بھ زرتشت، راستی پرست و با صفِت زرتشتی آمده استمعادِلپھلوی، 

.یسنان بھدین نیز می گویندمزد
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)سرودھا(ی گوناگون اوستا بخشی بھ نام گاھان بخش ھااز . مقدس زرتشتیان اوستا استکتاب
.بوده استسخناِن شخص زرتشت 

اما . درستی معلوم نیست و منابع آن از میان رفتھ اندبھرتشتیان تا پیش از زمان اشکانیان یِت زوضع
ینستکھ مزدیسنا از زماِن ھخامنشیان و از زماِن داریوش بزرگ وجود اآنچھ ھمھ اتفاق نظر دارند 

در زمان. ھخامنشی دسِت کم از زمان داریوش، اھورامزدا بوده استخاندانداشتھ است و خدای 
 پیش از میالد، تقویم امپراتوری اصالح شد و ۴۴١یر یکم ھخامنشی در حدود سال اردشپادشاھی 

می توان گفت مزدیسنا در زمان .ی سال بھ نامھای ایزدان مزدیسنا نامگذاری شدندماھھاناِم 
اسکندراین دین پس از ھجوم .یان در حاِل پیشرفت در میان باورھای عامھ مردم بوده استھخامنش

یشتِر آثار دینی بو کشتھ شدن موبدان برای مدت کوتاھی بھ خاموشی گرایید؛ چراکھ در آن روزگار 
 مستمِر آنھا منابع را در یاد تکراربشکِل شفاھی و سینھ بھ سینھ انتقال می یافتند و روحانیان کھ با 

اری از کتاب ھای باستانی  و با قتل عام آنھا بسیبودندداشتند بگونھ ای در حکِم کتاب ھای زنده این دین 
از ھمین رو سنِت زرتشتی، اسکندر را ھمواره با صفت .شدندمزدیسنا از بین رفتند یا ناقص 

نامھ گفتھ می شود کھ وی دستوران، داوران، ھیربدان ویرافی ارداپھلودر متن .گجستھ یاد می کند
. کشتراو موبدان بسیاری 

ی مزدیسنا انجام گرفت و سکھ ھایی بناِم ایزدان بازآور زمان اشکانیان تالش ھایی در جھِت در
از میاِن آنھا آتِش آذر برزین مھر در کوه ریوند نیشابور .آوردندضرب کردند و آتشکده ھایی بوجود 

مزدیسنا در زمان ساسانیان، دین رسمی ایران شد و فراوانِی . بوده استبرخورداراز اھمیت زیادی 
دودر زمان ساسانیان مردم بھ .اسانیان بھ باالترین مقدار خود رسیدیان در زمان سزرتشتجمعیت 

بزرگان،یکی از افراد طبقھ .و بزرگان)واستریوشان(دستھ تقسیم می شدند طبقھ مردم معمولی 
 ساسانیان ایجاد کھپس از شکسِت این سلسلھ، در اثر نابرابری ھای اجتماعی .موبدان زرتشتی بودند

.یگر و بھ ویژه اسالم گرویدنددزرتشتیان رو بھ کاھش نھاد و آنھا بھ دینھای کرده بودند میزان 
. سوی کشور ھندوستان مھاجرت کردندبھگروھی از زرتشتیان نیز در اثر فشارھا طی چندین سال 

 بھ ایران از میان رفتند و این در حالی بود مھاجمانتعداد زیادی از آنھا در ھجوِم مغوالن و دیگر 
در .یژه مسلمانان بدلیل مسائل شرعی در تنگنا قرار می گرفتندبوج از سوِی دیگرکیشان و کھ بتدری

یادی از آنان یا بھ پذیرِش دین اسالم وادار شدند یا بھ نقاِط مھجور و بیابانی ززمان صفویان شمار 
یھ جزآنان در این دوره مجبور بھ پرداخِت . یزد و کرمان کوچانده شدند و یا کشتھ شدندھمچون

 نیز پا بر جا آنانبودند و قوانین سختگیرانھ ای بر علیھ شان وضع شد کھ تا حدود چند سده پس از 
یانھ روانھ کریم خان زند سپری مدر دوراِن زندیھ زندگی نسبتًا آرامی را بدلیل سیاستھای .بود

صار شھر کرمان ی آنان کھ در بیرون حزندگکردند اما با شوریدن آقا محمد خان قاجار بر زندیھ، 
 خان بسیاری از آنان را بھمراه دیگر شھروندان محمدزندگی می کردند دوباره بخطر افتاد و آقا 

در زمان قاجاریان نیز قوانیِن .ی خان زند از دم تیغ گذراندلطفعلکرمان بھ بھانھ پناه دادن بھ 
الم پا برجا مانده بود  صفویان برای مجبور کردن آنان بھ پذیرِش اسدورانسختگیرانھ ای کھ از 

آنان،از جملھ این قوانیِن سختگیرانھ می توان بھ دادِن شغلھای پست بھ . اعمال می شدآنانھمچنان بر 
اشاره ...وعدم اجازه تجارت، عدم اجازه مسافرت، عدم اجازه خروج از منزل در روزھای بارانی 

ین نواحی بود، ھم دوران بیشتر در در دوره قاجار در یزد و کرمان کھ تجمع زرتشتیان آن.کرد
ی می کردند و حتی بدرفتارمتعصبان و اوباشان بھ یکسان، بر سر زرتشتیان می ریختند و با آنان 

 ویژه کتاب ھای آنھا را می گرفتند و بھ برخی از ایشان را می کشتند و اموال آنھا را می دزدیدند و 
. ممنوع بودانآندر این زمان ھنوز مسافرت برای .می سوزاندند

انجمن بھبودسازی «یان ھند بھ عنوان نماینده پارس قرِن نوزدھم، مانکجی لیمجی ھاتریا از در
 درستی خبرھایی کھ درباره زرتشتیان درون ایران دربارهمامور شد »وضعیت زرتشتیان در ایران
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رشی کھ بھ سال وی در گزا. گزارشی را بھ انجمن ارائھ نمایدآنانبھ ھند میرسید و وضعیت کلی 
: شمار دقیق آنان را چنین گزارش کردداد،بھ انجمن . م١٨۵۴
 نفر در پایتخت، ۵٠ نفر در کرمان و حومھ، ۴۵٠فقط نفر در یزد و روستاھای اطراف آن، ۶۶۵٨

این در حالیست کھ در ھمان دھھ تعداد پارسیاِن بمبئی .یرازشیعنی تھران، و تعداد کمی ھم در 
 نفر در سورات 20000برآورد شده بود، و نیز ) جمعیت شھردرصدعنی بیست ی( نفر ۵۴۴، ١١٠

او درین دوره نسبت . بقیھ گجرات و دیگر مناطق پراکنده در ھنددر نفر 15000و احتماًال ، 
ی زرتشتیان و بھ عنوان نماینده پارسیان ھند بھ ناصرالدین شاه قاجار زندگبوضعیت نابھنجار 

د برای بفرجام رسیدن درخواست ھایشان جھت بھبود زندگی زرتشتیان، یان ھنپارس.شکایت برد
مانکجی ھمچنین .را تحت فشار گذاردند تا نسبت بشاه اعمال نفوذ کند)ھند و انگلیس(حکومت ھند 

 آنچھ ھر اکابر یا بزرگان پارسی دست بھ کار بازسازی آتشکده ھا و دخمھ ھای ویران شده و بھمراه
ی زرتشتیان براستان انجام دادند و بھ تأسیس مدارس آموزش بھ سبک غربی توانستند برای تھید

 و بسیاری از کرمانپرداختند و دیری نگذشت کھ بھ کمک صندوق ھای خیریھ پارسی، در یزد و 
 کوچک شبانھ روی مدرسھیک . م١٨۶۵روستاھای زرتشتی، مدارس ابتدائی تأسیس شد و بھ سال 

.ھم در تھران گشایش یافت
 ھندوانگلیس، ناصرالدین شاه برخی قوانین را دولِت با فشارھای پارسیان و پادرمیانی نجامسرا

بطور .یت و احترام بیشتری نسبت بھ عھد قدیم دست یابندامناصالح کرد و زرتشتیان توانستند بھ 
 از برافتادن جزیھ، از جنبھ ھای گوناگون، عصر زرین زرتشتیان پسکلی می توان گفت نیم سده 

 اینکھ تعصب ھا کاھش یافت بھ شھرھای بزرگ  تر مھاجرت کردند و با ایجاد ازآنان پس .یران بودا
ینی، آموزشی و اجتماعی ھم اکنون در کنار دیگر ھم میھنان بھ ھمزیستی مسالمت آمیز کھ دمراکز 

. مزدیسنا سفارش شده ادامھ می دھنددر
بزرگ  ترین . بوده است٢٠٠٠٠٠متر از  ک١٩٩۶ مجموع جمعیت زرتشتیان در جھان در سال در

زرتشتیان ھند کھ بعد از حملھ اعراب، از ایران بھ .ی باشدمجمعیت ھای زرتشتی در ایران و ھند 
 پارسیان شناختھ می شوند و از شھروندان خوشنام و ارزشمند اسمھند کوج کردند در ھند بھ 

حوالی شھرھای تھران، یزد و کرمان و زرتشتیان ایران ھم بیشتر در .ی آیندمھندوستان بشمار 
.یز در اصفھان، شیراز و اھواز ساکن ھستندنتعداِد کمی 

 تیرگان، اسفندگان، یلدا از جشن ھای ایرانی ھستند سده، این فھرست، جشن ھای نوروز، مھرگان، در
:ین زرتشت دانستآئکھ میتوان آنھا را منتسب بھ 

.ت یکی از آیینھای زرتشتیان اسیسدره پوش
ی یقھ و با آستین ھای کوتاه و بلندا تا زانو و دارای دو کیسھ ب پیراھنی است گشاد، سپیدرنگ و سَدره

ی سینھ و نزدیک قلب کھ گریبان خوانده می شود و دیگری در پشت کھ جلوبسیار کوچک، یکی در 
ز جنس کتان تھیھ آستین ھای آن بدون آستر است کھ از پارچھ سفید و در قدیم ا.ی شودمگُرده نامیده 

ی آن کیسھ انتھادر جلو سدره از گریبان بھ پایین چاکی دارد کھ تا سینھ می رسد و در .ی شده استم
گُرده نشانھ .ین داردنمادھر بخش از سدره کاربردی .کوچکی قراردارد کھ کرفھ کیسھ نام دارد

گریبان کھ کیسھ .انجام دھدی بدرستمسئولیت ھا و وظیفھ ھایی است کھ ھرکس بھ عھده دارد و باید 
 کھ ھمھ کردارھای نیک روی ھم انباشتھ استکرفھ یا کیسھ کار نیک ھم خوانده می شود، یادآور 

 بودن آن نشانھ ای است کھ کارھای نیک باید قلبآ قلبنزدیک .شده و آدمی را بھ خوشبختی میرساند
اندیشھ نیک، گفتارنیک، (رتشتیان  باور زرتشتیان گنجینھ زبھکرفھ کیسھ .و خالصانھ انجام شود

.ید بکوشد کھ وجودش را با این سھ صفت آراستھ کندبااست و پوشنده )کردارنیک
.استیدی آن نماد پاکی و بی غل و غش بودن سپ

ی، ھمھ جوانان دختر و پسر باید آیین سدره پوشی را باستان با یک روش کھن و پذیرفتھ شده برابر
امروزه در ایران کودکان زرتشتی میان سنین ھفت و یازده . شونداختھشنانجام دھند تا زرتشتی 

یا »نوزاد« ھمین رو این آیین را از.سدره  پوشی بھ منزلھ زایش نوین است.ی شوندمسدره پوش 
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انجامآیین سدره  پوشی باید در بامداد .نیز مینامند)NAVJOTدر گویش دری گجراتی (»نوزات«
.ی شودمن، بھ دالیل عملی، پس از نیمروز برگذار شود ولی امروز در ایرا

-تِشتَر (»تیشتَر«یداشت گرامھای ایران باستان است در ستایش و ترین جشن بزرگازیرگانتجشن
 ی آسمان کھ در ترین ستارهی مردمی، و درخشانباورھای باران آور در ، ستاره) شباھنگ-تیر 
.شودھا، در آسمان سِر شب دیده میرندگییش باافزا دوم سال، ھمزمان با نیمھ

 با آب و آب پاشی و آرزوی بارش باران در سال وابستھھا، ھمراه با مراسمی ین جشن در کنار آبا
»آبریزگان«ھایی کھ با آب در پیوند ھستند، با نام عمومی جشنپیش ِرو ھمراه بوده و ھمچون دیگر 

.ت یاد شده اس»شورانسر «یا »آب پاشان«یا 

. بوده استباستان یکی از جشن ھای ایران خُردادگانجشن 
ینھ موکل بر آب، نامیده می شود و ششم خرداد از ماه ماد ششم ھر ماه بھ نام خرداد، امشاسپند روز

این روز در تقویم رسمی کشور مطابق با . برگزار می شودامشاسپندخرداد جشنی در ستایش از این 
 یا ھئوروتات بھ معنی تمامیت، کلیت و کمال است و نمادی است از خرداد.چھارم خرداد است
از کارھای عمده خرداد حمایت از آب است و شادابی گیاھان از . بشرافرادمفھوم نجات برای 

خرداد ھمواره در متون ھمراه مرداد، . مظھر تندرستی و سالمتی استخردادھمچنین .اوست
ی پاره ااز آن جا کھ .این دو امشاسپند با آب و گیاه ارتباط دارند.ینھ دیگر ذکر می شودمادامشاسپند 

یز، خرداد و مرداد، ناز مراحل آفرینش مثل آب و گیاه بھ گونھ ای طبیعی جفتند، پس پاسداران آنان 
.بیشتر اوقات با ھم می آیند

یدی خورشمرداد  ا3/ امرداد از ماه امرداد ھفتمین روز از امرداد باستانی روز امردادگانجشن
 آن را الف است کھ بھ معنی بی مرگی است و اگر AMERTATEواژه اوستایی امرداد امرتاتھ 

ی مرگی بھ دیو بکھ پیشوند نفی است از قلم بیندازیم معنی آن عوض شده و فرشتھ جاودانگی و 
و چون .م بخوانیامردادبنابراین شایستھ است کھ این کلمھ را .نیستی و مرگ تغییر شکل می دھد

ی از نباتات و روییدنی ھا با نگھبانامرداد فرشتھ جاودانگی و بی مرگی است، در عالم جسمانی 
 خرم می رفتند و پس از نیایش بھ درگاه اھورامزدا مزارعنیاکان ما در این روز بھ باغ ھا و .اوست

. شور در طبیعت برگزار می کردندوطی مراسمی این جشن را با شادی 
 بھمن ماه خورشیدی سپندارمزد نگھبان زمین است و ٢٩/ین روز از اسفند ماهپنجمرمزد  سپنداروز

ی برا آنجا کھ زمین مانند زنان در زندگی انسان نقش باروری و باردھی دارد، جشن اسفندگان از
 مادر روززرتشتیان این روز را بھ نام روز زن و .گرامی داشت زنان نیکوکار برگزار می گردد

ی و بردباری فروتنواژه سپندارمزد در اوستا سپنتھ آرمئی آمده است و بھ معنای .گیرندجشن می 
است

. یکی از جشن ھای اصیل ایرانی استینگانفَروَردجشن 
 فرودگ معروف است، زردشتیان سر مزار جشن جشن فروردینگان کھ امروزه بیشتر بھ در

می روند و برای خشنودی )ردشتیان زگورستاندر تھران بھ قصر فیروزه، (درگذشتگان خود 
یم، بھ مناسبت ھای گوناگون جشنی برگزار می شد و قددر ایران .روان ھا عود و کندر آتش می زنند

 می آمد، برگزاری آن رنگ و صبغھ دینی بھ خود گرفتھ شمارنوعی عبادت بھ »جشن«از آنجا کھ 
واجب بود، مانند گاھنبارھا کھ جشن ھای ی از این جشن ھا، جشن ھای برخدر باورھای ایرانی، .بود

ھستند و برخی )آسمان، آب، زمین، گیاه، چارپای مفید و انسان(ینش ھای شش گانھ آفرسالگرد 
چھاردر اعتقادات زرتشتی، ماه را بھ .ی مستحب، مانند جشن ھای برابری نام روز و ماهجشن ھا

.یزدان می خواندندام یکی از امشاسپندان و قسمت نامساوی تقسیم می کردند و ھر روز ماه را با نا
ی کردند کھ برخی از این مدر ھر ماه، در روزی کھ با نام آن ماه ھمنام می شد، جشنی برگزار 
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 و اھمیت خود را حفظ اعتبارجشن ھا از عمومیت و اھمیت زیادی برخوردار بودند و تا امروز 
) مھر١۶(، جشن مھرگان ) تیر١٣( تیرگان ، جشن) فرودین١٩(کرده اند، مانند جشن فروردینگان 

نام دارد و نوزدھم فروردین جشنی »ینفرورد«روز نوزدھم ھر ماه ).۵اسفند (و جشن اسفندگان 
فروردین بھ معنای .نیز می گویند»فرودگ«آنکھ بھ »فروردینگان«برگزار می شد، بھ نام 

. در تجلیل از فروھرھاست و این جشنفروھرھاو ماه فروردین اصًال ماه »فروھرھا«
ی باستانی ایرانیان است کھ امروزه در محدوده جغرافیایی ایران زمین یعنی در جشن ھا از ،نوروز

آغاز ) مارس٢١معموًال مطابق با (ی کھن، جشن نوروز در نخستین روز فروردین زمانھادر 
ص نیست کھ چند روز طول مییم ارھای سلطنتی در بعضی از درب.استکشیدهشد، ولی مشخ

روزمطابق برخی از اسناد، جشن عمومی نوروز تا پنجمین . یک ماه ادامھ داشتھ استھاجشن
 طی پنج درشاید بتوان گفت، .شد، و جشن خاص نوروز تا آخر ماه ادامھ داشتفروردین برپا می

کھ ھنگامیماه،روز اول فروردین جشن نوروز جنبھ ملی و عمومی بود، در حالیکھ طی باقیمانده 
.ی داشتسلطنتپذیرفتند جنبھ خصوصی و پادشاھان مردم عادی را بھ دربار شاھنشاھی می

جزئیات چگونگی این جشن تا پیش از .یرانیان می باشدا نوروز از آیین ھای باستانی و ملی جشن
 از دید ھمچنین.در اوستا نیز اشاره ای بھ این جشن نشده است.یده استپوشدوره ھخامنشیان بر ما 

کھھرچند .ی دینی ایرانیان باستان در ارتباط با این جشن اطالعاتی در دست نیستباورھامذھب و 
 وجود نوروزی کلی در تعداد اندکی از کتابھای نوشتھ شده در روزگار ساسانیان درباره جشن مطالب
.دارد

ایوان کاخ خود نشستھ و ی در طول جشن نوروز در ھخامنش استناد بر نوشتھ ھای بابلیھا، شاھان با
 کھ پیشکش ھایی نفیس ھمراه خود برای شاھان آورده بودند گوناکوننمایندگانی را از استان ھای 

، در آغاز ھر سال )۴٨۶-۴٢١( کھ داریوش کبیر، یکی از شاھان ھخامنشی شدهگفتھ .می پذیرفتند
. کرد مردوک، کھ از خدایان بزرگ بابلیان بود دیدن میبألاز پرستشگاه 

 را با برپایی مراسم و تشریفات خاصی جشن نوروزین پارتیان و ساسانیان ھمھ سالھ ھمچن
سپس کسی کھ .یژه خود را پوشیده و بھ تنھایی وارد کاخ می شدوصبح نوروز شاه جامھ .می گرفتند

سپس واالمقام ترین موبد در حالی کھ ھمراه خود. وارد می شدبودبھ خوش قدمی شناختھ شده 
یی ھمھ از جنس زر، شمشیر، تیر و کمان، قلم، مرکب و گل داشت در حین سکھ ھافنجان، حلقھ و 

پس از موبد بزرگ ماموران حکومت در صفی منظم وارد کاخ شده و . کاخ می شدواردزمزمھ دعا 
 میان راشاه پیشکش ھای نفیس را بھ خزانھ فرستاده و باقی ھدایا . را تقدیم شاه می کردندخودھدایای 

 کاخ محوطھ روز مانده بھ نوروز، دوازده ستون با آجرھای گلی در ٢۵.حاضران پخش می کرد
در روز ششم .ی شدمبرپا شده، و دوازده نوع دانھ گیاه مختلف بر باالی ھریک از آنھا کاشتھ 

 و تا روز  را کف کاخ می پاشیدندآنھانوروز، گیاھان تازه روییده شده بر باالی ستونھا را برداشتھ و 
.ی داشتندبرنم فروردین کھ بھ آن روز مھر می گفتند، آنھا را ١۶

نوروز . ھیچ یک بھ طول و تفصیل نوروز نیستمانده،یی کھ از آن روزگار بھ یادگار جشن ھا
سیزده (بھ پیشواز آن می آید و جشنی دیگر )چھارشنبھ سوری(جشنی است کھ یک جشن کوچک تر 

. آن انداختن سفره ھفت سین استنمادو.بھ بدرقھ آن)بھ در
 امروز تنھا برخی از آنھا برجای مانده و پاره ای کھ در گذشتھ دارای آداب چندی بوده است نوروز

.از رسم ھای بجا مانده یکی راه افتادن حاجی فیروز است.رفتھ انددر دگرگشت ھای زمانھ از بین 
 روایاتو در آیات نوروز

بیش از ۵٩ روایات متعددی وجود دارد، در جلد نوروز عالمھ مجلسی درباره  کتاب بحاراالنواردر
ھمانا نوروز !ای معلی: شده است کھ بھ معلی بن خنیس فرمودندنقلصفحھ بھ نقل از امام صادق ۴۵

 از بندگانش پیمان گرفت کھ او را پرستش کنند، بھ او شرک جھانروزی است کھ پروردگار 
 ایمان بیاورند، نوروز اولین روزی است کھ خورشید در آن امامانن و نورزند و بھ پیامبرا
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ی وزیدن گرفت و ستاره زمین در چنین روزی ایجاد شد، روزی است ناگھانطلوع کرد و بادھای 
یروز شد و گلھای زمین در آن روز خلق شد، در چنین روزی کشتی نوح بر پکھ علی در نھروان 
برئیل بر پیامبر نازل شد، ھمان روزی کھ ابراھیم بتھا را  روزی کھ جھمانکوه جودی نشست، 

 پیامبر؛ علی را بر دوش خود حمل کرد تا بتھای قریش را سرنگون کند و در کھشکست، روزی 
 کھ مھدی ظھور خواھد کرداستچنین روزی 

:ینوروزیین ھای آ
خانھ تکانی )سال نو( پانزده روز مانده بھ نوروزده.ی از دیگر آئین ھای نوروز استخانھ تکان

یل خانھ گردگیری و شستشو می شود و پاک و پاکیزه وسادر این آئین، ھمھ .شروع می شود
.می گردد

 زوایای خانھ را می روبند کھ اگر تا یک سال دیگر ھم آن زوایا از چشم خانم خانھ پنھان بماند چنان
. نیاید، قابل تحمل باشددستیا فرصت پاکیزه سازی آنھا بھ 

 کھ در و دیوار خانھ اگر نھ ھر سال، ھر چند سال است برای این پاکیزه سازی تا بھ حدی سواسو
.یکبار نقاشی می شود

مادران حدود یک ھفتھ مانده بھ نوروز، مقداری .ی شودم از خانھ تکانی، نوبت سبزه کاشتن پس
 آھستھ آھستھ بروید و یی زیبا می ریزند و خیس می دھند تاظرف ھاگندم و عدس و ماش و شاھی در 

. گرددآمادهبرای سفره نوروزی 
ی مانند نامھ نگاری، یا شکل جدیدتر آن نامھ ھای ارتباطی کھ پس از شکل گیری روش ھای جدید کار

 شادباش است؛ یک ھفتھ پیش از آغاز سال نو، زمان ارسال کارتالکترونیکی رواج یافتھ، ارسال 
دن کارت شادباش برای ھمھ دوستان و آشنایان، و اقوامی کھ ی رسد، فرستامکارت ھای شادباش فرا 

 یا شھرھا زندگی می کنند، البتھ کاری پسندیده است، امروزه و بعد از رواج تلفن کشورھادر دیگر 
.ی کنندمیشتر بھ یک تلفن برای گفتن تبریک سال نو پس از تحویل سال بسنده ب
اما معموًال در ھمان صبح نوروز بھ دیدن .ادامھ داردین فرورد١٢ید و بازدید رفتن تا پایان روز د

 مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر زن یا شوھر، عمھ، عمو، واقوام نزدیک، مانند پدر 
.ی روندم...خالھ، دائی و

ین تعطیل است، فرصت خوبی برای سفر کردن بھ فرورد١۴ آنجا کھ مدارس در ایام نوروز تا از
 شھرھای دیگر و نقاط خوش آب و ھوا ی کشور کھ در بھپس گروه کثیری از مردم .دست می آید

اما این سفرھا نیز خالی از دید و . است، سفر می کنندبرخوردارایام نوروز از آب و ھوای معتدل 
سفرھای .یدار یکدیگر می روند و دیگران را بھ شام و ناھار دعوت می کننددمردم بھ .بازدید نیست

بھ این معنی کھ عده زیادی شب عید بھ . از دیرباز مرسوم بوده، ھمچنان رونق داردکھنیز زیارتی 
. می روند و پس از یکی دو روز بھ خانھ و کاشانھ خود باز می گردندمشھد
اگرچھ .ی، کوکو سبزی و آش می خورندماھ مردم، روز اول عید نوروز سبزی پلو و اغلب

 صبح روز اول عید خورشت قورمھ سبزی می کردھارای مثال ب.غذاھایی دیگری نیز رواج دارد
.پزند
. امروز بوده استاز و سنن مربوط بھ نوروز در گذشتھ بیش آداب

در گیالن و مازندران و .ی خوانی مرسوم بوده استنوروز چند دھھ پیش در برخی نواحی ایران، تا
 در روستاھا راه می افتادند و اشعاری  فرارسیدن نوروز، کسانیازآذربایجان، از حدود یک ماه پیش 

اشعاری کھ بنا بر تعلقات مذھبی شیعیان با مضامین مذھبی آمیختھ بود .ی خواندندمدر باره نوروز 
:یع بند آن چنین بودترجو 
... دھید بر دوستان، مژده/ بھاران آمده، گل در گلستان آمده باد

 مردم پول یا کاال می گرفتند و سورسات ی ازخوانین پیک ھای نوروزی در مقابل نوروزی ا
.ی کردندمنوروزی خود را جور 
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داستان .نیز یکی از آئین ھای رایج بوده است»یر نوروزیم« چند صد سال پیش بھ راه انداختن تا
 روز آخر سال اداره و فرمانروایی شھر را بھ فردی از پائین ترین پنجمیر نوروزی این است کھ در 

ی سپردند و او نیز چند تن از مردم عوام را بھ عنوان خدم و حشم و عامل خود مقشرھای اجتماعی
.ی کرد و فرمان ھای شداد و غالظ علیھ ثروتمندان و قدرتمندان می دادمانتخاب 

یش مطاع می دانستند و تنھا در موارد پولی بھ چانھ زدن ب نیز در این پنج روز حکم او را کم و آنھا
 نیز میر نوروزی مطابق سنت از مجازات معاف بود و ھیچ کس روزز آن پنج پس ا.می  پرداختند

. چرا در آن مدت پنج روز چنین و چنان کرده استکھاز او بازخواست نمی کرد 
 گل و عمر کوتاه سلطنت میر نوروزی اشاره کوتاه در این بیت بھ عمر کوتاه آدمی، عمر حافظ
:دارد
یآھ بیرون  در پرده میگویم چو گل از غنچسخن

ینوروز بیش از پنج روز نیست حکم میر کھ

 در ونامیدند یم)Metrakana(»متراکانا« یا »یتراکانام« در گذشتھ آن را کھ مھرگانجشن
 در استترین جشن ایرانی و ھندی نخستین روز از پاییز برگزار می شد، پس از نوروز بزرگ

ی  روز بھ اندازهرامکھ از مھر روز آغاز شده تا »مھر«و بعدھا »میترا«یا »میثرَه«ستایش ایزد 
.شش روز ادامھ دارد

 بخش بزرگی در اوستا است کھ در بزرگداشت و ستایش این ایزد بزرگ و کھن نام»یشتمھر«
مھر یشت، دھمین یشت اوستا است و ھمچون فروردین یشت، از کھن ترین . شده استسرودهایرانی 

ین و مھم ترمھر یشت از نگاه اشاره ھای نجومی و باورھای کیھانی از .ھای اوستا بشمار می آیدبخش
ی بودن زمین، بند کروکھن ترین سند دربارۀ آگاھی ایرانیان از ناب ترین بخش ھای اوستا است و 

 افزوده شده از دوران بند77 بند کھن و 69 از مھر یشت تا بھ امروز .باشد ھمین یشت می95
.ه استساسانیان، بھ جا ماند

یا »مھرگان ویژه«و روز انجام، » عامھمھرگان«یا »مھرگان ھمگانی« آغاز جشن مھرگان، روز
دانیم در گاھشماری باستانی ایران، سال بھ دو پاره یمطور کھ ھمان.نام دارد»مھرگان خاصھ«
روز جشن پنج ماھھ، کھ جشن نو)زَیََن(ھفت ماھھ و زمستان )ھَمَ(شد، تابستان بخش می)فصل(

 جشن آغاز زمستان بزرگ بود و از این رو این دو جشن با ھم مھرگانآغاز تابستان بزرگ و 
.اندکردهیمبرابری 

 یکی از جشن ھای ھمگانی ایران کھن، با افروختن ھیزمی کھ مردمان، از پگاه بر بام ، سَدهجشن
ن سده یک جشن ملی است و بھ جش. یا بر بلندی کوھستان گرد آورده اند، آغاز می شودخودخانھ 

.یچ دین و مذھبی مرتبط نیستھ
.ین آیین ھای شناختھ شده در ایران باستان استكھن تربزرگترین جشن  آتش و یكی از »سَـدَه«جشن

 ھمھ مردماِن سرزمین ھای ایرانی بر بلندای كوه ھا و بام بھمن ماه،در این جشن در آغاز شامگاه دھم 
مردمان نواحی مختلف در كنار .ی افروختھ و ھنوز ھم كم  وبیش بر می افروزندرمبخانھ ھا، آتش ھایی 

 و خواندهی آتش و با توجھ بھ زبان و فرھنگ خود، سرودھا و ترانھ ھای گوناگونی را شعلھ ھا
ی، بازی ھا و جشن خوانھمچنین در برخی نواحی، بھ .آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را می كنند

.ھ جمعی نیز می پردازندنمایش ھای دست
ھمچون آزادوَر و روستاھای دشت ( شرقی كشور شمال این مراسم در میان روستا نشینان امروزه

پیرامون (، در كردستان )»خِـرپَـچار«با نام (یای میانھ آس، در بخش ھایی از افغانستان و )جوین
و )»جشن چوپانان«، »كُـرده«، »ھلھ ھلھ«با نام ھای (ی مركزی ایران نواح، )سلیمانیھ و اورامانات

.ینان و عشایر لرستان، كردستان، آذربایجان و كرمان رواج داردروستانشدر میان برخی 
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ی عصر ساسانی و پس از آن، نامی از جشن سده زرتشت اینكھ در ھیچیك از متون پھلوی و منابع با
شتی بوده است؛ اما ین جشن در مغایرت با سنت زرتاو مراسم آن برده نشده و پیداست كھ 

 میان ھم میھنان زرتشتی نیز رایج شده است كھ البتھ در درخوشبختانھ در دوران معاصر این مراسم 
.یین ھای كھن و گاه مھم آن توجھ نمی شودآشیوه برگزاری، بھ برخی 

یان باستان ارتباطی نداشتھ و ھمواره جشنی ملی و اد سده ھیچگاه بھ ھیچیك از اقوام یا جشن
قدمت زیاد این مراسم باعث شده تا در .یدادھای كیھانی بوده استرورفتھ از شرایط اقلیمی و برگ

. روایت ھای بسیار متعدد و متناقضی در منابع قدیم ثبت شودآنباره دالیل برگزاری 

:شاھنامھ سده در جشن
کھ ھوشنگ با چند ین گونھ آمده است بدشاھنامھ در سده پدیدآمدن آتش و بنیاد نھاندن جشن داستان

ھوشنگ سنگ بزرگی برداشت و بھ .ی گذشتند کھ مار سیاھی نمودار شدمتن از نزدیکان از کوه 
. بھ کوه برخورد کرد و آتش از برخورد سنگ ھا برخاستسنگ.سوی آن رھا کرد

 و دکتر رضا مرادی غیاث آبادی داستان کشف آتش دوستخواه دکتر خالقی مطلق، دکتر جلیل البتھ
اولی و دومی بر مبنای مطالعات نسخھ شناسی شاھنامھ و .دانندزمان ھوشنگ را الحاقی می در 

. شناسیباستاندومی بر اساس یافتھ ھای 
این . ایرانیان نبوده و از ساختھ ھای جدیدتر استباور كشف آتش در زمان ھوشنگ، ھیچگاه داستان

رفتھ و از جملھ در نسخھ ھای تصحیح شده  قرار گشاھنامھ شناسانفرضیھ امروزه مورد توجھ بیشتر 
ی مطلق و مصطفی جیحونی، داستان كشف آتش بھ دالیل بسیاری در زمره خالقآقایان، استاد جالل 

از سویی از این داستان در ھیچیك از متون . و الحاقی شاھنامھ آورده شده استشدهبیت ھای افزوده 
 بسیار آتش نشده است و ھمچنین می دانیم كھ كشف یخی مقدم بر شاھنامھ و گاه متاخر بر آن یادتار

 دستاوردھای وكھن تر از عصر ھوشنگ است كھ با توجھ بھ اشاره ھای شاھنامھ در باره چگونگی 
 و اھلی كردن كشت وزرعساخت ابزار ریزسنگی، یكجا نشینی، آغاز (زندگی انسان در آن دوره 

»مزولیت/میان سنگی«ی بنام باستان شناس كھ در ، می بایست با دوره ای منطبق باشد)برخی حیوانات
و از سوی دیگر این بیت ھا در  برخی .ی شودمخوانده ) سال پیش10000 تا 15000حدود (

.وجود ندارد)دست نویس فلورانس(ین آن كھن ترنسخھ ھای متقدم شاھنامھ و از جملھ 

روز زمستان و درازترین شب سال ین شب آذرماه، شب پیش از نخستین آخر چِلھشب یا  یَلداشب
.گیرندیمایرانیان و بسیاری از دیگر اقوام آن را مبارک می دارند و این شب را جشن .است

ی مصادف است و بھ ھمین دلیل از آن شب بھ بعد طول زمستانین شب در نیم کره شمالی با انقالب ا
.ی شودمروز بیشتر و طول شب کوتاه تر 

شوند و تابش نور ین باور کھ فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزھا بلندتر مییرانیان باستان با اا
ییز و اول زمستان را شب زایش مھر یا زایش خورشید می خواندند و پاایزدی افزونی می  یابد، آخر 

. پا می کردندبربرای آن جشن بزرگی 
یکی شھر کاشان، عده ای این ی نیاسر در نزدچھارتاق پس از ارائھ فرضیھ کاربری تقویمی اکنون

. چارتاقی برگزار می کنندکنارشب را در انتظار تماشای خورشید در 
ی شود، یک سنت باستانی است و پیروان میتراییسم آن را میلدا و جشن ھایی کھ در این شب برگزار 

و بعدھا تولد در این باور یلدا روز تولد خورشید .اند می کردهبرگزاراز ھزاران سال پیش در ایران 
بسیاری بر این باورند کھ ریشھ  پارس داشتھ و شب چلھ میراث قوم کاسپیان  .استمیترا یا مھر 

کبودآن ھا مردمانی با چشم ھای . از اولین اقوام آریایی ھستند کھ وارد ایران شدندکاسپ ھا.است
 دیگر نقاطاز چندی بھ  و موھای بور بودند کھ ابتدا در گیالن امروزی سکنی گزیدند و پس رنگ

از .ی کردندپایھ گذارکاسپ ھا قوم نیرومندی بودند و تمدن توانمندی را .ایران مھاجرت کردند 
Hydraulic(ی آبی تمدن ھاجملھ  Civilizations(ی توان از زیگورات چغازنبیل، مکھ
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ھم چنین . ھا نام بردی مانده از تمدن کاسپباقآسیاب ھا و قنات ھای دزفول و شوشتر بھ عنوان آثار 
 ایران ساختند و با ساخت چھارتاقی ھایی توانستند انحراف سراسرپل ھای بسیاری با نام آناھیتا در 

کاسپ ھا با استفاده از این . گردش بھ دور خورشید را اندازه  گیری کنند در درجۀ مدار زمین ٢٣
ین شب پاییز بر طول روزھا اندک اندک  دست یافتند و دریافتند کھ پس از آخریقی دقتقویمابزار بھ 

دوبارهتولد (»دی«این جشن در ماه پارسی . شده و از طول شب ھای سرد کاستھ می شودافزوده
 او بھ نام بعدھاقرار دارد کھ نام آفریننده در زمان پیش از زرتشتیان بوده است کھ )خورشید 

یشھ با زبانھای کھن ھمرکھ ( انگلیسی در زبان)DAY(واژه ی روز .آفریننده نور معروف شد
 روشنایی خورشید، نشانھ ھایی از ونور، روز .نیز از نام این ماه برگرفتھ شده است )آریایی است 

مشاھده تغییرات مداوم شب .یی از اھریمننشانھ ھاآفریدگار بود در حالی کھ شب، تاریکی و سرما 
شب و روز یا روشنایی و تاریکی در یک جنگ  کھ بودو روز مردم را بھ این باور رسانده 

 روزھای پیروزی روشنایی بود، در حالی کھ روزھای بلندترروزھای .ھمیشگی بھ سر می برند
.یکی و اھریمن بر زمینتارکوتاه  تر نشانھ ای از غلبھ 

 کھ این برخی بر این عقیده اند.است»یالدم« و مفھوم آن استیانیسرای یلدا برگرفتھ از واژه
وارد زبان پارسی شده ,یان کھ خطوط الفبا از راست بھ چپ نوشتھ می شده ساسانواژه در زمان 

 از ھجرت گستردۀ مسحیان در زمان کشتار امپراطوری روم بھ ایران و منطقھ ھای بعد.است
ر  نوویای صغیر و ھنگام توسعھ آیین مھر در اروپا، مراسم شب چلھ بھ عنوان روز زایش مھر آس

 و رسوم آیین آدابپس از استیالی مسیحیت در اروپا، .و راستی با شکوه تمام برگزار می شده است
ص در میان رومیان نفوذ کرده بود   باقی ماند و با آمدن ھم چنانمھر کھ در زندگی مردم و بھ خصو

ششموز ی مختلف مسیحیت متفق القول رفرقھ ھاتمام میالدی٣٥٠تا سال .دین جدید رنگ نباخت 
ی دانستند ولیکن نفوذ آیین مھر کلیسای روم را بر آن داشت تا روز م روز میالد مسیح راژانویھ

 با تولد مھر یا میترا قرار دھد تا از التقاط این دو مناسبت نفوذ بیشتری مطابقتولد عیسی مسیح را 
شدنبا قدرتمند .ی مردم داشتھ باشد و بزرگ ترین جشن آیین مھر را در خود حل کنند زندگبر 

 ھنوز لیکن.کلیسای رم و پس از گذشت زمان، فرقھ ھای دیگر مسیحیت بھ این سمت و سو گرویدند
آن چھ از نظر .کلیسای ارمنی و ارتدوکس شرقی روز ششم ژانویھ را روز میالد مسیح می دانند 

جیل بھ فصل زراعت ی اناشاره ھا دسامبر با توجھ بھ ٢٥ یا ٢١پژوھشگران مسلم است این است کھ 
 میالد عیسی مسیح نیست و نفوذ آیین روزو اعتدال ھوا و ھم چنین تاریخ دوران اولیۀ مسیحیت، 

 مایھ ھای جشن کریسمس میراث و ھدیۀ ایران نخستین.مھر در رسوم کلیسا نیز غیرقابل انکار است 
پنداشتند، و بھ می»یترام« الھھ مھر تولدایرانیان باستان این شب را شب .کھن بھ جھانیان است

شدند و شادمانھ رقص و پایکوبی می  جمع میآتشگرفتند و گرد ھمین دلیل این شب را جشن می
ای بود نذری یا ولیمھ»میزد«.نثار می کردند»یزدم«آن گاه خوانی الوان می گستردند و .کردند

ی ایران باستان برای ھر مراسم ھاو در آیین. شیرینی و حلواوغیر نوشیدنی، مانند گوشت و نان 
ی می گستردند کھ بر آن افزون بر آالت و ادوات نیایش، مانند آتشدان، خوانجشن و سرور آیینی، 

ھای ھای خوردنی فصل و خوراکھا و فرآورده برسم و غیره، برآوردهبخوردان،عطردان، 
ی نامیدند، بر سفره جشن م»میزد« جملھ خوراک مقدس و آیینی ویژه ای کھ آن را ازگوناگون، 

 باززاییده انتظارایرانیان گاه شب یلدا را تا دمیدن پرتو پگاه در دامنھ ی کوه ھای البرز بھ .نھادندمی 
بھ نیایش مشغول می ) مھرآییننیایشگاه ھای پیروان (برخی در مھرابھ ھا . شدن خورشید می نشستند

»نی ید«ھنگام دعایی بھ نام  و شبکنندد طلب شدند تا پیروزی مھر و شکست اھریمن را از خداون
(خورروزرا )یكم دی ماه( پس از شب یلدا روز.را می خوانند کھ دعای شکرانھ نعمت بوده است 

( و بھ استراحت می پرداختند و تعطیل عمومی بود خواندند می ؛و دی گان)روز خورشید 
.یدند ی نامم روزخره یا  روزخرماین روز را ,خرمدینان  در این روز عمدتًا بھ این لحاظ از )
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 كار ھر دست می كشیدند كھ نمی خواستند احیانًا مرتكب بدی كردن شوند كھ میترائیسم ارتكاب كار
.بد كوچك را در روز تولد خورشید گناھی بسیار بزرگ می شمرد

: ھای دیگر اقوامجشنیر یلدا در تاث
ین است کھ بیشتر رسوم دین مسیحیت از مھرپرستی و اند ی کھ از شواھد تاریخی حکایت می کامر

 تولد مسیح در یک آقل کھ برگرفتھ شده از تولد میترا در غار مانند.یا میتراییسم برگرفتھ شده است 
یالد مسیح کھ مصادف با یلدا می باشد، نیز از این آیین کھن آریایی گرفتھ شده ماست و ھمچنین شب 

ستاره. کاج کھ در آیین مھر با ستاره ای بر فرازش تزیین می شدین درخت سرو وھمچناست و 
 از این راسرودرخت . ایست کھ بازرگانان را راھنمایی می کند تا بھ میترا در غار برسندنشانھ

 تاریکی بود کھ آثارش را در ادبیاتمان می برابردری و مقاومتآزادگروی دوست داشتند کھ نماد 
 این روی در کشورھای اروپایی مرسوم شد کھ محیط طبیعی ازکاجدرخت .یمتوانیم بھ وفور بیاب
 است و تولد معنی بھناتال ریشۀ رومی ازنوئلھمچنین کلمھ  . بھتر بودکاجآنھا برای رویش 

 با کالھی شبیھ کاله بابانوئل.ھمان گونھ کھ ذکر شد نام جشن رومیان ناتالیس اینوکتوس بوده است 
.ر ظاھر می شودموبدان آیین مھ

، مصادف با شب چلھ، » خورشیدباززاییده شدن« سال پیش در مصر باستان جشن ٤٠٠٠ حدود در
 ماه سال ١٢ روز، بھ نشانھ ی ١٢ از سال بھ مدت ھنگاممصریان در این .برگزار می شده است

.اشتندی پرداختند و پیروزی نور بر تاریکی را گرامی می دمخورشیدی، بھ جشن و پای کوبی 
ی تزیین مکان برگزاری جشن استفاده می نمودند کھ نشانھ ی پایان سال برا برگ نخل ١٢ھم چنین از 

. استبودهو آغاز سال نو 
خورشید خداوند خورشید بوده است و آ ن را بزرگداشت یونان قدیم نیز، اولین روز زمستان روز در

از ریشھ کلمھ ناتال کھ در باال اشاره شد برگرفتھ کھ ( می نامیدندانویکتوس، ناتالیس ،شکست  ناپذیر
. و معنی اش میالد و تولد است استشده  یز باقی نریشھ ھای یلدا در جشن دیگر مرسوم در یونان )

.کرداشارهساتورنمانده است از مھمترین این جشن ھای می توان بھ جشن 
این . مناسبت چلھ برگزار می کنند بھ جشن ھای مشابھیھم اکنون قسمت ھایی از روسیھ  جنوبی  در

پختن نان شیرینی محلی بھ صورت موجودات زنده، . مراسم شب چلھ داردباآیین ھا شباھت بسیاری 
 کشت و بذر پاشی بھ صورت تمثیلی و باز سازی مراسم کشت، گوناگون،بازی ھای محلی 

تن پشم از سقف، پاشیدن گندم  چربی، گذاشتن پوستین روی ھر پنجره، آویخباپوشانیدن سطح کلبھ 
یاط، ترانھ خوانی و رقص و آواز و مھم تر از ھمھ قربانی کردن جانوران از آیین ھای حبھ محوطھ 

یکی دیگر از آیین ھای شب ھای جشن، فالگیری بود و پیشگویی .یژه این جشن بوده و ھست و
ی خورند منیز کم و بیش بھ چشم ھمین آیین ھا در روستاھای ایران .یدادھای احتمالی سال آیندهرو

.کھ نشان از ھمانندی جشن یلدا در ایران و روسیھ دارند
برگزار می کنند و با روشن کردن )جشن درخت(»ایالنوت« نیز در این شب جشنی با نام یھودیان

.ی پردازندمشمع بھ نیایش 
ا بھ شب نشینی و بگو  و تا پاسی از شب رخورندیان نیز در شب یلدا آجیل مشکل گشا می آشور

.یل کرده آشوری تفال با دیوان حافظ نیز رواج داردتحصبخند می گذرانند و در خانواده ھای 

 نیز سخت گرامي و بزرگ دانستھ ھستندمزدک پیرو كھخرمدینان روز زمستان در نزد نخستین
برگذاریژه در آن روز  مي گردد و آیین ھایي ویاد)خره روز (» روزخرم« با نام آنمي شود و از 

 مي شود كھ دیدهاین مراسم و نیز سالشماري آغاز زمستان ھنوز در میان برخي اقوام .می شود 
.است)تاجیكستاندر شمال افغانستان و جنوب (نمونھ آن تقویم محلي پامیر و بدخشان 
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(Zend"یا "زند "واژه )ترجمھ "یا "تفسیر"بھ معناي "  ھاي متون پھلوي بھ بھ آخرین متمم"
این تفسیرھا کھ مربوط بھ اوایل دوره ساسانیان ھستند، . مي شوداطالقزبان فارسي میانھ و پازند 

كھ بھ زبان ( مذھبي نوشتھ نشدند؛ بلكھ براي آموزش ھاي مذھبي بھ عموم متونبراي استفاده 
.مورد استفاده قرار گرفتند) نمي كردند تکلماوستایي 

بھ عنوان رھایی بخش است کھ در آیین )سودرسان،دانا(یانسسوش یا یانتسوش یا ینتسوش
.ی  منجی نھائی زمین بشمار می رودزردشت

 اشاره ، و در آنھا می توان باورھای وی را یافتاستکھ سروده ھای خود زرتشت )گاتھا( گاھان در
سخن از )٣ بند ۴٣یسنا (گاھان  چنین می نماید کھ در بندی از اماچندانی بھ پایان جھان نشده است، 

ینده می آید و راه نجات را می یابد، ھمچنین در گاھان چند بار بھ واژه سوشینت آمردی است کھ در 
یخوریم کھ در ادبیات بعدی زرتشت بھ صورت سوشیانس در آمده و منجی نھائی زرتشتی بھ مبر 

. می آیدشمار
ھم چنین ازافزون .سوشیانت خوانده شده است،نشا پیرو میان زرتشت نیز بھ ھنگام زندگی درخود

یانت بصورت جمع آورده شده است و این یعنی کھ تعداد سوشیانت ھا یکی سوشبر تایید مطلب، 
...نیست  کی رخشندگی آفتاب دین رخشان پیروزی جھان را بر خواھد گرفت؟دی مزدا سپیدۀ ک:

وانی و زیادگی خواھند یافت تا از پرتو کار و  تابان خواھد ساخت؟ کی سوشیانت ھا فراراھمھ جا 
یرو پزرتشت کھ اینک سوشیانتی برای آموزش مردم برپاست و منم،.ین گسترده شوددکردارشان،

.تو ھستم ای اھورا
ی کھ پرتو راستی وجودشان را فرا گرفتھ، کھ با آنانکجایند : توصیف سوشیانت می آید کھدر

یستادگی کنند و بھ راستی ای مزدا، این چنین کسان اند اھ جو نیرومندی برابر دیویسنان کین
.ی بھ بار نشستن آیین با دیوان و دیوپرستان بھ پیکار برخواستھ اندبرارھانندگان، سوشیانت ھا کھ 

است بودن از ویژگی ھای سوشیانت دانا
بر جای مانده  روی زمین رخت بر نبستھ و نطفھ ی اززردشت : م62یھ ی یشت سیزدھم ،بند برپا

 در ھنگام بھ پایان رسیدن زمان، دوشیزه ای ، روزی.کنند فروشی نگاھبانی می 99999و آن را 
 این دوشیزه نام. تمام دشمنی دیوھا و مردم پیروز خواھد شدبرازین نطفھ بارور خواھد شد کھ 

یز یاد ن)گھ وفِذریوَن(و )سروتَت فِذری(ی می باشد واز دو دوشیزۀ دیگر بھ نام ھایفِذراِرِدَت 
.می شود 

یَسنان کھ آخرین شان سوشیانت است، از آنھا مَزَد از نطفھ زردشت بارور شده و سھ موعود سھاین
 کھ با ظھور وی ، رستاخیز مردگان باشد اَستوَت اِرِتَھ میبخشنام دیگر این رھایی .زاده خواھد شد

.ی رسدم شده و عمر جھان مادی بھ سر شروع
 ریگ ودا ناجی موعود آمده، بنابراین سوشانت درو چون . قدیمی تر از زرتشت استین ھندوآئ

. در شیعھ شباھت بھ سوشانت داردزمانامام .میتواند از ھندو کپی شده باشد

یژگی است کھ در آیین و دوشیزه زاده شدن، ازیسھ با موعود ھای ادیان دیگرمقایانت در سوش
ی عیسی مسیح از مریم بیان می برا، در مسیحیت نیز )ده از آناھیتازاده ش(مھرپرستی برای میترا 

.شود

یانھ است کھ م یکی از کتاب ھای نوشتھ شده بھ زبان پارسی نامنامھیرازواَردا یا  نامھیرافواَردا
.از پیش از اسالم بجا مانده است

نامھ اویرافوده و اردیده پارسیان صاحب معراج بعقیراف مقدس، نام یکی از موبدان کھ بھ و
یراف شباھت زیادی با کمدی الھی دانتھ دارد و پژوھشگران وارداداستان دینی .نامھ اوستمعراج
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اردا ترجمھ ، آفریدن اثر خود از منابع عربی یاری گرفتھ و آن منابعدربر این باورند کھ دانتھ 
. نامھ بھ عربی بوده استیرافو

این . از دوزخ در زرتشتیگری بدست می دھدراتصویر جامعی نامھ ویراف معروف ارداکتاب
یر درآمده است، یکی از منابع مھم تاریخ تحرترجمھ و کتاب کھ ظاھرأ درقرن سوم ھجری برشتھ 

ی کتاب چنین برمی آید کھ متن اصلی پھلوی آن بھ محتوااز .شفاھی آئین باستانی زرتشتی است
تاب داستان سفریکی از قدیسین دین زرتشت بھ وادی روح ک.استاواخر دوره ساسانی تعلق داشتھ 

ویراف را مؤبدان آئین اردا. کھ او را اردا بمعنای قدیس لقب داده انددارداین مرد ویراف نام .است
ی مخدر و مقدس می خورانند کھ تحت تأثیر آن وی بھ مدت سھ شبانھ روز بھ خواب شربتمزدیسنی 

گرچھ . سیروسلوک روحی خود را برای دیگران بازگو می کندی رود و پس از بیداری داستانم
یھ بھ شب سیروسلوک روحی اردا ویراف جنبھ موھومی دارد و آشکارا از تأثیر بنگ یا مخدری قصھ

 داشتھ اند را وجھنمآن سرچشمھ گرفتھ است، ولی منبعی بی نظیر از برداشتی کھ زرتشیان ازبھشت 
.بھ ما ارائھ می دھد

 زرتشت است، کھ روزگار ایزدان باستانی آریایی یا ھندوایرانی پیش از ازیثرهم یا رایتم،مِھر
پس از ظھور زرتشت .ی باشدمنماد او خورشید .معنی عھد و پیمان و محبت و خورشید نیز می دھد

 ورود بھ ایران نیروھای طبیعت مثلھنگامآریائیان .یكى از ایزدان یا فرشتگان آیین مزدیسنا گردید
خدایانی را ھم كھ مظھر قواى . را مى پرستیده اندآبخورشید و ماه و ستارگان و آتش و خاك و باد و 

در بین این خدایان برتر از ھمھ ایندرا بوده است كھ اژدھاكش .مى خوانده اند»دئوه«طبیعت بوده اند 
 آن ایران بین آریاھاى این خدا با این نام در. رعد و برق و جنگ بھ شمار مى آمده استپروردگارو 

جاى آن را )مھر(نزد ایرانیان ظاھرًا پرستش میترا .رواج را كھ میان ھندوان مى داشت نیافت
. درآمدمردودگرفت و ایندرا رفتھ رفتھ و بھ خصوص بعد از زردشت در ردیف دیوان 

از جملھ .ه استیان و ساسانیان را در خود جای دادھخامنش یادمان ھایی از عیالمیان،  رستمنقش
 آرامگاه چند تن از پادشاھان ھخامنشی، از جملھ داریوش کبیر و بھیادمان ھای نقش رستم می توان 

 از وقایع مھم دوران ساسانیان، از جملھ تاجگذاری اردشیر بابکان و برجستھ  ھایخشایارشا، نقش
یران و برجستھ نقش اول بر امپراتوران روم، بنایی موسوم بھ کعبھ زرتشت و شاپورپیروزی 

ید واقع شده جمش کیلومتری از تخت 3نقش رستم در فاصلھ .شده ای از دوران عیالمیان اشاره کرد
ی تاریخی دیگر، مکان ھااست و نام آن مانند نام ھای تخت جمشید، نقش رجب و بسیاری نام ھای 

.وجھ تسمیھ تاریخی ندارد
ھر چھار آرامگاه شکلی صلیبی دارند .گرفتھ استی جا چھار شاه ھخامنشی در نقش رستم آرامگاه

. سطح زمین قرار دارندازو در دل کوه با ارتفاع قابل توجھی 

را بھ پایان می رسانیم، این نکتھ قابل ذکر است کھ این آیین ھمیشھ "آیین زرتشت"اکنون کھ فصل 
ی دوازده ماه در حال جشن در این دوران ایرانیان سال.مترادف است با تاریخ ایران قبل از اسالم

.گرفتن بوده اند
این جشنھا ھیچگونھ مغایرتی با تعالیم اسالم نداشتھ و بھمین دلیل در این ھزار و چھارصد سال، این 

.آداب و رسوم در میان ایرانیان از بین نرفتھ است
ودشان سعی از سیصد سال پیش تاکنون، عده ای برای بازار گرمی دکان خ:معذلک بعدًا خواھیم دید

کرده اند این جشنھا را مغایر با تعلیمات اسالم معرفی کرده و سالی دوازده ماه غزاداری را 
.جایگزین سالی دوازده ماه جشن و شادی ایرانیان بکنند
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یخ یھودتار

 بھ یک سری اعتقادات بودند کھ معتقد، عده ای  در خاورمیانھ اجرا میشد قوانین ھمورائیزمانیکھ
ینی میدانستند بنام یھود و در آن موقع مجموعھ آئداستانھا و قوانین شفاھی، خود را پیرو بر اساس 

صدھا کیلومتر آنطرفتر .یھ تلمود در دست موبدانشان بودشباین دستورات در نوشتھ ھائی تقریبًا 
. ھم در حال گسترش بودزرتشتبطرف شرق آئین 

و یھود ھرگز برای توسعھ اعتقادات خودشان زرتشت یعنی ، دین آن زمان در خاور میانھدو
 دین یھود فقط برای قوم یھود است و حتی اگر کسی چون.متوصل بھ تبلیغ و یا فشار نشده اند
ی دارد کھ بنظر میرسد بنیانگذاران این دین نمیخواستھ اند سختبخواھد یھودی بشود آنچنان شرایط 

.د بشودیره حفاظتی این دین واردابجز قوم یھود کسی در 
 بوده و ھیچگاه موبدان زرتشتی حتی بعد از کشور گشائی زرتشت بھ آئین دیگران از تعالیم احترام

 مردم ، شرقخیلی پیشتر، درمسلمًا .ھای مغلوب را زرتشتی بکنندکشورایرانیان سعی نکرده اند 
.ی ریگ ودا را میخواندندھامتمدن ھند و پیرو آئین برھما سرود 

 سال پیش تا کنون رشدی معادل افزایش ھزاردین زرتشت و یھود از چھار دو ن این  این پیروابنابر
 بھ ادیان دیگرگرویده و  بھ زوری دینیجنگھا منھای تعداد پیروانشان کھ در )زاد و ولد(جمعیتشان

.یا کشتھ شده اند را دارند
و صدور فرمان حقوق بشر  تا تولد مسیح، فتح بابل  پیشسالیر گذار ترین واقعھ بین چھار ھزار تاث

.کورش کبیر است
 فرمان کورش بر لوحھ ای نوشتھ شده و اکنون این لوحۀ بابل، پانصد سال پیش، بعد از فتح دوھزار

 توسط نگارنده این فرمان با تغییراتی،. ملل نصب شده استسازماناستوانھ ای باالی در ورودی 
ھرچند کورش دراین فرمان، ذکری از . عزرا، درست وسط تورات قرار داردکتابتورات در 

 ولی نگارنده تورات سالھا بعد وقتی تورات را مینویسد، کورش را پیغمبر و نکردهفرمان الھی 
. کھ خداوند بھ او دستور داده چکار بکند میداندخداوندمامور 
و مکررًا  تورات بعد از کتاب عزرا، ھمیشھ شاھان ایران را بنحوی در رابطھ با خدا دانستھ نصف
 تورات داستان شاھان یھود است ولی شاھان ایران، مخصوصًا  . استیاد کردهشاھاناز این 

کورش و شاھان دیگر ھمچون داریوش و اردشیر و خشایار شاه بھ نیکی در تورات از آنھا یاد شده 
.است

ی کھ بروی  گذاشتھ شود بین وقایع مستند تاریخفرق از بازگو کردن این مطالب آنست کھ غرض
آزمایشات علمی ثابت شده و داستانھای اسطوره ای  باامروزهسنگ نوشتھ شده ویا واقعیاتی کھ 

یران باستان ایقت ھمانگونھ کھ حکیم ابوالقاسم فردوسی با جمع آوری داستانھای پراکنده درحق.دینی
د، عزرا این خاخام  آورنظمو از ھمھ مھمتر شاھنامھ منصوری تاریخ و گذشتھ ایران باستان را بھ 

 کنعان، باحمایت شاھان ایرانی دریھودی بعد از رھائی از زندان بابلیھا توسط کورش و سکونت 
 درحقیقت عزرا برای .یکھ شنیده بود نوشتداستانھااتورات را از روی حافظھ قوی و بیاد آوردن 

دوسی نزد ایرانیان بسی مقام و منزلت فر.ی برای ایرانیانفردوسقوم یھود ھمان کاری را کرد کھ 
. قوم یھود باید باشدنزدباالتر از مقام عزرا 

: است این داستان تاریخی گفتھ شودالزم از پرداختن بھ تاریخ نگارش تورات قبل
 شدن انگلیسی ھا بر خاک عراق، باستان شناسان مسلط از فرو پاشی امپراطوری عثمانی و بعد

4000از میان ھزاران قطعھ آثار .ی در بین النھرین کردنداانگلیسی شروع بھ حفاری ھای گسترده 
سال پیش کھ از زیر خاک یبرون آوردند و بھ انگلستان بردند نوشتھ ھائی بھ اولین خطوط دوران 

. سالھا در لندن نگھداری میشد چون کسی نمیتوانست آنرا ترجمھ کندکھتمدن سومری بود 
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تان سیل بزرگی است کھ حدود پنج ھزار سال پیش بوقوع  شدند و آن داسترجمھباالخره این خطوط 
یل کھ در نوع خود حتی تا این تاریخ بی نظیر بوده از ترکیب دوواقعھ کھ یکی آب ساین .پیوستھ
 از کوھھای آرارات گرفتھ تا زاکروس از یک طرف و یک سونامی قوی برخاستھ از برفھاشدن 

.آوردزرگی در بین النھرین بوجود  سیل بیانوس ھند و ترکیب این دو باھم،اوق
 و یا شاید یکی از شاھزادگان سومربنام نوح کھ منصبان این نوشتھ ھا یکی از صاحب براساس

 التجاره خودش اقدام بھ ساختن یک کشتی میکند و ابتکار او مالتاجری بزرگ ھم بوده برای حمل 
 آنھا محوطھ بزرگی برای حمل مواد ی زیادی را بھم چسبانیده و رویمکعبدر این بوده کھ قایقھای 

 ناگھان ، احشام و سایر مال التجاره بار کشتی شده چندین روز کھ قسمتی ازازبعد .دیگرمیسازد
.ین شروع میشودسھمگطوفان 

بعد از یک ھفتھ .تجاره را در ساحل رھا میکنندل مال ابقیھ و تمام فامیلش سوار کشتی شده و نوح
طلبکاران و سرمایھ گذاران طلبشان را از . و نوح بھ ساحل باز میگرددھنشستباالخره طوفان فرو 

بدھی خودش را از باقیمانده ثروتش پرداخت و ،  کھ آدم درستکاری بودنوحونوح می خواھند 
 احتماًال جزیره ای دور دست و خالی از سکنھ بھ . میشود بھ نقطھ ای دور دستمھاجرتمجبور بھ 

.ینبحرروایتی 
 ھزار سال خاخام دانشمند و زیرک یھودی یعنی عزرا ازبعد .اقعھ مستند تاریخی استین یک وا

 شرح طوفان نوح را با ،"پیدایش"یکند، در کتاب اول تورات م شروع بھ نگارش تورات وقتی
.یخی مینویسدتارالھام از این واقعھ 

ی چین و ھند و ایران و یونان  تمام اسطوره ھای ملتھادر آدم و ھوا کھ در تورات نقل شده داستان
 بنابراین عزرا ابتکار دست . از عزرا گفتھ و نوشتھ شده استقبل سالھا ،قدیم بھ اشکال مختلف

.ینش و آدم و ھوا بکارنبرده استآفراولی در باره 

ی پسر سرایا و نوه حلقیا، کاھن بزرگ و. بودھارون نگارنده تورات، از نسل فینحاس نوه ،عزرا
 کتب شریعت یھود را از بر می دانست و احکام شریعت را عزرا.بودن سلطنت یوشیا دورا

یر اردش طول زمان زندگی او در بابل، مورد توجھ اردشیر اول مشھور بھ در.ی کردمرونویسی 
یلیان، اسرائعزرا بھ ھمراه تمام .درازدست قرار گرفت و وی مأموریت یافت بھ اورشلیم برود

تعداد یھودیانی کھ با .رفتند کھ در شاھنشاھی ایران زندگی می کردند بھ اورشلیم کاھنان و الویان
 در ساحل احوا توقف کردند و چندین روزعزرا بھ اورشلیم آمدند ھزار و پانصد تن بودند کھ سھ 

در . نفر از خدمتگزاران ھیکل بودند٢٢٠ی و الونفر از ایشان ٣٨.روز در آن جا روزه گرفتند
ھم بھار، عزرا و دیگر یھودیان مسافرتشان را شروع کردند تا این کھ بھ اورشلیم روز دوازد

 عزرا اختیار داده بود کھ ھر اقدامی را در ارتباط با مذھب یھود بھدر اورشلیم، اردشیر .رسیدند
بھ در بنای دیوار اورشلیم ویم احکام تورات را برای عبرانیان میخوانداورشلاو در .انجام دھد

این کتاب .نوشتھ است عزرا از بخش ھای عھد عتیق است کھ عزرا آن را کتاب.یا یاری رسانیدنحم
 کھ یوسف بن متی، عزرا را دارندیھودیان اعتقاد .بھ زبان عبری قدیمی و آرامی نوشتھ شده است

در اورشلیم دفن کرده است؛ در حالی کھ برخی مورخین یھودی و مسلمان نیز محل دفن او را در 
.زدیکی بصره عراق دانستھ اندن
در . یک معبد باستانی یھود در اورشلیم است کھ اکنون ویران شده استیکلھ یا یکل سلیمانھ

:تورات مقدس عنوان ھیکل برای این بنا بھ کار رفتھ است و بنا بھ روایات کتاب
لیمان آن ھیکل را اما خداوند وعده فرمود پسرش سبسازدداود اراده داشت کھ ھیکلی برای خداوند "
چرا کھ بر طبق عھد عتیق داود خون بسیار بر زمین ).17بابیکم تواریخ، ( اتمام خواھد رسانید بھ

 ھمواره در پی آن شد کھ اموال بسیاری از برای انجام این مقصود داودبدین استصواب .ریختھ بود
 مس و آھن را بدون  صدھزار وزنھ طال و یک میلیون وزنھ نقره وجملھاز آن .جمع نماید
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 بسیاری ھم چوب سرو آزاد فراھم کرد و ھرکس را در ھر شغل کھ استاد مقدار.وزن فراھم کرد
.محلش را معین نمود و  و برحسب فرمایش خدای تعالی ھیکل را طراحی کردهداشتھبود بھ کار 

183600مود و اما سلیمان در سال چھار سلطنت خود بنای ھیکل را شروع ن)5:3پادشاھان،یکم (
 از یھود بودند کھ بھ نوبت کار می کردند، یعنی ده 30000از این ھا . در آن جا مشغول بودنفر

 این بگذشت بنا ازو چون مدت ھفت سال و نیم . از کنعانیان بودند153600ھزار نفر در ھر ماه و 
. گردیدیماورشل قبل از مسیح انجام یافتھ نیکوترین بنای دنیا و فخر 1500در سال 

ی بر پسر سلیمان حملھ برد و گنجینھ ھای ھیکل را مصر شیشق پادشاه ،ی سال بعد از تکمیل بناس
.کردغارت 

بھ اورشلیم حملھ کرده )بخت النصر(یا، نبوکدنصر صدق پیش از میالد زمان حکمرانی 588 سال در
.ساختو بنای ھیکل را بھ تمامی ویران 

ھرودوت جملھ دالیلشان یکی آن است کھ ازاھی ھستند و  ای منکر وجود چنین پرستشگعده
 سال پس از ویرانی ھیکل سلیمان از شھر صور و 150یخ نویسی، تاریونانی، پدر 

یدن می کند، اما کوچک ترین اشاره ای بھ ھیکل سلیمان د)عشتورت(ھیکل اشتارتھ 
.کندنمی 

. کمک دیوان و اجنھ بھ پایان رساند آن جا را باساخت عقیده دارند حضرت سلیمان کار مسلمانان
 کھ می گفتند خود خدا در آن جا اقامت گزیده داشت وسط ھیکل سلیمان فضایی مطھر وجود در

یمی خدایی است کھ معبد متعلق بھ اوست و یا نیروی داتصور بر آن بوده کھ مکان حضور .است
مرتبھ در یوم کیپور اجازۀ ی کاھن اعظم فقط سالی یک حت.الھی او ھمواره در آن حضور دارد

.استورود بھ آن فضا را داشتھ 
 از ده سال تالش و جستجو در ویرانھ ھای ھیکل پسیعھ ای وجود دارد کھ شوالیھ ھای ھیکل شا

 با خود بھ  آنرا مریم مجدلیھ را در این فضا یافتھ اند وباسلیمان، اسناد مربوط بھ ازدواج عیسی 
.اروپا برده اند

یل و انجیاری  رساننده بھ خدا یکی از پیامبران عھد عتیق در  عبری بھ معنی دریخمال یا یمالک
فتح یلھ زبولون بود و پس از قبی از مالک.تنخ عبری بود کھ نامش در بین انبیای کوچک آمده است

نبوت او پس از . عزرا معاصر بوده استومالکی با نحمیا .آزادی قوم یھود والدت یافتبابل و 
)تعطیلی شنبھ( ھدایا و عشر، شکستن سبتپرداختدر زمان مالکی، عدم .و زکریا بوده استحجی 

 مالکی قوم کھ بین بنی اسرائیل شایع بوددرو ازدواج یھودیان با زنان بیگانھ و رشو خواری کاھنان 
سی یگر اقوام، و نگھ داشتن حرمت سبت و دیگر قوانین شریعت مودرا برای اجتناب از ازدواج با 

ی برا روایات یھودی آمده است کھ مالکی از کاھنین زمان نحمیا بود و پیمان در.متقاعد ساخت
 بھ کتابمتن این .یھودیان کتاب مالکی را وحی الھی می دانند. مھر کرد را اوبازسازی اورشلیم

.  دانندیق میعتبسیاری او را آخرین پیامبر عھد .مالکی در اورشلیم درگذشت.شکل شعر بلند است

مادرش . عمران پسر قھات پسر الوی پسر یعقوب پسر ابراھیم بودپسر، عزرانوشتھطبقی، موس
 بھ بنا.برادر بزرگترش ھارون یا اَرون نام داشت.یوکابد دختر الوی و خواھرش مریم یاغی بود

فرعون آسیھ ھمسرروایت تورات و قرآن، مادر موسی او را در سبدی انداختھ بھ رود نیل سپرد و 
یرند و موسی در بپذآسیھ، فرعون را راضی کرد کھ موسی را بھ فرزندی .او را از آب گرفت

. و بھ مدین رفتگرفتموسی بھ جرم کشتن یک قبطی تحت تعقیب قرار .دربار فرعون رشد یافت
اه باآن گ. داشت، خدمت کردنامدر آن جا ھشت سال بھ کاھن مدین کھ بنا بھ روایت قرآن، شعیب، 

 مسیحیان، مسلمانان در بازگشت از مدین، بنا بھ اعتقاد یھودیان،.صپوراه دختر شعیب ازدواج کرد
موسی بھ ھمراھی .یامبری بنی اسرائیل برگزیده شدپبھ موسی از سوی خدا وحی شد و او بھ 
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سرائیل ھم چنین موسی بنی ا. را بھ یکتاپرستی فراخوانداوبرادرش ھارون بھ نزد فرعون رفت و 
بنا بھ اعتقاد یھود، ده فرمان، در کوه طور بھ موسی الھام شد .کردرا در خروج از مصر رھبری 

.استموسی در نزد مسلمانان بھ کلیم اهللا مشھور . یھود را تشکیل می دھدقومکھ پایھ ھای شریعت 
م او را از نام نا. معنی شفادھنده، یکی از چھار زن برگزیده در دین اسالم استبھ لغت دریھآس
معاصربر اساس قرآن و روایات اسالمی، آسیھ ھمسر فرعون .یا ملکھ مصر مشتق دانستھ اندآمن

یھ آسبر اساس قرآن، .مورخان او را ھمسر فرعون مصر رامسس دوم دانستھ اند.موسی است
.یب کردترغھنگامی کھ موسی را از آب گرفتند حاضر بود و فرعون را بھ زنده نگاه داشتن موسی 

مسلمانان .ی ایمان آوردموسبھ اعتقاد مسلمانان، آسیھ یکی از نخستین کسانی بود کھ بھ دین توحیدی 
.آسیھ را از چھارزن مقدس برگزیده می دانند

تمام . بوده کھ قبًال مفصل بھ آن پرداختھ ایممصر دوم مشھورترین و بزرگترین فرعون رامسس
 موجود است کھ ھیچگونھ اشاره ای بھ چنین وقایع بزرگی ماندهوقایع دورانش در کتیبھ ھای باقی 

.استکھ در تورات آمده نشده 

کتاباین . یکی از کتاب ھای مذھبی یھود می باشد کھ از تالیفات خاخام ھا می باشدیعبر بھ تلمود
.دارای دو بخش میشناه و جیمارا می باشد

زبان عبری با زبان عربی بسیار نزدیک است و (. در لغت بھ معنای آموزش و تعلیم است تلمود
. عربی بھ کار می رود ھم ریشھ با نلمود است درتلمیذ بھ معنای فراگیرندۀ آموزش کھ  این )

یدتی و عمل آئین یھود است کھ اززمان پیدایش تا بھ حال مورد عقمجموعھ فرھنگی کامل از نظام 
بھ نوعی می توان .یھود تدوین شده است )فریسی( کاھنان و علمای توسطتلمود .توجھ آنان بوده

. از کتاب مقدس استجامعگفت تلمود تفسیری 
 تلمود ستون اصلى آن خواھد بود كھ از فراز باشد، كتاب مقدس سنگ زاویھ و شالوده یھودیت اگر

تلمود از .كند و عقالنى یھودیت را پشتیبانى مىمعنوىبنیادھا سربرآورده، كل بنا و عمارت 
. یھودى و ستون فقرات خالقیت و حیات ملى آن استفرھنگترین كتاب در بسیارى جھات، مھم

این . سھ دین ابراھیمی است کھ پیروان آن عمومًا فرزندان قوم بنی اسرائیل ھستنداز یکی یھودیت
منسوبپیامبر یھودیان موسی و کتابی کھ بھ وی .ین نخستین دین ابراھیمی بھ شمار می رودد
.ی کنند تورات توسط عزرا نوشتھ شدهم
در ایران، از .است»جھود« و پارسی این واژه شدهواژه ای عربی است کھ وارد فارسی »یھود«

در قدیم واژه . نیز برای نامیدن یھودیان استفاده می شوداهللایعنی پیرو موسی کلیم »کلیمی«عنوان 
فاده می شد، اما پس از ازبین رفتن باقی قبایل بودند است»یھودا«یلھ قبیھود برای افرادی کھ از 

. کم برای اطالق بھ دین این افراد بھ کار گرفتھ شدکمبنی اسرائیل، 
 فلسطینیان و اقوام دیگر در سرزمین ھای کنعان، ھمراهیھودیان بیش از پنج ھزار سال است کھ بھ 

.ی زیستھ اندماسرائیل و فلسطین فعلی 

ی در کوه حوریب آغاز شد، و بھ نام ھاای موسن با آمدن دستور خدایی بر یدایش این دیپنقطھ عطف 
رابرت ھیوم در کتاب .یمی و دین یھودی خوانده شدهکلدین عبری، دین بنی اسرائیل، دین :چون

 نخستین بار در حدود یکصد سال پیش از میالد مسیح در ادبیات واژهاین «ادیان زنده جھان می گوید 
 رفتھ است و واژه دیگری کھ تمام تاریخ این دین را در بر بگیرد، وجود کارھ  یھودی ب-یونانی
نخست دعوت بنی اسرائیل بھ عبادت .یت اصلی، موسی، بر دو چرخھ استوار بودمأمور.».ندارد

موسی با آوردن .خدای یکتا یا یھوا و دوم آزادی قوم بنی اسرائیل از اسارت فرعون مصر بود
ی رھبربعد از موسی، یوشع .ند، قوم خود را بھ راه رستگاری ھدایت نمود از جانب خداوتورات

 و خودشانبنی اسرائیل را برعھده گرفت و بعد از یوشع، پیامبران زیادی با آوردن کتابھای 
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مجموعھ پنج کتاب (یھودیان، عھد قدیم .تکمیل تورات، ھدایت قوم بنی اسرائیل را عھده  دار شدند
ی دانند، تعالیمی کھ از مرا محصول تعالیم انبیا، خود )یر کتابھای دیگرمنصوب بھ موسی و سا

.ختم می شود) قبل از میالد١۶٠حدود (شروع و بھ مالکی )سال قبال از میالد١٢۵٠حدود (موسی 
از عھد قدیم دو نسخھ .یل محسوب می شوداسرائعھد قدیم، میراث گرانبھای موسی و پیامبران بنی 

 اصلی، یعنی عبری و دیگری بھ زبان یونانی زبانیکی بھ : و در دسترس استمھم قدیمی موجود
یم بھ ھاقدیمی ترین نام عبری کتاب مقدس سفر. استمعروف)با ھفتادتنان(کھ بھ ترجمھ سبعینیھ 

.ی باشدممعنای الکتب 

.اندیش از ھزار سال بھ رشتھ تحریر در آمده ب کتاب است کھ در دوره ای ٣٩ قدیم شامل عھد
 واالئی قائلند و آن را الھام خداوند بر نویسندگان کتاب تقدسیھودیان و مسیحیان برای کتاب مقدس، 

 کھ کتاب مقدس دو مؤلف دارد یکی خدا و دیگری بشر و بین  ایندو باورندمقدس می دانند و بر این 
.ی جدایی وجود نداردبشرعنصر خدایی و 

، کھ در منطقھ بالکان و سرزمین ھای اسالونشین )خداوست بھ معنی د( دینی مسیحی بوگومیلجنبش
گسترش . مقدس می پذیرد، اما عھد عتیق را جعلی می داندکتابظھور کرد، عھد جدید را بھ عنوان 

 میالدی بھ دستور حکومت ١١٠٠یھ، موجب شد تا در حوالی سال قسطنطنسریع این فرق در 
 بخشی از این فرقھ بھ ١۵در سده .زیل سوزانده شودیر و رھبرشان، بادستگبیزانس، رھبران فرقھ 

اسالم نیز کتاب تورات را کتاب الھی دانستھ و پیروی از آن را برای مسلمانان .یدندگرواسالم 
. می داند، اما کتابی کھ امروز در دست است را تحریف شده می داندواجب

تقسیم )نوشتھ ھا(، و کتوبیم )پیامبران(م ، نبودی) پنجگانھاسفارقانون یا ( قدیم بھ سھ بخش تورات عھد
این . سال بر موسی وحی شد۴٠می باشد کھ در مدت )ع( کتاب موسی پنجتورات شامل .می شود

.ی و نبوت استوحبخش سرچشمھ اصلی 
بخش .یدایش، خروج، الویان، اعداد و تثینھ استپبھ نام ھای )سفر( دارای پنج کتاب تورات

(متقدم(یش گام پ پیامبران خشچھدوبپیامبران، دارای  صحیفھ یوشع، داوران، سموئیل اول، سموئیل )
کھ دارای کتابھای اشعیا، ارمیا، و تمام )متأخر( پیامبران پایانی و)دوم، پادشاھان اول و دوم

بخش .ظھور کرده ا ند) سال پیش از میالد١۶٠(یگر است کھ تا پیش از مسیحی دپیامبران کوچک 
یش سوم از زمان کھن است کھ شمار آن بھ دوازده می  رسد و دارای مزامیر، امثال، داگرنوشتھ ھا، 

.می شوند... غزلھا و غزل
 بر این باورند کھ اسفار را موسی ننوشتھ، بلکھ پژوھشگران باید اضافھ کنیم کھ بسیاری از البتھ

 رشتھ نوشتاری درآمده یات سیصد و چھار سال بعد از اومیباشد کھ بھرواسرگذشت موسی مبتنی بر 
. استموجودو بھ صورت حکایت 

 توسط موسی نوشتھ شده کھ بھ یوشع جانشین موسی داده تورات بر اعتقادات یھود پنج کتاب اول بنا
.ی و ھفت سال بعد در جشن مظال آنھا را برای یھودیان بخواندنگھدارمیشود کھ در تابوت عھد 

سطینیھا میافتد ولی بعد از پیدا شدن تابوت بار دیگر در  تورات بدست فلوولی در جنگ، تابوت 
یت المقدس توسط بابلیھا مفقود میگردد تا کھ نھایتًا عرزا بعد از فرمان کورش از بزمان محاصره 

 و بھ این ترتیب اولین نسخھ تورات توسط سدی قوی خودش آنچھ را کھ بیاد داشتھ مینوحافظھروی 
 سال شصت و چھار قبل از میالد یعنی حدود چھارصد سال تات نوشتن تورا.عزرا نوشتھ میشود

ی از مزامیر در زمان سلوکیھا نوشتھ شده اما تکمیل تورات تا قسمتادامھ داشتھ و کتابھای دانیال و 
 مجمع یامینا بھ درزا کشید و در این مجمع، توراتی کھ امروز در دست زمانسال نود میالدی یعنی 

.دیب رسیتصوما میباشد بھ 
ی تورات و اسناد پیدایش و تاریخ تکامل جھان تا دوران داستانھا کتیبھ، نوشتھ وشباھتی بین سند،

 ھای کشف شده از مصر زمان فراعنھ کھ کوچکترین حوادث آن نوشتھ.کورش وجود ندارد
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 حتی اشاره ای ھم بھ ھیچ یک از داستانھای تورات مثل عزیز مصر انددوران را ثبت میکرده 
. دریا و غیره نمیکندشدن موسی، باز ،)یوسف(

 شاھان ایرانی شخصیتی پیامبر گونھ داده اند، اما الاقل بھ تورات بعد از عزرا، ھرچند نگارندگان
اما داستانھای مربوط بھ .ینی را با حقایق تاریخی کمی مخلوط کننددسعی کرده اند کھ اسطوره ھا 

. مافوق تصور ھستند ھمگی پر از معجزه وکوروششاھان یھود قبل از 
ی میشود کھ چرا خداوند آفریننده این کائنات کھ عصبانی یک غیر یھودی تورات را میخواند، وقت

ی است بھ زمین آمده و با ابراھیم خلیل قراردادی بستھ کھ نورپھنای آن بیش از صد ملیارد سال 
ختنھ بشوند بھ آنھا ھرچھ را است مبنی بر اینکھ اگر مردان قوم یھود "یمابراھقرارداد "معروف بھ 

را خواھد داد و صدھا داستان دیگر کھ ھمگی داللت بر آن دارد کھ خداوند این جھان بخواھندکھ 
 نفس میداده بھ بھرحال این بھ یھودیان اعتماد .فقط بھ این منظور آفریده کھ مواظب قوم یھود باشد

.ود اجرا کنندکھ سایر فرامین خوب را کھ باعث سعادت دنیوی آنھا میش
اسطوره ای جاودانیست کھ خواننده و پیروان آنرا .باشد ھا الزم نیست کھ سرتاسر حقیقت اسطوره

.برساندبھ سر منزل خوشبختی 
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یحیتمس

 اعتقاد بھ خدایان گوناگون بر فلسطین و بسیاری از با عیسی مسیح زمانی بود کھ رومیان تولد
 یھودی ھم معابد خودشان را اداره کرده و ھم عامل اھنانکملتھای مجاورآن حکومت میکردند و 

این یک اتحاد طبیعی بود از آن جھت کھ یھودیان بنا نداشتند .بودنددریافت مالیات برای رومیان 
بنابراین دین. و رومیان ھم فقط در پی حکومت و دریافت مالیات بودندبکنندرومیان را یھودی 

.ی ھم نبوده و در حقیقت در خدمت ھم بودندیدی براتھد رومیان وحکومتیھود
ض بھ وضع موجود، خود را ازدر  چنین شرایطی عیسی کھ خودش یک کاھن یھودی بود با اعترا

.ی و مردم را موعظھ میکردمعرفنوادگان داود و آخرین پادشاه یھود 

احتراز از  مملو از محبت و دوست داشتن و توراتیمات عیسی مسیح برخالف دستورات خشن تعل
(موعظھ سر کوه" فکری او در فلسفھ خالصھ تعالیم عیسی مسیح و .خشونت بود )5متی "

. انجیل است و شاید بتوان گفت عصارهمشھورترین بخش

یدی را موعظھ میکرد ولی ھیچگاه یھودیت و تورات جد عیسی در عمر کوتاه خود اعتقادات ھرچند
ی موعود معرفی میکرد کھ مالکی در آخرین کتاب ناجرا نفی نکرده، برعکس خود را ھمان 

آنچھ عیسی میگفت منافع کاھنان یھودی را کھ در . میدادهراتورات، چھارصد سال قبل نوید آمدنش 
 ولی این کاھنان کھ .انداختی منین فرمانروائی میکردند بخطر فلسطحقیقت بھ کمک رومیان بر 

یتوانستند ادعای عیسی مبنی بر نواده نمسطوره است خوب میدانستند کھ داستانھای تورات ھمانا ا
 کسی ادعا کند کھ از نسل بیست و ھشتم ھرکول کھاین بمانند آن آنست .داود بودن را قبول کنند

بنابراین تازمانیکھ عیسی مردم فقیر را ! ایرانی استقھرمانقھرمان افسانھ ای یونان یا رستم 
رستگاری میدانست، کاھنان با او کاری نداشتند و چھ بسا یچارگی را راه بموعظھ میکرد و فقر و 

 ولی وقتی عیسی .ی میدیدند کھ از شورش و انقالب فقرا جلوگیری میکنداعیسی را وسیلھ 
این زنگ خطری برای کاھنان یھودی )24-17متی (یات را بھ مسخره گرفت مالموضوع پرداخت 

 صادر کردند در حالیکھ کمین سال زندگیش مصلوب کردن او را در سی و یحکمبود و نھایتًا 
.ی دست خود را از این جنایت شسترومفرماندار 

پل (کھ بعدھا بنام سنت پل )پل(ی بنام پولس شخص سال بعد از مصلوب شدن عیسی مسیح، ھفت
 در ابتدا از مخالفین کھپل . در اروپا بنیان میگذاردراشناختھ میشود، انتشار مسیحیت )مقدس
یحیان بود و از مأمورین الیق دربار روم در زمینھ آزار مسیحیان بھ شمار می رفت، مست سرسخ

او سپس .کامًال متحول میگردد)در مسیر جاده دمشق( برخورد فرا طبیعی خود با مسیح ازپس 
شاگردانیرو مأموریتی کھ خود عیسی مسیح در ھمان برخورد ماورایی بھ او محول نمود بھ جمع پ

نامھ ھایی بھ اقوام (پولس رسالھ ھای خود را .ست و سفیر مسیح برای غیر یھودیان گردیدمسیح پیو
 مسیح بھ آسمان صعودبعد از )مختلف در شرح چیستی مسیحیت و ارتباط با نخستین کلیساھا

ی، مژده ھای آمدن مسیح زندگدر این نامھ ھای او عقاید کلی مسیحیت را در مورد فلسفھ .نگاشت
مجموعھ دستوراتی کھ خداوند برای (یعتشر، تفاوت ایمان و )در کتب عھد عتیق(ور او پیش از ظھ

، ) وضع نمود و در کتاب تورات مکتوب استبشرنخستین بار در زمان موسای پیامبر برای نوع 
برابری (ی اخالقی، خداوند بودن عیسای ناصری آموزه ھاآموزه ھای مسیح در مورد محبت و سایر 

.ی از این دست را بیان داشتھ استمسائلو ) ذات خداوندعیسای مسیح با
 خاطراتی را کھ داشت فراموش میشد زنده کرد وبھ این خود در حقیقت با تبلیغات طاقت فرسای پل

 پنج سال بعد از شروع ماموریت پل، شمعون . پل میباشداروپاترتیب بانی انتشار مسیحیت در 
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.ین پاپ، نخستین جامعھ مسیحی را در رم بنیان میگذاردیح و اولمسب بھ پطرس از حواریون قمل
 بھ آتش سوزی رم میشوند و بدستور امپراتور نرون متھم سال شصت و چھار میالدی مسیحیان در

.ھم کشتھ میشود)سنت پیتر(پطرس قدیس . بھ مرگ میشوندمحکومتعداد زیادی مسیحی شکنجھ و 
 از شورش یھودیان بشدت تخریب میکنند و در این دبع ھفتاد میالدی رومیھا اورشلیم را سال

. بھ رشد مسیحی تبدیل میشودروسالھاست کھ روم بھ مرکز حرکت ھای 
، مرقس )متیو(متی : چھار کتاب توسط شاگردان مسیحدر یا مژده ابتدا یل بمعنی خبر خوشانج

د، وقایع زندگی، نوشتھ شده کھ ھر چھار کتاب شرح تول)جان(و یوحنا )لوک(، لوقا )مارک(
. از چھار زاویھ مختلفاستتعالیم، مرگ وقیام مسیح 

. میالدی در حبشھ درگذشتچھارکتابش را در سوریھ نوشت و در سی و ی مت
یان در سال شصت و ھفت میالدی او را کشتند و مصر کتابش را در شصت میالدی نوشت و مرقس

.جسدش را آتش زدند
او از یاران پل .یل، نیز کتاب اعمال رسوالن را نوشتھانجن کتاب  پزشک بود و عالوه بر سومیلوقا

.لوقا در ھشتاد و چھار میالدی در یونان درگذشت.بودو ھمراه او در زندان رم 
انجیل بھ زبان مکاشفھ، آخرین کتاب. دیگر انجیل استکتاب نویسنده کتاب چھارم و چندین یوحنا

سیحیان تحت فشار و آزار رومیان بودند لذا یوحنا مطالب  شده کھ منوشتھرمز توسط یوحنا زمانی 
یک میالدی در ازمیر، ترکیھ امروز در سن ویوحنا در سال صد.ی بیان میکندرمزخود را بطور 

.ی درگذشتسالگنود پنج 
 دو میالدی ادامھ داشتھ و در این سال پاپ داماسوس با ھشتاُد کتابھای انجیل تا سال دویست و نوشتن
 کتابھا و تعداد آنھا را تائید نموده و بھ این ترتیب اولین انجیل مورد متون کنسول روم آخرین تشکیل
.یسا منتشر گردیدکلتائید 
 میالدی در سراسر امپراتوری روم، پیروانی را سومی از مذاھب در طول سده ھای دوم و تعداد

فداران زیادی داشت، اما پرستی طریایش ایسوس ومیترانمراسم .برای خود جلب کرده  بودند
 مسیحیت بھ صورت مذھب اصلی مردم روم، در دوران او تا کمک کرد ، در تبلیغمھارت سنت پل

 رومی مورد شکنجھ شدیدی قرار می گرفتند، اما سرانجام امپراتورانمسیحیان غالبًا توسط .در آید
.ی این امپراتوری پذیرفتھ شدرسممسیحیت بھ عنوان دین 

یین رسمی و خدایان رومی در جنگ نبودند و یا تقدیس آوم در مقابل دین ھاای کھ با ی رامپراتور
دین ملی رومیھا .ی بردند، با آزاد اندیشی و تحمل برخورد می کردنمامپراتور را بھ زیر سؤال 

 و تعجبی ندارد کھ دین ھاای کھ دارای جنبھ ھای روحانی و احساسی بودقدری سرد و بی جان 
.یت بیشتری پیدا میکردندمحبوببیشتربودند،

 برادری و اھمیت آن تکیھ می کرد در روم ھواداران وین میترا، الھھ ایرانی نور، کھ روی عشق د
.ین سربازان رومی محبوبیت داشتباین دین بھ  ویژه در .زیادی داشت

عت در مسیحیت بھ سر. رومی را جلب نموده بودزنانیین لیموس، الھھ ای مصری، بسیاری از آ
سخنان مسیح کھ برای تمام مردم بسیار نو و تازه .یدا میکردپمیان قشرھای مختلف جامعھ محبوبیت 

مفاھیمی ھمچون مرگ، زندگی، گناه، .یم اصلی زندگی ارائھ می دادمفاھبود، تصویری متفاوت از 
د کھ با بسیاری  از ھمھ مھمتر این سخنان چھره متفاوتی از خداوند ارائھ می داودنیای پس از مرگ 

یم خرافی و غلطی کھ در آن دوران خداوند را بھ شکل یک جبّار ھمیشھ خشمگین معرفی تعالاز 
یز خوانده نکھ عھد جدید )لغتی یونانی بھ معنای مژده(در انجیل .ی کردند، تفاوت اساسی داشتم

 محبت و پدر یخدا خداوند، با عبارات زشده و کتاب مقدس مسیحیان است؛ برای نخستین بار ا
.آسمانی نام برده می شود

.مورد تردید بودند)را می پرستیدندافرادی کھ خدایان متعدد(ین گروه  مسیحیان از دیدگاه پاگانھا اول
و »جشنھای انس« آنھا تصور می کردند مسیحیان برای برگزاری کھدلیل این مسئلھ آن بود 

شت حیوانات قربانی شده در معبد پاگانھا چرا کھ گو.یل می دھندتشکآدمخواری، جلسات سری 
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 خریداری نکرده و ھمچنین در تفریحات عمومی وحشیانھ، شرکت را)کافران بت پرست(
یژه روحانیون یھودی، از مخالفین درجھ اول مسیحیت و گسترش آن بھ ویھودیان و بھ .نمی کردند

 یھودی نشین آن زمان تنھا یون یھودی در منطقھ یھودیھ و سایر مناطقروحان.شمار می رفتند
ابتداتعالیم مسیح و اقدامات عملی او، در .ی و پذیرفتھ شده سیاسی بھ شمار می آمدندرسمقدرت ھای 

 قبول و مورداین تعالیم بھ طور کلی و ریشھ ای مذھب .این صاحبان قدرت را شگفت زده می نمود
یھ قدرت سیاسی پا داشت و اصوًال پذیرفتھ شده ای را کھ سالھا در میان مردم آن منطقھ رواج

یم بسیاری از رسوم و قوانینی تعالبھ عالوه این .روحانیون بھ شمار می آمد، مورد تردید قرار می داد
 ھمچنین توجیھ لزوم وجود خود با آئین ورا کھ روحانیون یھودی صرفًا برای حفظ و تثبیت قدرت 

نگرانی ھایی کھ این مسائل در میان .مودی نمممزوج ساختھ بودند را از اعتبار ساقط یھود
دولت حاکمھ بر منطقھ . بھ مقابلھ با این حرکت برخیزندکھقدرتمندان یھود ایجاد می نمود، سبب شد 

بھ خاطر مسائلی از قبیل نفوذ بیشتر ) قیصر روم تعیین می گردیدامپراطورکھ توسط (در آن زمان،
ی از ایجاد آشوب و مسایلی از این دست، با روحانیون  حفظ انسجام منطقھ و جلوگیرمردم،در میان 

مسالمتیھود کھ در میان مردم صاحب قدرت سیاسی و معنوی بودند، گونھ ای رابطھ دو طرفھ و 
 وقت چندمأموران دولتی بھ خاطر حفظ مصالح امنیتی، با مشورت روحانیون ھر .آمیز داشت

اما . و مردندشدهبسیاری از مسیحیان شکنجھ .دندیکبار مسیحیان را مورد اذیت و آزار قرار می دا
. دادادامھبھ ھر حال، علی رغم شکنجھ و آزار فراوان، مسیحیت بھ گسترش خود 

 تھدید حملھ بربرھا و امپراتوری ایران قرار مورد دوران آشوب بزرگ، کھ امپراتوری روم در
 امپراتور .دفع بال از روم بودندیی قدرتمند برای کمک بھ خداداشت، ھمھ امپراتورھا درجستجوی 

الھھ نور ایرانیان را بھ عنوان خدای خود اعالم کرد، ، میترا،)یالدیم٣١٣ـ  ٢۴۵(دیوکلتیانوس 
خدای مسیحیت را )٣٣٧ـ  ٢٨٠(امپراتور کنستانتین .یت و حفاظت کندحماکھ از امپراتوری 

.نمودگزینش 
 رفت تا آن را از رقیب پس بگیرد، اعالم  میمرو، کنستانتین در حالی کھ بھ طرف ٣١٢ سال در

، »شما با این عالمت پیروز خواھید شد« و جملھ  استکرد کھ نشان مسیحی را روی خورشید دیده 
ی پل میلویان بر روی رودخانھ تیبر، ارتش کنستانتین، بھ رو.را بھ التین روی آن خوانده  است

ان مذھب رسمی امپراتوری روم، جایگاه خود را ی، مسیحیت بھ عنوکوتاھدر مدت .پیروزی رسید
.کردتثبیت 
، برای )شھری نزدیک ایزنیک در ترکیھ امروز(یھنیق شورائی را در شھر 325ین در سال کنستانت

یصد اسقف شرکت س دایر کرد کھ در آن قریب تبیین عقاید مسیحیت و سازماندھی جامعھ مسیحیت،
.یدگردح رسمًا وارد اعتقاد کلیسا طی این شورا الوھیت عیسی مسی.کردند

.نوشتھ می شود)یحیانمسمجموعھ ای از جمالت اعتقادی (یا اعتقاد نامھ نیسناعتقاد نامھ حواریون 
 تا الوھیت مسیح رسمًا وارد اعتقاد بودچنانچھ از اعتقادنامھ نیقیھ ھویدا است، منظور گردھمایی آن 

 فرقھ ھا و افرادی بودند کھ الوھیت مسیح را نامھ،تقاد بعد از تعریف و پذیرش این اع.کلیسا گردد
کھ از پدران اولیھ كلیسا بود و بر ) در اسكندریھ م336–250/256(مانند آریوس :نمی پذیرفتند

الیزال نبوده و در مقامي پایین تر از خداي پدر قرار )عیسي مسیح( خداوندپسراین نظر بود كھ 
و پدر در الوھیت با یكدیگر مشترك نیستند و پسر دون پدر است كھ  عبارت دیگر پسر بھ.داشت

 را زیاديبھ ھر صورت در آن زمان و پس از آن او طرفداران . دیدگاه بھ آریانیسم مشھور استاین
 منجر  نیز شد كھ آنشناختھمیز آدیدگاه آریوس در كنگره نیقیھ بھ عنوان یك عقیده كفر.بدست آورد

.شدندھ نیسن گردید و بھ عنوان بدعت شناختھ بھ تھیھ اعتقاد نام
، را )بعدًا استانبول(یس شده واو دوباره کنستانتینوپول تأس جدید در بیزانس توسط کنستانتین، روم

.یتخت امپراتوری مسیحیت، تعیین نمودپانامگذاری وبھ عنوان 
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Pontifexکنستانتین خودش را  Maximus انتین را بھ عنوان بعضًا کنست. لقب داداعظم یا اسقف
ین رکن ایمان مسیحی یعنی الوھیت عیسی مسیح را، مھمترزیرا .رسول سیزدھم مسیح می شناسند

.او بنیان نھاده است
 چھارم میالدی، مسیحیت بھ صورت دین قرن طول حکومت امپراتور تئودوسیوس، اواخر در

افکار (ذاری در مسیحیت یحی، کافرو بدعت گمسادیان غیر .رسمی امپراتوری روم در می آید
.ی شودمغیر قانونی اعالم )مخالف دیدگاھھای کلیسا



110

 از ظھور اسالمقبل

پسر فاتک (یحیت، بودایی و زرتشتی کھ مانی مسترکیبی است از آیین ھای )مانوی(ین مانید
 است و یده است کھ جھان بر مبنای روشنایی و تاریکیعقآن را بنیان گذاشت، مانی بر این )ھمدانی

 دارد، ھمچنین پیروان این آیین باور دارند کھ در نھایت وجوداز ھمین رو است کھ خوبی و بدی 
این آیین در ایران دوران ساسانیان .یره خواھد شد و ھمھ جا را فرا می گیردچ)خوبی(روشنایی 

گی پیش از چیر. دوره پادشاھی یکسالھ ھرمز ھواخواھان و پیروانی داشتھ استدرمخصوصا 
یران و سرنگونی دودمان ساسانی، پیروان مانی در زمان بھرام محکوم بھ مرگ گشتند ااعراب بر 

)gnostic(مانویت از جملھ فرقھ ھای گنوسی  .یاری از آنان ناچار بھ مھاجرت از ایران شدندبسو 
.است کھ بھ درونگرایی و سیر عرفانی گرایش دارند

بھ دنبال کشتار پیروان مانی تعداد .یار فعال بودندبس خود یان در ثبت و نوشتن آثار دینیمانو
ی در غرب چین فعلی مھاجرت کردند و تأثیر زیادی در شرقبسیاری از مانویان بھ ترکستان 
بنا بھ نوشتھ بیرونی مورخ قرن یازده میالدی تعداد بسیار زیادی .اندمعتقدات دینی این منطقھ داشتھ 

تا کنون شمار زیادی از دستنوشتھ ھای .تبتی ھا بھ این دین گرویدندینی ھا و چاز ترکھای شرقی، 
یرانی ا سغدی کھ زبانھای ،)پھلوی اشکانی یا پارتی(پھلوانیگ , زبان ھای پارسی میانھ بھمانوی 

.است یونانی و اویغوری کشف شده  قبطی،میانھ اند و دیگر زبانھا از جملھ سریانی،

 و  کردیامبریپ دوران سلطنت شاپورساسانی ادّعای در}یالدیم٢٧۶ تا ٢١۵{»پیامبر«ی مان
 و غرب دنیای شرقمذھبی تازه آورد کھ از اختالط سایر ادیان و مذاھب فراھم ساختھ شده و در 

 در یکی از روستاھای ٢١۵مانی بزرگ زاده ای از اشکانیان و در سال .آنروز گسترش یافت
 ادیان زرتشتی، سپسدکی بھ کسب دانش و فلسفھ پرداخت و وی در کو.نزدیک بابل بھ دنیا آمد

 سالگی ادّعای پیامبری چـھارعیسوی، بودائی و یونانی را مورد مطالعھ قرار داد و در بیسـت و 
یرفتھ بود بھ دربار راه یافت و کتاب پذکرد و سپس بھ وسیلھ پیروز برادر شاپور یکم کھ دین او را 

ین مانی را پذیرفت و مانی را در ترویج آن دین دشاپور .تقدیم داشت را بھ شاپور ، شاپورگان،خود
در دوران پادشاھی . و دوباره بھ ایران بازگشت کرد سفرمانی بھ ھندوستان و چین .آزاد گذاشت

ین مانی بیمناک شده، شاه را بر آن داشتند کھ بین آن ھا و دبھرام اول مؤبدان زرتشتی از پیشرفت 
 مانی در این مناظره شکست خورده بھ دستور بھرام بھ زندان افکنده .دھندترتیب مانی مناظره ای 
بھ روایتی دیگر زنده زنده پوست کنده و پوستش را از کاه . جان می دھدشکنجھمی شود و زیر 

خوانده باب مانی ، آن دروازه، و باالی دروازه گندی شاپور آویزان می کنند و از آن ھنگامانباشتھ
.می شود

 کھ در زبان سانسکریت برای نام گذاری ستیا کلمھ این.است»چاتورانگا« تلفظ فارسی شطرنج
 از آن بھ عنوان نخستین زادگاه این بازی یاد می معموًالاین بازی بھ کار برده می شود، جایی کھ 

امروزی  کره، چین، ژاپن و تایلند رواج داشتھ است اما شطرنج دراگر چھ بازیھای مشابھی .شود
 کھ در دوره ساسانیان وارد ایران شده و آنگاه در کشورھای اسالمی، گرددبھ این بازی ھندی برمی 

برخی شطرنج را یک سرگرمی میدانند وعده ای دیگر آن را . پیدا کرده استتکاملاروپا و روسیھ 
تحلیل موفقیت در این ورزش بیش از ھر چیز بھ توان .ی ذھنی محسوب می کنندرزمیک ورزش 

.ی ذھن وابستھ استانتزاعو فھم 
یت موجود است کھ تنھا تعداد کمی از آن ھا معقول رواچندین )چترنگ( باره ی پیدایش شطرنج در

ین داستانی کھ بررسی می کنیم، داستانی است کھ ثعالبی در شاھنامۀ اول.و باور کردنی ھستند
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ی نیز در شاھنامھ با تفصیل بیشتر آورده این داستان را فردوس. نقل می کندابومنصورمعروف بھ 
برادرداستان از این قرار است کھ وقتی طلخند، پسر نای ھندی در جنگ با گو پسر عمو و .است
ی سرگرم براگروھی از دانشمندان .بر سر پادشاھی کشتھ شد، مادرش از غم او افسرده گشتامی 

 شطرنج میدان جنگ را  باآن کشتھ شدکردن مادر و نیز نشان دادن وضعیت جنگی کھ پسرش در 
.بازسازی کردند

.آمده میالدی شطرنج از ھند بھ ایران 530

کھ ھمزمان .ی ھند مقارن با امپراطوری گوپتا میباشدطالئ میالدی بنام سالھای 550–320ی سالھا
.است)یالدیم579-531(با سلطنت انوشیروان 

 موقع بھ پھلوی ترجمھ شد و بعدًا ابن مقفع آنرا بھ آندر  یادگار این دوران است کھ یلھ ودمنھکل
آن را بھ زبان )منشی بھرام شاه غزنوی(ی نصراهللا منشی ھجردر قرن ششم .عربی برگرداند

 ترجمھ ای آزاد است و نصراهللا ھرجا الزم دانستھ  ابیات و امثال ،ترجمھاین .فارسی ترجمھ کرد
ترجمٔھ نصراهللا منشی ھمان ترجمھ ای است کھ از آن بھ عنوان . و دیگران آورده استخودبسیار از 

.خوانندمی یبھرامشاھیلھ و دمنھ کلگاه نیز آن را . زبان فارسی یاد می شوددریلھ و دمنھکل

وی در نیمھ قرن . پس از میالد528 یا 524 ازمردم استخرفارس، درگذشتھ دربامدادپسرمزدک
. اندکرده یاد کمونیسم ایرانی ایجاد کرد کھ از آن بھ عنوان  میالدی نھضت اجتماعی مھمیپنجم

 سخت زماناوضاع مملکت در این . بھ اوج رسیدشھرت مزدک مقارن شاھنشاھی قباد ساسانی
کشمکش ھای .آوردندآشفتھ بود و ھیتالیان از جانب مشرق و شمال پی در پی بھ ایران ھجوم می 

یحی با یکدیگر و دولت مستی و یھودیان، فرقھ ھای مختلف شدید و خونین مذھبی بین موبدان زرتش
خشکسالی ھای . جریان بوددرایران با مسیحیان کھ آنان را عوامل امپراتوری روم می دانست، 

 بر مبنای تعلیمات مانی در باب مزدک.پیاپی نیز مردم گرسنھ و محروم را بھ عصیان وامی داشت
 نور و ظلمت و رھایی نھایی نور اصلوي بھ دو .شتآفرینش و جھان دیگر معتقداتی خاص دا

 تا ھرچھ بیشتر بھ رھایی نور از بند بپرھیزدمعتقد بود و مي گفت انسان باید از عالیق دنیوی 
 مانی ازدواج را منع نمی کرد و داشتن یک ھمسر را خالفاما وی بھ .ظلمت ماده یاری داده باشد

ز استاد خود، زرتشت خورگان، پیروری می کرد کھ  امزدکاز نظر اجتماعی .کافی می دانست
. و با کتب فلسفی یونان از جملھ جمھورافالطون آشنایی داشتبودسال ھا در بیزانس بھ سر برده 

ی این معتقدات می گفت خداوند مواھب حیات را برای استفاده ھمگان علممزدک با توجھ بھ جنبھ 
شتن مال بھ خشونت و بدرفتاری و نابرابری می  و زیاده خواھی و انباحرصاما .آفریده است

زیرا در آن . باورھا با نظام اجتماعی عصرساسانی بھ ھیچ روی سازگار نبودگونھاین .انجامد
ی اجتماع از یکدیگر جدا بودند و کسی نمی توانست، ولو بھ لیاقت و استعداد، از حد طبقاتجامعھ، 

ی مردم ھواخواھ و نفوذ کالم بسیار داشت بھ مزدک کھ سخنوری ورزیده بود.خود تجاوز کند
.مستمند از درباریان می خواست کھ دست بھ تعدیل ثروت بزند

ی تبدیل گردید و با آن کھ مزدک پیروان خود را از اجتماع ترتیب، نھضت مزدک بھ انقالبی بدین
ن بھ عنوان اما آنچھ كھ از آ. کار بھ خشونت و افراط کشیدبود،ستیز و کینھ جویی منع کرده 

 برده شده است نھ دزدیده شدن زنان حرمسرا بوده و نھ دزدي مال و ناماشتراك در زن و خواستھ 
عكس العمل آنچھ كھ در این قیام رخ داد. مزدك خود روحاني معتقدي بوده استكھاموال نجبا چرا 

 سبب بھ دستھ جمعي  آیین عیاشي،عالوه بر آن.مي رفت بھ فشار و ظلمي بود كھ بر آنھاروستاییان
 بعضی نجبا نیز بھ میاندر این .آنكھ از آیینھاي باستاني روستاییان بوده در میان آنان مرسوم بود

 اجتماعی موافق بود و از اصالحاتقباد، شاھنشاه ساسانی، نیز خود با .صف مزدکیان پیوستند
پایان شاھنشاھی قباد، در .ی دادرااما بعدھا بر اثر وقایعی تغییر .مزدک حمایت می کرد
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 مناظره ای ترتیب داد کھ در آن مجلس لقب گرفت، پسرش خسرو اول، کھ بعدھا انوشیروان
گفتھ اند کھ . مغلوب و قتل عام شدندمزدکیان.روحانیان زرتشتی و مسیحی حریف مزدکیان بودند

لشان را مصادره  ھای ایشان را سوزاندند و امواکتاب.در یک روز دوازده ھزار مزدکی کشتھ شد
.کردند

نیم قرن پس از .ی دوام داشت و انتشار می یافتپنھان افکار مزدک پس از او قرن ھا ھمچنان اما
 ھمراھی فقرا و محرومان اطراف بخارا را متصرف شد و بھاو، پسر خاقان بزرگ ترکان غربی، 

برخی .نجام سرکوب شد اما خود نیز سرا. مجبور بھ فرار کردرازمین داران و بازرگانان بزرگ 
در .ی بزرگ پیغمبر اسالم را نیز از خاندانی مزدکی دانستھ اندصحاباز محققان، سلمان فارسی، 

 براساس عقاید مزدک عصیانی صورت گرفت کھ دیری نپائید و  در خوارزمنیزقرن ھشتم میالدی 
.پاشیداز ھم 

سلمان .ی بزرگ اسالم می باشد صحابھ مشھورپیامبر اسالم و از شخصیت ھااز فارسیسلمان
طراح . یک اسیر ایرانی است کھ محمد مصطفی اورا از اھل بیت خوانده روزبھھمانفارسی یا 

شدهدر بعضی از کتب افسانھ ای سن او بھ حدود چھار صد سال روایت . خندق او بودجنگاصلی 
 ذکر 1036وحوا1035وآدمکھ البتھ با توجھ بھ اینکھ در روایات عمر نوح بھ نزدیک ھزار سال 

ی عمر خود والی انتھااو ازاصحاب علی ابن ابیطالب بوده و در .شده چیز تعجب آوری نیست 
 بوده  شود سوار براالغیمدائنمی گویند روزی کھ او خواست برای حکومت وارد .مدائن گردید 

 ھمان نقطھ شروع بھ ی خود درمعرف را می گیرند و او پس از مردم از او سراغ کاروان والی
.رسیدگی بھ امورات مردم میکند

 دشت ارژن درکازرون فارس بوده از فرزندان زادگاھش فارسی کھ نام اصلی وی روزبھ و سلمان
وی .پدرش فرخ بن مھیار یکی از روحانیان زرتشتی بود .بوداشراف پارسی از سلسلھ پیشدادیان 

روزبھ بعد از آنکھ دریافت قرار .اش در آمددر کودکی بعد از مرگ مادر تحت سرپرستی عمھ
 ماه با اعمال شاقّھ زندانی سازند و پس از آن اگر بھ آیین نیاکانش ایمان نیاورد ششاست او را 

بودمدتی بھ مسیحیت گروید و چون از کشیشان شنیده .اش گریخت کنند، با ھمکاری عمھاعدامش
ی شامسو دید کھ بھ  رادر بیابان کاروانی. گفتکھ ظھور پیامبر جدید نزدیک است، خانھ را ترک

 میانھ اطالق ازخاوری تاریخی جغرافیایی است کھ  بھ  منطقھ  نسبتًا گسترده ای اصطالحشام.میرفت
ین النھرین و در جوار بمی شود کھ  در جنوب رشتھ کوھھای توروس، شمال صحرای عرب، غرب 

ین ھایی است کھ  کشورھای  سرزم منطقھ  دربرگیرنده این.کرانھ شرقی دریای مدیترانھ قرار دارد
گاھی بخش ھایی از غرب . شده  ھستندبنا برآن کنونی سوریھ، اردن، لبنان، فلسطین و اسرائیل

 پیوست و  کاروان بھ مسافران سلمانپس.ی آورندمعراق را نیز جزو سرزمین شام بھ  شمار 
معلوم نیست اولین . و موصل اقامت جستشاممدتی در.رھسپار سرزمینھای ناشناختھ گردید

بھر حال گفتھ اند کھ در سرزمین ھای عربی . یثربدرمالقات او باحضرت محمد در شام بوده یا کھ 
.ی از بنی قریظھ او را بھ بردگی خرید و بھ یثرب بردمردبھ اسارت قبیلھ بنی کلب در آمد و 

سلمان بھ نزد . دعوت پیامبر با دین اسالم آشنا شدبھی کھ پیامبر اسالم بھ مدینھ ھجرت کرد ھنگام
 موالی او قراردادی بست کھ سلمان کار کند و از درآمدھای باایشان آمد و مسلمان شد و پیامبر 

بھ مبلغ (یامبر و مسلمانان مدینھ او را کمک کردند تا این کھ بھای خود را پ.خود، خود را آزاد کند
در روایات .بھ یھودی پرداخت و آزاد شد)وقیھ معادل چھل درھمھر - و چھل وقیھخرماچھل نھال 

ی رخ ھجر۵در ماجرای جنگ خندق، کھ در سال .را پیامبر بھ او داد»سلمان« است کھ نام آمده
. آنھا باشدباخواست سلمان ھر گروھی می.داد، بھ پیشنھاد سلمان، پیرامون شھر خندق کندند

 مِنّا أھَْل سَلْمان:یامبر گفتپ.او از ما است:گفتندانصار می.ا استسلمان از م:گفتندمھاجران می
. سلمان مغز متفکر، تئوریسین و شکل دھنده آئین جدید بود.یت ما استب؛ سلمان از اھل »الْبَیْت
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یان ھر دو نفر از مسلمانان مھاجر و انصار پیمان م ھجری، زمانی کھ پیامبر اسالم ١ سال در
نیز عقد اخوت بست و در این ماجرا )عویمر بن زید(ابودردا کرد، میان سلمان و برادری برقرار
 و الکتاب االوّل و االخریا سلمان أنت من أھل البیت و قد آتاک اهللا العلم االوّل و :بھ سلمان فرمود

 را  بھ تو دانش نخستین و واپسینسبحانای سلمان، تو از اھل بیت ما ھستی و خدای :الکتاب االخر
و کتاب آخر ) پیامبران الھی نازل شده بودبرنخستین کتابی کھ (عنایت کرده است و کتاب اوّل 

.استرا بھ تو آموختھ )قرآن مجید(
بعدًا خواھیم دید کھ آیات حفظ شده و نوشتھ شده توسط کاتبان در زمان عثمان جمع آوری شد و 

در سرکھ نابود کردند و بعدًا مصحف، قرآن بقیھ نوشتھ ھا را .حاصل آن بود"مصحف"کتابی بنام 
.نامیده شد

او نزد علی نیز . بھ امامت علی بن ابیطالب بودمعتقد از رحلت پیامبر، سلمان از معدود کسان پس
سلمان پارسا، . عمر بن خطاب  بھ حکومت مدائن منصوب شدخالفتدر .منزلتی بسیار واال داشت
.داشتداد و بسیار اندک برای خود برمی نیازمندان می را ھم بھخودحتی حقوق اندک ساالنھ 

: پیامبر اسالم در مورد سلمان فارسیمشھور فرموده ھای از
.بنگردخواھد بھ مردی بنگرد کھ خداوند قلبش را بھ ایمان درخشان کرده، بھ سلمان یم کھ ھر

 بیازارد مرا رااو  از من است، کسی کھ بھ او ستم کند بھ من ستم کرده است و کسی کھ سلمان
.آزرده است

.ندکردیدا میپ دین در ثریّا بود، سلمان و پارسیان بھ آن دسترسی اگر
.ی ھر کس قابل ھضم نیستبرا و عمق آگاھی ھای سلمان بھ حدی بود کھ وسعت
.توان بھ عمق آن رسیدینم دریای علم است کھ سلمان
و محدثان بھ )شناسانقیافھ(د و ھمچنین از متولّمان بو)حوادث آینده( دارای علم بالیا و منایا سلمان
.رفتیمشمار 
یکرش را غسل داد، پعلی . ھجری وفات یافت35 سرانجام، در اواخر خالفت عثمان در سال سلمان

خضر نبی، )حتی درحدیث آمده(وطالب ابیھمراه ایشان، جعفر بن.کفن کرد و بر آن نماز گزارد
اند کھ علی بر کفن سلمان شعری  کردهنقلبعضی از راویان چنین .ردندبر پیکر سلمان نماز گزا

آنکھ توشھ نیک و قلب  شخص کریم و بزرگواری وارد شدم، بیبر:نوشت کھ معنای آن چنین است
ص کریم و بزرگوار، زشتباشم،پاک داشتھ  .ترین کار است ولی بردن توشھ نزد شخ
در دوره بعثی ھا . فرسخی بغداد است۵ در راق،ع کنار طاق کسری در شھر مدائن آرامگاھش

صدام این لقب . فارسی را بھ سلمان پاک تغییر دادندسلمانبسیاری از نام ھای تاریخی را از جملھ 
 اسالم آوردن و عرب شدن از آلودگی مجوسی و فارسی پاک شده است بارا بھ او داد یعنی اینکھ او 

ندارند و او را سلمان »پ«و چون عربھا .ی مذھبی نام داردیاسی شدن نام ھاساین نام جدید سلمان 
بھمرقد او طی اقدامات تروریستی .ی گویند و آرامگاه او بنام حی سلمان باک معروف استمباک 

.گرفتدنبال ھتک حرمت حرم ائمھ اطھار سامرای عراق مورد اصابت خمپاره قرار 

.میکندتوسعھ در ژاپن شروع بھ بودائیسم میالدی 552
میبرند و )استانبول( از چین قاچاقی بھ کنستانتینوپلس را میالدی مانکھای بودائی کرم ابریشم 552

.یکنندمصنعت ابریشم را در غرب شروع 
کھ تشنھ تصرف »بربرھایی« مورد تاخت و تاز روم قرن پنجم میالدی، مرزھای امپراتوری در

بورگاندی کھ از نژاد ژرمن بودند .وت، واندال، ی گبربرھا.سرزمین ھای تازه بودند قرار گرفت
رومیھا در بعضی موارد با بربرھا . این تاخت و تاز شرکت داشتنددرآتیال »ھون ھای«و ھمچنین 

در اواخر .ی نیز با ایجاد تفرقھ در بین قبایل، آنھا را تضعیف می کردندگاھ.مصالحھ می کردند
 پاشید، و بربرھا حکومتھای پادشاھی جدیدی در اروپا بنا یالدی، امپراتوری روم از ھممقرن پنجم 

نھادند
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.یھ و یونان حملھ میکنندمقدون ھا بھ ھون559

 كھ از اوائل قرن دوم میالدى در شمال دریای خزر  است از اقوام زردپوست وحشىقومىنامھون
. م٢۴٧بردند و در  ولگا و اورال سكونت اختیار كردند و سپس بھ طرف اروپا ھجوم رودو حوالی 

تشكیل از آنھا روم را تھدید كردند و قبائل ژرمنی را مغلوب ساختند و دولت بزرگی را دستھ اى
 شدند و در ساكندستھ دیگر بھ آسیا رفتند و در توران .دادند كھ بعد از مرگ آتیال منقرض گردید

.یاطلھ مشھور شده اندھھ این دستھ در مشرق ب.زمان ساسانیان چند دفعھ بھ ایران حملھ كردند

.آوردندی بودند كھ از ایالت کانسوی چین بھ حدود تخارستان ھجوم قومی سفیدھونھا یا ھیاطلھ
. آنان اقدام كرددفعپیروز پادشاه ساسانی كھ تازه از قلع و قمع كردن کیداریان راحت شده بود، بھ 

 از غلبھ او بر كیداریان شھر قبلرا كھ )در افغانستان(اما مغلوب و اسیر شد و بناچار شھر تالقان 
 آنجا تجاوز نكند و نیز مجبور شد با ازسرحدی مستحكمی بود بدیشان تسلیم كرد و متعھد شد كھ 

 دو سال بھ عنوان گروگان در دربار قبادپسرش .پرداخت غرامت جنگ، آزادی خود را بخرد
 پیروز با وجود ممانعت سپھبدش وھرام ، آنبعد از.شدپادشاه ھفتالیان ماند تا تمام مبلغ پرداختھ 

عاقبتی بس وخیم یافت، زیرا سپاه . م۴٨۴ لشكركشی در سال این.مجددًا با ھفتالیان وارد جنگ شد
  پیروز بھ قتل رسید و جسد او . كامًال مغلوب دشمن و معدوم گشتمیرفت،ایران كھ در بیابانی پیش 

 بھ دست پادشاه ھفتالیان افتاد كھ او را بھ حرم خود یكی از دختران پیروز. نیامددستھرگز بھ 
 كردند تصرفھپتالیان داخل مملكت ایران شدند و چندین ایالت را با شھرھای مرو و ھرات .فرستاد

.و خراجی سالیانھ بر ایرانیان تحمیل كردند
رتھای مادی و زیانھا و خسا. برای ایرانیان بودبسیار ھفتالیان بر ایران موجب خواری و ذلت تسلط

داد ملقب بھ نسپبھمین مناسبت سردار ایرانی بھ نام گشن.آوردناپذیری بھ بار معنوی جبران 
 مذاكره با ارمنیان شده بود، در ضمن صحبت خود با وھن مأمورنخوارك كھ از طرف زرمھر 

تالیان كرد كشوری بزرگ و آبادان و مستقل را تسلیم ھف)یعنی پیروز(او:رئیس ارمنیان چنین گفت
نخواھد این طایفھ باقی است، كشور ایران از قید عبودیت و زنجیر ھولناك اسارت نجات تسلطو تا 
 كافی سپاھیانحقوق برای بھترین افراد سپاه ھالك شده بودند و دولت در خزانھ خود پولی كھ .یافت

 گرفت و عاقبت با آن قامانتمورخان ایرانی نوشتھ اند كھ زرمھر از پادشاه ھفتالیان .باشد نداشت
ی را كھ در جنگ اخیر از پیروز گرفتھ غنائمطایفھ صلحی شرافتمندانھ كرد و پادشاه ھفتاالن تمام 

 این موضوع درست بنظر نمی آید زیرا پادشاه ھپتالیان اما.بود پس داد و دختر او را نیز پس فرستاد
۵۶٠دولت ھپتالیان تا حدود .اسانی گردید ھمسر قباد یکم پادشاه سبعدھااز او دختری پیدا كرد كھ 

انوشیروان پادشاه ساسانی، این دولت را كھ بر اثر . م۵۶١و . م۵۵٨ بین سالھای در.دوام داشت.م
.برانداختمتزلزل شده بود، )سیلزیبول( یك قبیلھ ترک بھ سرداری سین جیبو حملھ

 حیاتش بزرگ ترین امپراتوری را در رھبر قوم ھون کھ در زمان): میالدی۴۵٣تا۴٠۵(یالآت
در زمان فرمانروایي اش وي یكي از مخوف ترین دشمنان . رود اورال تا دانوب داشتازاروپا، 

 رم کار ھاي روم غربي و شرقي بود و امپراتورھای رم بھ او باج می دادند تا کاری بھ امپراتوري
.بودان دادن تاریخ آفریده خدا او را برای تک:درباره اش نوشتھ اند.نداشتھ باشد

تا )فرانسھ امروزي( در نبرد چالون از گل شكست دو بار بھ بالكان لشگر كشید و پیش از وي
 غربي والنتیناي سوم را از پایتختش راونا بیرون روم امپرطور 452وي در .اورلئان پیش رفت

در بیشتر .ي ورزید از تاختن بھ این دو شھر خودداروي.راند و بھ قسطنطنیھ و روم رسید
برعكس برخي تاریخنگاران . بیرحمي و تجاوزگري استازكشورھاي اروپاي غربي وي نمادي 

. انددانستھوي را پادشاھي بزرگ و شریف 
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یخ کھ معتقد بود این شمشیر را خدای جنگ مریخ بھ او مر است کھ آتیال شمشیری داشت بھ نام نقل
ست کھ روزی در دوران جوانی در دشتی تنھا بود کھ طوفانی  اقرارداستان از این .ھدیھ کرده است

در ھمین . بھ مکانی امن ھراسان میدوید تا خود را بھ سرپناھی برساندبردن او برای پناه .شدبپا
و برقی بر زمین نشست و آنچھ باقی گذاشت یک شمشیر بود با لبھ ای پھن  پایش رعدمقابلحین در 

( آنرا مریخ نام نھادکھ ی میدانست از او ھمواره از این شمشیر با غرور یاد میکرد و آنرا نشانھ ا.
)برگزیده شدنش توسط خدای مریخ برای ھدایت و نجات قومش

"قبایل عرب" بنام  سعودی کنونی، سرزمین عربستان، در قرن پنجم میالدیدر تمام کتابھای تاریخ،
. مکھ و مدینھ نیستاین سرزمین حتی شامل حجاز با شھرھای.یده میشودنام
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)یالدیم622– ق م 600(یخ شبھ جزیره عربستان قبل از اسالم تار

 و جنوب  و رسیدن بھ اریترهعبور ای در سواحل دریای سرخ، آنھم بخاطر سر راه کھی باربجز
ی سر راه عمان، تمام این سرزمین فاراین شبھ جزیره در عدن و باریکھ ای در حاشیھ خلیج 

 این سرزمین کامًال خالی از سکنھ بوده کھولی این بھ آن معنی نیست .ی آب علف بودهصحرائی ب
.باشد

ی میکردند قومی بیابان گرد بودند کھ آب برایشان زندکیکی کھ در پھنھ این صحرای وسیع قبا
 چراھگاھھا برای شترھا و بزھایشان کوچ میکرده ند مگر بدنبالبنا بر این .ارزش زیادی داشت

شاید بھ این دلیل باشد اینگونھ مردمان .ی بصورت چشمھ وجود داشتھ باشددائم در نقطھ ای آب آنکھ
یط زندگیشان عالقھ ای بھ ھنر و صنعت مثل ساختمان، مجسمھ سازی و نقاشی نداشتھ اند شرابعلت 

 خود در ساالنھآنھا وقتی در تجمعات . باید آنچھ را کھ بعنوان ھنر میداشتند ھنر کالم بوده باشدو
 جوائزی بھ بھترین ومکھ جمع میشدند شاعران از قبایل و طوائف اشعار خود را ارائھ میکردند 

. شعر و کالم تنھا ھنر عرب آن زمان بوده.شاعران میدادند
اگر با آمدن اسالم آثار نویسندگان و شاعران عرب نابود نشده بود، مسلمًا امروز تاریخ عربستان 

.یسندگان این دوران می بودمملو از شاعران و نو
ھستھ جوامع دیگری کھ قبًال درباره آنھا صحبت کردیم کشاورزی کھ در تمام آن جوامع برخالف

ی قسمتھااصلی تمدن بود، در این شبھ جزیره اصًال وجود خارجی نداشتھ است مگر در بعضی 
.مدینھ آنھم توسط مھاجرین یھودی

 بھ این مردمان در طول سالھا خوی جنگجوئی، ،یط آنشرای در صحرا و مقاومت در مقابل زندگ
. باش دائمی میداده استآمادهمھمان نوازی، و اتکاء بھ شمشیر و 

 باید بدانیم کھ ، بحث خواھیم کردمفصًال درباره آن بعدًا از وارد شدن بھ مقولھ اسالم کھ قبل
 صدھا  در این شبھ جزیره مھاجرت و تجارتدالئلیھودیت، مسیحیت و زرتشت و سایر ادیان بھ 

 آئین و رسوم قبیلھ ای و طایفھ ای خود بھ دالئل سیاسی، بھسال وجود داشتھ و تبلیغ شده ولی عربھا 
و مردم سایر ادیان در کمال راحتی در پناه این کثرتگرائی .یبند بوده اندپااقتصادی و نظامی سخت 

.ندنددر آرامش زندگی میکرقبل از اسالم، عربستانحاکم بر 
عَرََب و جایگشت آن یعنی . عَرََب گرفتھ شدهبُنواژهی بر این باورند کھ ریشھ واژه عرب  از برخ

از آن بنواژه ھر دو واژه عرب و عبری .ی کوچگردی میداده اندمعنعَبََر ھر دو در زبان نیاسامی 
. معنی کوچگرد استبھریشھ گرفتھ و ھر دو 

این واژه در اصل .ی بکار می رود واژه تازی استفارسر زبان  دیگری کھ برای نام این قوم دواژه
 در زبان . حاتم طائی بزرگ این تیره بوده است.اشاره دارد»یطَ«بھ یکی از تیره ھای عرب بھ نام 

 و پس از آن این واژه بگونھ تازی رفتھبھ معنای وابستھ بھ مردم طی بکار »طَی زی«پارسی میانھ 
شاید ھم این نام بھ دلیل تازش ھای اینان بھ . شداستفادهھمھ مردم عرب تبار درآمده و برای نامیدن 

. باشدشدهمرزھای ایران بدانھا داده 
.است در زبان عبری بھ معنی صحرا Arevواژه

 پیش از میالد 853 سنگنوشتھ ای آشوری بتاریخ در عرب بصورت نوشتاری برای نخستین بار نام
Shalmaneser(سومشلمانسر در آن سنگنوشتھ .آمده است III( در ضمن نام بردن از مردمانی

نام )سرزمین عرب( از شاھی بھ نام گیندیبو از ماتو اربای خوردندکھ از او در نبرد کرکر شکست 
 بھ Arabayaی دوره ھخامنشی در ایران از مردمان سرزمین سنگنبشتھ ھاھمچنین در .می برد

عربھا گھگاه بھ مرزھای .شاھی ھخامنشی نام برده شده استی پیرو شاھنملت ھاعنوان یکی از 
دومھا در زمان شاپور یکی از بزرگ ترین این تازش.ی  تاختند و دست بردی ھم می  زدندمایران نیز 

 را ھاعربچنین گفتھ اند کھ او شانھ ھای .انجام گرفت کھ شاپور بھ سختی آنان را سرکوب کرد
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.دادند)ذواالکتاف(از این رو بدو لقب شانھ سنب .سمانی را گذراندسوراخ کرد و از میان آن ری
 بھ سرنگونی پادشاھی سرانجامھا پس از پیدایی اسالم روی داد کھ ولی بزرگ ترین این تازش

.ساسانیان منجر شد

 در نبرد پل بھ دست اسپھبد بھمن جادویھ بھ سختی نخستی کھ بھ ایران حملھ ور شده بودند اعراب
پس از آن نیروی بزرگی فراھم کرده و بھ .یز کشتھ شدنت خوردند و فرمانده ی آنھا شکس

یزدگرد سوم رستم فرخزاد را بھ دفع آنھا .یران رھسپار شدندافرماندھی سعد ابی وقاص بھ سوی 
بود با سپاھیان تحت فرمان خویش "ایران اسپھبد" ارتش ایران و سپھساالررستم کھ .گسیل داشت

مورخین اسالمی برای بزرگ جلوه دادن . در قادسیھ جنگی سخت در گرفتوگذشت از فرات 
30 شمار لشگریان ایران تا یک ملیون نفر ھم می نویسند و شمار مسلمین را تا گاهپیروزی تازیان 

داشت ھزار سرباز در اختیار 50ارتش ایران حداکثر .ولی واقعیت بھ گونھ ای دیگر بود.تنھزار 
 با وجود کھجنگی سخت بین ایرانیان و مسلمانان در گرفت .یز بھ ھمین اندازه بودندو تازیان ن

علت .یز کشتھ شدنرشادت ھای بسیار سربازان ساسانی، ایرانیان شکست خوردند و رستم فرخزاد 
 را نیرومندتر ساخت و آنھاشکست این بود کھ نیرویی کمکی از شام بھ تازیان مسلمان پیوست و 

، ین پیروزی بھ تیسفونااعراب پس از .ن شن کھ بھ سوی ارتش ایران می وزیددیگری طوفا
.گرفتندپایتخت ساسانی  آمدند و غارت، کشتار و ویرانگری پیش 

 كھ از چھار ھزار سال قبل از میالد مسیح  بوده استھا احتماًال محل اولیھ زندگی سامی عربستان
 و بعدا بھ آشوری ھا، بابلی ھا، كنعانی ھا و آموری ھا  نمودندمھاجرتبھ بین النھرین و فلسطین 

.شدندمعروف 
 حكومت منائیان در منطقة عسیر و در جنوب –میالد در ھزار سال اول قبل از – باستان دوران

در قرن اول قبل از میالد، منائیان از مركز . بودشدهحجاز در طول ساحل دریاي سرخ برقرار 
منائیان یك مركز تجاري در قسمت شمال مدائن تأسیس .كشیدنددست )ياالول(تجارت خود در ددان 

 فرھنگي واقع در – قرار داشت كھ ظاھرًا یك مركز سیاسي دیلموندر قسمت شرقي كشور .نمودند
ی این محل را ھمان جزیره بحرین دانستھ اند اگرچھ بخش ھایی از قطعھ برخ.كرانۀ خلیج فارس بود

ست و با قسمت ھای داخلی سرزمین كھ اكنون عربستان سعودی نامیده مي  بوده اآناصلی نیز جزء 
. تجاری داشتھ استروابطشود 

 قبل از میالد قصد داشت عربستان را 323 سال در مقدوني قبل از مرگ نابھنگام خود اسكندر
مانع ولي نبطیان . مصر تا حدودي بر ینبع سلطھ یافتندبطالسھبعد از مدتی حاكمان .تصرف نماید

. در معرض مبارزات سلطھ طلبانھ حبشی ھا و پارسھا قرار گرفتكشورسپس .از سلطۀ آنھا شدند
. مكھ از نظر اھمیت جایگزین شھر پتراي در دورۀ نبطیان شده بودمیالد،در قرن پنجم بعد از 

ابستھ  قبائل عرب كھ برای امرار معاش بھ چوپانی وو قبل از اسالم یك زندگي بدوی داشتند اعراب
كمبود آب و چراگاه موجب .ی بھ جائی كوچ می كردندجائبودند در جستجوی آب و چراگاه از 

.ی بین قبائل مي گردیددرگیربروز رقابت و در نھایت جنگ و 

در آن زمان . کھ در اوائل قرن سوم میالدی در حوالی کوفھ کنونی بنا شده استاستی شھریرهح
 آنھا از بکمکگرد را در آنجا اسکان داده و باھم متحد میکردند تا ی ایران، اعراب بیابان دولتھا

.کننددستبرد اعراب بیابانگرد کھ بھ غارت و دزدی دست میزدند جلوگیری 

 اتیوپی مینامیدند و در نزد رایونانیان از ھمان زمانھا آن .ین کشور سابقھ ھزاران سالھ دارداحبشھ
.م١٩۴١ تا در سال  ویوپی را اشغال کردات ایتالیا .م١٩٣۶ال در حدود س.مسلمانان حبشھ نام داشت
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. سایر کشورھای افریقای شرقی را تخلیھ کردو اتیوپی ،ایتالیا پس از شکست در جنگ جھانی دوم

یمن از . در ھمسایگی عربستان کھ از زمان ھای قدیم موقعیت خاص داشتھ استاستی کشوریمن
یگر دنعمت بسیار و دارای جنگل ھا در نقاط کوھستانی و در نقاط یھ ای آباد و خرم و با ناحقدیم 

 مشھور است مأربداستان سد تاریخی اش کھ بنام سد .نخلستان ھا و باغ ھا میوه گوناگون می باشد
در دوران .یده می شده استنام»یمن السعید«در آن دوران کشور یمن .در کتب تاریخ ذکر شده است

 حکومت ھای باستانی منطقھ یمن بوده ازقَتَباندولتو حکومت ھایی ھمچون باستان منطقھ یمن قلمر
.است

و مشرق ربع الخالی و در نزدیکی "سبا "دولتین دولت در جنوب غربی سرزمین یمن و جنوب ا
کھ در وادی بیحان واقع "تمنا "یا )تمنع( شھر قتبانپایتخت دولت .حضرموت قرار داشتھ است

.معروف است"کحالن "قرار داشتھ کھ اکنون بنام )المندبباب ( نزدیکی بوده است کھ در

دولت و مملکت سبا از مھم ترین و . حکومت ھای باستانی منطقھ یمن بوده استازسبا دولت
.ین دول و ممالک تاریخ گذشتھ شبھ جزیره عربستان بوده استمعروفتر

وشمال غربی حضرموت و در سمت مشرق قتبانین دولت در جنوب دولت معین و شمال دولت ا
آغاز تشکیل . برسایر ممالک مجاور غلبھ نمودآنبتدریج اسم وشھرت .ربع الخالی واقع بوده است

از این زمان تا انقراض . نھم قبل از میالد مسیح استقرناین دولت بظن قوی از قرن ھشتم یا آغاز 
بھ چھار "سبأ "تاریخ سلطنت )الدیمی( مسیحی ۵٢۵ در  ھادولت مستقل یمن در دست حبشی 

 دو دوره اول آن دولت سبأ بمعنی خاص بوده و در دو دوره بعد اگر واقعدوره تقسیم می  شود کھ در 
حدس .داشت اما بیشتر نفوذ وحکومت در دست اقوام دیگر یمنی بود" سبا عنوان"چھ اسم دولت 

ض است یعنی انتھای اولی و آغاز دومی با ی  رود کھ این چھار دوره با چھار واقعھ تواممقوی  انقرا
 قتبان وباال دولتدولت معین وابتدای سومی با از میان رفتن )یا از دست رفتن موقع مھم(کامل 

 دولت حَضرَموت مقارن وانقراضگرفتن نفوذ ریدان و حِمیرھا وابتدای چھارمی با استیالی حبشھ 
.است

 در حالیکھ روایت کنندگان عرب می  گویند ھمداستانند،"سبأ"ین و تاریخ نویسان در اصل مؤرخ
.می  باشند"عبد شمس " قحطان، و تسمیھ آنان بھ بناز نسل یشجب بن یعرب "سبأ "کھ 

 میالدی یمن نیز بھ  وسیلھ شاھنشاھان ساسانی ۵٩٧-٨ چیرگی ایران بر جنوب عربستان در سال با
.تابع حکومت ایران بوداسالمبھ تصرف ایران در آمد و تا ظھور 

 اسحاق بن ابراھیم بن پس از مدتی اسالم در این سرزمین نفوذ یافت کھ عبداهللا ،تا ظھور دین اسالم
.یکی از حاکمان یمن در این دوران است

یالدی جزو قلمرو دولت عثمانی در آمد و با سقوط امپراتوری عثمانی، در م١٧۵٠ھمچنین در سال 
سابقًا حکومت یمن در دست .نعقاد قراردادی با انگلستان بھ استقالل رسیدیالدی با ام١٩٣۴سال 

١٩۶٢سالیری بود کھ او را امام یمن می خواندند و او شخصًا کشور را اداره می کرد ولی از ام
. شمسی بھ جمھوری تبدیل شد١٣۴١میالدی برابر 

.بوده استمجاناما بارزترین نام ھا .یخ عمان بھ نام ھای مختلفی نامیده شده استتار طول درعمان
.یان داشتھ استسومردر زمان »نحاس«این نام ارتباط وثیقی بھ صناعت کشتی سازی ومعادن مس 

یادی چشمھ ھای آب شیرین در زبوده است، از جھت وجود تعداد »مزون«ھمچنین مدتی نام عمان 
 در یمن واز آنجا قبائل عربی ه استبودنام مکانی بسیار قدیمی »عمان«ھمچنین نام .این منطقھ

اما بعضی از مؤرخین نوشتھ اند کھ وجھ .مأربمھاجرت نموده اند بھ عمان بعد از ویران شدن سد 
).عمان بن سبأ بن یغثان بن ابراھیم (بر می گردد بھ »عمان«تسمیھ عمان بھ 



119

مکھ و مدینھ
از . پیدایش اسالم کمک خواھد کرد تاریختجسم سال پیش بھ 1500 اوضاع این دو شھر در درک

 آموختیم این بود کھ در انتھای جنوبی این شبھ جزیره عربستانآنچھ کھ در مورد تاریخ شبھ جزیره 
راه . فرھنگی در زمان خودشان بودند تمدن و صاحبھ بودند کعماندو سرزمین حاصلخیز عدن و 
یران و رم از طریق کرانھ ھای جنوبی یای متمدن آن زمان یعنی ادنرسیدن بھ این دو سرزمین از 

بنا براین در این مسیر تجاری شھرھائی بوجود آمده .یای سرخ بوده استدرخلیج فارس و سواحل 
 اگر آب را میشد .آب مھمترین عامل بوجود آمدن این دو شھر بوده است. و مدینھمکھاست منجملھ 

ض  از مکھ و مدینھ در محلی کھ امروز شھر ریاض وراحتتر اقع شده بدست آورد شاید شھر ریا
.بود میشد چون بھر حال بھ دنیای متمدن آن زمان یعنی بین النھرین نزدیکتر مکھ

 را بعنوان خدای آفریننده میشناختند کھ با خدایان اهللا از آمدن اسالم قبایل ساکن عربستان قبل
شریک بزرگ خدایان دیگر  اعتقاد ھندوھا کھ برھما را بھچیزی شبیھ .کوچکتر شراکت داشت

 بزرگ و رھبر سایر خدایان بوده و مردم خدایان دیگر و بت ھا را جدبعبارت دیگر اهللا ، .میشناسد
تا قرن ھفتم میالدی و قبل از اسالم مردم شبھ . با اهللا پرستش میکرده اندرابطھبعنوان میانجی برای 

 اهللا بودند بنامھای الت ، عزا و منات  شرکای اهللا را کھ خدایان زن و دخترھایعربستانجزیره 
ی نگھداربدین ترتیب ساختمان کعبھ عالوه بر داشتن این سھ بت اصلی محل . میکردندپرستش

ی شبیھ مراسم مراسمھر سالھ در ماه ھای حرام، .بتھای دیگری بوده کھ متعلق بھ قبایل دیگر بود
لبیک «، »لبیک یا الت«طوافسالم ھنگام حج و ستایش از بتھا اجرا میشده است و اعراب قبل از ا

.ی خواندممی گفتند و ھر قومی بت خود را »لبیک یا منات«و »یا عزی
اما راه رسیدن و نزدیکی بھ او را .باور داشتند اهللا بھ تازیان  براین در دوران پیش از اسالمبنا

.د یعنی برای اهللا شریک قائل انداز این رو بھ آنان مشرک می گوین.ی دانستندمپرستش بت ھای دیگر 
 و مدینھ، زرتشتیان، مسیحیان و بیشتر ازاین مکھ برپیروان آئین بت پرستی، در شھرھای عالوه

. بودندمشغولدو، یھودیان اکثرًا بھ کار تجارت 
یتوان از نمونھ ای مثل م بر خالف شایعات  در عربستان بسیار باال بوده وسالما زن قبل از مقام

:ھ یاد کردخدیج

نام .اولین ھمسر حضرت محمد و حضرت فاطمھ دختر اوست)ق ه٣-ق ه۶٨(یجھ دختر خویلدخَد
یجھ بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کالب بن مرة بن کعب بن لؤی بن خد:کامل وی

رواحھفاطمھ بنت زایده بن األصم بن الھرم بن:مادرش. فھر بن مالک بن نضر بن کنانھبھغالب 
 قبل از ۶٨خدیجھ در سال .بن حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤی بن غالب بن فھر بن مالک

طبق .بود»یشقرسیده «و »الطاھره«از القاب او در زمان جاھلیت .ھجرت در مکھ متولد شد
.بودیزترین زن پیامبر عزعقاید شیعھ و برخی دیگر از مسلمانان و تاریخ نویسان اسالمی، خدیجھ 

پیش .شھرت داشت)یعنی شاھزاده خانم قریش(یش اِمرأةالقریجھ زنی بازرگان و دارا بود كھ بھ خد
محمد ابتدا در كاروان ھای تجاری او كار می كرد و او از .بوداز محمد، دوبار ازدواج كرده 

.ردتمام ثروتش را برای دین اسالم خرج ك.یامبر خوشش آمده بودپامانتداری و كاردانی 
یدانیم تحت الشعاع ظھور اسالم و تاریخ بعد از م کھ آنچھ در مورد شبھ جزیره عربستان ھرچند

 مکررات در مورد تاریخ عربستان اوضاع آنرا بخوبی قبل تکراراسالم قرار گرفتھ ولی باید قبل از 
.کرداز اسالم درک 

قط آثار مدنیت در مکھ و  با طوفان ھای شنی، فخشک این شبھ جزیره کم آب وعلف، لمیضرع، در
. بوجود آمده بوده است تجارت شمال با جنوب در میانھ راهبخاطرمدینھ بود و این دو شھر ھم فقط 
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ی چرای بزھا و شترھایشان، دو حیوان اھلی کھ برایل چادر نشین کھ در جستجوی آب و مزارع قبا
وچ کردن بودند و برای تجارت ین پھنھ عظیم در حال کامیتوانند در شرایط سخت زیست کنند، در 

در مکھ بعنوان . این دوشھر خصوصًا مکھ برای عبادت میرفتندبھو عبادت بتھایشان سالی چند بار 
گی قبیلھ اشان در کعبھ میگذاشتند و حق عضویت ھم دی را بعنوان نماینبتعضویت در این جامعھ، 

. پرداخت میکردندکعبھبھ پرده دار 
 کاروانھا و حملھ بھ شھرھای شمالی وشرقی در غارتم کارشان دزدی و ین قبایل کھ گھ گاھی ھا

نکتھ جالب . ھم در این غارتھا جنگ براه میافتاده استخودشانامپراطوریھای رم و ایران بود، بین 
 و جنگ ھای داخلی بزرگ و کوچک بوده باشند، قانونی بود کھ ھااینست کھ ھرچند این نزاع 

این جنگ ھا باید متوقف میشد و این آتش )ب، محرم، ذیحجھ و ذیقعدهرج(درچھار ماه ھای حرام 
. بھ صلح میشده استمنجربست معموًال 

 در طول تاریخ بھ اجرا گذاشتھ میشد و بشریت را رایکاش میشد این قانون عربی پیش از اسالم ا
!یرھانیدمکمی از درد جنگ ھای بزرگ 

 آماده باش دائم در مقابل حملھ سارقین، کھ در انھمزمیط سخت زنگی و مبارزه با طبیعت و شرا
مانی خشن، جنگجو، فرصت طلب برای بدست آوردن غنائم د مرآنھاطبیعت تمام این مردم بوده، از 

.ین حالیکھ پایبند بھ قوانین و رسوم نانوشتھ خودشان بودندعو مال دیگران ساختھ، در 
)پلورالیسم( سال پیش سیستم تکثرگرائی 1500در توجھ ترین وضعیت اجتمائی این مردمان جالب

 ترین جوامع امروزی مثل آمریکا، انگلیس و یا متمدنحتی بھتر از .حاکم براین جامعھ بوده است
.ھند

یس بھ آن افتخار میکنند، آزادی مذھب در این جوامع انگل امروز جوامعی مثل ھند و آمریکا و آنچھ
خودش را داشتھ باشد ھرچند ھم کھ در اقلیت باشد و ی مذھباست کھ ھرکس میتواند اعتقادات 

.یت دیگری را بخاطر اعتقادش نداشتھ باشداذھیچکس حق دخالت و احیانًا 
یش صدھا قبیلھ بتھای خودشان را در کعبھ گذاشتھ پ سال 1500ین در حالی است کھ در عربستان ا

 است را پرستش میکردند و سھ کھ آفریننده ھمھ"اهللا"را عبادت کرده و ھمگی بت بزرگ و آنھا
ی، یھودی و مسیحی وحتی بودائی ھم با دین خودشان در کنار زرتشتدین شناختھ شده آن دوران ، 

. و بدون تھدیدی داشتندآراماین بت پرستان زندگی 
یسفون یا رم یا فلسطین میرفت و میخواست بتش را در ت کنید اگر رئیس فالن قبیلھ عرب بھ مجسم

یکھ ھزاران زرتشتی ، مسیحی و یھودی آزادانھ و آشکارا در حالدر .ارا پرستش کندخانھ ای آشک
. را داشتھ و حتی میتوانسنتد آئین خود را تبلیغ کنندخودشانمکھ و مدینھ معابد 

دھا نمونھ این زنھا ھست کھ . برخوردار بودندمردان از آزادی اجتمائی و حقوق مساوی با زنان
.ھاستآنحضرت خدیجھ بھترین 

 بھ این سیستم میگویند اگر دخالت دولت معتقدانیک تئوری اجتمائی بعنوان آنارشیسم ھست کھ 
 ھرج و مرج بوجود میآید کھ در نھایت اجتماع خودش ابتداحاکم بر اجتماع وجود نداشتھ باشد، در 

. آزادی خواھد رسیدکمالرا تصحیح کرده و بھ آرامش در 
 با این اجتماع تکامل یافتھ مقایسھ کرد کھ حتی بتوان را شاید  سال پیش1500 عربستان اجتماع

اجتماعی کھ فرماندار، حاکم، پادشاه، دیکتاتور، ارتش .یماامروز ھم بھ آن مرحلھ نرسیده 
 درحالیکھ مردمانش مثل گرگ گرسنھ ھمیشھ بیدارند کھ بوسیلھ نداردسرکوبگر، فرمانده زورگو، 

.نشوندگرگ دیگر دریده 
یده نشده کھ مکھ یا مدینھ فرمانروائی داشتھ و آنجا دھای تاریخی کھ بدستمان رسیده جائی ھ  نوشتدر

.یکردهمارتشی بوده کھ مردم راکنترل 
پدر .یلھ قریش پرده دار کعبھ و نگھبان بت ھا بودهقب میدانیم جد بزرگوار رسول اکرم، بزرگ فقط

دار کعبھ و این مقام بعد از ایشان بھ ابوطالب ھمچنین پرده )بزرگبنده بت (ارجمند رسول عبداهللا 
این افراد سھ نسل قبل از اسالم در حقیقت باال ترین مقام .یده استرسعموی گرامی حضرت 
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ولی بخاطر سیستم مترقی و پیشرفتھ . قدرت و اختیاراتشان در حد پادشاه بودهکھدر مکھ بوده اند 
 بوئی از خشونت، بیعدالتی و وحشیگری از آن  پیش عربستان ھیچگاه حتی داستانی کھسال1500

. برسد از این حاکمان نقل نشدهمشامبھ 
 میشود کھ چھل سال بعد بزرگترین انقالب متولد میالدی حضرت محمد 570 چنین اجتمائی در در

.یان میگذاردبن با آوردن اسالم در تاریخ بشریت را
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(ص(ی حضرت محمد بن عبداهللا زندگ )الدی می632–570)

دوره پیامبری وی .پیامبر اسالم میالدی، 632 سال در میالدی و متوفی 570 آپریل سال 10متولد
پس از ). سال در مکھ و ده سال در مدینھ١٣( سال طول کشید ٢٣از زمان اعالم تا ھنگام وفاتش 

 عثمان جمع آوری  در زمان کالم خدا اعالم کرده  بود توسط مسلمانانعنوانوفاتش، آن چھ را کھ بھ 
حضرت این کتاب بھ ھمراه روایات نقل شده از . شدنامیده قرآن و آنرا مصحف نام نھادند کھ بعدًا

.ی دھندم دین اسالم را شکل  و قوانین بنیانو صحابھ)سیرت نبی(محمد

نی در شیعھ و س. بن عبدالمناف، در مکّھ بھ دنیا آمدھاشم فرزند عبداهللا بن عبدالمطلب بن محمّد
١٧ ربیع االول و شیعیان تولد وی را ١٢ اھل تسنن تولد او را دارند،مورد تاریخ تولد وی اختالف 

(ی دانندمربیع االول  ھمچنین )حسینعلی منتظری این فاصلھ زمانی را ھفتھ وحدت نامگذاری نمود.
 بعد عبدالمطلب. دانند او را در عام الفیل یا ھمان سالی کھ ابرھھ با فیل بھ مکھ یورش برد، میتولد

نام قدیم ( عبداهللا در یثرب پدرشاندکی پیش از تولد، .از تولد او را بھ دایھ ای بھ نام حلیمھ سپرد
او تا ھشت سالگی . را نیز از دست دادآمنھمحمّد شش سال داشت کھ مادرش .درگذشتھ بود)مدینھ

رگش در خانھ عمویش ابوطالب  وفات پدربزاززیر سرپرستی پدربزرگش عبدالمطلب بود و پس 
 میالدی 595 خدیجھ دختر خویلد در سال صاحبکارشبیست و پنج سال داشت کھ با .سُکنی گزید
. بودبزرگتر سال از محمد ١۵خدیجھ .ازدواج کرد

. و عبداهللا و طاھر كھ ھمگی در كودكی مردندقاسم خدیجھ سھ پسر برای پیامبر آورد، حضرت
.یھ، ام كلثوم و فاطمھ زھرارقنام ھای زینب، چھار دختر ھم داشت بھ 

 کرده بود کھ ھر دوی آنھا درگذشتھ بودند و از آنھا ازدواجیجھ پیش از محمد با دو نفر دیگر خد
١٧حضرت محمد .او اولین کسی بود کھ بھ محمد ایمان آورد.داشتفرزندانی بھ سن خود محمد 

.با خدیجھ زندگی کرد) سالگی۵٣سالگی تا ٢۵از ( پس از آن سال١١سال پیش از بعثت و 
 خدیجھ در سال دھم بعد از بعثت و یکسال سال قبل از ھجرت در مکھ درگذشت و قبرش حضرت

.دارداکنون در قبرستان ابوطالب قرار 
 کھ این خدیجھ بوده است کھ از محمد خواستگاری است مورد ازدواج محمد با خدیجھ گفتھ شده در

 یجھ برای خدیجھ کار می کرد و خدیجھ از زنان ثروتمند خدش از ازدواج با محمد پی.کرده است
 كھ پیش از پیامبر دو بار ازدواج كرده است اما افرادي نظیر استاگرچھ معروف .قریش بوده است

. معتقدند كھ ایشان ازدواج نكرده بوده استعامليعالمھ جعفر مرتضي 

 کرد کھ در حالی کھ در غار حرا مشغول اعالمدی  میال610 محمد در چھل سالگی یعنی حضرت
محمد . مبنی بر رسالتش را بھ او ابالغ کرده است خداعبادت بوده جبرئیل با او سخن گفتھ و پیام 

 و پیامبر از جانب خدای یگانھ، اهللا معرفی نمود و دین جدیدی بھ فرستاده پس از این ماجرا خود را 
ین سھ ابعد از . سال دین جدید خود را بھ صورت مخفیانھ تبلیغ می کردتا سھ. بنیان نھادرانام اسالم 

 شرک ازسال دعوتش را با خویشاوندان خود در میان گذاشت و سپس دعوت بھ توحید و پرھیز 
یش و سایر قربزرگان .و بت پرستی را بھ گوِش عموم مردم رساند)شریک برای اهللا قائل شدن(

 سھ سال در شعب ابی مسلمانانھدید وی زدند و او را بھ ھمراه سایر قبایل عرب دست بھ تطمیع و ت
.طالب محاصره اجتماعی و اقتصادی نمودند

یجھ کھ اولین کسی بود کھ بھ اسالم گروید تعداد خد سیزده سال بعد از مبعث عالوه بر حضرت در
ن آنھا پسرعموی  بھ بیست نفر ھم نرسید کھ مھمتریکردندافرادی کھ دعوت رسول اسالم را قبول 

.بود..... و ابوبکر سالھ علی ده مسیحی خدیجھ ابن نزاف،
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 شبھ جزیره عربستان چھار نفر ادعای پیغمبری کرده و در اوائل قرن ھفتم و قبل از ظھور اسالم در
 در قبایل طلیحھ در میان قبایل مذحج و کنده، اسود عنسی.یکردندممردم را دعوت بھ یکتاپرستی 

 در قبایل بنی حنیفھ در شرق عربستان و مسیلمھ حجار جایگزین بودند، شمالاسد کھ در یمنی بنی 
. در میان قبیلھ بنی تمیمسجاعیک زن بنام 

 رسول اهللا میدانست و میگفت فرشتگان بھ نزدش را عنسی کھ در غاری زندگی میکرد و خود اسود
زنده بود و سرتاسر یمن را با  رحلت حضرت محمد زماناو تا .میآیند و برایش وحی میآورند

 قبایل یھودی و مسیحی کھ با کمک ایران نمیتوانستند .داشتشکست حاکم ایرانی در اختیار خود 
خوانده میشود یمن و "رده" زمان ابوبکر در جنگھاایکھ بنام دراسود را شکست بدھند، باالخره 

. و اسالم آوردندخوردهپیروان اسود عنسی شکست 
 داشت و پیامبر اسالم از سالھا پیش اورا میشناختھ و اقتدارھ بنی اسد در شمال حجاز یحھ از قبیلطل

 مورد فرشتھ ایکھ با او در ارتباط است سوال میکند و جواب دریکبار حضرت از پسر طلیحھ 
شان لاست و پیامبر میفرماید کھ این نام یک فرشتھ عظیم ا"ذوالنون امین"میشنود کھ نام فرشتھ 

.است
یگفتھ کھ اهللا احتیاجی بھ خاک مالیدن صورت بندگان و م طلیحھ رکوع و سجود نداشتھ و او زنما

طلیحھ پیغام ھای دوستی برای حضرت محمد فرستاده وگویا بھ .نداردنشان دادن پشتھای زشتشان 
یماری حضرت بیرون مدینھ خیمھ میزند ولی پیامبر درگذشتھ و طلحھ بقصد حملھ در زمان 

.یگرددبرم
. میدھد و آنھا اسالم میآورندشکست پیروان طلیحھ را ، زمان ابوبکر خالددر

یھ ای در شرق حجاز و ناحدر مدعي نبوت در بني تمیمسجاح مدعي نبوت در بني حنیفھ  و مُسَیلِمَھ
.گذاشتھ بود"حرم" و نام آنرا بودسجاع قبلھ ای برای پیروانش ھم مقرر کرده .نزدیک بحرین بود

 بیشتر از یک زن داشتھ باشند مگر آنکھ زن اولی برای شوھرش فرزند نداشتندمسیلمھ حق یروان پ
.باشدپسر نزاده 

یلمھ ادعای جانشینی حضرت محمد را کرد و بعد از آنکھ با سجاع متحد مس از رحلت پیامبر پس
فتش تمام  خالد شکست خورد و بھ این ترتیب ابوبکر توانست در زمان کوتاه خالتوسطشد، باالخره 

. را بھ زیر یک پرچم در آوردعربستانقبایل 

.یامبری حضرت محمد بھ مدینھ مھاجرت کردپ میالدی برابر با سال سیزدھم 622 سال در

. حامی پرقدرتش بودرفتنیل مھاجرت او مرگ ابوطالب و از بین دل
 و با اسالم مخالف بود، ولی  رھبران با نفوذ مکھاز زمانیکھ ابو طالب زنده بود، ھرچند کھ تا

تصمیم بھ از میان ولی بعد از مرگش سران مکھ . شودواردنمیگذاشت صدمھ ای بھ حضرت محمد 
.گرفتندبرداشتن محمد 

ی مسلمانان، گفتھ شده کھ حضرت محمد بعد از بعض مورد اسالم آوردن ابوطالب برخالف نظر در
فتھ و چندین بار از او میخواھد کھ حتی در این ین او ربالآگاھی از دم مرگ بودن ابوطالب بر 

بنابراین ابوطالب .ولی ابوطالب خودداری میکند"اشھد ان ال الھ ان اهللا"آخرین لحظات الاقل بگوید 
.یاورد و با اعتقاد بھ آئین اجدادی خود از دنیا رفتناسالم 

ینھ تا قبل ھجرت محمد مد. اسالم پدید آمدگسترش مھاجرت بھ مدینھ فرصت مناسبی برای با
از طرفی این ھجرت مبداء .نامیده شد)شھر پیامبر(»یالنبمدینة «نامیده می شد و بعدھا »یثرب«

شدتاریخ مسلمانان 
 سالگی بھ ١٢یکبار در . عربستان خارج شداز بار ٢ اعالم رسالت فقط  از در دوران قبلمحمد

٢۵در سفر دیگری در .ابوطالب بودیش خودر این سفر ھمراه عموی .سوریھ مسافرت کرد
 گردید او را بھ عنوان عامل تجاری محمدسالگی زنی بھ نام خد یجھ کھ بعدھا اولین ھمسر 
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یام رسالت خویش ھیچگاه از عربستان خارج امحمد در .خویش بھ خارج از عربستان اعزام کرد
.نشد

ھبران طایفھ ھای بزرگ، در نھ  و با سکونت رداشت کھ ھوای مذھبی غلیظ تری از مدینھ مکھ
ولی بعد از . بود عده بسیار معدودی را مسلمان کندتوانستھسال تبلیغ اسالم، حضرت محمد فقط 

 لیبرال کھ دو قوم یھودی ثروتمند یعنی بنی قریضھ و بنی کلبی و نسبتًاھجرت بھ یثرب، این شھر 
.بعضی بازی ھای سیاسی را میدادیحی و زرتشتی ھم آنجا بودند بھ حضرت امکان مسسایر ادیان 

.ین کارھای حضرت در مدینھ برقراری صلح بین دو قبیلھ اوس و خزرج بوداولیکی از 
سوره ھای موسی، یوسف، . باز کرد رایضھ و کلبیقر باب دوستی با دو طایفھ یھودی بنی بعدًا

حوا، تا نوح و ابراھیم ین تورات از زمان پیدایش آدم و عیونس بھ دل یھودیان مینشست در حالیکھ 
یات قرآن تکرار کرده کھ حمایت کامل سیاسی اقتصادی این دو قوم آو سایر پیغمبران یھود را در 

.داشترا بدنبال 
 از تمام ادیان زرتشتی، یھودی، مسیحی، سرشارش فارس اھل بیت شده و نقش او با دانش سلمان

.ھ اسالم کتاب مفصل دیگری است در اشاعاومانی، مزدکی و تجربیات سیاسی و اجتماعی 

 سخنش را شنیده و وی ھستند کھ شخصًا محمد پیامبر اسالم را دیده اند مردانیامبرپ صحابا یا یاران
یاران زن محمّد را صحابیات مي .یندگوی میصحابمفرد آن را .در زمان حیات او اسالم آورده اند

.گویند
 مسلمانانی ھستند، کھ در مکھ اسالم آوردند و بھ مھاجران.یاران پیامبر بھ سھ دستھ تقسیم می شود

ی ھستند، کھ در مدینھ زندگی می کردند و بھ پیامبر و مسلمانانانصار .مدینھ مھاجرت کردند
گروه سوم مسلمانانی .ین مسلمانان عمدتًا از دو قبیلھ اوس و خزرج می باشندا.مھاجران پناه دادند

 و كردهالبتھ بعضي از مسلمانان كھ در مدینھ با پیامبر دیدار .سالم آوردند از فتح مکھ ابعدھستند کھ 
 مي توان سلمان ایشاناز میان .در آن جا اسالم آوردند، در ھیچ یك از این سھ دستھ جاي نمي گیرند

.فارسي را نام برد
بھ درستی آنھا فضیلت افراد را بستھ .ی نمی دانندخاصیعیان صرف صحابی بودن را منشأ فضیلت ش

بنابراین معتقدند بسیاری از . پیامبر و بعد از وی می دانندزماننیت، اعتقاد و عملکردشان در 
.یامبر طبق دستورات اسالم عمل نکردندپانصار بعد از وفات 

ی کھ نفاقشان در زمان پیامبر بیان شده، اعتبار زیادی کسان سنت برای عموم یاران پیامبر مگر اھل
حتی در . طریق ھر کدام از آنھا کھ روایت شده باشد، معتبر می دانندازث پیامبر را قائلند و احادی

البتھ آنھا نمی گویند . و کردار آنھا ارزش آشکارکنندگی سنت دینی را قائلندگفتارمواردی برای 
 مثًال .ی برندمیاران پیامبر در ھمھ جا بر اساس اسالم رفتار کرده اند، ولی معتقدند کھ ھمھ آنھا اجر 

 می برند و علی اجردر خصوص جنگ جمل بر این باورند، کھ طلحھ، زبیر و عایشھ ھر کدام یک 
.دو اجر می برد

 اطالق می شود کھ در مکھ سکونت داشتند و صحابھین در اصطالح اسالمی، بھ دستھ ای از مھاجر
عموًال از طوایف قریش ین دستھ از یاران پیامبر اسالم، ما.سپس از مکھ بھ مدینھ ھجرت کرده اند

ی توان ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابوعبیده جراح و حمزه پسر ماز مھم ترین مھاجرین .ھستند
.بردعبدالمطلب را نام 
. صحابھ ھستند و ادعا می کنند کھ خداوند از ھمھ آن ھا راضی شده استعدلاھل سنت معتقد بھ 

از نظر شیعیان، سھ .ای از صحابھ می دانند و رضوان را فقط مخصوص عدّه عدلشیعیان مرتبھ 
یده ابوعب عمر، عثمان و کسانی کھ در بھ قدرت رسیدن آن ھا نقش داشتھ اند مانند ابوبکر،خلیفھ اول، 

ص ؛ عادل  ص، خالد پسر ولید و عمروعا .یستندنجراح ، سعد پسر ابی وقا
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اران پیامبر اسالم اطالق  بھ معنی یاریگران است و در اصطالح بھ گروھی از یلغتدرانصار
 در وانصار بھ محمد و دیگر مھاجرین جا و پناه دادند . ساکن مدینھ بودند و اسالم آوردندکھمی شود 

 حسان عباده،سعد پسر .انصار در دو طایفھ اوس و خزرج بودند.جنگ ھا با سپاه اسالم می جنگیدند
 بودند کھ اسالم خزرجفراد قبیلھ بنی پسر ثابت ، ابی پسر کعب و انس پسر مالک از مھم ترین ا

ین اوسیان بودند کھ دین اسالم ترسعد پسر معاذ ، بشیر پسر سعد، و معاذ پسر جبل از مھم .آوردند
یوب انصاری،سعد پسر عباده، جابر ابوابرخی از انصار مانند ابومسعود انصاری، .را پذیرفتند

. دو قبیلھ اوس و خزرج جای نمی گیرندازپسر عبداهللا انصاری و عثمان پسر حنیف در ھیچ یک 
 با ھم برادرند و انصار یا مھاجرین بر ھم مسلمانانمحمد پس از ورود بھ مدینھ اعالم کرد کھ تمام 

. یک از مھاجرین با یکی از انصار پیوند برادری ببندندھرمحمد دستور داد کھ .فضیلتی ندارند
:تاس طباطبایی در تفسیر المیزان نوشتھ عالمھ

صلى اهللا علیھ و آلھ (رسول خدا : شده كھ فرمودهروایت)علیھ السالم ( خصال از امام صادق در«
 و با سیزده نفر از آنان در آمیخت ، و چون از دنیا رفت نھ نفر كرد،با پانزده زن ازدواج )و سلم 

ى عمره بود، و  و اما آن دو نفرى كھ آن جناب با ایشان آمیزش نكرد، یكبودند،از آنان ھمسرش 
 او از و اما آن سیزده نفرى كھ با ایشان بیامیخت ، اول خدیجھ دختر خویلد بود، و بعد سنا،دیگرى 

 بود، و سپس با امیھبا سوده دختر زمعھ ازدواج كرد، و سپس با ام سلمھ كھ نامش ھند، و دختر ابى 
 با زینب دختر خزیمھ بن پسسام عبداهللا عایشھ دختر ابى بكر، و آن گاه با حفصھ دختر عمر، و 

 با ام حبیب رملھ دختر ابى سفیان ، و گاهحارث ام المساكین ، و بعد از او با زینب دختر جحش ، آن 
 دختر عمیس ، آن گاه با جویریھ دختر حارث ، و زینببعد از او با میمونھ دختر حارث ، و سپس با 

)صلى اهللا علیھ و آلھ و سلم ( بھ رسول خدا  ، و آنكھ خود رااخطببعد از او با صفیھ دختر حیى بن 
 سلمى بود و آن جناب عالوه بر این ھمسران ، دو كنیز داشت ، یكى ماریھ حكیمبخشید خولھ دختر 

خود ریحانھ خندفیھ ، كھ با آنان نیز معاملھ ھمسران آزاد را مى كرد، یعنى شبھاى دیگرىقبطیھ ، و 
 ھمسرش جنابى كرد و آن نھ نفرى كھ در ھنگام رحلت آن را بین ھمسران و این دو كنیز تقسیم م

 حارث ، ام دختربودند، عبارت بودند از عایشھ ، حفصھ ، ام سلمھ ، زینب دختر جحش ، میمونھ 
 ، و بعد از او ام سلمھ و خدیجھحبیب دختر ابو سفیان ، جویریھ ، سوده ، صفیھ ، كھ از ھمھ فاضلتر 

)473 و 472 صفحھ 16المیزان جلد ترجمھ تفسیر (».سپس میمونھ بود
.مشھورند) سوره احزاب6آیھ (ین المؤمنین زنان بر اساس آیھ قرآن بھ  امھات ا

یجھ دختر خویلد بن اسبن عبدالعزی  خد
یشھ دختر ابوبکر صدیقعا

یھ دختر حیی بن اخطب  صف
ینب دختر خزیمھ ز
ینب دختر جحش ز
 سلمھ دختر امیھ بن المغیره  ام

دختر زمعھ بن قیس  سوده
 حبیبھ دختر ابوسفیان بن الحرب  ام

 دختر عمر بن الخطاب حفصھ
یریھ دختر حارث بن ابوضرار جو

یمونھ دختر حارث الھاللیھ  م
ینب دختر عمیس ز

)یدبخشخود را بھ پیامبر ( دختر حکیم سلمی خولھ
یھ دختر شمعون قبطی مار

یحانھ خندفیھ ر
 دختر یزید عمره
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نت سفیان  بسناء
ص درستی آن اختالف نظر وجود دارد است،ی زیر نیز در تاریخ طبری ذکر شده اسام  اما درخصو

.و مورد تردید می باشد
 دختر سریح فاطمھ

 دختر یزید ھند
 دختر سیاء عصما

ینب دختر یزید ز
 دختر قیس ھبلھ 

یلی بنت الخطیم ل
 دختر کعب مالئکھ
 دختر عمر الغفریھ شنباء
 دختر داوود کھمالئ

 الجھال دختر
تکانھ

: ھا بپردازیمصحابھ اینجا بد نیست بشرح حال بعضی از این در

او . میالدی در مکّھ متولّد شد۵٨٢ تا ۵٧٨ بین سال ھای در حبشیبالل بن رباح معروف بھ بالل
ابوبکر، .زار گرفت از این کھ اسالم آورد امیّھ او را بھ شکنجھ و آپسبرده امیّھ پسر خلف بود و 

 میالدی، بھ مدینھ ھجرت کرد و از آن پس در تمام ۶٢٢او در سال . کردآزادبالل را خرید و 
بالل ھم .او در جنگ بدر، ارباب سابقش امیّھ پسر خلف را کشت. اسالم می جنگیدسپاهجنگ ھا در 

دادهن اسالم قرار محمّد او را مؤذ.ین در جنگ احد، خندق، بنی مصطلق و تبوک حضور داشتچن
 بھ او سنگ مشرکانپس از فتح مکّھ، بالل در باالی کعبھ ایستاد و اذان گفت و در حالی کھ .بود

 اسامھ پسر زید بھ سوریھ رفت سپاهپس از مرگ محمّد، بالل با .می زدند بھ اذان گفتن ادامھ می داد
بار دیگر اذان گفت، یک بار  فقط دو محمّداو پس از مرگ .و اسامھ را در این جنگ یاری کرد

 دیگر در مدینھ، درخواست حسن پسر علی را باروقتی عمر از او خواست در سوریھ اذان گفت و 
. میالدی در دمشق وفات یافت۶۴٠ سال دراو .النبی اذان گفتاجابت کرد و در مسجد

پیامبر اسالم و از بزرگان  از صحابھ محمد، ،المخزومي ابن الولید ابن المغیرة خالد یا  بن ولیدخالد
.استقریش 

  پس از صلح حدیبیھ اسالم آورد و در ،)ھجری(٧سال در جنگ احد با مسلمانان جنگید و در او
محمّد، بھ او . مسلمانان را تا مدینھ بھ عھده داشتمغلوبجنگ موتھ شرکت داشت و رھبری سپاه 

کت کرد و بنابر روایاتی بھ دستور  سال در تسخیر مکھ شرھمانوی در .داد»سیف اهللا«لقب 
. داشت را شکستناممحمّد، بت مشھوری کھ عزی 

تمیم بزرگترین قبیلھ در نجد، مرکز .یم بھ آنجا رفتتم در دوران ابوبکر با ھدف مسلمان کردن خالد
 تسلیم او شده بود، وی را کشت و  مسلمان وینکھ مالک ابن نویرهادر آنجا با وجود .عربستان بود

 قتل مالک، او را توبیخ نمود ولی با وجود اینکھ بخاطرابوبکر . کردرا تصاحبسر زیبای او ھم
 سمت باقی  آن بھ فرماندھی سپاه نکوھش می کرد، خالد درخالدعمر، ابوبکر را بھ خاطر انتخاب 

کر از فرماندھان مورد اعتماد سپاه ابوب)نزدیکی فجیره امروزی(ردّهوی در دفع فتنھ اھل .ماند
در .ین رویدادھا ابوبکر او را بھ جنگ با مسیلمھ و سپس جنگ با ایرانیان فرستاداکمی بعد از .بود
. گرفترایا چند ماھی بعد، حیره را تسخیر کرد و اندکی بعد ناحیھ فرات )ھجری(١٢یع االول رب

.سال بعد برای فتح شام عازم شد و با شکست رومیان، دمشق را گرفت



127

 اولین افرادی بود کھ بھ اسالم از از صحابھ محمد پیامبر اسالم و ،» صدیقابوبکر«ب بھ  ملقابوبکر
محمد برای .یکترین دوست محمد یاد میشدنزددر طول زندگی محمد، از وی بھ عنوان .گروید

 پس از میالد، وی از ۶٣٢ از مرگ محمد در سال پس.را بھ ابوبکر داد»صدیق«اولین بار، لقب 
اھل . خلیفھ مسلمین بر منصب خالفت برگزیده شدعنوان محمد، بھ جانشینی وی بھ سوی صحابھ

معروف ھستند، »خلفای راشدین« چھار خلیفھ مسلمین کھ بھ ازسنت از وی بھ عنوان اولین خلیفھ 
در دوران خالفت، وی در جنگ ھای . ماه بھ طول انجامید٣ و سال٢خالفت وی .یاد می کنند
 خوارج و اقوام عربی کھ پس از مرگ محمد سر بھ شورش گذاشتھ بودند پرداخت اب،ردةموسوم بھ 

. قانون اسالمی را در کل جزیره عرب برقرار کردآنھا،و با شکست 
ین دیگر دختر وی اسماء بنت ابی بکر ھمسر زید از ھمچن. ابوبکر، عایشھ ھمسر محمد بوددختر

از مرگش بھ ھمسری علی درآمد و بھ ھمراه  عمیس پس بنتھمسر وی اسماء .صحابھ محمد بود
. خانھ علی رفتبھدو فرزندی کھ از ابوبکر داشت، 

او . سال داشت و اولین مرد بالغی بود کھ اسالم آورد۴٠حدودی ھنگامی کھ اسالم را پذیرفت، و
ن بعدھا ای. محمد را در ھنگام ھجرت از مکھ بھ مدینھ ھمراھی نمودکھتنھا عضوی از صحابھ بود 

.یت تاریخی اش، بھ عنوان مبداء تاریخ اسالم شناختھ شداھمسفر بھ دلیل 
وی پیش .درگذشت) میالدی۶٣۴( ھجری ١٣سال پس از حدود دو سال و سھ ماه خالفت، در او

ابوبکر اولین خلیفھ از خلفای .ین برگزیدمسلم عمر بن خطاب را بھ عنوان خلیفھ بعدی ،از مرگ
.راشدین است

( کامل وینامسر یاسر پعمّار ).یالعبس بن یاسر بن عامر بن مالک بن کنانة بن قیس عمار:
) میالدی۵٧٠( الفیلعامعمّار در .یکی از اصحاب محمّد پیغمبر اسالم و از جملھ مھاجرین است

او و پدر و مادرش . بودالخطابنام پدرش یاسر پسر عامر و نام مادرش سمیّھ دختر .والدت یافت
. زیر شکنجھ ھای ابوجھل جان باختندبودند،پدر و مادرش کھ اسالم آورده .ن بنی عدی بودندبردگا

عمّار از مھاجرین بھ حبشھ بود کھ . را آزاد کرداوابوبکر، بھای عمّار را بھ ابوجھل پرداخت و 
الم او در جنگ بدر، احد، خندق، و تبوک در سپاه اس. کردھجرتپس از مدّتی از آن جا بھ مدینھ 

یات شیعھ، پس از مرگ محمّد او تا زمانی کھ علی با ابوبکر بیعت نکرده روابر اساس .می جنگید
او از یاران و فرماندھان سپاه علی بن ابی طالب بود ودر جنگ .یعت خودداری کردببود، از 

.صفین کشتھ شد

(اسداهللا" بھ لقب کھعموی پیامبر  بن عبدالمطلبحمزه (الشھداسید"و )شیر خدا" پیش از کشتھ "
.نیز معروف بود)ی، امام سوم شیعیانعلشدن حسین بن 

او از اھالی با احترام . است کھ با او بزرگ شده بودمعروف تنھا دو سال از محمد بزرگتر بود و او
. قدرت، شکار شیر و شراب خواری مشھور بودبھدر بین قبیلھ قریش بود و 

 است کھ او ھنگام بازگشت از یکی از شکارھای معروف. گروید در سال ششم بعثت بھ اسالمحمزه
می  گویند او یک راست بھ . اش محمد توھین کرده استبرادرزادهخود شنید کھ عمرو ابن ھاشم بھ 

" زدن ضربھ ای بھ او گفتبانزد امر ابن ھاشم رفت و  بھ چھ جراتی بھ محد توھین می  کنی وقتی :
."اگر جرات داری جواب این ضربھ را بده.و ھستمیرو مذھب اپکھ می  دانی من 

. شناختھ می شوداسالم آن روز بھ بعد حمزه بھ عنوان محافظ از
سپاه "غزوه بدر"ی اولیھ و منجملھ نبرد مشھور نبردھا اولین فرمانده نظامی اسالم بود و در حمزه

.ی  کردممسلمانان را رھبری 
ی ابن حرب، برده حبشی، و بھ دستور ھند، واشدست  در نبرد احد در سال سوم ھجری بھ حمزه

.ھمسر ابوسفیان، بھ قتل رسید
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 رسانده بود و معروف است کھ ھند بھ ھمین علت بھ قتل برادر و پدر ھند را در نبرد بدر بھ حمزه
 نیزه بسیار ماھر است وعده می  دھد کھ در صورت بھ پرتابواشی ابن حرب، برده حبشی کھ در 

 آزاد می  کند و ھم وزن او طال و ھم قد او ابریشم بھ او پاداش رامزه در جنگ او قتل رساندن ح
.ی  دھدم

 حمزه را بھ قتل می  رساند و ھند ھم او را آزاد دوری در میان جنگ و با پرتاب نیزه از راه واش
.می  کند

د و کبد او  بھ باالی جسد حمزه می  رومسلمانان است کھ ھند پس از پایان جنگ و شکست معروف
.مشھور شده است"ھند جگرخوار"را می  خورد و بھ ھمین علت بھ نام 

 بعدھا و پس از کشتھ شدن حسین بن علی در کربال امالقب گرفت "سیدالشھدا", پس از فوتحمزه
.یدرساین لقب در بین شیعیان بھ حسین 

آنتونی کوئین ھنرپیشھ مشھور ی اولیھ اسالم است، سال ھا فیلم محمد رسول اهللا کھ داستانی از در
.ی  کندمآمریکایی نقش حمزه را بازی 

.دختر عتبھ و ھمسر ابوسفیان بود)بھ کسر اول و سکون دوم و سوم( یا ھنت ھند
او ثروت زیاد خود را از . مردی از قبیلھ قریشبودیان از اشراف و ثروتمندان بزرگ عرب ابوسف

 گنج ھایی کھ مردم ساده دل در کنار بت ھا قرار یآورھوشی کھ در تجارت داشت و نیز جمع 
یگر کار ھای او فرماندھی نیروی پلیس شھر مکھ بود کھ این نیرو دمی دادند بھ دست آورده بود از 

 آنان برای تفریح مشرکین مکھ بود وی از دشمنان سر سخت محمد شکنجھبرای کنترل برده ھا و 
بھ اسالم )نیرو ھای تازه مسلمان(وز و دشمنان امروز  شمشیر دوستان دیرزوررسول اهللا بود و بھ 

 او ھند جگر خوار از دختران یکی از پھلوانان مکھ بود کھ سال ھا پیش ازافریقای زن.روی آورد
.ی بھ مکھ آمده بودند و پس مدتی ثروت و قدرتی در مکھ بدست آوردندجنوب

 عبد العزی بن رباح بن قرط بن رزاح عمر بن الخطاب بن نوفل بن:نام کامل وی( بن خطابعمر
عمر اولین کسی .دومین خلیفھ مسلمین بوده است»عمر فاروق«ملقب بھ ) کعب بن لؤیبنبن عدی 

( کھ  امیر المؤمنین خوانده می شوداست  ماجرای دروی )تاریخ خلفا، سیوطی، بھ نقل از العسکری.
یوانی سرپوشیده و دارای ا جایگاه و ،اعدهیفھ بنی سسق.بحث برانگیز سقیفھ نقشی اساسی داشت

. مشاوراتشان در آن گرد می آمدنددرسقف در مدینھ کھ مربوط بھ قبیلھ بنی ساعده بوده و مردمان 
در میان مسلمانان معروف و مشھور است، بھ این )ساعدةسقیفة بني :بھ عربی( سقیفھ بنی ساعده نام

م در آن محل عده ای از اصحاب وی، ابوبکر ابن یامبر اسالپدلیل کھ بالفاصلھ پس از فوت 
.یفھ اول انتخاب کردندخلابی قحافھ را بھ عنوان 

پیش از او . بھ پیامبری اسالم برگزیده شود متولد شدعبداهللا سی سال قبل از اینکھ  محمد بن عمر
او در نخستین .ید سال بھ  طول انجام١٠خالفت وی تقریبًا . آورده بودنداسالمسی و نھ مرد مسلمان 

چنانکھ قصد کشتن پیامبر خدا . و تبلیغ پیامبر اسالم از مخالفین سرسخت اسالم بوددعوتسالھای 
 نیام از و در بین راه با یکی از گرویدگان بھ دین اسالم روبرو شد در حالیکھ شمشیرش را نمودرا 

 مسیر فاطمھ، خواھرش کشیده و بھ سوی خانھ محمد روانھ بود، با مطلع شدن از مسلمان شدن
ین آیات سوره طھ نخستپس از شنیدن و خواندن .خویش را بھ سمت خانھ خواھرش فاطمھ تغییر داد

)فاطمھ و شوھرش( خانھ ساکنانکھ از خواھرش دریافت نمود، منقلب گردیده و سراغ محمد را از 
 با شمشیر آختھ ھراسان با دیدن عمر)ینمسلممحل تجمع نخستین (مسلمینی کھ در داراألرقم .گرفت
اگر نیت خیر دارد، پذیرایش : بازداشتھ و گفتھراسحمزه عموی پیامبر آنھا را از این .شدند

ھنگامی کھ عمر بھ آنجا . با ھمان شمشیر خواھیم کشتراخواھیم بود و اگر قصدش بد است وی 
نوان نخستین مسلمان پس اندکی پس از اسالم عمر، وی بھ ع. اسالم آوردووارد شد شھادتین خواند 

.ی بھ کعبھ رفتھ و بھ طواف آن پرداخت و اسالم خویش را آشکار ساختعلناز محمد بھ طور 
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: عمر از رسول خدا نقل شده استمنزلت پاره ای از منابع اسالمی در بیان در
.استی ترین فرد امت من در راه اهللا عمر جد

.یگر می گریزدد از ھر کوچھ ای کھ بگذرد شیطان از کوی عمر
. عمر می بودآن پس از من پیامبری برانگیختھ می شد، اگر

ین متعددی در اسالم وجود دارد کھ یا از جانب خداوند بر مسلمین حکم شده است و یا پس از قوان
ی شده اند کھ نقش عمر در بدایت این قوانین و احکام، بارز و عموموفات رسول خدا ترویج یافتھ و 

مسلمانان سنی بھ این نماز ( تعمیم نماز تراویح در ھر شب ماه رمضان :جملھاز .پر رنگ است
 نامگذاری تاریخ اسالمی و تخصیص آغازگری آن بھ ھجرت محمد از مکھ بھ مدینھ -.)ھستندپایبند 

. بنیانگذاری دیوان اسالمی-
مرد ایرانی  از ده سال خالفت توسط یک پس پس از ابوبکر بھ امارت مسلمین رسید و عمر

ی کھ در خواب بود و بھ گفتھ دیگردر ھنگام نماز و زمانناراضی بھ نام پیروز نھاوندی بھ روایتی 
.درگذشتدر محراب مسجد ضربت خورد و 

ص بن امیھ در شمار مسلمانانی است کھ در ھمان سالھای نخست بھ عفانبنعثمان  بن ابی العا
درھ و یکی از اشراف و ثروتمندان مکھ بود و اسالم وی وی از بنی امی. مسلمان شدابوبکر،دعوت 

 بھ مھاجراناو در شمار .میان خاندانی کھ قریب بھ اتفاقشان مخالف اسالم بودند، عجیب می نمود
ینھ بھ ترتیب با دو مدوی در .حبشھ بود، اما بھ زودی بھ مکھ بازگشت و بھ مدینھ مھاجرت کرد

 کرد و لذا بھ ذوالنورین ازدواجھ ھر دو بھ زودی درگذشتند، دختر رسول خدا ام کلثوم و رقیھ ک
اّم كلثوم نخست با عتیبھ پسر . خدیجھ دختر خویلد بودازیامبر اسالم پ كلثوم دختر ام.مشھور شد

 ادعای پیامبری كرد، ابولھب پسرش عتیبھ را واداشت كھ ام كلثوم محمّدوقتی .ابولھب ازدواج كرد
ام كلثوم در سال نھم . در سال سوم ھجرت، بھ عقد عثمان پسر عفان درآمدمكلثوام .را طالق دھد

عثمان بھ دلیل بیماری ھمسرش در جنگ . در مدینھ درگذشت و در بقیع مدفون گشتھجرتپس از 
یخ تاربعدھا در .در جنگ احد نیز بھ اتفاق جمیع مورخان در شمار فراریان بود. نشدحاضربدر 

 وی بوده و بھدر زمان ابوبکر از افراد نزدیک .ھ یادی از وی وجود نداردنیز جز در قضیھ حدیبی
 و در آن شرائط بوددر دوره عمر نیز از نفوذ قابل توجھی برخوردار .کاتب وی بھ شمار می آمد

 بھ آن تمایل داشت کھ عثمان بھ عمًالاحتماًال عمر دریافتھ بود یا .نماینده بنی امیھ بھ شمار می آمد
لذا با تعیین او در .ی خالفت پس از او داردبرافوذ و محبوبیت در قریش، زمینھ بیشتری دلیل ن

 بھ عنوان 23 عثمان در آخرین روز ذی حجھ سال نمود،شورای شش نفره راه خالفت او را ھموار 
عثمان از . دانستامویانی کھ آن را باید آغاز خالفت خالفتخلیفھ بر منبر رسول خدا جای گرفت، 

او بھ گمان خود زیرکانھ عمل کرد، زیرا در شش سال . امور پرداختادارهن ابتدا قدرتمندانھ بھ ھما
پس از آن در نیمھ .یار آرام عمل کرد، و کوشید تا موقعیت خود را مستحکم کندبسنخست خالفت 

 بود کھ سیاستھای اصلی خویش را آشکار کرد و بھ تدریج دگرگونی در ساختار سیاسیخالفتدوم 
 مقدمھ ای رااو اساسًا در اندیشھ سپردن خالفت بھ بنی امیھ بود و این کارھا . مختلف پدید آوردمناطق

 از حمایت قریش آغازوی در اقدامات خود در .برای اموی کردن تمام امور سیاسی انجام می داد
، کار وی  دوم خالفتسالاما در شش .برخوردار بود و می کوشید تا سھم ھمھ آنان را حفظ کند

حاکم . نیز برانگیختراقدرت بخشیدن بھ طایفھ خاص اموی شد این امر خشم برخی از قریش 
 را بھ مرور بھ شورش بر مردمکردن افراد خاندان اموی بر شھرھا، خشم بسیاری را برانگیخت و 

برس  قفقاز، خراسان، کرمان، قمانند.در زمان او بسیاری از سرزمینھا فتح شد.ضد وی وا داشت
 بی شماری بھ مرکز خالفت سرازیر شد غنائمبدین ترتیب ثروتھا و .و قسمت ھایی از شمال آفریقا

عثمان بھ این امر توجھ نکرد و تقسیم ناعادالنھ غنائم یکی .کھ تقسیم آنھا حساسیت ویژه ای می طلبید
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رش ضد بھ طور کلی علل شو. شورش علیھ او نقش مؤثری داشتبروزاز عواملی گشت کھ در 
:یب تقسیم بندی کردترتین بدعثمان را می توان 

.3.ی شھرھا بھ افرادی از خاندان بنی امیھفرماندارواگذاری .2.بدعتھای دینی توسط عثمان.1
آزار بعضی از اصحاب بزرگ رسول خدا .4. خاندان امویافرادبذل و بخششھای بی حساب او بھ 

 مردم از او ناراضی شدند و بسیاری از بزرگان صحابھ، ین ترتیببد.مانند ابوذر و عمار یاسر
کسانی چون طلحھ، زبیر، عایشھ، عمار یاسر، عبدالرحمن بن . کردندآغازمخالفت علنی را با او 

البتھ ھمھ اینان .... ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداهللا انصاری و ابوذر ومسعود،عوف، عبداهللا بن 
 را بھ انتقادات آنرا بھ مصلحت نمی دیدند، اما بھ ھر روی شدیدترین  او اعتقاد نداشتند یاقتلبھ 

 عثمان بود و نھ بر ضد او ھمراهدر این شرائط علی نھ بھ .اعمال و رفتار سیاسی و دینی او داشتند
ی گرفت و عثمان مجبور بود برای آرام کردن مبھ مرور اعتراضات علیھ عثمان باال .اقدام می کرد

تا وقتی کھ عده ای . بھ نزاع و درگیری بیشتر می شدمنجرستفاده کند کھ خود این امر آنھا از زور ا
پس از مدتی گروه بیشتری از مصریان . نزد عثمان آمدنداعتراضاز مردم مصر و کوفھ بھ عنوان 

 تا ھفتصد نفر گفتھ اند بھ مدینھ آمدند و درخواستھای خود را مطرح چھارصدکھ شمار آنھا را بین 
مصریان بھ شھر خود بازگشتند اما . تعھد کرد کھ بھ درخواستھای آنان توجھ کندعثمان.ندکرد

 مدینھ بھاین عده از جریان آگاھی یافتند و خشمگین .ی شد مبنی بر اینکھ آنھا کشتھ شوندتوطئھ ا
و عثمان ینھ آمدند مداز آنجا دویست نفر و از بصره صد نفر بھ .خبر بھ کوفیان نیز رسید.بازگشتند

یری کند اما عثمان زیر بار این گرا در محاصره گرفتند و ابتدا از او خواستند تا از حکومت کناره 
عثمان چھل و نھ .یز ره بھ جایی نبردنتالش ھای امام علی کھ میانجی صلح بود .وضع نمی رفت

کش نرفت، تا اما کسی بھ کم. استمداد کردمختلفدر این مدت از شھرھای .روز در محاصره بود
. سال خالفت کرد17عثمان.سرانجام توسط انقالبیون بھ قتل رسید

پسرعمو، داماد و .)ق. ه۴٠ رمضان ٢١ قبل از ھجرت، ٢۴ رجب سال ١٣(ی، پسر ابوطالبعل
بنا بر روایات محمد او را بھ . محمد ابن عبداهللا و از اھل بیت پیامبر استاصحابنزدیکترین 

 و مسلماناناو از دیدگاه اھل سنت چھارمین خلیفھ . و با او پیمان برادری بستی خود برگزیدبرادر
دو کنیھ  .ی باشدماز نظر شیعیان بنابر وصیت و سفارش ھای محمد جانشین پیامبر و امام اول 

بھ مانند (ی گوناگونی لقب ھااست و بین گروه ھای مختلف با »ابو تراب«و »ابوالحسن«معروف او 
۶۶١ م تا ۶۵۶از ( سال ۵ وی خالفتمدت .خوانده می شود)ین، اسداهللا و حیدر کرارامیرالمومن

.بود.)م
در خانھ محمد پرورش یافت و در . بنت اسد بودمادرش در مکھ بھ دنیا آمد، پدرش ابوطالب و او

در علی زمانی کھ پیامبر .ین مردی گشت کھ اسالم پذیرفتاولحالی کھ حدود ده سال بیشتر نداشت، 
. مورد آزار و اذیت مشرکان قرار می گرفت، یار و مددکار او بودومکھ اسالم را تبلیغ می کرد 

ی بھ جای وی در بسترش خوابید تا نقشھ قتل پیامبر را خنثی کند و او بتواند علھنگام ھجرت محمد، 
دیگر بھ سپس امانات وی را ادا نمود و بھ ھمراه فاطمھ زھرا، مادرش و زنی .یزدبگراز مکھ 

در سال دوم پس از ھجرت محمد گفت کھ بھ فرمان خدا علی را بھ ھمسری .ینھ ھجرت کردمد
طولدر . فاطمھ در می آورد کھ حاصل این ازدواج چند فرزند از جملھ حسن و حسین بوددخترش

 در دورانی کھ پیامبر اداره جامعھ مسلمانان در مدینھ را بر عھده داشت علی او را یاری می کرد و
 بنا بر . او بوددستوراتھمچنین وی حامل پیام ھا و .تمام جنگ ھا بھ جز جنگ تبوک شرکت داشت

»مسلمانانموالی « محمد ھنگام بازگشت از آخرین حج خود در غدیر خم، او را روایات شیعھ
بھ ی معرفی علی معنمعرفی کرد و مردم با او بیعت کرده و تبریک گفتند و این از دید شیعیان بھ 

ین قرار است کھ مسلمین ا داستان از ،ولی اھل سنت و بنوشتھ تاریخ طبری.جانشینی پیامبر است
یکردند و چون علی در اجرای قوانین مبعد از جنگھایشان اکثرًا بر سر غنائم با علی اختالف پیدا 

 قصد  خوبی نداشتند و تا در حدی کھرابطھاو اسالمی بیش از حد سختگیری میکرد سپاھیان با 
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 بھ این خصومت ھا و محافظت علی در مقابل دادنحضرت رسول برای خاتمھ .جان او را میکردند
 گفتھ کھ ھرکس مرا دوست دارد و من مولی او آنھاخطر ترور در قدیرخم مسلمین راجمع و بھ 

.ی موالیش باشدعل دوست داشتھ و  بایدھستم باید علی را ھم
وی مدتی پس از .مزرعھ فدک بین او و ابوبکر اختالف رخ داد از درگذشت پیامبر در ماجرای پس

علی در دوران خالفت سھ خلیفھ اول جز در انتخاب . بیعت کردابوبکردرگذشت فاطمھ زھرا با 
یاسی نداشت و در جنگ ھا شرکت نمی کرد و تنھا در امور دینی، قضایی و سخلیفھ سوم فعالیت 

٣۵سالتل عثمان خلیفھ سوم، علی خالفت را پذیرفت و از پس از ق. می دادمشورتسیاسی بھ خلفا 
یش و عایشھ قروی با مخالفت برخی از بزرگان . ھجری قمری این منصب را بر عھده داشت۴٠تا 

نھایتا . شدخالفتشاین امر منجر بھ بروز سھ جنگ جمل، صفین و نھروان در دوران .مواجھ شد
 نماز صبح با شمشیر ھنگامج نھروان در مسجد کوفھ بھ ابن ملجم مرادی یکی از بازماندگان خورا

. ھجری درگذشت۴٠سال رمضان ٢١زھرآلود فرق او را شکافت و دو روز پس از آن در 
از او احادیث، سخنرانی ھا، نامھ ھا، . نھادمسلمانانی پس از مرگش نیز تأثیر زیادی بر جامعھ عل

کتاب ھای مختلف نظیر نھج البالغھ و غررالحکم،  کھ در جامانده استاشعار و دعاھای فراوانی بر 
ص بھ دانش فقھ عموم.بھ جای مانده است  مسلمانان او را برترین مفسر قرآن و عالم ترین شخ

فیلسوفان شیعھ او را .ین اکثریت صوفیھ برای او مرتبھ باالی والیت را قائلندھمچن.می دانند
یدریغ و از جان بن مسلمانان او را بھ جھت کوشش ھای عالوه بر ای.یانگذار فلسفھ الھی می دانندبن

 عدالت و گذشت،گذشتگیش در راه اسالم ارج می نھند و ھمچنین بھ خاطر شجاعت، کرم، 
 و ھنر فرھنگبھ ھمین جھت در دانش، .بزرگواری اش نسبت بھ مردم او را دوست می دارند

. استمسلمانان آثار فراوانی در مورد او و برای او ایجاد شده
کتاب نھج البالغھ )ع( روزگاران حضرت علی ازی بنام سید رضی سیصد و پنجاه سال بعد شخص

. بجای ماندهپسر فرزند دختر و 28از حضرت علی .را نوشت

فتحیھ پس از معاو. ربیعھ بودبن عُتْبَة دخترھندمادرش .یف قریش بودشری سفیان ابپدرشمعاویھ
 دین اسالم را ، ابی سفیانبن یزید برادرشویان ابوسف بھ ھمراه پدرش ی،سالگ در بیست و سھ ،مکھ

ابوبکر،. مراسالت نمودوقرآن معاویھ را کاتب - محمّد ، عبدالمطّلببنعبّاسبھ اصرار .پذیرفت
دمشقویزید، در آن جا موفقیت بھ دست آورد . معاویھ را بھ شام گسیل کردو ابی سفیان بنیزید 
عمر بن خطّاب، یزید را در حکمرانی . حکمرانی و والیت دمشق برگزیده شدبھنیز یزید . شدفتح

 ھجری قمری، ١٨در سال . قلمرو وی افزودبر نواحی اطراف آن را وین فلسط و کرددمشق ابقا 
یز معاویھ را در جای نعثمانعمر،با مرگ .گرفتیزید درگذشت و برادرش معاویھ جای او را 

ون ترتیب معاویھ در زمان خالفت سھ خلیفٔھ نخست، بھ تدریج در شام، قدرت بدی. کردابقاخود 
 این کھ از طرف عثمان از معاویھ خواستھ شده باعثمانمحاصرهدر جریان .محبوبیت کسب کرد

.ین کاری ھم برای معاویھ وجود داشت در عین حال تعلل ورزیدچنبود بھ کمکش بیاید و فرصت 
 پیشنھاد اطرافیانش را برای ابقای -علی. خالفت رسیدبھ ابی طالب بنی عل از مرگ عثمان، پس

معاویھ بھ بھانٔھ کشتھ شدن عثمان .یرفت و او را از زعامت و حکومت در شام عزل کردنپذمعاویھ 
. شدندھمداستانمردم شام با او بیعت کردند و بر علیھ علی . انتقام خون او، وارد جنگ با علی شدو

اما بھ صوابدید .ین جنگ شکست نخست بھ معاویھ افتادادر .درگرفتصفین جنگسرانجام 
ص نتیجھ حکمیت خلع علی و تحکیم حکومت . گشتمطرحیت حکم و کردند بر نیزه قرآنعمروعا

.کرد خالفت معاویھ را تحکیم خوارج، دست بھ ابی طالب بنی عل شدن  کشتھ.معاویھ در شام بود
. سرنگرفت و معاویھ حسن را بھ آسانی کنار زدکردند،یعت ب با او  کوفیانکھ بن علی حسنخالفت 

معاویھ حکومت . و خالفت او را با شرایطی پذیرفتبست با معاویھ صلحعھدنامٔھ بن علی حسن
مروان بھ ھمحجاز. بھ زیاد دادراکوفھوبصره و عمروعاص، بھ رامصر،یرةمغ بھ راعراق
. شددادهحکم
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در این عھدنامھ حسن چھل ملیون .مان معاویھ عھدنامھ صلح با امام حسن استمھمترین واقعھ ز
.درھم و مالیات استخر را در مقابل بیعت با معاویھ پذیرفت

عامل قتل خلیفھ چھارم )عبدالرحمن بن عمرو بن ملجم مرادی:نام کامل وی( ملجم مرادیابن
. و امام اول شیعیان علی پسر ابی طالب بودمسلمانان

ابن .ابن ملجم قرآن را بھ عمروعاص تعلیم داد. آموختجبل ملجم قرآن و اسالم را از معاذ پسر ابن
پس از فتح مصر، ابن ملجم مدتی در خانھ ابن عدیس . بودھمراهملجم در فتح مصر با عمروعاص 

.یان قرآن و فقھ می آموختمصرسکونت داشت و در مسجد بھ 
 ملجم با او بیعت کرد و در جنگ جمل در کنار او ابن ابی طالب،  از بھ خالفت رسیدن علی بنپس

.یت، ابن ملجم بھ خوارج پیوستحکمپس از جنگ صفین و پایان .جنگید
.اگر حق با تو بود، نباید بھ حکمیت تن درمی دادی:ابن ملجم کھ از حامیان علی بود بھ او گفت

.بھ این دو دلیل ابن ملجم بھ خوارج پیوست.یچون حکمیت برعلیھ تو رای داد باید آنرا می پذیرفت
 و در مکھ تصمیم گرفتند کھ در شب آمدندابن ملجم، عمرو پسر بکیر و برک پسر عبدالھ گرد ھم 

ص را بکشند  برای کشتن علی بھ کوفھ آمد، عمرو پسر بکیر ملجمابن .قدر علی، معاویھ و عمروعا
نیز بھ ھمراه عبداهللا بن مالک بھ شام سر عبداهللا برک پوبھ ھمراه نزال پسر عامر بھ مصر رفت، 

.روانھ شد
ابن ملجم در کوفھ عاشق . کشتن علی را آشکار نکردراز ملجم در شام با خوارج دیدار کرد اما ابن

وی پدر و برادرش را در نھروان از دست . از بنی عدی بودشنجھقطام دختر .قطام دختر شجنھ شد
در کوفھ، اشعث پسر قیس کندی نیز . ابن ملجم را بھ قتل علی ترغیب کردقطام،داده بود؛ بنابراین 

. علی آگاه شد و ابن ملجم را حمایت کردقتلاز نقشھ 
.درگذشت ابی طالب در بیست و یکم رمضان بھ ضربت شمشیر زھرآگین ابن ملجم پسرعلی 

پس از وفات .کرد مدارا با ابن ملجم وصیت بھی پسر ابی طالب در آخرین روزھای زندگی عل
حسن پسر علی بھ وصیت پدرش، با .ی آوردندعلعلی، ابن ملجم را برای قصاص نزد حسن پسر 

. ملجم در بخش غربی کوفھ دفن گردیدابنجسد .یک ضربھ شمشیر ابن ملجم را گردن زد

جنگھای حضرت محمد
 اتحاد با قبایل  حتیت وی ادامھ داشمدت مدینھ دعوت بھ اسالم با روش مکھ برای دربعد از ھجرت، 

 آنچنان نیافزود بلکھ فقط این قبایل کاری حضرتیھودی و یا قبایل اوس و خزرج بر تعداد پیروان 
.بھ کار حضرت محمد نداشتند

 آیات مربوط بھ جھاد بھ حضرت نازل شد کھ محتوی در سالی در مدینھ گذشت تا کھ دستوراتی چند
 مشرکین  کاروانھای تشویق میکند کھ برای اشاعھ اسالم بھآنانراآن بھ مسلمانان اجازه میدھد و حتی

. رفتھ واگر پیروز شوند صاحب غنائم، برده و کنیز میشوندبھشتحملھ کنند و اگر کشتھ شوند بھ 
 و حتی قبایل بھ اسالم شده و با شروع حملھ بھ افرادین انگیزه، محرک خوبی برای گرویدن ا

 اقتصادی تبدیل شده کھ - شده کم کم بھ یک قدرت نظامیمسلمانزه کاروانھای مکھ، این گروه تا
از اینجا در گیریھای بعدی کھ بنام غزوه . منطقھ شده بودندثروتمندانتھدیدی برای تجارت مکھ و 

.یده میشوند شروع میشودنام)جنگ(
 تعداد  نھ غزوه بوده ولی در مجموع، اندداشتھی کھ حضرت محمد شخصا در آنھا حضور جنگ ھاا

: عبارتند ازکھ میباشند 27)ھشت سال دیگر(این جنگھا تا زمان حیات حضرت
 سال دومودان-1
 سال دومبواط-2
یرع سال دومعش-3
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دومسال )سفوان( اولی بدر-4
 کبیر سال دومبدر-5
ی سلیم سال دومبن-6
ی قینقاع سال دومبن-7
ال دومیق سسو-8
 سال سومغطفان-9

 سال سومبحران-10
 سال سوماحد-11
 االسد سال سومحمراء-12
ی نضر سال چھارمبن-13
چھارم الرقاع در سرزمین نخل سال ذات-14
 چھارمسال) بدر الصفرا–بدر الوعد ( آخربدر-15
 الجندل سال پنجمدومھ-16
سال پنجم)احزاب(خندق-17
یظھ سال پنجمی قربن-18
ی لحیان سال ششمبن-19
ششمسال ) فزع–غابھ (ی قرد ذ-20
ی آل مصطلق سال ششمبن-21
 سال ششمحدسھ-22
یبر سال ھفتمخ-23
 مکھ سال ھشتمفتح-24
ین سال ھشتمحن-25
 سال ھشتمطائف-26
 سال سال نھمتبوک-27

 نفر بود کھ مسلمانان 950و طرف مقابل  نفر 313مسلمانان بدر در سال دوم اتفاق کھ عده جنگ
. ابوجھل در این جنگ کشتھ شداسالمپیروز شدند و دشمن سرسخت 

.شدین پیروزی سرآغاز پیروزیھای دیگر ا

 دامنھ کوه احد اتفاق افتاد کھ در ابتدا مسلمین دریکسال بعد از جنگ بدر جنگ بزرگ دیگری 
ین برای جمع آوری غنیمت پست ھای خود را رھا یھ، مسلماولولی بمجرد پیروزی .پیروز شدند

 کرده بھ آنھا حملھ کردند و در این جنگ حمزه عموی حضرت استفادهکردند و مکیان از فرصت 
.یتًا مسلمین پیروز شدندنھامحمد کشتھ شد ولی 

 در و ناراحتی آنھا از تجمع جنگجویان تازه مسلمان شده بعضی از افراد قبیلھ بنی قریظھشکایت
ی بھ فرماندھی سپاھ بھ مکھ رفتھ و با مکیان متحد و با  ای مدینھ باعث آن شد کھ عدهاطراف

 خندقی دور مدینھ فارسمسلمانان بھ توصیھ سلمان .ابوسفیان و عمرو بطرف مدینھ حرکت کنند
 جنگجویان مشھور عرب ازبعد از چند روز عمرو کھ . کھ جلوی حرکت مکیان را میگرفکندند

در مورد .ی کشتھ میشودعلطرف دیگر خندق آمده و بعد از یک جنگ تن بھ تن با حضرت بود بھ 
ی میگویند کھ او از عمرو علاین جنگ تن بھ تن روایت ھای زیادی ھست ولی مخالفین حضرت 

یگوید چرا دو نفر محافظ با خودت آورده معلی بھ عمرو .خواست کھ از اسبشان پیاده و نبرد کنند
 علی بھ کیست، علی با یک ضربھ پای اشارهو سرش را برمیگرداند کھ ببیند ای؟ وقتی عمر
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 بھ مکھ ابوسفیان بعد از این واقعھ با سپاھش.یکندمعمرو را قطع میکند و بعدٌا سرش را از تن جدا 
.برمیگردند

ام  تمیظھ میرود آنھا را محاصره وبعد از تسلیم،قر پس از این پیروزی بھ سراغ قبیلھ بنی حضرت
 بدست حضرت )حدود ھفتصد نفر(یھق برده و کنیز میشوند، بکھاین قبیلھ بغیر از کودکان و زنان 

.ین مسلمین تقسیم میشودب اموال ایشان مصادره و  ھمچنین.علی سر بریده میشوند

 دارد کھ اھالی آن ھمگی یھودی بودند و دارای قرار کیلومتری شمال مدینھ وادی خیبر 120در
. ساختھ بودندن کھ پناھگاھشان بود یھودیان ھفت قلعھآنجادر .رسبز و حاصلخیزی بود مزارع س

طبق قوانین . فدک میباشد کھ اھالی آن بدون مقاومت تسلیم شدندمزرعھآخرین مزرعھ این مجموعھ 
حضرت بعد از تصرف آنرا .ینھاایکھ بدون جنک تسلیم میشوند متعلق بھ رسول استسرزماسالمی 

 فاطمھ می بخشید کھ مالکیت این مزرعھ بعدھا باعث اختالفاتی بین عمر و حضرت تحضربھ 
. شدفاطمھ

 مسلمین پیروز شده و اراضی خیبر را متصرف جنگ روز محاصره قلعھ ھا و 25 حال بعد از بھر
.شدند

اھالی مکھ مقاومتی .کھ حرکت کردندمی بسو سال ھشتم ھجری حضرت محمد با تمام قوا در
.حضرت عفو عمومی صادر فرمودند. شدندمسلماند و بھ این ترتیب مکھ فتح شد و ھمھ نکردن
. میالدی630 حنین در سال نبرد
. میالدی630 یائف در سال نبرد

. مرزی کشور سوریھ کنار چشمھ آبی ساختھ شده بودنوار نام قلعھ بلند و استواری بود کھ در تبوک
 بھ روم شرقی بود و مرزنشینان شام، ھمگی وابستھت ھای یھ در زمان صدر اسالم از حکومسور

ی زیر نظر حاکم شام بودند و او نیز مستقیمًا زیر نظر مرزتمام فرمانداران مناطق .مسیحی بودند
 مکھ و فتح آن در سال ھشتم ھجری توسط مسلمانان، امپراتوری حکومتسقوط .امپراتور روم بود

 انداخت و بھ ھمین جھت سپاه بزرگی را در نوار مرزی شام یھ مسلمانانعلروم را بھ فکر حملھ 
.کردمستقر 

یامبر تصمیم بھ مقابلھ گرفت؛ و این در شرایطی بود کھ پی خبر این توطئھ بھ پیامبر رسید، وقت
پیامبر برای تقویت روحیھ مسلمانان .یبًا دچار قحطی شده بودتقرمدینھ و مناطق اطراف آن 

بھ . اطراف مدینھ و مکھ را نیز بھ جھاد در راه خدا دعوت کردلمانانمسفراخوان عمومی داد و 
 ھزار نفر اعالم آمادگی کردند و در لشگرگاه مدینھ کھ نامش ثنیة الوداع ٣٠یامبر، پدنبال دعوت 

 ھزینھ ازمقداری . ھزار پیاده بود٢٠ ھزار نفر سواره نظام و ١٠از این تعداد . جمع شدندبود،
ی خود پرچمی انتخاب برای زکات تأمین شد و قرار شد طبق امر پیامبر ھر قبیلھ ای نبرد با جمع آور

.کند
 و اولین جنگ مسلمین خارج از محدوده محمد میالدی آخرین جنگ حضرت 631 تبوک در جنگ

. کشور گشائی را بھ بازماندگان خودش آموخترسمو بھ این ترتیب حضرت راه و .عربستان بود

. بودزنتبوک در ایران شاھنشاه یک  با چنگ ھمزمان

شاھنشاه زن ایرانی و سی امین شاھنشاه ساسانی )بوران بھ معنی سرخ و گلگون( بوراندختملکھ
از میالدی، دختر پرویز پسر ھرمز پسر انوشیروان کھ پس از قتل شھریار و پیش ۶٣٠ سال در

. استآزرمی دخت بر تخت سلطنت نشست و پادشاھی او ھیجده ماه بوده
(م،۶٣١م یا ۶٣٠( آزرم، آزرمی، ، آزرمی دختملکھ شاھنشاه زن )بھ معنی دختر پیر نشدنی)

یرانی و سی و دومین شاھنشاه ساسانی، دختر پرویز پسر ھرمز پسر انوشیروان ملقب بھ ا
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فرمانرواى. كھ پس از خواھر خویش پوراندخت لشكریان او را در تیسفون بپادشاھی برداشتندعادلھ
در . خواستھمسرىسان، سپھبد فرخ ھرمز کھ یکى از مدعیان جدى سلطنت بود، ملکھ را بھ خرا

بنا بھ فرھنگ معین  ( را دید قتلشحالی کھ آزرمى دخت علنًا وعدۀ ازدواج بھ او داد، در نھان تدارک 
 پسر فرخ ھرمزد، بھ خون خواھى پدرش رستم،").چون آزرمیدخت نمی توانست علنا مخالفت کند"
آزرمی دخت . ملکھ ساسانی را نابینا کردآزرمى دخت،شکر بھ پایتخت کشید و پس از سرنگونی ل

. این ملکھ اطالعی در دست نیستوفاتاز کیفیت .چھار ماه پادشاھی کرد
.استغلط نگارشی ")ذ"با (میدخت آذر

.ی و پنجمین و آخرین پادشاه ساسانی بودسیزدگرد سوم
طبرى می گوید كھ پسر شھریار . معلوم نیستدرستنسب او . نشستبھ تخت. م۶٣٢ در سال او
 و چون كسى را از خانواده سلطنت نیافتند ناچار او را بر بودو از مادر ایراني )نوه خسرو پرویز(

١۴در سال . بھ شاھى رسید مشكالت فراوانی در مملکت وجود داشتیزدگردوقتى .تخت نشاندند
سعد پسر  ابی  وقاص با سى .آماده جنگ با ایران گردید.شام فراغت یافتكارھاىكھ عمر از .ق.ھ

نفریزدگرد ھم سپاھى گویا در حدود یك صد و بیست ھزار . مأمور جنگ با ایرانیان شدسپاهھزار 
 از مركبعمر در ھمان سال ھیأتى .بیاراست)یا فرخ زاد(در تحت فرماندھى رستم فرخ ھرمز 

 بود ولى سخرهمآنان در ورود بھ تیسفون ظاھرشان باعث .یزدگرد فرستاددوازده نفر بھ دربار 
. را فتح كرده بودنددمشقیزدگرد آن ھا را با احترام پذیرفت، زیرا مقارن این احوال، مسلمین 

شاه در جواب با نظر . دھیدجزیھمقصودتان چیست؟ گفتند باید اسالم بپذیرید یا :یزدگرد پرسید
شما مردمانی ھستید كھ سوسمار مي :گفتریستھ و اشاره بھ لباس آن ھا كرده حقارت بھ آن ھا نگ

مسلمین جواب دادند كھ ما فقیر و گرسنھ بودیم .مى كشیدرا )دختران تان(خورید و بچھ ھاى خودتان 
حاال كھ شمشیر را اختیار كرده اید بین ما و شما حكم .باشیمولى خدا خواستھ است غنی و سیر 

.اوست
. طول کشید656 شروع و تا سال 633با ایران در سال جنگ

 جنوب عراق ،یل و یا زنجیر مشھور است در محلیسالس کھ بھ جنک قادسیھین جنگ قبل از اول
. با حرکتھای مثلثی سپاه ایران را خستھ و شکست دادخالدکنونی در مرز کویت اتفاق افتاد کھ 

. میالدی فراھم گردید633 ترتیب زمینھ جنگ ایران و اسالم در بدین
 و پس از چھار روز جنگ سخت پرداختند بھ جنگ 636دو سپاه در )كربالی امروزى(در قادسیھ 

ص بر سپاه یزدگرد پیروز آمدسعدرستم فرخ زاد كشتھ شد و سپاه اسالم بھ فرماندھی  . ابن ابی وقا
 سپاه عرب بھ دستور ،د  زاد و شكست سپاه یزدگرفرخپس از كشتھ شدن رستم .).ق. ھ١۴سال (

یزدگرد بھ .بھ قصد مداین حركت كردند.ق. ھ١۶ دو سال استراحت كرد و سپس در سال ،عمر
 ممالك آن سوى دجلھ را بھ مسلمین واگذارد و طرفین صلح كھسعد فرمانده قواى اسالم پیشنھاد كرد 

خایر سرشارى بھ دست سپاه  و سرانجام با فتح تیسفون غنایم و ذكردنمایند ولی او بھ استھزا رد 
.افتادمسلمین 

 پرداخت و شكست دیگرى بھ سپاه او وارد آورد تا جنگ پس از چندى در جلوال با یزدگرد بھ سعد
 شكست را آخرین فتح الفتوح نامیده اند رخ داد و سپاه یزدگرد را كھ اعراب آن جنگ نھاوندسرانجام 

ی دیگر بھ شھرھافارس و آذربایجان و ری و از سپاه عرب خورد و پس از این جنگ اصفھان و 
 و از آنجا بھ اصفھانتصرف اعراب درآمد و یزدگرد پس از شكست در جنگ نھاوند از رى بھ 

 از فغفور كمك خواست ولی وكرمان و بعد بھ بلخ و مرو رفت و پس از آن سفیرى بھ چین فرستاد 
.دكردولت چین بھ سبب دورى از ایران از دادن كمك خوددارى 

 در ابتدا راضى شد بھ یزدگرد كمك كند ولى بعدًا از او یزدگرد با خاقان ترك ھا مذاكره كرد و بعد
 نیت ماھوی مرزبان مرو نسبت ءپس از آنكھ یزدگرد از سو. ورزیدامتناعیاری رساندن بھ او 
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ان یزدگرد را آسیاب. در آنجا بگذراند را نزدیكى مرو بھ آسیایی پناه برد كھ شبدربھ خود آگاه شد 
(بھ روایتی او را در پارس دفن نمودند. فاخر و جواھرش كشتلباسبھ طمع  و با .)ق. ھ٣١.

.گردید میالدی منقرض 641 سال سلطنت در ایران در ۴١۶ سلسلھ ساسانی پس از اومرگ 

ایطی مسلمانان با داشتن شر.ین آیین ھای دینی اسالم است و جزء فروع دین استمھمتر یکی از حج
اعمال در دھھ اول ماه ذی الحجھ بھ شھر مکھ در عربستان سعودی رفتھ و مجموعھ ای از مکلفند

.نیایشی را برجاآورند
تمام مناسک حج و عمره، .ی عرب مقرر شده استقوم تقریبا برای تایید و تثبیت عادات »حج«

 رمی جمره، ھمگی پ  یش  و مروه، وقفھ در عرفات وصفااحرام، لثم و لمس حجراالسود، سعی بین 
.یالت در حج اسالمی نسبت بھ پیش از اسالم روی  داده استتعداز اسالم متداول بود و تنھا بعضی 

ی موجود در کعبھ و یکی از سھ بت اصلی ای کھ اعراب در ابتدای ظھور اسالم،  بت ھااز مناتبُت
.می شمردند"اهللا"آنھا را دختران 

.است دو بت دیگر الت و عزینام
می گفتند و »لبیک یا منات«و »لبیک یا عزی«،»التلبیک یا « قبل از اسالم ھنگام طواف اعراب

جای بتھا را گرفت و آن عبارت بدین شکل تغییر »اللھم«اسالم،در .ھر قومی بت خود را می خواند
: شیخ شبستر می گویدبھرحال.لبیک اللھم لبیک:كرد

 یقین کردی کھ دین در بت پرستیستست گر بدانستی کھ بت چیمسلمان
ص ایام حج و ھنگام پ. صید را در ماه حج حرام می دانستندعربھا یغمبر حرمت صید را مخصو

اسالم آن را منع کرد و ھمان . کعبھ می پرداختندطوافعربھا گاھی لخت بھ .احرام مقرر فرمود
پیغمبر آن را .ن گوشت قربانی اکراه داشتعرب از خورد.کردپوشیدن لباس دوختھ نشده را مقرر 

.مجاز ساخت
 بت ھای قریش از سعی بین صفا و مروه برانداختن است کھ مسلمانان پس از فتح مکھ و مشھور

ین دو کوه دو بت سنگی قرار داشت کھ حاجیان و زائران دوره ااکراه داشتند زیرا قبل از اسالم بر 
نزدیک شدن بھ آنھا و دست کشیدن و بوسیدن آنھا را تبرک  را برای مروهجاھلیت سعی بین صفا و 

 سوره بقره، آن را ١۵٨یغمبر نھ تنھا بین صفا و مروه را مجاز کرد، بلکھ در آیھ پولی .می دانستند
. اهللا قرار دادشعائراز 

سنگی است سیاه رنگ کھ بر دیوار پایھ )حجر أسود بھ معنی سنگ سیاه:در عربی(حَجَراالَسود،
این سنگ یک شھابسنگ . یکی از اماکن مقدس اسالمی در مکھ عربستان نصب شده استکعبھ

 داشتھ نگھ سانتیمتر است کھ امروزه تکھ ھای آن با یک بَست نقره ای بھ ھم ۵٠ بھ قطر حدود شکستھ
.شده است
سلمان  عربستان رواج داشتھ و تاریخدانان غیرمدرھا در دوران پیش از اسالم  شھابسنگپرستش

 و کردهیان ھنگام طواف کعبھ آن سنگ را لمس حاج.ی دانندماین رسم را بازمانده از آن دوران 
.در نظر ایشان این کار شگون خوب دارد.می بوسند

و ابراھیم و پسرش اسماعیل )روایتی از امام باقر(است باور مسلمانان این سنگ از بھشت آمده در
. آن استفاده کردندازآن را یافتند و در ساختن کعبھ 

 و حجر االسود را نیز بھ سرزمین خود، احساء بردند ھجری قرمطیان بھ مکھ ھجوم ٣١٧ سال در
 در زمان 339 سال در آن جا بود تا اینکھ در سال دوبحرین بردند و آن سنگ مدت بیست و 

ود بھ کوفھ ی علوی، سنگ سیاه را کھ اکنون شکستھ بابوعلحکومت مطیع هللا عباسی با وساطت 
. نصب نمودندخودمنتقل کرده و آنگاه در جایگاه 
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 محمد مسلمین با ابوبکر بیت کردند و بعداز او بترتیب عمر، عثمان و علی حضرت از رحلت بعد
و اساسا اختالف . ھستاختالف میان مسلمانان در مورد جانشین محمد درولی .یدندرسبھ خالفت 

:استشیعھ و سنی بر سر ھمین موضوع 
 خطبھ ای علی را بھ خواندن کنار چشمھ ای بھ نام غدیر خم حضرت محمد ضمن دریعیانش نظر بھ

 و شیعیان جانشینی محمد را کرده اندروایتی کھ اھل سنت نیز آن را نقل .جانشینی خود منصوب کرد
:استبا استناد بھ آن مختص علی می دانند این 

"تاوسھرکس من موالی اویم، علی موالی "
 وآنچھ در غدیرخم گفتھ بھ آن دلیل بود  نکرد،انتخاب تسنن معتقدند محمد برای خود جانشینی اھل

کھ مسلمانان بخاطر تقسیم غنائم جنگی قصد جان علی را کرده بودند و حضرت محمد برای 
 بعد از مرگ حضرت محمد، جمعی از یاران او با تشکیل شورا .محافظت از علی اینرا گفتھ است

اھل تسنن معتقدند واژه موال در روایت فوق بھ معنی . جانشین انتخاب کرده اندعنوانکر را بھ ابوب
. استدوست

 و است،خاتم در زبان عربی بھ معنای نگین انگشتری .است)ص(محمد  حضرت   لقب  االَنبیاخاتم 
ی کردند و بدین وسیلھ ممسلمانان بر این باورند چون در آن زمان پایان نامھ ھا را با انگشتر مھر 

 مسلمانان این لقب را برای او بھ کار تنھا.خاتم االنبیاء یعنی آخرین پیامبر.نامھ را خاتمھ می دادند
 سوره احزاب با عنوان ٣٣ آیھ قرآن در آیھ ۶٢٣۶ین باین لقب در قرآن یک بار در .می برند

.رفتھ استخاتم النبیین بھ کار 
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قرآن

 می کردند و چون ھنوز قرآن بر پیامبر وحی می شد و حفظمبر، مسلمانان قرآن را  زمان حیات پیادر
 نفر حافظ ٣٧در زمان حیات پیامبر . آن وجود نداشت»ساختنکتاب «متن آن ناقص بود و امکان 

 وحی کھ برای خود نسخھ ای برمی گرفتند بھ بیش از پنجاه نفر کاتبانکل قرآن بودند و تعداد 
.ی رسیده استم

.شدی قرآن آور جمعمأمور وحی و حافظ قرآن بود، کاتبانکھ از »زید بن ثابت« زمان ابو بکردر
 است، بھ یعثمانمصحف معروف بھ این امر تا زمان عثمان طول کشید و اولین نسخھ تائید شد کھ 

ا  ی۵ و از روی آن شد ھجری انجام ٣٠ تا ٢۴این کار در فاصلھ سالھای .خط کوفی ابتدایی بود
ی نسخھ ھا بھ ھمراه یک حافظ باقی شد و نگھداردو نسخھ در مکھ و مدینھ.شش نسخھ تھیھ شد

عثمان . شام و بحرین ارسال شدکوفھ،قرآن کھ نقش راھنمای درست خوانی را داشت، بھ بصره، 
 نوشتھ ھای موجود قرآن را با آب و سرکھ تمامبرای دستیابی بھ یگانگی متن قرآن دستور داد، 

 بین مسلمانان از بین بروداختالفانده و محو کنند، تا ریشھ نزاع و جوش
 کھ بدون عالمت گذاری، اعراب و حروف بود، عثمان بھ خط عربی اولیھ نوشتھ شده نسخھ

تا زمانی کھ اسالم محدود بھ .است)ی شودنمحروفی کھ نوشتھ می شود و خوانده (»والی«
اما با گسترش سرزمینھای . قرآن نداشتندقرائتدر سرزمینھای عرب زبان بود، اعراب مشکلی 

برای حل مشکالت ناشی از .ی توانستند قرآن را درست بخوانندنماسالمی مردمان غیرعرب زبان 
اقدام بھ اعراب گذاری قرآن »ابواالسود دوئلی« قرآن بھ دستور علی خواندنآن و مقابلھ با اشتباه 

سپس در طی قرن اول بھ .یوه رسم الخط سریانی بود برای این کار بر اساس شاوروش .نمود
حروف مشابھ نظیر ب، ت و ث »نصر بن عاصم«و »یحیی بن عامر« و امرای اموی خلفادستور 

در عربی الف و ھمزه دو (را بھ قرآن افزود»الف«یزید فارسی حرف . گذاری کردندنقطھرا 
کھ »الرحمن خلیل بن احمد بصریابوعبد«در قرن دوم ھجری .) متفاوت محسوب می شودحرف
کردیتش ایرانی است، علم نحو و عروض را ابداع کرد و عالئم ھمزه، تشدید و ساکن را وضع اصل

در طی قرن سوم ھجری رسم الخط قرآنی .و روش امروزی ثبت حرکات را ایجاد کرد
قرآنسم الخط رسالھ ای در ر)سیستانی(موجو بوده است و ابوحاتم سجستانی)استاندارد(یارمع

 از قرنھمچنین خط عربی بتدریج طی چند .نگاشتھ، کھ بخش ھایی از آن امروزه موجود است
.کھ امروزه قرآن را بدان می نویسند، تحول یافت»نسخ«بھ »کوفی اولیھ«
 محمد در مکھ، و پیش از مھاجرت بھ مدینھ اقامت سوره ھایی از قرآن کھ منسوب بھ زمان بھ

.گویندی میمکھستند، 
 خدا، قیامت، بھشت و جھنم و دعوت بھ توحید عقائد، این سوره ھا بیشتر تبیین اصول موضوعات

یات آنان و نیز داستان ھای پیامبران و پیروان و مخالفان آنان نظروجود بحث با مشرکان و نقد .است
ده می شود و در اول در این سوره ھا سوگند بسیار دی. در آن ھا دیده می شودکھاز دیگر مطالبی است 

.استفاده شده است»یا ایھا الذین آمنوا«بیشتر از »یا ایھا الناس«عبارتآیات از 
. می گویندمدنی از مھاجرت محمد بھ مدینھ ھستند پسیی از قرآن کھ منسوب بھ سال ھای سوره ھا

ه ھا می توان بھ از مطالب مطرح شده در این سور.ھستندین سوره ھا و آیات موجود در آن طوالنی ا
ی، و دعوت آن ھا بھ توحید اسالم، دعوت بھ جھاد و بیان نصاربحث ھا با اھل کتاب، یھودی و 

ص، اھل ذمھ، جزیھ و ارث ماننداحکام فردی و اجتماعی   نماز، روزه، زکات، خمس، حدود، قصا
.کرداشاره 
توسط دانشگاه االزھر مصر )میالدی(١٩٢٢ در سال داردی کھ امروزه بیشترین استفاده را نسخھ ا

 دانشمندان شیعھ نیز معتقدند چیزی از آن کاستھ یا بھ آن اتفاقتایید شده است و اکثریت قریب بھ 
.نشده استافزوده 



139

مشھورترین روایت کھ .یت مختلف وجود داشتھ استروا خواندن متن واحد قرآن چھارده شیوه یا در
ص از عاصم کوفی است، کھ بھ ی مگذارامروزه قرآن را بر اساس آن اعراب  ی کنند، روایت حف

 ایران بھ چاپ می رسد از جھت صحت کتابت و انطباق با این درتمام قرآن ھایی کھ .علی می  رسد
 و نشر قرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی مورد بررسی قرار چاپقرائت در اداره نظارت بر 

. شده استیان تمام قرآن ھا ذکرپامی گیرد و این مسألھ در 
: حافظ می گویدچنانکھ

 خود بسان حافظار رسد بھ فریاد عشقت روایتچارده ز بر بخوانی در قرآن
ص از .ی متفاوت ھستنداندکین چھارده روایت در تلفظ حروف و اعراب ا مثًال در قرائت مشھور حف

و در قرائت مشھور )ی شودمم با الف مقصوره کھ مالک خوانده ( یوم الدینملك:عاصم آمده است
. یوم الدینمَلكدیگر 

برخالف تورات و انجیل کھ داستانھای آن از پیدایش آدم و حوا شروع شده و بھ ترتیب زمانی بھ 
نوح و ابراھیم و موسی و سایر پیامبران تا عیسی مسیح میرسد، قرآن دارای سلسلھ مراتب تاریخی 

.است)مدینھ ای(یا مدنی )مکھ ای(نیست و فقط اشاره میشود کھ سوره مکی 
عده ای معتقند قرآن قبل .بحثی کھ صد ھا سال بین متشرعین بوده، قدیم یا حادث بودن قرآن است

و عده ای معتقدند در زمان حضرت محمد بھ ایشان وحی شده )قدیم(از خلقت انسان وجود داشتھ 
).حادث(

از نزدیکان جمھوری اسالمی و  برجستھ ترین متفکر و تئوریسن و سروش آقای 1387در سال 
قرآن زاده :عضو ارشد کمیتھ انقالب فرھنگی جمھوری اسالمی، پا را فراتر گذاشتھ و گفتھ اند

بھمین .حاالت فکری حضرت محود بوده و ایشان براساس مقتضیات زمانی آیات را فرموده اند
بیھ انجیل بسیار آرام و دلیل آیات مکی کھ در سیزده سال اقامت حضرت محمد در مکھ گفتھ شده ش

در .خداوند رحمن و رحیم میباشد و در نتیجھ در این مدت طوالنی ده بیست نفری بھ اسالم گرویدند
حالیکھ آیات مدنی کھ شامل قتال و جھاد و غنیمت گرفتن اموال مشرکین و تصاحب کنیز و بھشت و 

. محمد در مدینھ شدحوری و غیره میباشد باعث گرد آمدن افراد و قبایل بھ دور حضرت
این موضوع تازه ای نیست و در طول تاریخ بسیاری چنین عقیده ای داشتھ اند و مرگ پاداششان 

ولی آقای سروش کھ خود از مھره ھای نظام جمھوری اسالمی میباشند و اینکھ تاکنون .بوده است
ین موضوع را بھ نقد و ھیچیک از مراجع ایشان را تکفیر نکرده اند، بھ نویسندگان جرات داده کھ ا

.بررسی بگذارند
بھرحال اگر کسی بخواھد قرآنی بدست آورد کھ آیات بھ ترتیب زمانی آنھا نوشتھ شده باشد، مھال 

زیرا در آن صورت میتوان تجسمی از حاالت و شرایط  زمان نوشتن آیھ .است موفقیتی بدست آورد
.در مدت بیست و سھ سال نبوت حضرت محمد داشت

انی کھ قرآن را بھ عربی و بدون دانستن معنی آن می خوانند، نخواھند توانست در این مورد ایرانی
ولی آقای سروش این در بستھ را گشودند و اگر جرمی از بابت این بحث بر .نظری داشتھ باشند

.گردن ھر بحث کننده ای باشد، اول باید رژیم اسالمی تکلیف ایشان را روشن کند
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) میالدی900–632(ین  گشائی مسلمکشور

 بشکل جھانگیر آن وجود نداشتھ "جنگ مذھبی" پدیده ای بنام ، اسالمظھورقبل از قرن ھفتم و 
 ھزاران سال تاریخ بشر قبل از اسالم ممکن است دعوای قبیلھ ای و نزاعی را پیدا طولدر .است

ھ دیگری تحمیل کرده  بخاطر آنکھ خدای خودش را ب، یورش برده باشدییگردکرد کھ یکی بھ 
،  کشاورزی یعنی ده ھزار سال پیش تاکنون میتوان بھ جرائت قرن ھفتمشروع ولی از زمان .باشد

. ھای مذھبی نامیدجنگ را شروع پدیده آغار کشور گشائی مسلمین،
بھ این معنی کھ قوم متخاصم بھ دنبال منابع.ی داشتھ انداقتصاد تمام جنگھا در درجھ اول جنبھ البتھ

در چین مغولھا وترکھا صد ھا . ھای قوم دیگر بھ آنھا یورش برده انداندوختھطبیعی و دسترنج و 
در . تمدن یورش میبرده اند و دیوار چین یکی از سپر ھای دفاعی مردم متمدن بودهمراکزسال بھ 

ون سھ صحرای سوزان و دریا مثل چ بربر ھای نمیتوانستند بھ آن تمدن صدمھ ای بزنند مصر
یران ایوار چین از این تمدن محافظت میکرد مگر نیروی عظیم و متمدن دیگری مثل یونان، رم و د

 سوئز را پیاده ترئھایرانیان طرح .کھ البتھ این قدرتھا خود باعث پیشرفت و آبادانی مصر قدیم شدند
.ادند در آنجا بنا نھرایونانیھا بزرگترین گنجینھ تمدن یعنی کتابخانھ اسکندریھ .کردند

. منطقھ غرق میشدند و جزئی از آن میگردیدندشگرف بین النحرین اقوام مھاجر خود در تمدن در
" ھمانطوریکھ قبًال خاطر نشان شدو یانگران تمدن در خاور میانھ در حقیقت اولین بناولین :

ظیم از درحالیکھ زیگوراتھای ع. ھم بھ اجرا در آوردندرامردمانی بودند کھ جدائی دین از دولت 
یستان محل عبادت آنھا بود، ولی اولین قوانین اجتمائی را بر روی سبابل گرفتھ تا خوزستان و 

این بدان معنی است کھ دولت در جلو و دین در ."یش در شوش نوشتندپسنگ، چھار ھزار سال 
. مذھبی بعد از جنگجویان تازه وارد کشور فتح شده میشدندموبدان.پشت سر دولت بود

 از خرابی و متمدن شدن بھ سرزمین خودشان بر بعدی اروپا بھ رم حملھ میکردند ولی ابربرھ
.ینھادندممیگشتند و تمدن نو دیگری بنا 

ی اولین بار در تاریخ بشر جنگی شروع میشد کھ برا.ی با آمدن اسالم این معادلھ بھم خوردول
.مھاجم برای گسترش اسالم بھ طرف دیگر یورش میبرد

پرچمی کھ در جلوی سپاه . شده بودکشفرکھ نیروھای مسلمان جھاد در راه اهللا تازه یروی محن
.ملتحرکت میکرد پرچم اسالم بود نھ پرچم دولت و 

 عالوه بر انگیزه تمام جنگھا کھ عبارتند از سرزمین جنگی جنگجویان تازه مسلمان شده انگیزه برا
 نیروی و آن.گیزه استثنائی دیگری وجود داشتان کنیزان زیبا،وھای حاصلخیز و ثروتمند، برده 

 دست خواھید ، از جملھ حوری،آن بود کھ اگر کشتھ شوید بھ بھشت با تمام مزایای تازه ایعقیدتی 
.یافت

و یک جنگجوی تازه مسلمان )بربرھای اروپا(یک جنگجوی مغول، یک جنگجوی سلت یا آور 
رن ھفتم در چین و اروپا و عربستان آماده یورش بھ  قدرشده عرب را باھم مقابسھ کنیم کھ تقریبًا 

.بودندسرزمینھای مجاور 
 و بربر حملھ میکند کھ غنائمی را بدست آورد، مغول. مرد جنگی نیرومند و آماده کارزارھرسھ

ینی خوشش آمد آنجا بماند وگرنھ بھ سرزمین خودش شھرنشاحیانًا حکومت کند و اگر از زندگی 
.برگردد

 بھ  بربر، دارای عقیده ایست کھ قدرتی مافوق تصورو مسلمان عالوه بر انگیزه مغول  جنگجویاما
 دین اسالم مشرف کند  زور شمشیر بھ دشمن را بھکھ اهللا بھ او ماموریت داده  آن اینکھ و.او میدھد

 اگر اسیر شدگان حتی اسالم آوردند برای دشمنبعد از کشتن :و این پاداشھا از آن او خواھد بود
غنائم چھ منقول و چھ غیر . و یا کشتھ شوندبدھندھمیشھ رعیت او خواھند بود و اگر نھ خراج 

 کھ طبق قانون اسالم بین جنگجویان و بیت المال و ھستندمنقول و اسیران زن اموال مسلمانان 
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.جبھھیم میشود و تمام مسلیمن در آن شریک ھستند چھ در جبھھ و چھ در پشت تقسامیرالمومنین 
 کھ اهللا بھ این جنگجویان مرد خواھد داد، اگر کشتھ بود این غنائم دنیوی مھمتر، پاداشی خواھد زا

ی سرسبز با جویبارھائی از شیر شتر و عسل و حوریان مرغزارھاو آن بھشت با درختان و .شوند
.و غیره

در قرآن ی  وعده داده شده است، لذا بھشت و حور طرح بھشت در ابتدا برای جنگجویان مردچون
. بھشت با جنس مخالف برای زنان مطرح نشده استازفقط برای مردان بوده وذکری 

 کھ طبیعت، مثل کوه و دریا، مانع او نشود آنجاین تفاسیر مرد جنگجوی عرب حاضر بود تا باا
دھھ آغازین نشانگر این  گسترش اسالم در ھمان دونقشھبرای جنگ در راه اهللا پیش برود کھ 

.ستموضوع ا

 سرحدات عربستان اسالمی را بھ مرز محدودهین جنگ حضرت محمد تبوک بود کھ حضرت آخر
.امپراطوری رم رسانید

لذا . مسلمان شده بھ آئین اجدادی خود برگشتندتازه از رحلت حضرت محمد بسیاری از قبایل بعد
 و کشورگشائی در زمان یشتر صرف حملھ بھ این یاغیان شدهبدوران خالفت ابوبکر، اولین خلیفھ، 

.نگرفتایشان صورت 
یره عربستان توسط قوای مسلمان فتح و غنائم جنگ جز خالفت عمر وقتی بود کھ تمام شبھ شروع

یان مسلمان ھنر دیگری بجز جنگیدن نداشتند کھ با آن جنگجواین .بین مسلمانان تقسیم شده بود
ی نبودند کھ کشاورزی و صنعت میدانستند و  رومی و یا ایرانسربازاناینھا .بکاری مشغول بشوند

بنابراین اگر جنگیدن بھمین جا ختم میشد . میتوانستند کار عمرانی بکنندنبودندزمانیکھ در جنگ 
مردمھمانگونھ کھ چند سال پیش اکثر . و احیانًا بازگشت بھ آئین اجدادی وجود داشتانقالبخطر 

ی تداوم انقالب براایست تنور انقالب را گرم نگھداشت و لذا میب.شبھ جزیره از اسالم برگشتھ بودند
 حملھ بھ امپراطوریھای با عمر ناچار بود .باید این نیروی جوان و انقالبی را مشغول نگھداشت

.مجاور با یک تیر چند نشان را بزند
 کھ  اتفاق افتاددر امپراتوری رم شرقی)طنتینھقسنزدیک ( میالدی جنگ یارموک 636 سال در
در .یاری از مورخین مھمترین جنگ تاریخ استبس بھ عقیده .الدابن ولید فرمانده سپاه اسالم بودخ

 بعنوان یکی از مجرب ترین فرماندھان نظامی تاریخبوداین جنگ خالد کھ لقب سیف اهللا گرفتھ 
.یدگردموجب شروع گسترش اسالم 

وتھ در شرق رود اردن بین یات درسول در مح در زمان 629 کھ جنگ دیگری در سال ھرچند
ی بھانھ آن جنگ فقط خون خواھی یک مسلمان بود کھ ولمسلمانان و نیروھای رم اتفاق افتاده بود 
.کردندطرفھای متخاصم باالخره عقب نشینی 

گروھی مأمور شدند کھ یزدگرد، شاه )یالدیم636( ھجری 13 اول خالفت عمر بن خطاب سال
مردم .یسفون وارد شدند و بھ دربار یزدگرد راه یافتندتاین عده بھ .ندایران را بھ اسالم دعوت کن

 را بھ خاطر لباسشان بھ ریشخند می گرفتند و مخصوصًا کمانشان آنھاتیسفون کھ این ھیئت را دیدند 
یسی زن ھا تشبیھ می کردند، ولی بدن الغر و خشکیده و در عین حال متھور و  ررا بھ آلت پشم 

ن نظامی آنھا نظر یزدگرد را کھ در آن وقت از سقوط شام ھم با خبر شده بود  لحخاصھجسور و 
 را اسالم آنان را با احترام پذیرفت و پرسید مقصودتان چیست؟ آنھا اظھار داشتند کھ باید کردهجلب 

 فقر و بدبختی آنھا بھشاه در جواب با حقارت بھ آنھا نگریستھ اشاره .قبول کنید و یا جزیھ بدھید
. را زنده بھ گور می کردیدخودی نیستید کھ سوسمار میخوردید و اطفال ردمه گفت شما ھمان مکرد

در. آنھا در سابق ھمینطور بوده استوضعنمایندگان عرب با لحن ساده ای تصدیق نموده گفتند کھ 
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 تو  را رد کرد و آنان گفتند اکنون کھآنانیزدگرد دعوت .ھ آن وضع بکلی تغییر کرده استکحالی
. خواھد بودھمانشمشیر را اختیار کردی حکم بین ما و تو 

,نواحی اربیل )۶۴٢-۶٣۴( خطاب در سالھای عمربن آغاز حمالت اعراب مسلمان بھ رھبری با
بعد از عمربن خطاب. بھ تصرف مسلمانان درآمدبودندموصل و نصیبین را کھ نواحی کردنشین 

یز مناطق شمالی کردھا و مناطق قفقاز بھ تصرف درآمد کھ  نعفاندر دوره جانشین وی عثمان ابن 
. شد تا کردھا بھ دین اسالم بگروند و مسلمان شوندباعثعدم دخالت مسلمانان 

استان سلیمانیھ بھ »ھزارمیرد«ی روستای کاوشھا پوست پاره کھنھ ای در ١٩١٠ سالھای حدود
این چھار .ا خط پھلوی نوشتھ شده است کردی سره و بزباندست آمد کھ در آن چھار بند سرود بھ 

یده شده ، یادآور حملھ تازیان بھ سرزمین کردستان و کشت و کشتار نامبند شعر کھ بھ نام ھرمزگان 
این شعر . ھمان آغاز ھجوم تازیان استمربوط بھی دانشمندان، این نوشتھ داوربرابر .آنان است

و مایھ اندوه می شود، دورنمای آن روزگار را بھ  را بھ جوش و خروش می  آورد دلآتشیِن کردی کھ 
: می  دھدنشانخوبی 

کوژان ره مان، ئاتران ھورمزگان
کانیشان شارده وه گھ وره گھ وره و

خاپوور کردنھ ئاربیزورکار
زوور شاره تا ھھ پالھیگنائ
ینابش ن و کھ نیکا وه دیلشھ
یناھو رد ئازا تلیاوه رووی مھ
سشتی زه رده شت مانووه بی کھ  وره
.سیکا و نیکا ھورمزد و ھیچ کھ بز

: بھ فارسیترجمھ
 ویران و آتش ھا خاموش شدند معابد

 بزرگان خود را مخفی نمود بزرگ
 ظالم ویران کردند عرب
»شھرزور«ی کارگرھا را تا روستا
 و دختران را بھ بردگی بردند زنان

 دلیر در خون غلتیدند مردان
یین زرتشت بی سرپرست ماند آ
...یگر اھورامزدا بھ ھیچکس ترحم نکردد

شاھنشاھان ساسانی کھ . میالدی بودند۶۵١ تا ٢٢۴ شاھنشاھی ایرانی در سالھای خاندانیانساسان
.یتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قاره آسیا چیرگی یافتنداصل

در آن زمان بغداد نام . در عراق امروزی بودبغدادزدیکی یتخت ساسانیان شھر تیسفون در نپا
یک نام ایرانی است کھ در زمان )خدا داد( نام بغداد خوِد.منطقھ کوچکی در نزدیکی تیسفون بود

.شدساسانیان بھ آن منطقھ نھاده 
»مدائن«نام عربی تیسفون . و بھ تاراج رفتشد بھ دست عرب ھا تسخیر ۶۵١یسفون در سال ت

.بود»ماحوزه«نام تیسفون بھ سریانی .است
ی زرتشتی در کار پادشاھی و کشورداری نفوذ مذھبیان رفتھ رفتھ ناتوان شدند و دستگاه ساسان

یالدی دیگر کنترل کشور و دربار بیشتر با موبدان بود تا مبسیاری نمود تا جایی کھ در سده پنجم 
د اسالم بھ ایران نابود شد، اگر چھ فرزندان و  تاختن عرب ھا و وروباشاھنشاھی ساسانیان .شاھان

بھ نبرد در برابر )نام عربی آن ماوراء النھر( ھا از مازندران تا فرارود سالخویشان ساسانیان 



143

بازمانده خاندان . پرداختند تا بلکھ پادشاھی از دست رفتھ خود را باز یابندمسلمانعرب ھای 
.ی نیز بھ کشور چین پناه بردندساسان

 لشکری بالغ بر یکصدوبیست ھزار نفر جمع آوری کرده و  از دعوت عمر، یزدگردبعدسالیک
این سردار از فرات عبور کرده داخل سواد شده دنبال .ین لشکر را بھ رستم واگذاشتاسرداری 

یوش دارنبرد اسکند با (کھ مانند نبرد ایسوس )نزدیک کربال(جنگ قادسیھ .یان عرب افتادلشکر
این . دادرخدر شمار جنگھای قطعی دنیا بشمار می آید این ھنگام )نزدیکی شھر ایسوسسوم در

 را جلو آنھادر روز اول اسب ھای عرب از فیالن کھ .جنگ در چھار روز متوالی دوام داشت
 اما بعد کھ دستھ ای از است،چنین بھ نظر می آمد کھ فتح با لشکر ایران .نگاھداشتھ بودند فرار کردند

در روز . و ایرانیان را عقب نشاندندجستھیراندازان بھ فیلھا حملھ بردند، سواران عرب از خطر ت
 جنگ چندان شدتی نداشت و طرفین بھ جنگ و ابتدا.دوم لشکر امدادی عرب از سوریھ وارد شد

این روز جنگ بھ نفع.  نظام ایران را شکست دادندسوارهگریز می پرداختند ولی سرانجام اعراب 
 بار دیگر فیل ھا در خط جنگ ظاھر شدند ولی قعقاع بن عمرو سومدر روز .مسلمانان خاتمھ یافت

بعدیسپاھی . شام آمده بود چشم فیل بزرگ سفیدی را با نیزه کور کردازرییس نیروی امدادی کھ 
. شدندباالخره فیلھا برگشتھ در لشکر ایران باعث اختالل.ین را معمول داشتابا فیل دیگر نظیر 

 رسیدن قوای عمده ای از شام قویدل شده و شب ھنگام روحیھ مسلمانان بھتر از سبباعراب بھ 
دو تن از سرداران لشکر مسلمان ھر کدام جداگانھ در تاریکی شب بھ . ایران بودلشکرروحیھ 

، چھ ی نامندم»لیلة الھریر«این شب را . ایران حملھ بردند و جنگ در تمام شب جریان داشتلشکر
 روز چھارم در.صداھایی شبیھ بھ صدای شغال و سگ از مجروحین طرفین فضا را پر کرده بود

 باد سختی بنای ھنگامدر این . اعراب قلب لشکر ایران را متزلزل ساختند،یعنی روز آخر جنگ
 کھ پشت بھ طوفان اعرابوزیدن را گذاشت کھ شن زیاد بھ سر و روی سپاه ایران میریخت ولی 

 دید میان بار و بنھ قاطرھا خطررستم ھمین کھ خود را در معرض .د چندان صدمھ ای ندیدندبودن
او خود را در نھر . و او را مجروح ساختافتادهدر این گیرودار یکی از بارھا بھ زمین .پناه برد

ھ این واقع. بن علقمھ پشت سر او در آب جست و وی را کشتبالل.انداخت کھ شاید جانی بدر برد
 انداختھ دل ھای خود را باختند و ھزاران نفر خود را در آب انداختھ ھراسلشکریان ایران را بھ 

.ی کھ در این جنگ نصیب اعراب شد آسیب سختی بھ روحیھ ایرانیان وارد ساختفتح.غرق شدند
.ین ھای جدید بودسرزم مدائن تکرار ھمان صحنھ ھای معمول فتح فتح

 و بعد ساسانیان پارتھااین شھر پایتخت امپراتوری .ست پارت ھا بنا نھاده شد، بھ د)مدائن(یسفونت
 پارسی، بھ فرمانداری سلمانپس از تسخیر شھر توسط اعراب، .تا استیالی اعراب بر ایران بود

یسفون پایتخت بزرگ ترین امپراتوری آن تاز آنجا کھ .این شھر توسط عمر بن الخطاب برگزیده شد
. ھمین روی انتقال غنایم چند ماه بھ طول انجامیدبھروت فراوانی در آن گرد آمده بود، دوران بود، ث

یب و از قطعات کاخھا و ساختمانھای شھر در ساخت شھر تخربعدھا یعنی در دوره عباسیان شھر 
 استفاده شدبغدادجدیدی در ھمان نزدیکی بنام 

در .یران سعی کردند دوباره تجمع نمایندین، کھ سپاھیان اخانق شھری بوده نزدیک ،جلوالءجنگ
.این جنگ کشتگان بالغ بر یکصد ھزار بوده است

.بود و شوشترشوش بعدی در جنگ
. در شرق با خیال راحت میتواند سپاھی فراھم آوردکھیزدگرد وقتی از مدائن گریخت گمان میکرد 

.م را از سر او بدر کرد جانب اصفھان، این اندیشھ خابھولی محاصره شوش و پیشرفت اعراب 
را با سپاھی کھ عده آنان بھ سی و چند ھزار »ی وقاصابسعدبن « عمر نیز ،نھاوند نبرد در

پس .مسلمانان در نھاوند ایرانیان را شکستی سخت دادند.یل داشتگسمی رسید بھ جنگ با ایرانیان 
. نیز بھ دست مسلمانان افتادھمداناز فتح نھاوند، 

.یدرسایرانی بنام فیروز بھ قتل  بدست یک عمر
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 است و او کسی بوده یکی از ایرانیان در دوره اولیھ ورود اسالم بھ ایران ابولؤلؤ یا یروز نھاوندیف
.کشتبود کھ عمر بن خطاب، خلیفھ مسلمانان را با ضربھ ھای کارد 

 کھ بھ مروارید در از آنجا.یروز دختری داشت کھ بھ گمان نزدیک بھ یقین مروارید نام داشتھ استف
 یعنی ابولؤلؤی شود، عرب ھا برای این مرد ایرانی نامی عربی بصورت مگفتھلؤلؤزبان عربی 

ی نامدر آن زمان میان عرب ھا رسم بر این بوده کھ برای افراد ایرانی .ساختند»یدمروارپدر «
 ترجمھ عربی نام یکی از بھ)پدر(-ابوعربی برگزینند و این کار را بیشتر بھ وسیلھ چسباندن پیشوند 

 ایرانی فرزندان ایشان برای عرب ھا نامدر بسیاری از موارد کھ .فرزندان آن شخص انجام می دادند
.استفاده می کردند)یعنی پدر آسان(ابوسھلفھم آن دشوار بود، عرب ھا برای نامگذاری از لقب 

»عبداهللا بن عامربن کریز«او . خالفت رسیدبھ ھجری عثمان 23 از کشتھ شدن عمر در سال پس
عبداهللا بن عامر شورش مردم فارس را .ی بصره کردوالرا کھ جوانی بیست و پنج سالھ بود 
ھمچنین امیرانی را بر . دارابگرد را دوباره بھ دست آوردوخوابانید و استخر و اردشیر خوره 

ای سرکوب قیام مردم خراسان  و سیستان تعیین کرد و خود برمکرانشھرھای خراسان و کرمان و 
 قیام مردم کرمان و سیستان را آرام کرد و عامل وی ، تا زابلستان و عامرعبداهللا بن .حرکت نمود

.رفتکابل پیش 
 بین ایرانیان و اعرب  ھجری، جنگ١٧یران در سال ا سال بعد از فتح تیسفون و حملھ اعراب بھ 4

ن جنگ دستیابی بھ حکومت خوزستان بود و بھ ھمین  ایدراھمیت فتح شوشتر .در شوشتر آغاز شد
فرمانده لشکر ایرانیان، ھرمزان و .ی بازنده جنگ باشندصورتدلیل طرفین نمی خواستند در ھیچ 

 سال 3اعراب در چند مرحلھ جنگیدن بعد از .بود ابوموسی اشعری  بالشکر اعرابفرماندھی 
ابتدا در خارج از شوشتر بھ موانع .فتح کنند)ھجری٢٠احتماًال در سال (موفق شدند شوشتر را 

سپس در یک جنگ نفس گیر در خارج از . برخوردندبودندمصنوعی کھ ایرانیان کار گذاشتھ 
 ایرانیان بھ داخل شھر برگشتند و اعراب مدتھا پشت وشوشتر دو طرف کاری از پیش نبردند 

نی از راه مخفی بھ بیرون شھر در نھایت پیرمردی ایرا.پرداختندحصار شھر بھ محاصره شھر 
رفتھ و در قبال امان یافتن برای خود و خانواده، راھھای ورود و حملھ بھ شھر را بھ لشکر اعراب 

 بھ اعراببا ورود .ی  دھد و آنھا نیز با حملھ بھ شھر موفق می  شوند شوشتر را تسخیر کنندمنشان 
ی مقاومت، مدتب نشینی می  کند و پس از اینسوی حصارھای شھر، ھرمزان بھ داخل قلعھ سالسل عق

 پیامبر کشتھ شد صحابھبن مالک از در این جنگ براء.ھرمزان با شرط امان یافتن، تسلیم می شود
بن بقعھ براء( ایران استدرکھ در کنار قلعھ سالسل دفن است و آرامگاھش اولین بقعھ اسالمی 

محمد بن . بھ امام علی سپردندرا گشت و وی ھرمزان نیز بھ دست مسلمانان اسیر).مالک انصاری
.درگذشت)روستای شاه آباد کنونی(شاپورجعفر طیار ھم کھ از مجروحین بود در نزدیکی جندی 

 بعد  و ای و کوفی بعد از چھل روز محاصرهبصره بوسیلھ اتحادی از شورشیان مصری،عثمان
. سال خالفت کشتھ شد17از 
.شد توسط مسلمانان بھ فرمانروایی برگزیده ،سوم خلیفھ ، عثمانی پس از رویداد کشتھ شدنعل
 مسلمانان تقسیم کرد و دست آزمندان را از عموم بار دیگر بیت المال را بھ تساوی بین او

عده ای از یاران گذشتھ علی و .یتخت او در ابتدا شھر مدینھ بودپا.دارالخالفھ مسلمانان کوتاه کرد
 توقع حکومت بصره و کوفھ را از علی داشتند کھ با مخالفت او روبرو یرزبمحمد مانند طلحھ و 

بھ ھمراه عایشھ دختر ابوبکر و از )مشھور بھ چلپاسھ( تشویق مروان پسر حاکم بھآن ھا .شدند
 بھ مخالفت وی پرداختند و قتل عثمان را بھ اشارات علی قلمداد کردند و بھ بھانھ محمدھمسران 

این تحریکات باعث رخداد نبرد بصره شد کھ . بصره را تصرف کردندشھر»ی عثمانخونخواھ«
علی در آن جنگ پیروز گشت و . نام گرفتجنگ جمل عایشھ بر شتری سرخ مو سوار بود چون
. زمامداری خود را از مدینھ بھ کوفھ تغییر دادمرکز

فھ بنی امیھ بود و با او  از آن با مھم ترین مدعی زمامداری یعنی معاویھ پسر ابوسفیان کھ از طایپس
 شام حکومتی پرقدرت برپا کرده بود بھ مخالفت پرداخت و وی دردشمنی داشت و برای خود 
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 نپذیرفت و کشتھ شدن عثمان را بھانھ قرار داده و از علی  رایھ فرمانمعاولیکن .را عزل نمود
باعثمان پیش وی نیستند و علی ھم اعالم کرد قاتلین .ین عثمان را بھ وی تحویل دھدقاتلخواست کھ 

.خلیفھ گری معاویھ مخالفت کرد
جنگ صفینی کرد و عل معاویھ پیراھن خونی عثمان را بھانھ شورشی بر علیھ  ھجری37در سال 

ی از آن بھ کرانھ ھای رود فرات قسمتین محلی است میان سوریھ و عراق کھ صف.را بھ راه انداخت
.منتھی می گردد

ص َح. شدگذاشتھ سرانجام کار بھ داوری  روز جنگ١١٠ پس از   از سوی معاویھ یتکمعمروعا
 علی . معاویھ خلیفھ مسلمانان است:کردندآنھا اعالم .بودکم علیداشت و ابوموسی اشعری َح

 نام خوارجگروهاین . این امر موجب شورش گروھی از سپاھیان علی شد.حکمیت را قبول نکرد
 پیک ھای او را کشتند، بھ خوارجھ گفتگو فرا خواند، ولی پس از آن کھ علی ابتدا آن ھا را ب.گرفتند

.جنگ با آنان پرداخت و تار و مارشان کرد
شكل گیری خوارج بھ . ھجری بین سپاھیان علی و خوارج روی داد٣٨ سال در نھروانجنگ

. صفین بر می گرددجنگجریان حكمیت در 
 در این دوران خلفای وقت از مشورت و تدبیر وی  سال خانھ نشین بود و٢۵خالفتعلی قبل از 

ی کردند بویژه در زمان خلیفھ دوم عمر کھ این ھمکاری در مدیریت سیاسی بھ اوج رسید ماستفاده 
وی سرانجام در مسجد کوفھ بھ دست یکی از . این دوران رامیتوان دوران گسترش اسالم دانستکھ

شھادتقبل از نماز صبح بھ ) میالدی661(ری  ھج۴٠خوارج بھ نام ابن ملجم مرادی در سال 
.رسید

. میالدی بیعت کردند662 از قتل علی مردم با معاویھ در سال بعد

اینان برای نخستین بار خالفت را تبدیل بھ سلطنت .ی تاریخی اسالمی بودنددودمان ھاازیانامو
.وداین دودمان از قبیلھ قریش و از طایفھ بنی امیھ ب.ی کردندموروث
 ھند مشھور بھ جگرخوار بھ دلیل پاره کردن سینھ و وین خلیفھ اموی معاویھ فرزند ابوسفیان نخست

در زمان خالفت عثمان . خلیفھ دوم فرمانروای شام گشتعمراو در زمان .خوردن جگر حمزه بود
رد و تا با کشتھ شدن عثمان با علی بیعت نک.یار زیادی پیدا کردبسکھ از خویشان او بود، قدرت 

 بھ نبرد با حسن کوفھ،پس از کشتھ شدن علی در . سر خالفت مسلمانان جنگیدبرعلی زنده بود با او 
 پنج ملیون درھم با او بیعت  چھل و و سرانجام حسن با دریافت داراب فارس وپرداختفرزند علی 

 مردی دانا و او. بھ معاویھ رسید واو شھر دمشق را پایتخت خود و خاندانش ساختخالفتکرد و 
یباییش شکاز او ویژگیھای خوب و بدی گفتھ شده؛ برای نمونھ از ویژگیھای نیکش .ینده نگر بودآ

 بھ جای پدر را پسرمعاویھ نخستین کسی بود کھ سیاست جانشینی .بود و از بدیھایش شکمبارگی اش
.در خالفت بھ راه انداخت

از کارھای او نبرد با .ی و سیاست پدر را نداشت دانایاو. از او یزید پسرش خلیفھ مسلمانان شدپس
. استھمچنین تازش بھ مکھ. بودکربالحسین فرزند علی و رویداد 

.یز بودعبدالعزیندارترین خلیفھ اموی عمر فرزند د
.بود کھ بھ دست یاران ابومسلم خراسانی کشتھ شد!)خرمروان (ین خلیفھ اموی مروان حمار واپس
سختگیریھای آنان بر نژادھا و اندیشھ و آیینھای . بودندعربگرا بیش از اندازه یان فرمانروایانیامو

یشان را بھ ستوه آورده بود کھ سرانجام پایھ ھای لرزان فرمانرواییشان را اگوناگون مردم زیر ستم 
.فروریخت

 امام حسن  کھ سالھا طول کشیدنبرد یکی دیگر از مقاومت ھای ایرانیان بود کھ در این گرگاننبرد
. سی ھزار نفر از اسیران را گردن زدندحدودو امام حسین شرکت داشتند و بعد از تسلیم ایرانیان 

 بود کھ از خون ایرانیان نھر خون راه میاندازد و داده بھ خلیفھ عثمان قول چون فرمانده سپاه
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 کھ با خون مخلوط و ی نمیشد، لذا مسیر جوی آبی را تغیر دادندجاراز بریدن سر اسیران رود خون 
:ذیًال نمونھ یک سند تاریخی را میتوان دید.شدقول فرمانده عملی 

 حسین بھ نماینده یزید پیشنھاد کرد کھ سپاھی از طرف یزید بھ او داده امامی در واقعھ کربال، حت
یران رفتھ و دیلمیان را قتل عام کند ولی نماینده یزید چیزی جز بیعت بدون قید و شرط اود کھ بھ ش
. از حسین نپذیرفت و فردای آن روز جنگ شروع شدرا

یران توسط اعراب در یک جنگ قادسیھ فتح شده، باید دانست کھ کشتارا تصور غلطی کھ برخالف
یچگاه ایرانیان مغلوب سلطھ بیابانگردان نشدند ھل کشیده و  سال طو50 ایرانیان بیش از مقاومتو

 بزرگ یکھ اولین سلسلھ عربی امویان توسط قھرمانبطور.و ھمچنان بھ مقاومت ادامھ میدادند
ض  .شدایرانی، ابومسلم خراسانی منقر

 ستانان خود  ایرانیان، نفرت و کینھ شدید خود را نسبت بھ دشمنان و باجاسالم، از ھمان بامداد اما
.نمودندآشکار 

 ھجری عمربن خطاب خلیفھ دوم را با خنجر از پای درآورد، بلکھ ازآن 25 فقط یک ایرانی در نھ
.ی در عالم اسالم رخ داد ایرانیھا در آن عامل عمده بودندآشوبپس ھر فتنھ و 

دعوت مختار یست ھزار تن کھ بنام حمراء دیلم درکوفھ سکونت داشتند، ب ھجری حدود 64 سال در
.شدشروع مقامت ھای دیگر قیام مختار .یام بر ضد بنی امیھ اجابت کردندقثقفی را برای 

ی بن حسین و پسرش یحیی بود کھ پدر و پسر را بنی امیھ کشتند و بھ خون علیگر قیام زید بن د
. از خراسان برخاستابومسلمخواھی آنان 

 کرده و پس از چندی ضعیف شدند، عباسیان تحکوم از خالفت عمر، عثمان و علی، امویان پس
عباسیان بھ کمک ابومسلم خراسانی .ی اسالمی بودندامپراتوریکی از دودمان ھای عرب حاکم بر 

، خالفت را بھ دست آوردند اما بعدًا ابومسلم را با )سیاه جامگان(یار او ھمو ایرانیان )بھزادان(
المقنعبعدھا قیام ھایی از جملھ خیزش .ھ وجود آوردند و حکومتی ظالم تر از امویان بکشتندنیرنگ 

.نیز علیھ عباسیان صورت گرفت کھ سرکوب شد
ص فتح و میالدی توسط عمر640 در سال مصر در نامھ ای از عمر . و او والی مصر شدشد عا

ارند عمر جواب داده اگر کتابھا با قرآن مقایرتی ند.کندسوال کرد کھ با کتابخانھ اسکندریھ چکار 
ص تمام کتابھا و کتابخانھ را .ینصورت از بین برده شوندانگھداشتھ شوند و در غیر  بنابراین عمرعا

.یسوزاندم
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 زمان خالفت عثمان از حکومت مصر معزول شد و این موضوع باعث شد تا در عاصبنعمرو
و ی از مسلمانان مصر و عراق را تحریک بھ شورش علیھ عثمان عده ا ھجری ٣۵در سال 

.یھ در زمان خالفتش باز گرداندن حکومت مصر را بھ او وعده دادمعاو.حکمرانانش کند
م ۶۶١-۶۴٠ی امویرگی عرب ھا بر مصر از آغاز تا دوره چ

.مصر کتابخانھ ای است قدیمی در شھر اسکندریھ ناممصر اسكندریھ کتابخانھ
 کتابخانھ مدرن ١٩٩٢اد کرد و در سال بنی.م. پ٢٢٨درین کتابخانھ را نخستین بار بطلمیوس یکم ا

.یھ گشایش یافتاسکندرو جدیدی با ھمان نام در 
 می گردد کھ اسکندر بر مصر تسلط یافت و دستور داد بر تشکیل کتابخانھ اسکندریھ بھ زمانی سابقھ

ب و  نام اسکندریھ ایجاد کنند ، بھ دلیل عالقھ فراوان وی بھ کتابھتا در کنار رود نیل شھری بزرگ 
پس از مرگ اسکندر بطلمیوس اول . و دانشمندان در آنجا جمع شدند عالمانھنر، بسیاری از 
 دستور داد تا بزرگ ترین کتابخانھ آن زمان در اسکندریھ ساختھ شود در آنجا دو وجانشین وی شد 

. داشتیروسپاپ ھزار طومار 200کھ حدود»موزه« بھ وجود آمد اولی در ناحیھ ای بھ نامکتابخانھ
مشھور است کھ ھر .شدبھ عنوان بخش اساسی آکادمی دانشمندان و با حمایت بطلمیوس اول ساختھ 

 بھ کتابخانھ برده و پس از راکشتی ای کھ در بندر اسکندریھ لنگر می انداخت کتابھای داخل آن 
میھا ، این  حملھ و تسلط روھنگامدر .نسخھ برداری از روی آن بھ داخل گشتی بر گردانده می شد

 جھان گردآوری وبھ زبانھای سراسر ھزار طومار پاپیروس داشت کھ از 700کتابخانھ حدود 
»سراپیوم« در اسکندریھ در ناحیھکتابخانھ دومین -مصری ، التین و دیگر زبانھا نوشتھ شده بودند

 ھزار 100قرار داشت کھ در حدود»یسسراپ«معبدکھ بطلمیوس سوم آن را ایجاد کرده بود در 
.98ص1379مزینانی .(طومار پاپیروس داشت (

 چنین مجموعھ ای حتی در فرھنگ غربی یا دراندازه زمان سقوط اسکندریھ تا کنون از نظر از
 ھای اسکندریھ نظر مردان مشھور تاریخ را بھ کتابخانھ. دوره فرھنگی ھم تکرار نشده است ھیچ

دمتریوس، زنودوتوس، اراتوستن،  توان از آن میکتابداراندر میان .خود جلب نمودند 
. مرتبگان دیگر را نام بردبلندآپولونیوس، کالیما خوس و 

ی بودند و کتابداری کار فرعی آنھا بھ شمار می بزرگ است کھ کتابداران اسکندریھ دانشوران روشن
 می کردند و بھ  اصیل می پرداختند ، آنھا را فھرست نویسیمنابعآنھا بھ گرد آوری کتابھا و .آمد 
ھمچنین ویرایش کتابھا ، ترجمھ آنھا، نوشتن ادبیات و آثار . می زدنددست»کتابشناسی ھا«تھیھ 

کھبھ قولی در تاریخ کتابداری زمانی بود .ی مرکز کتابت را نیز بر عھده داشتند سرپرستخود و 
یان آموزش بھ متول مقتدر و افرادی بسیار.کتبداران از بیشترین حرمت و احترام بر خوردار بودند 

. اندیشیدباستانبرای مشاھده اوج این دوران باید بھ عزت اسکندریھ .شمار می آمدند
کتابخانھ .رومی بھ آتش کشید»ژولیوس سزار«یح مس سال قبل از میالد 47 موزه را کتابخانھ

ری از معابد بت  سال بعد از میالد کھ بسیا395»یرکبتئو دوسیوس «سراپیوم نیز تحت سلطھ 
بھ ھر حال آنچھ از کتابخانھ ھای اسکندریھ باقی مانده بود .رفتپرستان را ریشھ کن کرد از بین 

.یلھ مسلمانان بھ طور کلی ازبین رفتوسپس از فتح مصر بھ 

 سرزمین تونس را فتح، و شھر قیروان  بن نعمان،حسن سده ھفتم میالدی، اعراب، بھ فرماندھی در
 از سوی خلفای - کھ از قبیلھ بنی تمیم بودند-)أغالبھ(یون اغلبدر سده نھم میالدی، .دندرا بنا کر

تونس یکی از حوزه ھای فرمانروایی خلفای فاطمی . دست گرفتندبھعباسی حکومت تونس را 
 بربری زیریون کھ از خلفای فاطمی مصر پیروی می کردند، پس از دودمان.بود)شیعھ اسماعیلی(

. شدندع، توسط قبیلھ بنی ھالل قلع و قم1050 سال درز ایشان سرپیچی ا
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. مسلمان بود کھ در زمان ولید ابن عبدالملک اسپانیا را تسخیر کردسردار بن زیادطارق
. بھ نام او استجبل الطارق

 میالدی تحت فرماندھى طارق بن زیاد کھ ٧١٠ و بربرھاى شمال آفریقا در دسامبر سال مسلمانان
١٢ افسران برجستھ موسى بن نصیر فرمانرواى آفریقا بود، با اززآفریقاییان بربر و یکى خود ا

 الطارق گذشت و در اندک زمانى بخش عمده شبھ جزیره ایبریا را بھ جبلھزار مرد جنگی از تنگھ 
.آوردتسخیر در 

 جملھ ابن و بنا بھ نوشتھ بسیاری از مورخان از( بن زیاد كھ مردى ھوشیار و شجاع بود طارق
موسی بن نصیر و طارق )گلقشنگی(ی و قلقشندیالرازخلدون، ابن حبیب ، ابن مفرج ، احمد 

 كھ بعد از ورود بھ اسپانیا، كشتى ھاى جنگى سپاھش داددستور )ھردو ایرانی تبار بوده اند
راى اولین بدین ترتیب ب. یا بازگشت را از سر خود بیرون كنندفرارسوزانیده شوند تا سربازان فكر 

. مسلمانان در اروپا فراھم شدنظامىبار زمینھ حضور 
از مھم ترین تأثیر اعراب بر این . مسلمان فتح شداعراب میالدی جزایر مالت بھ دست ٨٧٠ سال در

. مالت اشاره کرد کھ بسیار بھ عربی نزدیک استدرسرزمین، می توان بھ زبان رایج 
ی اسکاندیناویایی  تبار کھ بھ بخش ھایی از غرب و من ھانور سده یازدھم میالدی، گروھی از در

حکومت . ایتالیا رسیدند و از ھمانجا بھ جزایر مالت دست اندازی کردندبھجنوب اروپا تاختھ بودند، 
. و سیسیل، یک سده بھ درازا انجامیدمالتنورمن ھا بر 

ریقا و اسپانیا گرفتھ تا ایران بدین ترتیب جنگجویان مسلمان تمام مدنیت ھای آن زمان، از غرب آف
.بزرگ را تصرف نمودند

انقالب (روش مملکتداری این فاتحان آن بود کھ اول ریشھ فرھنگ این مدنیت ھا را نابود کنند 
برای اینکار دانشمندان، نویسندگان و شاعران را از دم تیغ گذرانیده و کتاب و کتابخانھ ھا )فرھنگی

سپس با تدریس و آموزش یک کتاب بھ زبان عربی، تمام .ابود کنندو ھر نشانھ ای از مدنیت را ن
.مردم را مجبور بھ تکلم بھ عربی بکنند

مصر، سوریھ، لبنان، اردن، فلسطین، تونس، لیبی، مراکش نمونھ ھائی از این مدنیت ھا ھستند کھ 
.ھرگز نتوانستند ھویت خود را حفظ کنند و عرب شدند

.تند خود را از عرب شدن برھانندفقط اسپانیا و ایران توانس
ترکیھ درحقیقت نصفش جزئی از ایران بزرگ و نصف غربی آن .داستان ترکیھ چیز دیگریست

ترکان آسیای مرکزی کھ مسلمان شدند، بھ آنجا رفتند و امپراطوری عثمانی را .قسمتی از رم بود
واال ترکھای آسیای .ددرست کردند و ولی نعمت خودشان، یعنی اعراب را مستعمره خود کردن

مرکزی نمیتوانند مدعی صاحب تمدنی باشند کھ پیش از ھزار و چھارصد سال در سرزمین ترکیھ 
.وجود داشتھ

این جواب ساده ای بھ پان ترکیست ھاست کھ این روزھا ادعای ریشھ دارترین قسمت ایران یعنی 
.ان، زبان آذری را ترکی میگویندآذربایجان را میکنند،  فقط بخاطر یک اشتباه مصطلح کھ در ایر

.واال مردم باکو از مردم شیراز ھم ایرانی تر ھستند
عرب شد ولی بعدًا خواھیم دید کھ )عراق امروز(مرکز حاصلخیز ایران بزرگ یعنی بین النحرین 

.بدنھ ایران بزرگ توانست ھویت خود را زنده نگھدارد
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مبارزات بر علیھ سلطھ اعراب

کلمھ اعراب استفاده میشود منظور عربھای تازه مسلمان شده مرکز شبھ جزیره در اینجا وقتی 
مردم سواحل شبھ جزیره عربستان، کویت، عراق، سوریھ، لبنان، مصر و لیبی و .عربستان است

.آنھا فقط نتوانستند زبانشان را حفظ کنند و عرب شدند.بقیھ، عرب نبودند
ولی .را اعراب بھیچ قیمتی از دست نداند)اق کنونی عر–بین النحرین (مرکز حاصلخیز ایران 

پایتخت از .ھمین منطقھ کھ ریشھ در تمدن ایرانی داشت بزودی حاکم بر زندگی اعراب حجاز شد
مرکز امپراطوری اسالم  شد )نام ایرانی بمعنی خدا داد(تیسفون بھ دھکده ای در جوار آن بنام بغداد 

.از یاد رفتو مکھ و مدینھ، مرکز خیزش اسالم 
بعد از . و بسیار پایبند آداب و رسوم اجدادی بودندعربھا بطور کلی مردمانی خشن، جنگجو و بدوی

کشور گشائی اعراب و نابودی تمام آثار مدنیت و خصوصًا قوانین حکومت، اعراب کھ میخواستند 
راه و روش چون ھنوز .بھ کمک قرآن مملکت داری کنند، مواجھ با کمبود شدید قوانین شدند

حکومت حضرت محمد و خلفای راشدین را بیاد داشتند، مبنای قانونگذاری را عالوه بر قرآن، 
میدانیم کھ در صدر اسالم، سالی را نمیتوان یافت کھ پیامبر و خلفای .سیرت نبی و حدیث قرار دادند

ان جنگ و ستیز و در بنابراین تمام این قوانین برخاستھ از زم.راشدین در جنگ و ستیز نبوده باشند
لذا میتوان براحتی نتیجھ گرفت کھ قوانین خشک و خشن سنتی اعراب .حکومت نظامی بوده است

لذا ایرانیان کھ .غیر قابل تحمل برای ایرانیان با فرھنگ و متمدن و فاقد قدرت مخالفت بود
نده برایشان آب و نمیتوانستند از چنین آداب و رسوم خشک و خشنی رجعت کنند، تنھا راه باقی ما

بھ عبارت دیگر، اصالح از درون و یا بھ .رنگ زدن بھ اسالم و تعریف ایرانی از آن کردن بود
!اصطالح یک نوع جنبش سبز

در سالھای پنجاه ھجری، با شروع خالفت امویان، حکومت اسالمی تبدیل شده بود بھ والیت مطلقھ 
بود کھ بنیانگذاران واقعی انقالب اسالمی، یعنی این زمانی ).غیرعرب(ناسیونالیستی عرب بر عجم 

خاندان نبوت و بازماندگان حضرت علی مورد بی مھری و حتی تنفر اکثریت اعراب و در اقلیت 
.کامل بودند

ایرانیان تحت ظلم و استثمار شده، ھرچند پنجاه سال جنگیدند تا تقریبًا تسلیم عربھا شدند ولی مبارزه 
شیعھ بھ معنی پیرو و در صدر .این آغار جنبش شیعھ ایرانی بود.ندرا بشکل دیگری شروع کرد

مثًال طرفداران عثمان را شیعھ عثمان  .اسالم، ھرکس را کھ پیرو کسی بوده شیعھ آن شخص میگفتند
ولی بعدًا با کثرت گرفتن طرفداران خاندان نبوت توسط ایرانیان، بھ ایرانیان طرفدار علی .میگفتند

.یعھ گفتھ میشدو خاندان او ش
صبا، یھودی تازه .شاید بتوان گفت عقیده شیعھ را در ابتدا شخصی بنام عبداهللا ابن صبا مطرح کرد

صبا .ولی عثمان بھ او اعتنائی نکرد.مسلمان شده ای بود کھ نزد عثمان رفت تا کاری بھ او بدھد
آنجا بھ بدگوئی عثمان و غلو در.شروع بھ بدگوئی از عثمان کرد و بعد از مدتی بھ مصر تبعید شد

بعد از مرگ علی، صبا می گفت کھ علی نمرده و فقط ما نمیتوانیم او را .در مورد علی پرداخت
ببینیم و این داستانھا را کھ او شروع کرده بود سالھا بعد شیعیان با انتصاب معجزه و کرامات بھ 

.خاندان علی تکمیل کردند
ا ھمان حربھ دین کھ توسط اعراب برای اشغال ایران بکار رفتھ بود مبارزه ایرانیان برای استقالل ب

بھ این معنی ایرانیان از اسطوره ھای ایران باستان کھ از یاد دھقانان خراسان نرفتھ .شروع شد
 را بنیان شیعھبود، از خاندان رسول، قھرمانان خودشان را خلق کردند و نظام عقیدتی جدیدی بنام 

. نبرد استقالل طلبانھ پرداختندگذاردند و با آن بھ
ایرانیان برای مبارزه با اعراب حاکم، میبایست از علی و حسین و سایر آل محمد قھرمانانی بمراتب 

.عظیم الشان تر از قھرمانان اسطوره ای خود بساختند
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ردیف خلیفھ چھارم  مقامی ھم، اھل سنت و خصوصًامقام حضرت علی از نظر اکثرمسلمانان
شھادت میدھد محمد رسول در حالیکھ از نظر شیعھ مقام علی آسمانی است و شیعھ .استمسلمین 

.خداست و علی ولی خداست
مراسم عزاداری طبق سنن ایرانیان باستان برای سیاوش، عزاداریھای چھل روزه وبیشتر برای 

اجساد پادشاھان و قھرمانان ایرانی کھ در شاھنامھ فردوسی آمده، دخمھ و قبر و گنبد و بارگاه برای 
قھرمانان اسطوره ای ھمھ در میان اعراب، ناشناختھ و از سنت و دستورات نبی بھ دور، ولی 

.جزئی از یادگارھای ایرانی بوده است

ایرانیان از پھلوانان و .شیعۀ ساختھ ایرانیان برای مبارزه با سلطھ بیابانگردان بی فرھنگ بوداین 
جدیدی بھ خاندان علی داده و از آنھا قھرمانان ملی خود را پادشاھان افسانھ ای خود شخصیت 

میدانیم کھ علی و فرزندانش در سرکوبی ایرانیان ھمیشھ شرکت داشتھ، در گردن زدن .ساختند
 و حتی در مذاکرات کربال، امام حسین  کرده گرگانیھا و بسیای از کشتارھای دیگر شخصًا اقدام

دی دیلمیان در مقابل صلح با یزید را کرده بود کھ مورد قبول پیشنھاد فرماندھی سپاھی برای نابو
ولی معذالک ایرانیان با الھام از پھلوانیھای ایرانیان باستان و اعتقاد بھ نطفھ .نماینده یزید واقع نشد

مقدس و موروثی بودن سلطنت، خاندانی را کھ اعراب سنتی قبول نداشتھ و رد کرده بودند بعنوان 
 ایرانیان اسالم جدیدی .برگزیده و بکمک این عقیده شیعھ بھ نبرد با اعراب پرداختندرھبر و پادشاه 

"علًی ولی اهللا" وارد کردن از جملھ .را بنا نھادند کھ با اسالم اھل سنت مغایرت ھای زیادی دارد
.تدر اذان، نمونھ رجعت از سنت رسول اهللا اس

شعوبیھ با این کھ .ر کار آمدن عباسیان بود یکی از کنش ھای سرنگونی امویان و بر سشعوبیھ
نگرش و پشت گرمیشان بھ فرھنگ ایرانی در برابر آنچھ عرب بدان می  بالید بود ولی گھگاه از 

.سالح دین اسالم نیز سود می  برد

 سورۀ آل عمران و ۶۴آیۀ برای نمونھ استناد بھ آیھ ھایی از قرآن مانند آیۀ ده سورۀ حجرات؛
، در بین ایشان کاربرد داشتھ »االعراب اشد کفرًا و نفاقًا«اینھا گفتۀ قرآنی نام آشنای پیشاپیش ھمۀ 

.است
نمایندگانی نزد امام محمد بن علی بن عبداهللا بن عباس ) میالدی723( ھجری ١٠١شعوبیان در سال 

راه بن عبدالمطلب بن ھاشم فرستادند و با او بھ عنوان امام بیعت کردند و دست وفاداری در 
اینان در پی راھی برای .بیشترین نھال جنبش در خراسان بزرگ کاشتھ شد.سرنگونی امویان دادند

.پاسخگویی ستمھای حجاج و قتیبھ و مھلب و دیگر ستمگران عرب بودند

در مقابل معتزلھ اشاعره بھ عنوان . یکی از جریان ھای اصلی کالمی در میان اھل سنت معتزلھ
.ار داشتندجریان رقیب اصلی قر

ایرانیانی كھ در قرن نخست ھجری بھ زور .موسس جریان اعتزال را واصل بن عطاء میدانند
شمشیرھای جھادگران عرب بھ حالت نیمھ بردگی افتاده در كوفھ و بصره اسكان داده شدند، یا 

ن شدند، بھ عنوان افزارمند و كارگر و كارمند دفتری بھ این دوشھر روی آوردند و بھ تدریج مسلما
 ھای بندیسنتھا و ارزشھای دینی خودشان را داشتند كھ با سنتھا و ارزشھای ھیچكدام از دستھ

درنتیجھ اینھا نیز تا اوائل قرن دوم ھجری برای خودشان اسالم .اسالم عربی ھمخوانی نداشت
 مكتب كھ این.بھ خود گرفت»معتزلھ«دیگری را ساختند كھ با اسالم عربی ناسازگار بود، و نام 

بھ عنوان آزاداندیش  ترین و مترقی  ترین مذھب اسالمی شناختھ شده است، تمامی رھبرانش ایرانیان 
اسالمی كھ از قرنھای دوم بھ بعد در میان ایرانیان بطور بسیار كند .مسلمان  شده ساكن بصره بودند

ی عربی كھ توسط عربھای و آھستھ انتشار یافت ھمین اسالم بود كھ البتھ برای ھمیشھ با اسالمھا
 دیگر تكفیر  ھای عربیداخل ایران ارائھ می شد در ستیز و نزاع بود و ازطرف متولیان اسالم

 داستان ستیزه با اسالم آزاداندیش و علم گرای ایرانی در قرنھای سوم و چھارم ھجری .میشد
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نھای پنجم و ششم توسط جریانھای عربگرا در عراق، و سپس سركوب بسیار خشونت آمیز آن در قر
.ن بعدًا دیھ خولھد شدبھ ھمدستی عرب  تبارھای ایران و تركھای حاكم در زمان غزنویان و سلجوقیا

گفتھ شده چون واصل بن عطاء حلقھ درس حسن بصری را رھا کرد و حلقھ درس جدیدی ھمچنین 
.امیده اندن)کناره گیری (بر اساس اعتقادات خود تشکیل داد این فرقھ را فرقھ اعتزال 

و مخلوق بودن قرآن و دیگری غیر قابل رویت بودن )جدید (از مھم ترین عقاید معتزلھ یکی حادث 
:معتزلھ اصول اعتقادی خود را پنج اصل بر می شمرند.خداوند است

توحید

عدل
وعده و وعید

منزلة بین المنزلتین

امر بھ معروف و نھى از منكر

آن ھا بیشتر حامی جریان مرجئھ و درگیر با .عتزلھ نمی شدندخلفای بنی امیھ خیلی متعرض م
در میان خلفای عباسی مامون بھ حمایت از معتزلھ پرداخت و مخالفان آن ھا .جریان خوارج بودند 

معتصم و واثق نیز روش مامون را ادامھ .را تحت فشار قرار داده و بھ زندان انداخت)اشاعره(
. مخالفت بھ معتزلھ پرداختھ و این جریان را نابود ساختنددادند اما متوکل و قادر بھ

. یکی از فرقھ ھای کالمی اسالمی بودند کھ تفکر آن ھا در مقابل تفکر معتزلھ قرار داشتاَشعَری ھا
از اشاعره ، جریان اعتزال در میان مسلمانان بھ )متوکل و قادر(در نھایت با حمایت خلفای عباسی 

اشاعره بھ مسالھ جبر و معتزلھ بھ مسالھ تفویض اعتقاد .ه بھ پیروزی رسیدندپایان رسید و اشاعر
اشاعره .یکی از مھم ترین مسایل اختالفی دو فرقھ مسالھ جدید و یا قدیم بودن قرآن است .دارند 

از اعتقادات بحث .نیست )جدید( و مخلوق و حادث )بودهاز زمان  آدم (اعتقاد دارند قرآن قدیم 
.ز اشاعره اعتقاد بھ امکان رویت خداوند در قیامت استبرانگی

ابوذرنام رھبری کسی بھ بھقَرامطھ یا آنگونھ کھ گروھی با جمع شکستھ عربی آورده اند یانقَرمَط
.بودند گروه اسماعیلیان جدا شده و جنبشی را سازماندھی کرده ازقرمط

سلط اسالم برمناطق خاورمیانھ وایران، دارای یھ تاولیبًا ھمھ جنبشھای اجتماعی مذھبی دوران تقر
 ھمھ، رھائی از زیر سلطھ بیگانگان و مقاومت در برابر مشترکھدف .ویژگیھای مشترکی بودند

 می  توان جنبش قرمطیان را شکل تکامل یافتھ جنبشھای قبلی دانست واقعدر .پذیرش دین اسالم بود
یت خلفای اسالم و زیر سئوال بردن حقانیت آنان و  مبارزه مسلحانھ علیھ حاکمباکھ خود از طرفی 

یگر با پرچمداری جنبش صوفی گری و دراویش، زمینھ را برای رشد فلسفھ یارسان داز طرف 
. بنیانگزاری این دین، آماده نمودو)اھل حق(

" قرمطیان می  نویسدسابقھ مستشرق روسی در باره برتلس از آغاز قرن چھارم ھجری، پس از :
 بمعنی اخص و قرمطیان بھ  قرمطیان بحرین بود کھ باطنیانودولتھای فاطمی مصر تأسیس 

ولی تاریخ نویسان نزدیک بھ آن دوره اعتقاد دارند کھ آئین قرمطی ".شدند منشعب اسماعیلیان
 ھجری با مرکز دعوت ٢٨٠ پس ازآنکھ میان حمدان قرمط درحدود سال قرمطمنسوب بھ نام 
اختالف افتاد، ازلحاظ تشکیالتی ازمذھب اسماعیلی جداشد و با روشی مستقل اھوازاسماعیلی در 

مورداین نظریھ بیشتر .ی آرمانھای اجتماعی وھدفھای سیاسی خود شروع بھ فعالیت کردراستادر 
 روح راز تناسختایید است، زیرا باطنیان خود شاخھ ای از اسماعیلیھ بودند و یا ھر کسی در آئین 

.باطنی میخواندنددار بود اورا 
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ی کامًال سازماندھی شده را بھ وجود آوردند کھ مذھب ھر صورت قرمطیان یک جنبش اجتماعی در
 ھجری و ٣٩۶ تا ٣١٨ ھجری ومولتان ھند از ٣۶۶تا٢٨۶با تشکیل سھ حکومت؛ بحرین از 

 سال ٢۶۴ ھجری قمری، یعنی جمعا ۵۵۵ تا ٢٩٧سالحکومت مصر و تونس بھ نام فاطمیان از 
در واقع آنچھ بھ حاکمیت اعراب در ایران مربوط .یستادگی نمودندادر مقابل خلفای اسالم در بغداد 

 ایران را ازیوغ ، باضعف روبرو ساختند کھ عاقبت سلجوقیان ترکرامی شود، قرمطیان آن 
.بر ایران خاتمھ دادند)و نھ اسالم( سالھ اعراب ٣۵٠ بحاکمیت حدود وحکومت خلفا رھا نمودند 

 با ھمزماناینان .ی بودند از شیعھ کھ اندیشھ ویژه خود را داشتندگروھیلیاناسماع یا یلیھاسماع
امروزه .یش پرداختندخوروزگار سامانیان سربرآوردند و سده ھا با توان بسیار بھ پراکندن اندیشھ 

 شوند و در یار کم یافت میبسدر ایران .بسیار ناتوان شده اند و از شمارشان کاستھ شده است
.کشورھایی مانند ھندوستان پراکنده اند

،ی بعد از سقوط قلعھ الموت بھ دست مغوالن و از بین رفتن کتب موجود در آننزاراسماعیلیان 
حالاسماعیلیان کھ در دوره فاطمیان در مصر مستقر بودند، در . را از دست دادندخودمنابع 

. آن ندارندانتشار خود را حفظ کرده اند و تمایلی بھ حاضر بیشتر در ھند ھستند و منابع دست اول
ی کھ نیاکان ایرانی دارد، کریم آقاخان نام دارد کھ نزار بھ عبارتی امام کنونی اسماعیلیان  و یارھبر

.یس مستقر است و فارغ التحصیِل دانشگاه ھاروارد نیز می باشدپارمتولد ژنو است و اکنون در 
اسماعیلیان سالھا اندیشھ .ی مصر برخاستفاطم دربار خلفای یان اسماعیلیھ از مصر وجر

مرکز این تبلیغات در ایران بیشتر ری، فرارود و .ی کردندماسماعیلی و خلیفھ ھای فاطمی را تبلیغ 
 مبلغان اسماعیلی باال گرفت و بسیاری از بزرگان سامانی بدیشان کاردر سده چھارم .خراسان بود
گرایش امیر نصر بھ اسماعیلھ واکنش غالمان . امیر نصر سامانی بودینشانبزرگترپیوستند کھ 

بھ و روحانیان سنی را برانگیخت تا - کھ گارد نگھبانان امیر را در بر می گرفتند-متعصبترک 
 سرش را پردازگرچھ توطئھ براندازی آشکار و رھبر ترکان دسیسھ .اندیشھ براندازی وی بیافتند

ی خویش بر تخت جانصر بھ ناچار کناره گیری کرد و فرزندش نوح را بھ بر باد داد، ولی امیر 
 اسماعیلیان را تارو مار جنبشفشار فقیھان سنی و ترکان کھ اکنون بسیار نیرو گرفتھ بودند .نشاند
از این پس جنبش حالت پنھانی بھ . و کشتند دادند در فرارود شکنجھ را و رھبران این جنبشھساخت

.خود گرفت
دگراندیشان . وضع اسماعیلیان از آنچھ بود بدتر شد،ترکاناژگونی سامانیان و روی کار آمدن  وبا

. آزار و کشتار سلطان محمود غزنوی کھ مسلمان سختگیری بود قرار گرفتندمورداسماعیلیان نیز 
.ین کشتار با دستگاه خلیفھ گری بغداد ھمدست بودامحمود در 

 اسماعیلیھ شد حسنک وزیر بود کھ بھ دار کشتاران قربانی ین کسی کھ در زمان غزنویبزرگتر
.آویختھ شد

. ھجری434 میالدی 1056متولدحسن صباح
مرکز تبلیغ و .ی اسماعیلیان را بھ دست گرفترھبر زمان سلجوقیان حسن صباح در ایران در

وت آشیان ی رساند و خودش در دژ افسانھ ای المکوھستانمقاومت خویش را بھ کوھھای و دژھای 
این روزگار .ید و جداگانھ و مستقل بھ دعوت پرداختبرپس از استوار شدن از مصر .گرفت

 برای پیشبرد آرمانھای اسماعیلی دست بھ یک رشتھ صباححسن .دوران اوج اسماعیلیان بود
. نظام الملک می باشدخواجھترورھا زد کھ مھم ترینش ترور 

تا .ی ترک چیره بر ایران را پی گرفتندخاندانھانبرد با ح جانشینانش راه ا از مرگ حسن صبپس
 با سلطان جالل الدین خوارزمشاه در یک سنگر جا گرفتند و ناچاراینکھ با تازش مغولھا بھ ایران بھ 

۶۵١یلیان الموت در سال سماعین رھبر اواپسخورشاهولی سر انجام .پرداختندبا مغوالن بھ ستیز 
رامغوالن دژھا .فروآورد و چندی پس از آن بھ دست مغولھا کشتھ شد ھالکوخان گردن برابردر 
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 را مقاومتاز این پس اسماعیلیان .یکی پس از دیگر گشودند و کشتار بزرگی از اسماعیلیان کردند
.در دژھای خویش در شام و لبنان پی گرفتند

در.قائنجند و  کیلومتری شھر ھای بیر۴۵ی است در استان خراسان جنوبی، روستایبرکوک
. زندگی می  کنند کھ در حدود صد خانوار از آنھا روحانی ھستندخانواربرکوک صد و ھشتاد 
ی شیعیان دوازده امامی در دامنھ کوه ھای قھستان یعنی دومین مرکز نفوذ دفاعروستای برکوک سد 

. ازمنطقھ الموت بوده استپساسماعیلیھ 
 قرار دارند کھ اکثریت جمعیت آنھا اسماعیلیھ برکوکدر نزدیکی "کالت"و "خشک" روستای دو

.ھستند

اسم پدر .از سرداران بزرگ ایرانی پس  از اسالم  است) میالدی756–700(ابومسلم خراسانی
تولدش در بلخ بود و دیرزمانی در خراسان زندگی .او را بعضی عبداهللا و بعضی میسره آورده اند

دی در اریحا روی داد و نعش او را بھ بیت المقدس بردند و در آنجا  میال756مرگ او بھ سال .کرد
.بگور سپردند

ابومسلم، از طرفداران تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعھ مذھب ایرانی در خراسان قیام کرد و تا 
شام رسید و مروان حمار آخرین خلیفھ بنی امیھ را از خالفت انداخت و زمینھ خالفت ابوالعباس 

 اولین پیروزی ایرانیان بکمک حربھ شیعھ قیام ابومسلم و سرنگونی امویان .راھم آوردسفاح را ف
بود کھ سرآغاز نبردھا و ظھور قھرمانان دیگر شد

ابومسلم جامھ سیاه بھ نشانھ مخالفت با بنی امیھ می پوشید عباسیان ھم بھ ھمین دلیل سیاه برتن کردند 
. شدندو بدین ترتیب بھ جنبش سیاه جامگان معروف

.ابومسلم در شمار بزرگان تاریخ ایران است

از ایرانیانی بود کھ از خطھ آذربایجان برضد اشغالگری اعراب پس )838–795(بابک خرمدین 
.وی رھبری جنبش سرخ جامگان را بھ عھده داشت.از حملھ مسلمانان بھ ایران، بھ پا خواست

 از مازندران و یعقوب لیث از سیستان مازیار بھ  جنبش ھای دیگر ایرانیان می توان ازھمزمان،
.اشاره کرد

.تلفظ نام بابک بھ زبان فارسی میانھ پاپک بود کھ بھ معنای پدر جوان است

پدر بابک اھل تیسفون بود کھ بھ آذربایجان کوچید و در پیرامون کوه سبالن زنی را بھ ھمسری 
پس از .گروه مزدکیان تبرستان دیدار نمودبابک در جوانی با شروین پسر ورجاوند سرور .گزید

آن او و مادرش بھ روستای دیگری در آن پیرامونھا کوچیدند کھ مردمش از گروه مزدکیان و خرم 
پیشوای آنھا جاویدان پسر شھرک بود کھ از آنجا کھ بابک در تنبور زدن زبردست و .دینان بودند

بابک از کیش ) میالدی823(ھجری قمری ٢٠١در سال .توانا بود او را پیش خود نگھ داشت
جاویدانی دست کشید و خود بھ عنوان پیشوای خرمدینان سر بھ شورش بر علیھ اشغالگران عرب 

خلیفھ تازیان بھ مدت بیست و دو سال سپاھیان فراوانی را برای سرکوب بابک ایرانی .گذاشت
، اعراب بر افشین بھ نام )لنحرماوراء ا(گسیل داشت و سرانجام با ھمکاری یک فرد از فرارود

خلیفھ معتصم دستور داد تا بابک .و او را بھ سامَرّا نزد خلیفھ بردند.خرمدینان ایرانی چیرگی یافتند
) میالدی845(٢٢٣را سوار بر فیل کرده و در شھر بگردانند و در روز پنجشنبھ دوم صفر سال 

قرارگاه اصلی .نده زنده تکھ تکھ کرده و کشتندبھ دستور خلیفھ و پس از شکنجھ ھای فراوان او را ز
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بابک خرمدین دژی استوار و سخت گذر بھ نام دژ بَذ بود کھ در نزدیکی شھر کَلِیبَر در شھرستان 
.اھر استان آذربایجان شرقی قرار دارد

ابتدا دست پای وی را بھ تدریج قطع . بھ دستور معتصم باهللا کشتھ شد838او چھارم ژانویھ سال 
.سپس جنازه اش را در شھر سامرا بر سر دار کشیدند.دندکر

این . است کھ آن را بھ عنوان معجزه خویش بھ مردم نشان می دادالمُقَنع نام ساختھ دست ماه نَخشَب
ماه بھ شکل جسمی درخشان و گرد بوده کھ ھمھ شب از چاھی در نخشب بیرون می آمده است و 

ده کھ او با شگردی از طریق قرار دادن آینھ ھایی عصرھا نور گفتھ ش.مردم را شگفت زده می نموده
المقنع .خورشید را بطوری بازتاب می داده کھ از دور بھ صورت قرص دومی از ماه دیده می شده

.از این ساختھ برای کشاندن مردم بھ سوی خویش برای نبرد با المھدی خلیفھ عباسی بھره می برد

 میالدی، جنبشھای متعددی بھ ٧۵٧ ھجری برابر با ١٣٧ سال پس از قتل ابومسلم خراسانی در
خونخواھی از او سازماندھی شدند، از جملھ یکی از سرھنگان سپاه او بنام حکیم ھاشم مقنع 

معروف بھ نقابدار کھ بنا بھ گفتھ ابو جعفر نرشخی در تاریخ بخارا، مدتی نیز وزیر عبدالجبار 
مذھبی را نھاد کھ پیروان آن، ھمانند پیروان مانی در دین ازدی، والی خراسان بوده، پایھ جنبش 

بھ قولی جامھ سپید نشانھ مخالفت .زرتشت، لباس سفید می  پوشیدند کھ بھ سپید جامگان شھرت یافتند
حکیم ھاشم مقنع برای جذب وگرویدن ھمھ پیروان ابو .با عباسیان بود کھ جامھ سیاه بر تن داشتند

. داد کھ روح ابو مسلم در وجود خودش حلول نموده استمسلم بجنبشش، بشارت می 

خلیفھ عباسی از او بیم کرد و اورا بھ بغداد فرا خواند و زندانی )منصور(گویند ابوجعفر دوانیقی 
حکیم ھاشم بعداز سالھا از زندان آزاد شد و بمرو بازگشت و پس ازمدتی تبلیغ و دعوت در .نمود

را من آنم کھ خود:او گفت. دارد و او خدای ھمھ عالم استمرو، اعالم نمود کھ ذات خدائی
بصورت آدم خلق نمودم و باز بصورت نوح و باز بصورت ابراھیم و باز بصورت موسی و باز 

کھ پس از او :در ترجمھ الفرق بین الفرق اضافھ شده(بصورت عیسی و باز بصورت محمد و 
تقریبًا نظیر . باز بھ این صورت کھ می  بینیدو سپس بصورت ابومسلم و)بصورت علی و فرزندانش

این سلسلھ مراحل تناسخی کھ حلول ذات خدا در جسم پاک ترین انسان را بر روی زمین بیان 
نکتھ تشابھ قابل توجھ دیگر آنست کھ گویند؛ حکیم .می کند، در اصول آئین یارسانیان نیز آمده است
٣۶بانان امیر خراسان و گذر از رود جیحون، فقط ھاشم مقنع، ھنگام تحت تعقیب قرارگرفتن نگھ

او درآن سوی جیحون در قلعھ خویش در ناحیھ .تن ازیاران و مبلغان نزدیک خودرا ھمراه داشت
کھ پیروان فراوانی درآن دیار داشت، ھمراه یارانش بھ تبلیغ مرام خود و “کش“نخشب و دھکده 

خ نگاران نزدیک بھ آندوره، جنبش سپید جامگان تاری.گرد آوری سپاھی برای حملھ بعدی پرداخت
را کھ سرسختانھ درمقابل خلیفھ مقاومت نموده، ھمین آنھارا درسھ مرحلھ دانستھ اند و یکی از

 فئودال بزرگ و بقیھ ١۵با کشتن موذن و .ق. ه١۵٩جنبش حکیم ھاشم مقنع می دانند کھ در سال 
.زه مسلحانھ خود در برابر خلیفھ شدت بخشیدنداعراب غاصب زمینھا در دھکده نمجکت بھ مبار

.در برابر لشکریان خلیفھ پیروزمندانھ مقاومت نمودند) میالدی٧٨٢( ھجری ١۶١آنان تا سال 
حکیم ھاشم مقنع گرچھ بظاھر خونخواھی ابو مسلم را ھدف اصلی مبارزه اش قرار نداد، ولی او 

 یک نقاب پرندین سبز رنگ بر چھره داشت و در مقنع دائم.مقام ابومسلم را بمرحلھ خدائی رساند
پوشاندن چھره ام ضروریست چون اگر چھره ام باز باشد احتمال آن می  رود :باره آن می  گفت

.پیروانم ھنگام دیدن روی من غش کنند و از شدت نور کور شوند و یا بمیرند

با ھمھ این .رش بوده استولی بقول دشمنانش این نقاب برای پوشاندن چھره زشتش و یک چشم کو
را از میان توصیف حکیم ھاشم مقنع نقابدار در بدو کارش کھ ھمھ سرھنگان و سرداران سپاه خود

روستائیان و دھقانان تھیدست برگزیده بود و ھمھ بھ او وفادار بودند، نامھ ھایی نیز بھر والیتی 
ھ پادشاھی مراست و عز کردگاری بمن بگروید و بدانید ک:نوشت و در آن نامھ ھا با صراحت گفت
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گویند حکیم ھاشم مقنع در آخرین روزھای مبارزه خود علیھ .مراست و جز من خدائی دیگر نیست
سپاھیان خلیفھ کھ حصار قلعھ اورا محاصره کرده بودند، تنوری از آتش آماده دیده بود و قبل از 

 آنھا را ازظلم و زور خواھد شکست نھائی در حالی کھ بھ پیروانش وعده بازگشتش را داد کھ
را در برابر چشم ھزاران نفر از آنان و برخی از سربازان خلیفھ، بھ شعلھ ھای آتش رھانید، خود

بعضی از مورخان نامدار .سوزان سپرد و تا انبوه سپاھیان سر رسیدند، جسم او خاکستر شده بود
 اندان را پیرو آئین مزدک میدانستھق، از جملھ ابوریحان بیرونی، جنبش سپید جامگ.قرن چھارم ه

در ھفتاد سال پس از این شکست حکیم ھاشم المقنع .کھ مسلک توده ای و ضد اشرافی داشتھ اند
جنبشھای دیگری علیھ خلفای اسالم در بغداد، از جملھ جنبش خرمدینان، نھضت علویان معروف بھ 

 ور گردید و تا طلوع نھضت سپید جامگان سوم و نھضت زنگیان در جنوب غربی ایران شعلھ
.قرمطیان در سراسر ایران ادامھ داشت

، مرحوم دکتر زرین کوب بھ تفسیر این دوران غم انگیز در تاریخ ایران "دوقرن سکوت"در کتاب 
.شرح داده شده است

دالوریھای سرداران استقالل طلب مثل بابک خرم دین و مازیار ھمزمان با حکومت مستقل عبداهللا 
 خراسان و ھمچنین خیانت افشین شاھزاده ایرانی کھ شاید ھدف مشترکی را دنبال میکرده طاھر در

.ھمگی نشان از تنفر روزافزون سلطھ اعراب بر ایرانیان داشتھ اند

آورترین خلیفھ او پنجمین و نام.بود) میالدی٨٠٩ مارس ٢۴ تا ٧۶٣( خلیفھ عباسی ھارون الرشید
نام وی در کتاب ھزار و یک . میالدی فرمانروایی کرد٨٠٩ تا ٧٨۶او از .این دودمان عرب بود
.شب گنجانده شده است

او زنی .مادرش کنیزی یمنی بھ نام الخیزران بود. عباسی بودھھارون پسر المھدی سومین خلیف
.پرنفوذ بر شوھر و پسرش بود

:ھارون و برمکیان

انھای ایرانی بودند کھ در دستگاه خلیفھ گری از خاند)برامکھدر عربی (فرزندان برمک یا بَرمَکیان
.تبار ایشان بھ گردانندگان بودایی معبد نوبھار در بلخ می  رسید.عباسیان بھ قدرت فراوان رسیدند

ناماورترین این خاندان خالد پسر برمک و .برمکیان سرانجام بھ دست خود عباسیان نابود شدند
 سده ھشتم میالدی در شھر بغداد اعتبار بسیار یافتھ فرزندش یحیی پسر خالد برمک بودند کھ در

.بودند

با بھ قدرت رسیدن ھارون برمکیان نیز کنترل وضع را در دست گرفتند و یحیی پسر خالد برمک 
این خاندان توانمند ایرانی از زمان المھدی بر سر قدرت بودند و بھ ھارون نیز .وزیر ھارون شد

در آغاز فرزندان یحیی مورد عنایت ھارون قرار گرفتند ولی پس .یاری رساندند تا بھ قدرت برسد
دلیل این خشم ناگھانی را .از چندی خلیفھ ایشان را بھ زندان انداخت و داراییھایشان را بھ تاراج برد

داستان .عشق جعفر پسر یحیی برمکی بھ عباسھ خواھر ھارون و زناشویی پنھانی این دو نوشتھ اند
 کھ ھارون دوست داشت تا خواھرش را نیز در نشستھایی کھ با جعفر می گذاشت از اینجا آغاز شد

ھمراه کند ولی چون در اسالم ھمنشینی زن و مرد بیگانھ حرام است بھ ناچار ترتیب یک زناشویی 
ھنگامی کھ از عباسھ فرزندی .ولی عباسھ و جعفر پنھانی بھ ھم پیوستند.اسمی را میان آنھا گذارد

اندکی پس از .ھارون زمانی کھ این داستان را شنید در مکھ بود.م ھارون را فراگرفتپدید آمد خش
او را دو پاره کردند و پیکرش را در .آن ھارون بھ بغداد بازگشت و دستور داد تا جعفر را بکشند

پیکر سھ سال در ھمانجا آویزان بود تا زمانی کھ ھارون .دو سوی پلی در سوی شرقی شھر آویختند
ناگفتھ نماند کھ پدر و برادران . آنجا می   گذشت دستور داد تا پیکر را پایین آوردند و سوزاندنداز

.جعفر نیز پس از این رویداد بھ زندان افکنده شدند
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 چون او از سوی این . برای سربھ نیست کردن برمکیان  تنھا بھانھ ای بوده استنظر میرسد اینبھ 
.ردخاندان ایرانی احساس خطر می ک

فرزندان ھارون
مامون از امین بزرگ  تر بود ولی امین پسر زبیده بود کھ .ھارون دو پسر داشت؛ امین و مامون

از این .حال آنکھ مادر مامون یک کنیز ایرانی بود.زبیده دختر بزرگ منصور خلیفھ عباسی بود
.رو بسیاری امین را جانشین پدر می دانستند

وی پرشکوھترین کاخ را در بغداد .ج شکوه و زیبایی خود رسیددر زمان ھارون بغداد بھ او
پس از چندی او کاخی دیگر بھ نام .بردگان و درباریان بسیار از کاخ او پاسداری می  کردند.ساخت

.او پس از جاگیر شدن در الرقاح ھرگز بھ بغداد بازنگشت.الرقّاح را در شمال سوریھ ساخت

.وانده انداو را برخی خلیفھ ای دادگر خ

او ھم  زمان با شارلمانی می زیست و با اروپای آن زمان رابطھ بازرگانی گسترده ای بھ راه انداختھ 
.او ھمچنین با چین رابطھ دیپلوماتیک برقرار ساخت.بود

از آنجا کھ ھارون الرشید .ھارون در ھنگام سفر بھ بخش ھای شرقی فرمانرواییش بیمار شد و مرد
.شیعیان نظر خوبی نسبت بھ او ندارند.ی موسی پسر جعفر را بھ قتل رساندامام ھفتم یعن

. برای مبارزه با سلطھ اعراب بود پس از شیعھ ابداع بعدی ایرانیان تصوفنھضت
در دویست سال سکوت ظاھری ایرانیان، در ابتدا این جنبش ھا درونی بودند تا باالخره چندین قرن 

. رسیدندبعد در زمان صفویھ بھ اوج خود

ی صفاتصوفیان آفریننده ھستی را دارای ھیچیک از .فرقھ ای اسالمی است)ی گریصوفیا (تصوف
.ی دانندمکھ ما می شناسیم نمی دانند و او را باالتر از ھر پندار و توصیفی 

 شاخھ غیر مسلحانھ از مبارزات طوالنی گسترش گیری جنبش صوفیگری و دراویش تقویت و شکل
 مزار جنبشھای شکست خورده سھ قرن پیشین بنا بر علیھ سلطھ گران عرب بود، کھ مردم ایران

 منفی بود از حالج و شبلی و دیگران آغاز و تا مقاومتاین جنبش کھ بیشتر عرفانی و .نھاده شد
ی مکتب و دین اھل حق یارسان در قرن ھفتم و ھشتم ھجری نوشتاردوره سلطان سھاک بنیانگزار 

ی این نھضت فلسفھ تناسخ روح، و برعکس دین اسالم کھ پشیزی برّااسلحھ .تقمری ادامھ داش
حسین بن منصورحالج . باال بردن مقام واالی انسانی تا حد خدائی بودنبود،برای جان انسان قایل 

مردمیامی ظھور نمود و شعار انا الحق سر داد کھ دین و دولت با تبانی ھمدیگر، در برابر ادقیقا در 
ی گویم با دیده مآنچھ “:حالج بھ عقل انسان ارزش و اعتبار می دھد و تاکید می کند.ه بودندایستاد

.و در این شعر او وجود خدارا نفی می کند“...عقل بنگر
 بایزید بسطامی، ابوسعید  منصور حالج، ی توان بھم کامل ترین صوفیان ایرانی و اسالمی از

جامی و شاه نعمت اهللا ولی اشاره یشابوری، حافظ، ن عطار ابوالخیر، جنید بغدادی، مولوی، سعدی،
.کرد

برای تصوف و اینکھ از چھ کلمھ ای مشتق . زده اندقدمیان کسانی بوده اند کھ در راه طریقت صوف
 کھ از جملھ از صوف بھ معنی پشم یا از صوفیای یونانی بھ نگاشتھ اندشده است مطالب بسیاری 

اما خود صوفیان معموًال گرفتار این بحث در لغات و .رفتھ شده استگ... وفلسفھمعنی حکمت و 
یستند و ھدف صوفیھ تزکیٔھ درون و طی مراحل سلوک تا رسیدن بھ خداوند و خالق ھستی نکلمات 

درک این نکتھ کھ ھمٔھ موجودات یک حقیقت واحد دارند و برای درک این موضوع و بینش .است
لقابھ مرحلھ طی کنند تا از خودی خود فانی شده و بھ مرحلٔھ  باید مراحل سلوک را مرحلھ آن

 الھی ناموسآنھا عشق را امانت بزرگ و .در نظر صوفیھ و عرفا عشق مفھوم وسیعی دارد.برسند
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ین عاشق و اولین معشوق اولمی دانند و بر این اعتقادند کھ خداوند انسان را از عشق خلق کرد و او 
:بھ قول مولوی.است

 جویی ظلوم است و جھولفزونزین فضل عشق انسان را فضولکرد

 صوفیھ نیز دارای انشعبات زیادی شده است و دارد ھر مذھب و دینی فرقھ ھای مختلفی ھمچنانکھ
 گرفت و مفاھیم زیبا و عمیق آن بین عوام پخش شد رونقعلت آن ھم این است کھ بعدھا کھ تصوف 

 آن بھره مند کنند بھ تصوف رو آوردند بدون اینکھ درک خوان را از عده ای برای اینکھ خود
.باشنددرستی از آن داشتھ 

و فردی را کھ در . جستجوی حق را گویندراه در معنی لغت بھ روش و طریق طی کردن تصوف
.یندگواین راه قدم می گذارد صوفی می 

 و سرچشمھ اصلی تصوف ایران یا  پرستی بر می گرددمھریخچھ تصوف در ایران بھ آئین ھای تار
ی تصوف را در آئین ھندو میداند ولی نیکلسون آنرا آمده از ھا استاد سعید نفیسی ریشھ .ھند است

.یبیندمافکار افالطون 
. بوی آن مذھب و فرھنگ در آمده استرنگ با ھر دین و فرھنگی ترکیب شده و بھ تصوف

زرگان اھل تصوف است کھ بیش از دیگران دارای  بزرگ  ترین عارفان و بازیزید بسطامیبا
بھ این جھت . اھمیت بوده و رفتار و گفتارش در ھمۀ مردان راه حق تأثیر کرده استوشھرت 

مخصوصا و سخنان او بیش از ھر صوفی و عارفی در کتب صوفیھ و عرفا آمده است و داستان ھا
یدالدین عطار در فر. بیشتر جلوه گر استدر آثار منظوم عرفانی مانند آثار عطار و مثنوی مولوی

 و این مقدار تفصیل درباره داده صفحھ بھ ذکر شرح حال و اقوال بایزید اختصاص 55تذکره االولیا 
.رسدصوفی و عارفی دیگر در آن کتاب بھ نظر نمی 

 حارث بن  ابوثور و ابوعبداهللانزددر بغداد و در .در نھاوند متولّد شد)910–830(ید بغدادیجن
٢٩٧وی در . و تصوف آموختعرفاناسد محاسبی و ابوعبداهللا سری سقطی ، فقھ و حدیث و 

. بغداد مدفون گردیدیزیھشونھجری قمری درگذشت و در 

 مشھورترین صوفیان اسالم است کھ در تصوف طریقھ ای معتدل داشت و با ازید ابوا لخیرابوسع
بزرگابن سینا با این صوفی .ان داردوت کوتاھش شھرت فرااشعار و کلما.یری مخالف بودگوشھ گ

.مالقات کرده بود و با ھم مکاتبھ نیز داشتند
.ی در زادگاه خود دیده از جھان فروبستقمر ھجری ۴۴٠ شعبان ۴ سعید ابوالخیر در ابو
ل او یر در قالب دوبیتی و رباعی سروده، از احواابوالخ جز اشعار فارسی و عربی کھ ابوسعید بھ

- یکی از نوادگان ابو سعید -تالیف محمد بن منور »یداسرارالتوح«:دو کتاب نیز بھ جا مانده است
کھ بھ گمان زیاد، تألیف »حاالت و سخنان شیخ ابوسعید«ید نوشتھ و دیگر ابوسعکھ در شرح حال 

.است بن منورمحمد زاده برادرین محمدکمال الد
ین قالب رباعی در ایران دانستھ استمبتکر را یکی از  اتھ، خاورشناس آلمانی اوھرمان

از عارفان ایران در سده سوم و دھھ اول قرن ) میالدی922–855(ین بن منصور حالجحس
برای وی کنیھ .او از مردم قریھ تور واقع در شمال شرق بیضای فارس بود.ی استھجرچھارم 

.و مسعود نیز آورده اندیگری نیز چون ابو عماره، ابو محمد و ابدھای 
 آنکھ پدرش پیشھ حالجی داشتھ و دوم آنکھ نیکو اول.سھ توجیھ آورده اند)حالج(ی لقب وی برا

. و سوم معجزه ای در ھمین زمینھ از خود نشان دادهنمودهسخن می گفتھ و اسرار را حالجی می 
.کی و جنید بغدادی بن عبداهللا تستری، عمرو بن عثمان مسھل بودند از ارتاساتید وی عب
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پرداخت و »انا الحق«یان عصر خود بود در حالت سکر عرفانی، بھ گفتن صوف کھ از مھم ترین او
.ابتدا بھ قرمطی بودن متھم و بعد از ھشت سال اعدام نمودند»کفرگویی« جرم بھمتشرعین او را 

تا.ند، ھمچنان می خواندمثلھ کرد. کردند، جان نسپرد، و بھ گفتن اذکار مشغول بودسنگساراو را 
برحسب وصیت اش خاکسترش بھ رود . بریدند و آسمان بگرفت و آب دجلھ باال آمد رازبانش
.از او کرامات بسیار نقل شده است. تا رود آرام شدسپردند

 و ابیات زیادی در رابطھ با وی دارند می توان بھ بوده سایر شعرای متاخر کھ تحت تأثیر وی از
 راز شبستری، شاه قاسم انوار و شاه نعمت اهللا ولی اشاره گلشن، عراقی، مغربی، سنایی، مولوی

.نمود
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 سلسلھ ھای مستقل از تازیانشروع

برادربود کھ توانست امین )خلیفھ عباسی(سردار ایرانی مامون )طاھر ذوالیمینین( بن حسینطاھر
"خراسان"یران ازمان مھم ترین منطقھ در آن .مامون را شکست دھد و مامون را بھ خالفت برساند

ی آرزو داشت حکومتی و.بعد از این رخداد طاھر بھ خراسان فرستاده و امیر خراسان شد.بود 
ض یافتن فرصت اعالم کرد   دیگر از مامون اطاعت کھمستقل تشکیل دھد و بھ ھمین دلیل بھ مح

لقب او ذوالیمینین بود زیرا . بودالماسو این آغاز تشکیل نخستین حکومت ایرانی بعد از .نمی کند
.در جنگ با دو دست شمشیر میزد

.ین حکومت مستقل ایران  بعد از حملھ اعراب  بودنداول)873–821(یان طاھر
.یده شدبرگز زمان طاھریان نیشابور بھ پایتختی در

گری مانند یروزی دست یافتند و سرزمینھای دیپیان در جنگ با خوارج در شرق ایران بھ طاھر
 در آوردند و نظم و امنیت را در مرزھا بر قرار تصرفسیستان و قسمتی از ماوراءالنھر را بھ 

 طاھریان، بھ جھت اھمیت دادن آنان بھ کشاورزی و حکومتگفتھ می شود کھ در زمان .کردند
.ی زندگی می کردندآسودگعمران و آبادی، کشاورزان بھ 

رخ )مازندران( بھ ترتیب در آذربایجان و طبرستانکھ مازیار  زمان طاھریان قیامھای بابک ودر
.بھ ھمین دلیل خوارج دست بھ شورش زدند. ایران باز داردشرقداد باعث شد کھ آنھا از توجھ بھ 

در نتیجھ حکومت طاھریان رو بھ ضعف .یز فردی مقتدر نبودطاھرنآخرین امیر طاھری محمدبن 
.ه سوم ھجری بھ دست یعقوب لیث سرنگون شدیانھ ھای سدمنھاد و سرانجام در 

:ازیران خانواده طاھریان عبارت اند ام
یمینین ال بن حسین معروف بھ ذوطاھر
 بن طاھر طلحھ

ی بن طاھر عل
 بن طاھر عبداهللا
 بن عبداهللا طاھر
 بن طاھر بن عبداهللا محمد

 ھجری قمری ۵ تا ٣این حکومت در قرون. اسماعیلیان در مصر استحکومتنامیانفاطم
. از وابستگان این حکومت در ایران بودصباححسن .قدرتمند بود

١١٧١ سال تا٩١٠ ژانویھ سال ۵ شیعھ ای بود کھ از سلسلھیونالفاطم یا ی فاطمیخلفا،یھفاطم
 مغرب، مصر ازبر مناطق مختلفی ) خورشیدی۵۴٩-۵٠ تا ٢٨٨ دیماه سال ١۵برابر با (میالدی 

 بھ شھروندان تحت حاکمیت اشارهی برایھفاطمبعضًا از واژه . حکمفرمایی داشتندو خاور نزدیک
 شاخھ اسماعیلیھ مذھب تشیع دین اسالم بھنخبگان این حکومت، متعلق .این خلفا استفاده شده است

 بودند، بنابراین از اھمیت دینی باالیی برای مذھبرھبران این دودمان، امامان اسماعیلی .بودند
 اسماعیلیان امامت را بھ اسماعیل فرزند امام جعفر . بودندبرخوردارنان پیرو مذھب اسماعیلی مسلما

.صادق ختم میکنند و او را امام ھفتم و امام آخر میدانند

 بھ مدت تقریبی دو قرن بر بخش بزرگی از شمال آفریقا و خاورمیانھ و دریای ی فاطمیخلفا
 بھ نام آنان پیشوایان شیعھ اسماعیلی نیز بودند و نام سلسلھ خلفای فاطمی.ندیترانھ حکومت کردمد

یانھ، بمدت بیش از دو خاورمآنان در قسمت مدیترانھ ای .فاطمھ، دختر محمّد، نامگذاری شده بود
قاھره . فراوان نشان می دادعالقھقرن مؤسِس دولتی بودند کھ بھ گسترِش علم، ھنر و بازرگانی 

ی آنھا یعنی بخش اولیھ  تاریخ امپراتور.ان پایھ  گذاری شدپایتخِت مصر، توسط فاطمی
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نخستین امام فاطمی عبداهللا .اسماعیلی، تقریبًا از ابتدای اسالم تا قرن یازدھم را در بر می گیرد
.المھدی و سھ امام فاطمی دیگر، یعنی القائم و المنصور و المعز لدین اهللا نام داشتند

یان نھاده شد و بھ زودی بھ سیسیل، مصر، فلسطین و بنمال آفریقا  در ش٩٠٩ فاطمی در سال خالفت
١٠٩۴ متوفی ، خلیفھ فاطمی، مستنصرباهللا- ھشتمین امامحکومتسوریھ گسترش یافت و در دوران 

 این دوره حدودًا دو قرنی، فاطمیان یک حکومت مرفھ ھمراه با طولدر .بھ اوج قدرت خود رسید
.ھنگی قابل مالحظھ ای را پدید آوردندی و فراقتصادشادابی عقالنی، 

یان و غزنویان آغاز شد، اما در واقع بھ سامان خلفای فاطمی در سرزمین ایران در عھد دعوت
 و مقارن با اوایل دوران سالجقھ این دعوت تا خراسانوسیلھ ناصر خسرو قبادیانی، شاعر معروف 

 آل بویھ سعی فراوانی کردند، اما در این  خلفای مصر در جلبکھدر ادامھ با آن .حدی بھ ثمر رسید
یاوردند، چنان کھ عضدالدولھ دیلمی در اواخر عمرش ھمچنان در صدد نزمینھ توفیقی بھ دست 

 از دستیابی بھ قلعھ الموت،پس م  ١٠٨٠، در  بھ ایران آمده بوددعوتحسن صباح کھ برای نشر 
.سماعیلیھ کرد ادعوت م آن جا را پایگاھی استوار برای رھبری ١٠٩٠در

.یران بودندا دودمان ھای ایرانی فرمانروای بخش ھایی از از)یالدیم1003–861(یان صَفّار
یث نخستین امیر این خانواده بود کھ دولت مستقل ایرانی لیعقوب .یتخت ایشان شھر زَرَنگ بودپا

 ھر سھ پسران لیث  پسر داشت بنامھای یعقوب و عمر و علی،سھلیث .صفاریان را بنیاد نھاد
یعقوب نیز در اوایل مانند پدر رویگری می کرد و . چندان نپاییدحکومتشانحکومت کردند اما دورۀ 

چون بھ سن رشد رسید .ی  آورد جوانمردانھ بھ دوستان و ھمساالنش ضیافت می کردمھرآنچھ بدست 
 کھ طاھربن عبداهللا در ٢٣٧در سال . مردان جمع شده او را بھ سرداری خود برگزیدندازتعدادی 
 حکومت می کرد مردی بنام صالح بن نصر کنانی بر سیستان مستولی شد و یعقوب بھ خراسان

ی وطاھر کھ مردی با تدبیر بود صالح بن نصر را از سیستان براند و پس از . وی در آمدخدمت
یستان ساز شخصی بنام درھم بن نضر خروج کرد و سیستان را تصرف نمود و سپاھیان طاھر را 

 رسید فرمان المعتمدچون خبر بھ خلیفھ . یعقوب از فارس رو بھ خوزستان نھاد٢۶٢در سال .براند
اما یعقوب .حکومت خراسان، گرگان، طبرستان و ری و فارس را در حضور حاجیان بھ وی داد

ادرش خلیفھ بر.ی نیست جز رسیدن بھ بغدادراضراضی نشد و بھ خلیفھ پیغام داد کھ بھ چیزی 
الموفق را بھ جنگ با یعقوب فرستاد، یعقوب درین جنگ شکست خورد و فرار کرد، بسیاری از 

المؤفق بھ علت بیماری . و بھ نام غنیمت بھ بغداد برده شدندافتاداموال یعقوب بدست سپاھیان بغداد 
لی را با خلیفھ رسو.بھ بغداد بازگشت و یعقوب نیز در گندی شاپور بھ مریضی قولنج مبتال گشت

یعقوب قدری نان خشک و پیاز و شمشیر را . و استمالت نزد یعقوب فرستادفارسمنشور والیت 
بھ خلیفھ بگو کھ من بیمارم و اگر بمیرم تو از من رھا «: و بھ رسول گفتنھادپیشروی خود 

بھ کام  از تو، اگر ماندم این شمشیر میان ما داوری خواھد کرد، اگر من غالب شوم کھ منمیشوی و 
875(یعقوب در سال ». رسیده باشم و اگر مغلوب شوم این نان خشک و پیاز مرا بس استخود

 توصیف استواریعقوب را مردی باخرد و .در گندی شاپور در اثر مرض قولنج در گذشت)میالدی
لقب  پایداریش سندان وحسن بن زید علوی کھ یکی از دشمنانش بود او را بخاطر استقامت .کرده اند
.داده بود

 میالدی در آمل یا طبر چشم بھ جھان گشود وی در عین مورخ 838 سال در بن جریر طبریمحمد
ی پرتوان نیز بود، وی کتاب تاریخ طبری را نگاشت کھ در آن وقایع بھ ترتیب سال مفسربودن 

اولان تا تاریخ طبری مرجع عمده تاریخ ایر. ھجری را در برمی گیرد٣٠٢یم شده و تا سال تنظ
 کھ بعد از شده استسده چھارم ھجری است، ھمچنین این کتاب در واقع مأخذ عمده تمام کسانی واقع 

یده از د میالدی در شھر بغداد 903ی در سال طبر.طبری بھ تألیف تاریخ اسالم اھتمام ورزیده اند
.جھان فروبست
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) میالدی 1806–843(ی مقدس امپراطور

کارلوس ماگنوس یا زرگکارل ب یا شارلمانی
 و بھ این  تاجگذاری می شود توسط پاپ لئو سوم در رم٨٠٠ سال دسامبر٢۵امپراتور رم در 

 و از نظر  شده بھ عنوان موسس امپراتوری مقدس روم شناختھ)شارلمانی(ترتیب کارل بزرگ
.اروپاییھا، پدر کشورھای فرانسھ و آلمان می باشد

.اپ حامی کلیسا خوانده شده، با طغرل بیگ سلجوقی مقایسھ میکنندمورخان کارل را کھ از طرف پ
زیرا خلیفھ عباسی بعد از فتح بغداد توسط طغرل، مجبور شد بھ او لقب سلطان بدھد و او را حامی 

.اسالم بخواند

 اتو یکم از امپراتوری فرانک حکومت نام رسمی کشوری بود کھ در زمان ،ی مقدس رومامپراتور
:التین(ی رومامپراتوراصطالح .یدا کردپ ادامھ ١٨٠۶نژی  تشکیل شد و تا سال شرقی کارول

Romanum Imperium( بزرگ کارلاز زمان )نیز مرسوم بوده است و این )شارلمانی
را برای نخستین بار در ادبیات سلطنتی، در زمان )Sacrum:التین(مقدسامپراتوری لقب 

Nationis:التین( آلمانملتکلمھ .آورد دست می بھ١١۵٧فریدریش یکم سال  Germanicae(
ی مقدس امپراتور نام کامل رسمی این امپراتوری، ١۵١٢ برمی گردد و از ١۴٣٨ بھ سال ابتدادر 

 دوم، امپراتوری فرانسگذاشتن تاج سلطنتی توسط ی و زمین با برکنار.ی شودمروم ملت آلمان
.ی رودماز بین  منقرض و ١٨٠۶ اوت۶مقدس روم ملت آلمان 

ی جایگزینی امپراتوری روم بوده و بنابراین بر مدعین امپراتوری با نامش از یک طرف ابتدا ا
ی خود را بر جھان خاکی ادعامقدس دیگر با کلمھ طرف است و از حکومت جھان تاکید داشتھ

.کرده استمحکمتر 
ی مدعی جانشینی امپراتوری روم  پاپ لئو سوم، وتوسط تاجگذرای شارلمانی بھ عنوان امپراتور با

 امپراتوری فرانک در کنار خالفت اسالمی و رساندنسعی شارلمانی برای بھ ابرقدرت .شد
با مرگ وی و بعدھا تقسیم امپراتوری . او موفق بودسلطنتامپراتوری روم شرقی تنھا در زمان 

با .ی را متحد نگھ دارد خاطر عالئق مشترک سیاسی، امپراتوربھبین نوادگانش، کلیسا سعی کرد 
یشروی کرد و باالخره امپراتورِی فرانکھا بھ دو قسمت مجزای فرانک پاین وجود سیستم تجزیھ 

لقب امپراتور ولی با فرانِک .تقسیم شد)آلمان امروزی(و فرانک شرقی )یامروزفرانسھ (غربی 
.کردالیا در رم تاجگذاری  در حین لشکرکشی بھ ایت٩۶٢ی ماند، ھنگامی کھ اتو یکم سال باقشرقی 

 فرانِک شرقی خود را بھ عنوان امپراتور پادشاھان تاجگذاری اتو، بر این عادت شد کھ با
 زمان فرانِک شرقی بھ عنوان جانشین امپراتوری روم گذشِتبھ این ترتیب با .تاجگذاری کنند

عبارت . شددادهقدسم روِم باستان مسیحی بود، بھ آن لقب برعکسشناختھ شد و بھ این سبب کھ 
. بھ فریدریش یکم برمی گردد ھم با پایان قرون وسطی رسمی شدکھآلمانملت
حتی در فرانک شرقی رایج . در حال تغییر بود بکلی قرون وسطی سیستم اداری امپراتوری در

ی ااین واحدھ.ی بزرگتری برای اداره سیاسی استفاده شودواحدھابود کھ در تقسیمات کشوری از 
 نشینھا واحدھای نسبتًا بستھ ای بودند و اختیارات خاص خود را دوک.داشتند نشین نام دید، دوکج

.ین بارھا بر ضد قدرت امپراتور بھ مبارزه برمی خواستندھمچنداشتند و 
 بزرگ و ٩٠٠٠٠٠km²-٨٠٠٠٠٠ی تقریبًا امپراتور، ١١ اوج قرون وسطی یعنی حدود قرن در

-١٢ این مقدار بھ ١٣ پایان اوج آن یعنی اواخر قرن درداشت کھ البتھ  ملیون جمعیت ١٠-٨حدود 
.یدرس میلیون نفر ١۴
:یالدیم١۵١٢یمات امپراتوری در تقس



162

ی بھ وجود آمد، بھ طوری کھ قدرت امپراتور بھ حکومت آغاز قرون جدید، تغییراتی در سیستم با
ی کھ در پارلمان کرسی و حق رای کسان( امپراتوری نخبگانبین .آھستگی رو بھ انحطاط گذاشت

، اتحادھای مذھبی ایجاد شد کھ با یکدیگر )یھ ھا، دوکھا و شھرھای آزادشوالداشتند، مانند امرا، 
، بھ نخبگان امپراتوری اختیار تعیین مذھب برای ١۶در اواخر قرن . پرداختندجنگبارھا بھ 
تر برای منتخبین می شد و با یکسانی  کنترل آنھا داده شد کھ باعث یکسانی مذھبی بیشتحتمناطق 

 بھ منجراین تغییرات در نقطھ اوج خود .ی در یک منطقھ، راه تجزیھ طلبِی آن ھموارتر می شدمذھب
در ھمین ادامھ امپراتور سعی کرد برای آخرین بار .شد) میالدی1648–1618(جنگ سی سالھ

.یدنرس کلیسا را تشکیل دھد کھ بھ موفقییت  را مجددًا صاحب شود و اتحاد بادست رفتھ اشقدرت از 
 نقش تظاھر داشت تنھابھ این ترتیب، امپراتورِی ازھم گسیختھ ای بھ وجود آمد کھ امپراتور در آن 

. دیگر ھمپایھ بودنخبگانولی از لحاظ قدرت تنھا بھ عنوان دوک اطریش در پارلمان با 
یامپراتوریان پا

ی کرد، ھنگامی کھ بوسیلھ و فشار ناپلئون، تعدادی از فروپاشونی ی در زمان جنگھای ناپلئامپراتور
این فروپاشی در اصل بھ صلح وستفالی کھ بھ .ی راین را تشکیل دادندھمبستگامارتھای آلمانی 

 امپراتور فرانس دوم، کھ از سال ١٨٠۶سال . جھانِی آلمان منجر شد، برمی گرددبازشدِنالئیکی و 
 را آلمان پادشاه اطریش نیز خوانده می شد تاِج امپراتوری مقدس روم ملت  با ناِم فرانس یکم١٨٠۴

.بر زمین گذاشت
ی بھ تشکیِل یک ھمبستگی آلمانی اقدام کردند، آلمان، حکومتھای ١٨١۵ اساس کنفرانس وین سال بر

یکم در با پیشنھاد امپراتورِی فرانس . و مقام امپراتور بودلقبکھ نقش بیشتِر آن، زنده نگھ داشتن 
ی رفت کھ وی اختیارات کامل یک فرمانروا را بھ دست نیاورد، زیرا حامیان ماطریش، انتظار این  

.کردبنابراین فرانس این پیشنھاد را رد .ی کوچک و متوسط بودند کھ قدرت کمی داشتندامارتھاآن، 
ھمچونری از طرف دیگر نیز اطریش نمی خواست کھ لقب امپراتور بھ پادشاھان قدرتمند دیگ

یدی تعیین شود و جدبھ این ترتیب کنفرانس وین بھ ھم خورد بی آنکھ امپراتور .پادشاه پروسیا برسد
.آمدھبستگی آلمان بھ عنوان یک اتحاد ضعیف بین حکومتھای آلمانی بوجود 

.ین دوران نقش مھمی در بستن دکان آخوندھای مسیحی داشتندادانشمندان و فالسفھ در اواخر 



163

) میالدی 1200–850(یران درابتدای دوران امپراطوری مقدس تا حملھ مغول ا

دو خانواده ایرانی از نواحی مازندران و گیالن بودند کھ ) میالدی1043–928(ییان بوویاریانز
یان صفاردر واقع، بعد از حکومت نیمھ مستقل طاھریان و پس از . بھ حکومت ایران برسندتوانستند
 گیالن توانستند بر سپسی از مازندران و اان حکومت سامانی در ماوراءالنھر، خانواده ھاو در زم

 این خانواده ھا بھ نام دیلمیان حکومت.قسمت عمده ایران غربی، از خراسان تا بغداد تسلط یابند
.شھرت یافتھ است

ھای صعب العبور و ی البرز و در پناه کوھھا و دره شمالینھای طبرستان و دیلم کھ در قسمت سرزم
حاکمیت خود را حفظ کرده بود، )حتی پیش از اسالم (یم االیام قدجنگلھای انبوه قرار دارد، از 

) م531–579خسرو اول (یروان انوشچنانکھ زمان  تا مدتھا این والیت یک نوع حکومت خود .
.داشتمختار 

صی نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب  اینکھ تا اقبا( از فتوحات مسلمانان در اکناف ایران بعد
خاندانھای قدیم آن والیت، .یلمان از حمالت آنان محفوظ مانددباز ھم طبرستان و )مسلمان در آمد 

ھمچنان بھ آداب و رسوم خود )حدود رودبار و منجیل (یان و خانواده جستان قارنمانند اسپھبدان و 
ی از ا نیز حفظ کردند، تا روزگاری کھ گروھھاھمچنین، بسیاری مذھب خود را.ی  کردندمزندگی 

 ھا خانواده طرفدار خاندان علی و شیعیان زیدیھ بھ آن نواحی پناه بردند و مورد حمایت ھمان عرابا
 از یید، جمعی کثیرگزحسن بن زید در آن نواحی سکنی "داعی کبیر "چنانکھ وقتی .قرار گرفتند

یی کھ میان او و یعقوب لیث جنگھاھمچنین در .رخاستندمردم طبرستان و گیالن بھ طرفداری او ب
.نمودندصفاری رخ داد، مردم گیالن از او حمایت بی دریغ 

 پسر –اسفار .ی سامانیان حل نشده باقی مانده بودبرا طبرستان از ھمان اوایل طلوع آنھا مسئلھ
نان شورید و بھ تدریج گرگان، یان ھمراه بود، اما در آخر کار بر آسامانشیرویھ، ھر چند ابتدا با 

اسفار فرماندھی سپاه خود .ین، ری، قم و کاشان و خراسان را در قلمرو خود آوردقزوطبرستان، 
بھ یکی از بزرگان والیت، یعنی مرد آویچ پسر زیار سپرد، ولی خود با طغیان سربازان رو بھرا 

 و مازندرانمت مرد آویچ عالوه بر قلمرو حکو.).ق. ه316(رو گردید و در طالقان بھ قتل رسید 
حتی سپاه خود .یدرسقسمتی از گیالن، بھ شھرھای ری، قم و کرج ابودلف و ابھر و باالخره ھمدان 

 کرد و فتحمرد آویچ، اصفھان را .).ق. ه319( نیز فرستاد )نزدیک کرمانشاه(را بھ حدود دینور
" بر می  گردانم راکھ من شاھنشاھی ساسانی وی بھ زبان آورده بود .خیال حملھ بھ بغداد را داشت

او پس از آنکھ .قراردھدو قصد داشت کھ مدائن را پایتخت )259 تاریخ الخلفاء سیوطی، ص (
یان غالمان ترک و دیلم او مبھ علت اختالفی کھ .مراسم جشن سده را در اصفھان بر پای داشت

(پیش آمده، بھ دست غالمان ترک در حمام کشتھ شد .).ق.ه323.
را از مازندران بھ اصفھان و ری احضار "وشمگیر"برادرش از مرد آویچ، جمعی از یاران او بعد

 اما، چنانکھ خواھیم دید حکومت والیتھای عمده دیگر بھ دست .بسپارند اوکردند کھ حکومت را بھ
 ایران در عصر ین خانواده بعضی نواحی قلمرو حکومت خود رابھ حوالی مرزھایاآل بویھ افتاد و 

در این مدت، وشمگیر تنھا بھ حکومت گرگان و قسمتی از مازندران اکتفا کرد.رساندندساسانی 
نصرجنگھای او با آل بویھ، بھ شکست انجامید و تقاضای کمک از نوح بن .ق. ه357 تا 323

ین شکار، مورد ح در وشمگیر در حالی کھ آماده نبرد با آل بویھ می  شد،.سامانی نیز بی نتیجھ ماند
پسر وشمگیر، با )بیستون(بھستون .).ق. ه357اول محرم (حملھ گرازی قرار گرفت و کشتھ شد 

 بھ ھمان گرگان –برادر بعد از مرگ –برادرش قابوس رقابت داشت و حوزه حکومت قابوس 
 و بھ  گرفت، شکست خورددردر جنگی کھ میان او و آل بویھ در حوالی استرآباد .منحصر شد

یھ باقی ماند و قابوس نیز در بوبعد از آن، گرگان در دست آل .).ق. ه371(خراسان فرار کرد 
 سلطان محمود نیز بود نتوانست دامادبعد از او، فرزندش منوچھر کھ .بھ قتل رسید.ق. ه403
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 اش، تنھا بھ صورت امرای محلی درنوهبر قلمرو خود بیفزاید و نوشیروان پسرش، و جستان 
 تمام مدتی کھ قابوس و منوچھر و سایر اوالد در.حکومت راندند.ق. ه435گرگان تا حدود سالھای 

 خاندان بویھ کھ دست پرورده مرد آویچ بودند، پی در داشتند،زیار در گرگان حکومت نیمھ مستقلی 
.ی  یافتند و قلمرو حکومت خود را توسعھ می  دادندمپی بھ فتوحات تازه دست 

)1055–932(ھ  بویآل
یفھ را ھم در تختگاه وی خل سالھای ضعف و انحطاط بغداد کھ امراء ترک و کرد و گیل و دیلم در

یران اندیشھ ایجاد یک قدرت پایدار ادست نشانده قدرت و غلبھ خویش ساختھ بودند، با آن کھ در 
 از گیل و دیلم و یاری از داعیھ داران عصر،بس کشورمرده باستانی در خاطر ھمراه با احیاء

 یک مدت کوتاه، تا حدی فقط برای آل بویھ ممکن شد درطبری شکفتھ بود، تحقق این رویاء آن ھم 
ی، پایبندی بھ تقلید از دعوت زید یان، و برخورد با انقالبات خانگکھ آن نیز بھ سبب اختالفات 

این سلسلھ علی بن بویھ خراسان خیلی زود مثل یک رویای صبحگاھی پایان یافت، معھذا بنیانگذار 
اش فنا خسرو بن حسن معروف بھ عضدالدولھ، با وجود  عمادالدولھ و برادر زادهبھدیلمی ملقب 

 امارت خویش و با آن کھ در زمان آنھا فرصتی ھم برای احیاء فرھنگ فارسی در بودنمحدود 
نشانقرنھای دور  پیدا نشد، باز استعداد خود را برای بازسازی وحدت از دست رفتھ قلمروشان

ی مثل بھرام باستانھر چند دولت آنھا بھ رغم انتسابی کھ بر وفق رسم عصر بھ یک پادشاه .دادند
 یزدگرد نشد، باری طی قلمروگور ھم موفق بھ ایجاد تعادل پایدار عصر از یاد رفتھ بھرام در 
صم، نقش فعالی را  مروان و معتوچندین دھھ فرمانروایی آنھا، قدرت اخالف سعد بن ابی وقاص 

ی مبدل ساخت و بدینگونھ عناصر تازه انفعالکھ پیش از آن در سرنوشت مردم ایران داشت بھ نقش 
 را ایران طی سالھا بھ اعراب و ترکان اھل سُنت آنچھیی از طوایف و اقوام مردم ایران بار دیگر 

.مدتی کوتاه، بھ دست آوردندیین شیعھ، دیگر بار، و گرچھ برای آواگذاشتھ بودند، این بار ھمراه 
. مھمی از سرزمین ایران حضور داشتبخشدولت شیعی آل بویھ در 

یگیری در گیالن داشتند، بھ خدمت امرای آل زیار در ماھ تن از فرزندان بویھ کھ گویا شغل سھ
ورد م"حسن "و "احمد "، "علی "ھمچنین، . آنان حمایت می کردازالبتھ، ماکان کاکی ھم .آمدند

توسط علی کھ برادر "فتح اصفھان برای مرد آویچ، ظاھرا. گرفتندقرارحمایت مردآویچ نیز 
پس از قتل مرد آویچ، غالمان ترک از ترس غالمان دیلمی، بھ .گرفتبزرگ تر بود صورت 

علی بن . بویھ بھ اطراف گریختند و میدان تنھا برای دیلمیان خالی ماندبنخصوص ابوالحسن علی 
.).ق. ه326( برادر خود، احمد کھ کنیھ ابوالحسین داشت بھ فتح اھواز توفیق یافت ھمراهبھ بویھ 

.ساختدر آنجا پناه گرفتھ بودند متواری "بجکم "ی، غالمان ترک را کھ بھ سرداری و
 شد و احمد نیز بھ کرمان روی آورد و بھ فتح آن فارس عازم ،ی بن بویھ پس از فتح خوزستانعل

 را مطیع خود – خلیفھ عباسی – بغداد رفت و المستکفی باهللا ،بھسپس ).ق.ه334( آمد والیت نایل
یشرفتھای برادران بویھ را برای العین می دید، بھ صالحدید بعضی وزرای پخالفت بغداد کھ .ساخت

ص برای آنان فرستاد کھ علی ر"ابن مقلھ "خود، از جملھ  ا با آنان از در مماشات در آمد و لقب خا
.نامید"معزالدولھ "و احمد را "رکن الدولھ "و حسن را " الدولھ عماد"

موقوف شود و مراسم عزاداری ماه ) ع( سب آل علی داد معزالدولھ بود کھ در بغداد دستور ھمان
کھ جمع کثیری در بغداد گرد .ق. ه352یام عاشورای سال ابھ خصوص، در .داشتمحرم را برپا
 آن روز آب ننوشیدند و در بازارھا خیمھ برپا کردند و بر آن خیمھ ھا مردم، ھا بستھ شدآمدند و بازار

.روی خود می کوفتند یختند و زنان بر سر وآوپالس 
 رایج گردید و بغداد بھ دو قسمت مھم شیعھ –اسالم علیھم – این زمان رسم زیارت قبور ائمھ از

ھمچنین، مقام نقابت علویان ھم در زمان آل بویھ .).ق. ه363(و سنی نشین تقسیم شد )کرخ(نشین 
.تأسیس شد



165

معزالدولھ در سال . از معزالدولھ شکست خوردندتاختند،ی حمدانی کھ بھ حمایت خلیفھ بھ بغداد امرا
بھ موصل تاخت و ناصر الدولھ .ق. ه337ین در سال ھمچن.بصره را تصرف کرد.ق. ه336

.در بغداد ادامھ داشت.ق. ه356 در سال عزالدولھماقامت .حمدانی را فراری ساخت 
از آنجا کھ وی پسری نداشت، از رکن .)ق. ه338سالمتوفی بھ ( برادر بزرگ تر، عمادالدولھ،

پسرش را بھ شیراز "وپناه خسر" خواست کرد تا درالدولھ برادرش کھ در عراق و ری بود 
یافت و در شیراز بھ حکمرانی " عضد الدولھ " لقب خسرو،این پناه .بفرستد کھ جانشین او شود

بھ .ق. ه359رکن الدولھ، مردی با تدبیر بود، او در . پرداختفارسفارس و بنادر و سواحل خلیج 
 را کھ حاکم آن والیت بود، وادار بھ مصالحھ ،"حسین کرد " حسنویھ، پسر وکردستان لشکر کشید 

.ید بود، قرارداد مصالحھ را امضاء کرد ابوالفتح کھ فرزند ابن عماو،وزیر .کرد
 سیمجور کھ از جانب سامانیان حکومت ابوالحسن الدولھ با امرای سامانی، بھ خصوص رکن

 وقتی صلح میان این دو خانواده رخ داد کھ امیر نوح تنھا.خراسان را داشت، اغلب در کشمکش بود
تا وقتی .)ق. ه361(م صورت گرفت ی کرد و این ازدواج ھخواستگارسامانی از دختر عضدالدولھ 

.)ق. ه356(پس از مرگ معزالدلھ .یان برادران و خانواده بویھ اختالفی نبودممعزالدولھ زنده بود، 
ی نواحاین مرد بیشتر . بختیار، پسر معزالدولھ جانشین پدر شد اختالفھا باال گرفتعزالدولھکھ 

ی بھ کشیک لشکر .ق. ه357عضدالدولھ در شرق کرمان را در تصرف داشت و بھ ھمین دلیل ھم، 
ین بار بھ جنگ چندعضدالدولھ پسر رکن الدولھ با عزالدولھ پسر معزالدولھ .کرمان انجام داده بود

 خورد و بھ موصل شکستلھ ویکی از آن جنگھا در حوالی بغداد بود کھ طی آن، عزالد.پرداخت
 شدت خشم خود را از تخت بھ ازلھ رساندند، معروف است وقتی این خبر را بھ رکن الدو.فرار کرد

.زیر انداخت و چند روز از خوردن باز ماند
این امر بھ تدبیر ابوالفتح وزیر . بویھ قرار گرفتآل عزالدولھ بختیار مورد بخشش امرای بعدھا،

.انجام یافت
–ن بابویھ  ای–یعھ رسمیت کامل یافت و شیخ صدوق شین، در زمان رکن الدولھ بود کھ مذھب ھمچن

را کھ جزء کتب اربعھ است، در فقھ شیعھ "یحضره الفقیھ المن "کی از کتب معروف خود، یعنی 
. مباحثھ با شیخ صدوق در ری داشتمجالسھمچنین، وی .تاًلیف کرد

یدی دچار شده بود، امرای آل بویھ رااحضار کرد و شدکھ بھ بیماری .ق. ه365 الدولھ بھ سال رکن
سپس ضیافتی در اصفھان فراھم آمد .ت کھ پس از مرگ او با یکدیگر مخالفت نکننداز آنان خواس

رکن الدولھ، در این مجلس عضدالدولھ .یلم، در این مجلس بودنددکھ سھ پسر رکن الدولھ و سران 
تقسیم بھ این صورت .ولی مملکت را بین پسران تقسیم نمود. انتخاب کردخودرا بھ عنوان ولیعھد 

از و ری و قزوین را بھ فخرالدولھ، اصفھان را بھ مویدالدولھ داد و توصیھ کرد کھ مدانھبود کھ 
ازآن گاه .سرنپیچند)عضدالدولھ کھ حاکم فارس و خوزستان بود(فرمان برادر بزرگ خود 

.وفات کرد.ق. ه366اصفھان بھ ری آمد و در محرم 
.ن عمید، مراتب کمالیھ را آموختھ بود تربیت ابتحت سال داشت و 42 در این زمان عضدوالدولھ

367وارد بغداد شد و در شوال .ق. ه364 داشت، در سال شاھنشاهوی کھ کنیھ ابو شجاع و عنوان 
ھمچنین، عزالدولھ را . بھ موصل تاخت و آن شھر را تسخیر کردعزالدولھ،بھ عنوان تعقیب .ق.ه

ھمچنین بر دیار بکر و حوضھ علیای.ب کرد ناصرالدولھ ھمدانی را نیز مقلوپسربھ قتل رساند و 
الطائعخلیفھ وقت کھ .را ھم بھ او داد"تاج الملھ "در این زمان خلیفھ عنوان . یافتتسلطفرات ھم 

 دختر الطائعھمچنین، .هللا عباسی بود، اجازه داده بود برای عضدالدولھ سھ نوبت طبل بزنند
.عضدالدولھ را نیز بھ زنی گرفت

 بھ گرگان روی آورد و آن شھر را تسخیر فخرالدولھ،بھ بھانھ تعقیب .ق.ه371 در سال عضدالدولھ
.ق. ه372عضدالدولھ در شوال سال . بھ خراسان پناه بردندفخرالدولھدر این حین، قابوس و .کرد

.او را در نجف بھ خاک سپردند.یماری صرع دچار شد و در ھمان جا در گذشتبدر بغداد بھ 
بھ توصیھ محمد زکریای رازی، فیلخانھ .ق. ه371ارستان عضدی بغداد در سال یمبتأسیس 
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).ق.ه365( عضدی شیراز و بند امیر بر رود کر، از بناھای عضدالدولھ است کتابخانھعضدی، 
 ری در از جانب او – برادر وی –در این سالھا، مویدالدولھ . فارسی را نیز او بنا نھادسلمانمزار 

پسرشبعد از مرگ عضدالدولھ، .کھ صاحب بن عباد، وزیر او شھرتی داردحکومت می کرد 
 چھار اما،.داشت بھ امارت کرمان و فارس رسید"شرف الدولھ "ابوالفوارس شیر ذیل کھ لقب 

 اختالفات را خواستپسر دیگر عضدالدولھ بھ جان یکدیگر افتادند و فخرالدولھ عم ایشان،  ھر چند 
 بودند و نتیجھ آن شد کھ خوردصمصام الدولھ و بھاء الدولھ ھمچنان در زد و .رفع کند توفیق نیافت

کرد، در کرمانشاه شکست "یھ حسنوبدربن "در جنگی کھ شرف الدولھ با .ق.ه.377بھ سال 
. جان گرفتدوبارهپس از آن، دولت حسنویھ در نواحی غرب ایران .خورد

 کرد و فارس و بھبھان را بھ صمصام الدولھ سپرد و حفتخوزستان را .ق. ه380 در سال بھاءالدولھ
امیر خلف ابن احمد صفاری، در کرمان بر آل بویھ پیروز شد .ق.ه381در سال .خود بھ بغداد آمد

.یرون راند بو آنان را از کرمان 
. بختیار، دولت بویھ را سخت تضعیف کردعزالدولھی متوالی میان برادران و ھمچنین با جنگھا

.ق. ه415پس از او، سلطان الدولھ پسرش تا سال . گذشتدردر بغداد .ق. ه403الدولھ در سال بھاء
.بر کرمان و نواحی شرقی تسلط داشتند. م1048.ق. ه440 سال تاو ابوکالیجار مرزبان پسر او 
سلجوقی بر کرمان تسلط یافت و کرمان را از چنگ آنان "قاورد"ھم در زمان اوست کھ ملک 

.یان کرمان را تأسیس کردسلجوقرج ساخت و سلسلھ خا

 میالدی، نویسنده و مترجم 767کشتھ شده در سال عبداهللا ابن مقفع  معروف بھ روزبھ پسر دادویھ
.ایرانی و ساکن بغداد بود

.پارس بود کھ در شھر بصره زندگی میکرد)فیروزآباد(پدر او یعنی دادویھ از مردم شھر گور 

ی کھ روزبھ ترجمھ کرد ااز میان کتابھا. زیادی از پارسی میانھ بھ عربی برگرداندروزبھ کتاب ھای
و )اآلداب الکبیر(می توان از کلیلھ و دمنھ، تاجنامھ انوشیروان، آیین نامھ، سخنوری بزرگ 

نثر عربی ابن مقفع بسیار شیوا بوده و نثر وی سرمشق .نام برد)األدب الصغیر(سخنوری خُرد 
ترجمھ ھای او از بھترین آثار ادبی و .نوِیس و عربی زبان بوده است نویسندگان عربی سخندانان و

.اخالقی زبان عربی شمرده می شوند

پوردادویھ نخستین کس از خاندان خود بود کھ مسلمان شد و پس از آن توانست پیشھ دبیری امور 
منصور خلیفھ عباسی بر کرمان را برای استاندار پارس و کرمان یعنی عیسی بن علی، عموی 

.عھده گیرد
 سالگی بھ اتھام زندقھ٣۶ابن مقفع سرانجام بھ دستور ابوجعفر المنصور، خلیفھ عباسی، در سن 

. بودن در بغداد کشتھ شد)کافر کھ تظاھر بھ ایمان میکند(

 داشتن بعضی ادعا می کنند کھ ابن مقفع فقط ظاھرًا مسلمان شده بوده است و یکی از دالیلی کھ برای
گرایش زرتشتی از سوی او می آورند این است کھ می گویند روزی کھ روزبھ از برابر یک آتشکده 

:می گذشت این شعر را خوانده است
روی از تو ھمی تافتھ و دل بتو دارماندیش  بد از بیمای خانھ دلدار کھ

تو می بازم و منزل بتو دارمجان بھر رو تافتنم را منگر زانکھ بھ ھر حال 

کھ )بھ مضمون(از مھدی خلیفھ نقل است .بعضی نیز ادعا می کنند کھ عقاید زندیقی داشتھ است
.کتابی در زندقھ ندیدم کھ با ابن مقفع ارتباطی نداشتھ باشد
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وی در بعضی دانشگاه ھای آثار .نوشتروزبھ نخستین کسی است کھ رسمًا آثاری بھ نثر عربی 
 از جملھ دانشگاه ھای کشورھای عرب مانند دانشگاه قاھره، بھ عنوان نمونھ ھای خوب و جھان،

.شیوایی از نثر عربی بررسی می شوند

 ماندگاری در آثارپزشک، فیلسوف و شیمی دان ایرانی کھ )925-865(یراز زَکَریای مُحَمَّد
اسید ( گوگرد جوھرکل و زمینھ پزشکی و شیمی و فلسفھ نوشتھ است و بھ عنوان کاشف ال

.مشھور است)سولفوریک
این ."بزرگ ترین پزشک اسالم و قرون وسطی بود" گفتھ جرج سارتون، پدر تاریخ علم، رازی بھ

 را بھ زبان عربی می نوشت، نزد غربیان بھ جالینوس خوددانشمند ایرانی از آن جا کھ کتاب ھای 
.بوده استعرب نیز مشھور 

مورخان شرقی در کتاب ھایشان او را . استابوبکرپدرش زکریا و کنیھ اش  وی محمد و نام نام
یان و مورخان غربی از او بھ نام ھای رازس اروپائمحمد بن زکریای رازی خوانده اند، اما 

Rhazes=razes بھ گفتھ ابوریحان بیرونی وی در شعبان سال .ی خود یاد کرده اندکتاب ھا  در
 ری متولد شده و دوران کودکی و نوجوانی  و جوانی اش دراین در)یالدیم٨۶۵( ھجری ٢۵١

بعدھا بھ . است دارد کھ در جوانی عود می نواختھ و گاھی شعر می سرودهشھرتچنین .شھر گذشت
وی در سنین باال علم طب را . شد و پس از آن بھ کیمیاگری روی آوردمشغولکار زرگری 

دربھ کیمیا اشتغال داشتھ و پس از آن کھ در این راه چشمش یرونی معتقد است او در ابتدا ب.آموخت
در کتاب ھای .اثر کار زیاد با مواد تند و تیزبو آسیب دید، برای درمان چشم بھ پزشکی روی آورد

 در آن زمان بغداد .آموختھ استمورخان اسالمی آمده است کھ رازی طب را در بیمارستان بغداد 
 و رازی برای آموختن علم بھ بوده استشین دانشگاه جندی شاپور مرکز بزرگ علمی دوران و جان

ید و بھ تحصیل علم پرداخت و سپس ریاست گزبغداد سفر کرد و مدتی نامعلوم در آن جا اقامت 
 معتضد خلیفھ عباسی بھ ری بازگشت و مرگپس از .بیمارستان معتضدی را برعھده گرفت

. در این شھر بھ درمان بیماران مشغول بودعمران عھده دار ریاست بیمارستان ری شد و تا پای
 نابینا شدن او روایت ھای مختلفی وجود دارد، بیرونی علترازی در آخر عمرش نابینا شد، درباره 

. مواد شیمیایی چون بخار جیوه می داندباسبب کوری رازی را کار مداوم 
مکان اصلی آرامگاه رازی .است ری وفات یافتھ در٩٢۵ اکتبر ١۵، .ق. ه٣١٣ شعبان ۵ی در راز

.نامعلوم است
او مورد نفرین .او اعتقادی بھ دین داشت و علنًا می گفت کھ وحی و ارتباط با آسمان منطقی نیست

ص نیست .متشرعین بود و بھ این دلیل آثار کمی از او باقی مانده و قبرش مشخ
نوشتھ ابوریحان »کتب رازیفھرست «ی کتاب رازین سند تاریخی درباره تولد و مرگ مھم تر

ق و درگذشت  او در پنجم .ه)قمری(٢۵١ شعبان غرهدر این کتاب تولد رازی در .بیرونی است
 این رسالھ ابوریحان عالوه بر آن کھ صریحًا تاریخ تولد در«ضمنا .ثبت شده است.ق. ه٣١٣شعبان 

و سال و پنج روز و بھ  مدت عمر او را بھ سال قمری شصت و دشده،و وفات رازی را متذکر 
اما در منابع مختلف تاریخ ھای . یک روز بطور دقیق آورده استوشمسی شصت سال و دو ماه 

. مرگ رازی آمده استومتفاوتی در مورد تولد 
:شاگردان و استادان
. و تاریخ نویسان اتفاق نظر وجود نداردکارشناسان استادان و پیش کسوت ھای رازی میان درباره
 ابوزید بلخی می دانند اما عده ای دیگر بنا بر شواھد و و او را شاگرد علی بن ربن طبری گروھی

 از شخصی بھ نام ٩٨ناصرخسرو در زادالمسافرین صفحھ .ی کنندمدالیلی این موضوع را رد 
محمد زکریا نام می برد اما ھیچ نشانی از این شخص بھ دست » و مقدماستاد«ایرانشھری بھ عنوان 

یحیی بن عدی، ابوالقاسم مقانعی، : این نام ھا بھ عنوان شاگردان رازی یاد شده استاز.ه استنیامد
.یطبر قارن رازی، ابوغانم طبیب، یوسف بن یعقوب، محمدبن یونس و ابوالحسن ابن
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یراز و صفات اخالق
ی بھ بیماران توجھ خاصی داشت و تا زمان و.ی مردی خوش خو و در تحصیل کوشا بودراز

رازی . بھ فقرا و بینوایان بسیار رئوف بودنسبتشخیص بیماری دست از آن ھا برنمی داشت و ت
یل بھ درمان پادشاھان و امراء و بزرگان بودند، با مردم مابرخالف بسیاری از پزشکان کھ بیشتر 

بھ ھمھ تفقد و مھربانی «:ابن الندیم در کتاب الفھرست خود می گوید.داشتھ استعادی بیشتر سروکار 
ی کالنیژه فقراء و بیماران داشتھ، از حالشان جویا، و بھ عیادتشان می رفت و مقرری ھای وکس، بھ 

 می دارد کھ ابرازرازی در کتابی بھ نام صفات بیمارستان این عقیده را .».برای آن ھا گذاشتھ بود
رازی درباره .دیژه ای باشوھر کس الیق طبابت نیست و طبیب باید دارای صفات و مشخصھ ھای 

 کم سواد کھ خود را طبیب می نامیدند افرادجاھل عالم نما افشاگری ھای متعددی صورت داده است و با 
 مخالفت می کرد و بھ ھمین سبب مخالفانی تی کردند بھ شدمو اطرافیان بیمار کھ در طبابت دخالت 

.داشت
رازی از زمره . بھ سزایی داشت زمان خود شھرتدری طبیبی حاذق و پزشکی عالی قدر بود و راز

 طب امروزی نیز بھ کار می رود، مخصوصا در درمانپزشکانی است کھ بعضی از عقاید وی در 
 و محققین از کتاب ھا و رساالت رازی در سده ھای متمادی پزشکان.درمان بیماران با مایعات و غذا

 داند و می توان گفت برای تالیف قانون  رازی را در طب بسیار عالی مقام می،یناابن س.بھره برده اند
.ی رازی استفاده فراوان کرده استحاواز 
وی در کتاب . و سرخک را بیان داشتھ استآبلھی اولین کسی است کھ تشخیص تفکیکی بین راز

 و سبب انتقال آن را عامل مخمر از راه خون پرداختھآبلھ و سرخک خود بھ علت بروز آبلھ 
 بھ عنوان بیماری ھای حاد، نشانھ ھایی از بی خطر یا سرخکرفی آبلھ و دانستھ است و ضمن مع

ی دارد و برای مراقبت از بیمار مبتال بھ این بیماری ھا روش ھایی را مکشنده بودن آن ھا را بیان 
 جملھ بھ عنوان اولین طبیب استفاده از پنبھ را در طب آورده و بھ منظور زخم ازتوصیھ می کند 

ین اران آبلھ ای از آن بھره می برده و در مراقبت از چشم ھا و پلک و گلو و بینی  بیمابدننشدن 
 قبل چھدر کتاب آبلھ و سرخک رازی در مورد آبلھ و سرخک .بیماران توصیھ فراوان کرده است

یری آورده تداباز ظھور بیماری و چھ بعد از آن و جلوگیری از عوارض بیماری بھ اندام ھای بدن 
.شده است

 و این کار را ناپسند و خالف آموزه ھای دینی نداشت دوران رازی تشریح جسد انسان رواج در
الکناشرازی در کتاب ھای خود از جملھ کتاب .یمون می پرداختندممی دانستند و عمومًا بھ تشریح 

یح استخوان ھای و عضالت ، مغز، چشم، گوش، ریھ، قلب، معده و کیسھ صفرا تشرازالمنصوری
 و طرز قرار گرفتن ستون فقرات و سوراخ ھا و زائده ھای آن و نخاع شوکی را گفتھ استسخن ...و

رازی اولین پزشکی است کھ بعضی از شعب اعصاب را در سر و گردن .ی شرح داده استخوببھ 
. و راجع بھ آن ھا توضیحاتی داده استشناختھ

 بوده است تا ممکن است مداوا با غذا و در ی داند، وی معتقدمی اسراف در دارو را بسیار مضر راز
:رازی می گوید. و ساده وگرنھ با داروی مرکب بھ عمل آیدمنفردغیر این صورت با داروی 

وی بسیاری از »یماری ھا را با غذا درمان کند، بھ سعادت رسیده استبھرگاه طبیب موفق شود «
 ثبت و تشریح کرده است و سپس برای یوانات امتحان کرده و اثرات آن ھا راحداروھا را روی 

.یز می کرده استتجوبیماران 
از .ی از مورخان او را بھ نام جراح می شناسندبعض رازی بھ عنوان پزشک مشھور است اما گرچھ

سنگ کلیھ ھا و «وی درباره . جراحی صاحب نظر بوده استدرمطالعھ آثار وی چنین برمی آید کھ 
 در صورتی کھ درمان سنگ مثانھ با راه ھای طبی .ید کرده استتاککتابی نگاشتھ و درآن»مثانھ

 جراحی پرداخت و در این کتاب از اسبابی کھ با آن عمل سنگ مثانھ را عملمقدور نباشد، باید بھ 
رازی اولین طبیبی است کھ در عالم طب از سل مفصلی انگشتان صحبت .ی داده، نام می بردمانجام 

.گذاشتھ استبندی و دررفتگی ھا قدم ھایی برداشتھ و آثاری از خود بھ جا در شکستھ  .کرده است
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رازی کتابی .یھ در سالمتی و درمان تاکید بسیار داردتغذی از اولین افرادی است کھ بر نقش راز
کھ یک دوره کامل بھداشت غذایی است و در »یھ و مضارھامنافع االغذ«درباره تغذیھ دارد بھ نام 

ص و ضررھای انواع آب ھا و شراب ھا و مشروبات ساندم و آن از خواص گ یر  حبوبات و خوا
سخن گفتھ است و فصلی در باب علل و جھات ... و خشک و ماھی ھا وتازهغیرالکلی و گوشت ھای 

. ورزش و غذاھای گوارا و پرھیزھای غذایی و مسمومیت ھا داردواشتھا و ھضم غذا 
 و در آن آثاری چشم گیر از خود برجا کرده است شروع ی تحصیل شیمی را قبل از پزشکیراز

او نخستین کسی بود کھ اجسام .ی او از مواد استطبقھ بندعمدٔه تأثیر رازی در شیمی .گذاشتھ است
وی پایھ گذار شیمی  نوین است، با وجود آن کھ . حیوانی تقسیم کردورا بھ سھ گروه جمادی، نباتی 

د کھ بعضی از کیمیاگران معاصر در ایران نوعی از تبدل ناقص ھر چن«.داردکیمیاگری را باور 
ولی اگر رازی از دیدگاه مراحل بعدی علم در نظر گرفتھ .می نامند»تبدل رازی«طالفلزات را بھ 

 او می خوانیم کھ »سراالسرار« کتاب در». باید او را یکی از بنیانگذاران علم شیمی بدانیمشود،
تقسیم می کند و اگر در این زمینھ )روحبھ گفتھ او جسد و ( و شبھ فلز مواد را بھ دو دستھ فلز

ی نمونھ جیوه را شبھ فلز می خواند در صورتی کھ برا.اشتباھاتی  می کند، چندان گریزی از آن ندارد
.استفلز بودن جیوه اکنون آشکار 

: جملھازی بسیار بھ رازی نسبت داده می شود کشف ھا
.ی کاشف الکل استراز
ید سولفوریک فراھم کرد و با داشتن اسید سولفوریک بدست اس تأثیر محیط قلیایی بر کانھ پیلیت، از

.آوردن دیگر اسیدھا آسان بود
.، اسید کلریدریک بدست آورد)یومآمونکلرید ( تأثیر آب آھک بر نوشادور از
م را شستشو می دادند  تھیھ کرد کھ با آن ھا زخزنگار اثر دادن سرکھ با مس، استات مس یا با
. فراھم کردموش سوزاندن زرنیخ، اکسید آرسنیک یا مرگ از
.یھ کردتھی نخستین بار از نارنج اسید سیتریک برا
یدی ساخت و از آن ھا برای درمان بیمارانش آلکالوئ نخستین پزشکی است کھ داروھای سمی  او

.بھره گرفت
فلسفھ
 افالطونی بود، پیروی نمی کرد و - ارسطوییفلسفھ کھ ی از تفکرات فلسفی رایج عصر خودراز

 بدگویی اھل فلسفھ ھم عصر و پس از خود قرار موردعقاید خاص خود را داشت کھ در نتیجھ 
.گرفت

یان ابراز داشت سبب شد موجب تکفیر اھل مذھب واقع شود و از ادھم چنین عقایدی کھ درباره 
.این رو بیشتر آثار وی از بین رفتھ است

.یی در فرھنگ ایرانی  و اسالمی  نامیدتجربھ گرارازی را می توان برجستھ ترین چھره خردگرایی و 
یل بود و تأثیراتی از افکار ھندی و مانوی در فلسفھ وی بھ متماوی در فلسفھ بھ سقراط و افالطون 

 از پیشینیان  ھرگز تسلیم افکار مشاھیر نمی شد بلکھ اطالعاتی را کھوجودبا این .چشم می خورد
 مورد مشاھده و تجربھ قرار می داد و سپس نظر و قضاوت خود را بیان می دارد و بودبدست آورده 

اطالعاز آراء رازی . حق خود می داند کھ نظرات دیگران را تغییر دھد و یا تکمیل کندرااین 
ی جھان رازر در نظ.دقیقی در دست نیست جز در مواردی کھ در نوشتھ ھای مخالفان آمده است

یرگی این عالم پاک تجایگاه شر و رنج است اما تنھا راه نجات، عقل و فلسفھ است و روان ھا از 
 فلسفھ اخالق رازی مسالھ در...نمی شود و نفس ھا از این رنج رھا نمی شوند مگر از طریق فلسفھ

 از رنج است و یست، یعنی راحتیناز دید وی لذت امری وجودی .لذت و رنج اھمیت زیادی دارد
 اگر امری ضد آن تأثیر کند و سبب ورنج یعنی خروج از حالت طبیعی بھ وسیلھ امری اثرگذار 

رازی فلسفھ را چنین  .یجاد لذت می کنداخالص شدن از رنج و بازگشت بھ حالت طبیعی شود، 
و چون» است بھ قدر طاقت انسانیعزوجلفلسفھ تشبھ بھ خداوند «تعریف می کند کھ چون 



170

 نزدیکترین کسان بھ خالق، داناترین و پسآفریدگار بزرگ در نھایت علم و عدل و رحمت است 
.عادل ترین و رحیم ترین ایشان است

 کھ بھ خدا و ماوراء الطبیعھ اعتقاد داشت، نبوت و وحی را نفی می کرد و  آنوجودرازی با 
بھ نفی نبوت »حیل المتنبینفی «و »فی النبوات« را نمی پذیرفت و در دو کتاب آنضرورت 

.پرداختھ است
ی صحیح درباره مطالب نظرھااز تعلیمات او این بود کھ ھمھ آدمیان سھمی از خرد دارند کھ بتوانند 

 دینی نیاز ندارند، در حقیقت رھبران دست آورند، آدمیان برای ھدایت شدن بھ عملی و نظری بھ
ین ا. مقامات ھمھ سرزمین ھا شک داشتھمھت بھ نسب.دین زیان آورد است و مسبب کینھ و جنگ

ی بر علیھ او شد و او را ملحد و نادان و غافل خواندند و اسالمتفکرات رازی موجب خشم علمای 
.کردندآثار او را رد 

 اسالمی، کھ ویژگی رازی در این بود کھ بنای فلسفھ اش را نھ بر مبنای دو فرھنگ مسلط یونانی و
: ترین سؤال فلسفی او این بودمھم.انی و بابلی و ھندی پایھ گذاری کرده بودبر مبنای فلسفھ ایر

در ماوراءالطبیعھ .» را خلق نکرد؟جھان،اگر خداوند خالق جھان است، چرا پیش از خلق جھان«
:بدانند»دھری«ین موجب شد کھ مسلمانان او را ھمرازی پنج اصل وجود دارند کھ قدیم ھستند و 

.، مکان مطلق، و زمان مطلق یا دھر)یھاولماده (، ھیولی اولی خالق، نفس کلی
خود تعداد آثار »الفھرست«ابن الندیم در کتاب «:آمده است مورد آثار رازی در لغت نامھ دھخدا در

یک صد و »فھرست کتب رازی« ابوریحان بیرونی  در کتاب ورازی را یک صد و شصت و ھفت 
ی رازی برحسب فھرست بیرونی بدین ترتیب تقسیم موضوعی  ھاکتاب«.ھشتاد و چھار دانستھ اند

 کتاب در ریاضیات و ١٠ کتاب در منطق، ٧ کتاب در طبیعیات، ٣٣ کتاب در طب، ۵۶:می شود
 کتاب در علوم ١٧یص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران، تلخ کتاب در تفسیر و ٧نجوم، 

 کتاب ٢ کتاب در کیمیا، ٢٢ کتاب در الھیات، ١۴ در مافوق الطبیعھ،در کتاب ۶فلسفی و تخمینی، 
 در فنون مختلف کھ جمعا بالغ بر یک صد و ھشتاد و چھار مجلد می شود و کتاب١٠در کفریات، 
 عیون االنباء فی طبقات االطباء دویست و سی و ھشت کتاب از برای رازی درابن اصیبعھ 
مولفات و مصنفات ابوبکر :کتابی بھ عنوان نجم آبادی استاد دانشگاه تھران محمود.برمی شمارد

شده بھ وسیلھ انتشارات دانشگاه تھران چاپ ١٣٣٩کھ در سال . زکریای رازی نوشتھ استمحمدبن
 ابن واست در این کتاب فھرست ھای ارائھ شده توسط ابن الندیم و ابوریحان بیرونی و قفطی 

 و مقالھ رسالھویست و ھفتاد و یک کتاب و اصیبعھ با یک دیگر تطبیق داده شده است و در مجموع د
.فھرست شده است

، روز ) اوت٢٧(ی روز پنجم شھریورماه داروساز پاس زحمات فراوان رازی در امر بھ
.یرانی و روز داروسازی نام گذاری شده استابزرگداشت زکریای رازی شیمی دان بزرگ 

گیرند، دنیا ھمان بھشت موعود می شد کھ  بھره بدرست ھمھ می توانستند از استعدادھای خود اگر«
».ھمھ می خواھند

. با اندیشھ ھای فلسفی و تحقیقات علمی ھستندمخالفتیان و مذاھب علت اساسی جنگ ھا و اد«
 کتب خالی از ارزش و اعتباراند و آثار کسانی از قدما معروف اند،کتاب ھایی کھ بنام مقدس آسمانی 

». خدمت مھم تر و مفیدتری بھ بشر کرده است و سقراطوارسطومانند افالطون 
». بھتر از علم طب استتجربھ«

یرانی سده امعروف بھ فارابی، از فیلسوفان ) میالدی950–870(یفاراب نصر محمد بن محمد ابو
 نگاشتھ و بھ ارسطواھمیت او بیشتر بھ علت شرحھایی است کھ بر آثار .سوم و چھارم ھجری است

وی آثاری . قرار داده اندارسطوحات او را معلم ثانی خوانده اند و در مقام بعد از سبب ھمین مشرو
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ص الحکم«،»ارسطواغراض ما بعدالطبیعھ «، »الجمع بین الرایین«نظیر  و »فصو
.را از خود بھ یادگار نھاده است»احصاءالعلوم«

در (احیھ فاراب خراسان از ن»وسیج«  میالدی در دھکده ٨٧٠در محمد بن محمد فارابی ابونصر
بھ »متی بن یونس« جوانی برای تحصیل بھ بغداد رفت و نزد در.بھ دنیا آمد)قزاقستان کنونی

.درآمد»یوحنا بن حیالن«سپس بھ حران سفر کرد و بھ شاگردی .پرداختفراگرفتن منطق و فلسفھ 
 کھ تدریس می شد،  شد کھ ھمھ موضوعاتی راسبب آغاز کار، ھوش سرشار و علم آموزی وی از

 فیلسوف و دانشمند شھرت یافت و چون بھ بغداد عنوانبھ زودی نام او بھ .بھ خوبی فرا گیرد
فیلسوف مسیحی یکی از »یحیی بن عدی« کھ جمع شدندبازگشت، گروھی از شاگردان، گرد او 

 حاکم »سیف الدولھ حمدانی«میالدی بھ دمشق رفت و بھ ٩۴١/یقمرھجری ٣٣٠در سال .آنان بود
میالدی در ٩۵٠/ھجری قمری٣٣٨فارابی در سال .ی دربار او درآمدعلماحلب پیوست و در زمره 

. وفات یافتدمشقسن ھشتاد سالگی در 
اعراض او از . پیشھ و عزلت گزین و اھل تامل بودزھد اسالمی معتقدند کھ فارابی فردی مورخان

یش از بیت المال حقوق زیادی تعیین کرده بود،  سیف الدولھ براکھامور دنیوی بھ حدی بود کھ با آن 
. می ورزیدقناعتبھ چھار درھم در روز 

 درباره ھر علمی از علوم زمان خویش کتاب نوشت و چنانکھ.ی در انواع علوم بی ھمتا بودفاراب
 در علوم زبان و ریاضیات و کیمیا و ھیات و علوم نظامی و کھاز کتاب ھای وی معلوم می شود 

.یات و علوم مدنی و فقھ و منطق دارای مھارت بسیار بوده استالھو طبیعیات و موسیقی 
 کھ راه را برای دیگران پس از خود گشود؛ اما است است کھ کندی نخستین فیلسوف اسالمی درست

یان مسائلی کھ مورد بحث قرار داده است، وحدتی ایجاد ماو نتوانست مکتب فلسفی تأسیس کرده و 
. مکتبی کامل را بنیان نھدتوانستکھ فارابی در صورتی .کند

.بھ آثار حکمای یونانی دسترسی داشتھ و بھ ترجمھ آنھا پرداخ.) م879–800(کندی 
 و دیگر حکمای اسالم و عرب، برایش احترام باالیی رشد سینا او را استاد خود می شمرد و ابن ابن

.قائل بودند
بود، معلم ثانی لقب »معلم اول« کھ ملقب بھ ارسطوز  سنت فلسفھ اسالمی، فارابی را بعد ادر

.داده اند
 نھم تا نوزدھم میالدی، مبحث خلق جھان و قرن عصر فارابی تا عصر سبزواری، یعنی از از

فارابی بھ پیروی از ارسطو معتقد بود کھ جھان .ی بوداسالمحدوث و قدم عالم مھم ترین بحث تفکر 
 چھارچوب تعلیمات قرآنی خارج نشود، سعی کرد بین عقیده ارسطو ازاما برای آنکھ .است»قدیم«

و »فیضان«بھ ھمین سبب سعی می کرد موضوع . راھی بیابدقرآنو مسئلھ خلق جھان در 
اما اظھار .او عقل و انواع آن را ابداع خداوند می داند.یح دھدتوضرا با روش عقلی »]تجلی[«

ارسطو ھمان »عقل فعال«او معتقد است کھ . نیفتاده است در زمان اتفاقابداعمی دارد کھ این 
.استوحی قرآنی 

یی و نو افالطونی کھ رنگ اسالمی و بھ خصوص ارسطو فارابی آمیزه ای است از حکمت فلسفھ
 منطق و طبیعیات، ارسطویی است و در اخالق و دراو .شیعی اثناعشری بھ خود گرفتھ است
. فلوطینی گرایش داردمکتبیعھ بھ سیاست، افالطونی و در مابعدالطب

او در این راه بر ھمھ . را با ھم وفق دھندمختلفی از کسانی است کھ می خواھند آراء فاراب
فلسفھ، یکی بیشتر نیست :ین راه تا آن جا پیش رفت کھ گفتااو در .گذشتگان خود نیز سبقت گرفت

.دد نیست فلسفی متعدد باشندـ  متعمکاتبو حقیقت فلسفیـ  ھر چند 
ی اثبات آن براھین و ادلھ بسیاری ذکر کرد و رسائل برای بھ وحدت فلسفھ سخت معتقد بود و فاراب

بھ دست »الجمع بین رایی الحکیمین افالطون االلھی و ارسطو«کتابمتعدد نوشت کھ از آن جملھ، 
.یده استرسما 
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ان افکار فالسفھ بزرگ بھ ویژه بتوان در می بایداست،ی معتقد بود کھ اگر حقیقت فلسفی واحد و
اساسا وقتی غایت و ھدف این دو حکیم بزرگ، بحث درباره .آوردافالطون و ارسطو توافقی پدید 

 ممکن است در آراء و افکار، با ھم اختالف داشتھ باشند؟چگونھحقیقتی یکتا بوده است، 
ما معتقد بود کھ این اختالفات، ی اختالفات یافتھ بود، اپاره ای میان این دو فیلسوف یونانی فاراب

مخصوصا آنکھ آن ھا مبدع و پدیدآورنده . مورد مسائل اساسی نیستدراختالفاتی سطحی است و 
.ی بعدی کم و بیش، بھ این دو متکی ھستندحکمافلسفھ بوده و ھمھ 

 ارسطو مطرح بود و فارابی درصدد ھماھنگ وی کھ بھ عنوان اختالف مبانی افالطون مسائل
:ازن بین آنھا برآمد، عبارت بودند ساخت
 و ارسطو، نظریھ مُثُل، نظریھ معرفت یا افالطون زندگی افالطون و ارسطو، روش فلسفی روش

.عادتتذکر، حدوث و قدم، نظریھ 
 بسیاری متحمل شده است؛ اما نکتھ مھم در این رابطھ رنج تردیدی نیست کھ فارابی در این امر البتھ

بود کھ یکی »ربوبیت«یا »اثولوجیا«ی انجام این مقصود، کتاب برانابع او این است کھ یکی از م
وی فکر می کرد کھ این کتاب متعلق بھ ارسطو . فلوطین می باشد»تاسوعات«از بخش ھای کتاب 

 بھ یک سلسلھ آراء افالطونی برخورد کرده بود، ھمین امر او را بر این کار، آناست و چون در 
(ی کردمتشویق  .)حالی کھ مطالب این کتاب، ارتباطی با ارسطو نداشتدر .

یق کامل دست نیافت، ولی راه را برای دیگر فالسفھ توفین، اگر چھ فارابی در کار خود بھ بنابرا
یان ارسطو و عقاید اسالمی یک نوع ھماھنگی ایجاد کرد و فلسفھ مبدین ترتیب کھ .اسالمی گشود

.فھ اسالمی قرارداد و اصول فلسسرچشمھ ھاارسطو را جزو 

، فیلسوف و پزشک دانشمند)١٠٣٧-٩٨٠(یا پور سینا )شیخ الرئیس ابو علی سینا( سیناابن
ینھ ھای گوناگون نوشتھ است کھ تعداد زیادی از آن ھا در مورد زم کتاب در ۴۵٠وی .بودیرانی ا

 اسالمی می داند کھ ین ھایسرزم را مشھورترین دانشمند او سارتون جرج. استپزشکی و فلسفھ
 قانونکتابکتاب معروف او . استنژادھایکی از معروف ترین ھا در ھمٔھ زمان ھا و مکان ھا و 

 در گذشتھ ھجری قمری و در ٣٧٠ین پسر عبداهللا زاده در سال حسیناپورس یا  سینا بلخیابن.است
ینا، ابوعلی سریق ابن نام او را بھ تفا. ھجری قمری، دانشمند و پزشک و فیلسوف بود۴٢٨سال 

حجة الحق :ین آمدهچندر برخی منابع نام کامل او با ذکر القاب .سینا، و پور سینا گفتھ اند
وی صاحب . سینا البخاریبنشرف الملک شیخ الرئیس ابو علی حسین بن عبداهللا بن حسن ابن علی 

درقانونومنطقوسفھفلدرشفاتألیفات بسیاری است و مھم ترین کتاب ھای او عبارت اند از 
.یپزشک

 در تمدن اسالمی بر حکمت شاید بزرگترین نماینده وی فارابی سینا را باید جانشین بزرگ بوعل«
 او ھیچ  یک از حکمای مسلمین عھداھمیت وی در تاریخ فلسفھ اسالمی بسیار است زیرا تا .شمرد

 دانشنامھ ای از ھمھ علوم معقول  حکمروزگارنتوانستھ بودند تمامی اجزای فلسفھ را کھ در آن 
 و تحقیق قرار دھند و او نخستین و بزرگ ترین بحثداشت در کتب متعدد و با سبکی روشن مورد 

)١٢۵اموزش و دانش در ایران، ص(».برآمدکسی است کھ از عھده این کار 
 منصور طاھر  ابو، بھمنیارابوالحسن،ید جوزجانیابوعبمانندی شاگردان دانشمند و کارآمدی بھ و«

 محمد بن احمد المعصومی را کھ ھر یک از ناموران روزگار شدند، تربیت ابوعبداهللاصفھانی و 
)۴٩٣خدمات متقابل اسالم و ایران، ص(».نمود

: بھ نقل از شاگردش ابو عبید جوزجانی بدین شرح استخودشی از زندگینامھ او بھ گفتھ بخش

بخارا در آن .درآمدبخارای بھ سامان پسر منصور نوحزگار  در روبودبلخ عبداهللا از مردم پدرم
 کار گماشتھ بھیثنخرم کار دیوانی پیشھ کرد و در روستای پدرم.عھد از شھرھای بزرگ بود
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در آنجا پدر من، مادرم را بھ ھمسری برگزید و وی .بودافشنھ روستا، روستای آنبھ نزدیکی .شد
نام . مادر زاده شدم از٣٧٠ من در ماه صفر سال بودستارهنام مادرم. بھ عقد خویش درآوردرا

 چندی بعد پدرم بھ بخارا نقل مکان کرد در آنجا بود کھ مرا بھ آموزگاران سپرد گذاشتندینحسمرا 
 خود را بھ پایان می بردم کھ در قرآن و ادب تبحر پیدا عمردھمین سال . ادب بیاموزموقرآنتا

. از دانستھ ھای من شگفتی می نمودندانمآموزگارکردم آنچنان  کھ 
 او از دانش ھای روزگار خود چیزھایی می دانست . بخارا آمدبھ آن ھنگام مردی بھ نام ابوعبداهللا در

 بھ خانھ ما آمد ی شاید بتوانم از وی دانش بیشتری بیاموزم وقتی کھ ناتلتاپدرم او را بھ خانھ آورد 
اھد فقھ می آموختم و بھترین شاگرد او بودم و در بحث و جدل ی بھ نام اسماعیل زآموزگارمن نزد 

. شیوه دانشمندان آن زمان بود تخصصی داشتمکھ
 و چون مرا در دانش اندوزی بسیار توانا دید بھ پدرم سفارش آموختھندسھومنطقی بھ من ناتل

د کرد جز دانش  مرا جز بھ کسب علم بھ کاری دیگر وادار سازد و بھ من نیز تاکیمباداکرد کھ 
 بھ ذھنممن اندیشھ خود را بدانچھ ناتلی می گفت می گماشتم و در .ی شغل دیگر برنگزینمآموز

ی گرفتم تا اینکھ منطق را فرامبررسی آن می پرداختم و آن را روشن تر و بھتر از آنچھ استادم بود 
.ی یافتمبرترنزد او بھ پایان رسانیدم و در این فن بر استاد خود 

 در علم الھی و طبیعی پرداختم اندکی بعد رغبتی مطالعھناتلی از بخارا رفت من بھ تحقیق و چون
 ھمھ را بھ دقت بودندآنچھ را پزشکان قدیم نوشتھ . من پدیدار گشتدرطبدر فراگرفتن علم 

 در این رشتھ زمانخواندم چون علم طب از علوم مشکل بھ شمار نمی رفت در کوتاه ترین 
 روی آوردند و در نزد منبزرگ بدست آوردم تا آنجا کھ دانشمندان بزرگ علم طب بھ موفقیت ھای 

 ھمان حال از علوم دیگر نیز درمن بیماران را درمان می کردم و .من بھ تحصیل اشتغال ورزیدند
 بھ فلسفھ بیشتر پرداختم و یک سال و نیم ومنطق و فلسفھ را دوباره بھ مطالعھ گرفتم .غافل نبودم

ی سپری شد کھ بھ بیداری نگذرانده باشم و شبدر این مدت کمتر .این کار وقت صرف کردمدر 
.یگری دست زده باشمدکمتر روزی گذشت کھ جز بھ مطالعھ بھ کار 

 ورزیدم ولی چیزی اشتغالارسطو آوردم و بھ مطالعھ کتاب ما بعد الطبیعھ رویات الھ از آن بھ بعد
ا از آن سخنان درنمی یافتم از این رو دوباره از سر خواندم و ی فھمیدم و غرض مؤلف رنماز آن 

چھره . بودم بار تکرار کردم چنان کھ مطالب آن را حفظ کرده بودم اما بھ حقیقت آن پی نبرده چھل
 این دانش راھی درمقصود در حجاب ابھام بود و من از خویشتن ناامید می شدم و می گفتم مرا 

ی کتابی را در دست گردزار کتابفروشان می گذشتم کتابفروش دوره یک روز عصر از با...نیست
 آن را خریدم، من کرد کھ آن را بخرم )پافشاری(داشت و بھ دنبال خریدار می گشت بھ من الحاح

 ھنگامی کھ بھ در خانھ رسیدم بی  درنگ بھ خواندن ،یفاراب نصر ابواغراض مابعدالطبیعھ نوشتھ 
 من بربعدالطبیعھ کھ ھمھ آن را از بر داشتم پی بردم و دشواری ھای آن  و بھ حقیقت ماپرداختمآن 

ی سپاس برافردای آن روز .از توفیق بزرگی کھ نصیبم شده بود بسیار شادمان شدم.آسان گشت
در این موقع سال .دادمخداوند کھ در حل این مشکل مرا یاری فرمود و صدقھ فراوان بھ درماندگان 

.سالگی را پشت سر نھاده بودم١٧تازه و بود٣٨٧
 پسر منصور سخت بیمار شد، اطباء از درمان وی نوح زندگی خود می شدم ١٨ی من وارد سال وقت

 یافتھ بودم مرا بھ درگاه بردند و از نوح خواستند تا مرا نامدرماندند و چون من در پزشکی آوازه و 
. یافتم تا در کتابخانھ او بھ مطالعھ پردازممن نوح را درمان کردم و اجازه.خواندبھ بالین خود فرا 

 روز ندیده آنی بسیاری در آنجا دیدم کھ اغلب مردم حتی نام آنھا را نمی دانستند و من ھم تا کتابھا
.از مطالعھ آنھا بسیار سود جستم.بودم
نج  احوال مرا دگرگون ساخت من از بخارا بھ گرگاروزگاری پس از این ایام پدرم در گذشت و چند

 کردم و بھ دا عزت روزگار گذراندم نزد فرمانروای آنجا قربت پیبھچندی در آن دیار .خوارزم رفتم
در این . شھر توفیق یافتم پیش از آن در بخارا نیز کتاب ھایی نوشتھ بودمآنتالیف چند کتاب در 

واره ای  جھان دگرگون شده بود ناچار من از گرگانج بیرون آمدم مدتی ھمچون آاوضاعھنگام 
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 آنجا بھ دھستان رفتم و دوباره بھ گرگان بازگشتم و ازیدم و رسگرگان می گشتم تا بھ شھرھادر 
.ابو عبید جوزجانی در گرگان بھ نزدم آمد.یی تصنیف کردمکتابھامدتی در آن شھر ماندم و 

ن من بھ چو. از سرگذشت خود برایم حکایت کرداستادماین بود آنچھ : عبید جوزجانی گویدابو
بسیار چیزھا از او فرا گرفتم و بسیاری از کتابھای او را . بودماوخدمت او پیوستم تا پایان حیات با 

 فرمانروایان دیلمی درآمد و ازمجدالدولھ از مدتی بھ ری رفت و بھ خدمت پس استادم .تحریر کردم
رفتھمدانبھ از قزوین ون یقزو و از آنجا بھ کرد بھ بیماری سودا دچار شده بود درمان  کھوی را

 دیلمی شمس الدولھ و در ھمین شھر بود کھ استادم بھ وزارت ماندو مدتی دراز در این شھر 
راشفا و تالیف کتاب عظیم نوشتدر ھمین اوقات استادم کتاب قانون را .ی ھمدان رسیدفرمانروا

ن وی گردید استاد چون شمس الدولھ از جھان رفت و پسرش جانشی. من آغاز کردخواھشبھ 
 دارد و بھ مکاتبھاصفھان را نپذیرفت و چندی بعد بھ او اتھام بستند کھ با فرمانروای اووزارت 

 کتاب بھ رشتھ تحریر ٣ ماه در زندان بسر برد و در زندان ۴. آمدگرفتارھمین دلیل بھ زندان 
ن پنھانی از ھمدان بیرون یی از زندان مدتی در ھمدان بود تا با جامھ درویشارھاپس از .درآورد
پس از .من و برادرش و دو تن دیگر با وی ھمراه بودیم. سوی اصفھان رھسپار گردیدبھرفت و 

 بھ راعالءالدولھ فرمانروای اصفھان استادم . سختیھای بسیار کشیدیم بھ اصفھان در آمدیمآنکھ
 استاد صلح ھنگام جنگ و گرمی پذیرفت و مقدم او را بسیار گرامی داشت و در سفر و حضر و بھ

در۴٢٨ سال بھاستاد در این شھر کتاب شفاء را تکمیل کرد و .را ھمراه و ھمنشین خود ساخت
 بھ ھمدان می رفت، بیمار شد و در آن شھر در گذشت و ھم در آن عالءالدولھسفری کھ بھ ھمراھی 

. شدسپردهشھر بھ خاک 

 میالدی در مخزن کتب نفیس کتابخانھ ١۴٨۴التین، چاپ زبانی از کتاب قانون ابن سینا بھ نسخھ ا
.نگھداری میشود درمانی دانشگاه تکزاس در سن آنتونیو علوممرکز

یج آثار علمی بود، ابن سینا و سایر دانشمندان ایرانی کھ را دلیل آنکھ در آن عصر، عربی زبان بھ
بعدھا بعضی از این آثار بھ .ی خود را بھ زبان عربی نوشتندکتابھادر آن روزگار می زیستند 

: فارسی ترجمھ شدجملھزبانھای دیگر از 
، ھیئتعلم،یقیاالرتماط،یدساقل،یھزاو،یاضیاتر، والتنبیھاتاالشارات،نجات،شفا،فلسفھ

،فضا، العلویة واسباب البرق والرعداالجرام، احکام النجومابطال،یعیطب، البدایعجامع،یالمجسط
،قولنج، یھاالنسان المضار الکلیھ عن االبدان دفع،یة القلبیھاالدو،قانون،یپزشک،ان والحیوالنبات

 علم جوامع،یقیموس،یھ واالدویھاالغذ،الفصد،یح االعضاتشر،یاسة البدن وفضائل الشرابس
یقی موس  و الموسیقی

فھ مشاء و مبین آرای ین کتاب مھم ترین و جامع ترین اثر مولف در فلسا: یا بھ پارسی شفاالشفاء
 گونھ ای است در زمینھ منطق، ریاضیات، طبیعیات و الھیات کھ در دانشنامھکتاب .شخصی اوست

کھی جوزجان عبید عبد الرحمن محمد ابودرابتدای کتاب، سخن . شده استنوشتھ قمری ۴١٠سال 
 فن و ھر نھ در بخش منطق. ذکر شده است،ارسطوستبیانگر ھدف و میزان تبعیت مولف از آرای 

برھان،قیاس،یاس،آرمن،باریمقوالت،عناوین آن عبارت اند از مدخل،.فن شامل چند مقالھ است
.ی دھدم جلد از مجموعھ را تشکیل ۴این بخش .مغالطھ و شعر است

دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس و )1048–973(یحان محمد بن احمد بیرونی ابور
 چھارم و پنجم ھجری ایران است و بعضی از پژوھندگان او را از بزرگ ترین یخنگار سدهتار

 بھ بود ھجری قمری در خوارزم کھ در قلمرو سامانیان ٣۶٢او در .یلسوفان مشرق زمین می دانندف
ید نام داده تجد»بیرونی«دنیا آمده بود و زادگاه او کھ در آن زمان روستای کوچکی بود بعدا بھ 
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 غزنوی بوده محمودش در غزنھ در اوان انقالب سلجوقیان و پادشاھی مسعود بن مرگ.شده است
یرونی بھ زبان عربی، یعنی بتألیفات . ھجری قمری می دانند۴۴٠است و برخی درگذشت او را در 

کھ خود، آن را از »التفھیم« ترجمھ مگر فھم عالم اسالم و ایران بوده است،  کسزبان علمی و ھمھ
).برعکسیا احتماًال (رسی برگردانیده است عربی بھ فا

 فلسفی بود، لیکن او در فلسفھ پیرو روش مطالعاتیرونی دقت و اصابت نظر خویش را مدیون ب
یلھ کندی و فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین شده وسمتعارف عھد خویش یعنی آن روش کھ بھ 

ات خود بر ارسطو ممتاز است، وی ھمچنین از  جداگانھ و ایرادروشبود نبود بلکھ بھ عقاید ویژه و 
.را بھ عربی ترجمھ نمود»شامل«ی چون کتبآثار فلسفی ھندوان 

در بسیاری از . ھمھ قرون و اعصار خوانده استدانشمند علوم چاپ مسکو ابوریحان را دانشنامھ
بھ »استاد جاوید«لقب  دانشکده ھا و تاالر کتابخانھ ھا نھاده و دانشگاھھا،کشورھا نام بیرونی را بر 

بیرونی گردش خورشید، گردش محوری زمین و جھات شمال و جنوب را دقیقا محاسبھ .انداو داده 
 میالدی را در کوھھای لغمان ١٠١٩خورشید گرفتگی ھشتم آوریل سال .یف کرده استتعرو 
یر زھ بھ رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر ھمین سال را در غزن)افغانستان کنونی(

.مطالعھ برد
یران شامل خراسان بزرگ تر و خوارزم بھ پایتختی ا زمان بیرونی، سامانیان بر شمالشرقی در

 مناطق اطراف، بوئیان بر سایر مناطق ایران تا بغداد، وبخارا، زیاریان بر گرگان و مازندران 
 مرکزی و جنوبی مناطق( غزنویان بر جنوب ایران خاوری وبازماندگان صفاریان بر سیستان 

ی کردند و ھمھ آنان مشوق دانش و ادبیات فارسی بودند و سامانیان محکومت )افغانستان امروز
بیرونی کھ در جرجانیھ خوارزم نزد ابونصر منصور .ین راه اھتمام داشتندابیش از دیکران در 

مرداویج سر  بود مدتی نیز در گرگان تحت حمایت مادی و معنوی زیاریان کھ کردهتحصیل علم 
 بود بھ تحقیق پرداختھ بود و پس از آن تا پایان عمر در ایران خاوری آن زمان بھ آنھادودمان 

 و نداشتبا این کھ محمود غزنوی میانھ بسیار خوبی با بیرونی .ی علمی خود ادامھ دادپژوھش ھا
ی تکمیل تحقیقات براوسائل کافی برای تحقیق در اختیار او نبود ولی این دانشمند لحظھ ای از تالش

 تسلط داشت کتب و ھمبیرونی کھ بر زبانھای یونانی، ھندی و عربی .علمی خود دست نکشید
 جمع سطور انھا بالغ بر کھ گزارش کرده اند نوشت ١۴۶رساالت متعدد کھ شمار آنھا را زائد بر 

در تاریخ و جغرافیا،  آثار الباقیھ نجوم،مھم ترین آثار او التفھیم در ریاضیات و . ھزار است١٣
یق ماالھند درباره اوضاع این سرزمین از تاریخ تحققانون مسعودی کھ نوعی دانشنامھ است و کتاب 

بیرونی کتاب دانشنامھ خود را بھ نام سلطان .ی آناجتماعو جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات 
ره بود نپذیرفت و بھ او ی ھدیھ او را کھ سھ بار شتر سکھ نقولمسعود غزنوی حاکم وقت کرد، 

بیرونی معاصر . خدمت بھ دانش و گسترش آن نوشتھ است، نھ پولخاطرنوشت کھ کتاب را بھ 
بیرونی در . اصفھان می نشست و باھم مکاتبھ و تبادل نظر فکری داشتنددربوعلی سینا بود کھ 

 امکان یافت کھ بھ )پاکستان امروز قسمتی از آن است(ی ھای محمود غزنوی بھ ھند لشکرکشجریان 
یق، تحقین سرزمین برود، زبان ھندی فراگیرد و در باره اوضاع ھند تحقیق کند کھ محصول این ا

 كرد كھ اشارهاز دیگر آثار وی می توان بھ كتاب الصیدنھ فی الطب .اوست»ھندشناسی«کتاب 
. گردیده استحتصحیكتابی است در باره گیاھان دارویی و توسط استاد عباس زریاب خویی خویی 

او استاد . میالدی درگذشت941 و در تاریخ 859 ایرانی دوره سامانی متولد شاعرانازیرودک
رودکی .شداز کودکی نابینا بوده است و بھ  روایتی بعدھا کور . آغاز قرن چھار ایران استشاعران

 نام قرشی در ازبکستان  باامروزه ناحیھ رودک در نزدیکی نخشب کھ دردر روستایی بھ  نام بنج 
.است بھ  دنیا آمده است

می گویند . شد و ثروت بسیاری بھ دست آوردمحبوبی در دربار امیر نصر سامانی بسیار رودک
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 درموسیقی، ترجمھ و آواز نیز دستی داشتھ و استسرودهرودکی در حدود یک صدھزار بیت شعر 
.است

 کھ این مذھب را پذیرفت و بھ مبلغان اسماعیلی بودی اسماعیلی بود و نصر نیز نخستین امیری و
. خود را تبلیغ کنندمذھباجازه داد تا در قلمروش آزادانھ 

 اذیت رودکی و سایر اسماعیلیان برآمدند، رودکی و از خلع نصر سامانی، عده ای در پی آزار پس
عده ای .ر بودرودکی در ھنگام مرگ کو. فقر درگذشتبااز دربار طرد شد و در در زادگاه خود 

رودکی اولین کسی بود . گروھی معتقدند کھ بعدھا نابینا شده استواورا نابینای مادرزاد می دانند 
.ولی چیزی از این ترجمھ بغیر از چند برگ موجود نیست. فارسی برگردانیدبھکھ کلیلھ و دمنھ را 

.یان است میالدی شاعر دیگر عصر سامان980 وموفی بھ سال 942متولدیقیدق
. سمرقند و بخارا  ذکر شده استبلخ، وی بنا بھ روایات گوناگون، توس، زادگاه

.ی گفتھ شده بدست غالم خود کشتھ شداخالقیقی در جوانی بھ دلیل آن چھ خوی بد یا ضعف دق
 آئین زرتشتی بوده و خود برین گفتھ دالیلی دارد کھ ذکر بردقیقی «: ذبیح اهللا صفا می نویسددکتر

 وی اسم و کنیھء مسلمانی دارد در زرتشتی بودن او تردید کرده اند، آنکھبرخی بسب .خواھیم کرد 
 قاطعی نیست ، زیرا ما کسانی را در سھ چھار قرن اول داریم کھ اسم خود و پدر دلیللیکن این 

.»ی مسلمانی بوده ولی در زردتشتی بودن شان تردیدی نیستاسامشان 
:ین خود را زرتشتی عنوان می کندد دقیقی در دو بیت خود

یکی و    وشتینیقی چار خصلت برگزیده             بھ گیتی از ھمھ دق
 یاقوت رنگ و نالھ چنگ           می خوش رنگ و دین زردھشتیلب

. نوشتن شاھنامھ کرد و آنرا گشتاسب نامھ نامیدبھیقی برای اولین بار قبل از فردوسی شروع دق
ولی . عینًا آن ھزار بیت را در شاھنامھ خود آورده استتوانا،رام این قصیده سرای فردوسی بھ احت

.یتواند بھ درجھ اعالی نظم فردوسی برسدنماشعار دقیقی ھیچگاه 

از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است کھ بر اغلب علوم )1088–1004( خسروناصر
یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفھ و کالم ی زمان خود از قبیل فلسفھ نقلعقلی و 

. داشت و در اشعار خویش بھ کرات از احاطھ داشتن خود بر این علوم تأکید کرده استتبحر
دروی . بھمراه حافظ و رودکی جزء سھ شاعری است کھ کل قرآن را از برداشتھ استناصرخسرو

.دش استفاده کرده استآثار خویش، از آیات قرآن برای اثبات عقاید خو
در خانواده )در استان بلخ در شمال افغانستان( در روستای قبادیان در بلخ ٣٩۴ در سال او

.گشودثروتمندی چشم بھ جھان 
ناصرخسرو در دوران . غزنوی میگذشتمحمود آن زمان پنج سال از آغاز سلطنت سلطان در

از جملھ جنگھای :ی پرحادثھ آماده شدزندگکودکی با حوادث گوناگون روبرو گشت و برای یک 
 کھ بھ محصوالت کشاورزان صدمات خراسانطوالنی سلطان محمود و خشکسالی بی سابقھ در 
. جان عده زیادی از مردم را گرفتکھفراوان زد و نیز شیوع بیماری وبا در این خطھ 

در . از بر کرد زمان پرداخت و قرآن رامتداول از ابتدای جوانی بھ تحصیل علوم ناصرخسرو
 و سلطان مسعود غزنوی بھ عنوان مردی ادیب و محموددربار پادشاھان و امیران از جملھ سلطان 

 از شکست غزنویان از سلجوقیان، ناصرخسرو بھ مرو و بعدفاضل بھ کار دبیری اشتغال ورزید و 
کرام بھ حرفھ  طغرل سلجوقی رفت و در آنجا نیز با عزت و ابرادربھ دربار سلیمان چغری بیک، 

. دلیل اقامت طوالنی در این شھر بھ ناصرخسرو مروزی شھرت یافتبھدبیری خود ادامھ داد و 
یروان ادیان مختلف از جملھ مسلمانان، زرتشتیان، پی کھ بھ دنبال سرچشمھ حقیقت میگشت با و

رد حقیقت  گفتگو پرداخت و از رھبران دینی آنھا در موومسیحیان، یھودیان و مانویان بھ بحث 
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 کھ بھ نتیجھ ای دست نیافت دچار حیرت و سرگردانی شد و برای آنچااما از .ھستی پرس و جو کرد
.ی بھ شراب و میگساری و کامیاریھای دوران جوانی روی آوردسرگردانفرار از این 

چند خواھی خوردن از این شراب « را می گوید او سن چھل سالگی شبی در خواب دید کھ کسی در
حکما چیزی بھتر از این «ناصرخسرو پاسخ داد »ی بھترباشرد از مردم زایل کند؟ اگر بھوش کھ خ

حکیم نتوان گفت کسی را کھ مردم را بھ بیھشی و « مرد گفت »ببردنتوانستند ساخت کھ اندوه دنیا 
من این از «ناصرخسرو پرسید ».یزی باید کھ خرد و ھوش را بیفزایدچ.بی خردی رھنمون باشد

ناصرخسرو در اثر این .و بھ سمت قبلھ اشاره کرد» جوینده یابنده بودعاقبت«گفت » آرم؟کجا
 فکری شد، از شراب و ھمھ لذائذ دنیوی دست شست، شغل دیوانی را رھا کرد انقالبخواب دچار 

وی مدت ھفت سال سرزمینھای گوناگون از قبیل ارمنستان، آسیای . حج در پیش گرفتسفرو راه 
یاحت سب، طرابلس، شام، سوریھ، فلسطین، جزیرة العرب، قیروان، تونس، و سودان را یر، حلصغ

المستنصرکرد و سھ یا شش سال در پایتخت فاطمیان یعنی مصر اقامت کرد و در آنجا در دوران 
.رفتباهللا بھ مذھب اسماعیلی گروید و از مصر سھ بار بھ زیارت کعبھ 

 خراسان از طرف المستنصر باهللا رھسپار حجت عنوان  بعداز دریافت۴۴۴ خسرو در سال ناصر
ص در .خراسان گردید  بلخ اقدام بھ دعوت مردم بھ کیش زادگاھشاو در خراسان و بھ خصو

 بھ دعوت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عده ای آنجااسماعیلی نمود، اما برخالف انتظارش مردم 
.جوقیان بر وی شوریده، و از خانھ بیرونش کردند سالطین سلباتحمل او را نیاورده و در تبانی 

 رفت و سپس بھ نیشابور آمد و چون در ھیچ کدام از این شھرھا مازندرانناصرخسرو از آنجا بھ 
 مخفیانھ میزیست و سرانجام پس از مدتی دربدری بھ دعوت امیر علی بن اسد طوردر امان نبود بھ 

 سال عمر ٢۵ تا ٢٠ود بھ بدخشان سفر نمود و بقیھ یران محلی بدخشان کھ اسماعیلی بامیکی از 
. را در یمگان بدخشان سپری کردخود

حکیم ناصرخسرو دربین . روستاھای بدخشان را گشتتمامتمام آثار خویش را در بدخشان نوشت و 
سید «، »حجت« خاصی است تا حدی کھ مردم او را بھ نام منزلتاھالی بدخشان دارای شأن، مقام و 

مزار وی در یمگان .، و غیره یاد می کنند»پیر کامل«،»ناصرپیر شاه «، »ر ولیشاه ناص
.زیارتگاه است

 ادبیات فارسی است کھ در فلسفھ و حکمت اول یکی از شاعران و نویسندگان درجھ ناصرخسرو
او در خداشناسی و . ما محسوب می گردندفرھنگدست داشتھ، آثار او از گنجینھ ھای ادب و 

 و بلندی ھمت و عزت نفس و صراحت گفتار و طبعسخت استوار بوده است، و مناعت دینداری 
ص او از سراسر گفتارش آشکار است .خلو

مخالفان میالدی از ایرانیھائی بود کھ در دوره سلجوقی قیام کرد و از 1056متولد صباح، حسن
ی از تشیع است شاخھ اکھ مذھب وی و پیروانش اسماعیلیھ بود .سرسخت تسلط اعراب بر ایران بود

 امام جعفر صادق حق فرزند وی ازبا این تفاوت کھ آنان بھ ھفت امام اعتقاد دارند و امامت را بعد 
مرکز قدرت اینان در مصر بود کھ خلفای .یدانندم و او را امام زمان و امام آخر دانستھیلاسماع

.ندی اعالم کرده بودرسمفاطمی مصر این مذھب را در این کشور 
 آنجا با حکیم ناصرخسرو قبادیانی و خواجھ موید و صباح نیز کھ اسماعیلی بود بھ مصر رفت حسن

یران آمد و از آنجایی کھ کالمی آتشین و پر نفوذ داشت روز االدین شیرازی مالقات کرده سپس بھ 
 ھای بعد از یکدوره طوالنی و تسلط بر منطقھ الموت و قلعھ.شدبروز بر طرفدارانش افزوده 

 اعالم قیامھ القیامھ کھ در واقع شورش بر علیھ خارجیان در ایران بود بازیادی در سراسر ایران 
 برخی از شھر ھای ایران را تصرف نموده علنا بر ضد ملکشاه سلجوقی و توانستسرانجام 
ین  نظام الملک طوسی کھ با اسماعیلیان شدیدا مخالف بود بھ مبارزه برخیزد و از اخواجھوزیرش 

ھدف اول و اصلی آزاد کردن ایران از زیر سلطھ اعراب بود و ھدف دوم : دو ھدف داشتکار
شیوه حسن صباح در از بین بردن مخالفان کشتن مستقیم .یج مذھب اسماعیلی در ایرانترو
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ییان باطنی، فدا.بود)یعنی ھمان چیزی کھ امروزه ترور مینامیم( بھ ھمراه جانفشانی قاتل افراد
ادامھیابزرگ امیدکجملھی از سران سلجوقی را کشتند و این کار در زمان جانشینان وی از بسیار
ینکھ ھالکوخان شعلھ این جنبش را کھ از ا سال ادامھ داشت تا 95نھضت آنان نزدیک بھ .دادند

 داشت نام الدین خورشاهرکنین رھبر آنان را کھ آخردرون بھ فساد کشیده شده بود خاموش کرد و 
.ھ قتل رسانیدب

معروف بود کھ ریشھ )حشاشین(ی  شد، بھ نام حشیشیون م کھ بھ الموتیان نیز شناختھ  صباحمکتب
این فرقھ اولین سازمان تروریستی .یز از ھمین مکتب استن در زبان انگلیسی Assassinکلمھ 

لھ می  دانستند و بھ  اولین افرادی بودند کھ ھدف را برتر از وسیآنھا در تاریخ بشر است شدهشناختھ 
ی  دادند با تظاھر و تزویر، بھ سازمان دشمن نفوذ کنند و بھ ھمین خاطر بود کھ سالھا مخود اجازه 

یچ ارتشی نزدیک الموت ھم نشد زیرا کھ ھمواره عوامل الموتیان در ارتش نفوذ کرده و ھ
 سطوح درود و بھ افراد این فرقھ در ده سطح طراحی شده ب. آن را بھ قتل می  رساندندفرماندھان

پیروان .ی نیز داردنھفتھ اتر گفتھ می  شد کھ قرآن عالوه بر معنای ظاھری معانی عمیق تر و پایین
 معنی دارو و حشاش بھ معنی بھحسن صباح حشاشین خوانده می شدند، زیرا در آن زمان حشیش 

، فرد ھمھ چیز را )امامت(سطحدر آخرین .دارو فروش و حشاشین جمع عربی حشاش می باشد
عقاید بدین . عقل بر آن حکم دھدکھحتی تجربھ ھای شخصی خویش را تنھا در صورتی می  پذیرد 

حسن صباح عقیده داشت ھمھ .یی دیده می شودبوداحد سخت گیرانھ تنھا در عده ای از اندیشھ ھای 
د را در رده ھای پایین و برای  ندارند و بنابراین بیشتر افراراافراد توانایی رسیدن بھ باالترین سطح 

در دوره سینان جانشین صباح، وی بھ دو تن از . می  داشتنگاهاطاعت از اوامر خویش 
 را بکشند و آنھا خود را از دیوار بھ پایین پرتاب کردند کھ این واقعھ خودزیردستانش دستور داد کھ 

 و Illuminatiایلومیناتیبسیاری از سازمانھای زیرزمینی مانند. شده استثبتدر تاریخ 
Freeفراماسون  Masons صباح و سازماندھی او بوده اندحسن شیفتھ .

 نظام الملک بھ عنوان سھ یار دبستانی یاد شده است خواجھ افسانھ ھا از حسن صباح، عمر خیام و در
.استمورد تردید تحقیقًا کھ صحت این ادعا 

سامانیان نزدیک .ی فارسی زبان در غرب آسیا بودندیکی از دودمانھا) م١٠٠۴-٨٧۴(یانسامان
.کردند در قسمتی از ایران کنونی و بخش عمدھای از افغانستان و آسیای میانھ فرمانروایی سالصد 

البتھ بھ استثنای آنچھ . زبان فارسی را در بر می گرفتانتشار این حکومت ، تقریبًا تمام حوزه قلمرو
، آل زیار و برخی ساللھ ھای حاکم در نواحی غربی سواحل خزر و یھ بودر آن مدت در تصرف آل 

این قلمرو .واقع بود )آنچھ امروز جمھوری آذربایجان خوانده می شود( اران حدوددر آذربایجان و 
 در ایران کنونی شامل خراسان ، سیستان ، کرمان ، در بعضی اوقات نواحی گرگان ، ،وسیع 

.زوین و زنجان نیز می شد، ری ، ق)مازندران(طبرستان
 با غلبھ غالمان ترک برکارھا وسلطھ آنان بر مناصب ، نشانھ ھای انحطاط در دولت سامانیان ظھور

یی کھ در دربار بخارا بھ وجود آمد  تا حدی ناشی از شورشھا.نظامی در درگاه ایشان آغاز شد 
انقالبات خراسان کھ از . کرد  دیوان بود کھ این انحطاط را تسریعاھلبرخورد بین اھل سپاه و 

 با یکدیگر و با سیاست تمرکز دیوان بخارا و امیر سامانی نشاًت می گرفت، ترکناسازگاری امرای 
.ساخت بھ تدریج از سلطھ سامانیان خارج کرد و ماوراء النھر را نیز دچار تزلزل راخراسان 
در طی.وز ایلک خانیان ترک واقع شدیان ، مورد تجامدع ، ماوراء النھر ھم با تحریکات سرانجام

رفتار آنان با علما با  رعایت .یلک خانیان و غزنویان تقسیم شدا حوادث ، قلمرو سامانیان بین این
.مانده استھمچنین از بعضی امیران این خاندان نیز اشعار فارسی بھ جای . وتحکیم بودحرمت

ی طوسی بعدھا فردوس.ھ رشتھ نظم کشیده شدگشتاسپنامھ دقیقی در عھد دولت ایشان در خراسان ب
.جود آورد و ب رابا الھام از گشتاسپنامھ دقیقی ، شاھنامھ خود
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یجی کھ از غلبھ ترکان در دستگاه خالفت پدید آمد، تدر حکومت طاھریان و ضعف و فتور انقراض
در چنین .کرد خلیفھ و از امکان اعمال قدرت عملی او آزاد نفوذسرزمینھای شرقی خالفت را از 

)ماوراالنھر(ساخت، والیت فرارود یژه دوری از بغداد آن را بی دغدغھ میوایمنی و فراغی کھ بھ 
یان یا پیش از آن بھ آل سامان واگذار شده بود، تحت رھبری امیران این خاندان، طاھرکھ از عھد 

و سیستان، از  یک دولت قدرتمند شد و خراسان و ری، و مدتی ھم، جرجان، طبرستان، مرکز
 بر خاندانبا آن کھ چیرگی این . خلیفھ یا بھ حکم استیالء و غلبھ، ضمیمھ قلمرو آنھا شدجانب

 در بخش فرارودگرگان، طبرستان و سیستان مستمر نبود و چندان دوام نداشت، ولی خراسان و 
نده دنیای باستانی ی ماباقعمده دوره فرمانروایی آنھا، از مداخلھ مستقیم عمال خلیفھ آزاد ماند و 

.ایران، در شکل اسالمی خود، در تمام این نواحی، حیاتی تازه یافت
ی از نواحی بلخ و بھ  قولی سمرقند و مالک قریھ زرتشتیان کھ منسوب بھ سامان خداه، دھقانی سامان

 خالفت مأمون در خراسان، یعنی اندک مدتی پیش از روی کار زمانسامان در آن نواحی بودند، از 
 فرارود حکومتھای مستقل کوچکی را کھ بھ حکم خلیفھ بھ آنھا واگذار ازآمدن طاھریان، در بخشی 

 بھ بھرام چوبینھ، - بھ دنبال بھ دست گرفتن قدرت -و نسب خود را . داشتندعھدهشده بود، بھ 
.رساندند روزگار ساسانیان میمعروفسردار 

با آن کھ .و شکوفایی زیادی برخوردار شدیشرفت پ دوره ایران سامانی، زبان فارسی از در
 بھ کار می بردند و آن را شعار وحدت خالفت می شمردند، راسامانیان در امور دیوانی زبان عربی 

 شاعرانی ایرانی ھمچون رودکی و دقیقی از نخستین کسانی باشند کھ تاامکان آن را فراھم آوردند 
ھای محلی گوناگون فراھم آمده بود مطلب لفیق لھجھ ملی خود کھ از تکمیل و تزبانای از با گونھ

یی پیدا کرد روااین زبان در دبار سامانیان پذیرفتھ شد و سرانجام بھ عنوان زبان فارسی نو .یسندبنو
.مانده استکھ با اندکی تغییرات آوایی تا زمان حاضر بر جای 

)1187–975(یان غزنو
 آل ناصرالدین، یك دولت فارسي زبان نظامي دولت غزنوي معروف بھ دولت آل ناصر یا دولت

 ملي خواست نداشت، اما در مدت اعتالء، از اواسط پایگاهاین دولت خاستگاه نژادي و .اسالمي بود
، غالبا بھ عنوان مروج و ناشر اسالم مورد توجھ وتایید ھجريقرن چھارم تا اواسط قرن پنجم 

ر الدین سبكتكین بن قرابجكم، داماد و مملوك البتكین  این دولت ناصبنیانگذار.خالفت بغداد بود
. بھ سپھساالر،  بود كھ خود او نیز از غالمان ترك سابق سامانیان محسوب مي شدمعروفحاجب، 

.رساند بعدھا نسب نامھ اي ظاھرًا مجعول، تبار وي را بھ پیروز پسریزد گرد سوم ساساني البتھ،
بدین . دست امراي محلي بھ وسیلھ او انجام شدازالص آن و استخ)غزنین ، غزني( غزنھ تسخیر

اما، بھ دنبال رویدادھایي كھ البتكین را از . الحاق یافتسامانیانگونھ، این منطقھ اسما بھ قلمرو 
 با سامانیان دور ساخت، غزنھ مركز حكومت مستقل البتكین واقع شد و ارتباط ارتباطدربار بخارا و 

سالھا بعد، وقتي این تختگاه كوچك تحت .وان سامانیان قطع گشت مركز حكومت و دیباآن 
 اسالمي، جھاد ناصر الدین سبكتكین، داماد البتكین، در آمد زماني بھ عنوان یك مركز فرمانروایي

 فرمانروایان عنوان،با این .سبكتكین و اوالد او در اراضي سند و ھند گشت"غزوات "پایگاه 
 نشر فتوحات اسالمي در در آنان كھ در دوره اعتالي دولت آل ناصر غزنھ یا الاقل تعدادي از

 بسط و توسعھ قلمرو آنان در سبب،بدین .نواحي شرقي آن والیت توفیق بیشتري بھ دست آوردند
 دولت در حاشیھ جنوب شرقي قلمرو این.ھر دو جانب شرق و غرب، امكان و سرعت بیشتر یافت

 در اثر مساعي سبكتكین، بھ تدریج بھ كنوني،شرق افغانستان سامانیان و در نواحي كوھستاني 
این حكومت در اندك ).ق. ه367حدود سال (درآمد صورت یك حكومت مستقل و موروثي و پایدار 

زمان و بھ خصوص در دوران امارت پسر او، محمد بن سبكتكین  وارث تمام بخش ماوراء النھر 
در جانب راست ( تمام بخش ماوراء النھر چنینھم.شدسامانیاناز قلمرو )در جانب چپ جیحون(

با این حال این دولت، در مجموع بیش از پنچاه سال یا . رسیدتركستانبھ ایلك خانیان )جیحون
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.در حوادث تاریخ ایران منشاء تاثیر مرئي و بال واسطھ باقي نماند.)ق. ه382-432(قدري بیشتر 
.گردیدر سالجقھ و انتزاع بخش عمده خراسان از غزنویان  پایان این مدت كھ منجر بھ ظھودر

 كنوني افغانستانتقریبا بھ .)ق. ه552–432(ر دفرمانروایي آل ناصر در غزنھ در دوره دوم خود
 زماني كھ فرمانروایي تا.)ق. ه432(از این تاریخ .و قسمتي از نواحي سند و پنجاب منحصر ماند

 تقریبا بھ نقش ایشان در ترویج ایرانرسید، ارتباط آنان با تاریخ ).ق. ه552(این سلسلھ بھ غزنھ 
 و رسوم ایراني اسالمي در آن نواحي فرھنگشعر و ادب فارسي در قلمرو خویش و در نشر و نقل 

.محدود شد
 در واقع شامل فرمانروایي محمود بن سبكتكین ملقب بھ كھ دوره بالنسبھ كوتاه اعتالي این سلسلھ در

مي شد، غیر از .)ق. ه432 تا 421( ملقب بھ شھاب الدولھ محمودلدولھ  و مسعود بن یمین ا
 آنان در ایران شامل خراسان، سیستان، گرگان،  قومس و حتي ري و نواحي قلمروافغانستان كنوني، 

خیوه، ( اصفھان و در خارج از ایران و افغانستان كنوني، شامل خوارزم حدودمجاور تا 
جوزجانان، مرو، بلخ، مروالرود و ھرات، و )در بخش علیاي جیحون(چغانیان، )تركمنستان

.مي شد)پنجاب و مولتان ( و قسمتي از نواحي شرق و شمال شرقي ھند سندھمچنین دره 
 محمود و پسرش مسعود و پدر محمود، سبكتكین، مكرر آنكھ تمام آنچھ در طول زمان، طي جنگھا با

ذكر نام تعدادي . گشت، این سرزمین بھ قلمرو آنان ملحق نشدفرمانروایاندر سرزمین ھند عاید این 
 آنان در ماوراء سند، وسعت حوزه، فعالیت نظامي و جھادي آنان را قابل مالحظھ مفتوحھاز نواحي 

، ) سندچبساحل (، ویھند ) جنوب غربي دھلي(، قنوج ) پنجاب( مي دھد، كھ از آن جملھ الھور نشان
جنوب غربي (كالنجر ، )سند سفلي(، بھاطیھ )شمال غربي ھند( ، ھانسي )غربي اگرهشمال (ماتوره 
ساحل شرقي (، باري )گجراتدر (، سومنات ) گجرات( ، نھروالھ )جنوب اگره(، گوالیار )اهللا آباد
از این میان، . مي توان یادكردرا)در شمال دھلي(و تانسیر )در مغرب رود جیلم(، ناردین )گنگ

 كھ چندي، بھ خصوص در غلبھ غوریان بر دادتح پنجاب یك تختگاه تازه در الھور بھ آنان الاقل ف
 داخل ایران و افغانستان كنوني ھم ذكر تعدادي از در.غزنھ، آخرین تختگاه فرمانروایي ایشان گشت

 آنان مربوط مي شد، تصوري از حدود قلمرو ایشان را فرمانروایيشھرھاي كھ با حوادث دوران 
غزنھ، گردیز، پروان، كابل، بست، :از آن جملھ است. مي دھددستمدت اعتالي آنان بھ در 

 پوشنگ، ھرات، گنج رستاق، بلخ، ترمذ، مروالرود، مرو، طوس، داور، قصدار، غور، زمین 
. ، دھستان، گرگان، طبرستان، ري و اصفھان) قوچان( باورد، نسا، استوار سرخس،نیشابور، بیھق، 

 و از زبان مسعود پسر وي نقل شده – خواھر محمود –تاریخ بیھقي از زبان حره ختلي  در چنانكھ
 گستره واقع در داخل و خارج ایران و افغانستان كنوني، ایناست، پادشاھان این سلسلھ از تمام 

سبب اینكھ آنان را غزنویان خوانده اند . نواحي را فرع مي شمردنددیگررا اصل بالد و "غزنھ"
بھ ھر حال، این مسالھ ارتباط قلبي آنان را با این پایتخت دیرین خود . روستھمینا حدي از نیز، ت
. دھدمينشان 

 فرمانروایي قوم  در تاریخ ایران بھ سبب تشویق یا دوم بین كساني از این سلسلھ كھ در دوره در
، عالءالدولھ مسعود .)ق. ه450–492( نام ظھیر الدولھ ابراھیم اند،ارتباط با اھل ادب شھرت یافتھ 

شاعران .در خور ذكر است.)ق. ه512–547(و یمین الدولھ بھرامشاه .)ق.ه492–508(سوم 
و .)ق.ه525وفات ( ،  ابوالفرج روني.)ق.ه515فات ( ھم  مانند مسعود سعد سلمان نویسندگانيو 

. اندساختھود مخلد نام آنان را در آثار خ.)ق. ه555 وفات (ابوالمعالي نصرالھ منشي 
 مشھور بھ خلف بن احمد صفاري و از روي تملق در محمود سلطان كھ در مورد یمین الدولھ عنوان

  بعد از وي بھ پسرش شھاب الدولھ مسعود اول نیز نداشت،حق وي بھ كار رفت و جنبھ رسمي 
دا شده بود، غالبا  سلسلھ كھ قسمت عمده قلمرو گذشتھ از آنان جایناز پادشاھان دوره دوم .رسید

. و یمین الدولھ بھرامشاه در استعمال این عنوان اصرار بیشتر داشتھ اندابراھیمظھیر الدولھ 
، مدیون سرعت تعرض در جنگھای نظامي و اعتالء قدرت و حیثیت خود را در دوره غزنویان

ن و  ھم كھ از این جنگھا عاید سلطاغنایمي.قدرت تحرك فوق العاده ارتش خویش بودند
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 از این رو ، بھ مجرد آنكھ این جنگھا متوقف بودندسردارانش مي شد، مایھ اصلي حیات این ارتش 
غازي "البتھ، این جنگھا كھ سلطان را بھ عنوان . گشت انحطاطشد، ارتش متزلزل، و دولت دچار 

آسایش  مي ساخت، تقریبا ھرگز در قلمرو خود وي موجب بسط رفاه و بغدادمورد تقدیر خلیفھ "
 این جنگھا را  كھ تنھا در عھد سلطان محمود بیش از ھفده بار لشكر كشي بھ استمرار.خلق نمي شد

تحمیلاز جملھ . ھند انجام شد، مایھ ناخرسندي عامھ و ضعف بنیھ مالي دولت مي ساختدیار
شدن خاليمالیاتھاي سنگین و بي ھنگام كھ براي تجھیز ارتش در نزد سلطان الزم مي نمود و 

نیھاي و گراقحطیھاروستاھا بھ سبب گردآوردن سپاه كھ بالمآل منجر بھ خرابي مزارع و بروز 
 دربار كھ با تملق و تحسین شاعراناما، خلیفھ كھ این اقدامات را مي ستود و .اجتناب ناپذیر مي شد

نگام اغتشاش تركمانان  نھایي آنھا را، كھ در ھتبعاتمبالغھ آمیز از آنھا یاد مي كردند، البتھ نتایج و 
 بیشتر مردم بھ ورود این قواي مھاجم منجر شد ، نمي رضايسلجوقي در خراسان بھ تسلیم و 

.توانستند پیش بیني كنند
 كھ پاد شاھان نخستین و وزیران و دبیران آنان غزنویان اداري وسازمان دیوان و درگاه تشكلیالت

د ، در واقع ادامھ سازمانھاي دیوان ودرگاه آل سامان  بودنسامانیانغالبًا پرورش یافتھ نظام دولت 
 ھرچند  بر ترویج زبان فارس و تشویق و حمایت شعرا و نویسندگان عصر ھم،عالقھ.در بخارا بود

 و مسعود اول خالي از اغراض سیاسي و تبلیغاتي نبود، باز تا حدي ادامھ رسم و محموددر عھد 
 آغاز پیدایش كھ ، .)ق. ه344(از فتح غزنین بھ وسیلھ البتكین . مشابھ در درگاه سامانیان بودآیین

 غزنویان پایان دولت ، كھ .)ق. ه583(دولت غزنھ بود، تا خاتمھ سلطنت خسرو ملك در الھور 
 ھم رفتھ، نزدیك دویست و رويیافت، مدت فرمانروایي این سلسلھ در ایران و خارج از ایران، 

.چھل سال طول
–935(یخ ایران، حکیم ابوالقاسم فردوسی تارادف است با ظھور بزرگمرد  غزنویان مصدوران
). میالدی1020

، شاعر حماسھ  سرای ایرانی و گوینده شاھنامھ ) ھجری شمسی٣٩٧ تا حدود ٣١٩حدود (یفردوس
تای است کھ مشھورترین اثر حماسی فارسی است و طوالنی ترین منظومھ بھ زبان فارسی فردوس

.دانستھ انداو را از بزرگ  ترین شاعران فارسی گو و شاید در سطح جھان .وده استزمان خود ب
 ھجری شمسی در روستای باژ در ٣١٩ سال حدود بھ نظر پژوھشگران امروزی، فردوسی در بنا

.شدنزدیکی طوس در خراسان متولد 
آخر را اشاره بھ  شعر زیر است کھ محققان بیت شده است٣١٩ی کھ منجر بھ استنباط سال استدالل

: شمسی می دانند٣٧۵ی در سال غزنوقدرت رسیدن سلطان محمود 
 نوان تر شدم چون جوانی گذشت و ھشتپنجاه کھ بُد سال بدانگھ

 زمین و زمان پیش او بنده شدشد زنده  بیداردلیدونفر
نتیجھ می گیرند او در حدود سال  سالھ بوده است ھشت پنجاه و ٣٧۵ از این کھ فردوسی در سال و

. متولد شده است٣١٩
«ی است کھ درباره فردوسی نوشتھ است، در ده کس فردوسی را نظامی عروضی، کھ اولین تولد
نیز »رزان«و »شاداب« جدیدتر بھ روستاھای منابع.است»پاژ«نوشتھ است کھ معرب »باز

پاژ امروزه در استان خراسان . قابل اعتنا نمی دانندین ادعاھا راااشاره کرده اند کھ محققان امروزی 
.یلومتری شمال مشھد قرار داردک١۵ایران و در 

 بھ معنی ایرانی تبار و نیز بھ معنی صاحب ده بوده است زمان کھ در آن بوددھقان فردوسی پدر
ص ١٣٨٠ریاحی ( در نتیجھ .ی توان از آن نتیجھ گرفت زندگی نسبتًا مرفھی داشتھ  استمکھ )٧٢، 

. نیز تحصیالت مناسبی کرده است او و اند در کودکی مشکل مالی نداشتھاحتماًالخانواده فردوسی 
 موجود از شاھنامھ می توان نتیجھ گرفت کھ او جدا از زبان فارسی دری بھ شواھدبر اساس 
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یز آشنایی ننانی بھ نظر می رسد کھ فردوسی با فلسفھ یو.ی عربی و پھلوی نیز آشنا بوده استزبان ھا
).٧۴، ص ١٣٨٠ریاحی (داشتھ است 

.ایشان از حامیان مھم ادبیات فارسی بودند.بوده استی و جوانی فردوسی در دوران سامانیان کودک
 ابومنصوری از حدود چھل سالگی فردوسی شاھنامھ وجود این کھ سرودن شاھنامھ را بر اساس با

 شعر فارسی نتیجھ گرفتھ اند کھ در دوران جوانی نیز شعر درمی دانند، با توجھ بھ توانایی فردوسی 
 بخش ھایی از شاھنامھ را در ھمان زمان و بر اساس داستان ھای سرودنمی گفتھ است و احتماًال 

این حدس می تواند . است، شروع کرده است ادبیات شفاھی مردم وجود داشتھدراساطیری کھنی کھ 
یمی تری قد بھ این شکل کھ نسخھ ھای .ھ ھای خطی شاھنامھ باشدیل تفاوت ھای زیاد نسخدالیکی از 

 می زنند در دوران حدساز جملھ داستان ھایی کھ . منبع کاتبان شده باشد،از این داستان ھای مستقل
یار، رستم و سھراب، داستان اسفندجوانی وی گفتھ شده باشد داستان ھای بیژن و منیژه، رستم و 

.اوش استاکوان دیو، و داستان سی
کھ بھ ظھور زرتشت (اشگشتاسب نامھ ماندن ناتمامی پس از اطالع از مرگ دقیقی و فردوس

ی کھ بھ نثر بوده است و منبع دقیقی در سرودن ابومنصوربھ وجود شاھنامھ )می پردازد
تا رفت )»تخِت شاِه جھان«( بھ دنبال آن بھ بخارا پایتخت سامانیان وگشتاسب نامھ بوده است پی برد 

( و بقیھ آن را بھ نظم در آوردکردهکتاب را پیدا  سید حسن تقی زاده حدس زده است کھ فردوسی بھ .
 بعد از کھ کھ پایتخت غزنویان است رفتھ باشد کھ با توجھ بھ تاریخ بھ قدرت رسیدن غزنویان، غزنھ

ی را ومنصورابفردوسی در این سفر شاھنامھ .)شروع کار اصلی شاھنامھ بوده است، رد شده است
 و شاھنامھ بوده استکھ از دوستان فردوسی (نیافت ولی در بازگشت بھ طوس، امیرک منصور 

کتاب را ) شده بودنوشتھابومنصوری بھ دستور پدرش ابومنصور محمد بن عبدالرزاق جمع آوری و 
. حمایت کنداودر اختیار فردوسی قرار داد و قول داد در سرودن شاھنامھ از 

ی ملی پرداختھ بود شاعری  بود با نام مسعودی حماسھ ھاکھ پیش از آن دو بھ نظم  دیگری شخص
اما ظاھرًا در زمان . بیت از شاھنامٔھ او در دست نیستچندمتاسفانھ امروز بیش از .مروزی

جالب توجھ است کھ شاھنامٔھ او در بحر تقارب نیست بلکھ در .داشتھ استفردوسی شھرتی بسزا 
).فاعیلن مفاعیلن فعولنم(بحر ھزج است 

: حال خود فردوسی میفرمایدبھر
 دانش ھمھ رفتھ اندباغ بر  ھرچھ گویم ھمھ گفتھ اندسخن

. ترین آثار ادبیات کھن فارسی و جھان می باشدبزرگ مھم ترین اثر فردوسی و یکی از شاھنامھ
یست و این داستان ھا از دیرباز در  فردوسی نساختٔھشاھنامھید دانست کھ بن مایھ ھای داستان ھای با

کھ مشابھتھای (یاتکار زریرانا،بندھشنمثًال در کتب پھلوی مانند . داشتھ اندرواجمیان ایرانیان 
یاری بھ قھرمانان و پھلوانان بسیحات، اشارات تلمینکرددو )بسیار با گشتاسب نامٔھ دقیقی دارد

ر نسک یشت ھا اشارات فراوانی بھ بسیاری از  دخصوصااوستاھمچنین در . داردوجودشاھنامھ
.شده است)پیشدادیان و کیانیان(شاھنامھشخصیتھای 

و شاید برای مدتی ( بھ این معنا کھ در آغاز .ی خوردمین قضیھ در تمام آثار حماسی بزرگ بھ چشم ا
نھ می گردد تا  دھان بھ دھان و از نسلی بھ نسلی سینھ بھ سیمردمداستان ھای حماسی در میان )مدید

. پدیدار شده و اثری بزرگ از روی آنھا می آفریندذوق توانا و با یآنکھ شاعر
 شاھنامٔھ منثور ابومنصوری بود کھ چندی پیش از داستان ھا، اصلی فردوسی در بھ  نظم کشیدن مأخذ

.بودیران دوست خراسان از روی آثار و روایات موجود گردآوری شده اآن توسط یکی از سپھداران 
ی  نامگخوتا اواخر روزگار ساسانی بھ نام دریز شایان ذکر است کھ کتاب بسیار عظیمی ن
روزبھ. کھ بھ یک معنا کتاب تاریخ رسمی شاھنشاھی بھ شمار می آمدبودتالیف شده )ی نامھخدا(

 بھ عربی  راآنیلھ و دمنھکل ابن مقفع مترجم ھمانیا »عبداهللا بن مقفع« کنیٔھ عربی باپسر دادویھ
 تقریبًا ھمٔھ تاریخنگاران سده ھای آغازین اسالمی بھ شمار مآخذاین کتاب یکی از .ترجمھ کرد

برابر پھلوی »خوتای«. یاد شده است خسرواننامٔھ شاھنامھ با نام درنامگی خوتااز .می آمد
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 ھم در معنی مشابھی برای خدا ھنوز.است کھ بھ معنی پادشاه بھ کار می رفتھ است»یخدا«
.دیده می شود»کدخدا«یی چون نامھا

 در آن دوران نھ بھ عنوان اسطوره بلکھ بھ شاھنامھین نکتھ دارای اھمیّت است کھ داستان ھای ا
یعنی فردوسی تاریخ ایرانیان و حماسھ ھای ملی آنان را بھ .ی شدندمعنوان واقعیّتی تاریخی تلقی 

.ی آنان رااسطوره ھانظم کشید نھ 
ی ملی اقدام کرد پیش از او دیگرانی نیز دست بدین حماسھ ھانخستین کسی نبود کھ بھ نظم ی فردوس

وی شاعری .شایستٔھ نامبردن است)ھمشھری فردوسی(یان دقیقی طوسی ماز آن .دکار یازیده  بودن
 بھ نظم شاھنامٔھ ابومنصوری اقدام کرد ولی ھنوز چندی از آغاز کارش نخستخوش قریحھ بود کھ 

فردوسی در شاھنامٔھ خود از . بھ دست یکی از بندگانش کشتھ شد و کار او ناتمام ماندکھشتھ بود نگذ
احتماًال برای (یقی بھ نیکی نام می برد و ھزار بیت از سروده ھای او را در کار خود می گنجاند دق

 صفا بھ ذبیح اهللا.استھزار بیت دقیقی مربوط بھ پادشاھی گشتاسب و برآمدن زرتشت ).قدردانی
.است کھ خوشبختانھ امروز جاافتاده و مقبول دادگشتاسپ نامھاین ھزار بیت لقب 

 سال بر اساس شاھنامھ ابومنصوری کار کرد و آن پانزدهی برای سرودن این کتاب در حدود فردوس
ھ ی از آنجا کھ بھ قول خودش ھیچ پادشاھی را سزاوار ھدیفردوس. شمسی پایان داد٣٧٢را در سال 

، مدتی آن را مخفی نگھ داشت و در این مدت )»ی کش سزاوار بودکسندیدم «(کردن کتابش ندید 
. بھ شاھنامھ افزودمروربخش ھای دیگری نیز بھ 

فردوسی کھ )ی در سن شصت و پنج سالگیشمس ھجری ٣٨٢در حدود سال ( از حدود ده سال پس
یم گرفت کھ کتابش را بھ سلطان محمود  تصمبود،فقیر شده بود و فرزندش را نیز از دست داده 

 را شروع کرد و اشاره ھایی را کھ بھ حامیان و شاھنامھتقدیم کند از این رو تدوین جدیدی از 
تدوین دوم . مدح سلطان محمود و اطرافیانش جای گزین کردودوستان سابقش شده بود، با وصف 

کھ بین پنجاه ھزار و )٣٨٩سال بھ حدس تقی زاده در ( ھجری شمسی پایان یافت ٣٨٨در سال 
. را در شش یا ھفت جلد برای سلطان محمود فرستادآنفردوسی .شصت ھزار بیت داشت

 نگاه ھم نکرد و پاداشی را کھ مورد انتظار شاھنامھ گفتھ خود فردوسی سلطان محمود بھ بھ
ری نیز بھ شاھنامھ  تا پایان عمر، فردوسی بخش ھای دیگواقعھاز این .فردوسی بود برایش نفرستاد

 ناامیدی و امید بھ بخشش بعضی از اطرافیان سلطان محمود از جملھ اظھاراضافھ کرد کھ بیشتر بھ 
آخرین اشاره فردوسی بھ سن خود یکی بھ حدود ھشتاد سال است . دارداختصاص»ساالر شاه«
کنون «(و شش سال و یکی بھ ھفتاد )»امیدم بھ یک باره بر باد شد/یک ھشتاد شدنزدکنون عمر «(

).»غنوده ھمھ چشم میشار فش/ بھ ھفتاد و ششآمدسالم 
 کھ آن را در سال است بایسنغریمقدمھکرده استین منبعی کھ بھ سال مرگ فردوسی اشاره اول

 کھ امروز نامعتبر شناختھ می شود بھ منبع دیگری اشاره مقدمھاین . ھجری شمسی آورده است۴٠٣
کھ (ین تاریخ را از مقدمھ بایسنغری نقل کرده اند، بھ جز تذکرة الشعراء ھماکثر منابع .نکرده است

محمدامین ریاحی، با توجھ . آورده استشمسی٣٩٨کھ مرگ او را در)یار نامعتبر استبسآن ھم 
ی فردوسیی کھ فردوسی بھ سن و ناتوانی خود و آثار پیری کرده است، نتیجھ گرفتھ است اشاره ھابھ 

. درگشتھ  است٣٩٨از سال حتمًا قبل 
 مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی یا گورستان از مرگ، جنازه فردوسی اجازه دفن در پس

 دفن نشدن او در گورستان مسلمانان را بھ دلیل علتمنابع مختلف .دخترش در طوس دفن شد
عطار نیشابوری .دانستھ اند)ی عروضینظام مقالھچھار(مخالفت یکی از دانشمندان متعصب طوس 

بر جنازه فردوسی »شیخ اکابر، ابوالقاسم« را بھ شکل نماز نخواندن داستانین ااسرارنامھدر 
دانستھ استین شخص را شیخ ابوالقاسم کُرّکانی اظفرنامھ حمداهللا مستوفی در مقدمھ وآورده  است 

»جرجانی«یا »یگرگانسم ابوالقا«در بعضی منابع دیگر نام این فرد .کھ مریدان زیادی داشتھ است
ین مسئلھ بھ کُرّکانی صوفی را اریاحی انتساب .نیز آمده است کھ احتماًال مسخ نام کُرّکانی است
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ی حدود سی سال داشتھ است از نظر فردوستھمت دانستھ است و از آنجا کھ او در ھنگام مرگ 
.گرفتھ استتاریخی نیز این مسئلھ را ناممکن 

 شمسی بھ دستور میرزا ١٢۶٣در سال .یران شدورامگاه او چندین بار  زمان دفن فردوسی آاز
 را تعیین کردند و ساختمانی آجری در آنجا آرامگاهعبدالوھاب خان شیرازی والی خراسان محل 

 انجمن آثار ملی بھ اصرار رئیس و نایب رئیسش ساختمان،پس از تخریب تدریجی این .ساختند
با جمع آوری ھزینھ این کار .شدتجدید بنا زاده، آرامگاه فردوسی ی تقمحمدعلی فروغی و سید حسن 

 ھجری شمسی شروع شد، آرامگاھی ساختند ١٣٠۴کھ از )بدون استفاده از بودجھ دولتی(از مردم 
شود مجددًا تخریب شد تا بازسازی ١٣۴٣این آرامگاه بھ علت نشست در . افتتاح شد١٣١٣درکھ 

.افت پایان ی١٣۴٧کھ این کار در 
 وجود دارد کھ عمدتًا بھ علت اشتیاق مردم عالقھ مند شاھنامھی فراوانی درباره فردوسی و افسانھ ھا

بیشتر این افسانھ ھا بھ آسانی با استفاده از شواھد . بھ وجود آمده اندنقاالنبھ فردوسی و خیال پردازی 
 است قصھ رفتن منبع پھلوی از این جملھ.تاریخی یا با استفاده از اشعار شاھنامھ رد می شوند

 راه قصھ از تیسفون بھ حجاز و حبشھ و ھند باالخره بھ ایران آمدنش بھ دست یعقوب لیث، شاھنامھ
 غزنویان درباریافتن فردوسی بھ دربار سلطان محمود، مسابقھ بدیھھ  سرایی فردوسی با سھ شاعر 

 قصھ فرار او غزنھ،امتش در ، قصھ ھای سفر فردوسی بھ غزنھ یا اق)عنصری، فرخی، و عسجدی(
 کردن شاھنامھ بھ سلطان اھدابھ بغداد، ھند، طبرستان، یا قھستان پس از نوشتن ھجونامھ، قصھ 

ی، قصھ فرستادن صلھ ای کھ فردوسمحمود بھ خاطر نیاز مالی برای تھیھ جھیزیھ برای دختر 
طال بھ پیشنھاد احمد بن  بھ جای نقرهسلطان محمود بھ فردوسی قول داده بوده است بھ شکل پول 

ی بھ دست فردوسی و پشیمانی سلطان حمامحسن میمندی و بخشیدن آن صلھ بھ فقاع  فروش و 
.یفردوسمحمود و ھم زمانی رسیدن صلھ طال با مرگ 

 ھائی کھ دھان بھ دھان و نسل بھ نسل نقل شده بود واسطوره کھ عزرا براساس داستان ھا ھمانطور
ی کاری بمراتب شگرف تر در بھ نظم آوردن تاریخ باستان فردوسوشت، تورات را بصورت نثر ن

.استایران کرده 
 کھ دائمًا از  اندی، ملک الشعرای او بودهغزنو فردوس سھ شاعر در دربار محمود ھمزمان

. عسجدی بودندوآنھا عنصری، فرخی .فردوسی بدگوئی میکردند

بطور خالصھ او تاثیرگذارترین شخصیت در .تجا داشت کھ میشد بیش از این درباره فردوسی گف
تاریخ ایران برای احیای ھویت ایرانی بعد از محو تمام آثار مدنیت ایران توسط بیابانگردان عرب 

بناھای عظیم و بلند و افتخاراتی کھ پادشاھان و قھرمانان ایرانی از کورش کبیر تا .بوده است
د آوردند، بعد از مدتی در باد و طوفان تاریخ فراموش ابومسلم خراسانی و دیگران برای ایران بوجو

ولی بنا ایکھ فردوسی با سی سال زحمت .شدند و خاطرات آن بعنوان درس تاریخ برایمان باقی ماند
شبانھ روزی بنیان نھاد، ھویت ایرانی و زبان فارسی را زنده کرد و این بنا را ھیچ باد و طوفانی 

شھ مظھر ایران دوستی باقی خواھد ماند و داروی شفای ایرانیان از نمیتواند خراب کند و برای ھمی
.درد ضحاکیان است

٣۵٠سالدری بلخیعنصر پارسی گوی، نام آور بھ شاعریبلخ حسن بن احمد عنصری ابوالقاسم
. فراخواندغزنھامیر نصر برادر سلطان محمود غزنوی، وی را بھ .ھجری قمری در بلخ زاده شد

عنصری در سال .دادود غزنوی بھ او توجھ نشان داد و بھ او عنوان ملک الشعرایی سلطان محم
. ھجری قمری درگذشت۴٣١
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سلطان . صفاریان، چغانیان و غزنویان شعر می گفتدرباردریفرخی بن جولوغ نیز با تخلص عل
۴٢١پس از مرگ محمود در سال .یی دربار منصوب کردالشعرامحمود غزنوی او را بھ ملک 

 مسعود غزنوی روی آورد و تا پایان عمر بھ ستایش این امیر سلطانھجری قمری، فرخی بھ دربار 
.بودغزنوی مشغول 

.ی خوش داشت و در نواختن بربط مھارت داشتآوازیت شده است کھ فرخی عالوه بر شاعری روا
، قطعھ، رباعی، یت است کھ در قالب ھای قصیده، غزلبدیوان شعر فرخی شامل بیش از چند ھزار 

.استترکیب بند و ترجیع بند سروده شده 
یان سروده شده است، ستایشگری و وصف در آن غزنو آن جا کھ بیشتر قصاید فرخی در دربار از

ی فرخی اشعاری نیز ھستند کھ نکات آموزنده اخالقی را در بر شعرھادر میان .بسیار زیاد است
.نین جوانی در غزنھ درگذشت ھجری قمری در س۴٢٩فرخی در سال .دارند

ھجری در گذشتھ ۴٣٢ ایرانی است کھ در سال شاعریعَسجَد بھ ناماوریز پسر منصورعبدالعز
. دربار سلطان محمود غزنوی بودانوی از شاعر.است

یا سالجقھ، یا آل سلجوق، نام دودمانی است کھ در قرن ھای ) میالدی1157–1037(یان سلجوق
شاملبر بخش ھای بزرگی از آسیای غربی، )یازدھم و دوازدھم میالدی(جری قمری  و ششم ھپنجم

.ایران کنونی، فرمانروایی داشتند
، )آرال( سامانی در اطراف دریاچھ خوارزم دورانیان در اصل غزھای ترکمن بودند کھ در سلجوق

.ی  زیستندمسیردریا و آمودریا 
 از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سالجقھ را بھ خود عدبیان کھ بھ اسالم رو آورده بودند، سلجوق

پسر سلجوق بنام میکاییل کھ بعد . دشمنانشان بسیار کمک کردندباگرفتند و بھ سامانیان در مبارزه 
)بھ قول مورخین(یفھ را بعھده داشت، چندین حکم جھاد برای مبارزه با طااز مرگ او ریاست این 

.کردکفار صادر 
این قبیلھ کھ یک  بار در زمان سلجوق بن .ی و طغرلچغرداشت بھ نامھای یبغو، یکاییل سھ پسر م

 بار دگر بعد از مرگ سلجوق بھ سرکردگی سھ پسر زاده اش بودند،دُقاق بھ دره سیحون کوچ کرده 
اما سامانیان از نزدیکی این طایفھ بھ پایتخت احساس خطر .یان کوچ کردندسامانبھ نزدیکی پایتخت 

.بردندین سالجقھ بار دگر از روی اجبار بار سفر بستھ و بھ بغرا خان افراسیابی پناه نابرابکردند؛ 
 چغری خودولی طغرل بھ کمک برادر .این حاکم از سر احتیاط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد

.کردنداز زندان رھایی پیدا کرد و با طایفھ خود بھ اطراف بخارا کوچ 
یل بن سلجوق برادر میکاییل دست بھ شورش اسرائلجوقی بھ ریاست  ھجری ترکان س۴١۶ سال در

از طرف دیگر گروھی از یارانش . زندانی کردھنداما سلطان محمود او را گرفت و در .زدند
.دست بھ شورش زدند

 برای رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکاییل بن سلطنتی سلطنت سلجوقیان را باید با خطبھ ابتدا
طغرل بھ کمک ابوالقاسم .در نیشابور دانست) میالدی1051( ھجری ۴٢٩یخ شوال سلجوق در تار

 ساالر پوژکان، کھ ھمواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند، بھ بھعلی بن عبداهللا جوینی معروف 
طغرل برای خود اسم اسالمی رکن الدین ابوطالب محمد را . را آغاز کردسلطنتنیشاپور وارد و 

طغرل وزیری با کفایت کھ او را . این نام و مقام مورد تأیید خلیفھ عباسی قرار گرفتوانتخاب کرد 
یر او بھ تدب داشت و سیاست و عمید الملک کندری خواجھ نظام الملک طوسی می  دانند بھ نام ھمرده

.طغرل بسیار کمک کرد
.ی در گذشت در سن ھفتاد سالگی در رسلطنت سال ٢۶ ھجری بعد از ۴۵۵ در رمضان سرانجام
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یطوس نظام الملک خواجھشناختھ شده بھ )یتوسیا (یطوسی حسن پسر علی پسر اسحاق ابوعل
 سلجوقیان دورهوزیر نیرومند دو تن از شاھان ) میالدی١٠٩٢ اکتبر١۴ کشتھ شده در ١٠١٨زاده (

ی بھ اوج یز در زمان ونوی نیرومندترین وزیر در دودمان سلجوقی بود و سلجوقیان .در ایران بود
.ی سو می دادسلجوقاو بیست و نُھ سال بھ سیاست درونی و بیرونی .نیرومندی رسیدند

از آنجا کھ دانش اندوزیش در شھر .بود)سبزوار(یھقبی حسن توسی از دھقانزادگان ابوعل
وی .وی در زمان پادشاھی غزنویان چشم بھ جھان گشود.ی شدمخواندهیطوسبود )طوس(توس

؛کھ با )قمری(۴۵۵ از برکناری عمیدالملک کندری در سال پس دیوانساالران و در آغاز از
یر الب ارسالن و ھمچنین آموزگار ولیعھد خردسالش ملکشاه شد و وز.تحریک خود او انجام شد

ملکشاه نظام الملکخواجھبا مرگ الب ارسالن .در این جایگاه بود)مرگاندکی پیش از ( سال ٢٩
ده یا ھژده سال نداشت بھ شاھی رساند و خود کار گرداندن کشور ایران را کھ یش از ھفبرا کھ 
ی کاردانبھ کوشش او کھ مرد . دچار گرفتاریھا و نابسامانیھای بسیاری بود بھ دست گرفتاکنون

یاری در کشور بسبود گرفتاریھای بسیاری از دستگاه سلجوقی دور شد و ملکشاه با نیرو و چیرگی 
.رسیدبھ شاھی 

یوانداران ایرانی سازمان دیوانی سامانیان را بازسازی د نظام الملک کوشید تا بھ یاری دیگر خواجھ
. وضع اقتصادی کشور گامی بردارد گرچھ چندان کارگر نیفتادبھبودکند و در راستای پیشبرد و 

در .یشانش از زمینداران بزرگ آن زمان ایران بودندخو ھمچنین خود و فرزندان و نظام الملک
.ه شد خاندانش در تار و پود سیاسی و اقتصادی کشور افزودنفوذدوران وزارت او بر دارایی  و 

 کھ در آن زمان زیر فشار و ستم زمینداران دیگر بودند کشاورزاناین رویکرد او را از طبقھ 
.ی ساختمدورتر 

ان و مدیران بسیاری  نظامیھ بود کھ در آن دبیرنام دیگر کارھای وی ساخت آموزشگاھھایی بھ از
چون موسس این .ی پھناور سلجوقیان گمارده شدندمرزھاآموزش دیدند و بھ اداره و گرداندن 

.دادندیھنظامنام ھمین خاطر بھ این مدارس بھبودمدارس خواجھ نظام الملک 
:یز بھ کار رفتھ استنیسعد نظامیھ بھ ھمین معنا در این بیت از کلمھ

 شب و روز تلقین و تکرار بودبودادرار در نظامیھ مرا
این دو نبرد .ینی این دو بر ضد ھم گذشتتوطئھ چی از زندگی او بھ نبرد با حسن صباح و بخش

. کھ اختالف دینیشان در گسترش آن نقش داشتداشتندسیاسی و نظامی گسترده ای با یکدیگر 
.لملک می دانند نظام اخواجھین نگارش کتاب سیاستنامھ را بھ دست ھمچن

 خواجھ اختالفاتی پیشامد کھ سرانجام بھ کنار گذاشتن و واپسین سالھای پادشاھی ملکشاه میان او در
)ھجری(۴٨۵ رمضان١٠وی در . انجامیدخواجھ نظام الملکاو از وزیری وسپس ترور مشکوک 

انشاه بھ دست  بھ بغداد می رفت در نزدیکی صحنھ در کرماصفھانھنگامی کھ با اردوی شاھی از 
یده بود با ضرب کارد بر سینھ و رگش زخمی شد و یک روز پس پوشکسی کھ رخت صوفیان را 

بیست روز پس از مرگ او . در آن زمان بھ اسماعیلیان پیوند دادندراکشتن او .از آن درگذشت
زھر  برپایھ برخی حدسھای تاریخنویسان بھ دست ھواخواھان خواجھ بھ او وملکشاه نیز درگذشت 

.بودخورانده شده 
 میوه توطئھ ترکان خاتون زن ملکشاه می دانند چرا رای تاریخنویسان نیز برکناری و مرگ او برخ

. مخالف بودمحمودکھ نظام الملک با ولیعھدی پسر وی 
برخی این فرد را نیز انگیزاننده . جایگزین وی ساخترا پس از برکناری او تاج الملک قمی ملکشاه

.ی دانندمکشتن خواجھ
 نامبرده بی درنگ پس از انجام عملیات بھ دست کھ کشنده وی را بوطاھر ارانی نوشتھ اند نام

.پاسداران خواجھ کشتھ شد
ی حکومت یکپارچھ مانند حکومت دوره ساسانی و الگو نظام الملک در کتاب سیاستنامھ از خواجھ

انند بوییان، سامانیان و حتی ی کردند مالگوبرداردولتھای پس از اسالم کھ از این دولت 
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وی دشمن سرسخت جریان فئودالی زمان .ی دفاع می کردآرمانغزنویان بھ عنوان الگوی یک نظام 
ی کشور می انجامید، اگر چھ خود گوی پیشی را در گسترش زمینھایش پراکندگبود کھ بھ دید او بھ 

ان غُز بود کھ می خواستند وی دشمن سرسخت سر.ینداران زمان خود می ربودزماز بزرگ ترین 
ینی خودمختار و بھ دور از دید دولت مرکزی داشتھ باشند و تا توانست کوشید سرزمبرای خویش 

 فشار بایرومندی خانواده شاھی و ترکان خویشاوند با آنھا پیشگیری کند و در سر این راه نیز ناز 
.ھمینان از کار کنار گذاشتھ شد

ی عامی و بی سواد بودند امر کشورداری را بدو مردانه نامبرده کھ  درازای وزارت وی دو پادشادر
. سرکشان کامیاب بودسرکوبسپرده بودند و او نیز تا جایی در 

. و در آیین خود نیز بسیار متعصب بودبود نظام الملک پیرو کیش سنی و شافعی خواجھ
برای نمونھ ام ھر کاری باز بود، و دستشان برای انجبودند او دارای نفوذ و دارایی فراوانی خاندان

 دستور داد جعفرک؛ دلقک ۴٧۵ کھ فرمانروای بلخ بود در سال جمال الملکیکی از پسرانش بھ نام 
 بارگاه شاھی بیرون آوردند و بھ گناه بھ ریشخند گرفتن نظام الملک زبانش را از ازویژه ملکشاه، را 

! بیرون بیاورندسرشپس 
یار بی رحم بود چنانکھ داماد خود را کھ از پدر زن بسورد با مخالفانش  نظام الملک ھم در برخخود

. خواجھ و دستور شاه کور کردند و بھ زندان انداختندتوصیھخود نزد شاه گلھ کرده بود بھ 
ھمھ اینھا ھمانگونھ کھ .یر فرمان داشتندز نظامیھغالمانین خاندان وی سربازانی را بھ نام ھمچن

 خواجھ بیمناک نمود بھ ویژه اینکھ خواجھ نیز با وی بھ درشتی برخورد ازگفتھ شد ملکشاه را
.یشھ حذف او افتاداند پس در .می کرد

ھمچنین وی در پردازش تقویم جاللی با .می دانند)یرالملوکسیا ( را نویسنده کتاب سیاست نامھ او
ھمچنین .میل شد ھجری تک۴۵١ی داشت، این تقویم در سال ھمکاردانشمندانی ھمچون خیام 
نظامیھ ھای . محمد غزالی از آموزگاران آن بود بھ دستور او برپا شدامامدانشگاه نظامیھ بغداد کھ 

. اصفھان، نیشابور، بصره، موصل و ھرات بودنددرمشھور دیگر 

ی حامد محمد بن اب:نام کامل عربی وی) میالدی1111–1058( محمد فرزند محمد غزالیامام
 فقیھ ایرانی عالم، فیلسوف، ، االسالم زین الدین الطوسیحجة ملقب بھ ،غزالی الشافعی المحمد

شناختھAlgazelناماو در غرب بیشتر با .ویکی از بزرگترین مردان تصوف سده پنجم ھجری
. استشده

.دیده بھ جھان گشود)طوس(ی قمری در توس ھجر۴۵٠ امام محمد غزالی بھ سال حجت االسالم
پدرش مردی از صالحان زمان خود بود کھ از . خود فرا گرفتزادگاهدوران کودکی را در تعالیم 

آنچھ میرشت در دکانی در بازار پشم فروشان میفروخت و بدین .ی می کردزندگرشتن پشم ، گذاران 
یھان پدر امام محمد غزالی اھل ورع و تقوی بود و غالبا در مجالس فق.ی می گفتندغزالسبب او را 

رختاین دو ھنوز خردسال بودند کھ او از جھان .محمد و احمد:دو پسر داشت. می یافتحضور
ی نام الراذکانطبق وصیت وی، پسرانش را بھ یکی از دوستانش کھ ابوحامد احمد بن محمد .بربست

ایان  میراث پدر بھ پکھآن مرد نیز بھ وصیت عمل کرد تا آنگاه .داشت و صوفی مسلک بود سپردند
من مردی فقیر . شما بکار بردموجھھر چھ از پدر برای شما مانده در «:روزی بھ آنھا گفت.رسید

 بھ مدرسھ ای بروید تا با آنچھ بھ عنوان فقھھستم و از دارایی بی نصیب، اکنون باید برای تحصیل 
 احمد ناگزیر محمد و برادرش.» سخت کیسھ تھی استمراماھیانھ می گیرید، نانی بدست آورید کھ 
ابوحامد محمد غزالی بی اندازه . و بھ تحصیل ادامھ دادندرفتندبھ یکی از مدارس طالب در نیشابور 

 دینی و ادبی را نزد احمد الراذکانی فراگرفت و سپس مدتی در یکی از علوم.باھوش و تند ذھن بود
بعد از مدتی .یل رفت آنگاه بھ گرگان نزد امام ابونصر اسماع.یل پرداختتحصمدارس طوس بھ 

 خود، طوس برگشت و مدت سھ سال در طوس بھ مطالعھ و تکرار دروس زادگاهدوباره بھ 
.پرداخت
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ی بھ نیشابور رفت و در آنجا با امام الحرمین ابی قمر ھجری ۴٧٠ی حامد محمد الغزالی در سال اب
تحصیالت .الزمش بود ھجری قمری بود، م۴٧٨ کھ در سال وفاتشالمعالی الجوینی آشنا شد وتا 

 علم اختالف مذاھب ، جدل ، منطق و فلسفھ ھم دانش اندوخت تا آنجا کھ درغزالی تنھا فقھ نبود، او 
در میان چند تن شاگردان ابوالمعالی جوینی کھ ھمگی از علماء و . تفوق یافتخودبر ھمھ اقران 

 از بعد.چنین شاگردی بخود میبالید دوره بودند بر ھمھ تقدم یافت و امام الحرمین بداشتن آنفضالی 
ی ، وزیر سلطان طوسوفات استادش امام الجوینی، محمد غزالی بھ قصد دیدار خواجھ نظام الملک 

 الملک را در لشکرگاھش نظاموی .ملکشاه سلجوقی پسر آلپ ارسالن از نیشابور بیرون آمد
اکرامش کرد و بر . آمدش خوشبود کھ ھم شھریش نیز ،نظام الملک از غزالی.مالقات نمود

سپس او را بھ تدریس در . زیستاودیگران مقدم داشت و غزالی مدت شش ماه در کنف حمایت 
.کردنظامیھ بغداد و توجھ بھ امور آن مأمور 

ویامیخبھ ) میالدی1131–1048(یم خیام نیشابوریابراھیم غیاث الدین ابوالفتح عُمَر بن حک
 از ریاضی دانان، اخترشناسان و او. نامیده شده استھمالنیسابورییامی خویام نیشابوریخ

یگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و پاگرچھ .شُعرای بنام ایران در دوره سلجوقی است
ی آوازه وی بیشتر بھ واسطھ نگارش رباعیاتش است کھ شھرت ولبوده است،حجةالحقدارای لقب 

فیتزجرالد .نموده اند بھ اغلب زبان ھای زنده ترجمھ رایات خیامرباعھ افزون بر آنک.ی داردجھان
.ی در مغرب زمین گردیده استورباعیات او را بھ زبان انگلیسی ترجمھ کرده کھ بیشتر مایھ شھرت 

ی ایران در زمان وزارت خواجھ گاھشماریکی از برجستھ ترین  کارھای وی را می توان اصالح 
وی در .بود، دانست) ھجری قمری۵٩٠-۴٢۶(وره سلطنت ملک شاه سلجوقی نظام الملک، کھ در د

نقش خیام در حل معادالت درجھ سوم و .بودریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد 
 بھ عنوان ریاضی دانی برجستھ در تاریخ علم ثبت رامطالعاتش در باره اصل پنجم اقلیدس نام او 

.کرده است
 سینا و شماری نیز وی را شاگرد امام موفق نیشابوری ابنیسان، خیام را شاگرد ی از تذکره نوشمار

چون از . مبنی بر این کھ خیام شاگرد ابن سیناست، بسیار بعید می نمایدقولنقل  چند ھر.نوشتھ اند
خیام در جایی ابن سینا را استاد خود می داند اما این . ھم تفاوت زیادی داشتھ اندبالحاظ زمانی 

.استچون خیام از لحاظ فلسفی تابع او بوده .ی ابن سینا، بی شک معنوی استستادا
.ی مانده استبرجا رباعی ١٠٠ین از وی ھم اکنون بیش از ھمچن
فقھ را در میانسالی در محضر امام موفق . شدزاده خیام در سده پنجم ھجری در نیشابور عمر

برخی نوشتھ اند کھ او .اختر شناسی را فراگرفت حکمت و فلسفھ،نیشابوری آموخت؛ حدیث، تفسیر، 
. یونانی فرا گرفتھ بودزبانفلسفھ را مستقیما از 

 ھای ھ قاضی القضات سمرقند، کتابی درباره معادلابوطاھر، تحت حمایت و سرپرستی ۴۴٩ حدود در
 نظام با فی البراھین علی مسائل  الجبر و المقابلھرسالھ نام تحتدرجھ سوم بھ زبان عربی نوشت 

ین اپس از . طوسی رابطھ ای نیکو داشت، این کتاب را پس از نگارش بھ خواجھ تقدیم کردالملک
 می رود تا اصفھاندوران خیام بھ دعوت سلطان جال الدین ملکشاه سلجوقی و وزیرش نظام  الملک بھ 

بھ مدیریت او .یم می شودمقاو ھیجده سال در آن جا .سرپرستی رصدخانھ اصفھان را بھ عھده گیرد
. اصالح تقویم را تنظیم می کندطرح)۴۵٨حدود (زیج ملکشاھی تھیھ می شود و در ھمین سال ھا 

 مشھور است، اما پس از مرگ ملکشاه بکار ملکشاهتقویم جاللی را تدوین کرد کھ بھ نام جالل الدین 
 ھرچند بھ اختربینی ین در دربار خدمت می کرداختربدر این دوران خیام بھ عنوان .گرفتھ نشد

رسالھمھم ترین و تأثیرگذارترین اثر ریاضی خود را با نام )۴۵۶(سال ھادر ھمین .اعتقادی نداشت
 را نسبت ھا می نویسد و در آن خطوط موازی و نظریھ را من مصادرات اقلیدسمااشکلفی شرح 

ی مھری قرار گرفت و بپس از درگذشت ملکشاه و کشتھ شدن نظام الملک، خیام مورد .شرح می دھد
 در مرو کھ بھ اقامت اصفھان را بھ قصد ۴٧٩ بعد از سال .کمک مالی بھ رصدخانھ قطع شد
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قسطاسویزان الحکمم آن جا دراحتماًال .عنوان پایتخت جدید سلجوقیان انتخاب شده بود، ترک کرد
ھمین سال ھا نوشتھ شده احتماًال در )مسائلی در حساب(الحساب مشکالت رسالھ. نوشتراالمستقیم

.است

یھات خیام بسیار استفاده کرده است، تا حدی کھ از تشب ھدایت بر این باور است کھ حافظ از صادق
ھر چند کھ بھ نظر او افکار حافظ بھ فلسفھ خیام . شمار می آیدبھمتفکرترین و بھترین پیروان خیام 

را با الھامات شاعرانھ و تشبیھات رفع کرده صادق ھدایت حافظ این نقص نظرنمی رسد، اما بنا بھ 
اما . بھ قدری شراب را زیر تشبیھات پوشانده کھ تعبیر صوفیانھ از آن می شودنمونھ است و برای 

:ی گویدمبرای نمونھ حافظ درباره بھشت با ترس سخن .یام این پرده پوشی را نداردخ
یٔھ بید و لب کشتسامت شمر این  غنیتو و لیکن زیـنھاراست فـردوس لطیـف باغ

:ی گویدم خیام بدون پرده پوشی اما
 آنجا می ناب و انگبین خواھد بودین خواھد بودعیند بھشت و حور گو
چون عاقبت کار چنین خواھد بودیدیم چھ باک؟ گز ما می ومعشوقھ گر

ھرچند کھ اوج . استده اخترشناس شناختھ شو جھان خیام بھ عنوان یک شاعر، ریاضیدان در
این در . دانستفیتز جرالد شعرھای وی بھ وسیلھ ترجمھشناخت جھان از خیام را می توان پس از 

 شماری از شعرھای ترجمھ شده بھ وسیلھ فیتز جرالد را پژوھشگرانحالی است کھ بسیاری از 
 ایرانی ھا و غربی ھا  این خود سبب تفاوت ھایی در شناخت خیام در نگاهوسروده خیام نمی دانند 

واس الیوت او را بھ نماد فلسفھ شرق .یرات خیام بر ادبیات غرب از مارک تواین تا تیتأث.شده است
.شاعر محبوب روشنفکران جھان تبدیل کرده است

یکی از این افسانھ ھا از این قرار است کھ خیام .یی چند پیرامون خیام وجود داردافسانھ ھا
:پس خیام چنین سرود. میش را شکستکوزهشد ولی بادی وزید و می خواست باده بنو

 بر من در عیش را بستی، ربییربیق می مرا شکستی، ابر
 خاکم بھ دھن مگر کھ مستی، ربیی کنی بدمستیم می خورم و تو من

 و برای پوزش پس خیام پشیمان شد.ی را سیاه کردو چون این شعر کفرآمیز را گفت خدا روی پس
:از خدا این بیت را سرود

 آن کس کھ گنھ نکرد چون زیست بگو کیست بگوجھان گنھ در این ناکرده
 بگو فرق میان من و تو چیست پس دھیمکافات بد بد کنم و تومن

اینکھ این البتھ جدا از افسانھ ھا در . سفید شددوباره چون اینگونھ از خداوند پوزش خواست رویش و
.ی شک استجادو رباعی باال از خیام باشند 

عده .یام با شاگردان از نزدیکی مدرسھ ای می گذشتندخ افسانھ ای دیگر، چنین آمده کھ روزی در
را بھ )شامل سنگ و خشت و غیره( چارپایانی، مدام بارھایی وای، مشغول ترمیم آن مدرسھ بودند 

یکی از آن چارپایان از وارد شدن بھ مدرسھ ابا می کرد .مدندیرون می آبداخل مدرسھ می بردند و 
چون خیام این اوضاع را دید، جلو رفت و در گوش . او را وارد مدرسھ کندنبودو ھیچ کس قادر 

پس از این کھ خیام بازگشت، شاگردان .سپس چارپا آرام شد و داخل مدرسھ شد.یزی گفتچچارپا 
یدند کھ ماجرا چھ بود؟پرس

ین مدرسھ بود و پس از مردن، بھ این شکل در آمده و ھم بازگفت کھ آن خر، یکی از محصالن یامخ
و می ترسید کھ وارد مدرسھ بشود و کسی او ) بھ نظریۀ تناسخاشاره(دوباره بھ دنیا بازگشتھ بود 

:من این موضوع را فھمیدم و در گوشش خواندم. گرددشرمندهرا بشناسد و 
 نامت ز میان مردمان گم گشتھ ھُم گشتھبَلی رفتھ و باز آمدها

 ریشت ز عقب در آمده دم گشتھ گشتھسم ھمھ جمع آمده و ناخن

. بھ درون مدرسھ رفتن در دادتن چون متوجھ شد کھ من او را شناختھ ام، و
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: سھ یار دبستانیھمچنین
ار دبستانی معروف بوده اند کھ در  بھ سھ یالملک روایتی خیام، حسن صباح و خواجھ نظام بھ

ی فرقھ اسماعیلیھ را بھ عھده گرفت، خواجھ نظام رھبرحسن .بزرگی ھر یک بھ راھی رفتند
 خیام شاعر و متفکری گوشھ گیر گشت کھ در آثارش والملک سیاست مداری عظیم الشان شد 

. فلسفھ ھستی و جھان وجود داردازاندیشھ ھای بدیع و دلھره و اظطرابی 
 کودکی با ھم قرار گذاشتند کھ ھر کدام بھ جایگاھی زمانیھ داستان سھ یار دبستانی این سھ در برپا

ھنگامی کھ نظام الملک بھ وزیری سلجوقیان رسید بھ خیام .رساندرسید آن دو دیگر را یاری 
یت داری  گرداگرد آن سامان را پیشنھاد کرد، ولی خیام گفت کھ سودای والوفرمانروایی بر نیشابور 

.پرداخت کنند ده ھزاردینار مقرری برای او تعیین کرد تا در نیشابور بھ او نظام الملکپس .ندارد
 کرده است این داستان سند معتبری ندارد و تازه اشاره کھ فروغی در مقدمھ تصحیحش از خیام چنان

د کھ خیلی بعید  سال عمر کرده باشن١٢٠ دو باید بیش از ھراگر راست باشد حسن صباح و خیام 
. خیام ھم بھ این داستان اشاره نکرده استمعاصرانبھ عالوه ھیچ یک از .است

.کردیام آثار علمی و ادبی بسیار تالیف خ
نوروزنامھ . را در دانش ھواشناسی نوشتاالمکنت میزان الحکمت را درباره فیزیک و لوازم او

 ھجری ۴٩۵ادشاھان ایرانی بوده و در حدود  آیین پو اوست کھ در پدیداری نوروز  دیگراثر ادبی
 در ١٧۴٢کتاب جبر و مقابلھ خیام با تالش دانش پژوھان اروپایی در سال .شده استقمری نگاشتھ 

ی فرانسو توسط تنی چند از دانشمندان ١٨١۵این کتاب در . کتابخانھ ھای لندن یافتھ شدازیکی 
.ترجمھ و منشر شد

ملھ بزرگترین قصیده  سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی بھ  شمار از ج)1190–1120(یخاقان
شاعرخاقانی، .وی در شھر تبریز درگذشت. در شروان یا شیروان دانستھ اند راوالدت او.ی آیدم

ین ابیات شروع اتوانای ایرانی، قصیده پندآموز و مشھوری درباره مدائن و ایوان مدائن دارد کھ با 
:می شود

دانعبرت آئینھ ایوان مدائن را  دیده نظرھانازبرت بین  ای دل عھان
 بر خاک مدائن ران، وز دیده دوم دجلھ کنمدائنبھه دجلھ منزل  ر زیک ره

وی حکمت و اصول فقھ را .در سھرورد از توابع زنجان زاده شد)1191–1155(ی سھرورد
ورازی در مراغھ آموخت و در علوم حکمی و فلسفی سرآمد شد  مجدالدین جبلی استاد فخر نزد

.و حدت ذھن و نیک اندیشی بر بسیاری از علوم اطالع یافتوت بقوت ذکا
 کردن در داخل ایران پرداخت و از بسیاری از سفری پس از پایان تحصیالت رسمی، بھ سھرورد

ین دوره بود کھ بھ راه تصوف در واقع در ھم. شدآنانمشایخ تصوف دیدن کرد و بسیار مجذوب 
سفرھای وی رفتھ رفتھ گسترده تر . و عبادت و تامل گذرانداعتکافاقتاد و دوره ھای درازی را بھ 

او را بسیار مجذوب خود »سوریھ« نیز رسید و در این سفر، مناظر شام شاماتشد و بھ آناتولی و 
صالح الدین «پسر »ملک ظاھر«در یکی از سفرھا از دمشق بھ حلب رفت و در آنجا با.نمود

ملک ظاھر کھ محبت شدیدی .مالقات کرد)سردار معروف مسلمانان در جنگ ھای صلیبی(»ایوبی
 صوفیان و دانشمندان داشت، مجذوب این حکیم جوان شد و از وی خواست کھ در دربار بھنسبت 

ر داشت، شادمانھ سھروردی کھ عشق شدیدی نسبت بھ مناظر آن دیا. حلب ماندگار شوددروی 
.یشنھاد ملک ظاھر را پذیرفت و در دربار او ماندپ

 وی در بیان معتقدات باطنی در برابر ھمگان، و بودن سخن گفتن ھای بی پرده و بی احتیاط اما
 می شد کھ با ھر کس بحث کند  بر وی پیروز شود، و آنزیرکی و ھوشمندی فراوان وی کھ سبب 

 عواملی بود کھ دشمنان فراوانی مخصوصا از میان ازو تصوف،  استادی وی در فلسفھ ھمچنین
.آوردعلمای قشری برای سھروردی فراھم 



191

 دین می گوید، از ملک ظاھر خواستند کھ او اصول بھ دستاویز آن کھ وی سخنانی برخالف عاقبت
شکایت  آن ھا خودداری کرد، بھ صالح الدین ایوبی خواستھچون وی از اجابت .را بھ قتل برساند

. متھم کردند و علمای حلب خون او را مباح شمردندالحادمتعصبان او را بھ .بردند
یھ را از دست صلیبیون بیرون آورده بود و برای حفظ اعتبار خود بھ سور الدین کھ بھ تازگی صالح

ش پسربھ ھمین دلیل، .یاج داشت، ناچار در برابر درخواست ایشان تسلیم شداحتتایید علمای دین 
 ھجری قمری بھ زندان ۵٨٧ فشار قرار گرفت و ناگزیر سھروردی را در سال تحتملک ظاھر 
علت مستقیم وفات وی . سال داشت٣٨وی در ھنگام مرگ، . جا از دنیا رفتھمانافکند و شیخ 

.)البتھ مشھور آن است کھ سھروردی بھ دلیل گرسنگی از دنیا رفت.(یستنمعلوم 
او . آورد کھ بعد از مرگش وسعت یافتبوجود را  فلسفی اشراقمکتبی کسی است کھ سھرورد

سھروردی را رھبر افالطونیان . ھفتم ارائھ کردقرننظریھ خود را در اواخر قرن ششم و اوایل 
 اش را حکمت اشراق نامیده بود کھ بھ معنای درخشندگی و فلسفھاو خود .جھان اسالم لقب داده اند
auroraتین آن را  الاقوامبرآمدن آفتاب است و  conurgensاما این تفکر فلسفھ . نام نھاده اند

ص  ی نیست و در آن آرای افالطون و ارسطو و نوافالطونیان و زرتشت و ھرمس و افالطونخا
. و آرای نخستین صوفیان مسلمان در ھم آمیختھ است)مصر باستان( تحوتاسطوره

ست از این جھت کھ بھ عقل اعتقاد دارد، اما  افلسفھ. سھروردی ھم فلسفھ ھست و ھم نیستمکتب
 از این نظر کھ کشف و شھود و اشراق را شریف ، استعرفان.عقل را تنھا مرجع شناخت نمی داند

او بھ سختی بر ابن سینا می تازد و از کلیات و . می شناسدشناختمرتبھ ترین مرحلھ ترین و بلند
ن سینا ایراد می گیرد کھ چرا اظھار داشتھ کھ در ھر شناسی اببر وجود.کندمثل افالطون دفاع می 

. امری حقیقی است و ماھیت امری اعتباری، و برای تحقق محتاج وجود استوجودشئ موجود، 
. حکمت اشراق، ماھیت امری حقیقی است و وجود امری اعتباریطبقدر حالی کھ 

قیقت الھی کھ درجھ روشنی آن ھمان ح. داده استنام»نوراالنوار«ی وجودشناسی خود را سھرورد
 با کمک چیز دیگر و نسبت بھ آن تعریف کرد، زیرا تمام تواننور را نمی .چشم را کور می کند

ھمان »نور مطلق«یا »نوراالنوار«. طبعا باید با نور تعریف شوندواشیا با نور آشکار می شوند 
سب کرده اند و جھان ھستی چیزی  موجودات، وجود خود را از این منبع کتماموجود مطلق است و 

بھ ھمین دلیل سلسلھ مراتب موجودات . گوناگون روشنایی و تاریکی نیستدرجاتجز مراتب و 
و نوری کھ »اشراق«دارد، یعنی بھ میزان درجھ »نوراالنوار« نزدیکی آن ھا با درجھبستگی بھ 

. بھ آن ھا می رسدنوراالنواراز 

ی میکردند کھ دوران رفاه و پیشرفت حکمران) میالدی1279–960( چین سلسلھ سانگ در
.صنعتی بوده

. شده استساختھدر چین  آبی ستاره شناسی توسط سو سانگ برجدر این دوران 

)ھجری۴۶۵-۴۵۵( بن جغری  ارسالنآلپ محمد عضدالدولھ
 رسید و وزارت را بھ عمید الملکسلطنت بعد از مرگ عمویش طغرل بھ  سلجوقی ارسالنآلپ

یک رقیب عمید الملک یعنی خواجھ نظام الملک تحراما بعد از مدتی آلپ ارسالن بھ .کندری سپرد
. نظام الملک طوسی منتقل شدخواجھطوسی او را بھ قتل رساند و نفوذ او بھ 

او بھ قصد گسترش اسالم بھ ارمنستان .ی شدسپریشتر عمر آلپ ارسالن در جنگ با عیسویان ب
 با حملھ ۴۶۴ از غلبھ بر آن سرزمین در سال بعداما .رزمین غالب شدحملھ کرد و بر آن س

این جنگ با شکست رومیان و دستگیر شدن .شدارمانیوس دیوجانوس امپراتور روم مواجھ 
.یدرسارمانیوس دیوجانوس بھ پایان 
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او در روزھای آخر عمرش . ترکھا کشتھ شدازه ای  عد  ھجری بھ دست۴۶۵ ارسالن در سال آلپ
 وستم می کنند، بنابراین با لشکری برای سرکوبی ظلمنید کھ ترکھا در بخارا و سمرقند بھ مردم ش

ی مخالف کشتھ شد و سر انجام پیکر او را بھ مرو منتقل ترکھااما بھ دست یکی از .آنھا حرکت کرد
.کردند

)ھجری۴٨۵-۴۶۵(ملکشاه
.ظام الملک بھ کرسی سلطنت نشست کمک خواجھ نبھ پسر آلپ ارسالن بعد از مرگ پدرش ملکشاه

 توانست بھ تمام رقیبان سلطنتی خود از جملھ نظام الملکاو بھ کمک فراست و دانایی خواجھ 
بعالوه اینکھ توانست سرزمین ھای تحت اشغال سلجوقیان را .کندشاھزادگان مدعی سالجقھ غلبھ 

 فاطمیون مصر و انطاکیھ از  می توان بھ باز پس گیری سمرقند ازاواز متصرفات .گسترش بدھد
 عرب، گرجستان، ارمنستان، آسیای صغیر و شام از دیگر محدوده ھای عراق.روم شرقی نام برد

.دنیباشمتخت تصرف او 
 بود، بعد از بر کناری خواجھ نظام الملک و شده ھجری آغاز ۴۶۵ ملکشاه کھ در سال حکومت

عاقبت خواجھ نظام الملک در .ا پیش گرفت زوال ربھ حرکت رو ،روی کار آمدن تاج الملک قمی
ملکشاه نیز در . ھجری کشتھ شد۴٨۵ ابوطاھر در سال نامنھاوند بدست یکی از اسماعیلیان بھ 

.گفتھمان سال زندگی را بدرود 
یانسلجوق پاره شدن چند

 بھ ایاالت و والیات مختلف تقسیم کرده بود ورابھ علت گسترش حکومت سالجقھ، ملکشاه کشور 
.ھر والیت را یکی از شاھزادگان،امراء یا اتابکان اداره می کرد

 و قدرتی کھ ملکشاه بھ آنھا داده بود، بعد از مدتی عھدینان بھ علت دوری از اصفھان پایتخت آن ا
سلسلھ خوارزمشاھیان بھ دست انوشتکین غزجھ کھ . کردندمستقلشروع بھ تشکیل حکومتی جدا و 

در کرمان سلسلھ سالجقھ .اتابکان نیز برای خود دم از استقالل زدند.شدیکی از امراء بود تأسیس
از طرف دیگر اتابکان آذربایجان و اتابکان . سلسلھ سالجقھ روم بوجود آمدرومکرمان و در 

. ادعای استقالل کردندھملرستان 
سلھ حکومت یان دانست کھ بر تمام تصرفات این سلسلجوق را می توان آخرین پادشاه  محمدسلطان

 بدرود گفت بین پسران و شاھزادگان سلجوقی جدال سنگینی در راپس از اینکھ ملکشاه زندگی .کرد
این . محمود و پسر بزرگ برکیارق جنگ بر سر تاج و تخت سر گرفتاوابتدا بین دو پسر .گرفت

 بعد از مدتی اما. با پیروزی محمود بھ پایان رسید و برکیارق زندانی شداصفھانجدال عاقبت در 
. اثر بیماری آبلھ در گذشت و قدرت دوباره بھ برکیارق بر گردانده شدبرمحمود 

 گنجھ را بر عھده داشت سر بھ شورش علیھ برادر سلطنت پسر دیگر ملکشاه کھ در آن موقع محمد
یکی ھمدان رخ داد و با شکست محمد بھ پایان رسید، پنج نزدبجز جنگ اول کھ در .خویش برداشت

۴٩٨اما برکیارق در سال . با صلح بین دو برادر بھ پایان رسیدعاقبتنگ دیگر نیز رخ داد کھ ج
. صلح با برادرش محمد در گذشت و امور بھ محمد منتقل شدازھجری یک سال بعد 

 خود سنجر واگذار کرد و خود امور دیگر برادر محمد امور مربوط بھ خراسان را بھ سلطان
یر و عراق عرب بخاطر از بین رفتن قدرت خلفای صغشام، آسیای .رفتتصرفات را بھ عھده گ

.عباسی در فرمان او بود
یرانایان شرق سلجوق

سلجوقیان شرق بھ :یران تقریبًا بھ دو قسمت تقسیم شدا از آنکھ سلطان محمد در گذشت سلطنت بعد
ن سنجر در دوران سلطا. و سلجوقیان غرب بھ دست محمودمحمددست سلطان سنجر برادر سلطان 

ی را پشت سر گذاشت، اما قسمتی از کشور یعنی خراسان بھ فراوانسلطنت خود کشمکش ھای 
۶٢ سالگی و بعد از تقریبًا ٧٢عاقبت سنجر در سن . اختیار خود داشتدرپایتختی مرو را کامًال 

و سنجر برای خود جانشینی نداشت . ھجری زندگی را بدرود گفت۵۵٢سالسال سلطنت در 
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 ھجری بھ دست ۵٧٧اما در سال .ین محمود بھ جای او بر تخت نشستالدخواھر زاده اش رکن 
.ی کور شد و باقی زندگی را در زندان بھ سر برد تا در گذشتسلجوقیکی از سرداران 

.رفت سلجوقیان شرق با مرگ سنجر از بین دودمان
کشور را با امپراطوری سالجقھ آتاتورک جھت ایجاد ھویت برای ملت ترکیھ،  آغاز تاریخ آن 

.شروع کرده

) میالدی1220–1190(یخوارزمشاھ

 کھ توسط سپھساالر کل غرجستانین نیای بزرگ خوارزمشاھیان، غالمی بود از اھالی کتتنوش
 فرمانروایی سلجوقیان بھ سبب دوراناین غالم در .سپاه خراسان در زمان سامانیان خریداری شد

ی مدارج ترقی را طی کرد و بھ مقامات عالی زود کفایتی کھ از خود نشان داد بھ استعداد سرشار و
 پسر بود کھ ٩نوشتکین صاحب . برگزیده شدخوارزمرسید تا این کھ سرانجام بھ امارت 

 بھ پس از نوشتکین، فرزندش محمد از جانب برکیاق.داشتبزرگ ترین آنھا، قطب الدین محمد نام 
.و سلطان سنجر نیز بعدھا او را در آن سمت ابقاء کرد» م١٠٩٨/ ق ۴٩١«والیت خوارزم رسید 

یانگذاری شد کھ بیش از ھر چیز برآورده و دست پرورده سلجوقیان بنبدین ترتیب دولت جدیدی 
پسرش اتسز . مدت سی سال تحت قیومیت و اطاعت سلجوقیان امارت کردبھقطب الدین محمد .بود

یافت، از نزدیکان درگاه را  م بھ فرمان سنجر امارت خوارزم ١١٢٨/ ق۵٢٢درھم کھ بعد از او 
ھر چند بعدھا کدورتی بین وی و سلطان سنجر پدید آمد کھ بھ درگیریھای .بودسلطان سلجوقی 

 شد، اما تا زمان حیات سلطان سنجر، اتسز نتوانست بھ توسعھ قلمرو منجرمتعددی ھم 
«اتسز پیش از سنجر وفات یافت، پسرش ایل ارسالن چون . چندانی بکندکمکخوارزمشاھیان 

اما در زمان او کھ سلطان سنجر نیز وفات یافتھ بود، نزاع . امیر خوارزم شد»م١١۵۶/ ق ۵۵١
» م١١۶٣/ ق ۵۵٨«یان، امکانی را فراھم آورد تا ایل ارسالن بھ قسمتی از خراسان سلجوقداخلی 

 این بھو در آن ایام دچار فترت بودند، دست یابد و کھ ھر د» م١١۵٨/ ق ۵۵٣« ماوراءالنھر و
.ترتیب نزدیک بھ پانزده سال بھ عنوان خوارزمشاه حکومت کند

 سلطانشاه و عالءالدین تکش برای دستیابی بھ پسرانش از ایل ارسالن، منازعاتی کھ بین بعد
شد، تا این کھ عاقبت  موجب رویارویی نیروھای این دو برادر بارھافرمانروایی والیات بروز کرد، 

.یریھا بھ پایان رسیددرگبا استیالی تکش این 
 یعنی آخرین میراث سلجوقی بھ دست عجم، زمان تکش تمامی خراسان، ری و عراق در

ی، نارضایتی خلیفھ بغداد را بھ دنبال خود سلجوقغلبھ تکش بر تمام میراث .خوارزمشاھیان افتاد
با درگذشت عالءالدین . بعدھا دامنگیر محمد بن تکش شدآن،داشت کھ اثر این ناخرسندی و عواقب 

، پسرش محمد خود را عالءالدین محمد خواند و بھ این » م١٢٠٠ژوئن / ق ۵٩۶رمضان «تکش 
. شدخوارزمشاهسلطان محمد ترتیب 

.یی عالءالدین تکش بھ طول انجامیدفرمانروا» م١٢١٩-١٢٠٠/ ق ۶١۶-۵٩۶«یست سال ب
 از پدر داشت، از ھمان آغاز امارت، خود را از تأیید راحمد کھ میراث دشمنی با خلیفھ عالءالدین م

 دید بھ ھمین دلیل ناچار شد تا بر امیران قبچاق خویش، یعنی محرومو حمایت فقیھان و ائمھ والیت 
جاوز،  تکیھ کند و با میدان دادن بھ این دستھ از سپاھیان متبودند،یشان مادریش خوترکان قنقلی کھ 

شدند، بھ تدریج حکومت  و عاری از انضباط کھ در نزد اھل خوارزم بیگانھ ھم تلقی میرحمبی 
. را در ھمھ جا مورد نفرت عام ساختخوارزمشاه

:مغوالنیارویی با رو
 را در نواحی شرقی مرزھای ماوراءالنھر خود طی ھمان ایامی کھ محمد خوارزمشاه قدرت در

 برای مقابلھ با توسعھ قدرت او در جبال و -ین باهللا الد الناصر -غداد داد و خلیفھ بگسترش می
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ای ی مرزھای شرقی قلمرو خوارزمشاھیان، قدرت نو خاستھسوعراق سرگرم توطئھ بود، در آن 
ای از طوایف بدوی یا بدوی گونھ، خود را  آن ایام با ایجاد اتحادیھدرمغوالن کھ .در حال طلوع بود

ساختند، اھمیت و قدرتشان در معادالت و مجادالت ی ماوراءالنھر آماده میسوبرای حرکت بھ 
.نشد خوارزمشاه و خلیفھ بغداد، نھ تنھا جایگاھی پیدا نکرد بلکھ بھ حساب ھم آورده سلطانسیاسی 

یده ماند بھ پوششد، از دید دو قدرت و نیروی مھم آن در نتیجھ فاجعھ عظیمی کھ تدارک دیده می
ی گذاشت و نھ از باقامی کھ دھان باز کرد، نھ از سلطنت پر آوازه خوارزم چیزی طوری کھ ھنگ
و در یک .ی، روحیھ تباه شدجمعآنچھ باقی ماند، ویرانی، تباھی، کشتارھای دستھ .دستگاه خالفت

گشت، بخش عمده  خویش باز میتختگاهھنگامی کھ چنگیز خان بھ .کالم، ویرانی یک تمدن بود
دستاوردھای دولت . نابود شده بودآنویران شده و بسیاری از آثار تمدنی ایران بھ کلی 

توانست آینده بھتری را برای ایران زمین یمخوارزمشاھی کھ با سعی و کوشش بنیانگذاران آن کھ 
 ماجراجوییھای شاھانھ و تنگ نظریھای مذھبی و مطلقھ، رقم زند، در نکبت استبداد ایرانی و تمدن 

یان، کارگزاران، کار گردانان و از ھمھ مھم تر مردم مجرخت و تباھی را نصیب سیاسی، رنگ با
.محروم نمود

بھ تیا نشانجبالوی گوبیصحرای نواح طی ھمان روزھا، نبردی عظیم و ویرانگر کھ از در
دولت نوخاستۀ این .دید ایام فاجعھ ای عظیم را تدارک میھمانخزید، از سوی ماوراءالنھر می

.پایان داد، و ھم بھ خالفت بغداد ھم بھ دولت پر آوازه خوارزم سال، کھ ظرف چند بودمغول

یکی از عارفان و ھمچنین ) میالدی1220–1142(یشابورینیدالدّین ابوحامد محمّد عطّار فر
۵١٣ سال دراو .یکی از شاعران بلند نام ادبیّات فارسی  در اواخر سده ششم و اوایل سده ھفتم است

.ھجری در نیشابور کنونی زاده  شد
بود و در شعرھایش بیشتر عطّار و گاھی »ابوحامد«یھ اش کنو »فرید الدّین«، لقبش »محمّد« او نام

.و نام مادرش رابعھ بود)با کنیھ ابوبکر( پدر عطّار ابراھیم نام.نیز فرید تخلص کرده است
ادی فرا گرفتھ بود، بھ شغل عطاری و درمان ین بغدمجدالّد کھ داروسازی و عرفان را از شیخ او

.ی پرداختمبیماران 
 راه زھد، گوشھ گیری و تقوی را پیش گرفتن وی و بھ پشت پازدن عطار بھ اموال دنیوی درباره

 معلوم است این است کھ عطار پس از این قضیھ مرید کھولی چیزی .حکایات زیادی گفتھ شده است
با بسیاری از عارفان ) سال٧٠حدود (ی گردد و تا پایان عمر مشیخ رکن الدین اکاف نیشابوری 

و بنا بر . بھ گردآوری حکایات صوفیھ و اھل سلوک پرداختھ استوزمان خویش ھم صحبت گشتھ 
 عدد از آنان بھ شعر و مابقی نثر ۴٠ مختلف بھ جای گذاشتھ کھ حدود اثر١٨٠روایتی وی بیش از 

. در حملھ مغوالن، بھ شھادت رسید۶٢۶یا  و ۶١٩ یا ۶١٨سالعطار در .است
 می رود و بنا بھ نظر عارفان در زمینھ عرفانی از شماری یکی از پرکارترین شاعران ایرانی بھ و

: چنانکھ مولوی درباره او میگویدبوده است؛مرتبھ ای باال برخوردار 
 ماھنوز اندر خم یک کوچھ ایمگشت شھر عشق راعطار ھفت

. میالدی1273–1207)موالنایا (ین محمد بلخی معروف بھ مولوی لدجال
،ین رومیجالل الد بھ معروفینی خطیبی بکری بلخیحسین محمد ابن محمد ابن حسین جالل الد
 و یکی از مشھورترین شاعران عارفان زبده ترین ازیمولووموالنا،یروم،ین بلخیجالل الد

و »جالل الدین« لقبش در دوران حیات خود ونام او محمد .می آیدایرانی و فارسی زبان بھ شمار 
ظاھرًا از قرن (در قرن ھای بعد »مولوی« و لقب بوده»موالنا خداوندگار«و »خداوندگار«گاھی 

و »خموش«و »خاموش«ی از اشعارش تخلص او را برخبرای وی بھ کار رفتھ و از )نھم
ی محترم بلخ بود و گویا نسبش بھ خلیفٔھ دوم ابوبکر خانواده ھاخانوادٔه وی از .دانستھ اند»خامش«

ی مادر بھ قولی دخترزادٔه سلطان محمد خوارزمشاه بود، ھرچند سومی رسد و پدرش ھم از 
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.کرده است از موالناشناسان نامدار با ارائٔھ دالیل کافی این نظریھ را رد »فروزانفربدیع الزمان «
 محمد خوارزمشاه با مشایخ از راه کم لطفی پیش چون بلخ زاده شد،  قمری در۶٠۴ در سال موالنا

مدتی . با خانوده اش خراسان را ترک نمود۶٠٩یاورده و در سال نمی رفت، پدرش بھاءالدین تاب 
آن گاه از راه بغداد بھ مکھ رفت و پس از نھ سال اقامت در الجزیره بھ .برددر وخش و سمرقند بسر 

. کھ صوفی مشرب بود بھ قونیھ پایتخت سلجوقیان روم رفتیقباد سلجوقیکدعوت 
ی، نزد برھان الدین ترمذی کھ از شاگردان پدرش قمر۶٢٨ین پس از مرگ پدرش در سال جالل الد

یزی شد و باالخره خودش پایھ گذار طریقتی شد کھ تبر و مدتی ھم نشین شمس کردبود شاگردی 
 دیده از جھان فرو بست و در ھمان قونیھ دفن ۶٧٢ل  سابھموالنا .مشھور بھ طریقت مولویھ شد

ی زنده دنیا ترجمھ شده است و در اروپا و امریکا شھرت بسیار زبان ھاآثار وی بھ بسیاری از .شد
.دارند

از /بشنو از نی چون حکایت می کند«یت معروف ب کتاب معروفش مثنوی معنوی را با موالنا
 کامًال عربی مثنوی معنوی نیز کھ بھ انشای خود مقدمٔھدر .ندآغاز می ک»جدایی ھا شکایت می کند

 كتاًب المثنوي، و ھّو اصوُل ھذا«(نامیده می شود » دیناصول«موالنا است، این کتاب بھ تأکید 
).» اصوِل الدیناصوِل

چون بیش از پنجاه سال داشت کھ نظم مثنوی را .موالناستی حاصل پربارترین دوران عمر مثنو
 نیست کھ یکی از آثار قدیم ادبیات فارسی ایران است بلکھ از آن رواھمیت مثنوی از آن .ردآغاز ک

مثنوی فقط عرفان نظری . سرگشتھ امروز پیام رھایی و وارستگی داردبشرجھت است کھ برای 
مثنوی را جھت آن نگفتم «:او خود گفتھ است. جامع عرفان نظری و عملیاستنیست بلکھ کتابی 

آنکھیل کنند، بل تا زیر پا نھند و باالی آسمان روند کھ مثنوی معراج حقایق است نھ حماا کھ آن ر
 تفسیر عرفانبنابراین، عرفان موالنا صرفًا ».نردبان را بر دوش بگیرند و شھر بھ شھر بگردند

.نیست بلکھ عرفان تغییر است
درصد ناچیزی از این .کرده اندیت فراوانی کسب محبوب، )یا دیوان کبیر(»دیوان شمس«یات و غزل

 و عمده غزلیات موجود در این دیوان بھ زبان پارسی بودهغزلیات بھ زبانھای عربی و ترکی 
.سروده شده اند

.ی موالنا نامیده استجھان را سال ٢٠٠٧یونسکو با پیشنھاد ترکیھ سال 
ست، تالش کرده است کھ ی موالنا برگزار کرده اجھانیھ در برنامھ ھایی کھ بھ مناسبت سال ترک

در این میان کم توجھی . خود بھ دنیا معرفی کندکشورموالنا را بھ عنوان یک چھره فرھنگی 
ی ایران در سالھای اخیر، در موفقیت دولت ترکیھ نقش فراوانی انزوامقامات ایرات در کنار تشدید 

بزرگداشت موالنا را :ی است کھ بھ قول دکتر میرجالل الدین کزازیصورتداشتھ است و این در 
 ترکیھ بھ فال نیک مي گیریم، اما نباید فراموش کنیم کھ این بزرگ مرد ادبیات درتوسط دوستانمان 

.نباید کوتاھي کنیم.تعلق دارد و سپس بھ دیگران)ایرانیان( بھ ما نخستجھان، 
: بھ پارسی سفارش کرده استگفتنین موالنا در مثنوی معنوی بھ سخن ھمچن

 عشق را خود صد زبان دیگر است استخوشتر گو گرچھ تازی یپارس
 داستان موسی و شبان است کھ خود بھ تنھائی ارزشی معادل تمام مثنوی موالنا ترین شعر مشھور

:ی از آنقسمترا دارد و 

 ھمی گفت ای خدا و ای الھکاوبراهرا شبانی  یکید موسید
شانھ سرت کنم  دوزمچارقتچاکرت من مشو تایکجائتو

محتشم ای  آورمیشتپ شیر کشم شپشھایت شویم اتجامھ
 جایکتآید برویمخواب وقت پایکتبمالمبوسم دستکت

 منای و ھیھھیھییادت بایمن  بزھای ھمھ توی فدایا
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ی باکی است این ای فالنموس گفت  آن شبان بیھوده میگفت نمتینا
 پدیدین زمین و چرخ از او آمدا آفرید را ما کھ با آنکسگفت
 کافر شدی ناشدهمسلمان خودھای خیره سر شدی موسی گفت

 فشار خود ای اندر دھانپنبھوفشارین چھ ژاژاست وچھ کفراست ا
 سوختی جانمیمانی توپش وز  دوختیدھانم موسی  ایگفت
 رفت و بیابانی اندرنھاد سر تفت کرد  و آھیبدریدراجامھ
 جدا کردیزمارا ما بنده  خدااز موسی  سوی آمدیوح
 آمدی کردن فصلیبرانی آمدی کردن وصل برایتو
 داده ام اصطالحی رایھرکس بنھاده امسیرتی را کسیھر

مدح را اصطالح سند یانسند مدح ھند اصطالح راھندوان
 چوپان دوید پی دریابانب دراب ازحق شنید موسی این عتچونکھ
 مژده ده کھ دستوری رسیدگفت بدیدو را  در یافت اوعاقبت

 می خواھد دل تنگت بگوھرچھ مجو ترتیبی وآدابییچ ھ

شاعر و نویسنده )یالدیم1291–1184(ی شیرازیسعد بھ مشھورعَبدُاهللا مُصلِح بن ابومحمد
آثار .ی لقب استاد سخن داده اندومقامش نزد اھل ادب تا بدانجاست کھ بھ .پارسی گوی ایرانی است

. بحر متقارب و نیز غزلیات وی استدربوستان نثر و درگلستانمعروفش کتاب 
گی، فرمانروای فارس شاغل یوانی اتابک سعد بن زندپدرش در دستگاه .ی در شیراز متولد شدسعد
.بود
 قمری از شیراز برای تحصیل بھ مدرسھ ۶٢٣ یا ۶٢٠ از درگذشت پدر، سعدی در حدود پس

سعدی در ( محمد غزالی بیشترین تأثیر را پذیرفت امامنظامیھ بغداد رفت و در آنجا از آموزه ھای 
جلس درس استادان دیگری از غیر از نظامیھ، سعدی در م).ی نامدم»امام مرشد«گلستان غزالی را 
معلم احتمالی دیگر .ی نیز حضور یافت و در عرفان از او تأثیر گرفتسھروردقبیل شھاب الدین 

از جملھ بین ( بن جوزی بوده است کھ در ھویت اصلی وی بین پژوھندگان ابوالفرجوی در بغداد 
.اختالف وجود دارد)ینی و محیط طباطباییقزومحمد 

ی متنوعی پرداخت کھ بھ بسیاری از این سفرھا در سفرھایل در بغداد، سعدی بھ  از پایان تحصپس
ین کھ سعدی از چھ سرزمین ھایی دیدن کرده میان پژوھندگان ادر .آثار خود اشاره کرده است

یات خود سعدی ھم نمی توان چندان اعتماد کرد و بھ نظر می رسد حکااختالف نظر وجود دارد و بھ 
، زیرا بسیاری از آنھا پایھ )۵٨، ص ١٣٧۴موحد ( داستان پردازی باشد سفرھاکھ بعضی از این 

 شاید ومسلم است کھ شاعر بھ عراق، شام و حجاز سفر کرده است.ی دارند نھ واقعیاخالقنمادین و 
از ھندوستان، ترکستان، آسیای صغیر، غزنھ، آذربایجان، فلسطین، چین، یمن و آفریقای شمالی ھم 

 خانقاه ابوعبداهللا بن خفیف در قمری بھ شیراز بازگشت و ۶۵۵سعدی در حدود .باشددیدار کرده 
ی بود کھ برای جلوگیری از ھجوم زنگحاکم فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد .مجاور شد

 فتح بغداد بھ دست مغوالن بھ آنان کمک بھمغوالن بھ فارس بھ آنان خراج می داد و یک سال بعد 
.کرد
: ملل متحد نوشتھ شده استسازمانمعروف این شاعر ایرانی بر سر در شعر

ینش زیگ گوھرندآفر کھ در  یک دیگرند اعضایی آدمبن
 قرار نماندرادگر عضوھا ی بدرد آورد روزگار چوعضو
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) میالدی1400–1200( ھا تا رنسانس مغول

مغول کھ در آن روزھا عنوان اتحادیھ .ماوراءالنھربودیشروی مغوالن بھ درون ایران از جانب پ
ین، و چ تعداد دیگری از طوایف بدوی نواحی بین ترکستان، و ئیتکرا،یماننا،یاتقطوایف تاتار، 

ین طوایف ا.سیبری بشمار میرفت، پیشروی خود را از سوي مرزھای ماوراءالنھر آغاز کرده بود
 ھونھای قدیم اخالفبشمار میرفتن، اگر ھم در واقع »جدیدھون ھای «کھ بھ قول برخی مورخان، 

با .آمدندی بھ شمار میسلحشورنبوده باشند، اما وارث مھارت آنھا، در جنگجویی، تیر اندازی، و 
 عرصھ تاریخ گذاشتند، با این بھوجودی کھ ھونھای جدید ھشتصد سال پس از ھونھای قدیم پا 

ی کھ اینھا نیز مانند ھمان مھاجمان طوربھ . زنده کردندوصف خاطره فجایع آنھا را در تاریخ
ینھای اطراف چین و سیبری برخاستند، و با ولع و سرزمباستانی، از اعماق بیابانھای گوبی و 

ای از دنیای متمدن در قلمرو اسالم را، بھ  بخش عمدهکوتاه،آزمندي بی سابقھ ای، مدت زمانی 
ھ گذشت ھشت سده، ھیچ گونھ تغییری در خُلق و خوی و  طوری کبھ.ویرانی و نابودی کشیدند

 پدید نیاورد، چنان کھ ھمچون ھونھای قدیم، در زیر چادرھای نمدی آنھارفتار معیشتی و اجتماعی 
کردند و در کنار شتران، گوسفندان، و اسبان خویش عمر را سپری یابانھا سر میبدر ھوای آزاد 

ی خوددارآمد از خوردن ھیچ چیز حتی شپش نیز گی پیش میداگر ھم خشکسالی و دام مر.کردندیم
یھ عیش آنھا ماکھ البتھ گوشت موش، گربھ و سگ و ھمچنین خون حیوانات نیز گھ گاه .کردندنمی
.شدمی

ی بي رقیب طوایف مغولفرمانرواین تموچ
ک تمامی اقوام یف با پیروزی بر اقوام مجاور، اندک اندطوای تموچین، سرکرده یک تیره از این وقت

.، خان بزرگ خوانده شد»قوریلتای« جانب سرکردگان قبایل قوم ازمغول را فرمانبردار ساخت و 
 در مدت زمانی کوتاه ھیبت و خشونتش مایھ وحشت تمامی نواحی خان،او سپس با لقب چنگیز 
کھ چندی بھ طوری . فرمانروای ھمھ این طوایف شد، اعظمخان یا  محیطخانمجاور شد، بھ عنوان 

 اعظم سایر قبایل خان فرمانگزار خویش كرد و بدین گونھ راقنقراتویراتاو نیز قبایل بعد
 برقرار ساختن قانون بااطراف را بھ جنگ یا بھ صلح زیر فرمان خویش گرفت و بھ این ترتیب 

از آن پس، چنگیز خان .ساختعدالت یاسای چنگیزی، اتحاد مستحکمی را بین آنھا برقرار 
 او کسی نبود کھ بھ این میزان البتھمانروای بي رقیب تمام سرزمینھای مشرق مغولستان بود کھ فر

ی، دست از جنگجویی با سرکردگان طوایف غرببسنده کند و پیش از فرمانگزار ساختن مغولھای 
پادشاه آنجا را ی را تسخیر کرد و التون خان ختابھ زودی تموچین خان بزرگ، سرزمین .بردارد

طوایف اویغور را بھ . و پکن را تسخیر کردپرداختدر چین شمالی بھ تاخت و تاز .تکش
 کھ بر سرزمینھاي اقوام قراختای رایماننا سر کرده قبایل ،خانکوچلک.فرمانبرداري واداشت

بھچیرگي یافتھ بود، از آنجا بیرون راند و بدین گونھ با خوارزمشاه کھ حدود شرقي قلمرو خود را 
.نواحی رسانده بود، ھمسایھ شد و مرز مشترک پیدا کرداین 

بھ .ای برای برقراری رابطھ بین دو دولت ساخت را وسیلھخوارزمچنگیز خان، تجارت با شاه 
 خوارزم در جلوی دروازه پکن بھ حضور خان رسید و بر سلطانطوری کھ نخستین سفیر 

تأکید کرد و آن را الزمھ توسعھ ین مغول و قلمرو سلطان بضرورت توسعھ مناسبات تجاری 
. نموداعالممناسبات دوستانھ و صلح آمیز 

یان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام ھمگی این م جریان سفر ھیئت بازرگانی مغوالن کھ از در
خان مغول کھ از . بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساختجنگتجار و سوء تدبیرھای بعدی سلطان، 

یورش . م، بھ ایران لشگر كشید1217/ ق 614 بھ خشم آمده بود در خوارزمطان سوء رفتار سل
بدنبالیانھ مغول، فرار مفتضحانھ سلطان از مقابل وی و رفتن از شھری بھ شھر دیگر را وحش

شدند بھ کشتار یممغوالن بھ ھر دیار کھ وارد .داشت کھ ویرانی این تھاجم را چند برابر نمود
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ی کھ در كوتاه مدتی نحوبھ .پرداختندل و ویرانی کامل شھر و آبادی ھا مینفوس، غارت اموا
 جالل الدین نیز مقاومتماوراءالنھر، خراسان و عراق عرصھ کشتار و ویرانی مغوالن شد و 

 حضور این قوم وحشی، بخش ھای سالده .نتوانست از ادامھ ھجوم چنگیز خان جلوگیری کند
 این کھ عاقبت چنگیز در بازگشت بھ تا.یرانی و تباھی کشاندعظیمي از جھان اسالم را بھ و

.یق انسانی را در پس این حادثھ باقی گذاشتعم م، درگذشت و فاجعھ 1227/ ق 624مغولستان در 

با نام اصلی تموچین، خان مغول و سردار جنگی، کسی کھ ) میالدی1227-1162(،یزخانچنگ
چین، روسیھ، ایران و خاور میانھ، : قسمت زیادی از آسیا شامل متحد ساخت و با فتحراقبایل مغول 

ین اولاو پدربزرگ کوبالی خان .ین اروپای شرقی، امپراتوری مغول را پایھ گذاری کردھمچنو 
.امپراتور از سلسلھ یوان در چین بود

یسوجی، نخستین پسر . میالدی بھ دنیا آمد١١۶٧تا١١۶٢یز با نام تموچین در سالھایی بین چنگ
 اقوام مغول و تاتار ،در زمان یسوجی و آغاز احوال چنگیز.ی گینبرجرئیس قبیلھ کیاد، از خاندان 

 و ھر یک از خود دارای رئیس قبیلھ جداگانھ ای بودند و پیوستھ میان نبودندیکی مطیع دیگری 
یر زام  اقو وتموچین در سیزده سالگی پدرش را از دست داده بود. خصومت بودوایشان جنگ 

.برخاستنداقوام دیگر نیز با وی و خانواده اش بھ خصومت .اطاعت پدرش از وی روی گرداندند
 نیز محبوس حتی چندین مرتبھ گرفتار و .تموچین در نوجوانی رنجھای فراوانی را متحمل گشت

یش و بیگانھخوتموچین از ھمان نوجوانی روحی نا آرام و ماجراجو داشت، چون میدید کھ .گشت
 در زیر سایھ وی پناه موقتًا درصدد یافتن پشتیبان برآمد تا کسی را بیابد کھ بتواند او.از وی بیزارند

اونگ خان نیز تموچین را بیاد . رفتخانسرانجام بھ سراغ یکی از دوستان پدرش بنام اونگ  .ببرد
بھ چشم عزت و یلھ خود برایش جای داد و در وی قبدوستی با پدرش بخوبی پذیرفت و در میان 

.یشتر از آن متصور نبودباحترام نگریست و چنان نوازش کرد کھ 
 دل یکی نموده و با دشمنانش جنگھا کرد از جملھ با برادر اونگ خان کھ در  خاناونگتموچین با 

 و قنقراتچون قبایل و اقوام تایجوت و سالجوت و . مخالفت بود جنگید و او را شکست دادمقام
 یکدیگر برای بار تسلط تموچین و دولت خواھی او را با اونگ خان مشاھده کردند جالیر و تاتا

 کشتند و ، سگ آوردهوجنگ با ایشان پیمان بستند و بنابر باورھای دینی خود اسب، گاو و قوچ 
یشان سوگندی ازین عظیم تر اگفتند کھ اگر خالف پیمان کنیم این چنین کشتھ شویم و در عقاید 

.نیست
طی جنگھای شدیدی بر و و اونگ خان از این موضوع آگاھی یافتھ بھ دفع آنھا شتافتھ ین تموچ

 ھفت سال در خدمت اونگ خان بسر برد، تا آنجا کھ مدتبدین ترتیب تموچین .ایشان پیروز شدند
اونگ خان . اونگ خان از تموچین بدگویی ھا نمودندنزدامرای اونگ خان بر وی رشک برده 

ی داد، مخالفان سنگون پسر اونگ خان را نیز با خود ھمراه نمخواھان تموچین گوش بھ سخنان بد
 کار بھ دشمنی ،آخر. اونگ خان را نسبت بھ تموچین بد بین ساختندکھساختند، و چنان سعی کردند 

 سختی کھ میان تموچین و اونگ در گرفت اونگ شکست خورد و بھ جنگو جنگ کشید و در 
خودخان بھ دست مردان تایانگ خان رئیس قوم تایمون رقیب دیرین اونگ .بیابان آواره گشت

. شدکشتھسنگون پسر اونگ از مملکت پدرش آواره گشتھ بھ تبت رفت و آخر در کاشغر .کشتھ شد
 تموچین را سران قبایل در :دن کھ می گویاست خواندن تموچین روایتی "چنگیزخان"داستان

ی اعتقاد دارند تموچین بر حسب داستان زیر این لقب بعضد، و لقب چنگیز دادن)قوریلتای(خرولتای 
.استرا بھ خرولتای تحمیل کرده 

تموچین با سایر اقوام و . خود را پادشاه اعالن کردساختین پس از آنکھ اونگ خان را آواره تموچ
ین تموچی،  بعد ازین پیروزیھای پی در پ. و مار و مطیع خود گردانیدتارقبایل جنگھا نموده ھمھ را 

 تب تنکری و بنامدر آن زمان، میان مغوالن مردی بود .دستور داد تا جشن بزرگی را بر پا نمودند
ی کند و با خدا حرف مادعا می کرد کھ از اسرار و چیزھای غیبی خبر دارد و بھ آسمان پرواز 
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 می خوابد، و برف یان یخ و برفمھمچنین از یخ و سرما او را آسیبی نمی رسد و برھنھ در .می زند
مردی «:یش تموچین رفتھ و می گویدپتب تنکری در این جشن .و یخ از گرمای بدنش آب می شوند

 نزد پسر یسوگای برو و بھ او بگو گفتسرخ رنگ سوار بر اسبی سفید رنگ بر من ظاھر شد و 
بیشتر سرزمینھای ید ترا چنگیزخان گویند و ما باکھ پس ازین نباید ترا تموچین خطاب کنند بلکھ 

پس تموچین دستور داد از این پس او را ».یمداشت را بھ تو و فرزندان تو ارزانی یمسکون
)شاه جھان می دھد/شاھانچنگیزخان معنای شاه .(چنگیزخان خوانند

:یرانا بھ تھاجم
:یزخان مغول بھ ایران دوره خوارزمشاھی می نویسدچنگ تلر در خاطراتش در مورد حملھ ادوارد

. و بویژه تخریب سرزمین ھای پارسی استمغول،یک نمونھ مھم در تاریخ، جنگھای چنگیزخان «
 گردید، و پارس، کھ ھمان ایران امروزیست، نابودبیش از نصف جمعیت سرزمین تسخیر شده 

». نیافتبازھرگز جالل و ابھت پیشین خود را دیگر 
کھ مھد علم و دانش « کھ خیابانھای نیشابور یرحمانھ بودب چنگیزخان مغول چنان دھشتناک و حملھ

 جویبارھای خون گردید، و از سران مردان و زنان و کودکان ھرم بھو نوآوری آن زمان بود، تبدیل 
از اینروست کھ تاریخ ». سگ ھا و گربھ ھای شھر نیز رحم نکردندبھھایی ساختھ شد، و حتی 

:یسدنونگار دیگری می 
یزش دولت مغول در ایران بوقوع پیوست، و قتل خرانی کھ در حین ی نیست کھ نابودی و ویشک«

 سال ھم ترمیم نخواھد گشت، حتی اگر فاجعھ دیگری ھزارعام وسیعی کھ در آن زمان رخ داد، در 
».نیز بوقوع نپیوندد

 قرن بیستم بود کھ جمعیت نیشابور بھ سطح دوران اواسطاما در .ید ھزار سال بھ طول نیانجامیدشا
.بازگشت از حملھ مغول پیش

: چنگیز خانیخانوادگروابط
جوجی،  اما مھم ترین آنھاچھار پسر با نام ھای داشت فرزندان بسیاری ازھمسران متعدد خود او

کھ در سنت مغولی مھم ترین وبزرگ ترین ھمسران (ھمسرش، ازاولین جغتای، اوگتای و تولی
یار داشت ولی مشھورترین ایشان پنج تن بودند،  ین زن ھای بسھمچنچنگیزخان .بودند)می  باشد

چنگیز تمام ممالک ). جاکمبو، دختر تایر اورسون و دختر تایانگ خانکنجاخاتون،بورتھ فوجین، (
 بین پسران و برادرش تقسیم نمود، کار صید و شکار را کھ در میان مغوالن کاری بسا رامفتوحھ 
ی دادگستراور یاسا و یارغو یعنی قضاوت و .رد و پسندیده بود بھ پسر بزرگش جوجی سپشگرف

 بھ جانشینی را تولی تفویض کرد و اوکتای  بھو کیفر گناھکاران را بھ جغتای داد و امور سپاه را
. چین فرستادملکبعد از آنکھ حدود مملکت وسعت یافت برادرش اوتچکین را بھ .تعیین کرد

یزخانچنگپسران
. پدر درگذشتفوتکھ پیش از ی پسر ارشد چنگیزخان بود جوج
 بازگشت از جنگ خوارزمشاه حکومت ازی پسر دوم چنگیزخان بود کھ چنگیز پس جغتا

 و بدخشان و غزنین تا حدود سند را بھ بلخماوراالنھر و خوارزم و شھرھای ایغور و کاشغر و 
.جغتای سپرد

. را در دست گرفتی امپراتوری مغولرھبری بعد از مرگ چنگیزخان بجای پدر امور اگتا
چنگیز . جوجی و جغتای و اوگتای کوچک تر بودخودی خان پسر چھارم چنگیزخان از برادران تول

 اما بعدًا تغییر عقیده داد و گفت کھ منصب .ینی تعین کندجانشدر اوایل میل داشت کھ او را بھ 
. تو مناسبتر استای برخزانھلشکرکشی و ضبط یورت و حفظ 

:یزیچنگین قوان
 از برای ضبط مملکت و صالح ارتش و رعایا مغولیز پس از چیرگی بر اونگ خان و قبایل چنگ

می گویند در .ی نھاد و برای ھر گناه کیفری معین کردقانونقاعده ای چند وضع کرد و برای ھرکار 
ھر بالش ( زیاد قایل بود و برای قتل ھر مسلمانی چھل بالش زر احترامآغاز برای اھل اسالم 
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(پانصد مثقال طال یا نقره است و برای قتل ھر یک از مردم چین »١/١۶»تاریخ جھان گشا«ک  .ر.
چون قبایل مغول از خود دارای خط و کتابت نبودند، .را دیھ معین کرد)خر(درازگوشیک سر 

وف معر»یاسا« داد تا برخی از فرزندان مغول خط اویغوری بیاموختند و قوانین او را کھ بھ دستور
 نشیند و یا حادثھ ای تختاست ثبت کردند و آن دفاتر را در خزانھ ھا نگھداشتند تا ھر وقت خانی بر 

ی کار را آن نوشتھ ھا و قوانین بناروی دھد شاھزادگان جمع شوند و آن طومارھا را حاضر کنند و 
سلط بر اقوام چنگیز پس از ت.یوه پیش گیرندشبگذارند و امور ارتش و حملھ بھ شھرھا را برآن 

ی را از میان ایشان برداشت و درھای بازرگانی را دزدمغول رسوم و عادات ناپسند مانند زنا و 
کھ ایچنگیز در نامھ ھا .وشد می کردند نیز بی دغدغھ آمدبازرگانانمیان غرب و شرق باز نمود و 

 جنگ افزار چیزی ینوشت و ایشان را بھ اطاعت میخواند ھرگز از سپاه ومبھ سرکشان و دشمنان 
اگر رام و مطیع شوید بھ ":یشان را از وفور سالح نمی ترساند، ھمین قدر می  نوشتانمی نوشت و 

". آن را خدا داند، ما چھ دانیم، یابید و اگر خالف کنیدامانجان 

یزچنگمرگ
تای یافت و فرزندان خود را حاضر ساخت و اوگدر اثنای سفر جنگی نزدیک شدن مرگ خود را در

 دستور  بھاو.و دیار مجاور آن را بھ جغتای داد)ماورالنھر(را بھ جانشینی خود تعین کرد، ورارود 
 پیمان نامھ ای نوشتند کھ بھ موجب آن ھیچ یک از برادران نباید از برادرانداد تا میان اوگتای و 

د و مرگش را پس از آن وصیت کرد کھ چون مرگش برسد کسی گریھ نکن.یچی کنندسرپفرمان او 
 سال حکمرانی در سن ھفتادوسھ سالگی از ٢۵سر انجام پس از . تا دشمن آگاه نشوددارندپنھان 
).استدرباره طول عمر چنگیز و سال تولدش میان پژوھندگان اختالف ( رفت جھان

 بھ ایران بھ سرکردگی ھالکوخانمغوالن نسل تازه ورود
اما . موکب سپاه ھالکوخان دوباره بھ ایران آمدنددرل  سال پس از این ماجرا، نوادگان مغوچھل

این . بھ قصد تاخت و تاز آمده بودند، تفاوت بسیاری داشتندکھاینان با اعقاب خویش چنگیز خان، 
ین مدت با ایران بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری و وحشی گری انسل تازه از مغوالن در 

لشکرکشی ھالگو بر خالف چنگیز، با .رسیدندمجربتر بھ نظر می معتدلتر و مراتبعھد چنگیز، بھ 
ومنازل بین راه از پیش تعیین و راه گذار لشکر آماده .ی پیش پرداختھ ھمراه بودانقشھطرح و 

.حتی پل ھا و گذرگاه بازسازي شده بود
در ایران،  کھ برای ایجاد یک قدرت پایدار بوداین بار تجربھ بھ فرمانروای مغول نشان داده 
 و آنھا می بایست بھ جای کشتار و تخریب بیھوده و داردبرچیدن بساط خالفت و اسماعیلیھ ضرورت 

یای اسالم را کھ بھ خاطر جنبھ مذھبی خویش، مانع از استقرار دنبی نقشھ، این دو قطب متضاد 
.آمدند، از بین برداردیران بھ شمار میافرمانروایی آنھا در 

فرزندان میالدی در ایران حکومت می کردند و 1335 تا 1256 سلسلھ ای کھ از نامیلخانان ایرانا
 شعبھ ازھوالکودر عھد قاآنی منگو ایران نیز در تحت سلطنت خاندان .چنگیزخان مغول بودند

.یلخانان یعنی خانان محلی می گویندافرزندان تولی دارای یک سلسلھ سلطنتی شدند کھ آنرا سلسلھ 
یلخانان را نسبت بھ قاآنان میرسانند و این این عنوان آن بوده است کھ سمت اطاعت غرض از ا

پس از یکصد و بیست سال استیالی .یت می شده استرعااحترام ھمھ وقت از طرف ایلخانان ایران 
باشتین و سبزوار خراسانیاری از مناطق آسیا، قیامی مردمی در بسقوم تاتار و مغول بر ایران و 

سربداراناین نھضت کھ بھ قیام . مغول و عامالن آنان بھ وقوع پیوستحاکمانم و تعدی علیھ ظل
شھرت یافتھ است، از لحاظ وسعت، بزرگ ترین، از نظر تاریخی مھم ترین جنبش آزادی بخش 

حکومتتالش پیگیر رھبران آزاده این قیام، منجر بھ تشکیل .یانھ در قرن ھشتم ھجری بودخاورم
عبارتمھم ترین ویژگی ھای این حکومت .شیعھ مذھب ایرانی در خراسان شدمستقل ملی و 
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 آنھا یک رھبراولین .تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی:بود از
 رھبری یجورشیخ حسن  از وی یکی از شاگردانش بنام .شیخ خلیفھ بود بعدروحانی بھ نام 

.سربداران برعھده داشت
 خراسان پیروز شوند حکومت مستقلي ترتیب دادند و مغولي کھ سربداران توانستند بر حاکم اميھنگ

.ساختندسبزوار را مرکز خود 
 زیادي دوام نیافت، اما در تاریخ ایران اھمیتي مدت سربداران با آن کھ جنبشي محلي بود و قیام

ص دارد، زیرا در پي این قیام و  اي آن بود کھ در نقاط دیگر نیز  نیرو گرفتن از پیروزي ھباخا
.کردندمردم روستاھا سرکشي آغاز 

سربداران در مازندران را باید یکي از بارزترین پي آمدھاي حکومت مرعشیاناستقرار دولت 
 از آنان با بسیاريامراي سربداران در اداره حکومت با یکدیگر اختالف بسیار داشتند و .دانست

 ایشان، آباداني بسیار حکومتبا این ھمھ در مدت کوتاه .درآمدندتوطئھ یاران خود را از پاي 
 سربدار در پي بھتر کردن امیران.صورت گرفت و خرابي ھاي حملھ مغول تا حد زیادي جبران شد

 در تقسیم عواید و ثروت عمومي مساواتزندگي روستائیان و طبقھ محروم شھر بودند و بھ نوعي 
.اعتقاد داشتند

 بھ ھمین دلیل . داشت را منفي با وضع اجتماعي موجودمقاومت مدت ھا صورت  در ایرانتصوف
با این حال پس از ھجوم مغول و تاخت و تاز . پیدا کرد رامتشرعھپس از مدتي حق حیات در جنب 

 توده ھاي مردم را در جامعھ قرون وسطائي قرون ھفتم و ھشتم فاقھتیموریان و ھنگامي کھ فقر و 
 دراویش در سبزوار و مازندران و آذربایجان جنبشي را کھ از یک آورد،ي ھجري از پاي درم
. و از طرف دیگر ضد فئودال ھا و اشراف و روحانیان بود، رھبري کردندمغولطرف علیھ حکام 

سربداران سبزوار را بتصرف در آوردند و علیھ مغوالن مکرر جنگیدند و دامنھ .ق.ه738در سال 
سربداران دعوي داشتند کھ مي خواھند کاري .ران و گرگان توسعھ دادند را تا مازندخودحکومت 

 این الجناتبھ قول مؤلف روضات . کھ حتي یک تاتار تا قیام قیامت خیمھ در خاک ایران نزندکنند
"گروه را از آن جھت سربداران گویند کھ گفتند  کرده باشیم واال سر ظالماناگرتوفیق یابیم دفع ظلم :

 مدت پنجاه سال در سبزوار و سربداران".ر ببینیم کھ دیگر تحمل تعدي و ظلم نداریمخود را بردا
.نواحي مجاور آن حکومت کردند

 برچیده شدن اسماعیلیھو قلعھ الموت سقوط
 مقاومتی جدی رو بھ رو نشد و با سقوط قلعھ الموت ویدن قدرت اسماعیلیھ در ایران با مشکل برچ
از سوی دیگر خلیفھ عباسی، علی رغم .یان راه رسیدپا الموت بھ  ق، دولت خداوندان654در 

 عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست ازکوشش ھایی کھ در ترساندن مغوالن 
بھ . جلوگیری کند، چرا کھ بھ زودی تختگاه عباسیان بھ محاصره افتادبغداداز حرکت ھالکو بھ 

لیفھ ناچار بھ اردوگاه ھالکو آمد، این امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد خمستعصمھمین دلیل 
یان عباسبدین گونھ خالفت .خلیفھ و اوالدش نیز با عده کثیری از رجال دولت بھ قتل رسیدند.نشد

یان مسلمان بود، تا وال کھ از عطا ملک جوینی،سپردن امارت بغداد و عراق بھ .نیز فرو پاشید
. شدواقع آثار فروپاشی خالفت عباسی و کشتار بغداد موثر حدی در کاھش

 مغولستان پس از گشودن بغدادبھ ھالکوخان بازگشت
 فلسطین و مصر در دستور کار ھالکو خان شام، از گشودن بغداد، بر انداختن حکومت ھاي پس

ش را از  کھ وی حکومت- خان مغولستان - قاآنمنگواما این نیت با مرگ برادرش .قرار گرفت
. و عزیمت بھ مغولستان وادار کردشاموي داشت، ھالگو را بھ ترک 

بھ طوری کھ . موجب آن شده بود، اھتمام ورزیداو، در آبادي ویرانیھایي کھ لشکرکشیھای ھالکو
ای در مراغھ  خوی، قصری در دامنھ جبال آالغ، و رصد خانھدرتعدادی ابنیھ از جملھ معبد بودایی 

.ساخت
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 نصیر خواجھملقب بھ ) میالدی1274–1201(یطوسعفر محمد بن محمد بن حسن  جابو
.یھ، دانشمند، ریاضیدان و سیاستمدار شیعھ سده ھفتم استفق، فیلسوف، متکلم، یطوس

علوم .یت ھای تاریخ جریان ھای فکری اسالمیستشخصی یکی از سرشناس ترین و متنفذ ترین و
. و حکمت طبیعی را نزد برادر مادرش آموختمنطقدینی و عقلی را زیر نظر پدرش، و
وی . و در آنجا بھ عنوان دانشمندی برجستھ شھرت یافترساندتحصیالتش را در نیشابور بھ اتمام 

یران در پیش ناصرالدین، محتشم قھستان، بھ کارھای علمی خویش مشغول ادر زمان حملھ مغول بھ 
س از مدتی بھ نزد اسماعیلیان در دژ الموت نقل پ. ناصری را نوشتاخالقدر ھمین زمان .شد

)خ. ه۶٣۵(ی مغول و پایان یافتن فرمانروایی اسماعیلیان»ھالکو« از حملھ پسمکان کرد، اما 
یرالدین را مشاور و وزیر خود ساخت، تا جایی کھ ھالکو را بھ تازش بھ بغداد و نصھالکو 

.ی عباسیان یاری نمودسرنگون
 ھجری قمری وفات یافت، و در کاظمین ۶٧٢الحجھ ذی ١٨ی عاقبت در  نصیر الدین طوسخواجھ

.دفن گردید
: در فرھنگ اسالممغوالنیل رفتن تحل

 از سالدر فاصلھ سی .یلخان مغوالن شدااباقاخان م درگذشت و پسرش 1265/ ق 663 در ھالکو
یرانی تحلیل رفت اگ ، قوم مھاجم بھ تدریج در فرھنغازان خان سلطنت اباقاخان و جانشینی ،مرگ

 اسالم آورد، و ،یدوباباچنان کھ غازان خان، پیش از عزیمت بھ جنگ .و با آن انس و خو گرفت
پس . را ملزم بھ قبول اسالم کردمغول، تمامی عمال » م1295/ ق 694«در ھمان آغاز حکومت 

ای یھودی را ویران ھیساھای مسیحی و کنیسھکلاز آن دستور داد تا تمامی معابد بودایی و نیز 
 بسیاری از امیران و شاھزداگان مغول واقع نشد و مقبولھر چند اسالم آوردن غازان خان، .سازند

. این مخالفان دیدقتلغازان خود را مجبور بھ تصفیھ و 
 یافت در ایجاد نظم و امنیت، وضع قواعد و محمود کھ پس از روی آوردن بھ اسالم، نام غازان

با این .ید و سنت ھای نیکوی فراوانی از خود بھ یادگار گذاشتورزاھتمام بسیاری قوانین عادالنھ 
یلخان سازنده و اصالحگر مغول بھ درازا نیانجامید و پس از نھ سال سلطنت در اوجود، این عمر 

 م چشم از جھان فرو بست و برادرش الجایتو 1304/ ق 703 سی و سھ سالگی بھ سال درجوانی و 
.شستی او نجابھ 

 شد، ظاھرًا چون گرایش بھ تشـیع داشت، معروفخدابندهمحمد کھ با نام مسلمانی یتواولجا
وی پس از تحکیم قدرت، رعایت قانون اسالم و .خواندند بندهخر او را بیشتر ،مخالفان شیعھ

 در شھر سلطانیھ را در محلی کھ غازان قصد بنای یک شھر تازه را. الزام کردرایاساھای غازانی 
.» م1304/ ق 704« بھ وجود آورد و آن را تختگاه خویش ساخت داشت،آن 

 مشاجرات و اختالف ھای شافعی و حنفی کھ در امایتو نخست بھ مذھب حنفی گرویده بود، اولجا
 پشیمان و نگران  سنتییاری از امیران را از گرایش بھ اسالمبساردوگاه او شدت یافتھ بود، وی و 

 تشیع تشویق شد و فرمان داد تا نام خلفای سھ گانھ را از خطبھ و سکھ مذھبن بھ در این بی.ساخت
سکھ گانھ را در سھ چون اکثریت رعیت را مایل بھ تسنن دید، بار دیگر نام خلفای معھذا،.انداختند

 روي گزافھاولجایتو ھم مثل بیشتر ایلخانان دیگر در شرابخواری و شھوت رانی .و خطبھ آورد
.» م1316/ ق 716« وی در سی و پنج سالگی بھ دنبال یک بیماری وفایت یافت .کردمی

ی مغوالن بھ دست ابوسعید بھادرخاندستاوردھای نابود
یش از سیزده سال نداشت، از این رو بھ سادگی آلت ب بھ ھنگام جانشینی ابوسعید بھادرخانپسرش

 ھم او را از پرداختن بھ امور  بھ شراب و حرمسراعشق.دست امیران و وزیران قرار گرفت
طولی نکشید کھ . کندواگذاریر چوپانام آن دید کھ آن را بھ ترمملکت مانع شد بھ ھمین دلیل ساده 

 ترقی کھ توسط اخالف بھادر خان، بنیانی یافتھ بود بھ دست این ایلخان بر باد وھای رشد زمینھ
ی داستان ھاویر تیمورتاشام پسرش  و تعدی بھ مردمان، طغیان امیر چوپان واجحاف.رفت
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 این رقابتھا مدعیان برافزون .عشقی و بد نامی بھادر خان، رفتھ رفتھ حکومت ایخانان را فروپاشید
/ ق 759«امیر اشرف قتل .بودقدرت و تحریکات مخالفان نیز قدرت این ساللھ را بھ تحلیل برده 

.ین ساللھ را اعالم داشتانھایی واپسین امیر ایلخانی، زوال و فرومردن » م1358
:مغوالنیان کار پا

 شد، اما در بی نظمی و ھرج و مرج مقاومت آغاز ایلخانان ھر چند با نظم و انضباط دوران
 ایلخانان در ایران دگرگوني اجتماعی جالبي را در حکومتبھ طوری کھ تجربھ .ناپذیری پایان یافت

اصلھ دو نسل، ایلخانان اسالم آوردند، تجربھ انحالل قوم ین کھ در فا.تاریخ بھ معرض آزمون آورد
 مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران بھ صورت یک واقعیت تسلی بخش و قومفاتح را در فرھنگ 

ساللھ یک قوم مھاجم سرانجام در طی دو نسل، مدافع قلمرو . ظھور رساندمنصھقابل اعتماد بھ 
آنھاارتباط .ت دیگران و ھجوم بیگانگان جانانھ دفاع کردند از آن در برابر تھاجماکھایران شدند 

. کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی شرق و غرب شددست
 مغوالنعھد علوم در توسعھ

بھ طوری کھ عدم .ای یافت قابل مالحظھتوسعھ عصر آنھا طب، نجوم و ریاضیات در ایران در
چرا .دادند جبران شدالقھ زیادی کھ بھ تاریخ نشان می عاظھارتوجھ این قوم بھ زبان فارسی نیز با 

در التواریخ رشیدیجامعی در این دوره بھ فارسی تدوین شد کھ امالحظھکھ کتابھای تاریخی قابل 
بھ عالوه توجھ .ید نخستین تجربھ موفق در نگارش دستھ جمعی و گروھی تاریخ بودشاآن میان 

جبرانھای عظیم و آبادانی، در خاطر نسلھاي بعدي بھ منزلھ  این ایلخانان بھ ایجاد بناازبرخی 
 تاریخ درگذشتھ ي اخالف وحشی این قوم در ایران بود، چنان کھ پیدایش سبک تلفیقی ممتاز 

.معماری ایران، نتیجھ کوششھای برخی از این امیران بود
: ایران در پایان عھد ایلخاناندر الطوایفی ملوک

.ی از افول و انحطاط ایرانیان را بھ ھمراه آوردادورهیلخانان در ایران، یھ مغوالن و حکومت ابل
 ریا و میدان دار شدن مدعیان و متشبھان و کارگزاران دکانزوال اخالق و معنویات و رواج 

در .افزودیشانی اوضاع و نابسامانیھای اجتماعی ھر چھ بیشتر میپرناشایست و مال اندوز، بر 
نان و ضعف و زوال قدرت آنان، سرزمین ایران شاھد ظھور دوباره یلخااپایان روزگار 

 فرمانروایی از یک سو و نھضت ھای مردمی و انقالبی با ماھیتی ضد عرصھملوک الطوایفی در 
.یگر شدددولتی از سوی 

 از اوضاع آمدهای از روح مردم بھ تنگ  جلوه، عامّھنھضتو سمرقندجنبش، سربداراننھضت
.بود
یان و ساللھ ماجراجو و بی ثبات ایلخانیان، توانستند چوپان کھ بعد از ایلخانان دولت کوتھ عمر  آنبا

 عنصر مغول را در عرصھ رویدادھای سیاسی ایران حفظ نمایند، تفوقدست کم برای مدتی کوتاه 
.ی مغوالن دیگر ممکن نشدبرااما اعاده آن قدرت 

 و در دستگاه آل ،یموریان جرجانطغات کوچک قلمروھای حکومت مغول درای از شیوهادامھ پاره
ھر چند ایران تا نیل بھ . بقای دنیای چنگیز خانی کمکی نکردوکرت و آل مظفر ھم بھ پایندگي 

 راه درازی در پیش داشت، اما بازگشت بھ دنیای مغول ھم، دیگر ھنوزیكپارچگي و استقالل، 
.نبودبرایش تصور كردني 
 بھ یاد بازاش، یک چند خاطره دوران چنگیز را رشھای خونین و وحشیانھحتی تیمور، کھ با یو

یلخانان تا عھد تیمور، ابا اینحال، از پایان عھد .آورد، موفق نشد آن دوران را از نو برقرار سازد
 غرق در جنگھای  را کشورسراسر  دوام آن تقریبًا .نوعی ملوک الطوایفی در ایران ادامھ یافت

  غلبھ جھل، فساد، ریا و دروغ .کردرجھای اداری و اغتشاشھای ناشی از ناامنی محلی، ھرج و م
.ساخترا در تمامی رویدادھای عصر آشکار 
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:یفی عصر مغول و نزاع ھای حکمرانان محلیالطواملوک
 دچار اغتشاشھای طوالنی ساخت، خاندانھاي راین ملوک الطوایفی کھ سراسر ایران زمین ا

پیكارھاي میان فرمانروایان محلی، باعث . واداشتپیكاردر برابر یكدیگر بھ گوناگون محلی را 
این شھرھا و . در آبادیھا، شھرھا، و والیات گوناگون شدبسیاريغارتھا و كشت و كشتارھاي 

وارانویجانآذربادریانچوپاناز این میان؛ . دست مي گردیدندبھوالیات ھر از چندی دست 
 چوپانیان، طغا تیموریان در قلمرو عراق عرب و بعدھا در تمامی دریانیرجال،یات جبالوال

 بخشي از در شبانکارهملوکی، شرقجرجان و خراسان غربی، آل کرت در ھرات و خراسان 
 لراتابکان آل اینجو در فارس و اصفھان، کرمان،اتابکان سلغری وقراختابیان در فارس و فارس، 

 والیات تابع آن حوالی و شماري امیر نشین در طبرستان در یزدکاناتابین اصفھان تا خوزستان، ب
. ھم مستقل و با ھم در حال ستیز بودنداز کھ مازندرانو 

یفی در فرجام روزگار ایلخانان بر افتادند، اما جدایی الطوا چند برخی از این حکومتھای ملوک ھر
بعد از عھد تیمور ھم بھ صورتھای  و حکومت ملوک الطوایفی کھ ماندقلمرو آنھا ھمچنان باقی 

دیگر ادامھ حیات یافت، تا چندین سده بعد از بلیھ مغوالن، سرزمین ایران را عرصھ تاخت و تاز و 
 اغتشاش کرد کھ رھایی از آن، نیازمند حکومت مرکزی مقتدر بود و نیل بدان تا عھد وبی نظمی 

.ی برای ایرانیان ممکن نشدصفو
نجاه سال سلطھ ملوک الطوایفییران خستھ از یکصد و پا

.ی تقریبًا یک صد و پنجاه سال بھ درازا انجامیدگورکان فاجعھ تھاجم چنگیز خان تا فاجعھ تیمور از
 تیمور، ایران واپسین دوران ملوک الطوایفی تاریخی خود را وفاتسپس در پایان یک سده دیگر 

غالبًا آن را اعتالی ایران بھ مرحلھ ی شد کھ تاریخنگاران جدید، ادورهپشت سر گذاشت و وارد 
فاجعھ چنگیز در قلمرو پارسی زبانان سرانجام بھ حدود ماوراء . عھد صفویاند،خواندهدولت ملی 

یز خانی چنگھای دولت  محدود شد ،اما فاجعھ تیمور از ھمانجا آغاز گشت و از میان ویرانھالنھر
 تا مازندرانسراسر ایران از خراسان و در مدت فرمانروایی تیمور و اخالف او .شکل گرفت

ھنوز چند .یانھ بودمفارس و آذربایجان، عرصھ تاخت و تاز ترکمانان آسیای صغیر و ترکان آسیای 
 و ویرانیھا و کشتارھا، تجربھ فالکتھانسل الزم بود، تا ایرانیان، وفاق ملی و نیاز بھ آن را از میانھ 

یھ دوراني از اقتدار مرکزی و فرو پاشی و از میان طال تنھا عھد صفوی،.کنند و آن را باور بدارند
.یست، بلکھ نشستن این باور در وجدان عمومی مردمان بودنرفتن ملوک الطوایفی در ایران 

(ق. ھ٩١١–٧٧١(یان ایران گورکان یا یموریانت دودمانی مغول تبار .) م١۵٠۶-١٣٧٠.)
یتختش پاورکانی بود کھ در آسیای میانھ می زیست و سمرقند یادگزار این دودمان تیمور گبن.بودند

 مقامی از بھامیر تیمور کشوری گسترده و دولتی سترگ ایجاد کرد و سرزمین فرارود را .بود
 را نخست در سرتاسر خوداو مرزھای .اھمیت رسانید کھ تا آن زمان ھیچگاه بدان پایھ نرسیده بود

یران و عثمانی و بخش ھایی از اان و آنگاه ھمھ بخش ھای آسیای میانھ و آنگاه سرتاسر خراس
 غالب ، ھجوم داشت تا تسخیر واقعیوو چون فتوحات تیمور بیشتر جنبھ یورش .ھندوستان گسترد

ین حال فرارود مدتی مرکز دولتی شد کھ ابا .کشورھا باز بھ زودی از تصرف تیموریان بیرون شد
. دربرگیرنده بودماوراءالنھرر والیت بیشتر ایران و افغانستان را افزون ب

بھ محض اینکھ .ی کھ کشورھای گسترده تیموری تجزیھ یافت دوره ھرج و مرج پیش آمدھنگام
 درصدد تصرف کشورھای ازدست رفتھ خود ترکمانانتیمور مرد، ترکان عثمانی و آل جالیر و 

را در مدت یک سده برای خود  شدند کھ شمال ایران موفقبااین ھمھ، فرزندان تیمور .برآمدند
سرانجام شاھرخ موفق شد کھ مناقشات .ولی آنان بیشتر با یکدیگر در کشمکش بودند.نگاھدارند

ولی پس از مرگ او ممالکش . قدرت و اعتبار کشور را نگھداری کندواقوام خود را تا حدی رفع 
انی، سرزمین ھای  شد و بھ ھمین سبب صفویان و امرای شیبمجزابھ قسمت ھای کوچک تر 
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 این حال خاندان تیموری از میان نرفت و نوادگان با.آنان را را بھ متصرفات خود پیوست کردند
 بھ ھندوستان بردند و دولت سلسلھ بابری را بنیاد راتیمور چندی پس از آن فرمانروایی خود 

.یر می نامندکبگذاردند کھ اروپائیان آن را مغول 

پسر امیر تراغای، فرمانروای کش ترکستان در ھمان شھر ) میالدی1405–1336(یمور لنگ ت
یز چنگطایفھ اش از شاخھ تاتارھای ترکستان بود و تبارش بھ .ق بدنیا آمد. ه٧٣۶بسال )کش(

.میرسید
یمور در زمان دزدی گلھ زخم برداشت و لنگ شد و از آن ت، قول ابن عربشاه تاریخنگار آنزمانبھ

 امیر  بھق برای استمداد. ه٧۶۴بنابر روایات دیگر وی در سال .یدندناما لنگ تاریخ بھ بعد او ر
.را یافت)لنگ( شتافت و در جنگ با مخالفینش زخمی گشت و این لقب اوسیستان بھ کمک 

 حفظ میدانستھ بلکھ میتوانستھ آنرا از آخر بھ اول ازیمور مسلمانی متعصب و نھ تنھا قرآن را ت
.معکوس بخواند

 تیمور خراسان را تسخیر نمود و ٧٨١سال . شدآغاز٧٨١ تیمور از فتح خوارزم در سال شھرت
. را گشود و آل کرت را نابود ساختھرات گرگان، مازندران، سیستان و ٧٨۴سال 

یجان را گرفت و سلسلھ جالیریان را نیز منقرض کرد، آذربا فارس، عراق، لرستان و ٨٠٠ سال در
ض ٧٩۵در سال .ی از شھرھای آن را قتل عام نمودبرخھالی بعد رو بھ خزر نھاد و ا  بعد از انقرا
با عثمانیان نیز . ھند را فتح و دھلی را غارت کرد٨٠٠ شد، در سال کوچکمظفریان متوجھ آسیای 

 بھ سمرقند ٨٠٧تیمور در سال . بایزید عثمانی را بھ اسارت در آورد٨٠۴ سال درجنگھا کرد و 
٧١ در سن ٨٠٧عزم تسخیر چین را نمود ولی اجل مھلتش نداد و در سال یش برگشت، خوپایتخت 
. گدشتدرسالگی 

 طول کشید آذربایجان، لرستان، ارمنستان، 790 تا 788 یورشی سھ سالھ کھ از در: سھ سالھحملھ
.کرد مردم خوارزم را قتل عام 793 و شروان را نیز تصرف کرد و در سال گرجستان

 صورت گرفت و پس از آن 798 تا 794ی پنج سالھ وی بین سال ھای لھ حم: پنج سالھحملھ
سپس مسکو را فتح کرد و عازم . را بھ یکی از فرزندان یا خویشاوندان خود سپردشھرحکومت ھر 

یم تقسپس از . آنجا را تصرف کرد و صد ھزار نفر را بھ قتل رساند801در سال . شدھندوستان
. سمرقند بازگشتشھرھا و نواحی تصرف شده، بھ

 ھجری طول کشید کھ آن را یورش 807 تا 802ی وی بھ ایران از سال لشگرکش: ھفت سالھحملھ
در ھمین ھنگام . با عثمانیان جنگید و چندین شھر را گرفت803در سال . می نامندسالھھفت 

ین اطول یرھایی بھ مصر فرستاد، ولی چون نتیجھ نگرفت، مصمم شد بھ مصر حملھ کند، و در سف
را با یزید سلطان عثمانی 804در سال .لشکرکشی، حلب، دمشق و بغداد را نیز تصرف نمود

 رود کناراو با سپاھیانش تا .بعد از آن قصد فتح چین کرد و عازم آنجا شد.مغلوب و اسیر کرد
71یالدی ، در م1405فوریھ /807سیحون نیز رفت ولی در اترا بیمار شد و در رمضان سال 

.سالگی درگذشت
 سال، جھانى را با 29 م، بھ مدت 1405/ ق 807م تا ھنگام مرگش در 1377/ ق 778یمور از ت

 وصف ناپذیر، در ھم کوبید و بنیان امپراتورى را خشونتىتھاجمات و یورشھاى مکرر خود و با 
ب فتوحات بدین ترتی. انحطاط و زوال و تجزیھ آن آغاز شدمرگش،گذاشت کھ باالفاصلھ پس از 

قلمرو تیمور .یزیھاى دھشتبار و ویرانیھاى بسیار بھ دست آمد، دیرى نپاییدخونرتیمور کھ بھ قیمت 
 تجزیھ و بعدھا توسط دولت صفوى - قرا قویونلو و آق قویونلو - دو طایفھ ترکمان ظھوربا 

.یکپارچھ و متمرکز شد
:یمورتی دیگر بھ نگاھ

تیمور از ابتدای . در سنین باالی اوست اوی تیمور ، فتوحات یکی از شگفت انگیز ترین ویژگی ھا
گویی تنھا نظاره گر . منطقھ خودش ندارد تحوالتجوانی ، ھیچ نقش جدی و مھمی در تاریخ 
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. منطقھ او بوجود آمد اما او ھیچ واکنشی نشان نداد دربسیاری رخدادھا .حوادث است و منتظر 
دارد کھ بھ دقت بھ تحوالت داخلی ایران می نگریست و وجودخصوصا شواھد بسیار فراوانی 
او منتظر فرصت مناسب . و سردستگان ایرانی و مغول بود شاھانمواظب اختالفات موجود میان 

تنھا در سنین حدود پنجاه سالگی است کھ ناگاه این .یش را تنظیم نموده بود ھابود و بھ دقت برنامھ 
 بخش بزرگی از دنیای آن زمان را فتح می کند و بھ خاک و  بھ جوشش در می آید وخروشانچشمھ 

. می کشد خون
 دوره دریعنی تقریبًا ھیچ گاه .یمور فاتح خیلی خوبی است ت!داریمور جھان گیر است و نھ جھان ت

 با وجود مسکو،چنانچھ شھر .ھمھ جھان پیرامونش را فتح می کند.فتوحاتش شکست نمی خورد 
 از ھجوم بھ آنجا باز نمی بازھمی ای کھ با منطقھ ایران و ماوراء النھر دارد ، فاصلھ بسیار طوالن

.ی ، فاصلھ ھایی بسیار طوالنی ھستندفعلھند و بخش ھایی از سوریھ و مناطق شرقی ترکیھ .ماند 
یتی بسیار زیاد دارد و حتی چنانچھ بدرستی اھمو ھمھ می دانیم کھ تدارکات برای یک لشگر کشی 

 در اثر محاصره شدن ، لشگر حملھ کننده نابود خواھد ،ریزی نشود ، بعد از ھجوم اولیھ برنامھ 
 حملھ ھا و تصرفات تیمور گزارش نشده است و این قدرت برنامھ ازارداما ھیچ یک از این مو.شد

. درخشانی را می طلبد وریزی نظامی بسیار زیاد 
امپراتوری .یار و تصرف جانشینانش باقی نمی ماند  اختدر تقریبًا ھیچ یک از مناطق فتح شده ، اما

البتھ . می پاشد و تنھا بھ منطقھ خراسان محدود می گردد فرواو، بھ سرعت و پس از مرگ او 
 النھر و حتی بخش بزرگی از افغانستان فعلی و تمامی خراسان ماوراءخراسان بزرگ یعنی تمامی 

.یستان سامروزی و بخشی از 
 بھ تأمل فرا می خواند کھ چھ عواملی سبب می شود راو نھ جھان داری ، بسیار ما ین جھان گیری ا

ی بماند و کدامین عوامل در عملکر تیمور نبوده است و باقتا یک سلسلھ براستی شکل بگیرد و 
 فتح کردن و عدم توانایی بازماندگان در ادامھ آن ، بھ ھمین شکل درتوانایی بسیار .چنین شده است 

. می شود و جای بررسی بیشتر و کاملتر دارد مشاھدهشاه نیز در نادر
 عام و قتلیمور بسیار خشن بود و موارد بسیار زیادی از ت:خوردگان تیمور با شکست رفتار

 دانشمندان واما تیمور عالوه بر آن ، بسیاری از ھنرمندان .خشونت ھایش آورده شده است 
 نقاشان برجستھ و ازمواردی زیادی .ی سمرقند می آورد شھرھای فتح شده را بھ پایتخت خود یعن

. سمرقند آورده شده است بھاستادان معماری ، فقھا و نظائر آن وجود داشتھ است کھ توسط تیمور 
. پس از تیمور داشتھ است عصراین موارد نقش فراوانی در تحوالت بزرگ ھنری و فرھنگی در 

یمور کھ پس از او بھ حکومت رسید ، درست نقطھ مقابل  میرزا فرزند تشاھرخ:ینان تیمورجانش
ی و معمارفردی فرھنگ دوست ، با رفتاری غیر نظامی و بھ شدت ترویج کننده ھنر و . بود پدرش

ی کسانی ھمچون حتھمین ویژگی ھا در پاره ای از جانشینان شاھرخ نیز ، ادامھ یافت و .فرھنگ 
.عصر خود محسوب می شدند الغ بیک خود از ھنرمندان و دانشمندان 

 این عوامل و خصوصا تجمع ثروتی کھ تیمور فراھم آورده بود و میزان ھمھ: پس از تیمورعصر
ی کسانیی از ھنرمندان کھ در مناطقی نظیر سمرقند گرد آمده بودند، سبب شد تا با حمایت باال

ی خطاط و نقاشی و ھمچون شاھرخ تیموری و ھمسرش گوھرشاد آثار درخشانی از ھنر و معماری
 است کھ از پدری بردهگوی بازی روزگار را با تیمور و فرزندان و جانشینانش بھ آخر .پدید بیاید 

چنانچھ . بھ وجود بیاید دوستتا آن درجھ خونخوار و زورگو ، فرزندانی چنین ھنرپرور و فرھنگ 
دخانھ الغ بیگی کھ با  است و رصداشتھحتی علم و دانش نیز در این دوره درخششی کوتاه مدت 

 یعنی غیاث الدین جمشید کاشانی بنا شد، عصرحمایت الغ بیک تیموری و با نظارت دانشمند بزرگ 
.نمونھ ای از این موارد است

 ای از زیباترین نقاشی ھا، ریشھ در مکتب ھرات دارند کھ بطور کامل پاره: درخشان ھنرھاعصر
 کمال الدین رات شکل گرفت و استاد بزرگ نقاشی یعنییت شاھزاده ھای تیموری در شھر ھحمابا 

.برخاستھ از چنین مکتبی است بھزاد
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 جانشینان تیمور شکل گرفت و آخرین مراحل دوره زیبای فارسی نظیر خط نستعلیق در خطوط
.تکاملی اش را در این دوره طی نمود 

مد کھ از آن جملھ می توان بھ  این دوره بھ وجود آدر ای از زیباترین آثار معماری ایرانی پاره
این مسجد کھ با حمایت . بارگاه امام رضا اشاره نمودکنارمسجد گوھرشاد در شھر مشھد و در 

 تیموری ساختھ شده است ، یکی از درخشان ترین آثار معماری ایرانی شاھرخگوھرشاد ھمسر 
 کتیبھ ای از بایسنقر  کتیبھ ھای این مسجد و در سمت ایوان مقصوره آن ، ازیادر گوشھ .است

. تیموری وجود دارد کھ خود از خطاطان بزرگ عصر خویش بود شاھزادگانمیرزا از 
ادامھی صفوی و یا نقاشی و خطاطی آنھا ، کامًال معمار:یھصفویراث تیموریان در اختیار م

ن یش، ایخوخصوصا کھ صفویھ با حمایت گسترده .میراثی است کھ از تیموریان برجای ماند 
.میراث را درخشان تر نموده، باعث رشد و گسترش آن گشتند 

:یان ھندگورکان
 النھر حکومت ماوراء و مقارن زمان برخاستن صفویھ یکی از نوادگان تیمور کھ در منطقھ بعدھا

 بر خالف جدش، در ھمانجا و، با لشگری بھ ھند حملھ کرد و آنجا را فتح کرد بابرمی کرد یعنی 
سلسلھ ای کھ برخی . را بنیان نھاد ھندلھ درخشان مغوالن کبیر ھند یا گورکانیان ساکن شد و سلس

. در دوره ایشان بنا شده است محلتاجاز درخشان ترین آثار ھنری و معماری نظیر بنای 

سادات عرب کھ بھ مرعشیان ( بر افتادن مغول در مازندران پیدا شده بودند ازپسیانمرعش
.ق میر قوم الدین مرعشی، حکومت مرعشیان را تأسیس کرد.ه٧۶٠ در سال )معروفندمازندران 

با تصرف رستمدار )سید قوام(ق سید فخر الدین مرعشی فرزند میر قوام الدین .ه٧٨٢در سال 
بنا نھاد و مقر حکومت خود )پایتخت دشت رستمدار(یھ واتاسان را در نزدیکی ناتل قر)نور(

ید و کشبھ مازندران و رستمدار لشکر )ق . ه٧٨۶در (ر گورکانی اما بھ زودی امیر تیمو.ساخت
.سادات مرعشی نیز از تیمور شکست خوردند

بھ کلی سادات ) میالدی1416(ق .ه٧٩۴ در سال مازندرانیر تیمور در لشکر کشی دوم خود بھ ام
لنھر کھ مرعشیان بھ تبعید ماوراءا.نیز تسلط یافت)نور(رستمدارمرعشی را سرکوب کرد و بر 

. داشتھ بود رفتندرواامیر تیمور در حقشان 
 بود کھ از آمل آغاز شد و این منطقھ را نیز زیر سربدارانیام مرعشیان ، محصول و نتیجھ قیام ق

 روزگاری کھ از اھالی آمل ، پاکیزهییفھ، مقتدای مذھبی سربداران، مردخلشیخ .چتر خود گرفت 
.ار شد و نطفھ قیام سربداران را در آن جا بھ بار نشاندیر و سلوک، راھی سبزوسبوده، پس از 

.شد قیام مرعشیان، بھ عنوان شعبھ ای از قیام سربداران در مازندران ایجاد بعدھا
 سیاسی رھبران مذھبی - گیری از تعلیم مذھبیالھامیان ، شیعھ اثنی عشری بودند کھ با مرعش

.یام خود استفاده کندی برای قمکتبسربداران توانست از آن بھ عنوان 
ظلم و ستم در این دوره جنبھ اجتماعی، . و ستم بودظلمیکی از اصول اساسی این قیام مبارزه با 

. رعایا اعمال می شدبراقتصادی و گاھی سیاسی داشت کھ 
یع توانست بر این حکام ظالم و ستمگر منطقھ پیروز تشبا استفاده از بعد ستم ستیزی ید قوامس

 لیکن باز با انشقاق از ھم . عدالت و مساوات اجتماعی بودبسطویژگی ھای دیگر این قیام از .شود
 فتوت، راستی، .شیخان گردید پیروزی از آن جناح  باعثیاب چالوی،افراس،ش خودیرزم و ھم ک

اکثر .ی از جملھ خصوصیات پیروان سید قوام و کاله حاکمیت وی بودکردارصداقت و راست 
علل فروپاشی این . را افراد پیشھ ور و روستایی و بیش تر رعایا تشکیل می دادندوامقپیروان سید 

یچ یک ھ را بایستی در جنگ ھای متعدد آنان و نیز ظھور امیرتیمور، در شرق دانست کھ بھ نھضت
. بودآمدهاز قیام ھا و سلسلھ ھای محلی رحم نکرد و گویی وی برای سرکوبی این قیام ھا 
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 و مدت زیادي دوام نیافت، اما در تاریخ ایران اھمیتي خاص بود آن کھ جنبشي محلي باسربداران
 و با نیرو گرفتن از پیروزي ھاي آن بود کھ در نقاط دیگر نیز مردم قیامدارد، زیرا در پي این 

 استقرار دولت . باید این مطلب را از جھت اھمیت آن تکرار کرد. کردندآغازروستاھا سرکشي 
امراي . سربداران دانستحکومت در مازندران را باید یکي از بارزترین پي آمدھاي مرعشیان

 و بسیاري از آنان با توطئھ یاران خود  داشتندسربداران در اداره حکومت با یکدیگر اختالف بسیار 
 حکومت ایشان، آباداني بسیار صورت گرفت و خرابي کوتاهبا این ھمھ در مدت .از پاي درآمدند

امیران سربدار در پي بھتر کردن زندگي روستائیان و . شدجبرانملھ مغول تا حد زیادي ھاي ح
. نوعي مساوات در تقسیم عواید و ثروت عمومي اعتقاد داشتندبھطبقھ محروم شھر بودند و 

 داشت و بھ ھمین  را با وضع اجتماعي موجود منفيمقاومتتصوف در ایران مدت ھا صورت 
با این حال پس از ھجوم مغول و تاخت و تاز . یافتمتشرعھحیات در جنب دلیل پس از مدتي حق 

 توده ھاي مردم را در جامعھ قرون وسطائي قرون ھفتم و ھشتم فاقھتیموریان و ھنگامي کھ فقر و 
 دراویش در سبزوار و مازندران و آذربایجان جنبشي را کھ از یک آورد،ھجري از پاي درمي 

. طرف دیگر ضد فئودال ھا و اشراف و روحانیان بود، رھبري کردند و ازمغولطرف علیھ حکام 
سربداران سبزوار را بتصرف در آوردند و علیھ مغوالن مکرر جنگیدند و دامنھ .ق.ه738در سال 
سربداران دعوي داشتند کھ مي خواھند کاري . را تا مازندران و گرگان توسعھ دادندخودحکومت 

 این الجناتبھ قول مؤلف روضات .یام قیامت خیمھ در خاک ایران نزند کھ حتي یک تاتار تا قکنند
"گروه را از آن جھت سربداران گویند کھ گفتند  کرده باشیم واال سر ظالماناگرتوفیق یابیم دفع ظلم :

 مدت پنجاه سال در سبزوار و سربداران". تعدي و ظلم نداریملخود را بردار ببینیم کھ دیگر تحم
.آن حکومت کردندنواحي مجاور 

وسلسلھ ای بود کھ در قرن ھشتم ھجری بر برخی مناطق کرمان ) میالدی1393-1335( مظفرآل
.فارس حکومت می کرد

پدر .بودند)در خراسان(اجداد او از اھالی خواف . بودمحمد این دودمان امیر مبارزالدّین سرسلسلھ
پس از مرگ پدر، امیر .ھ مراتب باالیی رسید پادشاھان مغول بنزداو کھ امیر مظفر نام داشت 

 سلطان ابوسعید قرار گرفت و منصب پدر را بھ انضمام فرمانروایی توجھمبارزالدین محمد مورد 
ید کھ مغولھا ضعیف شدند، امیر مبارزالدین بھ فکر استقالل و جھانگشاھی ابوسعپس از .یزد یافت

شیراز را بھ متصرفات خود افزود و شیخ ابواسحاق ٧۵۴ کرمان و در ٧۴١ین در سال بنابرا.افتاد
.ینجو فرمانروای شیراز را کھ سرداری الیق و دانشمند بود بھ قتل رسانیدا

ی کرد سرانجام بھ دست پسرانش شاه شجاع و شاه منصور و مین بھ دلیل تندروی ھایی کھ مبارزالد
پس از او . از دنیا رفت٧۶۵سال یر و کور گردیده و سپس در اسبرادرزاده و دامادش شاه سلطان 

.ی رسید و مشھور است کھ وی استبداد پدرش را از میان برداشتپادشاھفرزندش شاه شجاع بھ 
منصور در جریان حملھ . مظفر و منصور مظفری بودندآلیگر پادشاھان این دودمان زین العابدین د

.مشھ بھ دست تیمور قتل عام شدندی خاندان آل مظفر نیز در قباقتیمور لنگ بھ شیراز کشتھ شد و 

، شاعر و غزلسرای بزرگ ) میالدی1375–1310(یرازیش الدین محمد بن محمد حافظ شمس
. ایران و یکی از سخنوران نامی جھان استھشتمقرن 

بیشتر اشعار حافظ .یرانی تمام دوران ھا می دانندایاری حافظ شیرازی را بزرگ ترین شاعر بس
.یات او عشق استغزلبن مایھ غالب غزل می باشد و 

. رکن اصلی شعر و ادبیات فارسی را شکل داده اندچھار بھ ھمراه سعدی، فردوسی و موالنا حافظ
 کمی و کیفی میزان، گستره، مدل، و ابعاد تأثیر مطالعھیکی از باب ھای عمده در حافظ  شناسی 

: را از دو دیدگاه عمده دنبال کرده انداین نوع پژوھش. اوستسخنپیشینیان و ھم عصران بر ھنر و 
 یگانگی، بی نظیری، و منحصربھ  فرد بودن حافظ و اینکھ در چھ استقالل،یکی از منظر 
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دوّم از دیدگاه تشابھات و ھمانندی ھای آشکار و نھانی کھ مابین اشعار .ینگونھ  استامواردی او 
. و دیگران وجود داردحافظ

ی استادان پیش از خودش و شاعران معاصرش شعرحافظ قالب ھای  نظر یکتا بودن، ھر چند از
ی، عراقی، سعدی، امیر خسرو، خواجوی کرمانی، و مولوھمچون خاقانی، نظامی، سنایی، عطار، 
 شعری، سبک و شیوه ھنری، و نیز اوج و واالیی زبانسلمان ساوجی را پیش چشم داشتھ ولی 

 ھا چنان باال و ارفع است کھ او را نمی توان پیرو ھیچ کس بھ  آنباپیام ھا و اندیشھ ھای بیان  گردیده 
. آورد حساب 

دندزشانھ قلم بھ سر زلف سخن را تا رخ اندیشھ نقاباز چو حافظ نگشاد کس

: پھنھ سرزمین ایران حکومت میکردند کھ شاملدر حکومت ایلخانیان چندین حکومت محلی اواخر
ینجو در جنوب غربی کھ مرکزشان در اصفھان و شیراز امظفر در مرکز،  در جنوب، آل شبانکاره

.بود
 مغول بودند و مرکزشان در اران نوادکان جالیر درغرب، چوپانیان در شمال غرب کھ آل

.آذربایجان بود
.خراسان در شمال و کارتید ھا در سربداران

.رفتندی پراکنده با آمدن صفویھ از بین حکومتھا

این واژه بستھ بھ لھجھ محلی .ی ترکی و بھ معنی صاحبان گوسفندھای سیاه استواژه الویونقراقو
.ینده، قره قویونلو ھم تلفظ و نوشتھ می شودگو
 شرق ترکیھ  یک ایل ترک و نیز سلسلھ ای از ترکمن ھا بود کھ بر قسمت ھای از قفقاز، قویونلوآق
.ی راند میالدی فرمان م١۵٠٨ تا ١٣٧٨ ایران از شمالو 

 میالدی در آناتولی حضور داشتند و اکثر ١٣۴٠ سال از اسناد بیزانسی آق قویونلو ھا حداقل طبق
. قره عثمان با شاھزاده خانمھای بیزانس ازدواج می کردندآنسالطین آق قویونلو ھمچنین بانی 

 میالدی ١۴٠٢ل یالت دیار بکر در آناتولی بود کھ در سااین اراضی تحت حاکمیت آق قویونلو ھا اول
مدت زیادی آق قویونلو ھا قادر بھ گسترش اراضی خود .یدگرداز تیمور بھ قره عثمان واگذار 

مانع قدرت گیری آنھا می شدند ولی این وضع با پیروزی )قره قویونلو ھا(نبودند، چون رقیبانشان 
. پایان یافت١۴۶٧ قره قویونلو در سال جھانشاهاوزون حسن بر 

 را بھ تصرف خود آورد و اراضی آق قویونلو را بغدادسلطان ابوسعید، اوزون حسن  از شکست بعد
این گسترش ھم زمان با تمایالت امپراتوری . رسانیدشرقبھ اطراف خلیج فارس و خراسان در 

. آق قویونلوھا را بھ اتحاد با قارامان ھای آناتولی مجبور کردکھعثمانی بھ پیشروی در شرق بود 
. قبل از سلسلھ صفویھ مطرح گردیده استدورهنلو ھا اولین بار در تاریخ در  قراقویونام

. سلسلھ مغولی جالیری ھا در تبریز و بغداد بودندنشاندگانقراقویونلو ھا کھ ترکمن بودند ابتدا دست 
 یوسف رھبر قراقویونلوھا در پی شورشی بر علیھ جالیری ھا قرا)میالدی(١٣٧۵اما در سال 
.یری ھا اعالم کرد و کنترل آذربایجان، موصول و بغداد را بدست گرفتجالد را از استقالل خو

وی پس از . قرا یوسف را شکست داده و قرایوسف بھ مصر متواری شد١۴٠٠ی حوالتیموریان در 
. با کمک حاکمان وقت مصر، مملوک ھا، دوباره کنترل تبریز را بدست آورد١۴٠۶مدتی و در 

لو در بخش مھمی از سرزمین ایران شامل خوزستان ، کرمان ، فارس و یونقراقودولت شیعی 
 حسن اوزنین فرمانروای قره  قویونلو جھانشاه قراقویونلو نام داشت کھ واپسداشتھرات حضور 

.کشتاز دودمان آق قویونلو او را شکست داد و وی را بھ ھمراه پسرش 
ندگان ایالت شاھسون در استان مرکزی و یان بازمام حال حاضر تیره ھائی بھ ھمان اسم در در

(دارندقشقائیھا در حوالی استان فارس وجود  بطور مثال ناصر خان قشقائی از تیره قراقویونلو .
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 از طایفھ ایل بغدادی میباشند و گفتھ می شود کھ در زمان نادرشاه ساوهقراقویونلوھای .)بوده است
یونلوھای دوره قراقوعی کھ ارتباط این اقوام و گروھھا را بھ منبع یا مناب. داده شده اندانتقالبھ ایران 

علی . از حقیقت نیستدورامااین فرضیھ خیلی .قبل از صفویھ ذکر کرده باشد در دسترس نیست
.اندالخصوص کھ قراقویونلو ھا مدتی حاکمان بغداد نیز بوده 
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) میالدی1700-1400( تا آغار دوران روشنگری رنسانس

بھتر است قبل از آنکھ بھ شرح ورود ممالک .یباشدم میالدشروع رنسانس در اروپا 1401سال
یم چگونھ اروپا مسیر خودش را بسوی خوشبختی تغییر بداناسالمی بھ قھقرای بدبختی بپردازیم، 

.داد
 سرزمین ایران گرفتار کشتار و قتل عام ،در حالیکھ بعد از دویست سال ویرانی چنگیز مغول

 میالدی میشود، مردم اروپا، اولین طالیھ ھای خوشبختی و 1400وسط تیمور لنگ در دیگری ت
.رھائی از گرفتاری دیکتاتوری خرافی مذھبی را تجربھ میکنند

جنبش فرھنگی مھمی بود کھ آغازگر )نوزایی=Renaissanceاز فرانسھ (رنسانس یا یینوزا
عصر نوزایی . تغییرات ھنری در اروپا شدی علمی و اصالحات مذھبی وانقالب ھادورانی از 

معموًال شروع دوره نوزایی را در قرن . بین سده ھای میانھ و دوران جدید استگذاردوران 
.فراگرفتاین جنبش در قرن پانزدھم شمال اروپا را نیز . در شمال ایتالیا می دانندچھاردھم

این احیای .و شانزدھم بوجود آوردند پانزدھم سده و ھنر پیشرفتھای عظیمی در ایتالیای دانش
دانشمندان، سرایندگان و فیلسوفانی .مشھور شده است)»یینوزا«یعنی (رِنُسانسفرھنگی بھ 

. الھام از میراث اصیل روم و یونان با دیدگانی تازه  تر بھ جھان می نگریستندباظھور کردند کھ 
یانھ ای نقاشی واقع گران انسان را بھ شیو ه  بھ مطالعھ کالبد انسان پرداختند و اعضای بدنقاش ھا

این عقاید تازه بزودی . دادندسفارشفرمانروایان ساختمان ھا و کارھای بزرگ ھنری را .می کردند
.در سراسر اروپا گسترش یافت

:یینوزای دوره گاھشمار
 اردا ویراف  کمدی الھی شباھت کاملی با. می کندآغازرای الھی کمدنوشتندانتھ١٣٠٧ سال حدود
.دارد)داستانھای ایران باستان(نامھ 
. را شکست می دھدجنووا،یز ون١٣٨٠سال

 تأسیس کرده و آغاز بھ اندوختن ثروت کالنی را خانواده مدیچی در فلورانس بانکی -١٣٩٧
.می کنند
یسای کل درھای مسابقھ ای را برای طرح جدیِدفلورانس، اتحادیھ صنفی بازرگانان پشم -١۴٠١

. آغاز رنسانس بھ حساب می  آورند راغالبًا این واقعھ. راه می اندازندفلورانس، در ،یستریباپت
 مطالعھ مشغول نایب قھرمان مأیوس، ،یلیپو برونھ لسکیف. می شودبرنده گیبرتیلورنتسو

.ویرانھ ھای روم باستان می شود .
در فلورانس را طراحی کرده کھ )رستکودک بی سرپ(ینگفاندلیمارستان ب لسکیبرونھ-١۴١٩

در سال بعد او گنبدی بدیع و بزرگ را برای . بھ شمار می رودرنسانسنخستین بنای معماری 
. طراحی می کندفلورانسکلیسای جامع 

 بھ پایان راداودی، مجسمھ پر نفوذ و موثر خود فلورانس دوناتلو، مجسمھ ساز بزرگ -١۴٣۵
.می  رساند

 چاپخانھ، نخستین کتب چاپ شده بھ وسیلھ کارگر آلمانی، یوھانس گوتنبرگ-١۴۵٠ حدود در
.ی  کندمحروف متحرک در اروپا را منتشر 

 میالن و ناپل، موجب برقراری ثبات در فلورانس، اتحاد سیاسی میان جمھوری ھای -١۴۵٠
.ی  گرددمایتالیای عھد رنسانس 

.یسای باپتیستری فلورانس را بھ پایان می   رساندلک لورنتسو گیبرتی، سری دوم از درھای -١۴۵٢
. می  نامد»بھشتدروازه ھای «میکل آنژ آنھا را 
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دانشمندان بیزانس بھ غرب می گریزند و . می کندسقوط قسطنطنیھ بھ دست ترکان عثمانی -١۴۵٣
. خود می برندبانسخھ ھای خطی کالسیک باارزشی را 

.ی فلورانس می گرددفرمانروای کبیررنتسولو بھ ملقب مدیچیلورنتسو-١۴۶٩
.د و بھ آمریکا می رسدن  سفر دریایی اش را از اسپانیا آغاز می ککلمبیستوف کر١۴٩٢سال

 آلمانی برای نخستین بار از فلورانس دیدن ھنرمند)م١۴۵١ـ  ١۵٢٨( آلبرخت دوورر -١۴٩۴
.می کند

. نقاشی می کندرا آخرشامی تابلوینچیداولئوناردو١۴٩٧-١۴٩۵سال
 اعدام ،یرو الموسا وونا روالی راھبج فلورانس، نفوذ پس از چھار سال، فرمانروای با -١۴٩٨
.می شود
یزا کھ تصویر ھمسر یک مقام فلورانسی است را نقاشی مونال تابلوی لئوناردو داوینچی،-١۵٠۴
.می نماید

یکا نشان آمرک قارٔه مجزا تحت عنوان ین نقشھ ای کھ سرزمین جدید را بھ صورت یاول١۵٠٧سال
.می دھد ، پدید می آید

 واتیکان دریستاینسیکل آنژ، نقاشی سقف نماز خانھ م بیش از چھار سال طول می  کشد تا -١۵١٢
.برساندرم را بھ پایان 

١۵١٧سال. جنبش اصالح دینی می گرددآغازگر با اعتراضات خویش، مارتین لوتر-١۵١٧
. و پنجمین فرضیھ اش را تھیھ می کندنودلوترین مارت

ی کھ فرانسوای اول پادشاه فرانسھ بھ او داده بود، کاخ در فرانسھ و در لئوناردو داوینچی-١۵١٩
.از دنیا می رود

یره چ ھا آزتکھرناردو کورتز بر .ی شدمیر تکفیک کاتول کلیسای توسطلوترین مارت١۵٢١سال
.می گردد

.ین را از طریق دریا تکمیل می کندزمین گردش بھ دور اولنماژالسفر١۵٢٢سال
 می کند کھ خورشید مرکز منظومھ شمسی است، ادعامنجم ایتالیایی، نیکوالس کوپرینک، -١۵۴٣

 انسان نوشتٔھ بدن در باب ساختمان ویک کپرن اجرام آسمانی نوشتٔھ گردش١۵۴٣سال.نھ زمین
.وزالیوس منتشر می شود

یش نامھ نویس بزرگ انگلیسی عصر رنسانس، در نما شاعر و ام شکسپیرویلی-١۵۶۴
.ی شودممتولد »ایوان-آپ آن-استراتفورد«

 داوینچیلئوناردویادداشتھای 
 دانشمندان و مخترعین برجستھ ایتالیا در ھنرمندان،یکی از )م١۴۵٢-١۵١٩( داوینچیلئوناردو

لھ یادداشتھایی کھ بالغ بر ھزاران صفحھ  یک سلسدراو نظریات خود را .عصر رنسانس بود
 او برای ساخت سالحھایی مانند توپھای بخار، مبتکرانھطرحھای .می  باشند ثبت کرده است

بسیاری از آنھا ھرگز .ین قرن جلوتر از زمان خود بودندچندماشینھای پرنده و ادوات زرھی 
.ساختھ نشدند

یرکبی لورنتسو
او سیاستمداری باھوش بود بطوریکھ .یی گردیدنوزاتسو مرکز  تحت فرمانروایی لورنفلورانس

 می  کرد و بھ ھمین علت در طول حیات او جنگھای حفظتوازن قدرت میان شھرھای ایتالیا را 
بسیاری .ی برجستھ و پشتیبانی سخاوتمند برای ھنر بودشاعراو ھمچنین .معدودی بوقوع پیوست

١۴۵٣-١۵١٩(، لئوناردو داوینچی)م١۴۴۴ـ ١۵١٠(یچلی  بوتساندرواز ھنرمندان بزرگ از جملھ 
)م١۴۶٩-١۵٢٧(نیکولوماکیاولی .برای او کار می  کردند)م١۴٧۵-١۵۶۴(و میکل آنژ )م

بزرگ ترین حامی ادبیات و ھنر کھ ھیچ «: را اینگونھ توصیف می  کندلورنتسونویسنده سیاسی، 
.» مانند او را ندیده استتاکنونپادشاھی 

»ساووناروال« در زمان سفلوران
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وقتی شارل .یی مدیچی بزودی سقوط کردفرمانروام، ١۴٩٢ از مرگ لورنتسو مدیچی در سال پس
 بھ ایتالیا حملھ کرد، فلورانسیھا بھ واعظی ١۴٩۴پادشاه فرانسھ در سال )م١۴٧٠-٩۵(ھشتم 

ستگی رنسانس بھ عقاید او بھ فساد کلیسا و دلب.ی آوردندروپرجاذبھ بھ نام جبروالمو ساووناروال 
موعظھ ھای ساووناروال جمعیت انبوھی را بھ خود جلب . نمودحملھ)غیر مسیحی(»شرک آمیز«

. ھجوم فرانسھ را پیشگویی کرده بوداومی  کرد بھ ویژه آنکھ 
م، ساووناروال جمعیت ١۴٩٧در سال .یل شدتبد بھ یک جمھوری مسیحی سخت گیر فلورانس

 کھ بر این اساس فلورانسیھا باید خود را از انداخترا بھ راه »و تباھیسوزاندن مظاھر فساد «
ینات، لباس ھای پر زرق و برق، ورقھای بازی، میزھای تزئ.تجمالت پلید نجات می  دادند

. شعلھ ھای آتش انداختھ می  شددرونقمارخانھ ھا و حتی آثار ھنری 
در .د بھ ھمراه داشت، دوام چندانی نیاوردیرغم بزرگی و شتابی کھ با خوعلپیروزی ساووناروال 

 نظر ساووناروال مبنی بر رفتار ھاراز اظ)م١۴٣١-١۵٠٣( الکساندر ششم پاپ م ١۴٩٧سال 
 علیھ ساووناووالحامیان .پاپ خشمگین گردید و او را تکفیر و از کلیسا اخراج کرد»یاخالقغیر «

 میدانی در فلورانس دریختند و جسدش را م او را بھ دار آو١۴٩٨او تغییر موضع داده در سال 
.سوزاندند

م جوایو ١۵٢٧در سال . فلورانس را در دست گرفتندکنترل م خانواده مدیچی دوباره ١۵١٢ سال در
 سال ٢٠٠روسای خانواده مدیچی بھ مدت . ھفتم می شودکلمنتپاپ )م١۴٧٨-١۵٣۴(دمدیچی 

.نطقھ اطراف فلورانس بودند نفوذ توسکانی، مبادوکھای بزرگ و فرمانروایان 
 فن حریفی بود کھ در موضوعات فراوانی ھمھشخص درخشان و »انسان عصر رنسانس«مطلوب

دستاوردھایشان احترام . مشھورترین آنان می  باشندآنژلئوناردوداوینچی و میکل .کارآزموده باشد
.دادآنان را در جامعھ افزایش 

بزرگ ترین کتابش، .یی فلورانس رشد کردنوزاوره در د)م١۴۶٩-١۵٢٧(یکولو ماکیاولی ن
او عقیده داشت کھ برای حفظ قدرت، یک .یاستمداران بودسپند نامھ ای بھ )م١۵١٣(شھریار 

.ی رسیدن بھ این مطلوب از ارتکاب ھیچ عمل زشتی دریغ نورزدبراشھریار باید بیرحم بوده و 
.ت، عده ای او را پدر علم سیاست می  دانند سیاست بدبینانھ ساخنمادنظریات ماکیاولی وی را 

. کریستف کلمب میباشدتوسط ھمزمان است با کشف آمریکا صفویھدوران

سوداگر و دریانوردی بود کھ بر حسب ) میالدی١۵٠۶ مھ  ٢٠- میالدی ١۴۵١(یستوف کلمبکر
یت مأمور)سپانیابخشی از ا(او کھ از طرف پادشاھی کاستیل . قاره آمریکا را کشف کرداتفاق

ی از کشت میالدی با سھ ١۴٩٢داشت تا راھی از سمت غرب بھ سوی ھندوستان بیابد، در سال 
 قاره ای کھکلمب ھرگز ندانست .عرض اقیانوس اطلس گذشت اما بھ جای آسیا بھ آمریکا رسید

ھمان  گذاشتھ قدماو تا آخر عمر می پنداشت سرزمینی کھ بھ آن .ناشناختھ را کشف کرده است
.ھندوستان است

پیش . کرد چرا کھ این قاره از دوران قدیم مسکونی بودسفر نخستین انسانی نبود کھ بھ آمریکا کلمب
و حتی اروپاییان دیگری ھم از آمریکا دیدار )برپایھ نظریھ ای جدید(ینی ھا چاز او بھ احتمال زیاد 

یکای آمردر )قوم دریانورد شمال اروپا( در سده یازدھم میالدی گروھی از وایکینگ ھا .بودندکرده 
، ایجاد کردند اما بودشمالی پیاده شدند و قرارگاھی موقت در این سرزمین، کھ از دید آنھا جزیره ای 

سفر کلمب در چھار سده بعد .بمانندبعلت مقاومت شدید بومیان منطقھ بیش چند ماھی نتوانستند آنجا 
یاست، اقتصاد و فرھنگ اروپاییان، آمریکاییان سسیاری در بسیار پراھمیت تر بود و سبب تحوالت ب

.و آفریقاییان گردید
برخی، از جملھ اکثر سرخپوستان آمریکا، .یخ استتاریستف کلمب از چھره ھای بحث  برانگیز کر

میلیون نفر از مردم بومی و )اگر نھ صدھا(یرمستقیم کشتار دھھا غاو را مسئول مستقیم یا 
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در حالیکھ دیگران وی را بھ خاطر نقش مؤثری کھ . سوی اروپا می دانندازریکا عامل استثمار آم
. و تمدن غرب ایفا کرد می ستایندفرھنگدر گسترش 

 آمریکا بر ساکنان اصلی این سرزمین یعنی کشفیت این است کھ آنچھ طی سده ھا پس از واقع
رایط اقتصادی و سیاسی  باشد نتیجھ شمربوطسرخپوستان گذشت بیش از آنکھ بھ شخص کلمب 

 آنچنان مشتاق یافتن سرزمین ھای تازه بود کھ در زدهدر قرن پانزدھم اروپای بحران  .اروپا بود
کریستف کلمب با .یر یا زود قاره آمریکا را پیدا می کردنددصورت شکست کلمب ھم کسان دیگری 

 تازه شد و تنھا بھ ھمین دلیل ی آنکھ خود بخواھد آغازگر این راه و عصربا ز اقیانوس اطلس عبور
.ی ما جالب توجھ استبرازندگینامھ او 

:یدجدی مسیرھای جستجو
 در صلح و ثبات  بعد از چنگیز حکمرانان مغولسلطھ طول سالیان متمادی بخش اعظم آسیا زیر در

اره بویژه  از طریق جاده ابریشم بھ تمام نقاط قآزادانھبسر می برد و بازرگانان اروپایی می توانستند 
با کنار رفتن مغوالن و روی کار آمدن حکومت . و ستد بپردازنددادھندوستان و چین سفر کنند و بھ 

عثمانی ھا کھ بھ دین اسالم گرویده و امپراتوری .یاسی منطقھ دگرگون شدسترکان عثمانی شرایط 
تند و اروپا را در یل داده بودند، راه ھای مبادالت تجاری با غرب را در دست گرفتشکقدرتمندی 
. اقتصادی قرار دادندمحاصره

:نخستی سال ھا
. شھر بندری جنوا ایتالیا دیده بھ جھان گشوددر میالدی ١۴۵١یستف کلمب در سپتامبر سال کر

کلمب . فونتاناروسا دختر یک بازرگان پشم بودسوزاناپدرش دومنیکو کلمبو تاجر پشم و مادرش 
 جیووانی پھ لِگرینو و جیاکامو و خواھری بھ نام بارتولومئو،سھ برادر کوچک تر بھ نام ھای 

خانواده اش برای کار بھ ساوانو کوچیدند جایی کھ کریستف و برادرش .م١۴٧٠در .بیانچینِتا داشت
کلمب تحصیالت .نیز بیاموزند)نقشھ کشی( در کنار پیشھ خانوادگی کارتوگرافی توانستندبارتولومئو 

 کھ داشتد بیست و چھار سالگی خواندن و نوشتن نمی دانست اما چون آرزو ی نداشت و تا حدورسم
 این کمبود علمی را خودناخدای کشتی شود در این دوره و بعد از آن کوشید تا با مطالعھ فراوان نزد 

.جبران کند
کھ از مشتریان »سرمایھ داران اسپنوال« کشتی گروه كاركنان میالدی کلمب در شمار ١۴٧۴ سالدر
 از آن یک سالی را روی کشتی ای در حوالی آبھای جزیره خیوس پس.نوایی پدرش بودند درآمدج
 کلمب دوباره رھسپار خیوس  اش،پس از دیداری کوتاه از خانھ. کردخدمت)واقع در دریای اژه(

. گذراندآنجاشد و یک سال دیگر را 
یب کلمب کرد تا برای ی این فرصت را نصبازرگان میالدی ھمراھی با یک ھیأت ١۴٧۶در

ی در حوالی خلیج سنت وینسنت دزدان دریایی  فرانسوی ولنخستین بار بھ اقیانوس اطلس سفر کند 
 بھ آتش کشیدند و کلمب کھ جان بدر برده بود، بھ ناچار شش مایل رابھ ناوگان حملھ ور شدند و آن 

. ساحل برساندبھشنا کرد تا خود را 
 در آن زمان قطب بازرگانی دریایی  اروپا بود و کھرتغال شد  میالدی کلمب مقیم پ١۴٧٧در

 ایرلند، ایسلند، جزیره مادئیرا، مجمع الجزایر آزور و انگلستان،کشتی ھای زیادی از آنجا بھ مقصد 
با نقشھ کشی آغاز )پایتخت(کریستف و برادرش کار خود را در لیسبون .ی شدندمآفریقا عازم 

ی براھ عنوان تاجر ملوان بھ یک ناوگان پرتغالی پیوست و طی دو سال  کلمب بیپس از مدت.کردند
 غرب آفریقا سواحلاو پس از سفری بھ .خرید شکر بھ مادئیرا و از طریق ایرلند بھ ایسلند سفر کرد
). میالدی١۴٨۵-یالدی م١۴٨٢(.بھ مقام نمایندگی تجاری پرتغال در کرانھ گینھ منصوب شد

سفریشھ اند
منظور از ھند آسیای جنوبی و (ی سفر بھ ھند براھ گفتیم در عصر کلمب، اروپاییان  کھمانطور

 جنوب، دور زدن قاره آفریقا از کنار دماغھ امید نیک سمتراھی نداشتند جز حرکت بھ )شرقی بود
 میالدی، کلمب نیز خیال سفر بھ ١۴٨٠در دھھ .یانوس ھنداقو رفتن بھ طرف شرق در طول 
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او می خواست با حرکت مستقیم از اروپا بھ سوی . طریق معمولازشت ولی نھ ھند را در سر دا
.بھ آسیا برسد)اقیانوس اطلس(یط محغرب و عبور از دریای 

یرفتنی و بیفایده بود و او ناچار شد برای یافتن پشتیبانانی نپذ نظر دیگران نقشھ جسورانھ کلمب از
برخی معتقدند کھ علت این .یادی بھ کار برد صاحب نفوذ کوشش زافراددر میان قدرتمندان و 

اما این تصور درست نیست؛ در اواخر . اروپایی ھا بھ تخت بودن کره زمین بوداعتقاداستقبال سرد، 
ی دانستند م بسیاری  از مردم بویژه طبقات باالی جامعھ و ملوانان و دریانوردان بخوبی پانزدھمسده 

 ھند مورد قبول کارشناسان وھ تخمین کلمب از فاصلھ اروپا مسألھ این بود ک.کھ زمین کروی است
.و خبرگان نبود

 درجھ از مساحت کره ١٨٠یھ بطلمیوس را پذیرفتھ بودند کھ نظر آن زمان اکثر جغرافیدانان این در
ھمچنین بر . درجھ دیگر را آب پوشانده است١٨٠و ) آسیا و آفریقااروپا،شامل (زمین را خشکی 
( کیلومتر بود٣٩٠٠٠ محیط کره زمین نانآطبق محاسبات  ) کیلومتر است۴٠٠٠٠اندازه واقعی .

این در حالی بود کھ . از اروپا بھ ھند از سمت مشرق نزدیکتر از سمت مغرب می شدسفربنابراین 
درجھ١٣۵ درجھ از مساحت زمین را خشکی و فقط ٢٢۵ با پیروی از محاسبات پیر دائیلی، کلمب

 کیلومتر ٢٨٠٠٠عالوه بر این او معتقد بود کھ محیط کره زمین .از آب می دانستاز آن را پوشیده 
ی آن تخمین زده واقعبھ عبارت دیگر وی عرض اقیانوس اطلس را بسیار بسیار کمتر از حد .است
 داشتند درحالیکھ فاصلھ فاصلھ کیلومتر از ھم ۴٠٠٠برپایھ محاسبھ او، آفریقا و ژاپن تنھا .بود

 بودند مسافت میان اروپا و آسیا از سمت معتقددریانوردان اروپایی . کیلومتر بود١٧٠٠٠واقعی 
واضح است کھ حق با آنان بود و کلمب .ی توان آن را پیمودنمغرب چنان طوالنی است کھ با کشتی 

یتًا ھمچون بسیاری از مردمان موفق، پیروزی از طریقی غیرمعمول بھ وی نھااشتباه می کرد ولی 
.شدر روی آو

نخستسفر
 بھ دربار پرتغال ارائھ داد و پیشنھاد کرد کھ را میالدی طرح خود ١۴٨۵ در آغاز در سال کلمب

 بپردازد اما کارشناسان پادشاه پس از بررسی بھ این اکتشافزیر پرچم این کشور در جزایر ھند بھ 
امروز (ادعا می کند  بسیار طوالنی تر از آن چیزی است کھ کلمب سفرنتیجھ رسیدند کھ خط سیر 

.و درخواست او پذیرفتھ نشد)ی حتی از برآورد پرتغالی ھا نیز درازتر بودواقعمی دانیم کھ مسافت 
.نبود طمع زیاد و توقعات مالی نامعقول کلمب ھم در رد تقاضایش بی تأثیر احتماًال

ه برد تا از حاکمان آن دیار یا رقیب سیاسی پرتغال پنااسپان کھ از مقامات لیسبون نومید شده بود بھ او
یالدی بخش اعظم اسپانیای امروزی زیر سلطھ فردیناند شاه آراگون و م١۴٨۵در .کمک بخواھد
یل بود کھ پس از ازدواج با یکدیگر بطور مشترک بر قلمروی بزرگ حکومت کاستایزابال ملکھ 

یا بقبوالند اما ھفت سال  در مجموع توانست نقشھ اش را بھ متخصصان دربار اسپانکلمب.می کردند
ین شد کھ ادر نھایت قرار بر .طول کشید تا با شاه و ملکھ بھ توافق نھایی برسد) میالدی١۴٩٢تا (

. اسپانیا فراھم شوددولتنیمی از بودجھ سفر را سرمایھ داران ایتالیایی بگذارند و نیم دیگر از سوی  
ی کرده بود و پرداخت ھمین سھم تھلطنتی را نبردھای سخت با مسلمانان و تصرف گرانادا خزانھ س

 کلمب را بھ مقام ، شاه و ملکھ،سفرپیش از آغاز .پنجاه درصدی ھم برای دولت آسان نبود
 تمام سرزمین ھای کشف شده در آن بردریاساالری گماردند و سخاوتمندانھ حق موروثی حکومت 

کردند کھ کلمب ھرگز از سفر باز نخواھد  می گماناحتماًال آن دو .سوی اقیانوس را بھ وی بخشیدند
.گشت

آوردن خدمھ  از دولت، نوبت بھ کار دشوار گردکامل از تحویل گرفتن سھ کشتی با ملزومات پس
اگر نفوذ سیاسی .وحشت داشتند»جنون آمیزی«ین مأموریت چنبیشتر ملوانان از رفتن بھ .رسید

.حاضر با ھمراھی با وی در این سفر نمی شد نبود شاید ھیچکس کلمبملکھ و وعده ھای رنگارنگ 
 کشتی سانتاماریا، نینیا و پینتا ھمراه با نود سھ میالدی ١۴٩٢ در غروب سوم اوت سال سرانجام
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 بھ راه افتادند و پس از توقفی کوتاه در جزایر قناری پالوسنفر خدمھ بھ فرماندھی کلمب از بندر 
.یانوس شدنداقرھسپار دل )آفریقا(

 کلمب فرمان می بردند ولی پس از چند روز کھ ساحل ازز اوضاع خوب بود و ملوانان کامًال  آغادر
تا آن زمان تمام کشتی ھایی کھ در . ترس و وحشت شدنددچاردر زیر خط افق ناپدید شد، بتدریج 

اقیانوس اطلس سفر می کردند یکی از دو مسیر شمالی یا جنوبی را در پیش می گرفتند و ھمواره 
اما اکنون آنھا درحال رفتن بھ بخش ھای ناشناختھ .یقا در نزدیکیشان بودآفرنھ ھای اروپا یا كرا

ی ھا کشت جایی کھ بھ عقیده عوام پر از ھیوالھای ھولناک بود و طوفان ھای شدید راه بودند؛مرکزی 
روزانھ ی رخدادنگارگفتھ اند وی یک دفتر .کلمب از نارضایتی زیردستانش آگاه بود.را می بست

 ثبت می کرد تا افراد نفھمند آنجعلی ترتیب داده بود کھ فواصل را کوتاھتر از مقدار واقعیشان در 
با .ین داستان بھ احتمال زیاد واقعیت نداردا.کھ چھ مقدار پیش رفتھ اند و از ھراسشان کاستھ شود

ھرگز نمی توانست با  با تجربھ در ناوگان، کلمب سکان دارانحضور ناخداھای دیگر و افسران و 
.یبدبفرچنین ترفندی دیگران 

 ملوانان وحشتزده بارھا بر فرماندھشان شوریدند و مدتدر این . پنج ھفتھ بھ طول انجامیدمسافرت
اما ھر بار کلمب با وعده یا . و کشتی ھا را بھ اسپانیا بازگردانندکنندحتی خواستند او را سربھ نیست 

.ساخت برقرار می راتھدید آرامش 
 کھ از شرق می آمدند این امید در ایشان قوت گرفت کھ پرنده بیستم سپتامبر با مشاھده دستھ ای در

 در یازده اکتبر دیده  بانان وجود یک خشکی را در روبرو اعالم باالخره.خشکی در آن حوالی است
 سخت، پا بر  روز سفر٣۵ میالدی کلمب و یارانش پس از ١۴٩٢ اکتبر ١٢ روز، آنفردای .کردند

.گذاشتند)آمریکای مرکزی(یبا و سرسبز از مجمع الجزایر باھاما زجزیره ای 
کلمب در نامھ ای بھ فردیناند و . و صلح جویانھ بوددوستانھ بومیان آمریکایی با تازه  واردان رفتار

:یره می نویسدجزایزابال درباره ساکنان 
 آنھا را بھ کاستیل گسیل دارم یا در ھمین جزیره بھ امتم اعلیحضرتین دستور فرمایند، می توانم اگر«

یست تا کل این مردم را تحت انقیاد در آورید و بھ انجام دادن ھر کاری کافپنجاه مرد .اسارت گیرم
».یدسازوادار 

: ادامھ می دھداو
نوع سالحی ھیچ .بسیار نجیبند و نمی دانند بدی چیست.ی پرستندنمین مردم دین ندارند و حتی  بت ا«

». می کشند و نھ از ھم سرقت می کنندرانھ یکدیگر .ندارند
یان و غربیھا، کلمب بھ این باور رسیده بود کھ گسترش بوم از ارتباطات دوستانھ آغازین میان پس

. با توسل بھ زور کھ با محبت ممکن خواھد بودنھدین مسیح در میان این جماعت 
را نیز )جزیره ھائیتی امروزی( و ھیسپانیوال کوباشمال شرقی  در این سفر اول کرانھ ھای کلمب

 گشت زنی، سانتاماریا، کشتی اصلی فرماندھی در ھنگاماما در شب میالد مسیح بھ .کاوش کرد
بھ این ترتیب ناوگان کلمب بھ یک .یر بھ حال خود رھا شدناگزكرانھ ھیسپانیوال بھ گل نشست و 

(کشتی محدود گردید کلمب کھ از .) کمی بعد از کشف کوبا شورش کرده و گریختھ بودینتاپکشتی .
یزی برای بازگشت بھ اروپا بود دیگر برای بردن تمام افرادش جای کافی برنامھ رمدتی قبل در حال 

 این رو پس از کسب اجازه از گواکاناگاری رئیس بزرگ بومیان، قرارگاھی در از.نداشت
 دوباره بازگشتر از ملوانان داوطلب را آنجا گذاشت کھ تا زمان یسپانیوال برپا کرد و سی وپنج نفھ

. بھ کشاورزی بپردازند،کلمب
ینیا راه میھن خود را در پیش گرفتند و پس از تحمل ن میالدی مسافران کشتی ١۴٩٣ ژانویھ ۴در

ا  با بادھای ناشناختھ و طوفان ھای سخت اقیانوس بھ اروپکردنمشقات بسیار و دست و پنجھ نرم 
یلش نتوانست مستقیمًا در کاستیل پیاده شود و چند ماھی را نزد ماما کلمب برخالف .رسیدند

در این مدت کوتاه اخبار اکتشافات او در .یا در بازداشت بھ سر برداسپانپرتغالیھا دشمن دیرین 
 مارس باالخره کلمب در میان استقبال پرشور مردم١۵یچید بطوریکھ وقتی در پسراسر اروپا 
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او بالفاصلھ با طالھای غنیمتی و چند بومی . شد سفرنامھ اش بھ چاپ سوم رسیده بودواردبھ اسپانیا 
 طال، بردر این مجلس عالوه .یر بھ دربار رفت و فردیناند و ایزابال بھ گرمی پذیرای او شدنداس

 گیاه تنباکو، کرد؛را تقدیم شاه و ملکھ»دنیای نو« دیگر از، تا آن زمان ناشناختھ،کلمب چھار تحفھ
.ننومیوه ی آناناس، بوقلمون و وسیلھ محبوب ملوانان یعنی 

 میالدی، کلمب با ناوگانی از ١۴٩٣ سپتامبر ٢۴در)یالدیم١۴٩۶- میالدی ١۴٩٣(سفر دوم
 نفری جھت استعمار و سرکوب بومیان، عازم ١٢٠٠ی یک گروه ھمراھھفده کشتی مجھز با 

 روز بھ جزیره ٢۶ بھ سفر اول مسیر جنوبی تری را برگزید و پس از سبتناو این بار .آمریکا شد
رسید سپس راه شمال را در پیش گرفت و بھ ترتیب جزایر )آمریکای مرکزی(بزرگ دومینیکا 

 و جزایر ویرجین و -)Navis( گوادلوپ، مونتسرات، آنتیگوا و نویس شامل-آنتیل کوچک 
قلمرو اسپانیا اعالم کرد؛ سپس بھ ھیسپانیوال رفت و بھ  را جزئی از ھمھ و کشفپورتوریکو را 

دراروپاییان ساکن جزیره ھمھ .جستجوی یاران پیشین برآمد اما مھاجرنشین را خالی از سکنھ یافت
وی در مدت اقامت کوتاھش یک قلعھ کوچک در داخل و یک .جنگ با بومیان کشتھ شده  بودند

.ھادشھرک در کرانھ ھای شمالی جزیره بنا ن
ی جنوبی کوبا را از شرق تا غرب پیمود اما پیش كرانھ ھا در ادامھ مأموریت اکتشافی، بیشتر کلمب

 جزیره ای روبروست، تغییر مسیر داد  کھ بھ جای جزیره با شبھپنداراز رسیدن بھ انتھای آن بھ این 
.کردو جامائیکا را کشف 

.ف نظر میان کلمب و ھیأت حاکمھ اسپانیا بود اختالمواردی رفتار با بومیان آمریکا یکی از چگونگ
 اعضای آینده جامعھ مسیحیت می دانستند و خواستار برقراری روابط راایزابال و فردیناند این قوم 

 در حالیکھ بھ عقیده کلمب برای بھره  برداری از منابع سرزمین ھای تازه الزم .بودنددوستانھ با آنان 
یشنھاد پیکبار در میانھ سفر دوم، او طی نامھ ای بھ دربار .ند بومیان بھ بردگی گرفتھ شوبود

 بھ مخالفت توجھسپس بدون .دستگیری تعدادی از بومیان یاغی، خصوصًا کاریب ھا، را مطرح کرد
 بھ اسارت گرفت و برده بومی آراواک را بھ عنوان ١۶٠٠ میالدی حدود ١۴٩۵مقامات، در فوریھ  

 راه مردند و نیمی از بقیھ نیز طولدویست تن از بردگان در .ا فرستاد نفرشان را نیز بھ اسپانی۵۵٠
 باقیمانده را پس از گذارندن مراحل قانونی بھ افراددولت اسپانیا .وقتی بھ مقصد رسیدند بیمار بودند

.آمریکا بازگرداند
ن بھ  سفر خود قرار داده بود و برای رسیدھدف یافتن زر را اصلی ترین ، از ھمان آغازکلمب

در یکی از مناطق ھائیتی .یرانسانی ھم ابایی نداشتغمطلوبش از اِعمال روش ھای افراطی و 
ی چھل سال را مجبور کرد کھ ھر یک مقدار مشخصی طال برای باالاو تمام بومیان )ھیسپانیوال(

.ی کھ در موعد مقرر سھم خود را تحویل نمی دادند قطع دست بودکسانمجازات .او پیدا کنند
 بود کھ بھ موجب آن در ازای مسیحی کردن اھالی بومی، حق کرده در ھائیتی، نظامی برقرار او

بھ این ترتیب برده  سازی . منحصرأ در اختیار اسپانیایی ھا قرار می گرفتآناناستفاده از نیروی کار 
ار شدید، در مناطق زیر سلطھ اسپانیا بومیان بسیاری بر اثر ک.ی صورت قانونی یافتدارو برده 

 باعث شد کھسیاست ھای اقتصادی کلمب و جانشینانش آنچنان زیانبار بود .یماری و سؤ تغذیھ مردندب
 نفر در ٢٠٠تنھا میالدی بھ ١۴٩٣جمعیت بومیان تاینو جزیره ھائیتی ازھشت میلیون نفر در 

. میالدی کاھش یابد١۵۴٢
 میالدی ھیسپانیوال را بھ مقصد ١۴٩۶ مارس ١٠در پس از سپردن امور بھ دست برادرانش کلمب

.یان رسیدپاسفر دوم او ھم بھ .اروپا ترک کرد
بازداشت سوم و سفر
او در این سفر پیش از رسیدن بھ . آمریکا رفتبھ میالدی کلمب برای سومین بار ١۴٩٨ سال در

اورینوکو و بخش ھایی از ریزشگاه رودخانھ ) ژانویھ٣١(کردھیسپانیوال جزیره ترینیداد را کشف 
).اول اوت( پویید رادر خاک اصلی آمریکای جنوبی 
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مھاجرانی کھ وعده ھای کلمب را شنیده و بھ طمع .بود در مھاجرنشین اسپانیایی ناآرام اوضاع
یکا شده بودند، اینک ناخشنود از وضعیت خود، برکناری وی آمرثروت ھای بی پایان دنیای نو راھی 

 سرکوب بومیان بود برای مقابلھ با این فتنھ جدید از خود شدت عمل یردرگکلمب کھ .را می خواستند
شماری از ناراضیان پس از بازگشت . تن از افرادش را بھ جرم نافرمانی اعدام کردچندنشان داد و 

شاه .کردند از کلمب بھ دربار اسپانیا شکایت بردند و او را بھ سؤمدیریت و بی کفایتی متھم وطن،بھ 
. این شکایات کردندبھزرس سلطنتی بھ نام فرانسیسکو ِد بوبادیال را مأمور رسیدگی و ملکھ یک با

 را از مناصبشان خلع برادرانشبی درنگ کلمب و ) میالدی١۵٠٠(او نیز پس از ورود بھ آمریکا 
 مدت کوتاھی آزادیش را بھ دست آورد ازھرچند کلمب پس .و ھمھ را تحت الحفظ بھ اسپانیا فرستاد

.نشدام فرمانداری دیگر بھ او داده ولی مق
چھارمسفر

ین بار بھ آمریکا رفت با این ھدف جسورانھ کھ آخر میالدی کلمب برای چھارمین و ١۵٠٢ مھ ٩در
او و پسر کوچک ترش فردیناند برای یافتن راه عبوری بھ .بزندبرای نخستین بار کره زمین را دور 

 ولی حادثھ . را از بلیز تا پاناما جستجو کردندیکای مرکزیآمرسوی غرب سراسر کرانھ ھای 
تا رسیدن نیروی کمکی از .ی بومی آنان را از ادامھ سفر بازداشتبازرگانتصادف با یک کشتی 

١۵٠۴ نوامبر ٧ بھ ناچار یک سال را در جامائیکا بھ سر برد و سرانجام در کلمبھیسپانیوال، 
. بھ اسپانیا بازگرددتوانستمیالدی 

یھ با دربار خواستار دریافت ده درصد کل سودھای اولھای آخر عمر کلمب طبق توافقات  سال در
ی دولت بھ این بھانھ کھ وی دیگر بھ عنوان فرماندار انجام ولبدست آمده از سرزمین ھای جدید شد 

.ی پیشین را معتبر ندانست و درخواست ھایش را رد کردقراردادھاوظیفھ نمی کند، 
آرامگاه او در کلیسای جامع سویل یا .یا درگذشتاسپان میالدی در ١۵٠۶ مھ ٢٠یستف کلمب در کر

.ینگو استدومبھ روایتی در کلیسای جامع سانتا 
:کلمبیت مل
.ی دامنھ داری را در میان اھل فن برانگیختھ استبحث ھا سال ھای اخیر مسألھ پیشینھ ملی کلمب در

وایی بودن کلمب می گذارند ولی ملیت واقعی او بھ  را بر جنفرضاگر چھ معموًالً  تاریخنویسان 
 میالدی بسیار ناچیز ١۴٧٠ی ما از زندگانی کلمب تا میانھ دھھ دانستھ ھاطور دقیق روشن نیست و 

ی کلمب کھ بیشتر مایل بوده او را اسپانیایی بدانند خود عمداً  این اطالعات را بعضبھ گمان .است
.ی برده استمای مکاتبھ با ایتالیایی ھا زبان کاستیلی را بھ  کار  می کرده تا آنجا کھ حتی برپنھان

این مسألھ برای . جدی تری بھ خود گرفتصورت رشد ملی گرایی در غرب قضیھ ملیت کلمب با
 میالدی در خالل ١٨٩٢یتی برخوردار بود کھ در سال اھمجامعھ ایتالیایی ایاالت متحده از چنان 

یکا مسؤوالن شھرداری نیویورک مجبور شدند دو مجسمھ یادبود آمرجشن ھای آغاز سده پنجم کشف 
.یرنویس اسپانیایی و دیگری بھ ایتالیایی نصب کنندزکلمب در دو محل، یکی با 

بعضی دیگر حدس می زنند کھ وی یک .ی دانندمی از تاریخنگاران باسک او را یک باسک شمار
رای رسیدن بھ اھداف خود تبارش را مخفی  و ببوده)یھودی اسپانیایی مسیحی شده(کونوِرسو 

)در آن زمان تحت سلطٔھ امپراتوری جنوا(یره  کورس جزبرخی مدعیند کھ او اھل .می کرده است
یره صالح خود را در کتمان پیشینھ اش می دیده و باالخره جزبوده و بعلت شھرت بد اھالی این 

.ایی، یونانی یا پرتغالی بوده است کھ وی اصًالً  کاتالونیھستندکسانی ھم بر این باور 

ی کلیسای کاتولیک و پدید آمدن مذھب مذھب صفویھ ھمچنان ھمزمان است با انقالب دوران
.پروتستان بھ رھبری مارتین لوتر

 نوامبر ١٠روز وی زاد. و مترجم انجیل بھ  زبان آلمانی)نو کننده( کشیش مجدِد،ین لوترمارت
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آرامگاه او در شھر . درگذشت١۵۴۶ فوریھ ١٨لوتر در تاریخ . باشدیزلبن آلمان میآ در ١۴٨٣
.یتنبرگ استو

مارتین دوران تحصیالت . لینده مان استمارگارت فرزند ھانس، کارگر معدن و ھمسرش لوتر،
 بھ  تحصیل ١۵٠١ و آیزناخ بھ  پایان رسانید و از سال ماگدبورگمقدماتی را در شھرھای مانزفلد، 

 ھنر پرداخت و پس از کسب مدرک لیسانس بھ  خواستھ پدرش در رشتھرفورت در در دانشگاه ا
ظاھرأ وقوع یک رعد و برق باعث . پس از دوماه ترک تحصیل نمودکھرشتھ حقوق ثبت نام کرد 

وحشتی غیر قابل توصیف وجودش را فراگرفت، بھ  درگاه خدا پناه .ین شدمارتتغیر مسیر زندگی 
 ژوئیھ ١٧دوھفتھ بعد درتاریخ .قسم خورد کھ می خواھد تارک دنیا شودی مقدس  آواآورد و بھ 

پس از کسب رتبھ کشیشی و آغاز تحصیالت .یالدی وارد خانقاه آگوستین در ارفورت شدم١۵٠۵
ی  شوراپس از بازگشت از رم، بھ . میالدی بھ  رم فرستاده شد١۵١١ رشتھ الھیات در سال درخود 

 رشتھ الھیات در میالدی بھ دریافت درجھ دکترا ١۵١٢لوتر در سال .ردیدکلیسائی ویتنبرگ منتقل گ
 با تخصص تفسیر از لوترپیوند تنگاتنگ اعتقاد درونی و شخصی مارتین .و کرسی استادی نایل شد

یافت کھ ھیچ انسانی دست کتاب مقدس، نطفھ آگاھی را در ضمیرش بارور ساخت و بھ این باور 
 درگاه باریتعالی و دریافت شفا و برو روش ھای کلیسایی، قادر بھ ایستادگی باتکیھ بر توانائی خود 

 براساس اعمال خود و توجیھ آن بھ  درگاه خدا انسان ھالوتر بھ  این شناخت می رسد کھ .رحمت نیست
 آورند بلکھ این لطفِ  الھی است کھ شامل حال بندگان خواھد شد دستناتوانند تا بخششِ  وی را بھ  

 میالدی، ١۵١٨- میالدی ١۵١٣در سال ھای . رحمت خدا را قبول نمایندباتواضع، ھا باید و آن
 رسالھ بھ - غالطیان - رومیان -مزامیر ( تدریسِ  بخش ھایی از کتاب مقدس طوللوتر در 

ی از کلیسا بھ جدائ ولی ھیچ گاه . نظر خود با کلیسای سنتی پی بردبیشتر بھ  اختالف)یان عبران
ی آن دوره، بھ منظور دانشگاھ، طبق رسوم )احتماأل در ماه اکتبر( میالدی ١۵١٧در سال .شیدنیندی

 دریافت مالیات از طرف کلیسا و نقش کاربرد زمینھ در تز٩۵ایجاد بحث، اعالمیھ ای مبنی بر 
ی با اقبال و طرف داری از لوتر ھمراه بود، آغازافکارعموماین اعالمیھ کھ در .پاپ، صادر کرد

کلیسای رم، لوتر را کافر اعالم کرد و خواھان تحویل وی بھ  .ی شودمجنبش رفورماسیون محسوب 
فریدریش سوم، حاکم زاکسن باسیاست بی طرفانھ ای موفق شد کھ محاکمھ . شدنامبردهرم و مجازات 

یی زجوبای لوتر را از رم بھ  آگسبورگ منتقل و توسط نماینده پاپ، اسقف توماس کایتان بازجوئو 
 نیز از حکمران.زد و بازجویی بدون نتیجھ ماندلوتر از پس گرفتن نظرات خود سر باز.شود

یپزیک بین لوتر و استاد الدر مباحثھ عقدیدتی کھ در .تحویل لوتر بھ کلیسای رم خودداری نمود
ت  انحرافی مطروحھ، معصومیسؤاالتاک انجام گرفت، لوتر درمقابل .الھیات و مفسر انجیل ژ

ی لوتر، مصوبھ پاپ و حکم تبعید  گردن کشپاسخ شورای کلیسایی بھ .پاپ را تحت  سؤال قرار داد
 نامھ ای بھ عنوان نجیب زادگان مسیحی ملت آلمان شصت روزه، لوتر بھ جای رعایت مھلت .وی بود

تش  دروازه شھر ویتنبرگ ھمراه با رساالت احکام شرعی بھ  آبرابرارسال و مصوبھ پاپ را در 
ھم زمان با تاجگذاری کارل پنجم در .ی لوتر از کلیسای رومی مسجل گردیدجدائبا این عمل، .کشید

شد کھ بھ  منظور رعایت سلسلھ  میالدی ، بھ  لوتر اجازه داده ١۵٢٠ اکتبر ٢٣  تاریخ بھشھر آخن 
 سلطنتی و دریافت مصونیت سیاسی، در مجلس حکومتی شھر ورمز برای پاسخ گوئیمراتب
 از مواضع خود بھ  بعنوان دفاعدر دوجلسھ متوالی، مارتین لوتر.یم مطروحھ، حاضر شودبھ جرا

آلمان بھ  نجیب زادگان مسیحی ملت ای  نامھ سرگشاده ، رفورماسیونیرساالت با ارتباطویژه در 
 انسان آزادی یک«ابیلون  از نظریھ  ب مسؤالن کلیسای رم بھ  زندان بانانِ  کردنتشبیھبا  و نوشت

فرمان.، دفاع نمود و ھرگونھ عقب نشینی از جایگاه عقیدتی خود را منتفی اعالم کرد»یحیمس
 زندگی آن پسدادگاه علیھ لوتر و طرف دارانش در سرتاسر منطقھ حکومتی آلمان رسمیت یافت و از 

 لوتر، ی علیھاحتمالفریدریش سوم برای خنثی کردن توطئھ ھای .لوتر در خطر دایمی قرار گرفت
 بھ مدت ده ماه در لوتر،.مخفیانھ در راه بازگشت از وُرمز، دستور ربودن وی را صادر کرد

 ترجمھ کتاب مقدس لوتردر این فرصت، مارتین .وارتبورگ با نام مستعار زندگی می کرد
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ماه از ( ماه بھ  ثمر رساند انجیل عھد جدید را آغاز نمود و این کار بزرگ را در مدت کوتاه یازده
 میالدی ھم زمان با انقالب دھقانی در ١۵٢۵ سال در.) میالدی١۵٢٢ مارس تایالدیم١۵٢١مھ 

ین ھمچن و جنبش اومانیسم مسیحیان و نظرات آزادی خواھی درعملِ  اراسموس فن روتردام، آلمان
رفتند و ی قرار گوخواھی اسپریتوالیسم کھ ھمگی از پشتیبانان لوتر بودند، مورد انتقاد جنبش تجدد

.بدین ترتیب خط  تمایزی بین خود و دیگران ترسیم نمود
 کاترینبای زنا شویی زندگ

 بورا ازدواج و طی زندگی مشترک خود دارای سھ فن، لوتر با کاترینا ١۵٢۵ ژوئن ١٣ تاریخ در
یون صرف استحکام پایھ ھای داخلی جنبش شد کھ در رفورماسسال ھای اول .پسر و سھ دختر شدند

در این مقولھ میتوان از .یان تقدیر فیلیپ مالنشتون بھره  مند گردیدشاراه لوتر از کمک ھای این 
ی، برقراری روابط اداری و سرکشی و بازرسی از سایر مناطق تحت شکرگذارتغییر مراسم 

در ھمین فاصلھ مارتین لوتر ترجمھ کتاب مقدس و ساختن بسیاری از .بردپوشش رفورم، نام 
 علی رغم ضعف مزاجی بھ شھر آیزلبن مسافرت ١۵۴۶در ژانویھ .یان رسانیدبھ پا را اشعار مذھبی

ی کھ قلبمارتین لوتر در اثر بیماری . مسألھ گراف فن مانسفلد نقش میانجی را ایفا نمایددرنمود تا 
٢٢ تاریخ درجسد وی بھ ویتنبرگ منتقل و .از مدت ھا پیش آزارش می داد در ھمان شھر درگذشت

. در کلیسای بزرگ شھر، بھ خاک سپرده شد١۵۴۶یھ ژوئ
:لوترید عقا
مذھب پروتستان برخالف کلیسای . می گرددبازیبصلکلمھیده مذھبی لوتر بھ پولس نبی و عق

 بھ  پشتوانھ اجرای اوامر سنتی کلیسا نبوده بلکھ ھرانسانی کھ مؤمنانکاتولیک، معتقد بھ  بخشودگی 
 و ایمان راستین بھ  گناھان خود اعتراف و طلب آمرزش نماید، حقانیت و  اعتقادبادر بارگاه احدیت 

واسطھ بین خدا و انسان تنھا عیسی مسیح است کھ در آن .یتعالی شامل حالش خواھد شدبارعدالت 
عناصر.و بھ خاطر گناه انسان ھا مصلوب گردید)ناسوتی و الھوتی( ھم بشر بود و ھم خدا واحد

:ر این فورمول قابل نمایش استاصلی الھیات لوتر د
کتاب مسیح، اعتقاد، بخشش، تنھا

«solus Christus، sola fides، sola gratia، sola scriptura»
 وسطا فقط دو اصل آن یعنی غسل تعمید و عشای قرون تعداد ھفت اصولِ  عبادتی در کلیسای از

 است کھ موجبات معتقدوی .مورد قبول لوتر قرار گرفت)مراسم شام آخر حضرت مسیح(ربانی 
ی تبدیل عنصر نان و رباندر مبحث عشای .آن در کتاب مقدس بھ  وفور تشریح و تأئید شده است

 سنت قربانی کردن در لوتر.شراب بھ جسم و خون مسیح، متکی بر ترانس سوبستانسیاسیون است
 استماع کالم خدا و یحیان، برایمسعشای ربانی را مردود دانستھ و تأکید بر اصلِ  جماعتِ  

.مقدسین می نماید
 و زبان آلمانیبھ فرھنگ ادبی لوتر خدمات

.ی خود را بھ  زبان ھای التین و آلمانی منتشر می نمودکتب میالدی ، آثار ١۵٢٠ین لوتر تا سال مارت
لھ از خدمات مھم لوتر، توسعھ زبان آلمانی بھ  وسی.ی ھای او استنامھ نگاراین آثار، بیشتر شامل 

ید، رس میالدی بھ  چاپ ١۵٢٣ی کھ در سال انتشارات٩٣۵از تعداد .یش می باشدنوشتھ ھاچاپ متعدد 
 مرگش چھارصد بار زمانترجمھ آلمانی او از انجیل، تا . آن متعلق بھ  لوتر بودعدد٣٩٢تعداد 

ت وی از ی مختلف و شناخزبان ھااین موفقیت بزرگ در گرو تسلطِ  لوتر بھ  .تجدید چاپ گردید
 ردیف سھ زبان مقدس و مورد احترام، درعلم کالم در الھیات می باشد کھ آن نیز زبان آلمانی را 

دراین راستا لوتر از بھ  کار بردن سبک . دادقرارشامل زبان عبری، زبان یونانی، و زبان التین 
ای سرگشاده  زمان خود، کناره گرفت و در نامھ واعظاننوشتارِ  اداری و روش نویسندگان و 

ی کند کھ در ساختن جمالت و بھ  کاربردن لغات جدید و قابل فھم ممخصوصأ بھ  مترجمین پیشنھاد 
سبک نگارش لوتر و تناسب گفتار و نوشتار .ی، دقت الزم را مبذول دارندعامبرای مردان و زنان 

ه بر زبان و  عادی، مورد قبول و تأیید ھمگان قرار گرفت و تأثیری سازندمردموی با درکِ  
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شایان ذکر است کھ خدمات لوتر در این زمینھ گرچھ با فعالیت ھای یاکوب .ی جدید نھادآلمانادبیات 
آثار ادبی .ی باشدنمگریم ھم سو ارزیابی شده است لیکن از نظر محتوا و حجم، با آن قابل سنجش 

ھای مذھبی و در رتبھ یت فعاللوتر علی رغم تنوع و خارق العاده بودنشان، ھمیشھ تحت الشعاع 
بیشتر تابع شکل ھای سنتی مانند )یآلمانالتین و (سبک نثر نویسی لوتر . استپائین تری قرار داشتھ

بیش .می باشد) زبان آلمانیترجمھ داستان ھای ازوپ بھ( افسانھ ومباحثھ، و موعظھپند،رساالت
ی آوازھالوتر خالق .دنثار او می باش جملھ آازی دور میزیگپ ھا: و کتاب بھ نامنامھ٢۵٠٠از 

ی قرون وسطا معطوف سرودھاوی توجھ خود را بھ مزامیر داود و .یز می باشدنکلیسای پرتستان
ارج نھادن لوتر بھ  ھنر موسیقی در .نمودو با ترجمھ و تغییراتی در نظم آنھا، بھ  مذھب جدید اضافھ 

- سوینگلی -برخالف نظریھ مونتسلر (ی شرعکلیسای پروتستان و اثبات اھمیت آن از نظر 
 می گردد کھ تا بھ  امروز جایگاه خود را حفظ محسوب، نقطھ عطفی در موسیقی کلیسایی )کالوین

.نموده است
: از اصالحات دینی قرن شانزدھممنتخبید مذھبی عقا

جدا شدند و بھ یک ھائی بودند کھ از کلیسای رومی کاتولیی کھ این اصالحات را پدید آوردند فرقھ ھا
 فرقھ - فرقھ کالوینیست - فرقھ آنگلیکن -یدند، مانند فرقھ لوتری گرد فرقھ ھای مختلف تقسیم 

. فرقھ مراو- فرقھ متودیست - کنگرگاسیونیست فرقھ-پرسبوتریان 
: موضوع مھم میتوان خالصھ کردیک ھا را در سھکاتول اساسی پرتستان ھا با اختالف

تعریف ایمان)الف
ینیدیص باطنی، عقیده خصا)ب
مذھبآیین و رسوم ظاھری )ج

یک، خود را یگانھ حافظ و قاضی حقیقتی کھ در کتاب مقدس مسطور است و کاتولیسای کل)الف
برعکس، پرتستان ھا مقیاس . شده و شورای عالی پاپ ھا آنرا تایید کرده، می داندحفظتوسط سنت 

 اموری درقل فردی را معبِر و مفسر آن می شمارند و می گویند یمان را کتاب مقدس می دانند ولی عا
.استکھ مربوط بھ  اوامر خدای تعالی و موجب نجات ارواح است ھر کس مسئول خویشتن 

. مذھبی بزرگ ترین اختالف کاتولیک ھا و پرتستان ھا در مسئلھ گناه استاعتقاداتدر)ب
 شد و عفوِ  خواھد قربانی ھا و فدیھ ھا شامل حال ھمھ کس یک ھا معتقدند کھ نجاتِ  الھی بھ وسیلھکاتول

ینیست ھا مسئلھ گناھان آدم را کالو خصوص الھی ھیچ کس را محروم نگذارد ولی پرتستان ھا و بھ
ی موجب آن شود کھ آدمی از عذاب دوزخ الھاصلی و مقدر دانند و گویند عقیده بھ  عفو و لطفِ  

. غسل تعمید و عشای ربانی شده استبھ مراسم، محدود دیگر این کھ  تعداد .فرار کند
ھستند و ھمھ )کشیشان پرتستان( و انتظامات دینی، مراجع مذھبی، پاستورھا رسوم نظر از)ج

 مستقل مختلف،کلیساھای پرتستان در ممالک .ی پرتستان براساس انتخابات، تنظیم می شوندشعبھ ھا
 و نروژ، انگلستان، سوئدشورھای آلمان، شمال دانمارک، رواج مذھب پرتستان در ک.از یک دیگرند

.ھلند و در ایاالت متحده آمریکا است

 نجوم توسط کوپرنیک و گالیلھدر صفوی ھمچنین ھمزمان است با انقالبی دوران

ستاره شناس، ریاضیدان )میالدی(١۵۴٣ مھ ٢۴-)میالدی(١۴٧٣ فوریھ ١٩؛یکالس کوپرنیکن
مرکزی منظومھ شمسی را بسط داد و بھ صورت ھستانی بود کھ نظریھ خورشیدی لداناقتصادو 

خالفوی پس از سالھا مطالعھ و رصد اجرام آسمانی بھ این نتیجھ رسید کھ بر .ی درآوردعلم
منظومھ این خورشید است کھ در مرکز کھتصور پیشینیان زمین در مرکز کائنات قرار ندارد بل

.ز جملھ زمین بھ دور آن در حال گردشندشمسی است و سایر سیارات ا
ین کشفیات عصر رنسانس است کھ نھ فقط آغازگر درخشان تریھ انقالبی کوپرنیک یکی از نظر

.یدگاه بشر را درباره جھان ھستی دگرگون کرددستاره شناسی نوین بود، بلکھ 
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ش تاجر مس پدر. دیده بھ جھان گشودلھستان در شھر تورون ١۴٧٣یکالس کوپرنیک در سال ن
پایتخت آن زمان (squigly از کراکو ١۴۶٠ثروتمندی از محترمین تورون بود کھ در سال 

یک ده سالھ بود، پدرش درگذشت و داییش کوپرنوقتی .بھ آن شھر مھاجرت کرده بود)لھستان
 سرپرستی او، برادر و دو خواھرش را بھ عھده -یشرق کھ اسقفی بود در پروس –لوکاس واتزنرود 

.فتگر
 وی را برای ١۴٩١ کشیشی برسد؛ از این رو در مقام می خواست کھ کوپرنیک روزی بھ واتزنرود

در آنجا بود کھ کوپرنیک توسط . جاگیلونی کراکو فرستاددانشگاهتحصیل علوم دینی و ریاضیات بھ 
. ستاره شناسی آشنا و بھ آن عالقمند شدبامعلمش آلبرت برودزوسکی 

 در تورون، کوپرنیک رھسپار ایتالیا شد تا در کوتاه چھار سالھ و توقفی  از پایان تحصیالتپس
سپس برای ادامھ تحصیل در فقھ و حقوق مدنی . پزشکی بخواندودانشگاه ھای بولونیا و پادوا حقوق 

 با دومنیکو نووارا دا فرارا ستاره شناس مشھور، سر درس او مالقاتبھ فرارا رفت؛ اما پس از 
.شدحاضر و دستیارش

یا برگزیده شد و جایی نیز برای کوپرنیک بھ عنوان وارم واتزنرود بھ مقام اسقفی در ١۴٩٧در
ولی او با اجازه کلیسا چند سال دیگر در . خالی شدفرومبورککشیش عالیرتبھ در کلیسای جامع 

دوا وی ھمچنین در مدت اقامتش در پا. رشتھ فقھ درجھ دکتری گرفتدر١۵٠٣ایتالیا ماند و در 
 آثار سیسرو و افالطون از آراء گذشتگان درباره حرکات کره زمین مطالعھفرصت یافت تا با 

. اولیھ نظریھ خود را شکل دھدطرحآگاھی یابد و 
 رفت و بعدھا در کلیسا و حکومت فرومبورک کوپرنیک برای زندگی و کار بھ ١۵٠۵در

مت پروس و انتشار رساالتی درباره ی حکوپولاصالح نظام .مسؤولیت ھای متعددی را پذیرا شد
در جریان جنگ میان توتون ھا و پادشاھی لھستان .استارزش  پول از جملھ خدمات او در این مدت 

 وابستگان کلیسا را در شھر مرزی آلنشتاین بھ عھده دژکوپرنیک فرماندھی )١۵١٩-١۵٢۴(
.دفاع کرد بعد با موفقیت از شھر سالداشت و تا زمان اعالم آتش بس در 

 را با ستاره شناسی می گذراند و از فراز فراغتش این سال ھا کوپرنیک ھمچنان اوقات درطول
 اجرام آسمانی را مطالعھ و با جدول ھای نجومی حرکاترصدخانھ ساده ای کھ خود ساختھ بود 

طی  غربی مرجع و راھنمای کوپرنیک نیز کتاب المجسمنجمانمانند دیگر .قدیمی مقایسھ می کرد
بطلمیوس در این کتاب با فرض قرار . قرن اول اسکندریھ بودمعروفنوشتھ بطلمیوس ستاره شناس 

. میزان تغییر موقعیت سایر اجسام را نسبت بھ آن محاسبھ کرده بودعالم،گرفتن زمین در مرکز 
انی  قرن پانزدھم پس از ارصادات دقیق دریافتھ بودند کھ حرکات اجرام آسم شناسانبعضی ستاره 

او .کوپرنیک در جستجوی توضیحی برای این مسألھ بود. بطلمیوس نمی خواندمحاسباتبا 
نظربھ عقیده او .ی دانست کھ برخی از فالسفھ یونان ادعا کرده بودند زمین حرکت می کندم

 خورشید مداردرست تر آن بود کھ خورشید در مرکز عالم و زمین سیاره ای مانند دیگر سیارات در 
.است
ض بود و ھم با اصولیھ او بسیار انقالبی بود زیرا ھم با نظر  پذیرفتھ شده نجوم بطلمیوسی در تعار

یک دست نوشتھ کوتاھی را بین دوستان خود توزیع کرد کھ کوپرن١۵١۴در سال .نص کتاب مقدس
. فرضیھ خورشید مرکزی بھ اختصار بیان کرده بوددربارهدر آن دیدگاه ھایش را 

 شد و او را در جمع دانشمندان اروپایی نام آور روبرو کوپرنیک با استقبال زیادی  کوتاهنوشتھ
یھ اش را قابل عرضھ در محافل علمی نمی دانست و سال ھای بعد را نظرگردانید اما کوپرنیک ھنوز 

. جمع آوری شواھد و مدارک کرد تا بھ آن اعتبار بیشتری بخشدوصرف ارصادات دقیق 
 کھ آلبرت ویدمانشتات منشی پاپ کلمنت ھفتم بودکوپرنیک بھ جایی رسیده  شھرت ١۵٣٣ سال در

در . و گروھی از کاردینال ھا در واتیکان ترتیب دادپاپی رایک رشتھ سخنرانی درباره نظریھ او ب
 رسید دیگر در اروپا دانشمندی نبود کھ درباره نظریھ انقالبی اتمام کھ تحقیقات کوپرنیک بھ ١۵٣۶

او حتی در . و بسیاری در گوشھ و کنار قاره خواستار انتشار آن بودندباشدیده او چیزی نشن
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یان پرنفوذی داشت؛ کاردینال نیکالس فون شونبرگ در نامھ ای خطاب بھ کوپرنیک حامکلیسا نیز 
ی کنم کھ مای مرد فاضل امیدوارم کھ تقاضای مرا بیجا ندانی ولی مؤکدًا از تو استدعا ...«:نوشت

 در اولین ضمنا در باب کائنات را در معرض قضاوت دیگر نخبگان جھان قرار دھی و کشف خود
 است برای من مربوطفرصت ممکن شرحی از نظریھ خود را ھمراه با جداول و ھرچھ کھ بھ آن 

 بود ولی کافی نبود تا ارزشمنداین نامھ تشویق آمیز اگر چھ برای کوپرنیک بسیار »...ارسال داری
.کندشار نظریھ انقالبی اش متقاعد او را بھ انت

 کھ با ریاضیدانی بھ نام گئورگ یواخیم ١۵٣٩ تا سال دادی ھمچنان بھ تکمیل تحقیقات خود ادامھ و
پس از .این دو با ھم نظریھ جدید را مطالعھ کردند.ی پذیرفتشاگردرتیکوس آشنا گردید و او را بھ 

 درباره حرکت زمین رایو پریماناراتنیک کتاب  از اصول تئوری کوپراستفادهدو سال رتیکوس با 
در برابر . بھ نام کوپرنیک بخشی از پژوھش او در مثلثات را منتشر کرد١۵۴٢ در ونوشت 

ید رتیکوس باالخره کوپرنیک پذیرفت کھ شرح کاملی درباره نظریھ خود فراھم کند و آن شداصرار 
. منتشر شد١۵۴٣ سرانجام کتاب در . بھ نورنبرگ بفرستد تا با نظارت او بھ چاپ رسدرا

. مھ ھمان سال درگذشت٢۴یک اندکی پس از آن در کوپرن
ین مرکز عالم است و سیارات ھر یک در دایره ای کھ شعاع زم، از نظام عالمبطلمیوسدر تصویر 

این نظریھ پاکیزه و مرتب بود و می شد از . گرد زمین می چرخندبھآن فاصلھ سیاره تا زمین است 
اما ھر چھ کھ بود نظریھ ای غلط بود و باید .ی سیاره ھا نیز استفاده کردمدار برای محاسبات آن

 می گذشت و مشاھدات نجومی با دقت کافی امکان پذیر و انجام می شد تا زمینھ بھ زیر سال1700
ھ زیر  بتختآغازگر انقالب علمی ای کھ سرانجام علم یونان را از . رفتن آن فراھم می گردیدسؤال

.یت بھتری قرار دادخالقکشید نیکوالس کوپرنیک بود کھ با کار خود انسان اندیشگر را در مسیر 
 پایھ گذار مذھب –نقل است مارتین لوتر .ینانھ بودخشمگ کلیسا در برابر آراء کوپرنیک واکنش

مق ھا نجوم فقط اح«:یھ با آن بھ مخالفت برخاستھ، گفتھ بودنظر بھ محض آگاه شدن از -پروتستان
». نص کتاب مقدس، این خورشید بود نھ زمین کھ یوشع فرمان داد بایستدطبق.را وارونھ می کنند

 ھمفکرانش، نظریھ کوپرنیک نھ فقط مخالف عبارات کتاب مقدس بود، بلکھ جایگاه وبھ باور لوتر 
اوشتھ باشد، از ی را، کھ بھ عنوان برترین آفریدگان باید در مرکز جھان ھستی قرار داآدمرفیع 

یھ بھ نظر کننده نظریھ مرکزیت خورشید است ولی سابقھ این اگر چھ کوپرنیک اثبات.می گرفت
یالد و یکی از مسده ھا پیش از وی بازمی گردد؛ فیلوالئوس فیلسوف یونانی قرن چھارم پیش از 

 دور ین بھزمچرخش (شاگردان فیثاغورث نخستین کسی است کھ قائل بھ حرکت وضعی زمین 
 دور یک بھچرخش زمین (پس از او ھراکلیدس پونتسی فرضیھ حرکت انتقالی زمین .شد)خود

 میالد با ازآریستارخوس ساموسی فیلسوف و منجم قرن سوم پیش .را مطرح کرد)کانون مشخص
در مدل او خورشید .کردترکیب نظریھ ھای این دو، اولین نظریھ جامع خورشید مرکزی را پیشنھاد 

یگر در مسیری کامًالً  مدور بھ دور ثابت در مرکز عالم جای می گیرد و زمین و سیاره ھای بھ ط
.دور آن می چرخند

Galileo:بھ ایتالیایی(یلئو گالیلھگال Galilei( مخترع سرشناس ایتالیائی در سده ھای ودانشمند 
تبحر داشت و یکی از پایھ یاضیات و فلسفھ علم رگالیلھ در فیزیک، نجوم، . میالدی بود١٧ و ١۶

بخشی از شھرت وی بخاطر تائید نظریھ . نوین بوددانشگذاران تحول علمی و گذار بھ دوران 
ین در جھان است کھ منجر بھ محاکمھ وی در دادگاه تفتیش زمکوپرنیک مبنی بر مرکزیت نداشتن 

 و توانست جزئیات سطح ی کھ خود ساختھ بود بھ رصد آسمانھا پرداختتلسکوپگالیلھ با .عقاید شد
.کندماه را مشاھده 

Vincenzo(پدر گالیلھ، وینچنزو .یتالیا بھ دنیا آمدا در شھر پیزای ١۵۶۴ فوریھ ١۵یلھ در گال
Galilei( گالیلھ دارای پنج خواھر و برادر دیگر بود. بودناماز موسیقیدانان بھ.
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 پدرش وی را بھ تحصیل در رشتھ  شود امامشغول قرار بود در کلیسا برای کشیش شدن ابتدا
 را نیاموخت اما بھ جای آن بھ مطالعھ ریاضیات طبگالیلھ .پزشکی در دانشگاه پیزا فرستاد

 توانست بھ عنوان مدرس ریاضیات ١۵٨٩ ای کھ در سال گونھپرداخت و بھ آن عالقھ مند شد بھ 
.شوددر ھمین دانشگاه بھ کار مشغول 

1610وی تا سال .یس ھندسھ، مکانیک و نجوم پرداختتدر رفت و بھ  سال بعد بھ دانشگاه پادواسھ
 ادامھ داد و بیشترین دستاوردھای علمی و تحقیقاتی وی دانشگاهآموزش و پژوھش را در این 

.استمربوط بھ ھمین دوره 
Marinaوی با مارینا گامبا .بودیلھ پیرو مذھب کاتولیک از دین مسیحیت گال Gamba ازدواج 

.شدی دارای دو دختر و یک پسر کرد و و
. سن ھفتاد و ھفت سالگی درگذشتدر١۶۴٢|)میالدی(١۶۴٢ ژانویھ ٨یلھ در گال
ید نظر کوپرنیک مبنی بر ثابت نبودن زمین و تائ انتشار یافتھ ھای علمی وی در ١۶١٠ سال در

.ید قرار گیرد سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش عقاازگردش آن بھ دور خورشید باعث شد تا وی 
 و از سویی با نظریات ارسطو کھ کلیسا حامی آن بود بوداین نظریھ مخالف نص کتاب مقدس 

:ی توبھ نامھ ای با این مضمون شدامضاوی مجبور بھ .ھمخوانی نداشت
 زندگی در مقابل شما بھ زانو درآمده ام و در حالی کھ کتاب مقدس را پیش چشم سال ھفتادمین در"

دستھای خود لمس می کنم توبھ می کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار  با ودارم 
."ی کنم و آنرا منفور و مطرود می نمایمم
یک در دانشگاه منع شد و تا سالھا بعد مرتب مورد کوپرنی شش سال بعد رسما از تدریس نظریھ و

د درونی اش، مجبور شد اعتراف  گالیلھ علیرغم اعتقاسرانجام.بازخواست کلیسا قرار می گرفت
. و زمین مرکز جھان استاستکند کھ نظریھ ارسطو درست 

:دستاوردھا
بھ باور گالیلھ یكی از برجستھ . مھمی داشتنقشیلھ در پیدایش شیوه علمی سنجش و بررسی گال

».تبدون ابزار شناخت علمی نمیتوان بھ علم دست یاف«١٦ترین دانشمندان رنسانس در اوایل قرن 
 علمی بجای گمانھ زنی ، باید ھر چیز را اندازه گیری و سنجش شناختبرای «:او می معتقد بود كھ

او ».یتوان اندازه گرفت را نیز باید كوشش كرد كھ قابل اندازه گیری كردنمآنچھ را كھ .كرد
ن گام روش علمی تازه نخستی».قانون طبیعت با زبان مادی نوشتھ شده است«: كھنوشتھمچنین 

 و تازهی بشر بسوی كشف یك دنیای تازه بود و راه را برای انقالب علمی و فنی و اختراعات اساس
یعت و نیز جھل طبدوران نوزایی در حقیقت دوران آزادی انسان از قید و بند .دگرگون ساز گشود

نسان تنھا  باشد و اگرفتھطبیعت دیگر چیزی نبود كھ ماورا انسان قرار .خود خواستھ انسان بود
. كاربرد انسان تبدیل شدوچیزھایی درباره اش میداند، بلكھ طبیعت بھ موضوع كار، تجربھ 

 شایع شد کھ در سوئیس با ترکیب عدسی ١۶٠٩ سال در.ی گالیلھ را مخترع تلسکوپ می دانندبرخ
انست وی در ھمین سال تو. اشیای دور دست اختراع کنندمشاھدهھا توانستھ اند وسیلھ ای برای 

یب کردن چند عدسی بسازد کھ از قدرت کمی برخوردار بود اما گالیلھ ترکاولین تلسکوپ خود را با 
. علمی فراوانی انجام دھدمشاھداتبا آن توانست 

.یخ را رصد کردمریلھ نخستین کسی بود کھ چھار ماه سیاره گال
شمارشیشتر از آن است کھ قابل  این مجموعھ بستارگان رصد راه شیری گالیلھ دریافت کھ تعداد با

.باشد
وی ھمچنین . با تلسکوپ مشاھده و ثبت کردرایلھ نخستین کسی بود کھ جزئیات سطح ماه گال

.ید است و این نور از خودش نیستخورشدریافت کھ نور ماه حاصل انعکاس نور 

ی او میشل نام واقع.از افراد مشھور دیگر این دوران استnostradamusنوسترآداموس
Michel(دونتردام  de Notrdam(پدر او پیر .است کھ بھ نوسترآداموس معروف می باشد
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دونتردام در یک خانواده ی یھودی متولد شده است و پس از ازدواج با یک زن کاتولیک بھ دین 
14میشل دو نترادم در روز .نخستین فرزند آنھا پسری بود کھ او را میشل نامیدند.درآمدمسیحی 
یان پا درپروانس فرانسھ بھ دنیا آمد و تحصیل خود را در شھر آوینیون بھ 1503 سال دسامبر

 این بھ وجودبا .رسانید میشل ھنگام تحصیل بھ  نجوم و ریاضیات عالقھ بسیاری نشان می داد
یسندۀ  نامدار نو درآموزشگاه پزشکی موت پلیھ نام نوشت و با 1521خواست پدرش درسال 

. تکھ ھای ادبی پرداختنوشتنآشنا شد و با تشویق او بھ سرودن شعر و »فرانسوا رابلھ«فرانسوی 
ی را کھ در آن پیش بینی ھایی شناختستاره )تقویم(ی  نخستین سالنما1550نوسترآداموس در سال 

برای نخستین بار نام میشل دو . پخش می کندبود،دربارۀ رخدادھای سال و اوضاع جوی انجام شده 
.دام در این سالنما نوسترآداموس یاد شده و پیشھ و کارشناسی او پزشک و آستروفیل نوشتھ اندنتر

.ین بار در این سالنما نوشتھ شده بھ معنای دوستدارستاره ھا استنخستکلمھ آستروفیل ھم کھ برای 
سال از . من درآوردی را بھ آسترولوگ یا ستاره شناس ترجیح داده استکلمھنوسترآداموس این 

می سرایید و صد دو بیتی )رباعی( یادداشتھای خود را بھ صورت دو بیتی نوسترآداموس1554
درنوسترآداموس . منتشر می کند1555 را با نام سنتری نخست یا نخستین صدگانھ در سال نخست

یفشارد کھ پامسرآغاز این دو بیتی ھا کھ روی سخن بھ پسرش سزار نوشتھ است؛ بر این نکتھ 
یتوان دریافت وھر دو مو آینده جھان را با دانش و خواندن حرکات ستارگان )بشر(شت مردم سرنو

. دادخواھدی دور یا نزدیک روی ابیتِی او گویای رخدادیست کھ در آینده 
965 آنھا تعدادپیشگویی ھای نوسترآداموس بیشتر بھ صورت دو بیتی ھایی بھ نظم در آمده و 

 دوبیتی و مسدس ھزار مسدس ھم دارد و در بیش از یک 56 ھا او عالوه بر این دوبیتی.است
نوسترآداموس در .است میالدی پیش بینی شده 1999رخدادھای برجستۀ گیتی تا پایان سال 

 کھ ھرکس را توانایی دارد)محاسبھ ای(و آمارشی)رمز(پیشگویی ھای خود قید می کند نمون
 ھانری دوم پادشاه فرانسھ بیان بھ عنوانر نامھ ای این نمون را نوسترآداموس د.فھمیدنش نیست

 وتفسیرمیکنند بھ استناد ھمین نامھ ترجمھکرده و کسانی کھ نوشتھ ھای نوسترآداموس را 
. آمده است استخراج می کنندنوسترآداموسرا کھ درنوشتھ ھای )تاریخھایی(سالماھانی

بھ نام پرزاژ )مجموعھ ای(رائھ کرده، اصدگانھنوسترآداموس افزون بر پیشگویی ھایی کھ بانام 
persage 141است در این مجموعھ )فال وتفائل(یشگویی واختر افکندنپ ھم دارد کھ بھ ھمان معنا

.آمده است کھ در ماھھای گوناگون سال تقسیم شده است)رباعی(یتیبپیشگویی بھ صورت دو 

یکنب نیکوال سردر منزل پدرش )یورک ھاوس( در لندن ١۵۶١ ژانویھ ٢۶دریس بیکنفرانس'
یدی آن کوکلیکن بمادر .ھردار سلطنتی بود مُ،پدر او بیست سال اول سلطنت الیزابت. شدمتولد

این زن در . مقتدرترین مردان انگلیس بوداز ملکھ الیزابت و یکی خزانھ دار بارلیلرد زن خواھر
.مکاتبھ می کردیش بھ التین خوعلم کالم متبحر بود و با اسقف ھای زمان 

بسیاری وی را محور اصلی . جایگاه ویژه ای داردفلسفھیس بیکن فیلسوف انگلیسی در دنیای فرانس
ی دانند تا جاییکھ پایان تفکر کلیسا را بھ اندیشھ ھای او نسبت متحول فکری در قرون وسطی 

ر طبیعت نمی توان ب«و»علم بر انسان و جھان تسلط دارد«یکن معتقد بود کھ بفرانسیس .می دھند
اگر «و در رد اندیشھ کلیسا چنین عنوان کرد کھ » آنکھ از قوانین آن آگاھی یابیممگرمسلط گشت 

.»ی نمایدنم ذھن خود را معطوف بھ ماده کند در حدود آن کار می کند و از حدود ماده تجاوز انسان
 می دھد و اجازهھدات ما وی معتقد بود کھ ادراک ما از حقیقت تنھا در ھمان حدی است کھ مشا

از نظر او ذھن مسئول یافتن روابط در ماده . نمی توانیم بدانیم راخارج از حیطھ مشاھدات چیزی
راھی کھ وی برای رسیدن .یستنبوسیلھ مشاھده و تجربھ است و میان علم و عمل و مشاھده فرقی 

با کسب دانش طبقھ بندی «:تین اسچنبھ بصیرت و ادراک بھتر از جھان پیرامون پیشنھاد می کند 
و برای رسیدن بھ آن باید »یر دور دارتزو بر اساس ارزش و اعتبار آن، ذھن خود را از ،مادیات

. سازیمرھاذھن را از بتھایی کھ آن را احاطھ کرده اند 
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Rene( دِکارْترِنھ Descartes) ریاضیدان و فیلسوف ).١۶۵٠ درگذشتھ - در الھھ ١۵٩۶زاده )
.یوفرانس

Rene( دکارترنھ Decartes( ،یاضیدان و فیزیکدان بزرگ عصر رنسانس در روز ر، فیلسوف
.فرانسھ متولد شد)Touraine( ایالت تورِناز میالدی، در شھرک الھھ 1596 ماه مارس 31

.ی و مستشار پارلمان انگلستان بودقاضمادرش در سیزده ماھگی وی درگذشت و پدرش 
La( سالھ ای بود، وارد مدرسھ الفلشدهالدی، ھنگامیکھ پسر  می1606 در سال دکارت Fleche(

 تأسیس کرده )سربازان مسیحی( نام ژزوئیتھا یا یسوعیانبھاین مدرسھ را فرقھ ای از مسیحیان .شد
دکارت طی ھشت سال .یحیت تدریس می کردندمسبودند و در آن علوم جدید را ھمراه با تعالیم 

در سال .یاضیات و مابعدالطبیعھ را فرا گرفترادبیات، منطق، اخالق، تحصیل در این مدرسھ، 
 عنوان اکتشاف چند سیاره سرگردان در اطراف تحت، دکارت در یک جلسھ سخنرانی 1611

پس .این سخنرانی در روح او تأثیر فراوان گذاشت.کردمشتری، از اکتشافات گالیلھ اطالع حاصل 
اما در . مدتی بھ تحصیل علم حقوق و پزشکی مشغول گردیدالفلش،از اتمام دوره و خروج از 

ی پرداختھ و آن گونھ دانشی را کھ برای زندگی سودمند باشد، فرا جھانگردنھایت تصمیم گرفت بھ 
ین منظور، مدتی بھ خدمت ارتش ھلند درآمد؛ چرا کھ فرماندھی آن را شاھزاده ای بھ ھمبھ .بگیرد

یاری بسفنون جنگ و نیز فلسفھ و علوم، مھارتی بھ سزا داشت و  موریس بر عھده داشت کھ در نام
 مدتی کھ در دردکارت .از اشراف فرانسھ دوست داشتند تحت فرمان او فنون رزمی را فرا بگیرند

.پرداختقشون ارتش ھلند بود، بھ علم مورد عالقھ خود، یعنی ریاضیات می 
لمان رفت و بھ خدمت سرداری بھ نام  و آدانمارک میالدی از ھلند بھ 1619 بھار سال در

در حوالی رود دانوب، )Neuberg(ید و در دھکده نوبرگرساما زمستان فرا .ماکسیمیلیان درآمد
 بھ تحقیق در ریاضیات پرداخت و براھین تازه ای کشف کرد کھ تمام،بی دغدغھ خاطر و با فراغت 

.سزایی گذاشت و در پیشرفت ریاضیات، تأثیر بھ بودبسیار مھم و بدیع 
 سھ رویای امید بخش 1619 و در شب دھم نوابر افتاد از مدتی، بھ فکر یکی ساختن ھمھ علوم پس

 حقیقت او را برگزیده و از او خواستھ تا ھمھ دانش ھا را روح:دید و آن ھا را چنین تعبیر کرد کھ
ذر کرد تا مقبره این رویاھا بھ قدری او را مشعوف ساخت کھ ن.آوردبھ صورت علم واحدی در 

.وی چھار سال بعد بھ نذر خود وفا کرد.یتالیا زیارت نمایداحضرت مریم را در 
یاحت پرداخت و چند سالی ھم در پاریس اقامت کرد، اما س بھ بعد، چند سالی در اروپا بھ 1619از

بار  میالدی 1628 خاطر خود می دید، نپسندید و در سال فراغتزندگی در آن جا را کھ مزاحم 
 میالدی، مجرد ، تنھا و دور از ھر گونھ 1649 دیار، تا سال آندیگر بھ ھلند بازگشت و در 
تحقیقات . اوقات خود را صرف پژوھش ھای علمی و فلسفی نمودتمامغوغای سیاسی و اجتماعی 

. شخصی بود و کمتر از کتاب استفاده می کردتفکروی، بیشتر تجربھ و 
 برای تعلیم فلسفھ خویش بھ دربار وی در سوئدریستین، ملکھ  بھ دعوت ک1649 سپتامبر در

یناوی از یک سو و ضرورت سحرخیزی در اسکانداما زمستان سرد این کشور .استکھلم رفت
یگر، دکارت را کھ بھ این نوع آب و ھوا و سحرخیزی دساعت پنج بامداد برای تعلیم ملکھ از سوی 

دکارت از دانشمندان و فیلسوفان بزرگ تاریخ بھ . ساختمبتالعادت نداشت، بھ بیماری ذات الریھ 
 نور را در علم فیزیک کشف کرد و ھندسھ تحلیلی را در ریاضیات شکستاو قانون .دحساب می آی
او اولین فیلسوف بزرگ بعد از .دانند دکارت را بنیان گذار فلسفھ جدید می ھمگان.نھادو ھندسھ بنا 

.یبنیتز بھ مکتب اصالت عقل تعلق دارندالپینوزا و گوتفرید قرون وسطی است کھ بھ ھمراه اس
 ارائھ می دھند نمی توان اطمینان کامل داشت و حواسبھ آنچھ کھ :مکتبی کھ عقیده اش این بود کھ

. عقل صورت می گیردراهشناخت حقیقی و یقین آور تنھا از 
:بود در آغاز با دو مسئلھ اساسی روبرو دکارت
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این بھ خاطر آن بود کھ می دید .یاضیات بودر در آغاز جوانیش بسیار دلبستھ ارتدک، یقینیمعرفت
 حالی کھ سایر رشتھ ھای علمی و مخصوصا فلسفھ در، ریاضیات دارای نظامی کامًال یقینی است

یزی متوجھ فلسفھ بود، زیرا فلسفھ را بنیاد معرفت بشری چفکر او بیشتر از ھر .این گونھ نیست
.اگر فلسفھ بھ یقین نمی رسید، بھ ھیچ دانشی نمی شد اعتماد کردمی دانست و 

در ھیچ :یت مطلق فلسفی گرویده بودند و می گفتندشکاک آن زمان، بسیاری از اندیشمندان بھ در
 این امر را قبول نداشت و می خواست بھ ھر صورتی دکارت.موضوعی نمی توان بھ یقین رسید

. دانش کندوکھ شده، یقین را داخل در فلسفھ
 تمام دانشھای انسانی را بھ روشی ویژه با ھم درآمیزد و و ھمین خاطر بھ این فکر افتاد تا فلسفھ بھ

. ریاضیات کامًال یقینی باشدمانندطوری آن را بنا کند کھ 
 بھ دنبال آن مکانیک تا حد وفیزیک )قرن ھفدھم میالدی( دوره دکارت در، روح جسم و رابطھ

ید، آن بود کھ ماھیت ماده چیست؟ چھ جدیکی از مسائل عمده این فیزیک . کرده بودزیادی پیشرفت
چیزی باعث فرایندھای مادی و طبیعی می شود؟ یعنی چھ چیزی موجب می شود حرکات و حوادث 

اتفاق بیفتند؟...)یارات، روییدن گیاھان، زلزلھ و غیرهسمثل باریدن باران، گردش (مختلف طبیعی 
نگرشی .یعت، نفوذ زیادی بین مردم و دانشمندان داشتطبنگرش مکانیکی و مادی بھ  آن زمان در

نھ امور غیر مادی و  را در خود جھان و ماده آن می دانست،جھانکھ دلیل ھمھ حرکات و حوادث 
ھمھ چیز در عالم، بھ طور خودکار و طبق قوانین فیزیکی کار می :گفتیعنی می .ماوراء طبیعت

:ی اساسی وجود داشت کھ با تبیین مادی از طبیعت جور در نمی آمدپرسشاینجا اما در .کند
یا جسم و بدنمان :ین علت، از دو حال خارج نیستا اعمال و حرکات ما انسان ھا چیست ؟ علت

 واضح درک می کنیم کھ جسم ما کھ ماده ما است تحت طورما بھ .است یا چیز دیگری غیر از آن
 اعمال و رفتارمان ھستیم؛ اما این خود چھ چیزی است؟ آیا علتو ما خودمان فرمان ما قرار دارد 

 است؟ اماروح انسانی چیست؟ چھ رابطھ ای میان روح و جسم انسان مامنظور از این خود، روح 
 بھ طور مسلم امری مادی نیست؛ بنابراین، آیا امری غیر مادی در ماده اثر انسانوجود دارد؟ روح 

مر چگونھ ممکن است؟ این اگذارد؟می 
. بودکردهین پرسش ھا فکر دکارت را بھ خود مشغول ا

: در ابتدا برای دستیابی بھ معرفت یقینی، از خود پرسیددکارت:دکارت شک روش
 دانش و فلسفھ را بر آن بناکنیم و نتوان در آن شک کرد؟تمامیا اصل بنیادینی وجود دارد تا بتوانیم آ

او می .ید، این بود کھ بھ ھمھ چیزشک کندرس بھ نظر دکارت می ی کھ برای این مقصودراھ
ین خاطر الزم می دانست کھ در ھمھ دانستھ ھای ھمخواست ھمھ چیز را از اول شروع کند و بھ 

.تجدید نظر نماید)یده ھاشناعم از محسوسات و معقوالت و (خود 
او این .وف شد، آغاز کرد روشی دکارت معرشکین ترتیب شک معروف خود را کھ بعدھا بھ بد

از کجا : وجود جھان خارج نیز شک کرد و گفتدرشک را بھ ھمھ چیز تسری داد؛ تا جایی کھ 
 کھ من حس می کنم یا فکر می نمایم یا بھ من گفتھ اند، طورمعلوم کھ من در خواب نباشم؟ شاید این 

اصًال شاید . خیاالت محض باشد در عالم خواب بر من حاضر می شود،آنچھنباشد و ھمھ اینھا مانند 
 فریب دادن من است و جھان را بھ این صورت برای من نمایش می دھد؟حالشیطاِن پلیدی در 

اما سر انجام بھ .یچ پایھ مطمئنی را باقی نگذاشتھ بھ این صورت بھ ھمھ چیز شک کرد و دکارت
:این اصل این بود کھ. رسیدبود،اصل تردید ناپذیری کھ بھ دنبالش 

ین واقعیت کھ شک می کنم، نمی توانم تردیدی داشتھ ا می توانم در ھمھ چیز شک کنم، اما در من
و از آنجا کھ شک، یک نحوه از حاالت اندیشھ و . یقینیاستبنابراین شک کردن من امری .باشم

پس فکر دارم و چون می چون شک می کنم،. من می اندیشمکھفکر است، پس واقعیت این است 
.یشماندیشم، پس کسی ھستم کھ می اند
دکارت این . بھ ھیچ وجھ نمی شد در آن تردید کردکھین ترتیب یک اصل تردید ناپذیر کشف شد بد

(ی اندیشم ، پس ھستمم:کرداصل را بھ این صورت بیان  )یتوکوژاصل .
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. بر اساس ھمین اصل بنیادین بنا کردرا بھ ھدف خود رسیده بود و فلسفھ اش دکارت
دکارتلسفھف

خداوجود
آیا چیز دیگری ھم ھست کھ بھ این اندازه یقینی باشد :یدپرس پس از این نتیجھ گیری، از خود دکارت

ی درک کرد؟شھودو بتوان آنرا با این یقین 
کھ تصور روشن و واضحی از یک وجود کامل یان کردبدکارت . وی بھ این پرسش مثبت بودپاسخ

وی بھ این نتیجھ رسید کھ .ین تصور را ھمیشھ داشتھ استاوند است و در ذھن دارد کھ ھمان خدا
ی تواند ساختھ و پرداختھ ذھن او باشد؛ زیرا او موجودی نمتصور وجود کامل و قادر مطلق، 

یست وجود کامل و نامتناھی از موجود محدود و ناقص سرچشمھ نمحدود و ناقص است و ممکن 
پس تصور .لی وجود نداشت، ما نیز تصوری از آن نداشتیم کاموجوددر واقع اگر .گرفتھ باشد

بنابراین خداوند وجود . وجود و بھ سخن دیگر از خداوند برآمده باشدآنوجود کامل باید از خود 
.دارد

تصور ھمھ ما از این موجود کامل، این :ین است کھا عالوه، دلیل دیگر برای وجود داشتن خدا بھ
 چنین تصوری آن است کھ این موجود، وجود الزمھ.کامل استطور است کھ او از ھر جھت 

ین است کھ این موجود از ھر جھت دارای کمال مطلق اچرا؟ زیرا تصور ما .خارجی داشتھ باشد
بنابراین اگر این موجود کامل وجود نداشتھ باشد، . استداشتناست و یکی از کماالت نیز، وجود 

. باید موجود ناکامل باشد و با این حساب بھ تناقض می رسیم کامل،موجودیعنی .کامل نخواھد بود
البتھ برخی از فیلسوفان بعد از وی، .(یل، اثبات می کنددل این ترتیب، دکارت وجود خدا را بھ دو بھ

خدا خودش تصور خدا در ذات ماست؛بھ گفتھ دکارت،.)ین گرفتھ اندبراھاشکاالت زیادی بھ این 
.کھ بھ این دنیا بیاییم، در ما قرار داده است اینازاین تصور را قبل 

 یعنی وجود خود و وجود خدا بنا اصل، بقیھ فلسفھ اش را بر پایھ این دو دکارت،:خارج جھان وجود
 مادی نیستنند و بنابراین با عقل کھ در عالم خارج، اموری را ادراک می کنم من:او گفت.کرد

. عمقوعرض، طول (مانند امتداد.ادراک شده اند نھ با حس چنین .ھر شئ مادی امتداد دارد)
.ین واقعیت کھ من وجود دارم، روشن و بدیھی ھستنداصفاتی کھ با عقل ادراک می شوند، بھ اندازه 

.ھستندپس این امور ھم یقینی 
 وجود دارد و خواب و خیال نیست، از تصور موجود خارج ادامھ، دکارت در اثبات اینکھ جھان در

:ین صورت کھابھ .عنی خدا کمک می گیردکامل ی
 درست باشد؛ چرا  این شناخت باید ضرورتًاشناخت،ی عقل چیزی را بھ طور واضح و متمایز وقت

 می دارد کھ من در باره جھان و چیستی آن فریب رواکھ خداوند نھ من را فریب می دھد و نھ 
ص .بخورم . می گیردسرچشمھفریب کاری از عجز و نق
 صحیح است و یکی از اموری را کھ با عقل می حتمان ھرچھ را با عقل خود درک کنیم، یبنابرا

.باشدیابیم، وجود واقعی جھان خارج می 
گانھی سھ جوھرھا

 تا این جا دکارت بھ سھ امر کامًال یقینی رسیده است کھ بھ گفتھ او، بھ ھیچ وجھ نمی توان در آن پس
:داشتھا شک روا 

.داردندیشنده است و وجود این کھ موجودی ا)1
.این کھ خدا وجود دارد)2
 اعتقاد وی، اساس تمام موجودات و آنچھ را کھ در بھ.و این کھ عالم خارج واقعا وجود دارد)3

ھمھ چیز از این دو جوھر قائم بھ ذات تشکیل شده .یادین رساندبنعالم است، می توان بھ دو امر 
کھ ھر کدام از این دو گونھ ھستی، ی کامًال متفاوت وجود دارد گونھ ھستدوبھ عبارت دیگر، .است

: خود را دارندبھصفات مخصوص 
(جوھر بعد و امتداد کھ ھمان ماده است)1 )ھستی خارجی.
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 اندیشھ، آگاھی محض است، جایی در فضا اشغال ونفس )ھستی درونی.(جوھر اندیشھ و فکر)2
ض است، . تر تقسیم کردکوچکنمی کند، و نمی توان آن را بھ اجزای  ولی ماده، بعد یا امتداد مح

ین خاطر می توان آن را بھ اجزای کوچک تر تقسیم نمود؛ بھ عالوه ھمدر مکان جای می گیرد و بھ 
ین ترتیب، در نظر وی، ھستی و آفرینش بھ دوقسمت کامًال متفاوت و مستقل از بد.ماده آگاھی ندارد

می نامند؛ یعنی کسی کھ قائل )dualist(طر، دکارت را دوگانھ انگارید و بھ ھمین خاگردھم تقسیم 
. شکاف عمیق بین ھستی اندیشھ و ھستی ماده استبھ

از راه عضو خاصی در  میان این دو جوھر در بدن انسان،او، باید توجھ داشت کھ بنا بھ اعتقاد البتھ
. ارتباط عمیقی برقرار استنامد،کھ آن را غده صنوبری می سر،

دکارت، این سھ را .و خداوندنفس، جسم : داردوجودین ،در نظر او بھ طور کلی سھ جوھر بنابرا
 خود بوده و ھر کدام یک صفات اساسی دارند کھ ذاتجوھر می نامد، زیرا ھر یک قائم بھ 

عد و صفت  بُ،صفت نفس، فکر، صفت جسم:کھبھ این صورت .مخصوص بھ خودشان است
.خداوند کمال است
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) میالدی1722–1501(یان صفو

یالدیم1512ی امپراتوری صفوی در سال مرزھا
 خورشیدی بر ایران بزرگ 1111 تا 880ین سالھای بیان از دودمان ھای ایرانی بودند کھ صفو

.فرمانروائی کردند
.ین نسل از تبار فیروزشاه زرین کاله بودھشتمیخ صفی الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان ش

زبان مادری شیخ . کھ در منطقھ مغان نشیمن گرفتھ بودبودفیروزشاه از بومیان ایرانی و کردتبار 
تاتی یکی از زبان ھای ایرانی و زبان .ی او امروزه در دست استتاتاشعار صفی الدین تاتی بود و 

.بوده استبومی آذربایجان 
با اتکا بر پیروان طریقت )1523-1501(یل اول اسماع پادشاھی صفویھ بھ وسیلھ شاه دودمان

زلباش ھا  عمدتًا از ایلھای ترک آناتولی بودند و بعدًا بھ قکھاین پیروان .تصوف علوی تأسیس شد
 سالھا بھ طرفداری از آق قویونلو ھا و قراقویونلو ھا درگیر جنگھای ، خوداعتقاداتملقب شدند بر سر 

اوزون حسناسماعیل جوان نوه شیخ جنید، پسر شیخ صفی الدین و نوه .یاپی با دولت عثمانی بودندپ
 دینی رھبرفت و پرورش یا)موسوم بھ اھل اختصاص(آق قویونلو تحت آموزش بزرگان قزلباش 

.آنان بشمار می آمد
. سال تبلیغات فرھنگی صوفیان صفوی بود٢٠٠حدودیجاد و قدرت گرفتن سلسلھ صفوی نتیجھ ا

 سال داشت ارزش ١۴یل در زمان تاجگذاری در تبریز تنھا اسماعاگر بھ این نکتھ دقت کنیم کھ شاه 
. می گرددمشخصاین سابقھ فرھنگی بیشتر 

یش رسمی از اسالم گرا محور اصلی ارائھ یک مذھب و ،الفت عباسی در بغدادپس از فرو پاشی خ
ی چون نابسامانی ناشی درکنارعواملبھ این ترتیب از بین رفتن دستگاه خالفت رسمی .از میان رفت

ی مغوالن موجب رونق فراوان فرقھ ھای مذھباز حملھ مغوالن و میل بھ درونگرایی مردم و تساھل 
یروان شیخ صفی الدین نیز در واقع مبلغ فرقھ پ.اخھ ھای مختلف تصوف شدمختلف از جملھ ش

ھر چند در مورد اینکھ شخص شیخ ( امامی بودنددوازدهخاصی از تصوف مبتنی بر مذھب شیعھ 
اعتقاد قزلباشان بھ این فرقھ از تصوف تا پیش ).یدھایی وجود داردتردصفی الدین شیعھ بوده است 

قزلباشان تا پیش از .مھم ترین عامل قدرت صفویھ بود)1629-1588(ل  اوعباساز سلطنت شاه 
 در واقع نوعی الوھیت برای شاه اسماعیل قایل بودند کھ با شکست در جنگ این چالدرانجنگ 
. آنھا رو بھ سستی نھاداعتقاد

ی مواقع بھ ویژهبعضیدن ایرانیان بھ مرزھای طبیعی خود، و در رس صفویدوره تاریخی ارزش
یران شکوه و جالل پیشین او نادر بھ مرز دوران ساسانیان بھ در عھد پادشاھی شاه عباس بزرگ 

.را باز داد
یتوان بھ واقعھ اعدام سی ھزار مردم تبریز بخاطر نگفتن می درک بھتر شدت عمل شاه اسماعیل برا

.کرداشھد بنام علی در اذان اشاره 
. فرزندان اوستوی  مذھب شیعھ مدیون شاه اسماعیل صفوتوسعھ
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–ی صفونامدارترین شھریار دوران ) میالدی1629–1571( عباس اول شاه یا  عباس کبیرشاه
 ایران بھ بر فرزند سلطان محمد خدابنده و پنجمین شاه از دودمان صفوی –و حتی پس از اسالم 

.نمود سال با اقتدار آمیختھ با استبداد شھریاری ۴٢مدت بیش از 
یالدی م١۵٧١ی قمری؛ برابر با ھجر٩٧٨مضانر١:زاده

ھرات :زادگاه
ی قمری ھجر٩٨٩: گذاریتاج

)اکنون در افغانستان(خراسانشھر ھرات در ایالت : تاج گذاریمکان
یالدی م١۶٢٩ی قمری؛ برابر با ھجر١٠٣٨ جمادی االول سال ٢۴:درگذشت

)زندرانبھشھر کنونی در استان ما(اشرف: درگذشتمکان
)یرزامسام میرزا پسر صفی (شاه صفی :ینجانش

شاه اسماعیل دوم صفوی کھ مردی خشن . بودھرات کودکی بھ عباس میرزا معروف بود و والی در
سلطان محمد ( و برادران فرمان قتل او و پدرش زادگانو نا نجیب بود، ھمانند دیگر برادر 

 وقتی کھ شاه اسماعیل دوم بھ قتل رسید کان لم یکن باقی ین امرارا صادر کرده بود ولی )خدابنده
.ماند

 گذاری کرد و حکومت خراسان در زمان شھریاری تاجی بھ یاری علیقلی خان شاملو در خراسان و
 استاجلو با غلبھ بر علیقلی و با مساعدت ھای خانپدرش در دست وی بود تا آنکھ مرشد قلی 

 سالگی بھ تخت سلطنت ایران ١٨ عباس میرزا در سن شھرن دیگران، قزوین را فتح نمود و در آ
 نفر از ١٨ عباس ھمانند بسیاری از شاھان در ابتدای کار شاه.نشست و پدر او را خلع نمودند 

ی کشت و پس از آن مرشد قلی خان را نیز بھ ھمین سرنوشت خونخواھسران قزلباش را بھ بھانھ 
.دچار ساخت

 شاه اسماعیل بھ خاک ایران دست اندازی نمودند و ازز آشفتگی پس  عثمانی با استفاده اترکان
 گرجستان، بخش ھایی از آذربایجان و حتی ارمنستان،نواحی ارزروم، عراق عرب، کردستان، 

 شرایط آنھا ، شاه عباس در آن ھنگام ایران، بھ مصلحت.آوردندلرستان را تحت سیطره خویش در 
 استفاده از فرصت پیش آمده اوضاع آشفتھ ایران را سر و ی باصفوسپس شاه عباس .را پذیرفت
.سامان داد

 منتقل کرد و والیات شرقی را نظم و آرامش اصفھان ھجری قمری پایتخت را بھ ١٠٠٠ سال در
 مالقات و از وجود آنان آنتونی و رابرت شرلیین با قزو ھجری قمری در ١٠٠٧داد و در سال 

ران استفاده کرد و نیز توسط آن ھا روابط ایران و ممالک اروپایی  ایقشونبرای تجھیز و ایجاد نظم 
در مقابل قزلباش ھا گروھی از .را با داشتن یک وجھ مشترک و آن دشمنی با عثمانی گسترش داد

.نھادرا بھ وجود آورد و با گسترش ایل آنھا، سعی بھ تضعیف قزلباش ھا »شاھسون« نام بھترکان 
.بسازند اهللا وردی خان گماشت تا توپخانھ و اسلحھ خانھ قدرتمند برادران شرلی را بھ کمک

.ستاندندباز پس یز و ایروان و شکی را از آنھا تبر بھ عثمانی تاختند و ١٠٠٧ آنکھ در سال تا
 و اصفھان باید بسیار خوش بخت بوده باشد تا شاه شدی ایران و عثمانی بھ نفع اصفھان تمام دشمن

نام (میدان نقش جھان، مسجد امام . توجھ نبود، شدموردھر کھ قرن ھا عباس سبب خیر در آن ش
، عالی قاپو، بخش ھایی از عمارت چھل ستون، ) مسجد شاه بودهقرنپیش از انقالب آن بھ مدت چند 

ینده رود، کانال کشی آب ھای کوه کوھرنگ بھ سمت زاینده رود از آثار زاچھارباغ، پل ھای رود 
یک بھ نیم ھزاره از زمان او گذشتھ است ولی ھنوز اصفھان بھ بناھای  نزداگرچھ.نیک اوست
گشتھ »پایتخت فرھنگی دنیای اسالم« عصر صفوی می بالد چنانچھ کھ امروزه ھنرفرھنگی و 

.است
 مورخین اظھار داشتھ اند فردی وطن پرست بود، و عباس ھمانطور کھ بسیاری از جھانگردان شاه

 پیاده عزم مشھد ١٠٠٩ بین مردم قرار دھد، در سال درفرھنگ زیارت را برای ھمین و برای آنکھ 
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 در آن سال و تعداد بسیار بیشتر در سال ھای پس از آن کاروانسرا٩٩٩کرد و بھ دستور وی فقط 
.احداث گردید

قرار داد تا آنکھ مردم بھ زیارت امام ھشتم »شھر مقدس ایران« بھ طور رسمی را مشھد عباسشاه 
 و از رنج و مشقت ھای سفر حج و سخت گیری ھای حکام والیات عثمانی دیگر بروندشیعیان
.نباشدخبری 

 عباس ھمیشھ بھ اینکھ از طرف مادری شاهیگر سرزمین خوش وقت مازندران است، زیرا د
 و یا بھ روایت برخی، از اھالی اشرف  -ی ساری اھالمادر او از .مازندرانی بود افتخار می ورزید

را بھ وجود آورد و )بھشھر امروزی ( شھر اشرف ١٠٣٢بدین سان شاه عباس در سال .بود
یبای عباسی را بھ وجود آورد و شاه کھ فردی گردشگر بود زعمارت ھای کاله فرنگی و بناھای 

 نیز شھر فرح آباد را احداث کرد و آن را ١٠٣٣در سال .رفتھمیشھ بھ آن جا برای شکار می 
مرکز مازندران بود و )بابل امروزی ( پیش از آن بارفروش تا-ران کرد مرکز حکومت مازند

یار کرد، کھ بدبختانھ آن شھر و ساری در ھجوم روسھا در دوران پطر بسبرای آن شھر کوشش 
شاه عباس از جاجرم در . شد و ساری باری دیگر مرکز ایالت مازندران گشتخاکسترکبیر در آتش 

ردبیل شاھراھی ایجاد کرد تا بھ وسیلھ آن مازندران بھ رونق سابق  دشت مغان در اتاخراسان 
 ھجوم ازھمچنین دیواری عظیم در نزدیکی بندر گز ایجاد کرد تا بھ  وسیلھ آن مازندران .بازگردد

 مازندران درپیتر دالوالھ در سفرنامھ خویش از فرھنگ و تمدنی .ترکمن ھا در آرامش بسر برد
.بودن زمان در ھیچ کجای دنیا نظیر آن را ندیده وصف می کند کھ تا بھ آ

گرجی ھا و .یر و احداث راه ھای جدید ھمت گماشتتعمی راه ھا را ایمن ساخت و ھمچنین برای و
 اختیار داد تا آزادانھ در فرح آباد زندگی کنند و ، گرفتاسارتارامنھ را کھ در جنگ گرجستان بھ 

بندر گمبرون را در سال .داد و آنھا شھر جلفا را ساختندین بھ آنھا زمھمچنین در کنار اصفھان 
. از تصرف پرتغالی ھا خارج ساخت١٠٣١ را بھ سال ھرمز و جزیره ١٠٢٣

. داشت و بھ علما و ھنرمندان عالقھ می ورزیدتوجھ بھ شعر و نقاشی و موسیقی و معماری او
شاه عباس مردی .عھد وی بودنداز فاضالن ...یخ بھایی و شمالصدرا، میرداماد، میرفندرسکی، 

گویند نسبت بھ رعایا و زیر دستان مھربان .ی سخت ارادت میورزیدعلدیندار بود و بھ ویژه بھ 
. نیز متأثر از آن دوره می باشدھنوزفرھنگ معماری .بود
ی اروپایی در سواحل خلیج فارس ایجاد کرد تا آنھا ھا عباس با خردمندی رقابتی بین مملکت شاه
ی آنجا گردد و نیز بھ این وسیلھ بود کھ دست پرتغالی ھا را از بندر عباس فرمانرواد نر نتواندیگ

آنتونی شرلی بھ .آنتونی شرلی را با حسینعلی بیک راھی اروپا کرد کھ ھیچ نتیجھ نداد. کردکوتاه
ا راھی  بھ نزد شاھان اروپرافیلیپ سوم پناه برد و بعد از آن رابرت شرلی و سپس نقدعلی بیک 

ی داشت ولی با مسیحیان و پیروان دشمنھمچنین او برخالف اجداد خویش فقط با اھل تسنن .کرد
 اسالم آزاد می گذاشت و اگرچھ بسیاری انتخابآنھا را در .سایر ادیان با گرمی برخورد می کرد
.یست کھ با زور بھ این کار مبادرت می ورزیدندر زمان او اسالم آوردند دلیل بر آن 

 ولی آنچھ کھ معلوم است حکایت از آن دارد کھ بود عباس اگر چھ با مردم و رعایا مھربان شاه
پدر خویش را بھ زندان محبوس ساخت، دو . اش، بودخانوادهفردی دقیق و سخت گیر، بھ ویژه در 

 بھ ظن آنکھ علیھ وی شورش کند کشت، دو پسر کوچکش را نابینا رابرادرش را نابینا کرد، پسرش 
گویند در جنگ گرجستان، گرجی ھا را قتل عام . زمان حیات وی مرددرکرد و پسر دوم او نیز 

 روز ھفتاد ھزار تن از آنان ٢٠ گرجی را بھ اسارت گرفت و در ظرف خانوارکرد، و بیست ھزار 
 یک دستھ جالد خام خوار داشت کھ بھ فرمان شاه مقصرین را زنده می عباسشاه میگویند .را کشت

.دندخور
شد، ی بود، بسیار گرانبھا و ارزشمند محسوب میعثمانی اروپا کھ جدًا در معرض خطر دولت برا

 دیار، دولت صفوی را مایھ نجات خویش و نعمتی برای خود آنبھ نحوی کھ مآل اندیشان قوم در 
برد و  پیامھای دلگرم کننده خود، پادشاھان ایران را بھ ادامھ نباپنداشتند و بھ ھمین سبب می
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بعد از عقب نشینی سلطان سلیمان قانونی از آذربایجان و تحمل .کردندیک میتحرستیز با عثمانی 
پادشاهین سپاه عثمانی از سرما و برف و فقدان آذوقھ، فرستاده ونیز در دربار عثمانی بھ سنگتلفات 

"خود نوشت یز دیگری نیست چدھد این امر جز مشیت باری تعالیتا آنجا کھ عقل سلیم گواھی می:
"بخشدخواھد کھ جھان مسیحیت را از ورطھ اضمحالل نھایی رھایی زیرا می

 برای جھان اسالم بود، بدین معنی کھ با رسمی بزرگی میپندارند تشکیل دولت صفوی زیانی برخ
کردن تشیع، و ضعیف ساختن تسنن، یکپارچگی مذھبی سرزمینھای اسالمی را کھ تا آن دوران 

 محیط پھناور و یگانھ جغرافیایی را از میان قطع کرد و بھ خطر آن بود، از میان برد و باقی مانده
 پیش از این در قرنھای چھارم تا ششم ھجری دولت اسماعیلی فاطمیان است،الزم بھ ذکر .انداخت

 قدرتمند دولت مقابل خالفت عباسی تأسیس کرده بود و تا زمانی کھ ھر دو دردر مصر خالفتی 
بنا بر این قطعا این نخستین بار نبود، کھ یک .ی در مقابلھ با صلیبیان نداشتندمشکل ھیچ بودند،

پشتوانھثانیًا قدرت دولت عثمانی و توسعھ پیاپی آن بدون . رسمی شیعی تأسیس میشدحکومت
بھ طوری کھ علی رغم چند قرن سلطھ بر یونان، .فرھنگی و اجتماعی الزم صورت میگرفت

 ھر چند این وکشور دیگر اروپایی تنھا عده کمی از مردم آن نواحی مسلمان شدند بالکان و چند 
ی شرقی خود مرزھاھای ممتد با صفویان ھمواره از مطلب درست است کھ عثمانی بر اثر مناقشھ

کرد و از  میصرفبیمناک بود و ناگزیر بخشی بزرگ از نیروی نظامی خویش را در آن جانب 
 عثمانی در اروپا بعد بزرگماند، اما شکستھای ھای اروپا باز میدر جبھھپیشرفت و تمرکز نیرو 

. دولت صفوی رخ می دھداضمحالل میالدی و ھم  زمان با افول و ١۶٨٣از محاصره وین در سال 
یعھ و سنی، بلکھ برتری ادوات شدر واقع عامل اصلی شکست عثمانیان نھ پیدایش دو حکومت 

ی اقتصادی و اجتماعی عثمانی نسبت ھادھم و ضعف ساختارھا و بنیھ نظامی اروپاییان در قرن ھج
.بھ جوامع اروپاست

دانشمند نامدار )یدیخورش1000-924( بھ شیخ بھائی معروفعاملیینحسمحمدبنین بھاءالد
یئت و ریاضیات تبحر داشت، ھقرن دھم و یازدھم ھجری است کھ در دانش ھای فلسفھ، منطق، 

ھای او در عرصھ. رسالھ استو كتاب ٨٨ی كھ از او بر جای مانده در حدود مجموعھ تألیفات
دوران کودکی را در . متولد شدبعلبكوی در .گوناگون علمی، سیاسی و ھنری شھرت جھانی دارد

حارث "زیست، او از نژاد "جباع"یا "جبع"نامجبل عامل در ناحیھ شام و سوریھ در روستایی بھ 
64یت ھای برجستھ آغاز اسالم، متوفی بھ سال شخصاز (بوده است "مدانیبن عبداهللا اعور ھ

ین حسین عاملی از بزرگان علمای شام بھ سوی عزالدمحمد ده سالھ بود کھ پدرش ).خورشیدی
یدند و آن شھر را مرکز دانشمندان شیعھ یافتند، در آن رسایران رھسپار گردید و چون بھ قزوین 

وی در سال .ی پدر و دیگر دانشمندان آن عصر مشغول شدشاگرد بھ سکنی گزیدند و بھاءالدین
 و بنابر وصیت خودش جنازه او را بھ مشھد بردند و در درگذشت خورشیدی در اصفھان 1000

. موسی الرضا علیھ السالم جنب موزه آستان قدس دفن كردندبنجوار مرقد مطھر حضرت علی 
 سال عمر خود با چھار تن از سالطین صفوی ٧٨در مدت )شیخ بھایی( بن حسین عاملی محمد

. دوره دو پادشاه آخر گذشتھدرمعاصر بوده است ولی عمده فعالیت سیاسی او 
 و ثنایی است کھ نسبت بھ پادشاھان زمان خود مدح جملھ انتقاداتی کھ بر شیخ وارد می شود از

اسم حمزه میرزا، رسالة فی  شاه طھماسب، خالصھ را بھ اسمالمتین را بھ داشتھ، شیخ کتاب حبل
 خدابنده و کتابھای العروة الوثقی، جامع عباسی و رسالھ تحریم محمدمباحث الكر را بھ نام سلطان 

 نام شاه عباس اول نوشتھ و در ابتدا یا در متن این کتب شاه صفوی را بھ بھذبایح اھل كتاب را 
لنسب النبوی شاه عباس الحسینی صاحب ا(بیت یاسی، عدالت، انتساب بھ خاندان اھلساقتدار 
.و دین مداری ستوده)ی الصفویالموسو

 جوابی کھ بھ ذھن می رسد تالش یک مؤلف  برای اول: چرا شیخ بھ مدح درباریان پرداختھحال
ص آن دوره بوده غالبحفظ و ترویج آثارش بوده کھ این رسم   اکثر مؤلفان گذشتھ و بھ خصو
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کھ بسیاری از عبارات بھ كار رفتھ توسط  چرا،گرفتھ شده صورت اما این کار کامًال حساب.است
ھا می رفتھ و  كھ از حاكمان عدل انتظار عمل بھ آنبودهشیخ در مدح شاھان درواقع شرح وظایفی 

ھای اقتدار ستوده ، ولی ھرگز آنان  صفوی را بھ عدالت و جلوهشاهنکتھ دیگر اینکھ بھایی ھر چند 
.ی توصیف نكرده، زیرا فسق شاھان صفوی برایشان امری مسلم بوده استیزگارپرھرا بھ تقوا و 
 کھ وجود دارد اینکھ شیخ بھایی در وصف شاھان صفوی فقط بھ توصیف سلطان ھمنکتھ سومی 

 و از تعریف و تمجید دودمان صفوی و شاھان پیشین این سلسلھ خودداری پرداختھمعاصر خود 
از سوی علمای )صفوی( این تایید اقتدار پادشاھان شیعی  البتھ الزم بھ ذکر استکھكرده است 

. استبودهناپذیر امری الزم و اجتناب)عثمانی(یش امامیھ در قبال حكومت رقیب دوراند

و )فارابی معلم ثانی بود( بھ میرداماد، معلم ثالث معروفیاسترآبادیر برھان الدین محمدباقر م
فقیھ برجستھ دوره صفویھ و از ارکان مکتب فلسفی اصفھان  فیلسوف ، متکلم و اشراق،متخلص بھ 

.مھم ترین شاگرد او مالصدرا بوده است.است 
بھ این .ی مشھور بھ داماد و از سادات حسینی استاسترآبادیرداماد فرزند میر شمس الدین محمد م

قق کرکی ازدواج  اند کھ با دختر علی بن عبد العالی معروف بھ محخواندهجھت پدر او را داماد می 
.یرداماد این لقب را از پدر خود بھ ارث برده استمنموده است و 

ی را بھ ترتیب در شھرھای مشھد ، قزوین، کاشان و نقلیرداماد تحصیالت خود در علوم عقلی و م
.استاصفھان تکمیل نموده 

. نموده و ھمانجا مدفون گشتھ استوفات ھجری قمری در نجف 1041یرداماد بھ سال م
. اند کھ بخشی از آن ھا اکنون موجود نیست کرده کتاب و رسالھ عنوان 52ی او بیش از برا

یرانی ایلسوف فمُالصَدرا بھ معروف)1640–1571(ین محمد بن ابراھیم قوام شیرازی صدرالد
یان گذار حکمت بنو یکی از بزرگ  ترین فیلسوفان جھان اسالم در سده یازدھم ھجری قمری و 

.الیھ استمتع
ی قمری، در شیراز و در محلھ قوام زاده شد و ھجر980 در روز نھم جمادی االول سال مالصدرا

 او خواجھ ابراھیم قوام، مردی دانشمند و وزیر حاکم پارس پدربھ روایتی .او را محمد نام نھادند
 کربن خواجھ ابراھیم بھ باور ھانری. فرزند او، بر اثر دعا بھ وجود آمدتنھابود و صدرالدین محمد 

وی ھر از . و بھ خرید و فروش مروارید، شکر بنگالھ و شال کشمیری می پرداختبودبازرگان 
.ی بھ دست آوردن مروارید بھ مغاص لؤلؤ در بحرین می رفتبراگاھی 
احمد احمد در محلھ قوام و بھ نزد مال مالمکتب خانھیم قوام در آغاز، محمد کوچک را بھ ابراھ
سپس او را بھ . خواندن و نوشتن و قرائت قرآن را فراگرفتمکتب خانھمحمد دو سال در این .برد

. مال عبدالرزاق ابرقویی سپردند تا بھ محمد صرف و نحو بیاموزدنامیک معلم خانگی بھ 
 کھ محمد بود عبدالرزاق ابرقوییمال یکی وفات شد، پیشامد سبب وقفھ در تحصیل محمد نوجوان دو

 کرد و دیگر وفات شاه طھماسب اول صفوی و بھ پادشاھی سوگواررا در مرگ استاد خود نوجوان 
ی کھ سبب ناامنی ایران از جملھ شیراز گشت، و ابراھیم قوام از بیم صفورسیدن شاه اسماعیل دوم 

. را از شیراز بھ امیرنشین ھای جنوب خلیج فارس کوچاندخودجان خانواده 
 بھ فرمانروایی رسیدن شاه عباس اول دوران ھرج با اسماعیل دوم و  از مرگ یا کشتھ شدن شاهپس

محمد بھ فرمان پدرش بھ بصره . بھ شیراز بازگشتندخانواده اشو مرج بھ پایان رسید و ابراھیم و 
 پدرش با او قرارداد بازرگانی بستھ کھیوسف بیضاوییرازی بھ نام شرفت و در حجره بازرگانی 

. شدمشغولبود، بھ کار 
ی شتافت و محمد سوگوار ناگزیر بھ شیراز بازگشت و بھ باق ماه پس از آن، ابراھیم قوام بھ دیار سھ

. پرداختپدرشگرداندن حجره ھای بازرگانی 
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ین نیازمندی ھای خانواده اش، بھ آرزوی دیرینھ خود تأمی جوان پس از فراغت یافتن از مالصدرا
او در مدرسھ خواجھ اصفھان از محضر درس .د نمومھاجرتجامھ عمل پوشانید و بھ اصفھان 

مالصدرا دروس فقھ، .و میرفندرسکی بھره جست)معلم ثالث(یرداماد ماستادانی چون شیخ بھایی، 
 از شیخ بھایی، حکمت الھی و حکمت شرق و غرب را از میرداماد و علم راعلوم حدیث و تفسیر 

.یرفندرسکی آموختمملل و نحل را از 
 ھمراه پدرش بھ قزوین رفت و دوران نوجوانی اش بھ سالگی 6ر، مالصدرا در سن  روایتی دیگبھ

 با شیخ بھایی و میرداماد آشنا شد و پس از انتقال پایتخت ھمان جارا در آن سامان سپری کرد و در 
. بھ اصفھان مھاجرت نموداستادانشبھ اصفھان، با 

، از قزوین بھ )1006بھ روایتی (ی ی قمرھجر999 ھر حال شاه عباس اول در پایان سال بھ
.یتختی خویش برگزیدپااصفھان نقل مکان کرد و این شھر را بھ 

 ھوش، آگاھی و دانش مالصدرا در مسائل فقھی اصفھان، کردن میراث یکی از توانگران  بخشدر
 تا از مدرسھ خواجھ بازدید کند و با شیخ بھایی و گرفتبر شاه عباس آشکار شد و شاه تصمیم 

.شودمالصدرا بیشتر آشنا 
 مدرسھ خواجھ پرداخت، اما از آنجایی کھ در پس از کسب درجھ اجتھاد، بھ تدریس مالصدرا

 قشری اصفھان متفاوت بود، او را بھ دانشمنداننظریاتش در برخی مسائل فقھی با بیشتر 
 او از اصفھان  اخراج او از مدرسھ و در نھایت تبعیدخواھانبدعت گذاری در دین متھم ساختند و 

او راه مورچھ خورت را در پیش گرفت و از آن جا . تبعید شداصفھانبدین سان مالصدرا از .شدند
.گشتراھی کھک قم 

 تبعید زیست، اما ھرگز کار تدریس و پژوھش را در سال در کھک قم و 7 یا 5 بھ مدت مالصدرا
دروس .لسات درس مبادرت نمود بھ برگزاری جدورافتادهرھا نکرد و در ھمان روستای کوچک و 

یمان و دانشمندان ایرانی مانند شھاب الدین سھروردی، ابن حکوی بیشتر درباره افکار و باورھای 
بھ .ی از دانشمندان اندلسی ھم چون ابن عربی و ابن رشد بودندبرخسینا و ابویعقوب الکندی و 

.تی را نیز در شھر قم سپری نمودین مدت بھ ریاضت و عبادت پرداخت و مداروایتی دیگر، او در 
یلی بھ تبعید مالصدرا از اصفھان نداشتند و شاه تما صفوی و در رأس آنان شاه عباس حکومت

 حاکم فارس، بر آن شد خاناز این رو، اهللا وردی .ین کار تن داداعباس بھ اجبار علمای اصفھان بھ 
با . برای تدریس در این مدرسھ دعوت کند در شیراز مدرسھ ای ساختھ و از اودانشمندکھ برای این 

یان یافتن ساخت و ساز بخش مھمی از این مدرسھ کھ بعدھا بھ مدرسھ خان نامگذاری شد، پا
.ی خان از مالصدرا پنھانی دعوت نمود تا بھ زادگاه خویش بازگردداهللا ورد

در این مدرسھ .ین مدرسھ نوساز را آغاز کردا پس از بازگشت بھ شیراز، تدریس در مالصدرا
و )زمین شناسی(ی، ریاضیات، شیمی، معرفة االرض اخترشناسافزون بر حکمت و فقھ، ادبیات، 

.یت این مدرسھ از مدرسھ خواجھ اصفھان نیز فزونی یافتاھم.علوم طبیعی نیز تدریس می شد
 شیعھ ی بود، بھ اصول و فروع دین اسالم و مذھبدوازده امام شیعھ مذھب و پیرو آئین مالصدرا

 عین حال، بسیار انعطاف پذیر بود و اگر نگرش ھای برخی از درپایبندی و تعصب داشت اما 
. ابن عربی و یا ابن رشد را درست می یافت، می پذیرفتماننددانشمندان سنی مذھب 

 دارد، وجھ ظاھری، یعنی ھمان شریعت و احکام وجھ بر این باور بود کھ مذھب شیعھ دو مالصدرا
را عرفان یھ و حقیقت مذھب شیعھ است و مالصدرا آن درون ماجھ باطنی، کھ ھمان دینی، و و

ی انسان، ھم شریعت و پایبندی بھ فرایض دین را الزم می شمرد و رستگاراو برای .شیعی می نامید
این در حالی .ی برای رسیدن بھ حقیقت مذھب شیعھ را ضروری می دانستعرفانھم سیر و سلوک 

ایشان بر این باور . قشری اصفھان، دید خوبی نسبت بھ عرفان نداشتنددانشمندانبود کھ بیشتر 
ی برا بسیاری از عارفان، بھ احکام دین اسالم پایبند نیستند و عمل بھ فرایض دینی را کھبودند 

. بودباوریکی از دالیل تبعید مالصدرا از اصفھان ھمین .رسیدن بھ رستگاری الزم نمی بینند
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ی از احکام و واجبات دین را بھ بھانٔھ سیر و کوتاھرچھ بھ عرفان باور داشت، اما  اگمالصدرا
. قشری نیز بھ دلیل ستیز با عرفان شیعی مخالف بوددانشمندانبا .سلوک عرفانی رد می کرد

البتھ .یان کھ عمل بھ واجبات دینی را ضروری نمی دانستند، مخالف بودصوفھم چنین با برخی از 
 با ادغام فلسفھ وعرفان نا خواستھ راه را براي بستھ شدن مسیر فلسفھ مالصدراند برخي معتقد
. اسالم فراھم كردجھانورزي در 
.یدگاه ھای گوناگونی را پیرامون مسئلھ تقلید عنوان کرده استد در طول زندگی علمی اش، مالصدرا

مانند نوشتار او در کتاب (ست یرفتھ و گاه بھ کلی آن  را مردود شمرده اپذگاھی آن  را با شروطی 
 برای راھنمایی راشاید بھ سبب ستیز علمای قشری اصفھان با او و بھ این دلیل کھ ایشان ).المشاعر

 آشکارا بھ دشمنی با اصفھاناین شیوه بیان سبب شد کھ علمای .مردم واجد شرایط نمی دانستھ است
.مالصدرا برخیزند

 کھ فراگیری دانش از جملھ فقھ، حدیث و تفسیر و بودهین باور ی توان چنین گفت کھ مالصدرا بر ام
 واجب عینی است، نھ واجب کفایی، و ھر مسلمان باید مسلماناننیز سلوک در عرفان شیعی بر ھمھ 

 درجھ اجتھاد برسد و اگر گروھی از مسلمانان بنا بھ دالیلی پذیرفتنی بھ بھبا فراگیری این دانش ھا 
 بوده آگاھانھ، آن گاه می توانند از مجتھد تقلید کنند، بھ شرط آن  کھ تقلید ایشان  نیافتنددستاین درجھ 

.و واجد بودن مجتھد نیز بر ایشان آشکار شده باشد
 آن را توضیح داده » فی مسئلة القضاِء و القدررسالة«در بھ قضا و قدر الھی باور داشت و مالصدرا

)از دیدگاه سرچشمھ، منشاء و پیدایش موجودات(خدا  اسالمی، بھ معنای حکم کالم در ،قضا.است
 بر این باور مالصدرا. معنای اندازه، و تعیین اندازه، منزلت یا جایگاه کسی یا چیزی استبھقدرو 

 قابل تغییر است ،سرنوشت قدر یا اما.بود کھ قضا قابل تغییر نیست زیرا حکم خداوند تغییر نمی کند
ی تواند با نیکوکاری بھ رستگاری برسد یا با زشتکاری مانسان .ی باشدزیرا در گرو اعمال انسان م

.ین مورد مختار استابدبختی خویش را رقم بزند و در 
. صاحب کرامات می نامیدند، نمی پذیرفترا با پیرپرستی مخالف بود و اگر او مالصدرا

»یتماھ«ز آن از  و تمای»وجود«یده می شود، بر اصل نام متعالیھحکمت مالصدرا کھ مکتب
 مالصدرا فیلسوفان قادر بھ فھم تفاوت این دو نبودند، اما مالصدرا مرز این دو ازپیش .استوار است

بنابر دیدگاه او، بدیھی ترین مسئلھ جھان، مسئلھ وجود یا ھستی است . را بھ خوبی روشن نمودمفھوم
اما . آن نداریماثباتازی بھ کھ ما با علم حضوری و دریافت درونی خود آن را درک کرده و نی

 ھر وجود قالبی ویژه بھماھیت آن چیزی است کھ سبب گوناگونی و تکثر پدیده ھا می شود و 
 نام دارد و وجود یگانھ »وجود«ھمھ پدیده ھای جھان در یک اصل مشترکند کھ ھمان .می بخشد

 ھای ھر یک از این  اما ویژگیگرفتھ،سرچشمھ )یعنی خداوند یگانھ(است زیرا از ھستی بخش 
برابر این دیدگاه، اصل بر وجود اشیاء .داردپدیده ھا از تفاوت میان ذات و ماھیت آن ھا حکایت 

.ی آیدماست و ماھیت معلول وجود بھ شمار 
»وجود«کھ در مخالفت با استادش میرداماد کھ خود پیرو سھروردی بود، مدعی شد مالصدرا

 کرد کھ عرضھصدرا درباره حرکت نیز نظریھ جدیدی .تباریامری حقیقی است و ماھیت امری اع
 حرکت در وجودتا قبل از آن تمامی فالسفھ مسلمان معتقد بھ .بھ حرکت جوھری مشھور است

 معتقد بھ حرکت صدرااما .مقوالت نھ گانھ عرض بودند و حرکت را در جوھر محال می دانستند
 فلسفھ افالطون و عرفان، اسالمی یعنی کالم، در جوھر نیز بود و موفق شد چھار جریان فکری

.ی بھ وجود آوردمستقلفلسفھ ارسطو را در یک نقطھ گرد آورد و نظام فلسفی جدید و 

 دست دین را ، اروپا باالخره در یک جنگ سی سالھکھ کھ اصًال در نظر گرفتھ نمیشود اینست آنچھ
.عقب نشینی عثمانی میشود این علت اصلی و در این سرزمین کوتاه کرد ،از حکومت
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 و ایران شیعھاروپا سی سالھجنگ

اروپا با جنگ سی سالھ از دست امپراطوری مقدس و حکومت کلیسا بعد از ھزار سال نجات پیدا 
.میکند و در ایران، شیعھ در ساختار حکومتی تثبیت میشود

 و در آن دادم رخ ، بیشتر در خاک امپراتوری مقدس رو١۶۴٨ و ١۶١٨جنگی میان سالھای 
.ید شرکت داشتندجدابرقدرت ھای اصلی اروپایی بھ منظور تثبیت قدرت و تعیین مرزبندی ھای 

 و ھمچنین رقابت بین پروتستانعلت این کشمکش در نھایت، بھ درگیری بین دو مذھب کاتولیک و 
ند، دانمارک و یگر منطقھ کھ فرانسھ، ھلدحکومت ھای ھاوسبورِگ اطریش و اسپانیا با قدرت ھای 

. شده بود، برمی گشتمشھور فرانسھ -سوئد بودند و بھ کشمکش ھاوسبورگ 
ی را بھ ھمراه داشت و باعث شد، کھ کشور آلمان گوناگونین جنگ ھمچنین قحطی و بیماری ھای ا

ھرچند کھ این . جنوب آلمان تنھا حدود یک سوم زنده ماندنددربھ طوری کھ .از جمعیت خالی شود
این جنگ با عھدنامھ .یری آن سیصد سال دیگر ادامھ داشتدرگ سال طول کشید ولی جنگ سی

.گرفت پایان  وستفالی آلمان- در مونستر، شھری در ایالت نورد راینوستفالی
یش و متحدان آلمانی اش در حال جنگ با ترکان اطرین دھھ پس از پایان جنگ، ھنگامی کھ چند

 موقعیت را خوب دید تا تصرفات خود را در دو طرف فرانسھاه عثمانی بودند، لوئی چھاردھم پادش
- جنگھای ناپلئونی نیز تأثیرگذار بود، بھ دشمنی دیرینھ آلماندراین عمل کھ .راین گسترش دھد

. از دالیل اصلی دو جنگ جھانی بودبعدھافرانسھ تبدیل شد و 

دولت صفوی . استصریران معااریخ  نظر تاازیادگذار دولتی واحد با مذھبی واحدبن صفوی دولت
:دارای دو ارزش اساسی و حیاتی است

 مسئولیتی واحد در برابر مھاجمان و دشمنان، و نیز در مقابل گردنکشان بانخست ایجاد ملتی واحد 
. مرکزیحکومتو عاصیان بر 

 مذھب،ھماندوم ایجاد ملتی دارای مذھبی خاص کھ بدان شناختھ شده و بھ خاطر دفاع از 
.نمودهدشواریھای بزرگ را در برابر ھجومھای دو دولت نیرومند شرقی و غربی تحمل 

 ایدئولوژیھای اکنوندر این مورد، مذھب رسمی شیعھ دوازده امامی، ھمان کاری را انجام داد کھ 
.کنندسیاسی در تشکیل حکومتھا می

ای ملی ایرانیان بھ دست یربازی از گسیختگی پیوندھد ھر حال با تشکیل دولت صفوی، گذشتھ بھ
" براونقولفراموشی سپرده شد و بار دیگر بھ  از ملت ایران ملتی قائم بالذات، متحد، توانا و :

 آن را در ایام سلطنت شاه عباس اول بھ حدود امپراتوری ساسانیان ثغورواجب االحترام ساخت و 
."رسانید
 گرنھ با وضعی کھ در آن ایام پیش آمده یع بود، وتش اصلی و اساسی این پیوند ملی، مذھب رشتھ

ین تأثیری در بازگرداندن آن پیوند و ھمبستگی داشتھ باشد، چنتوانست بود، ھیچ عامل دیگری نمی
 عھد شاه اسماعیل اول و شاه طھماسب زیر فشارھای سختی بودند، درچنانکھ اھل سنت ایران کھ 

ھایی از کردان دستھ.کردند دولت آرزو مییمھ شدن ایران را بھ خاک آنضمبقای دولت عثمانی و 
یلی بھ اطاعت از یک پادشاه شیعی مذھب نداشتند، بی ھیچ گونھ مقاومتی و تماسنی مذھب کھ 

 عثمانی باقی ماندند و دست بھ دست گشتن برخی از نواحی کرد نشین میان دو قلمرومخالفتی در 
.ی و صفوی تأثیری در مذھب آنھا نداشتعثماندولت 

 دوران اسالمی امری تازه و بدیع نبود، چھ پس از استقرار درای اصًال ید دانست کھ چنین اندیشھبا
ھای سوم یان ایرانیان و سستی پذیرفتن سیاست ملی و نژادی کھ در سدهمقطعی فرھنگ اسالمی در 

 سده پنجم ھجری صورت گرفت، سلطنت ھر مسلمان اھل سنت از ھر نژاد ازو چھارم و نیمی 
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شد، مگر از جانب قدرت جویان یر ایرانی، بی ھیچ گونھ مخالفت بنیادی پذیرفتھ میغه ایرانی یا خوا
یران نیز اترک نژاد در حکومت چند صد سالھ بر یب، و سّر موفقیت غالمان و قبایل گوناگون رق

.ھمین بود
ساختار سنتی یان و صوف ابتدا ترکیبی از ساختار سلسلھ مراتبی در صفویدولت حکومتی ساختار

ص اول قراربھ این صورت کھ در باالی ھرم قدرت شاه .حکومت در ایران بود  داشت کھ ھم شخ
وکیل دارای نقش .یس ھمایون بودنفحکومت و ھم مرشد کامل بود و پس از او وکیل یا وکیل نفس 

ظامی در ساختار ن. کامل و صوفیانمرشدبود و ھم واسط بین )رییس دیوانساالری(وزیر اعظم 
اما دیوانساالری حکومت بر اساس . داشتوجودقبایل قزلباش نیز سلسلھ مراتب قبیلگی صوفیانھ 

 از ابتدا در امور دیوانی نقش چندانی قزلباشانکھ ساختارھای کھن ایرانی عمل می کرد چرا
.نداشتند

سب و  چالدران تضعیف شد و این امردر زمان شاه طھماجنگنقش شاه بھ عنوان مرشد پس از 
 یافت بھ تدریج نقش اعتقادات صوفیان در ساختار حکومتی ادامھسلطان محمد خدابنده و شاه عباس 

 وکالت بھ کلی از میان رفت و بسیاری از اختیارات مقامات صوفی منسبکاھش یافت بھ طوریکھ 
اھش اقدامات عامدانھ و ھوشمندانھ شاه طھماسب و شاه عباس در ک.یض شدتفوبھ مقامات دیوانی 

یانھ، برای کنترل کردن خودسری ھای سران قزلباش در این روند نقش بسیاری صوفاعتقادات 
.داشت

 شاه عباس شاھد ایجاد سازمان حکومتی جدیدی ھستیم کھ بر اساس الگوی دیوانساالری زماندر 
ی شاه در حکومتدر این ساختار . ایرانی بنا شد و تا پایان حکومت قاجارھا تقریبًا پایدار ماندکھن

 با او را مخالفتفرمانھای او قانون محسوب می شود و کسی حق .راس ھرم قدرت قرار دارد
.یاست نظام دیوانی را بر عھده داردرین مقام اجرایی پس از شاه است و باالتریر اعظموز.ندارد

اده می  ادارات وسازمانھا برای شاه فرستازگزارشاتی کھ .وی واسطھ میان دولتیان و شاه است
در . صالحدید وی بھ اطالع شاه می رسندصورتشوند ابتدا توسط وی خوانده می شوند و در 

 شد کھ از وظایف مھم وزیر اعظم جلوگیری از آورمورد شاھان صفوی پس از شاه عباس باید یاد 
ود منزل وزیر اعظم معموًال نزدیک کاخ شاه ب! شاه بودبھرسیدن اخبار و گزارشات ناراحت کننده 

. در تصمیم گیری بھ سرعت بتواند بھ شاه مراجعھ نمایدشاهتا در صورت نیاز بھ کسب نظر 
بخش عرفی شامل رسیدگی بھ اموری مانند .ی شدم قضایی بھ دو بخش عرفی و شرعی تقسیم نظام

می شد ) بھ حفظ نظم و امنیت و نظام سیاسی بودمربوطاموری کھ (قتل و ضرب و جرح و تجاوز 
ریاست بخش رسیدگی بھ دعاوی .ی و شرعی بودحقوقرعی شامل رسیدگی بھ دعاوی و بخش ش

ین رسیدگی بھ این دعاوی در شھر ھا نیز داروغھ ھا مسوول و استیوان بیگیدعرفی با مقام 
ین مقام مذھبی در دولت را باالترصدر.یز بر عھده صدر استنریاست نظام قضایی شرعی .ھستند

قضات شرع از میان علمای شیعھ . علمای صاحب نام شیعھ انتخاب می شودیانمداراست و خود از 
از وظایف دیگر صدر عزل نصب شیخ . شده و توسط صدر منصوب می شوندانتخاب)مالھا(

قضات منسوب از طرف . و رسیدگی بھ امور موقوفات در کل کشور استشھرھااالسالم ھا در 
 ھم محسوب می شوند و اسناد معامالت و نقل و یان ثبت رسمی اسنادمتصدصدر یا قضات شرع 

ابھام موجود میان امور .یت مردم تنھا با ممھور شدن بھ مھر آنھا رسمیت می یابندمالکانتقاالت و 
قدرتی و عرفی از گاھی موجب اختالالتی در سیستم قضایی می شد و این مشکل تا زمان بھ شرع

 کھ بوداز مشکالت دیگر این سیستم قضایی این .رسیدن رضاخان ھمواره در ایران وجود داشت
دلخواهکھ )گاه بیش از یک قاضی(ھر شخصی می توانست در صورت نیاز بھ ھر کدام از قضات 

.او بود مراجعھ نماید
 آن از ایران از زمان شاه عباس بھ پنج ناحیھ تقسیم شده بود و ھر کدام کشورییاجراساختار

ین مقامی بود کھ از باالترخان). ناحیھ تقسیم کرده بودند٢۵تا ( تر نواحی را نیز بھ نواحی کوچک
 انجام وظیفھ کرده و فقط شاهطرف شاه برای اداره یک ناحیھ مشخص می شد و تنھا زیر نظر 
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یھ تقسیم می شد کھ اداره آنھا را ناحناحیھ تحت حکومت یک خان خود بھ چند .بھ او پاسخگو بود
مقام .سلطانھا در واقع والیان درجھ دوم بودند. داشتندعھده بھ بودندانسلطافرادی کھ دارای سمت 

خانھا و سلطانھا در ناحیھ تحت حکومت . بیگلربیگی نام داشت، سلطانازبعدی در میان والیان پس 
خانھا بخش اصلی در آمد ناحیھ خود را برای امور . حکومت می کردندکوچکخود مانند یک شاه 

ی خود و نیز تعھد پرداخت مواجب سربازانی کھ از مرکز بھ آنھا محول شده صشخداخلی اداری و 
آنھا در مقابل در مقابل .ی کردند و مقدار نسبتًا کمی را برای دربار می فرستادندمبود مصرف 

واکثریت قریب بھ اتفاق خانھا .یدات خارجی متعھد بھ حفظ ناحیھ تحت حکومت خود بودندتھد
.ی کردندمزلباش تشکیل می دادند و با قبیلھ خود در ناحیھ تحت حکومت زندگی سلطانھا را امرای ق

 آنھا از خود مختاری خان یا سلطان برخوردار حاکم این میان برخی از نواحی کشور بودند کھ در
. طرف شاه آنھا را اداره می کرد کھ آنھا را وزیر می نامیدندازنبود و در واقع وکیل یا نماینده ای 

ی برای دربار فرستاده می شد و بودجھ مصرفی این نواحی را دربار تعیین و نواحدر آمد این تمام 
در ابتدای سلطنت صفویان نواحی خاصھ محدود بھ .این نواحی را خاصھ می نامیدند.ی کردمتامین 

ف زیرا از یک طر.یاالت نزدیک بھ تختگاه بودند اما از زمان شاه عباس بھ این نواحی افزوده شدا
 در مقابل شاه قزلباشدرآمد مستقل شاه را افزایش می داد و از طرف دیگر از افزایش قدرت امرای 

.جلوگیری می شد
ی خاصھ بھ سرعت گسترش یافتند و یکی از نواحبھ بعد )1642–1629( زمان شاه صفی از

دچار تھدید در مقابل گاھی یک ناحیھ .ی دانندمدالیل ضعف قدرت نظامی صفویان را ھمین امر 
تا انتھای . یک خان قزلباش را برآن ناحیھ می گماردمقابلھخارجی می شد و شاه برای افزایش توان 

در زمان شاه . ایاالت مرزی بھ صورت خاصھ اداره نمی شدازسلطنت شاه عباس اول ھیچکدام 
. آمد زیرا تھدیدی نظامی برای آنجا تصور نمی شددرصفی ایالت فارس بھ صورت خاصھ 

چھ در آن شھر (سلطان یا وزیر آن ناحیھ محسوب می شد ین مقام اجرایی در شھر خان یاباالتر
اداره کننده اصلی . قرار داشتشھرداروغھ یا وزیر، سلطانپس از خان یا ).مقیم باشد چھ نباشد

داروغھ وظیفھ حفظ امنیت و نظم شھر و ھمچنین وظیفھ رسیدگی بھ .بودشھر در واقع داروغھ 
عسس ، کوتوال ، کالنتر و محتسب ھمھ . جرح وقتل را بھ عھده داشتودعاوی مربوط بھ ضرب 
کوتوال.ی نگھبانان شب را بھ عھده داشتفرماندھعسس. می کردندکارتحت تحت نظر داروغھ 

 حفظ و نگھداری از استحکامات بود و در شھرھایی کھ داروغھ نداشت عسس وظیفھ مسوول
.ا بود را نیز دارداروغھ
در شھرھای بزرگ ھر محلھ برای خود .ین داروغھ و مقامات باالتر و مردم عادی بودبرابطکالنتر
کالنتر وظیفھ دفاع از حقوق مردم در مقابل دولتیان و تقسیم کارھای مشکل . بودکالنتردارای 

بر را  مالیاتھا از مردملبھ صورت عادالنھ بین مردم ا و وصو)تکلیف شده از طرف مقامات(
ی مقیاسھا و درستبرمحتسب.در دھات کدخدا ھا وظایف کالنتر ھا را عھده دار بودند.عھده داشت

. اعالم می کردواوزان در شھر نظارت می کرد نرخ کاالھای اساسی را نیز در شھر تعیین 

 ساطان اهشیکفایت ترین پادشاه صفوی و شاید تاریخ ایران،ب از عباس دوم و سلیمان نوبت بھ بعد
.یرسدمحسین 

 میالدی بھ 1694آخرین پادشاه از خاندان صفوی بود کھ در )1722–1694( سلطان حسینشاه
. سال رسمًا بر کل کشور ایران حکومت نماید28 بر تخت سلطنت نشست و توانست مدت پدرجای 

ھوسراندی بسیار وی مر. وی با شورش افغانھا و اشغال اصفھان بھ دست آنھا پایان یافتسلطنت
ی کھ با اداردر دوره حکومت وی آخرین بازمانده ھای نظم حکومتی و ساختار .و ضعیف النفس بود

.یان رفتمتالشھای شاه اسماعیل، شاه طھماسب و شاه عباس کبیر ایجاد شده بود از 
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در اطرافش ی عالقھ ای ھم بھ دانستن اتفاقاتی کھ حتی عمال ھیچ قدرتی در اداره امور نداشت و و
 و مرج نابسامانی فرو رفت و ھر نوع فسق و فجوری بدون ھرجکشور در .می افتاد نشان نمی داد

. می دادرخھیچ ممانعتی حتی در پایتخت 
 حکومت وی در کتاب رستم التواریخ در اوایل دوره برخی ھوسرانی ھا و نابسامانی ھای شرح

.شده استحکومت فتحعلی شاه قاجار نوشتھ 
مال فرزند ، مجلسیمحمدباقرعالمھ کشور در حقیقت در دست علمای دین و در راس آنھا اداره

 از ،ی ثانیمجلسو مجلسیعالمھ معروف بھ ، علی مجلسیمقصودفرزندی مجلسیمحمدتق
در شھر ،یقمرھجری ١٠٣٧ سال در.بودیھ صفوعھدیع تشبزرگ ترین و معروفترین علمای 

 در علوم وبودیخ بھایی ش شاگردان از تقی مجلسی محمدموال پدرش . جھان گشودبھیده داصفھان
.بود عاشوریمحمدین صدرالدمادرش دختر .اسالمی از بزرگان روزگار خود بھ شمار می رفت

 حاضر نماز سالگی نرسیده بود کھ نزد پدرش بھ تحصیل پرداخت و در مساجد برای ۴ بھ سن ھنوز
ی ھمھ اینھا را سالگ۴ رب العالمین کھ بنده در سن حمدهللال«:چنانچھ خود می گوید.می شد

 مسجد صفا، و نماز صبح را درو نماز شب می کردم .می دانستم؛ یعنی خدا و نماز و بھشت و دوزخ
او.»یث، بھ تعلیم پدرم رحمةاهللا علیھحدبھ جماعت می کردم و اطفال را نصیحت می کردم بھ آیت و 

 وجود اینکھ پدرش در علوم نقلی با. گرفتفرارسمی زمان خود را در زمان کوتاھی تمام علوم 
وی نقلعلوم شده بود و بیشتر متمایل بھ حاصلتبحر داشت، ولی بر اثر تغییر جھتی کھ در پدرش 

ی عقلعلوم و گرفتبخصوص شرح و تفسیر احادیث گردیده بود، تنھا علوم نقلی را از پدرش فرا 
و سپس .گرفتیت روااجازهمالصدرا، سالگی از ١۴در.ستفاده کرد نزد آقا حسین خوانساری ارا

یرزای م،یرمحمد مومن استرآبادیام، علی شوشتریحسندر حضور استادانی چون عالمھ 
، مازندرانیصالحمال، فیض کاشانیمحسنمال، استرآبادیمحسنمال،یحرعاملیخ ش،جزایری

یان، لغت و ریاضی، ب صرف و نحو، معانی و وی در اندک زمانی بر دانش ھای.تحصیل کرد
. کامل پیدا کرداحاطھکالموفقھ اصول و ویھ درارجال،ویث حدفلسفھ،تاریخ و 

 در او. شدمدفونیق اصفھان عتجامع وفات یافت و در ١١١١ یا ١١١٠ رمضان سال ٢٧ی در و
 آن عنوانتنھا یک  سالھ خویش بیش از یکصد کتاب بھ زبان فارسی و عربی نوشت کھ ٧٣عمر 

 نیز بھ او کتاب۴٠حدود . جلد٢۶ جلد و عنوان دیگر مرآة العقول با ١١٠بحار األنوار است با 
اند کھ اولین تألیف عالمھ را کتاب األوزان و المقادیر یا میزان المقادیر دانستھ.نسبت داده شده است

 ھجری، ١١٠٩است مربوط بھ سال یقین الآخرین تألیف او ھم کتاب حق . تألیف شده١٠۶٣در سال 
.یعنی یک سال قبل از وفاتش

:ی کتب عالمھ عبارت اند ازبرخ
 آیات از کھ یک مجموعھ بزرگ روایی و تاریخی است و در ضمن آن تفسیر بسیاری ،األنواربحار

.قرآن کریم ھم آمده است
. جلد٢۶ شرح کافی ثقة االسالم کلینی است در ،العقولمرآة
. جلد١۶یار، شرح تھذیب شیخ طوسی است در  األخمالذ

.السالم است الطریفة، شرح صحیفھ سجادیھ علیھالفرائد
.باشد أربعین حدیث، کھ از بھترین کتب در این موضوع میشرح
یگر نیز دعالمھ چندین کتاب کالمی . الیقین، در اعتقادات است و بھ زبان فارسی نوشتھ شدهحق
.دارد
)فارسی( اعمال و ادعیھ ماھھا  در،المعادزاد

)فارسی( الزائر، در زیارات تحفة
)فارسی(السالم  شامل مواعظ و حکم برگرفتھ از آیات و روایات معصومین علیھم،یاةالحین ع

 النجاة صراط
)فارسی( در آداب و مستحبات روزانھ و در طول زندگی ،ینالمتقیة حل
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)فارسی(السالم در سھ جلد ھ علیھم تاریخ پیامبران و ائمدرالقلوبیاة ح
)فارسی( األنوار، کھ مختصر حیات القلوب است مشکاة
)فارسی(السالم  تاریخ و مصائب اھل بیت علیھمدریون العجالء

.یعات امام عصر عجل اهللا تعالی فرجھ الشریف ھمراه با ترجمھ آنھاتوق
...ھ توحید مفضل و فراوانی بھ عنوان ترجمھ احادیث خاص مانند ترجمکتب
...ی در موضوع ترجمھ ادعیھ و زیارات ھمچون زیارت جامعھ کبیره و دعای سمات وکتب

مونتسکیو، کانت، جان الک، ژان ژاک روسو، عالمھ باقر مجلسی ھمزمان است با افرادی مثل 
.لوتر و مارتین ، نیوتنولتر، ساد

تعیین مسیر حرکت ایران بسوی : بداندعلت معرفی و شرح زندگی این مرد آنست کھ خواننده
بلکھ او در ھمان محدوده اعتقادات دینی خودش صاحب .انحطاط توسط یک آدم معمولی ترسیم نشده

شاید اگر خواننده فقط چند صفحھ ای بطور پراکنده از یکی از آثار مشھور این .نبوغ بوده است
یصد فصل میشود، بخواند، متوجھ این  صفحھ و شامل حدود س560مرد، مثل حلیة المتقین را کھ 

.مطلب خواھد شد کھ چگونھ ملتی رو بھ انحطاط میرود
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) میالدی1800–1700( روشنگری و آغاز انقالب صنعتی عصر

. میالدی دانست1722 تا 1694ین سالھای بی ترین دوران تاریخ ایران را باید قھقرائ
 تاریخ بیرون ی دوباره بنام ایران از قبرستانیالدم1501ی را کھ شاه اسماعیل در سال کشور

 میالدی پروراند و بھ سن بلوغ 1600 کبیر در سالھای عباسآورد و زنده کرد و بعد از او شاه 
 تخم نکبتی در این ، حسین بدست این شاه بی لیاقت و خرافاتیسلطان باالخره در زمان شاه ،رسانید

.میشھ غذای روحی ملت نجیب ایران شد تلخ آن برای ھمحصولسرزمین کاشتھ شد کھ 
یسھ ای از وضع موجود ایران و اروپا در این سالھا مقا بھتر است ،ی درک بھتر میزان سقوطبرا

.بکنیم
 فرزند مال ،باقر مجلسی محمدعالمھیدتی و یکھ تاز دربار رھبرعقمرکز ثقل ادب و ھنر و علم، 

 عھد صفویھ ازرین و معروفترین علمای تشیع بھ مجلسی ثانی از بزرگ تمعروفتقی مجلسی محمد
.ه استبودتا کنون

 و در ی حکومت شاه سلطان حسین بوده استسالھات در کمجلسی تاثیر گذار بر تمام اوضاع ممل
.این دوران اروپا وارد عصر روشنگری میشود

ی  است این قرنی است کھ متفکرانمشھور"عصر خرد"یا "عصر روشنگری" ھیجدھم بھقرن
 و لوتر مونتسکیو، کانت، جان الک، ژان ژاک روسو، ولتر، ساد و انقالبی مذھبی، مارتین مثل

در سده ایکھ .دادنددیگران پا بھ عرصھ وجود نھاده کھ اساس فکری اروپا و شاید جھان را تغییر 
ور  این جملھ مشھبا در اروپا کانت مقالھ خویش را  میشوندغرقایرانیان در جھت فکری مجلسی

:آغاز می نماید
 و ناتوانی در بھ کار گرفتن فھم خویشتن بدون خودروشنگری خروج آدمی از نا بالغِی بھ تفصیِر 

.این است شعار روشن نگری!دلیر باش در بکار گرفتن فھم خویش. استیگریدھدایت 

عصر یاسی فرانسھ در س یکی از متفکران ، دو مونتسکیوبارون یا سکوندا، لوئی دو -شارل
خانواده او ھمھ از .شد در بوردو از شھرھای فرانسھ زاده ١۶٨٩او در سال .روشنگری است

 بھ پیشھ دادستانی سرگرم ١٧٠٨ سال دردر رشتھ حقوق بھ دانش آموزی پرداخت و .اشراف بودند
 پدرش بھ عنوان رایزن حقوقی مجلس مرگ پس از ١٧١٣در سال .شد و وکیل دادگستری گردید

.شدبرگزیده 
یژه داشت و چون از وضع آن زمان کشور خرسند و پژوھشھای دانشی، تاریخی و حقوقی توجھ بھ

آورنده منتشر ساخت و چون مورد توجھ  نام بردن پدیدبدوننامھ ھای ایرانینبود کتابی زیر عنوان 
رفتھ رفتھ دست از تکاپوی).١٧٢٧سال ( برگزیده شد فرانسھواقع گشت بھ عضویت فرھنگستان 

این کتاب با .پرداخت)روح القوانین( نام آور خویش، روان آیینھا اثردادستانی کشید و بھ تدوین 
ی روبرو شد و بعدھا نیز از بن مایھ ھای یاد شده در آن برای گرداندن کشورھا شگرفپذیرش ھمگانی 

یزی خونرانقالب و شورش و مونتسکیو بر این باور بود کھ . بھره بسیاری گرفتھ شددولت ھاو 
یانھ روی در سیاست از م.کاری از پیش نمی برد و آنچھ یک جامعھ بدان نیازمند است قانون است

 را بی ارزش دانستند او»روح القوانین«ویژگیھای برجستھ مونتسکیو بود و چون روحانیان 
.نوشتاری بر دفاع از کتاب خویش نوشت

کشورھای گوناگون جھان در پاریس یاد بھ ز پس از مسافرت ھای ١٧۵۵یو در سال مونتسک
.درگذشت

 و اضمحالل دانستھیو حکومت دموکراسی بھ سبک باستان را مرجح منتسکیاسیسیدگاه د
 سلطنتی بھ مشروطھدیدگاه سیاسی منتسکیو مجذوب .حکومت ھای خودکامھ را آرزو می کند
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 ھای ملی تجویز یتخصوصسبک بریتانیای کبیر است و در عین حال تشکیل حکومت را بر اساس 
سیاسی و بینش -ی وسیع حقوقیآگاھ، مبین ) مقننھ- قضائیھ-مجریھ(تجزیھ قوای سھ گانھ .می نماید

از آنجائی . دولتھا بھ تحقق پیوستھ استازعدالت خواھی منتسکیو است کھ در قانون اساسی بسیاری 
در آن کشور بھ طور پراکنده  مجموعھ قوانین موجود وکھ بریتانیا فاقد یک قانون اساسی مدون بود 

 عنوان بھترین مرجع برای رده بندی و روشمند نمودن متن بھو ناھمگون وضع شده بود، منتسکیو 
افسران جوان فرانسوی کھ در جنگھای استقالل آمریکا در . شدانتخابقانون اساسی نوین بریتانیا 

 استبدادی ناقل قانون اساسی بودند کھ  کرده بودند پس از بازگشت بھ فرانسھمبارزهکنار آمریکائی ھا 
 سرانجام واین قانون اساسی مورد قبول آمریکائیان واقع شد .یو در بریتانیا تدوین کرده بودمنتسک

.در آستانھ انقالب فرانسھ بھ دست فرانسویان رسید
. میالدی بھ اوج خود رسید١٧٢١یرانی در سال ایت سریع منتسکیو با نوشتن نامھ ھای معروف
 یکی از آثار ادبی شارل دو مونتسکیو است و مضمون آن نامھ ھایی فرضی ھستند ی ایرانینامھ ھا

.، نگارش یافتھ اند) میالدی١٧٢٠-١٧١١( در اواخر سلطنت لوئی چھاردھم بین سالھای کھ
رت  در مدت مسافکھیکاروازبک نام ھای یو این نامھ ھا را از زبان دو ایرانی ثروتمند بھمونتسک

این کتاب پایھ فکری اثر .یده اند، نوشتھ استگزخود بھ  اروپا، برای مدت طوالنی در فرانسھ اقامت 
ین کتاب یکی از نمونھ ھای اولیھ دیالوگ فرھنگھا ا. استروح القوانینبعدی منتسکیو یعنی 

١٧٣۴کھ در سال »ی علل عظمت و سقوط رمبازنگر«منتسکیو در کتاب .محسوب می شود
یاولی وسعت مرزھای حکومت را یکی از دالیل سقوط آن ماکدی منشر کرد، مانند نیکالی میال

 میالدی، علوم سیاسی ١٧۴٨در سال »روح القوانین« انتشار کتاب بامنتسکیو .بررسی نموده است
عالوه بر نظرات دوران باستان پیرامون اشکال مختلف .ی قرار دادفلسفرا در ردیف فرھنگ 

، بھ تحقیق و تحلیل در ارتباط با اتکای آنھا بھ طبیعت، بھ ) تحمیلی-یسلطنت-اسیدموکر(حکومت 
بازھنر وی در تشریح دولت بھ این مھم .ی جغرافیائی و شرایط آب و ھوا پرداختھ استمرزھاویژه 

ی خصلت ھامی گردد کھ نھ تنھا بھ عنوان یک دستگاه سیاسی بلکھ در رابطھ ای تنگاتنگ با 
 عمومی متأثر ساختار ھمچنین ارتباط میان مردم و ،وقی، اقتصادی و اخالقی آن ملتاجتماعی، حق

ین آثار منتسکیو در مھم ترروح القوانین یکی از . استاز عوامل طبیعی را مورد مداقھ قرار داده
 ایاالت متحده آمریکا و اساسنامھاین کتاب در تدوین .جنبش روشنگری فرانسھ محسوب می شود

. بوده استمؤثرمیالدی ١٧٩١ شورای انقالب فرانسھ در سال اساسنامھ
:شده منتشر آثار
تاریخ « میالدی و ١٧٢۵، در سال »مقبره گنیده«معروف فلسفی منتسکیو رمان - جملھ آثار طنزاز

 و جمالت برجستھ و پندآمیز وی کھ از نوشتھ ھای پراکنده و دفتری قصارکلمات .می باشد»حقیقی
.نیز منتشر شده است»اندیشھ ھای ناشناختھ«بھ نام خاطرات گونھ، 

: مونتسکیویزندگسال شمار
.ییدوسگواندا درقصر البرد نزدیک بوردولو- ھجدم ژانویھ تولد شارل١۶٨٩سال
. پیروان کلسیای اراتو آر، درژویینزد تحصیالت متوسطھ در ١٧٠٠-١٧٠۵ ھایسال
. و سپس در پاریسوردوب تحصیالت حقوق در ١٧٠٨-١٧٩٠یسالھا
. در پارلمان بوردومشاورپذیرفتھ شدن مونتسکیو بھ عنوان -١٧١۴سال
. ازدواج با ژان دوالرتیگ-١٧١۵سال
در این تاریخ وی منصب : بوردوفرھنگستان انتخاب مونتسکیو بھ عنوان عضو -١٧١۶سال

.از او بھ ارث می برد»مونتسکیو« ریاست دادگاه استیناف بود ھمراه با اموال و لقب کھعمویش را 
 می پردازد و رساالتی در باره انعکاس صوت، علوم مونتسکیو بھ مطالعھ ١٧١٧-١٧٢١ ھایسال

. مانند اینھا می نویسدوغدد میانگانی، شفافیت، سنیگینی اجسام 
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ر خاص این کتاب بیدرنگ مشھو. ذکر نام نویسندهبدون انتشار کتاب نامھ ھای ایرانی -١٧٢١سال
.و عام می شود

مونتسکیو در این تاریخ با . با طبقھ اشرافمعاشرت اقامت در پاریس و ١٧٢٢-١٧٢٣ ھایسال
 و شاعر فرانسوی و رئیس پارلمان، مارکیزدوپری، و در مورخاطرافیان دوک دو بوربون ھھ نو، 

سوم بھ گفت و گوی  آنترسول رفت و آمد دارد و اثر خویش موباشگاهمجمع ادبی مادام المبر، و 
.ین باشگاه می خواندھمسیال و اوکرات را در 

بازگشت مونتسکیو بھ بوردو و کناره گیری از سمت .یسندهنو انتشار معبد گنید بدون نام ١٧٢۵سال
.یسپارریاست دادگاه ومراجعت بھ 

عقیده بدی  باعث شده کھ من ھمواره نسبت بھ خودم آنچھ«:ی بعدھا در اندیشھ ھایش چنین نوشتو
 امور جمھوری وجود دارد کھ من حقیقتا استعدادی برای آن در ازداشتھ باشم این است کھ خیلی کم 

خود مسائل را بھ حد کافی .یاست دادگاه باید بگویم کھ قلبم بسیار پاک بودردر شغل .خود ببینم
ن گونھ امور وفق داده مع ذلک خودم را با ای. از تشریفات دادگاھی سردر نمی آوردمامامی فھمیدم 

 ھمان کھ ولی آنچھ بیش از ھمھ موجب دلزدگی من می گردید این بود کھ حیواناتی را می دیدم بودم
.»استعدادی را کھ من فاقد آن بودم بھ حد کافی دارا بودند

عزیمت او بھ کشورھای آلمان، . فرانسھفرھنگستان انتخاب مونتسکیو بھ عضویت ١٧٢٨سال
.ی خواندمی را بھ بریتانیا و چسترفیلدلردی ھمین دوره طدر . ایتالیا، و ھلنداتریش، سوئیس،

. اقامت در بریتانیا١٧٢٩-١٧٣٠ ھایسال
. القوانینروح برای نگارش آنجا بازگشت بھ قصر البرد و اقامت در ١٧٣١سال
. و انحطاط رومیانعظمت انتشار مالحضاتی در بارٔه علل ١٧٣۴سال
کتاب با استقبال . نام نویسنده چاپ شده بودبدونتشار روح القوانین کھ در ژنو و  ان١٧۴٨سال

.بزرگ روبرو شد
. پاسخ حمالت آباء یسوع و ژانسنیست ھادر دفاع مونتسکیو از روح القوانین ١٧۵٠سال
).١٧۵۶انتشار در ( بھ تقاضای داالمبر دانشنامھ تدوین جستاری در بارٔه ذوق برای ١٧۵۴سال
.یسپارمرگ مونتسکیو در .فوریھ١٧۵۵١٠سال

Jean-Jacques( ژاک روسوژان Rousseau) متفکر سوئیسی، در سده )١٧٧٨ـ  ١٧١٢)
. روشنگری اروپا می زیستدورهھجدھم و اوج 

نقش . گذاشت او تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصرانویشھ ھای روسو در زمینھ ھای سیاسی، ادبی اند
 بھ عنوان یکی از راھگشایان آرمانھای انقالب کبیر کرد،ھا در پاریس عمر سپری فکری او کھ سال

.یستنفرانسھ قابل انکار 

).١٧٧٨-١۶٩۴(ی فرانسویلسوف فولتر
 در پاریس دیده بھ ١۶٩۴ را بر خود نھاد بھ سال Voltaire ماری آروئھ کھ بعدھا نام ولتر فرانسوا

)تمپل(ھ لوئی کبیر بھ اتمام رسانید و بعد بھ انجمنی بھ نام  مدرسدرتحصیالت خود را .جھان گشود
پس از چندی جایزه آکادمی .ی یکی از قضات دادگستری فرانسھ درآمدشاگردپیوست و سپس بھ 

. گرفتتعلقفرانسھ بھ وی 

یکی از فیلسوفان سیاسی برجستھ انگلستان بود )١۶٧٩ دسامبر ۴-١۵٨٨ آوریل ۵( ھابزتوماس
.است)Leviathan(ر شھرت او بخاطر کتاب وی بھ نام لویاتان یشتبکھ 
 سال داشت بھ یک مدرسھ کلیسایی واقع در وست ۴ھنگامی کھ . متولد شد١۵٨٨ آوریل ۵ در او

 فرا گرفتن فلسفھ کرد، ولی مدتی بعد بھ تحصیل بھ سالگی در اکسفورد شروع ١۵در .پورت رفت
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قات دانشمندانی امثال کپرنیک و گالیلھ و ھاروی را قبول یتحقاو .علوم طبیعی و ریاضی پرداخت
. مرد١۶٧٩ دسامبر ۴او در . مادی آنھا را می پسندیدفلسفھداشت و نظریات مکانیکی 

. میباشد کھ جھان علم را بھ مرحلھ نوین خود وارد کردهانگلستاندریوتن ن سال درگذشت 1727
،یاضی دانر،یزیک دانف)١٧٢٧مارس٣١–١۶۴٢ دسامبر٢۵(نیوتن)یا اسحاق( آیزاک سِر

اصول«یالدی شاھکار خود م١۶٨٧ی در سال و.بوده استانگلستانشھروندیمیاگر کویلسوف ف
 مطرح رای عمومگرانشدر این کتاب او مفھوم . را بھ نگارش درآورد»یاضی فلسفھ طبیعیر

از دیگر کارھای . پایھ گذاشترایک کالسیک مکان علم ، اجسامحرکتین قوانساخت و با تشریح 
.استانتگرال دیفرانسیل و حسابمھم او بنیان گذاری 

او نخستین . استیوند خوردهپمرکزی -یدخورش ارتقای نظریٔھ واروپادری علمانقالب نیوتن با نام
وی ھمچنین توانست .ی را کشف کردآسمانکسی است کھ قواعد طبیعی حاکم بر گردشھای زمینی و 

در جھت بسط قوانین نامبرده، او .ی ریاضی بیابدھابرھان سیارات کپلر حرکتین قوانبرای اثبات 
یست نیضوی ب لزومًا ، داردنبالھستارگان را مطرح کرد کھ مدار اجرام آسمانی مانند جستاراین 

یق دریافت ھای دقافزون بر اینھا، نیوتن پس از آزمایش.یز باشدنی شلجمی یا ھذلولبلکھ می تواند 
رایگنس ھواو فرضیھ موجی .استین کمان رنگ تمام رنگ ھای موجود در ازکھ نور سفید ترکیبی 
یرون فرستاده باز دیدگاه نیوتن نور جریانی از ذرات است کھ از چشمھ نور بھ .دربارٔه نور رد کرد

.می شوند
 و ھمھ فھمن قوانین آن قدر ای.یوتن چگونگی حرکت اجسام را در قالب سھ قانون توصیف کرده استن

ین حال نیوتن نخستین ابا .آشکارند کھ امروزه کسی گمان نمی برد نیازی بھ کشف شدن داشتھ باشند
. را حل کردجسمکسی بود کھ با نبوغ خود بھ وجود آن ھا پی برد و چیستان حرکت 

خط در راستای  جسم کھ در حال سکون یا حرکت یکنواختھر):قانون لَختی( نیوتن اولقانون
ییر آن حالت تغمستقیم باشد، بھ ھمان حالت می ماند مگر آنکھ در اثر نیروھای بیرونی ناچار بھ 

.شود
حاصل ضرب بر یک جسم برابر است با واردیروی نکل):رابطٔھ نیرو و شتاب( نیوتن دومقانون
.آنشتاب جسم در آنجرم

 نیز دوم جسمی بھ جسمی دیگر نیرو وارد کند جسم اهھرگ):قانون کنش و واکنش( نیوتن سومقانون
.نیرویی بھ ھمان بزرگی ولی در خالف جھت بر جسم اوّل وارد می کند

 و با ھستندمدرنی فناور قوانین سھ گانٔھ حرکت و قانون گرانش عمومی، اساس و شالودٔه مجموعٔھ
.است تر از اھمیت آن ھا کاستھ نشدهوجود پیدایش فرضیھ ھای تازه

 در او.ھای سیاسی نیز رویگردان نبودھای علمی معمول، نیوتن از مسؤولیت کنار فعالیتدر
ای کھ در طول اگر چھ تنھا جملھ.یده شدبرگزمجلس نمایندگی بھ١٧٠٢و١۶٨٩،١٧٠١سال ھای 

 با فرمان١۶٩۶در سال !ی بستن پنجره ھا بودتقاضااین سھ سال در صحن مجلس بر زبان آورد، 
 عھده دار شد رای سلطنتضرابخانھ نیوتن منصب ناظر انگلستان،ی خزانھ دارچارلز مونتاگو رئیس 

 چھ نیوتن چنین مشاغلی را بیشتر اگر. بھ مدیریت آن سازمان گمارده شد١۶٩٩و سھ سال بعد در 
انجام »مبا شایستگی تما« او وظیفٔھ خود را مقاماند کھ در این پذیرفت ولی گفتھبرای سرگرمی می

 ھمچنین یکی از اعضای وی بریتانیا سلطنتانجمن آخر عمر نیوتن رئیس تا١٧٠٣از سال .دادمی
)شھسواری(یھ شوال مقام بھآنملکھ سوی از١٧٠۵او در سال .بود فرانسھ علومفرھنگستان

.یدگردمفتخر 
بھ مینیستر وستی یساکلپیکر وی را در .درگذشتلندن سالگی در ٨۵ آیزاک نیوتن در سن سِر

.آمداو نخستین دانشمندی بود کھ بھ این افتخار نائل .خاک سپردند
 تفسیر مورد نیوتن بیشتر بھ خاطر آثار علمی شھرت دارد امّا تعدادی از رسالھ ھای وی در ھرچند
ی براخداوی خود را از معدود افراد زمان می دانست کھ توسط . دارندشھرت مقدس کتاب
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وی مانند بسیاری دیگر از معاصران ھموطنش از ستایندگان .یده شده بودندبرگزمقدس کتابتفسیر 
 و یادداشتھای فراوانی در داشت یوحنا مکاشفھنیوتن تاکید زیادی بر تفسیر .بودید مجوزفآثار 

.نداشتیث تثلوی اعتقاد بھ .داردیل انجمورد این بخش از 

James:بھ انگلیسی(یمز کوکج Cook( ،او سھ سفر .یانورد و پوینده ای بریتانیایی بوددر
 ھمچون –ی آنھا، بسیاری از جزایر اصلی اقیانوس آرام طاکتشافی مھم را فرماندھی کرد کھ در 

 شجاعت کوک در پوییدن مناطق .برداری شدندیی و نقشھشناسا-استرالیا، زالند نو و ھاوایی
، توانایی در رھبری ) مرجانی بزرگ استرالیا منطقھ صخره ھایومانند مدار جنوبگان (پرخطر 

برداری او را  و مھارت فراوان در فنون دریانوردی، مساحی و نقشھدشوارکردن افراد در شرایط 
.ین کاشفان زمان خود قرار می دھدترموفقدر شمار 

.یسی میباشدانگل سال در گذشت سموئیل کالرک فیلسوف 1729

وی شخصی . بھ دنیا آمد١٧٣١ اکتبر ١٠زیک دان انگلیسی در یمیدان و فیشی کاوندیشھنر
وی حتی صاحب یک . و بسیار خجالتی بود و بیشتر زندگی اش را در تنھایی می گذراندثروتمند

یدروژن توسط ھوی با الکتریسیتھ کار می کرد کھ بھ تدریج بھ کشف .بانک مشترک با ارتش بود
. منتھی شد١٧۶۶وی در سال 

. دیده می شود١٧٨٩ و چگالی زمین در سال ١٧٨۴یقات وی، کشف ترکیب آب در سال  بین تحقدر
. او استنامیشگاه کاوندیش در دانشگاه کمبریج بھ آزما
.آلمانخ، موسیقیدان مشھور ، سال درگشت با1750سال

لت  رویدادھا و اندیشھ ھا و تغییراتی است کھ منجر بھ جدائی سیزده ایامجموعھ آمریکاانقالب
 مورد انقالبزمان آغاز و پایان این .یکای شمالی از بریتانیا و تأسیس ایاالت متحده آمریکا شدآمر

ی جمھور و ریاست ١٧٨٩ میالدی را سال شروع آن و سال ١٧۵٧بحث است ولی عمومًا سال 
.جرج واشینگتن را پایان آن می شمارند

 و نخستین رئیس جمھور آمریکا بود کھ از رھبران انقالب امریکا)١٧٣٢-١٧٩٩( واشنگتنجرج
. در دست داشت١٧٩٧ تا سال ١٧٨٩ سال ازاین سمت را 

نقش او بھ خصوص در کسب استقالل برای . استمتحده از مھم ترین چھره ھای تاریخ ایاالت او
 زیر پرچم حکومت فدرال ایاالت متحده قابل توجھ آن ھامستعمرات آمریکایی و سپس متحد کردن 

.است
ی فرانسھ و اسپانیا ارتش بزرگی ساخت کھ نھایتا دولت ھا از گروھی از مردم مسلح بھ کمک وا

.شدند)١٧٧۵-١٧٨٣(یتانیایی در جنگ انقالب آمریکا برموفق بھ شکست نیروھای 

ی اصل آلمانی ابتدا بھ آمستردام رفت تا شغل معلمی برعھده گیرد اما ذوق و حرفھ دانشمندیتفارنھا
. داشتضرورتمھا دماسنج یچون در آن زمان برای مطالعھ اقل.وسایل ھواشناسی بودوی ساختن 

ی گازی و دماسنجھادر قرن ھفدھم نوعی .او توجھ خاصی بھ ساختن اسباب اندازه گیری دما کرد
١٧١۴ قرار داد و در سال استفادهفارنھایت جیوه را مورد .الکلی ساختھ شدند کھ دقت کافی نداشتند

ی جیوه ابداع کرد کھ بھ دیوارهپاکسازوی نخست راھی برای .دماسنج جیوه ای ساختمیالدی 
ی پایین تر از نقطھ انجماد آب و باالتر از دماھادماسنج جیوه ای توانایی اندازه گیری . نچسبددماسنج

.بودنقطھ جوش آن را دارا 
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در ھمان سال بھ عضویت  میالدی منتشر کرد و ١٧٢۴یت نتایج تحقیقات خود را در سال فارنھا
.شدانجمن سلطنتی انگلستان برگزیده 

.یشودم بنا 1739یمارستان فاوندینک در سال ب
 چھل سال بھ قدرت اصلی اداره مملکت  از بعد بود،شده تاسیس 1707 انگلستان کھ در سال پارلمان

.تبدیل میشود
تاسیس کالج ھارتفورد در سال یول تاسیس شد با بال با کالج 1263 اکسفورد کھ در سال دانشگاه
.یشودم بھ مرحلھ تازه علمی وارد 1740

.یشودم تاسیس 1740 پنسیلوانیا در سال دانشگاه

ANDRES( سلسیوسآندرس celsius ،١٧۴۴دانشمند سوئدی) میالدی١٧٠١
نجوم وی بھ مطالعھ .پدر و پدربزرگش ریاضیدان بودند.آمد در خانواده تحصیل کرده ای بھ دنیا او

 و بھ شداوپساال میالدی استاد نجوم دانشگاه ١٧٣٠ در سال بود،و ستارگان بسیار عالقھ مند 
 او در این رصدخانھ بھ پاره ای از تحقیقات ھمت . بزرگ آن شھر منصوب شدرصدخانھسرپرستی 

.گماشت
جماد  ابتدا نقطھ جوش آب را صفر و نقطھ ان.کردعرضھ را   دماسنج سلسیوس ١٧۴٢ در سال او

 را معکوس کرد واین ھمان درجھ بندی است کھ در روش تعیین کرد، اما سال بعد این ١٠٠آب را 
 بھ طور رسمی این ١٩۴٨ی معروف است در سالصدبخشدرجھ بندی سلسیوس یا سانتیگراد یا 

.گرفتدرجھ بندی مورد پذیرش جھانی قرار 
.یشودم تاسیس 1742 نورنبرگ در سال دانشگاه

 بین شیخ وھاب و ی اتحاد1744ل زحمت یک کارمند دولت انگیس بنام ھامیلتون در بعد سی سا
ابن سعود زیر پرچم واھبیگری، خانواده ھاشمی . عربستان پدید آمد دیریھدرمحمد ابن سعود 

 را تشکیل و صاحب تمام  دولت سعودیکھ حاکم عربستان بود را شکست داده و)پادشاھان اردن(
.انگلیسھا، اردن را بھ ھاشمی ھا دادند.خاک عربستان شدند

.فیزیکدان ایتالیایی و مخترع باتری است)١٨٢٧ مارس ۵-١٧۴۵ فوریھ ١٨( ولتاالکساندر

فیلسوفی اسکاتلندی بود کھ از او بھ عنوان )١٧٩٠ ژوئیھ ١٧-١٧٢٣ ژوئن ۵( اسمیتآدام
. سیاسی یاد می شوداقتصادپیشروی 

و بررسی در باره )میالدی(١٧۵٩ اخالقی در سال عواطف نامھای نظریھ  با نوشتن دو کتاب بھاو
کتاب آخر یکی از اولین تالشھا .شناختھ  شد)میالدی(١٧٧۶ماھیت و علل ثروت ملل در سال 

.یشرفت تاریخی صنایع و تجارت در اروپا استپبرای مطالعھ سیستماتیک 
تاریخ دقیق .نطقھ ی فایف در اسکاتلند بودیرکالدی در مک اسمیت پسر یک بازرس گمرک در آدام

 میالدی در کیرکالدی ١٧٢٣ام ژوئیھ سال ۵ی وی در تاریخ نامگذارتولد وی مشخص نیست ولی 
 سالگی توسط یک ۴او در حدود . او شش ماه قبل از تولد وی از دنیا رفتپدر.انجام گرفتھ است

خود نجات داده  شد و بھ آغوش مادرش ی ھا ربوده شد، ولی خیلی زود توسط عموی کولگروه از 
.بازگشت

 شد و در آنجا علم اخالق را تحت نظر فرانسیس گالسگو سالکی، اسمیت وارد دانشگاه ١۵ سن در
 میالدی او وارد کالج ١٧۴٠در سال .فراگرفتی می دانستناشدن اسمیت آنرا فراموش کھھاچستون 

 میالدی بھ ١٧۵١در سال .یالدی آنرا ترک کرد م١٧۴۶ شد و در سال آکسفوردبالیول در دانشگاه 
 در دانشگاه گالسگو رسید و سال بعد در ھمین دانشگاه شروع بھ تدریس منطق منطقمقام استاد 

.کرد
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وی . کانون ھای روشنگری اسکاتلند بوداز مطالعھ و پژوھش و یکی  برای مرکزی جدیگالسگو
مکتب اقتصادی فیزیوکراسی بود  کھ بنیان گذار١۵مدتی بھ پاریس رفت وبا کنھ پزشک دربار لویی 

ی عصر کھ منبع ثروت را طال و نقره می انگاشت، کنھ جاربھ رغم عقاید .بھ گفت وگو پرداخت
او .او عقیده داشت ثروت از تولید سر چشمھ می گیرد.ی دانستمزمین را یگانھ سرچشمھ ثروت 

آدام اسمیت با دکترین تمایل بھ کشاورزی کنھ . واقعی ثروت می دانستمولدفقط طبقات کشاورز را 
مللاسمیت پس از بازگشت کتاب بررسی در باره ماھیت و علل ثروت .یزیوکراتھا موافق نبودفو 

. منتشر کرد١٧٧۶را در 
. و رئیس دانشگاه گالسگو گردیداسکاتلند نھایت او مأمور عالیرتبھ گمرک در

.یسیسو برنولی دانشمند  سال مرک1747

 دورانی میزیستھ اند کھ ایران در حقیقت زیر نظر ھمانینھا چند نمونھ از افرادی بودندن کھ در ا
.مجلسی اداره میشد

یست و ھشت سال سلطنت او، حکومت در در دست درب سلطان حسین ھرچند پادشاه بود ولی شاه
.مجلسی وآخوندھای دیگر بود

ول علوم را پی ریزی میکردند، و آمریکا بیدار شده  اصکھیکھ اروپا دانشمندانی را میپروراند زمان
 بزرگترین قدرت جھان بشود و مردم بعد از دویست سال کھ قدرت مستقًالبود کھ با اتکاء بھ آزادی، 

 آخوندھای مسیحی گرفتھ بودند، در این دوران، علم و فلسفھ و ھنر و صنعت و ازمطلقھ کلیسا را 
د کتاب عالمھ مجلسی میشد کھ ھرصفحھ آنرا باز کنید و ھر  زندگی محدود بھ دھھا جلوسازندگی 

مستراح بخوانید چیزی ارزشمند ترو آموزنده تر از آن پیدا نمیکنید کھ در موقع ورود بھ آنراسطر 
.باید با کدام پا وارد شد

 دنبال کشف و تصاحب سرزمینھای دیگر بودند، بھیکھ اروپائیان در طرف دیگر کره زمین زمان
 درگیری با ارتش سلطان و  در انتظاراصفھانوچک اشرف افغان پشت دروازه ھای سپاه ک

 لوبیا ھا دانھ بھ دانھ دعا میخوانند تا کھ آش مقدس آنھا و در حال پختن آش بودند و بھ نخود ندرباریا
.را حفظ کند

وانستھ بود در  میشود، اروپا بعد از ھزار سال تخالصھیکھ علم وفلسفھ ایران در آثار مجلسی زمان
 و آثار فیلسوفان یونان و رم را کھ سرداران اسالم نتوانستھ دادهجنگھای سی سالھ کلیسا را شکست 

.ی دوباره بخشیده و بسوی عصر روشنگری گام نھدتولدبودند نابود کنند 

: در اروپایروشنگریلسوفان و عصر ف

است کھ بھ معنای خرد دوستی است و در  شده برگرفتھPhilosophia فلسفھ از واژه یونانی واژه
 بھ Philo-:این واژه یونانی از دو بخش تشکیل شده است.ی رایج  گشتھ استفارسزبان عربی و 

.ییدانا بھ معنی -sophiaویدوستدارمعنی 
آیا تو فرد دانایی ":زمانی از او پرسیدند کھ.یثاغورس بودفین کسی کھ این واژه را بھ کار برد، اول
."ھستم)Philosopher(نھ، اما دوستدار دانایی ":دادی پاسخ و"تی؟ھس

ی ورزیدن بھ دانایی، تفکر و فرزانگیدوستی معنین فلسفھ از نخستین روز پیدایش بھ بنابرا
.بوده است

برای امتحان شروع کنید و بھ .است"چرا" آن و را می توان در یک واژه مختصر نمود فلسفھ
اضافھ نمائید؟ خیلی زود و بھ راحتی بھ معجزه این "چرا"یرسد یک مذھنتان ابتدای ھر چھ کھ بھ 

اصوًال فالسفھ کسانی ھستند .و آغاز تفکر را لمس خواھید نمود!ید بردخواھسھ حرفی کوچک پی 
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در واقع فلسفھ دستگاه آفرینش، تفکر است و این کار .می نگرند"؟" پس این عالمت ازکھ جھان را 
. منطق سوال و پرسش محقق میسازدی بابراحترا 

:فلسفھموضوع
ی ترین موضوعاتی کھ در جھان و در زندگی با اساستفکر درباره کلی ترین و . تفکر استفلسفھ،

یدار می شود کھ پرسشھایی بنیادین درباره خود و جھان پدفلسفھ ھنگامی .آن ھا روبھ رو ھستیم
:مانندسواالتی .می پرسیم

یبائی چیست؟ ز
 از تولد کجا بوده ایم؟ لقب

یقت زمان چیست؟ حق
 چگونھ آن را بفھمیم؟ دارد،یا عالم ھدفی دارد؟ اگر زندگی معنایی آ
باشد؟یا ممکن است کھ چیزی باشد و علتی نداشتھ آ

 چھ معناست؟ بھ جھان را واقعیت می دانیم، اما واقعیت ما
 می شود؟ یرون تعیینب انسان بھ دست خود اوست و یا از سرنوشت

 کجا معلوم کھ ھمھ درخواب نیستیم؟ از
 چیست؟ خدا

.پرسشھا دھھا پرسش مانند این و
 سنخ امور خاصی ھستند و در ھیچ از فلسفیمسائلو در این سئواالت می بینیم، پرسش ھا چنانچھ

یت یا واقعمثًال ھیچ علمی نمی تواند بھ این پرسش کھ .ی بھ چنین موضوعاتی پرداختھ نمی شودعلم
این امر بھ دلیل ویژگی خاص این مسائل . گویدپاسخیست، چعدالتحقیقت چیست و یا این کھ 

.است
 مسائلی نظر دارد و چھ حیطھ ای از شناخت را در بر چھ فلسفھ، یعنی این امر کھ فلسفھ بھ موضوع

 بندی علوم  قرار می دھد و در نتیجھ جای فلسفھ در طبقھمطالعھمی گیرد و کدام عرصھ را مورد 
کدام است؟

.فلسفھ در دوران باستان علم علوم بود. استکرده فلسفھ در جریان تاریخ تغییر فراوان موضوع
یھ دانستی ھای انسان در زمینھ ھای مختلف بھ شمار کلجامع کل معارف بشری و گردآورنده 

.می رفت
شت و در ھمھ زمینھ ھا صاحب  رشتھ ھای علوم آن زمان آشنایی داتمامیک فیلسوف کسی بود کھ بھ 

.نظر بود
رازھای جھان پیرامون .یان تکامل جامعھ پراتیک و عمل بشری بیشتر و عمیق تر شدجرولی در 

 علمآناز .یشتر گشوده شد، دانستنی ھا متنوع تر و ژرف تر، علم غنی تر و پر دامنھ تر گردیدب
.جدا شدند)جامع کل(

ی نیز کھ دیر زمانی ھمراه اجتماعغیره و پس از آن علوم نخست فیزیک و شیمی و طبیعیات و 
اقتصاد، زبان ( مستقل و جداگانھ ای دانشجدایی ناپذیر فلسفھ شمرده می شدند ھر یک بھ مثابھ 

.جدا شدند)شناسی، جامعھ شناسی
 کھ فلسفھ جمع ساده ریاضی و گرد آوری این علوم در کنار ھم نبود پس از این آنجاولی درست از 

یق عمبرعکس ھرچھ این تجزیھ .و از بین نرفت.تبدیل نشد)ھیچ( و مستقل شدن ھا بھ شدن ھادا ج
 شود و رھاترصورت می گرفت و علوم مشخصھ جدا می شد، درست مثل آن کھ از بند حشو و زوائد 

جلوه  تر و پاک تر روشنپیرایھ ھا را بھ دور افکند، جوھر واقعی فلسفھ بھ مثابھ علمی قائم بھ ذات 
.گر می شد

ص فلسفھ بدین ترتیب ھر چھ متبلورتر و   تر گردید و آن عبارت است از علم برجستھموضوع مشخ
 انسانی و رابطھ بین آن دو، عام ترین شناختمربوط بھ عام ترین قانون مندی ھای جھان ھستی و 

.یده ھاپدروابط و مناسبات بین اشیاء و 
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ی تمدن باستانی و حتی قبل از دانش ھایی نظیر فیزیک ران ھادوین واقعیت کھ فلسفھ از دیرترین ھم
 نشانی از نیاز انسان بھ آن و اھمیت آن در حیات معنوی ، شدهارین شناسی پدیدزمو زیست شناسی و 

.بشر است
 ما، رفتار چھ ھمواره نقش فلسفھ در جامعھ روشن نبوده است ولی چھ بسا کھ کردار، پندار و اگر

ینی مربوطھ جریان بسر زندگی ما زیر تأثیر اندیشھ ھای معین فلسفی و جھان احساسات ما و سرا
ی را کھ در نظر آوریم از جدھر مسئلھ .این تأثیر امروزه تماما پیدا و نیرومند است.یافتھ است

 تا مسائلی درباره چگونگی پیدایش گرفتھمسائل سیاسی، دولت ھا، احزاب، مبارزه طبقات و گروه ھا 
 سرشت و سرنوشت انسان پاسخ بدان ھا بھ دربارهآنچھ در گیتی و در زمین می گذرد یا سیارات و 

 چگونھ می بینیم؟  چھ دید عمومی از این دنیا و آنچھ در رامیزان زیادی وابستھ بدان است کھ جھان 
ن ھا یگاه فلسفی بھ آن ھا می نگریم؟  نھ فقط پاسخ بھ مسائل و راه حل آپاآن می گذرد داریم؟ از چھ 

 بھ آن ھا و نحوه طرح آن ھا نیز وابستھ است بھ ھمین دید معین، بھ ھمین پایگاه برخوردبلکھ شیوه 
.ی، شالوده تئوریک ھر جھان بینیفلسف

ی دھد کھ فلسفھ از آنجا کھ عام ترین قانونمندی ھای جھان م با فلسفھ بھ مثابھ یک علم نشان برخورد
لوبی بر علوم یا متدلوژی عام ھمھ علوم اعم از دانش ھای طبیعی  اسمدخلرا مطالعھ می کند بھ مثابھ 

.یار مھم و ضرور داردبسو اجتماعی جایی 
یعنی ھمیشھ وجود داشتھ و .استیشگی بودنشانھمی و ابدیک ویژگی عمده موضوعات فلسفی، 
،مختلفعلومی، بر حسب شرایط آن عصر و پیشرفت دوره اھمیشھ وجود خواھند داشت و در ھر 

.پاسخ ھای جدیدی بھ این مسائل ارائھ می گردد
بھ . جنبھ ای از واقعیت کھ علوم گوناگون بدان پرداختھ اندآن اما نھ است، واقعیتمطالعھفلسفھ،

 و علم دارند و سکون حرکت اجسام مادی از آن جنبھ کھ دربارهعنوان نمونھ، علم فیزیک 
.ی می پردازدبررسات دارند، بھ پژوھش و زیست شناسی درباره موجودات از آن حیث کھ حی

 تفکر قرار موضوعوجود با آن سر و کار داشت، یعنی بتوانی کھ امری ترینکلولی در فلسفھ 
 گونھ قید و شرطی ھربھ عبارت دیگر، در فلسفھ، اصل وجود بھ طور مطلق و فارغ از .می گیرد

فلسفھ علم بھ احوال موجودات ":گویدبھ ھمین دلیل ارسطو در تعریف فلسفھ می .مطرح می گردد
".است، از آن حیث کھ وجود دارند

ی عقلی و فکریی است کھ انسان را قادر می سازد تا استعدادھایکی از معانی فلسفھ، اطالق آن بھ 
 از دیدگاھی باال و گسترده مورد مطالعھ قرار دھد و بھ این ترتیب، رااشیا، حوادث و امور مختلف 

. اعتماد و اطمینان و آرامش بپذیردبارا حوادث روزگار 
.یق عالم استحقا در پی دستیابی بھ بنیادی ترین فلسفھ.استفلسفھ در این معنا مترادف حکمت 

:چنانکھ ابن سینا آن را این گونھ تعریف می کند
. حقایق تمام اشیا است بھ قدری کھ برای انسان ممکن استبر آگاھی فلسفھ،
 دانشی مقدس و فرابشری تلقی می شد و آن را علمی خود،زھای آغازین پیدایش  ھمواره از روفلسفھ

 داشت؛ چنانکھ رواجیاسالمو مسیحیفالسفھی در میان حتاین طرز نظر، .الھی می دانستند
 بھ اندازه توان انسان و برای تحصیل خدافلسفھ عبارت است از شبیھ شدن بھ ":ی گویدمیجرجان

."سعادت ابدی
.یم بندی تاریخ و تاریخ فلسفھ استفاده می شودتقسسطی، نام دوره ای است کھ برای  وقرون

ی روم در قرن پنجم میالدی تا سقوط قسطنطنیھ و پایان امپراتورمعموًال قرون وسطی را از پایان 
.در نظر می گیرند١۴۵٣در )ی بیزانسامپراتوریا (امپراتوری روم شرقی 

 صحنھ نبرد فکرِی اندیشھ ھای فلسفی ماتریالیسم اروپا فئودالی،  دوران قرون وسطی در جامعھدر
.و ایده آلیسم ھستند

 خالقھ دانشمندان و ھنرمندان بزرگ دوره رنسانس آثاریش از قرن ھای ھفدھم و ھجدھم افکار و پ
 نظیر لئوناردو داوینچی، جوردانو برونو، گالیلھ، شانزدھمو نوابغ نامدار قرون پانزدھم و 
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 کامپانال، و توماس مور شالوده ھای محکمی برای تدارک واال،یک و ھمچنین کاردانو، کوپرن
.بودخردگرایی ریختھ 

.ی کند کھ خورشید مرکز منظومھ شمسی است، نھ زمینمیکوالس کوپرینک، منجم ایتالیایی، ادعا ن
ھ ایتالیا در یکی از ھنرمندان، دانشمندان و مخترعین برجست)م١۴۵٢-١۵١٩(لئوناردو داوینچی 
 او برای ساخت سالحھایی مانند توپھای بخار، ماشینھای مبتکرانھطرحھای .عصر رنسانس بود

.بسیاری از آنھا ھرگز ساختھ نشدند.ین قرن جلوتر از زمان خود بودندچندپرنده و ادوات زرھی 
)م١۴۶٩-١۵٢٧(نیکولو ماکیاولی .یی گردیدنوزا تحت فرمانروایی لورنتسو مرکز فلورانس

بزرگ ترین حامی ادبیات و ھنر کھ ھیچ «:یف می  کندتوصنویسنده سیاسی، لورنتسو را اینگونھ 
.»یده استندپادشاھی تاکنون مانند او را 

 و دانشمندان. پانزدھم و شانزدھم بوجود آوردندسده و ھنر پیشرفتھای عظیمی در ایتالیای دانش
  تر بھ جھان تازهث اصیل روم و یونان با دیدی فیلسوفانی ظھور کردند کھ با الھام از میرا

.می نگریستند
 کھ در ارتباط با متفکراِن نخستیِن قرِن ھفدھم است در تاریخ فلسفھ اروپا، اصطالحی عصرخرد

جامعھ بھ پیش می رود و . گوتفرید الیبنیتز بھ  کار می  رودومیالدی از جملھ دکارت، اسپینوزا، 
در .ی دانش و فن ، اندیشھ انسان نیز سیر تکاملی خود را می پیمایدرقتھمراه با پیشرفت تمدن و 

 و ھجدھم فلسفھ کھ گرایش دارد از علم مایھ بگیرد و بھ دست آوردھای آن متکی ھفدھمقرن ھای 
جھتجامعھ بشری در جھت سرمایھ داری و شناخت بشری در . وارد مرحلھ تازه ای می شودباشد

 تشکیل دوراناین ھا پایھ ھای اجتماعی و معرفتی فلسفھ را در این .دبسط علوم طبیعی رشد می کن
.یی آشکار می شودعقل گرافلسفھ بر این پایھ مجددًا شکوفا می شود و خردگرایی یا .می دھند

. استگفتارخردگرایی بھ معنی تکیھ بر اصول عقلی و منطق در اندیشھ و 
رتباط با متفکراِن قرِن ھفدھم از جملھ دکارت،  ادرھنگامی کھ )rationalism( خردگرایی واژه

 رود بھ معناِی باور بھ عقل بھ عنواِن تنھا منبِع معتبِر شناخت کاراسپینوزا، و گوتفرید الیبنیتز بھ 
 و مشاھده بھ ما می گوید بسیار متزلزل  تر از آن است کھ بشود بھ آن اعتماد تجربھآن چھ کھ .است
 پی گوناگونگلستان، ایتالیا و روسیھ مکاتب مختلف فلسفی با درجات در ھلند، فرانسھ، ان.نمود

.گیری منطقی و درک ماتریالیستی طبیعت پدید می آید
قرون ھفده و ھجده نقش بزرگی در تاریخ فلسفھ )یعتطبفالسفھ (و )انسان گرایان (یست ھا ھومان

اسپینوزا و گوتفرید الیبنیتز، یس بیکن، ھابس، دکارت، فرانسکافی است نام ھای .ایفا کرده اند
. یادآوری کنیم تا اھمیت مکاتب فلسفی این دوران آشکار شودرالومونوسف، دیدرو و ولتر 

ی است کھ برای فلسفھ قرِن ھجدھم میالدی بھ  کار اصطالح روشنگری در تاریخ فلسفھ اروپا، عصر
آغاز یافت متفکرین روشنگری  فیزیک کھ با قانون حرکت نیوتن دربا الھام ازانقالب .می  رود

 مشابھ آن می تواند در ھمھ شکلھای فعالیتھای بشر بھ کار بستھ روشمنداستدالل داشتند کھ تفکر 
. روشنگری بھ انقالب علمی پیوند یافتھ استعصراز اینرو .شود

 اما بھ زودی. انگلستان و اسپانیا رویدادآلمان،فرانسھ، روشنگری بھ عنوان یک حرکت در عصر
یاری از بھ وجود آورندگان آمریکا سخت تحت تاثیر آرمانھای دوره بس.بھ دیگر جاھا گسترش یافت
ص در  . اقتصاد و حوزۀ دولت داری قرار داشتندمذھب،روشنگری بھ خصو

.ِی سنتز خردگرایی و تجربھ گرایی تالش نمودبرا قرِن ھجدھم فیلسوف معروف آلمانی کانت در
 ریشھ داشتند از بخش  ھایی کھ ناشی از تجربیات بودند عقلت را کھ در کانت بخش  ھایی از معرف
تأثیِر متقابل و مکمِل این دو . ھر یک را می توان بدقت مشخص نمودسھِمجدا نموده و ادعا کرد کھ 

این معرفت  شناسی منجر بھ آن می شود کھ براِی شناخت .ی توان تشخیص دادمعنصر را نیز 
کانت می خواست .مرزھایی کھ فراتر از آن ھا سخن گفتن بی اساس خواھد بود.یین شودتعمرزھایی 

 و پر ارزشش نابغانھ و از این رو فلسفھ او با تمام ساختمان دھدیده آلیسم را با ماتریالیسم آشتی ا
کانت بنیان .یستی استآلدارای خصلت ناپی گیر ماتریالیستی و حاوی عناصر فراوان ایده 
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یق و دراز مدتی بر اعقاب عمیک آلمان و اندیشمند دورانسازی است کھ تأثیر گذار فلسفھ کالس
.خویش نھاده است

 جامعھ سرمایھ داری، پیدایش فلسفھ کالسیک آلمان دریک مرحلھ بسیار مھم تکامل تاریخی فلسفھ 
 فیشتھ، شلینگ، ھگل و فویرباخ نمایندگان برجستھ کانت،فالسفھ ای چون .در قرن نوزدھم است

در این دوران بورژوازی آلمان راه ویژه . تفکر فلسفی ھستندتکاملریانات مختلف این فصل مھم ج
. علوم تجربی و ریاضی آن عصر تکامل چشمگیری یافتھ بودورشد خود را می پیمود 

فلسفھ ھگل دارای . است ایده آلیست عینی استآلمان کھ بزرگ ترین نماینده فلسفھ کالسیک ھگل
.یالکتیکی تغییر و تحول واقعیت استدل است کھ درک روند یک ھستھ معقو

علیھ محتوی ایده آلیستی فلسفھ ھگل )1804-1827(یک فویرباخ فیلسوف دیگر آلمانی لودو
برای فویر باخ طبیعت شالوده ھستی و پایھ سیستم .یجاد کردابرخواست و یک سیستم ماتریالیستی 

.ی آفریند و شعور را مانسانطبیعت ، .فلسفی اوست
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باز نگری بھ تاریخ ایران

در اینجا الزم است کھ بھ تاریخ ایران نگاھی دیگر بکنیم و قبل از مرور حواد ث بعدی کمی بھ 
.عقب برگردیم و حتی خیلی جلوتر بریم و دوباره بھ گذشتھ برگردیم

ایجاد اولین سرزمین ایران از زمان شروع کشاورزی، یعنی حدود ده ھزار سال پیش، تا زمان 
تمدنھا در ھند و بین النھرین و مصر، حدود چھار ھزار سال پیش، در مسیر ارتباطی این تمدن ھا 

ساکنان سرزمین ایران بھ درستی .قرار گرفتھ، و خود از بوجود آورندگان این تمدنھا بوده اند
.میتوانند ادعا کنند کھ اجدادشان ھدایای ارزنده ای بھ بشریت تقدیم کرده اند

 بھ سعدی، نقطھ عطفی در تاریخ بشریت، ھدیھ ایرانیان بھ مردم جھان است کھ شعر فرمان کورش
.آن نوشتھ گلی جان دمیده

ولی چھ بر سر این سرزمین آمد کھ در زمان تولد دوباره اروپا و رنسانس، این چنین بھ پائین ترین 
نقطھ فرو رفت؟ 

 سال 2400این واقعھ در .ن حملھ اسکندر متاثر میشویمبعضی از ما ایرانیان بی جھت موقع خواند
پیش خرابی ببار آورد ولی ھمانطور کھ ملتھای با فرھنگ میتوانند کمتر از ده سال شھر ھای با 

خاک یکسان شده را دوباره بسانند آن خرابیھا توسط بازماندگان اسکندر کھ ایرانی شدند، شاید بھتر 
یکھ ششصد سال بعد از آن،  دوره ساسانیان نمونھ دیگری از از گذشتھ ھم بازسازی شد تا جائ
.فرھنگ پر بار این سرزمین شد

ولی ریشھ کن کردن یک تمدن با کشتار دانشمندان و نویسندگان، نابودی کتاب و کتابخانھ ھا وتحمیل 
جود زبان اجباری عرب کھ با حملھ تازیان بھ ایران بھ وقوع پیوست از ایرانیان نسل جدیدی بو

ص کرده است.آورد :فردوسی تاریخ چھارصد سالھ ایران را در چند بیت خال
چو  با   تخت  منبر  برابر کنند          ھمھ   نام  بوبکر  و عمّر  کنند
شود  بندۀ  بی   ھنر     شھریار          نژاد  و   بزرگی   نیاید   بکار

  پدید   آید   اندر  میاناز ایران وز  ترک  وز  تازیان          نژادی 
نھ دھقان نھ ترک و نھ تازی بود         سخنھا   بکردار   بازی   بود
ھمھ  گنجھا  زیر  دامن      نھند          بمیرند و کوشش بدشمن دھند
چو  بسیار  ازین  داستان بگذرد          کسی   سوی  آزادگی  ننگرد

گر ایرانی استثمار شده و دسترنج آنھا خرج عیاشی خلیفھ چھارصد سال بزور دین، دھقان و صنعت
در توافق ھای داخلی بین قبیلھ خودشان، سرزمینھای بھ غنیمت گرفتھ ایران را بین .مسلمین میشد

صلح امام حسن با معاویھ کھ .ھمدیگر تقسیم میکردند و بھ اصطالح از کیسھ خلیفھ می بخشیدند
بھ امام حسن میشد، نمونھ ای تاریخی از این رابطِھ ) فارساستان(شامل پرداخت در آمد استخر 

حتی وقتی قیام ایرانیان موفق میشد و .ارباب و رعیتی بین خلیفھ مسلمین و رعایای ایرانی  بود
.خلفیھ مسلمین را از تخت بزیر میآوردند، خلیفھ بدتری جانشین آن میشد

 ھمیشھ از زیر ننِگ خالفت عرب نجات دھد کھ فقط فاجعھ دیگری میتوانست ایرانیان را الاقل برای
.آنھم باالخره از راه رسید
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فاجعھ کشتار مغول، با شھادت نیمی از مردم ایران و کشتن خلیفھ مسلمین زیر تازیانھ، در گونی 
.تکانی بھ این ملت داد

توانست قرآن کشتارایرانیان بھ اینجا ختم نشد تا فقیھ مسلمان دیگری کھ قرآن را ازبر میدانست و می
را از آخر بھ اول از حفظ بخواند، بنام تیمور لنگ، کشتارھای دستھ جمعی تاریخی  در این 

.سرزمین را بھ پایان رسیانید
.این خالصھ تاریخ ایران تا سالھای قبل از رنسانس اروپاست

ر ساکنان سرزمین عربستان و حجاز، قبایل پراکنده در صحرای مرکزی و چند قبیلھ بزرگ د
،اسدی بن،مھره،ازد،االرقمی بن، ساعدهی بن:اینھا عبارت بودند از.شھرھای مکھ و یثرب بودند

،خراعھ،یرحم،جرھم،جذام،یفثق،یمتم، وائلبنبکر،خزرج،اوس،یھامی بن،االشعری بن
ی بن،عوفیبن،کلبی بن،کعبی بن، کالبی بن،مذحج،عبس،منافعبد،یط،یعھربی بن،یانذب
.  و قریشھاللی بن منسوب بھ آنان ھذلی، ویل ھذ

.ھرکدام از این قبایل شامل طایفھ ھائی میشد
و بنی امیھ )فامیل ھای درجھ اول حضرت محمد(مثًال قبیلھ قریش شامل طایفھ ھای بنی ھاشم 

بنابراین .ندبوده ا)خلفای بنی عباس(و بنی عباس )فامیل ھای درجھ اول عثمان، معاویھ و یزید(
.اینھا ھمگی نوه عموی ھم بوده اند

.طایفھ بنی امیھ بیشتر دنبال تجارت و ثروت بودند مثل ابوسفیان کھ ثروتمند ترین تاجر مکھ بود
ولی طایفھ بنی ھاشم  بیشتر در مقام ھای اجتماعی بودند مثل پدر و پدر بزرگ حضرت محمد 

.کھ پرده دار بتخانھ کعبھ بودند)ص(
از اسالم قریش بزرگترین قبیلھ و اکثر صاحب منصبان مکھ از این قبیلھ بودند ھمینطور  اوس قبل 

.بعد از اسالم  تمام خلفای راشدین و امویان و عباسیان از قبیلھ قریش بودند.و خزرع در یثرب
ام حسن منتھا بنی امیھ زیرکانھ خالفت و تمام سمت ھای مھم را قبضھ کردند و بنی ھاشم بغیر از ام

دست یافت، بقیھ بھ )پنج ملیون درھم و درآمد استخر(کھ در مقابل صلح با معاویھ بھ ثروتی ھنگفت 
ولی مبارزه بنی ھاشم برای رسیدن بھ قدرت بعد از رحلت حضرت .ھیچ ثروت و مقامی نرسیدند

دامھ محمد تا غیبت صغری امام زمان و حتی بعد ازغیبت کبری امام زمان توسط نواب ایشان ا
البتھ جمع آوری خمس و ذکات محل در آمد بنی ھاشم و نواب ایشان برای ادامھ مبارزه .داشتھ است
.بوده است

اختالفاتی برای کسب قدرت ورھبری پدید آمد ولی در )قریش(بنابراین ھرچند در این فامیل بزرگ 
ھ کربال اقوام نزدیک باھم بعنوان نمونھ در واقع.زمان کشور کشائی ھمھ با ھم یکصدا و متحد بودند

میجنگیدند و از آنطرف در نبرد گرگان در زمان عثمان با وجود آنکھ میگویند حضرت علی خانھ 
جنگی کھ در آن .نشین بود ولی امام حسین و امام حسن در این جنگ بر علیھ ایرانیان شرکت داشتند

.سی ھزار اسیر را گردن زدند
تمام قبایل حجاز یک نیروی متحد زیر یک پرچم عقیدتی بوجود بطورکلی بعد از اسالم آوردن، از 

.آمد

 از نظر روحیھ و توان جنگی قبایل متحد شده عرب، مثل مغولھا و ترکھا کھ بھ چین حملھ میبردند 
و مثل ھون ھا  و ایوارھا کھ بھ رم شبیخون میزدند، ناگھان صاحب یک صالح کشتار جمعی 

دن و یمن گرفتھ تا ایران و رم شرقی و مصر و سرتا سر شمال آفریقا عقیدتی میشوند کھ با آن از ع
.را در مینوردند

ھمانطور کھ مغولھا جھان را گرفتند و ھمانطور کھ بربرھای اروپا  رم را تسخیر کردند، عربھا 
با این تفاوت کھ بربرھا بعد از مدتی در تمدنھای فتح کرده.تمام جھان متمدن آن زمان را فتح کردند

.ولی قبایل عربستان وحجاز در اولین اقدام، ابتدا ریشھ تمدن ھا را نابود میکردند.حل میشدند
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این کار شامل کشتن دانشمندان و سوزاندن کتابھا و از بین بردن تمام آثار تمدن سرزمینھای تسخیر 
تیب کمتر از بھ این تر.بعد از آن زبان عربی را بھ زور بر مردم مغلوب تحمیل میکردند.شده بود

.یک نسل زبان مردم مغلوب عربی می شد

مردمان بین النھرین کھ مرکز کشورشان در تیسفون و متعلق بھ حوزه فرھنگ ایرانی بودند از 
سواحل جنوبی خلیج فارس گرفتھ تا کردستان و ترکیھ و قفقاز ھمگی جزئی از ایران زمین و متعلق 

 لبنان، فلسطین، مصر، لیبی سودان و مراکش اینھا سوریھ، اردن،.بھ این حوزه فرھنگی بودند
ھمگی صاحب فرھنگھای مستقل و با سابقھ ادبی و زبانی مختص خودشان بودند کھ ادبیات مستقل 

کتابخانھ اسکندریھ بزگترین مرکز فرھنگی در طول تاریخ جھان بود کھ حتی .خودشان را داشتند
.ا آن در مقام کمتری استامروز ھم کتابخانھ کنگره آمریگا در مقایسھ ب

از عدن گرفتھ تا مراکش ھمھ عرب شدند و بجای آن بیست ونھ قبیلھ حجازی بعدھا بیست ونھ 
مملکت جدید بوجود آمد کھ ھمگی تاریخ پیدایش خودشان را با ھمان بیست ونھ قبیلھ عرب گره 

.میزنند
 میالدی، یعنی 600ا در سال نقشھ زیر سرحدات ساسانیان و رم شرقی با بربرھای ایوار و ھون ر

.زمان ظھور اسالم نشان میدھد

از مدتی ملیت قبایل وحشی مغول بھ چین و ھند و ایران و اروپا یورش بردند، حکومت کردند و بعد 
.سرزمین مغلوب را پذیرفتند و در آن حل شدند
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یونانیھا رم را بنا کردند و بعدًا قبایل، سلت و ھون و ایوار بھ رم رفتند و در بازگشت ممالک 
.اروپائی را ساختند

ولی این بیست ونھ قبیلھ عرب و حجازی با صالح دین تمام کشورھا مفتوحھ را عرب کردند بجز 
عرب ھا بعد از پیروزی، اول تمام ثروت ھای منقول و اسیران برده و کنیزان را .انیاایران و اسپ

بھ نسبت مساوی بین جنگجویان کھ در جنگ شرکت کرده بودند، و بیت المال کھ خرج جنگ بعدی 
چون انگیزه اصلی اکثر .بشود، و خلیفھ در کمال عدالت و طبق قوانین اسالم تقسیم میکردند

 بدست آوردن ھمین غنیمتھا بوده، لذا تقسیم  منصفانھ آنھا، مفھوم عدالت را در جنگجویان عرب
وقتی از عدل عمر یا علی صحبت میشود، منظور تقسیم عادالنھ غنائم .فرھنگ اسالمی نھادینھ نمود

است و وقتی از ناعدالتی عثمان میگویند، منظور آنست کھ او سھم بیشتری بھ طایفھ خودش یعنی 
.میداده استبنی امیھ 

در اینصورت حتی شلوار پسران را  .تسلیم شدگان اگر مسلمان شوند یا برده شوند کشتھ نمیشوند
زنان زیبا را تصاحب میکردند و اگر .پائین کشیده و اگر موئی دیده میشد او را بعنوان بالغ میکشتند

.دانشمندان را میکشتند.زیبا نبودند بکارگری میگماشتند
.با خاک یکسان کرده و ھر کتابی را کھ پیدا میکردند میسوزاندندکتابخانھ ھا 

ھرگونھ آثار .مردم حق تکلم بھ زبان خودشان را نداشتھ و باید عربی یاد بگیرند و فقط قرآن بخوانند
بھمین دلیل است تمام مجسمھ .ھنری را از بین میبردند مگر آنکھ توانائی تخریب آنرا نداشتھ باشند

. سال پیش از مصر تا ھندوستان یا کامًال نابود شده و یا دماغ ندارند1500 قبل از ھای متعلق بھ
تخریب این آثار .چون دماغ در مجسمھ، آسانترین قسمت است کھ میتوان آنرا با یک ضربھ شکست

ھنری تا قرن بیست و یکم توسط صاحبان ووارثان این اندیشھ، یعنی طالبان افغانستان ادامھ داشتھ و 
باید شکر گزار بود، کھ اگر اعراب .ن عکس لحظھ انفجار مجسمھ بودا در بامیان را نشام میدھدای

.قرن ھفتم میالدی دینامیت میداشتند، امروز اثری از اھرام مصر ھم نبود

.بھ این ترتیب باید بعد از ده بیست سال تمام کشورھای فتح شده عرب زبان بشوند

ایران بعد از پنجاه سال مبارزه وقتی کامًال تسلیم شد، تنھا کشور فتح شده توسط ھمان بیست و نھ 
فتخار عجم بودن قبیلھ عرب است کھ بعدًا در مبارزات دویست سالھ خودش توانست عرب نباشد و ا

.را کسب نماید
واال .ھرچند عراق کنونی کھ مرکز ایران بود از دست رفت، ولی بدنھ اصلی این سرزمین حفظ شد

.ایران ھم مثل تمام این کشورھای تسخیر شده، میبایست عرب میشد
اگر ایرانیان در مبارزه خود شکست میخوردند و عرب میشدند، در آن صورت شاید ھندوستان ھم 

ولی چرا ایران عرب نشد؟.امروز عرب میبود
چون سرزمینی کھ از ایران بزرگ بجا مانده بود چھ قبل از ورود آریائیان و چھ بعد از آن،  در آن 

قبیلھ ای  بھ بزرگی سرزمینی .با نژاد آریائی"مردم ایران"سرزمین یک قبیلھ  زندگی میکرده بنام 
ھ ای شامل صدھا طایفھ از آذری ھا و کردھا در شمال قبیل.از دریای سیاه تا اقیانوس ھند
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غرب تا تاجیکھا در شمال شرق و بلوچ و یمنی در جنوب شرقی، عراق وبحرین در جنوب غربی 
.کسانی کھ توانستھ اند خط را اختراع کنند و تاریخ را بنویسند.کھ  فرھنگ مشترکی داشتھ اند

از شاعران و نویسندکان و اندیشمندان و کتابخانھ ھائی این مردمان مسلمًا باید دارای فرھنگی مملو 
.پر از آثار ھنری، ادبی و علمی بوده باشند

چگونھ ممکن است ایرانیان اثری مثل کلیلھ و دمنھ را قبل از اسالم از سانسکریت بھ پھلوی ترجمھ 
نند در حالیکھ چیزی کنند و مجددًا  آنرا از پھلوی بھ عربی در بیاورند و تعداد فصول آنرا دوبرابر ک

مگر ممکن است فردوسی بدون ھیچگونھ سابقھ .از خودشان در دوران قبل ازاسالم نداشتھ باشند
بتواند چنین اثر بی نظیری بوجود آورد و یا چگونھ ممکن است از میان خاکستر کتابخانھ ھا و 

آنکھ در آتشی کھ قبرستان بزرگانی کھ قتل عام شدند این زبان شیرین دوباره زنده شود بدون 
حجازیھا بھ ایران زدند تخم این فرھنگ در خاک ایران زمین نیافتاد باشد تا کھ میوه آن صد ھا سال 

.بعد فردوسی و عطار و حافظ و سعدی و موالنا و ھزاران شاعر و نویسنده دیگر بشوند

علوم عقلي در نزد جایگاه :" در مورد جایگاه دانش در ایران پیش از اسالم نوشتھ استابن خلدون
چرا كھ داراي حكومت ھاي .پارسیان بسیار واال بود و حیطھ ھاي آن ھا بسیار گسترده بوده است

گویند پس از كشتھ شدن داریوش بھ دست اسكندر و چیره شدن اسكندر بھ .پایدار و با شكوه بودند
 دانش ھا از پارسیان بھ سرزمین ایرانیان و دست یافتن بھ كتاب ھا و علوم بي شمار پارسیان، این

ھنگامي كھ سرزمین پارس فتح شد و در آن كتاب ھاي فراواني یافتند، سعد ابن ابي .یونانیان رسید
ص بھ عمر ابن خطاب نوشت و از او درباره  كتاب ھا و انتقال آن ھا بھ مسلمانان كسب اجازه  وقا

ا این استدالل كھ اگر ھدایتي در این عمر در پاسخ بھ او نوشت كھ تا كتاب ھا را بھ آب ریزد ب.كرد
كتاب ھا باشد خداوند ما را بھ بیش از آن ھا ھدایت كرده است و اگر در آن ھا گمراھي باشد، خداوند 

بھ این ترتیب، كتاب ھا را در آب ریختھ یا آتش زدند و دانش پارسیان .ما را از آن ھا حفظ كرده است
."از دست ما رفت

 شاپور تا زمان منصور عباسي و مدت ھا پس از آن، بھ نحوي كھ منصور شكوفایي دانشگاه گندي
براي درمان بیمار خود بھ پزشكان آن جا روي آورد، نشان دھنده ي آن است كھ حتي با پذیرفتن 

نظریھ ي آتش سوزي كتاب، دست كم بخشي از دانش پارس ھا نگھداري شد و حتي آنان با ترجمھ ي 
چنان كھ چیره ترین مترجمان ي در نگھداري آن كوشش فراوان كردند،كتاب ھاي خود بھ زبان عرب

 و خاندان بختیشوع از شناختھ  شده  ترین كتاب بھ زبان عربي در اصل ایراني بودند كھ ابن مقفع
از این رو، برخي از .نیز شاگرد ایرانیان بودندمترجمان دیگري مانند حنین بن اسحاق.آن ھا ھستند

. باستان را باید در كتاب ھاي عربي آغاز نھضت ترجمھ جست و جو كرددانش ھاي دوران
"مقدمھ ي خود مي گوید در جاي دیگري ازابن خلدون جاي شگفتي است كھ در جامعھ ي اسالمي، :

جز در مواردي نادر و .چھ در علوم شرعي و چھ در علوم عقلي، اغلب پیشوایان علم ایراني بودند
آنان منسوب بھ عرب بودند، زبانشان فارسي و محیط تربیتشان ایراني اندك و چنانچھ برخي از 

.بي گمان آن ایرانیان از نوادگان ھمان ایرانیان دانش پرور دوران باستان بودند."بود
ایرانیان صاحب جشنھا ای بودند کھ تا بھ امروز جھانیان از روی جشن شب یلدا و تولد میترا 

جشنھای نوروز، چھارشنبھ سوری، مھرگان، سده و .ردندکریسمس و سال میالدی را درست ک
پنجم ھرماه این ملت را سالی دوازده ماه در جشن و سرور کھ مایھ زندگی است زنده نگاه میداشتھ 

.است
اینھا دالئلی است کھ علیرغم تمام فشارھا، ادبیات فارسی زنجیر بردگی زبان عربی را پاره کرد و 

مندان ایرانی و فارسی زبان از تاجیکستان گرفتھ تا بین النھرین برتری خیلی زود نویسندگان و دانش
حتی آثار این دانشمندان بھ زبان جبری دومشان آنچنان شیرین است .زبان فارسی را ثابت کرده اند

.کھ عربھا با عرب معرفی کردن آنھا میخواھند برای خودشان کسب حیثیت تاریخی بکنند
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ھا و وارثان آنھا فقط بھ این دلیل کھ بعضی نویسندگان ایرانی آثاری جای تعجب نیست کھ حجازی 
ھم بھ زبان جبری زمان خودشان نوشتھ اند آنھا را عرب معرفی میکنند و از ھمھ مسخره تر خلیج 
فارس را کھ بیش از دوھزار پانصد سال خلیج فارس بوده، اعراب کھ این روزھا ثروتی از فروش 

.م دیگری مینامند، شاید کھ شیر شتر خوردن و سوسمار فراموششان شودنفت بدست آورده اند بنا
بی بنیان با احساس خود کم بینی این طبیعی است کھ نامھای تاریخی  توسط مردم بی فرھنگ و

.واال مردم تکزاس میبایست خلیج مکزیک را خلیج تکزاس مینامیدند.جعل میشود
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 سال قبل از انقالب صنعتیصد

 افغان، ایران پست ترین دوران تاریخ خود اشرف پیش، در دوران شاه سلطان حسین و یصد سالس
. و دوباره بزمین خوردبرخاسترا تجربھ میکرد ولی خواھیم دید چگونھ 

 میالدی1722 سالپسرعموى محمود افغان رئیس قبیلھ غلجائی است كھ در.)افغان( پشتو اشرف
وی بعدھا بھ بیمارى وحشتناكى دچار .و ایران را تصاحب كردید و افغانستان شوربرعلیھ صفویان 

 كھ بوددر این حال . آنجا كھ گوشتھاى بدن خود را با دندان خود می كند و تكھ تكھ می كردتاگردید 
 وى واز جانب رؤساى افغان در اصفھان بتخت سلطنت نشانده شد .ق. ھ  ١١٣٩اشرف بسال 

ازھمین احوال دولت عثمانی عراق عجم و قسمت بزرگی در خالل .محمود را بقتل رسانید
عھدنامھ اىاشرف می خواست با دولت عثمانی .آذربایجان را تحت تصرف خویش درآورده بود

ی را مسترد دارد، صفومنعقد سازد و بوسیلھ رابطھ مذھبی تسنن، اراضى ضبط  شده روزگار دولت 
 اغفال و تحریك امراى كردستان و بوسیلھھ یافت و در نتیجھ جنگ ادام. آرزوى نرسید اینامّا بھ

سرانجام در تاریخ . بھ پیروزى نایل گردیدوساده  دالن لشكر عثمانی كارش قدرى پیشرفت كرد 
دیگراز طرف .دولت ھای عثمانی و روسیھ پادشاھى وى را در ایران تصدیق كردند.ق.ھ ١١۴٠

 بعضى از بكمك زندانی بود، در خراسان اصفھان حالیکھ پدرش در طھماسب پسر سلطان حسین در
بسیار ) نادرشاه مشھور شدبھًاكھ بعد(اقوام و عشائر ترک و مخصوصًا با تدبیر طھماسب قلى خان 

 افغان، آه و فغان مردم ایران بھ زاده از غدّارى و خونخوارى این ،  عالوه بر این.نیرومند گردید
مختل گردید و قوت و قدرتش سستى گرفت و در دو جنگ  رفتھ  رفتھ كارش لذا.آسمان می رفت

شاه سلطان حسین .ق. ھ  ١١۴٢پس بسال . گردید و دالوران لشكرش فرار کردندپریشانمغلوب و 
اثناى چندین بار نیز در . زندان بقتل رسانید و اصفھان را ترك و بسوى سیستان فرار كرددررا 

 بسال فرارست از ھواخواھى وى برداشتند و در بین گریز مغلوب گشت و نزدیکان درگاھش نیز د
(ق. ھ  ١١۴٢  افغانان در حكومتبھ این طریق .بھ دست طائفھ بلوچ بقتل رسید) میالدی١٧٢٩.

ض یافت و باز دودمان صفوی روى كار آمد، ولی شاه طھماسب   خاندان مزبور نمایندهایران انقرا
 طھماسب قلى خان بود تا آنجا اقتدارور تمامًا در دست بھ نام خشك و خالی قناعت می كرد و زمام ام

 خویش را اعالن كرد و دولت بزرگی استقاللبتدریج بساط دولت صفوی را كامًال برچید و او كھ 
.تشكیل داد

 بھتر بود کھ میگفتند . ھا و افغانھای فارس زبان استپشتو بھ یادآوریست کھ افغانستان شامل الزم
اگر اشرف .ی زبان از نظر تاریخی جزئی از ایران بزرگ بوده اندفارسفغانھای اشرف پشتو واال ا
 بود، از نظر ما او یک ایرانی و شاید مثل سلطان محمود غزنوی مورد کابلمتولد ھرات و یا 

.یبودماحترام 

اراَفش. در ایل افشار در کبھان ایران بھ دنیا آمد١۶٨٨در سال )1747–1736( شاه افشارنادر
یل بزرگ از ایا اوشار یکی از ایلھای بزرگی است کھ در زمان شاه اسماعیل صفوی ھمراه با شش 

این ایل بھ دو شعبھ بزرگ .گذاردندآناتولی عثمانی بھ ایران آمدند و پایھ ھای سلسلھ صفوی را بنیاد 
طایفھ .ر بود شاه افشار از شعبھ اخینادر.یکی قاسملو و دیگری ارخلو یا قرخلو:شدتقسیم می

 کوچاند و در شمال آن سرزمین، در نواحی ابیورد خراسانقرخلو را شاه اسماعیل از آذربایجان بھ 
تعداد . داد، تا در برابر ازبکان و ترکمانان مھاجم سدی باشندمسکنو دره گز و خرز تا حدود مرو 

.دیلھا در زمان شاه عباس اول در ایل شاھسون ادغام گشتنابسیاری از این 
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ی نرسیده بود کھ ھمراه با مادرش در یکی از سالگ١٨ اصلی نادر شاه، نادرقلی بود و ھنوز بھ اسم
بعد از مدت کوتاھی از اسارت گریختھ و بھ . در آمدآنھایورشھای ازبکھای خوارزم بھ اسارت 

د او گروه کوچکی را بھ دور خو. ابیورد باباعلی بیگ بودحکمرانخراسان برگشت و در خدمت 
فئودال بزرگ ملک محمود . ناحیھ خراسان خود را نادرقلی بیگ نامیدچند بعد از کنترل ،جمع کرده
١٧٢۶تا حدی مانع قدرت گیری نادرقلی بیگ شد ولی نادر در سال )یستانسحاکم (سیستانی 

پسر شاه قلی خان قاجار و پدربزرگ آقا ( صفوی و فتحعلی خان قاجار طھماسبپشتیبانی شاه 
را جلب کرده توانست ملک محمود را شکست دھد و حاکمیت شاه ایران را در )قاجاران محمدخ

شاه طھماسب نادر قلی را والی خود درخراسان اعالم کرد و بعد از آن نادر . پا نمایدبرخراسان 
 و بعد از کرده با شاه طھماسب قطع  راسال بعد او مناسباتش. خود را بھ طھماسب قلی تغییر داداسم
 قدرت رساندن شاه بھآنگاه برای .دیرکوب چند ایل ترک و کرد بھ حکمرانی کامل خراسان  رسس

 را در نزدیکی افغان رییس افغانھا یعنی اشرف ١٧٢٩طھماسب با افغانھا وارد جنگ شده در 
 در زرقان فارس سومو سپس در مورچھ خورت اصفھان و برای بار )طی نبرد دامغان(دامغان

 و قبایل این دیار را مطیع دادهعد در تعقیب وی، افغانستان را مورد تاخت و تاز قرار شکست داد و ب
 شمال ایران راند، اما در زمان جنگ ازسپس با دشمنان خارجی وارد جنگ شد و روسھا را .نمود

 شورشی در شرق ایران شد و جنگ را نیمھ متوجھبا عثمانیھا کھ غرب ایران را در اشغال داشتند 
ی بھ قصد اظھار وجود دنبالھ جنگ وی را با عثمانیان صفوشاه .رھا کرده بھ آن سامان رفتکاره 

.شدگرفت کھ بھ سختی منھزم 
 و دولت عثمانی کھ قسمتی از آذربایجان را طھماسب بھ دنبال یک قرارداد بین شاه ١٧٣١ سال در

ھ بودند در یک جا جمع نمود و  ایلھا را کھ پشتیبان صفویرھبرانبھ آن دولت وا گذار می کرد نادر 
 پسر ھشت ماھھ او عباس را بھ جانشینی ، سلطنت برکنار گردانیدهازبا کمک آنھا طھماسب را 

نادر شاه در .اما در واقع قدرت اصلی در دست نادر بود.یب السلطنھ نامیدناانتخاب کرد و خود را 
.فت کل آذربایجان و گرجستان را از عثمانیان پس گرسالعرض دو 

) نفر٢٠٠٠٠بالغ بر (یران را در دشت مغان جمع کرد ا کلیھ حکمرانان و کدخدایان ١١۴٨ سال در
 بھ قتل یکی از مخالفان خویش و طرفداران صفویھ ارتکابی حتو با زھرچشم و قدرت نمایی و 

کھ ی واداشت کھ در آن با پافشاری از نادر خواستھ می شد طومار، آنان را بھ امضای )مال باشی(
شاعری بھ نام قوام . تاجگذاری نمود١٧٣۶ی بعد در ھشتم مارس اندکنادر .را سلطان بنامدخود

 کھ بر روی سکھ ھای دوره افشاریھ سرود با شعری یر فی ماوقعالخی وی را تاجگذارالدین، تاریخ 
.یدگردمنقوش 

در این .ی را تسخیر کرد این کشور لشکر کشید و دھلبھ با استفاده از اوضاع آشفتھ ھندوستان سپس
نادر با غنائم فراوان کھ از ھند بھ چنگ آورده بود بھ ایران .شدندجنگ بیش از سی ھزار نفر کشتھ 

غنائمی کھ نادر شاه بھ ایران آورد ده .ی ھند را بر سر محمد شاه گذاشتپادشاھبازگشت و تاج 
چون در میان این غنائم جواھراتی .یشترین درآمد ساالنھ ی دوران صفویھ برآورد شده استببرابر 

.کوه نور و دریای نور و تخت طاووس شھرت دارند
بعد، از کار خود . کور کردرای میرزارضاقل خود پسر شاه در اواخر عمر تغییر اخالق داد و نادر

الزم بھ گفتن .یان خود را کھ در این کار آنھا را مقصر میدانست کشتاطرافپشیمان شده بعضی از 
یباشد کھ ھمواره پزشکی فرانسوی در رکاب نادر شاه بود کھ بنا بھ عقیده ای امکان م نکتھ این

. دسیسھ از جانب او نیز میرودوجود
یان پرداخت اما زمانی کھ برای رفع یکی از شورش شورشھا آغاز شد و نادر بھ سرکوب سرانجام

. بھ قتل رسیدخوداین شورش ھا رفتھ بود شبانھ در چادر 
:نادرمھکارنا

 پاشیده بودند و کشور مورد تجاوز دشمنان داخلی و ھم زمانی کھ صفویان با ھجوم افغانھا از در
 از شمال و اعراب از جنوب و افغانھا در داخل و روسھاعثمانیھا ازغرب و :خارجی بود
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 بھ قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعیت حاکمیت ایران راوترکمانان از شرق بھ تاخت و تاز 
کھ از طایفھ زند بود بھ قدرت رسید و )از سرداران نادر(یمخان کربعد از نادر، . سامان رسانید

 محدود بھ خراسان شد و کریمخان این منطقھ را بھ احترام نادر کھ او را افشارحکومت بازماندگان 
. میدانست در اختیار جانشینانش باقی گذاشتخودولی نعمت 

 ایران را بھ محدوده طبیعی فالت ایران رسانید و با باربود كھ برای آخرین  از فرمانروایانی نادر
 تا استیالی حقوق تاریخی كشور را بر آبھای شمال و خلیج كوشیدتدارك كشتیھای عظیم جنگی ، 

.فارس تثبیت كند
 كھ پس از مدتھا بھ زیر یك درفش در آمده و ایران افول دولت نادری ، سرزمین پھناور فالت با

.پاشیدرنگ یگانگی پذیرفتھ بود ، از ھم 
 وی سرکوب شدند و کشور اندکی از قدرت گذشتھ توسط عھد نادر دشمنان و متجاوزان بھ کشور در

. یک حکومت مقتدر مرکزی بر تمام وطن، بازیافتقدرتخویش را در حفاظت از مرزھا و اعمال 
.ینی کردندعقب نشترکمانان وازبکان بھ ماوراءالنھر 

 نظیر کالت نادری و کاخ خورشید از آثار مھم شده اندیی کھ بھ دستور نادر در مشھد بنا ھابنا
. نادر شاه با تقلیل مواجب روحانیون قدرت آنھا را کاھش داد.ھستندبازمانده از این دوران 

خر مردم ایران با وجود ظلم و ستم پادشاھان آ. می شدتوجھ عھد او بھ سپاه و تأمین نیرو بسیار در
دالتونوی ھمچنین سعی داشت با کمک یک انگلیسی بھ نام .داشتندصفوی بھ این سلسلھ امید 

.یجاد کند کھ ناموفق ماندایروی دریایی ن
یخیتاریشینھ پ

ی  حکومت  نادرشاه  افشار برمیگردد کھ  در آن  ھنگام  با تأسیس  پایگاه  دوره بافت  تاریخی  بوشھر، بھ  
 روستای  کوچک  ماھیگیری   بھ   ، یکدر خور شرقی  بوشھر موسوم  بھ  خور نادری نادرشاه  ،یایی در

 سفر اول  خود بھ  بوشھر بھ  کشتی ھایی  اشاره  می کند کھ  درمادام  دیوالفوا .یک  بندر مھم  تبدیل  گردید
 یافت  و در ادامھ آبادانی  آن  از آن  تاریخ  رونق  و . بوده اند کشتی ھای  نادرشاهبازماندۀبھ  احتمال  قوی  

.یت  این  بندر دوچندان  شداھمدورۀ  زندیھ  بھ  دلیل  نزدیکی  بھ  پایتخت  ایران  در شیراز 
.وی بسیاری از اطرافیان خود را از پای درآورد.برد زمینھ را برای جانشینی مناسب از بین نادر

کریمخان زند وکیل .استقالل بر افراشتند و کنار علم گوشھپس از مرگ وی سرداران او نیز در 
ی در افغانستان، آزادخان افغان در آذربایجان و حتی محمد حسن ابدالالرعایا در شیراز، احمدخان 

برادرزاده (در خراسان نیز علیقلی خان افشار . شروع بھ حکومت کردندمازندرانخان قاجار در 
نامید و شروع بھ »عادلشاه«عام کرد و خود را  و خانواده نادر را قتل پسرانیاری از بس)نادر

وی کھ مردی خونریز و عیاش بود، محمدحسن خان قاجار را شکست داده، پسرش . کردحکومت
 کشتھ سپساما سرانجام توسط برادر خود ابراھیم خان، کور و . خان را مقطوع النسل کردآقامحمد

.دیبھ قدرت رسان را شاھرخ میرزانوه نادر، بھ نام ابراھیم خان .شد
 و کور شد اما دوباره بھ قدرت رسید و با حیلھ و نیرنگ شاه سلیمان ثانی مخلوع یکسال بعد، او نیز 

شاھرخ نابینا چھل و ھشت سال .از پای درآمد) صفوی کھ مورد احترام عموم بودخانداناز (
 طرف از صدقھ ای بود  شد، در واقع بھ مثابھکر کرد اما فقط بر خراسان و ھمانگونھ کھ ذسلطنت

 بھ خراسان وپس از مرگ کریم خان، آقامحمدخان بھ قدرت رسید .کریم خان بھ بازماندگان نادر
ینا را بدست نابنادر میرزا فرزند شاھرخ پدر پیر و .حملھ کرد و شاھرخ را با شکنجھ کشت

ی سلطنت کرد کھ اادعخونخواران قاجار رھا کرد و بھ افغانستان گریخت و در زمان فتحعلی شاه 
ین مدعی سلطنت از خاندان آخربدین سان .دستگیر و کور شد و زبانش را بریدند و او را کشتند

.افشار از میان برداشتھ شد

یان تا برآمدن افشار خاندانی پادشاھی است کھ میان فروپاشی نام زنددودمان یا یھزند یا یانزند
 بھ سردمداری کریم سلسلھاین .بر سر کار بودندقاجار بھ درازای چھل و شش سال در ایران 
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 او فردی . رسیدقدرت ھجری قمری در ایران بھ ١١۶٣ کھ از سال  میباشدخان زند از ایل زند
شیراز را .پرھیز کرد)شاه(کریم خان خود را وکیل الرعایا نامید و از لقب .مدبر و مھربان بود

 حمام و مسجد وکیل شیراز از بازار،ارگ، .نمودپایتخت خود گردانید و در آبادانی آن کوشش 
.است وکیل الرعایا بھ یادگار مانده ،کریمخان زند

بھ قدرت رسیدن او خبر از سوابق زندگی خان زند تا ):1779-1760(یاالرعایمخان زند وکیل کر
 برای  بی کفایتی آنان را، جنگ ھای خانگی بازماندگان نادر شاهدرفقط .زیادی در دست نیست

بھ دنبال . شد و بھ تبع آن عرصھ را برای ظھور قدرت ھای جدید مستعد گردیدآشکارداری مملکت
 خان ابوالفتحوی مردان خان بختیاریعل خان زند بھ ھمراه ،اغتشاشات گسترده و عمومی این ایام

بھ نام  از سوی مادر از تبار صفویان بود،  کھرا مثلثی تشکیل دادند و کسی اتحادبختیاری
ی چون ھیچ یک از آنان خود را از دیگری کمتر نمی شمرد، ول.شاه اسماعیل سوم بھ شاھی برداشتند

سرانجام کریم خان توانست پس از شانزده سال مبارزه دائم .ی آوردندروناچار بھ نزاع ھای داخلی 
و صفحات یفان خود از جملھ محمدحسن خان قاجار و آزاد خان افغان غلبھ کند حربر تمامی 
وی بھ انگلیس ھا روی خوش نشان .ی و غربی و جنوبی ایران را در اختیار بگیردشمالمرکزی و 

 نیز خان،برادر وی، صادق . ھمواره می گفت آن ھا می  خواھند ایران را مانند ھندوستان کنندونداد 
یب نفوذ دولت تتربصره را از حکومت عثمانی منتزع نماید و بھ این .ق. ه١١٨٩موفق شد در سال 

. مسلم گرداندفارسایران را بر سراسر اروندرود و بحرین و جزایر جنوبی خلیج 
:یم خانکریان پس از زند
یانان او بھ جان ھم افتادند و با جنگ و نزاع ھای جانش دگرباره ، از در گذشت کریم خان زندپس

١٢٠٩در سال .را فراھم آوردند آغا محمد خان و سلسلھ قاجار اقتدارمستمر،  زمینھ تقویت و کسب 
 آخرین پادشاه زند پس از رشادت ھای بسیار، بھ دست آغا محمدخان خانھجری قمری لطفعلی 

. خان کشتھ شداختھقاجار معروف بھ 
. بھ کشتار کسانی کھ از دودمان زند بودند زددست، با بدست آوردن شھر شیرازآغامحمدخان

 تجاوز جنسی بھ زن باردار و دختر لطفعلی خان زند و دستورپسران لطفعلی خان را اختھ نمود و 
وابستگان این خاندان یا بھ عثمانی گریختند یا در گوشھ ای در گمنامی .داددیگر زنان این دودمان را 

بھاز میان تبار شاھان این دودمان تنھا از پشت علیمراد خان زند فرزندانی .زیستند و یا کشتھ شدند
 از دوده کھدستھ ای از زندیان نیز .زه دنبالھ آنان در ایران زندگی نمی کنندجا ماند کھ امرو

.پرداختندفرمانروایان این خاندان نبودند تا سال ھا بھ پیشھ کاروانداری 
یرکی بھ نام حاج ابراھیم خان کالنتر کھ بھ لطفعلی خان ز دستگاه دیوانی زند بھ رھبری مرد البتھ

 پیوست و بھ جز تنی چند کھ بھ واپسین فرمانروای زند تا دم قاجارھاخیانت کرده بود یکراست بھ
.یگران رویھ ابراھیم خان را پیش گرفتنددمرگ وفادار ماندند 

 ایران بھ نیکوترین فرمانروا پس از تازش عربھا را)ھجری(١١٩٣-١١٧٩،یم خان زندکر
 بھ فرمانروایی بخش ١٧۵٠در )ل سومبھ عنوان وکیل شاه اسماعی(یاالرعایل وکبا لقب .دانستھ اند

یران بھ جز خراسان رسید کھ آن را بھ احترام نادرشاه در دست نوه او شاھرخ شاه باقی ابزرگی از 
.گذاشت

یر بود و بھ آرامش و رفاه مردم تدب بی سواد اما ھوشمند و با )مخلوط کُرد و لُر(یم خان لکیکر
ی چینی سازی و شیشھ گری در ایران کارخانھ ھاوی .شتاھمیت می داد و بھ دانشمندان ارج می گذا

اما در نگاه برخی از مورخین . فراوان یافترونقصنایع و بازرگانی در دوره وی .احداث کرد
باشد و تنھا می توان از او بھ عنوان »ی بزرگپادشاھ«غربی او عوام تر از آن بوده است کھ 

.بردنام »ریش سفید طایفھ و خانواده«
 بصره و ستاندن این شھر از عثمانیان بود کھ شھر کشورگشایی دوران فرمانرواییش گشودن اتنھ

.داشتالبتھ آن ھم جنبھ بازرگانی و اقتصادی 
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 دزد دریایی معروف خلیج فارس و ،یان میرمھناطغ زمان کریم خان چند آشوب کوچک از جملھ در
  بنابراین دوران پادشاھی . می رودی داخلی بشمارشورش ھاشورش حسینقلی خان جھانسوز تنھا 

.ی ایران محسوب می گرددبراکریم خان دوره ای از آرامش 
ی بسیاری از خود در این شھر بھ یادگار سازه ھا شھر شیراز را پایتخت خود ساخت و خانکریم 

س و کریم خان پادشاھی سلیم النف.نام برد...یل،بازار وکیل ووکگذاشت کھ از آن می توان بھ حمام 
ھرچند کھ در مواردی از وی تندخویی و . او داستان ھا گفتھ شده استعدالتعادل بود و در باره 

یده شده است اما در کل وی شاھی پاکدل و انسانی درست کار بود کھ در تاریخ از دحیلھ گری نیز 
.یکی یاد می شودنوی بھ 

پس از .چھار پسر و سھ دختر.دفرزندان او ھفت تن بودن.یالدی  درگذشتم1779 دریم خانکر
. ابوالفتح خان بھ فرمانروایی رسیدپسرشمرگش بزرگ ترین 

.ی برداشتپادشاھ پسر کریم خان بود کھ زکی خان زند او را زمانی کوتاه بھ ،زندیخان محمدعل
 کریم خان داشت ولی زکی خانپدرش فرمانروایی ھفتاد روزه ای را پس از مرگ زند  خان ابوالفتح

.بھ عنوان نایب او کنترل ھمھ چیز را در دست داشت
با ترور .یی بھ راه انداختھ بود و دعوی پادشاھی داشتفرمانروا وی در کرمان ، خان زندصادق

ولی از علیمرادخان شکست .یراز رساند و فرمانروایی را بھ دست گرفتشزکی خان خود را بھ 
. شدکشتھخورد و نابینا و 

او در آغاز بر اصفھان فرمان می راند و توانست . زکی خان بودخواھرزادهوی ، زندیمرادخان عل
.یبان را کنار بزند و بر پایتخت شیراز دست یابدرقبسیاری از 

. شدکشتھوی بھ فریب جعفرخان . پسر علیمراد خان و جانشین وی بود،زند ویس خانشیخ
.مرادخان ترور گشتیدصاران وی بھ دست ھواد. زند، پسر صادق خان بودجعفرخان

 از ترور جعفرخان ھفتاد روز در شیراز فرمان پسمرادخان زند، او از بزرگان زند بود کھ یدص
.راند

-یراز و آنگاه در کرمان شدر آغاز بر . بودی خان زند، پسر جعفر خان و واپسین شاه زندلطفعل
 بھ دام افتاد و پس از کور شدن  سرانجامی خوار و طبس با آغا محمدخان قاجار بھ نبرد پرداخت ول

 می تھران بازار در کفاش ھابازار مقبره وی در . کشتھ شدوو شکنجھ بسیار بھ تھران انتقال داده 
.باشد
ی بودند و برخی سران این دودمان ھمچون آخرین بازرگانیان با انگلستان دارای پیوندھای زند

برخورد .و دوستانھ ای با نمایندگان این کشور داشتندیک نزد لطفعلی خان برخوردھای ،شاھشان
وی چینی ھای پیشکشی انگلیسی ھا را در پیش .یسی ھا در تاریخ پُرآوازه استانگلکریم خان با 

 و ظرف ھای مسی ایرانی را بھ زمین زد و گفت کھ می بینید مال ما بھتر است و شکسترویشان 
 بوده باشد چھ دودمان این از عاقبت اندیشی بنیانگذار این ولی شاید.یازی بھ ظرف ھای شما نداریمن

 این ھمھ وی بھ شرکت انگلیسی باولی .کھ ھندوستان بھ تازگی بھ استعمار انگلیسی ھا درآمده بود
انگلیسی ھا .یالتی بھ ایشان بخشیدتسھھند شرقی پروانھ زدن تجارتخانھ در بوشھر را داد و 

.یم خان ایشان را از حق گمرک معاف نمودکروردند و در برابر پارچھ ھای پشمی بھ ایران می آ
 نقره را از ایران نداشتند و ناچار بودند برای بھای وولی بازرگانان انگلیسی حق بیرون بردن طال 

.یداری کنندخرکاالھای خویش کاالھای ایرانی 
اختن بازرگانی ی کریم خان برای از رونق اندسونیز از )میالدی(١٧٧۵ بصره در سال فتح

 چھ کھ پنج سال پیش از آن بازرگانان انگلیسی بودعثمانی و رونق بخشیدن بھ بندرھای ایران 
 بصره برپا نموده بودند و با چیرگی بر بصره آن ھا درتجارتخانھ خویش را در بوشھر بستھ و 

.ی ایران را در راه بازرگانی بپذیرندھاچاره ای نداشتند جز اینکھ شرط 
 بود، این کشور در این زمان جزیره خارک را انگلستانز در آن زمان ھماورد بازرگانی  نیھلند

یش با ایران و عثمانی قرار داد ولی دیری نگذشت کھ خواشغال کرد و آن را محور بازرگانی 
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 میرمھنا ظاھرًا بھ اشاره زندیان خارک را گرفت و ھلندی نامراھزنی بھ )میالدی(١٧٧۶در سال 
.راندون ھا را بیر

.ی در این روزگار با زندیان داشتھ اندگسترده این روس ھا نیز پیوندھای بازرگانی ھمچن
ی استعماری خویش را در شرق آغاز کرده بودند و ھا نیمھ دوم سده ھژدھم اروپاییان حرکت در

. و بھ پیروانش نیز ھشدار می داده استبودهکریم خان از این جنبش اینان ھشیار 
 زندیاندورهھا در  توده وضع
.پذیر است بخش آن پس ازدوره زند بھ دو بخش شھریاری کریم خان و دوره
 پادشاھی کریم خانزمانیت مردم در وضع

 دارایی کششی نداشت و بیشتر سرمایھ کشور را بھ انباشتن کھ مرد ساده  زی بود بھ تجمالت و او
دم در آرامش و آسایش و شادی او دوست داشت مر.ی رساندممصرف نیازھای درونی کشور 

او کھ انسانی بی آالیش بود در توده مردم .ی خویش می کوشیدآرزوزندگی بکنند و در راه این 
 آنان آگاه می شد و گاه در انجام کارھای پست نیز بدان ھا یاری روزگارحاضر می شد و از 

.ی و بخشش او داستان ھا گفتھ شده استمھرباناز .می رساند
 پادشاھی کریم خانازردم پس یت موضع

یخت و نبرد بر سر قدرت بازماندگان زند فشار ر مرگ کریم خان اوضاع کشور باز بھ ھم با
ین خاندان مردمان بسیاری قربانی قاجارھایی شدند کھ احتی در برافتادن .بسیاری بھ مردم آورد

 مردم کرمان آمد را می توان  برای نمونھ بالیی کھ بر سر.بودندفرمانروایی را از زندیان ربوده 
.آوردنمونھ 

قدرت یافتن قاجارھا بھ عھد صفوی .بودند)گرگان(استرآباد قبیلھ ای از ترکمان ھای منطقھ قاجارھا
ی گردد؛ ابتدا در شمال رود ارس ساکن بودند و در آن زمان بدلیل کمک ھای برمو شاه عباس کبیر 

 بیشتری یافتند و سپس دستھ ای از آنان در غرب  دربار صفوی می نمودند، قدرتبھبزرگی کھ 
. و در دشت گرگان سکنی گزیدنداسترآباد

نام این قبیلھ .یان می رساندند کھ از سرداران چنگیز بودنویشان تبار خود را بھ کسی بھ نام قاجار ا
دان، پس از حملھ مغول بھ ایران و میان رو.داردی جنگجوی جنگلمعناریشھ در عبارت آقاجر بھ 

یمور گورکانی تھنگامی کھ . نیز بھ ھمراه چند طایفھ ترکمان و تاتار دیگر بھ شام کوچیدندقاجارھا
 را بھ خانقاه صفوی در آنھا قاجارھا و دیگر کوچندگان را بھ بند کشید و سرانجام ،بھ این نقطھ تاخت
. قزلباش شدندسپاهپس از آن قاجارھا یکی از سازندگان .آذرآبادگان بخشید

 آقا محمد خان بیوه شاه سلطان حسین صفوی بود کھ در مادربزرگ، بر بعضی منابع تاریخیبنا
 افغان بھ اصفھان از شاه سلطان حسین باردار بود و بدلیل عالقھ زیاد شاه بھ محمودھنگام حملھ 

قتلی جلوگیری از اسارت او بدست افغانھا، توسط سران قزلباش فراری داده شد و بعد از براوی، 
 محمد خان، آقابنا بھ این روایت پدر .شاه سلطان حسین بھ زوجیت پدر بزرگ آقا محمد خان درآمد

ین دلیل ارتباط ھممحمد حسن خان قاجار، در اصل فرزند شاه سلطان حسین صفوی بوده است و بھ 
. داشتھ استوجودنزدیک و پایداری بین بازماندگان دودمان صفوی و شاھان دوره قاجاری 

یری از بھ قدرت رسیدن محمد حسن خان کھ در جلوگ شاه افشار در زمان حکومتش برای ادرن
 سال بیش نداشت یوخاری باش ھا کھ ساکنین باالدست رود گرگان بودند را بھ ١٢ھنگام قتل پدر 

یب با ایجاد شکاف و چند گانگی میان طوایف قاجار نگران ترتحکمرانی منسوب کرد تا بدین 
در زمان آقا محمد خان . زیر نظر حکومت ایشان گردنداشاقھ باش ھاداخلی نگردد و ناآرامی ھای 

بھ معنای ساکن ناحیھ باالی رودخانھ و ساکن ( قبیلھ اشاقھ باش و یوخاری باش دوقاجار این طایفھ بھ 
 کرده و  ھم متحدباتقسیم شده بود و آقا محمد خان موفق گردید این دو قبیلھ را )یھ پایین  رودخانھناح

.نیروی نظامی خود را استحکام بخشد
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 آماده انقالب صنعتی ،سوویامبران آن مثل مونتسکیو و رپ بھ دنبال دوران روشنگری و ظھور اروپا
 در حالیکھ ایران بعد از یک آرامش نسبی در دوران کریمخان زند وارد یک دوران قھقرائی .میشود

.دیگر با پادشاھی دودمان قاجار میشود

 روشنگری اروپا دورهمتفکر سوئیسی، در سده ھجدھم و اوج )١٧٧٨ـ  ١٧١٢( ژاک روسوانژ
:و ھمانطور کھ قبًال گفتھ شد.) تاجگذاری میکند1782آغا محمد خان در سال (می زیست

نقش فکری . تربیتی، تأثیر بزرگی بر معاصران گذاشتویشھ ھای او در زمینھ ھای سیاسی، ادبی اند
 بھ عنوان یکی از راھگشایان آرمانھای انقالب کبیر فرانسھ کرد، در پاریس عمر سپری او کھ سالھا

 روسو، از نخستین روشنگرانی است کھ مفھوم حقوق بشر را بطور چھاگر .قابل انکار نیست
 او از این مفھوم تنھا می توان بھ معنایی ویژه و محدود سخن بھ میان نزدمشخص بھ کار گرفت، اما 

 باید گفت کھ وی رادیکال تر از ھابس و جان الک و شارل دو مونتسکیو مجموعدر.آورد
 اندیشھ وی را اساسًا در تداوم ،ید بھ ھمین دلیل است کھ برخی از پژوھشگران تاریخشا.می اندیشید

یابی ارز فلسفھ روشنگری نقدبلکھ اندیشھ او را بیشتر در . فکری عصر روشنگری نمی دانندسنت
 انسانی خصلترای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، بھ معنی صرفنظر کردن از ب.می کنند

.ی ایجاد نمایدجمعروسو تالش می کند، نوعی ھماھنگی میان آزادی فردی و .است»حق بشری«و 
 میالدی نوشتھ شد، ١٧۶٢ کھ در سال »قرارداد اجتماعی«وی این کار را در اثر معروف خود 

. است زمینھ تربیت کودکاندرامیل  دیگر از کتاب ھای مھم روسو بھ نام یکی.انجام می  دھد

.بودفیلسوف آلمانی و از مھم ترین اندیشمندان اروپایی )١٨٠۴-١٧٢۴( کانتایمانوئل
خانواده او نھ فرزند داشتند و او فرزند چھارم . شدمتولد در کونیگسبرگ در خانواده ای مسیحی او

او .ی بھ اصرار پدر و کمک کشیشی بھ مدرسھ کونیگسبرگ رفتسالگشت او در سن ھ.آنان بود
او بعد از چند سال تدریس خصوصی . سخت و خشک مذھبی درس خواندمدرسھتا دانشگاه در این 
در این سالھا کتابھایی در زمینھ ریاضیات و . بھ سخنرانی ھای متعدد نمودشروعبھ دانشگاه رفت و 

.آوردپس از انتشار کتابھایی در زمینھ کیھان شناسی بھ فلسفھ روی . و منتشر کردنوشتدینامیک 
 تشییع جنازه او، مردم از شھرھای مختلف مراسمدر . میالدی درگذشت١٨٠۴ فوریھ ١٢ی در و

.ی احترام نماینداداآلمان گرد آمدند تا بھ استادی بزرگ 
 بتواند در چارچوب یک نکند و را صلب ی فرد دیگرآزادی بھ مفھوم کانتی آن، مادامی کھ آزاد

 کھ بھ ھر انسانی بھ دلیل انسان بودنش تعلق استقانون عمومی برقرار باشد، تنھا حق اولیھ ای 
.دارد

ی مانند برابری و استقالل انسان را از ھمین اصل بنیادین بشرکانت ھمھ دیگر اصل ھای حقوق 
آخرین پیوندھای میان اندیشھ سیاسی  فلسفھ سیاسی خود، نھ تنھا درکانت .آزادی مشتق می کند

حق «ی پیش از آن را بطور قطعی می گسلد، بلکھ فراتر از آن، مفھوم دورانھادوران جدید و 
.ی را بھ گونھ ای پیگیر رادیکالیزه می کندروشنگرعصر »طبیعی
لسفھ ی در برخورد با دو مشرب مسلط آن زمان؛ یعنی فسنتز نوعی نگاه متعادل و بینابینی یا کانت

 و ھمین معنا بھ وی امکان داد تا بھ دور از حب و بغض ھای گرفتقاره و فلسفھ انگلستان در پیش 
ین دو مشرب امکان تلفیق و ترکیب آن ھا را فراھم سازد و سنتز یا برابر نھاد ارایج در میان پیروان 

افتخارمان بھ اوج  کند کھ نام او را در عرصھ نظام فلسفی جھان و فلسفھ کالسیک آلارائھدیگری 
 بھ فراھم مبادرتیکی از میراث ھای اساسی بھ جای مانده از دستگاه فکری و تحلیلی کانت .برساند

او . مدرن اروپاستفلسفھساختن بستر نقد بھ عنوان یکی از بسترھای چالش برانگیز در عرصھ 
قاره ای و ایده آلیسم آلمانی یک ھای فلسفھ کالساین بستر را با تدوین سھ اثر مھم کھ بعدھا بھ صورت 

 عقل محض و دوم نقد عقل عملی و سوم نقد قوه حکم یا نقد نقدیعنی در قالب .در آمدند پی می گیرد



266

 ترکیب این دو مشرب روند تکامل فلسفھ را متحول ساخت و مسیر آن بابھ این ترتیب، وی .داوری
.نمودرا دگرگون 

.فیلسوفی آلمانی بود)١٨٣١-١٧٧٠(ھگل ویلھلم فردریش گئورگ
ھگل را باید از دیدگاه شاگردانش کھ یکی از .دانست را می توان آخرین فیلسوف ایده آلیسم ھگل

. و او را دوباره تعریف کرد یعنی مارکس نگاه کردگرفتبزرگ ترین کسانی کھ از او یاد 
و روش او را کھ ن معنا کھ فلسفھ ا بد.یش قرار دادپا ھا ھگل را از روی سر بر روی مارکس

مارکس روش دیالکتیک ھگل را کھ بر اصل .یا تری سرانجام بخشیدپودیالکتیک بود بھ نحوه 
. زندگی بشری وارد کردعرصھتضاد برقرار بود در 

او تحصیالت دینی خود را در . و گوتھ بودروسو شیفتھ آثار اسپینوزا، کانت، ژان ژاک ھگل
 با فیلسوف آینده فردریش شلینگ و شاعر فردریش کھیی مدرسھ دینی پروتستان ادامھ داد، جا

 باھم در توجھ بھ انقالب فرانسھ و انتقاد از فلسفھ کانت تناین سھ .ھولدرلین ھمکالس و دوست شد
.ھمراه بودند

یره دا منطق، علمیدارشناسی روح، پد: ساختمنتشر تنھا چھار کتاب در دوران زندگی خود ھگل
.رسانده استی ھمچنین شماری مقالھ بھ چاپ و.ی فلسفھ حقوقبانمی، فلسفالمعارف علوم 

 وی را بھ عنوان یگانھ غرببرتراند راسل در تاریخ فلسفھ . ھگل بھ مشکل بودن مشھور ھستندآثار
.مشکل فھم ترین فیلسوف معرفی می کند

یین کننده در  برای وقایع تاریخی و رویدادھای تعکھیالکتیک فلسفھ ھگل عبارت بود از انتزاعی د
. ھم قرار میگیرندبرابر در آن دو نیروی متضاد در وجود دارد وتاریخ 

یک آونگ را در نظر بگیرید ھر گاه از تعادل :زدی فھم بھتر مطلب می توان مثال ملموسی برا
 با سرعتی افزوده بھ سمت دیگر خواھد رفت و اگر سپس.خارج شود بھ اوج در یک سمت می رسد

. از بار قبل منحرف می شود تا در نھایت بھ تعادل می رسدکمتر وارد نشود این بار نیرویی بھ آن
. مسائل اجتمائی تا مسائل روز مره و تصمیمات ساده اتفاق می افتداز در جامعھ انسانی  امرھمین

صحیح و رسیدن ت واقعیت قرار می گیرد منجر بھ ازین معنی کھ ھر تصمیمی وقتی در یک سمت بد
)یافتن واقعیت( روزی این نوسان بھ تعادلحالولی بھ ھر .دیگر واقعیت می شودسمت بھ 

.می انجامد
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)یالدیم1900–1800(یران و انقالب صنعتی غرب ا

 میالدی بر ایران حکومت 1925 تا 1794 از سال قاجار با شروع انقالب صنعتی دودمان ھمزمان
.کردند

زاده خرداد ماه .بنیانگذار دودمان قاجاریھ در ایران است)1798–1794( محمد خان قاجارآغا
 متولد گرگان میالدی در دشت اشرفی در میانھ راه ساری بھ ١٧۴٢ ژوئن ١٧ خورشیدی و ١١٢١

 میالدی در ساری تاجگذاری کرد و ١٧٨٢مارس٢١ خورشیدی و ١١۶١ فروردین ماه ١شد و در
. میالدی در شوشا مرد١٧٩٨ یم١٧ خورشیدی و ١١٧٧ اردیبھشت ماه ٢٧در 
 بقیھ ، ایران ولی الاقل صاحب کمی لیاقت بودخوشنامیر از آغا محمد خان کھ خود نھ از شاھان بغ

.یاقتی و خودخواھی از شاه سلطان حسین کمی بھتر بودندلاین دودمان در ھوسرانی، خرافات، بی 
ھ قدرت و نفوذ مالیان بھ حد دوران ھرچند ک.یدربار قاجار ھمراه بوده با سلطنت مالیان سلطنت

 شاه ی مثل مجلسی ظھور میکرد مسلمًا شاھان قاجار رویمالئشاه سلطان حسین نمیرسد ولی اگر 
بھر حال شیخ فضل اهللا نوری از آخوندھای قدرتمند دوران قاجار .یکردندمسلطان حسین را سفید 

.دار آویختھ شدیروزی آزادیخواھان و برقرای مشروطھ بھ پاست کھ بعد از 
.یجھ نفوذ مالیان در دربار قاجار دانستنت شدن بخشھائی از ایران را میتوان جدا

قدرت یافتن قاجارھا بھ عھد صفوی .بودند)گرگان(استرآباد قبیلھ ای از ترکمان ھای منطقھ قاجارھا
دلیل کمک ھای آنھا در شمال رود ارس ساکن بودند و در آن زمان ب.ی گرددبرمو شاه عباس کبیر 

 دربار صفوی می نمودند، قدرت بیشتری یافتند و سپس دستھ ای از آنان در غرب بھبزرگی کھ 
. و در دشت گرگان سکنی گزیدنداسترآباد

نام این قبیلھ .یان می رساندند کھ از سرداران چنگیز بودنویشان تبار خود را بھ کسی بھ نام قاجار ا
پس از حملھ مغول بھ ایران و میان رودان، .داردنگجوی جنگلی جمعناریشھ در عبارت آقاجر بھ 

یمور گورکانی تھنگامی کھ . نیز بھ ھمراه چند طایفھ ترکمان و تاتار دیگر بھ شام کوچیدندقاجارھا
 را بھ خانقاه صفوی در آنھابھ این نقطھ تاخت قاجارھا و دیگر کوچندگان را بھ بند کشید و سرانجام 

. قزلباش شدندسپاه پس از آن قاجارھا یکی از سازندگان .آذرآبادگان بخشید

 آقا محمد خان بیوه شاه سلطان حسین صفوی بود کھ در مادربزرگ بر بعضی منابع تاریخیبنا
 افغان بھ اصفھان از شاه سلطان حسین باردار بود و بدلیل عالقھ زیاد شاه بھ محمودھنگام حملھ 

قتلت افغانھا، توسط سران قزلباش فراری داده شد و بعد از ی جلوگیری از اسارت او بدسبراوی، 
.شاه سلطان حسین بھ زوجیت پدر بزرگ آقا محمد خان درآمد

 حسن خان قاجار، در اصل فرزند شاه سلطان حسین محمد بھ این روایت پدر آقا محمد خان، بنا
ان دودمان صفوی و شاھان  نزدیک و پایداری بین بازماندگارتباطصفوی بوده است و بھ ھمین دلیل 

.داشتھ استدوره قاجاری وجود 
ین را بھ ارث برده و شباھت ھائی کھ بین آنھا و شاه حسین پادشاھان قاجار ژن شاه سلطان بنابرا

. بھمین دلیل استاحتماًالسلطان حسین دیده میشود 
شیخ الرئیس (یرزا  میرزا ویا شاھزاده ابوالحسن معباس در این خاندان مردان الیقی مثل ھرچند
ی مثل شادروان دکتر محمد مصدق باز ماندگان این فامیل مردھم دیده میشود و حتی ابر )قاجار

. را در خود داشتھ اندعباس حتمًا ژنی از شاه  اینھاھستد، ولی
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یری از بھ قدرت رسیدن محمد حسن خان کھ در جلوگ شاه افشار در زمان حکومتش برای نادر
 سال بیش نداشت یوخاری باش ھا کھ ساکنین باالدست رود گرگان بودند را بھ ١٢ھنگام قتل پدر 

یب با ایجاد شکاف و چند گانگی میان طوایف قاجار نگران ترتحکمرانی منسوب کرد تا بدین 
در زمان آقا محمد خان . زیر نظر حکومت ایشان گرداند رااشاقھ باش ھاناآرامی ھای داخلی نگردد و 

بھ معنای ساکن ناحیھ باالی رودخانھ و ساکن ( قبیلھ اشاقھ باش و یوخاری باش دوھ بھ قاجار این طایف
 ھم متحد کرده و باتقسیم شده بود و آقا محمد خان موفق گردید این دو قبیلھ را )یھ پایین  رودخانھناح

.نیروی نظامی خود را استحکام بخشد
رازی در برابر عادلشاه و بھ روایت دیگر  زبان دو محمدخان در سن ھفت سالگی بدلیل جسارت آقا

بروایتی برادرزاده نادر شاه ( کھ از بستگان نادر شاه بود بود، سالگی بھ دختری تجاوز کرده ١۴در 
. گردیداختھ بدستور عادلشاه )بود
ی کھ در باغ ھای اطراف شیراز بھ شکار مشغول ھنگام محمد خان درروز درگذشت کریم خان، آقا

 زند آگاه ساخت، بھ شتاب خود را بھ تھران رسانید و در شاه عمھ اش او را از مرگ بود، ھمینکھ
سپس بھ ساری و استرآباد رفت و با کمک سران اشاقھ باش، .یران گشتاورامین مدعی سلطنت بر 

یدن بھ قدرت را طراحی نمود و والیات گرگان و مازندران و گیالن را تحت رسبراندازی زندیھ و 
آقا محمد خان کھ ھیچگاه خاطرات تلخی را کھ از کریم خان بھمراه .یش قرار دادخوحکمرانی 

اما سال با لطفعلی خان زند کھ جوان بود و شجاع ١۵ یاد نمی برد، از آن زمان بھ مدت ازداشت، 
 آقا برادرزادهمھم ترین این نبردھا، جنگ باباخان . بھ جنگ و تعقیب و گریز پرداخت،بی تجربھ

١٢٠٨سالدر سمیرم و محاصره شیراز و پس از آن محاصره طوالنی کرمان در محمدخان 
یر وی حاج وز خود نشان داد اما از در این جنگھا لطفعلی خان مقاومت زیادی .ھجری قمری است
 ھمان تابستاندر اواخر . شد بھ او خیانت نمود و باعث پیروزی آقامحمدخان،ابراھیم خان کالنتر
یده بودند کھ قشون شاه عقھمھ مردم کرمان بر آن . خان بھ کرمان نزدیک گشتسال قشون آقا محمد

 بھ ترک آن دیار خواھند شد مجبورقاجار در سرمای زمستان کرمان دوام نخواھد آورد و سرانجام 
ی خواندند و فحش ھای رکیکی بھ شاه مو برای ھمین ھر شب بر باالی ابروج کرمان مردم شعر 

وی . این فحش ھا خان قاجار را خشمگین تر کرد.ی دادندمرا مورد تمسخر قرار قجر می دادند و او 
 را تھدید می کرد کھ در صورتی کھ بھ این کار ادامھ دھند، مردمروزھا از بیرون دروازه شھر 

آقا محمد خان چنان بھ خشم آمد . کرد و دیگر مثل بار قبل نخواھد بودخواھدحملھ سختی بھ آن شھر 
از بھ شھر کھ بر اثر خیانت تعدادی از نگھبانان روی داد، دستور داد کھ کوھی بلند فوذنکھ پس از 

ھزاربدستور وی تمام مردان شھر کور شدند و بیست .چشمان مردم کرمان پیش روی وی بسازند
 جفت ھفتادھزارسر پرسی سایکس این تعداد را .(وسیلھ سپاه قاجار تقدیم خان شدجفت چشم بھ 

 گذاشت و جنایتی آزاد ھمچنین آغامحمدخان سربازان خود را در تجاوز بھ زنان شھر .)میخواند
. اسارت گرفتھ شدندبھاموال مردم بھ تاراج برده شد و حتی کودکان نیز .عظیم را رقم زد

یمت بھ سیستان و بلوچستان را داشت ولی با خیانت عز لطفعلی خان زند بھ بم فرار کرد و قصد اما
 آقامحمدخان تحویل داده شد و شاه قاجار او را بھ فرستادگانگیر شد و در راین بھ حاکم بم دست

تا بدانجا کھ پاھای لطفعلی خان را بھ یک سر طناب و سر دیگر را بھ .دادبدترین شکنجھ ھا عذاب 
 بخشی از مسیر کرمان بھ شیراز آن را بروی مسیر بیابانی و ماسھ ھای داغ تا و نداسبی بست

 آن در تھران بھ زندگی لطفعلی خان خاتمھ داد و وعده خود بھ لطفعلی خان را از پس .ندکشاند
. و سرانجام وی را در امامزاده زید تھران دفن کردندساختعملی 

آن را دارالخالفھ ( حکم رانی خویش را در تھران نھاد مقر پس از فتح کامل جنوب ایران در واقع او
سپس با سپاھی گسترده عازم قفقاز گشت تا حاکمان . ساری بودزھنودر حالیکھ پایتخت وی )نامید

شی ر در آنجا با مقاومت سرسختانھ ابراھیم خلیل خان جوانشیر حاکم شوسازدآنجا را مطیع خویش 
.مواجھ شد و سرانجام دست از محاصره این شھر برداشت و بھ تفلیس رفت)باغشھری در قره (

شبھا .با روحانیون دینی بھ نیکی رفتار می کرد و خشک مذھب بود و متعصبوی فردی 
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 باوجود اختھ بودن در حرمسرای وی . نماز شبش فراموش نمی شد، کار زیادوعلیرغم خستگی 
بھھمچنین عالقھ فراوانی . و نام برجستھ ترین آن ھا مریم خانم و گلبانو خانم بودبودندزنھای زیادی 

.ثروت اندوزی داشت

ی بر مناطق گوناگون سرزمین ایران با جنگ یا استانجار حکومتھای پی در پی  زمان دودمان قادر
 سامانھ ای فدرالی با تبعیت از دولت مرکزی دادند و کشور بھمصالحھ از میان رفتند و جای خود را 

رنگھا و ترتیب آنھا در پرچم کنونی ایران از زمان این . گرفتشکلایران دوباره زیر یک پرچم 
بھ جدا شدن منجرقاجاری ایران و روس در زمان فتحعلی شاه جنگ ھا.مانده استار سلسلھ بیادگ

.بخش ھایی از قفقاز از ایران شد
اولین کارخانھ ھای تولید انبوه، تولید . گردیدآَشنایران در زمان این دودمان با دنیای غرب ا

ازی مدرن، خط آھن،  چراغ برق، شھرسازی مدرن، راھستلفن،الکتریسیتھ، چاپخانھ، تلگراف، 
از جملھ (، مدارس فنی بھ روش مدرن )یھ تغییر کاربری دادتعذکھ بعدًا بھ سالن (سالن اپرا 

، و اعزام اولین گروه ھا از دانشجویان ایرانی بھ اروپا )یر بنیاد گردیدکبدارلفنون کھ بھ ھمت امیر 
.رفت شاخھ ھای طب و مھندسی در زمان این سلسلھ صورت پذیدرجھت تحصیل 

 بھ جنگ افزار نوین اروپایی نیز از زمان آنھای ارتش ایران با روش مشق و تجھیز بازساز
. با ناپلیون امپراتور فرانسھ  آغاز شداشفتحعلی شاه قاجار، در قرارداد نظامی 

ین شاھان قاجار و آزادی خواھان، جنبش مشروطھ در ب زمان این سلسھ و بعد از کشمکش بسیار در
شد و بخشی از قدرت شاه بھ مجلس واگذار )پارلمان(ی مجلس دارا شد و سرانجام ایران ایران برپا

.گردید
با انحالل سلسھ قاجار رضا شاه بھ . از دست دادرا رضاخان قدرت ١٢٩٩ قاجار با کودتای سلسھ

 رسیدن بسیاری از وزرا و سفرای دولت قاجاریھ را کھ سلطنترضا شاه پس از بھ .سلطنت رسید
 بودند بھ استخدام درآورد کھ این ارتباط حرفھ ای تا پایان سلطنت قاجاربا از وابستگان خاندان غال

.یز ادامھ یافتنمحمد رضا شاه 

 میالدی١٩سده

، ١٨١۵برای اشاره بھ دوران تاریخی بین سال ھای "یالدیمسده نوزدھم "ی اوقات مورخین از گاھ
اریک ھابس باوم نیز اصطالحی بھ .ول استفاده می کنند ایجھان، آغاز جنگ ١٩١۴کنگره وین تا 

. ساختھ است١٩١۴ تا ١٧٨٩برای اشاره بھ سال ھای بین »یطوالنسده نوزدھم میالدی «نام 
یا و پرتغال نابود شدند و امپراتوری ھای مغول و روم اسپان این سده امپراتوری ھای عثمانی، در

.یدندرسمقدس نیز بھ پایان 
ی، در حالیکھ یک چھارم از جمعیت جھان و یک سوم ناپلئونبریتانیا پس از جنگ ھای ی امپراتور

این امر باعث تقویت یک .یل بھ بزرگ ترین ابرقدرت این سده شدتبدزمین ھا را در اختیار داشت 
.یشبرد تجارت و مبارزه با دزدی دریایی فراگیر شدپصلح بریتانیایی، 

پس از شورش برده ھا در ھاییتی، بریتانیا دزدان .شدیار کمتر یزان برده  داری در کل جھان بسم
  گیری اروپاییان می پرداختند مجبور بھ تسلیم شدن کرد و بھ بردهدریایی بربر را کھ بھ دزدی و 

برده  داری سپس در . کرد تا ھر گونھ تجارت برده را متوقف سازندابالغنیروی دریایی خود 
.ع اعالم شد برزیل ممنووروسیھ، آمریکا 

 صنعتی شد کھ کشورھایی چون آلمان، ژاپن و انقالبیسیتھ، فوالد و نفت موجبات دومین الکتر
با اینحال روسیھ و سلسلھ کینگ در چین .ی ھای زمان کردامپراتورایاالت متحده را تبدیل بھ 

در این دو ین انقالب گام بردارند و در نتیجھ آشوب ھای اجتماعی وسیعی انتوانستند ھمراه با 
. آمدوجودامپراتوری بھ 
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 میالدی بر ایران فرمانروایی ١٨٣۴ تا ١٧٩٧ین شاه از دودمان قاجار بود کھ از دومی شاهفتحعل
. سال عمر کرد68او.کرد
 کوچھ ای کھ بموجب این تولد ھمچنان بنام کوچھ در. تولد فتحعلیشاه شھرستان دامغان استمحل

یمخان زند پس از سرکوب شورش محمد حسن خان قاجار در کر.اشدمولود خانھ مشھور عام می ب
ی آغامحمدخان و حسینقلی خان را مورد لطف و نوازش خویش نامھاشمال ایران، دو پسر وی بھ 

 خود بھ شیراز برد و حکومت دامغان رانیز بھ برادر دیگر باوی محمدخان را .قرار داد
پس از کشتھ .برادر جوانتر آغامحمدخان قاجار بودین قلی خان حسوی فرزند .حسینقلیخان سپرد

لقب اصلی او سلطان صاحبقران بود چرا کھ بیش از . پادشاھی رسیدبھشدن عمویش، فتحعلی شاه 
.) سال را ھم قرن می دانستند٢۵در آن روزگار (ی کردشاھبیست و پنج سال 

 فتحعلی را کھ نام نیای خود  ھنگام تاجگذاری نامبھ اصلی فتحعلی، خان بابا خان بود ولی نام
جنگ ھای ایران و روسیھ در دوره قاجار کھ بھ جدا شدن .یدبرگزفتحعلی خان قاجار بود برای خود 

می توان گفت کھ روند پاره پاره .یران انجامید در زمان این پادشاه رخ داداسرزمینھای قفقاز از 
ش عباس میرزا بود کھ در این جنگھا از  پسر، ولیعھد او.یران با پادشاھی او آغاز شداشدن خاک 

یعھد ولپس پسر او محمد میرزا .ولی عباس میرزا پیش از فتحعلی شاه مرد.ی نشان داددالورخود 
.شد کھ پس از مرگ فتحعلی شاه با نام محمد شاه برتخت نشست

کرد تا  بھ علمای شیعھ و مجتھدین تالش زیادی شدنی شاه پس از بھ قدرت رسیدن با نزدیک فتحعل
شاه  در میان مجتھدینی کھ ھنوز در آرزوی دوران راپایھ ھای مشروعیت قدرت نوپای قاجار 

وی جنگھای ایران و روس .یز موفق بودنصفوی بودند، محکم کند و تا حدود زیادی سلطان حسین 
 فرزند ٢۶٠ ھمسر و ١۵٨ی شود کھ فتحعلی شاه مگفتھ .را بھ دستور و حمایت علما شروع کرد

.شتھ استدا

نخستین امپراتور فرانسھ در )١٨٢٢ مھ ۵ درگذشتھ -١٧۶٩ اوت ١۵زاده ( بوناپارتناپلئون
زماندر آن . خانواده ای پرجمعیت بدنیا آمددرکرسوی در جزیره . بود١٨١۵ تا ١٨٠۴سال ھای 

.ھ در آمد فرانساشغالبود اما بعدھا بھ )واقع در ایتالیای امروزی(جنوااین جزیره جزء حکومت 
ناپلئون کھ در ابتدا سرھنگی گمنام بود پس از انقالب فرانسھ بھ یکباره قدرت گرفت و وارث انقالب 

ین کشور آنجا را از دست حکومت اتریش خارج ادر ابتدا بھ ایتالیا حملھ کرد و با حمایت مردم .شد
وریھ را نیز ضمیمھ ی مصری نیز پایان بخشید و سمملوک ھاسپس بھ مصر رفت و بھ سلطھ .نمود

 را مجلسژوزفوینلوس فرانسھ با کمک دو برادر خود بھدر بازگشت .خاک کشور خود کرد
 و سپس پروس، ھلند، لھستان، بلژیک و نیز سرزمین اتریش. امپراتور نامیدرامنحل کرده و خود 

تغال را ھم بھ در جنگ دریایی با انگلیس شکست خورد اما اسپانیا و پر.یر کردتسخمجارستان را 
ین فی قرارداد طدر این دوران .آنگاه عازم روسیھ شد و تا مسکو پیش رفت. خود افزودمتصرفات
اما چون نتوانست بر الکساندر .نمود کھ با روسھا در جنگ بود ھمکاری  فتحعلی شاهباکن اشتاین

ود را از دست داده  بسیاری از سربازان خکشوردست یابد و در سرمای کشنده این )تزار روسیھ(
 روسیھ آشتی و بھ ایرانیان خیانت بایلسیتتیمان صلح پبود، لذا با روسھا صلح کرد و با بستن 

.نمود
یار دیرین و متفق ناپلئون کھ ( یکی تسخیر اسپانیا ناپلئون بھ گفتھ مورخین بزرگ  ترین اشتباھات بنا

 بود کھ موجبات ضعف وی و کشتھ و یکی لشکرکشی بھ روسیھ)ی نمودمدر جنگھا وی را یاری 
.ی و نیز نارضایتی شھروندان فرانسوی را فراھم آوردوشدن بسیاری از ارتش 

 نمود کھ از خاک ایران برای تسخیر ھند استفاده کند، در امضاء با ایران یک معاھده را ناپلئون
و بھ گفتھ ھای خویش ا.بھ ایرانیان کمک کند)دربرگیرنده گرجستان(قفقازمقابل برای برگرداندن 

 ایران را آموزش نظامی  داد و برای آنھا توپ ھای متحرک و تفنگ ھای ارتشعمل نمود و 
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اما پس از امضا عھد نامھ صلح تلیست با الکساندر اول امپراتور . وارد نمودفرانسھباروتی از 
بھ خیانت وی یھ از کمک بھ ایران در جنگ با روس سر باز زد و فتحعلی شاه قاجار بعد ازروس

.بریتانیا متوسل شد
 رسمی از کنترل نروژ خارج شد و زیر نظر طورگرینلند بھ )١١٩٣(١٨١۵ین در سال ھمچن

.دانمارک رفت
ی عثمانی را اعالم کرد ولی نتوانست در امپراتوراستقالل خود از )١١٩٩(١٨٢١یونان در سال 

.یروز شودپ)١٢٠٧(١٨٢٩جنگ ھای پس از آن تا سال 

دوران .تا پایان سده نوزدھم)١٢١۵(١٨٣٧ سال از، ملکھ امپراتوری بریتانیا  ویکتوریاملکھ
.استتحت سلطنت وی بھ عصر ویکتوریا مشھور 

 با انگلستان داد و در نتیجھ پادشاھی متحد بریتانیا بھ اتحاد پارلمان ایرلند رای بھ ١٨٠١ سال در
ر نظر بریتانیا بود ولی پس از اینکھ اکثریت زی)١٣٠٠(١٩٢٢سالایرلند تا .وجود آمد

یرلندی نشین و اکثریت جمعیت ایرلندی ھا خواستار جدایی از انگلیس شدند، ایالت اشھرستان ھای 
 تا بھ امروز وشھرستان ھای شمالی ھمچنان بھ بریتانیا وفادار ماندند . ایرلند بھ وجود آمدخودمختار

.رلند جدا ھستندتحت عنوان ایرلند شمالی از کشور ای
 کنترل سوئد خارج شد و استقالل خود را از، نروژ )١١٩٣ اردیبھشت ٢٧(١٨١۴ مھ ١٧در

ھر چند این کشور مجبور بھ ادامھ یک اتحاد خصوصی با سوئد شد ولی قانون اساسی .اعالم کرد
افت تا ی گرایی نروژی آن قدر در طول این سده ادامھ یملروند افزایش .آزاد خود را حفظ کرد

.استقالل خود را بھ دست آورد)١٢٨٣(١٩٠۵باالخره نروژ توانست در سال 
ین فرانسھ و انگلیس و متحدانشان بر سر کنترل ب میالدی با شروع کشمکش ھایی ١٩ سده آغاز

 کھ در این زمینھ بھ وقوع پیوستند جنگ ھای ناپلئونی راجنگ ھایی .اروپا و جھان ھم  زمان بود
.در واترلو شکست خورد)١١٩٣(١٨١۵ در سال ناپلئوندر پایان آنھا، می گویند کھ 

 انقالب صنعتی بریتانیا و شاخصھ امپراتوری دوران در بریتانیای کبیر اوج  ویکتوریاییدوره
یعنی )١٢٧٩ تا ١٢١۵(١٩٠١ تا١٨٣٧ غالبًا بین سال ھای رااین دوره .بریتانیا بھ شمار می رود
انقالب موجب گسترش راه آھن بھ کل کشور و پیشرفت ھای .ی دانندمتوریا زمان سلطنت ملکھ ویک

ی زیرزمینی لندن افتتاح شد و المپ ھای الکتریکی پرنور در خیابان ھای مترو.مھم در مھندسی شد
. شدندنصباین شھر 

.فتادندیرگیری از انقالب فرانسھ در اروپا اتفاق اتأثانقالب ھای زیادی با )١٢٢۶(١٨۴٨ سال در
امپریالیسم نو بھ معنای .یالیسم جدید بر دوره پایانی این سده مسلط شدامپرھمچنین مفھومی بھ نام 

در این میان غارت افریقا قابل توجھ . جدید در سطح جھان توسط اروپا بودمستعمراتتملک سریع 
.است

شاه از دودمان قاجار بود وی سومین . میرزا بودعباس قاجار نوه فتحعلی شاه و فرزند  شاهمحمد
. حکومت کرد1848 سال تا بھ سلطنت رسید و 1834کھ در سال 

ی برای مھر فراوانی کھ بھ عباس میرزا داشت پس ولی شاه با اینکھ فرزندان بسیاری داشت فتحعل
پیش . در تاریخ قاجار شاه گمنام و کم اھمیتی استشاهمحمد .از مرگش پسرش را ولیعھد خواند

پس از او پسرش ناصرالدین میرزا و .یران در روزگار او رخ داداجدا شدن افغانستان از زمینھ 
مھد علیا ھمسر محمد شاه و مادر ناصرالدین شاه در روزگار .ینده بر تخت نشستآناصرالدین شاه 

مرگ محمد شاه بھ دلیل بیماری نقرس . بھ نفوذ باالیی در کارھای کشور دست یافتپسرشپادشاھی 
.بود
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 مشاور و وزیر پدرش عباس میرزا بود بھ وزارت کھ ابتدای سلطنتش قائم مقام فراھانی را در
او را )بھ دلیل اقدامات اصالحی وی(ی درباریان، علما فشارھاگماشت اما پس از مدتی بھ دلیلی 

 وی را،ی سخت تحت تأثیر تعالیم صوفیانھ حاجی میرزا آقاسی بودنوجوانمحمد شاه کھ از .کشت
محمد شاه بھ دلیل گرایشات صوفیانھ خودش و . منصوب نمودقائم مقام فراھانیبھ عنوان جانشین 

.ین و علمای مذھبی رابطھ خوبی نداشتمجتھدوزیرش حاجی میرزا آقاسی با 

 از بزرگ فرزند سیدالوزراء میرزا عیسی، معروف بھ میرزا ،یفراھانیرزا ابوالقاسم قائم مقام م
ی بھ دنیا قمر ھجری 1193در سال .از مردم ھزاره فراھان، از توابع اراک بودسادات حسینی و 

در آغاز جوانی بھ .آموختآمد و زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداولھ زمان را 
.دادخدمت دولت درآمد و مدتھا در تھران کارھای پدر را انجام می 

چندی در دفتر عباس میرزا ولیعھد بھ .یجان بود، رفتآذربا بھ تبریز نزد پدرش، کھ وزیر سپس
 ھای جنگی با او ھمراه شد و پس از آنکھ پدرش انزوا گزید، سفرنویسندگی اشتغال ورزید و در 

 میرزا بزرگ آغاز کرده بود، ،نظم و نظامی را کھ پدرش. گرفتعھدهپیشکاری شاھزاده را بھ 
سی سپاھیان ایران را منظم کرد و در بسیاری از  فرانسوی و انگلیمستشارانتعقیب و با کمک 

. روس شرکت داشتوجنگھای ایران 
 مقام درگذشت و بین دو پسرش، میرزا ابوالقاسم و قائم ھجری قمری میرزا بزرگ 1237 سال در

 افتاد و حاجی میرزا آقاسی بھ حمایت میرزا موسی نزاعمیرزا موسی، بر سر جانشینی پدر 
یجھ نرسید و سرانجام میرزا ابوالقاسم بھ امر فتحعلی شاه بھ جانشینی نت او بھ برخاست، ولی اقدامات

و لقب سیدالوزراء و قائم مقام را بدست آورد و بھ وزارت نایب ا.یازات او نائل آمدامتپدر با تمام 
مقام و از ھمین تاریخ بود کھ اختالف حاجی میرزا آقاسی و قائم.یعھد ایران رسیدولالسلطنھ 

"خودی (بزیمکی "ین اختالف نھمچ "بیگانھ (اوزگھ "و )  ذاتا کھقائم مقام .بھ وجود آمد)
پس از یکسال وزارت در .مردی بینا و مغرور بود با بعضی از کارھای ولیعھد مخالفت می کرد
اری  در تبریز بھ بیک راسالاثر تـلقین بدخواھان بھ اتھام دوستی با روسھا از کار برکنار شد و سھ 

.گذراند
 ھجری قمری دوباره بھ پیشکاری 1241 سال در پس از سھ سال معزولی و خانھ نشینی، اما

 ھجری قمری فتحعلی شاه بھ 1242 سال در.آذربایجان و وزارت نایب السلطنھ منصوب شد
یون و سرداران و سران ایالت و عشایر ترتیب روحانآذربایجان رفت و مجلسی از رجال و اعیان و 

عمومدر این مجلس تـقریبا عقیده . بھ مشورت پردازندروسھا،، تا درباره صلح یا ادامھ جنگ با داد
 مقام بر خالف عقیده ھمھ با مقایسھ نیروی مالی و نظامی طرفین، اظھار قائماما .بھ ادامھ جنگ بود

 ثابت شد، این نظر، کھ صحت آن بعدھا بر ھمھ. باید با روسھا از در صلح درآمدناچارداشت کھ 
با روز ھمھمھ ای در مجلس انداخت و جمعی بر وی تاختند و او را بھ داشتن روابط نھانی آندر 

.روسھا متھم کردند
جنگ با روس ادامھ یافت و بھ شکست ایران . شداعزام دوباره از کار برکنار و بھ خراسان پس

 میالدی قوای روس بھ 1827امبر  ھجری قمری برابر با نو1243سالدر ماه ربیع الثانی .انجامید
شاه قائم مقام را از خراسان خواست و دلجویی کرد .یچ تا تبریز پیش رفتندپاسکووفرماندھی گراف 

.نمودی الزم و اختیار نامھ عقد صلح بھ نام ولیعھد، بھ تبریز روانھ دستورھاو با 
رد و در ضمن معاھده، تـزار  روس، جدیت فراوان کبایرزا ابوالقاسم در کار صلح و عقد معاھده م

ی را با وجود برادران بزرگ و مقـتدر دیگر در پادشاھرا حامی خانواده عباس میرزا ساخت و 
.کردفرزندان او مستـقر 

 میالدی بھ خط قائم 1828 فوریھ 21ی قمری برابر ھجر1243 ترکمنچای در پنجم شعبان عھدنامھ
د حامل نسخھ عھد نامھ بود، بھ تھران آمد و درباره آن  کھ خومقام،مقام تـنظیم و امضا شد و قائم 

  شش کرور تومان غرامت را کھ مطابق عھد نامھ بایستی بھ دولت .دادرا توضیحات الزم 
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 دیگر بھ پیشکاری آذربایجان و وزارت ولیعھد بھ تبریز مراجعت بارروس پرداخت شود، گرفت و 
.کرد
 برای دفع فتـنھ یاغیان افغانی عازم ھرات شد و نھالسلط ھجری قمری نایب 1249 اوایل سال در

 میرزا کھ بیماری سل داشت، در مشھد بستری شد و فرزند خود، عباس.قائم مقام را نیز ھمراه برد
ھرات در محاصره بود کھ عباس میرزا درگذشت و قائم . ھرات کردفتحمحمد میرزا، را مامور 

مد خان افغانی عھدنامھ صلح بست و بھ تھران  نمی دانست، با یارمحصالحمقام کھ جنگ را 
 ھجری قمری بھ تھران وارد شد و در ھمان ماه 1250یرزا در ماه صفر سال ممحمد .بازگشت

مقام با بھ جای پدر برپا شد و ولیعھد ایران بھ فرمانروایی آذربایجان و قائماوجشن ولیعھدی 
. عازم تبریز شدنداووزارت 

این . ھجری قمری در اصفھان درگذشت1250سال شاه در جمادی االخر ی نگذشت کھ فتحعلیچند
قائم مقام جھانگیر میرزا و .یمت بھ پایتخت را کردعزخبر بھ آذربایجان رسید و محمد شاه قصد 

 در قلعھ اردبیل زندانی بودند، نابینا کرد و وسایل جلوس او را کھخسرو میرزا، دو برادر شاه، را 
مقام  در تبریز، خطبھ بھ نام او خوانده شد و شاه بزودی بھ ھمراھی قائمرجب،ه در ما.فراھم آورد

 برگزار و  راتاجگذاریمراسم  شعبان بھ تھران وارد شد و مجددًا 14 حرکت کرد و روز تھرانبھ 
  ظل السلطان، فرمانفرما، ملک آرا، رکن .  با منصب صدارت مشغول مملکتداری شدمقامقائم 

 صدارت خدمت،اما با این ھمھ .اعمام شاه و گردنکشان دیگر را بھ جای خود نشاند و سایر الدولھ
 انگیزیھای بیگانگان، فتـنھ نپایـید و سختگیریھای او و سعایت حاسدان و مخصوصا یمحمد شاه دیر

 داد او را در باغ نگارستان، دستورعاقبت شاه را بر وی بدگمان کرد تا در سال دوم سلطنت خود 
 خفھ کردند و بدین قرار بھ زندگانی مردی روزالقی خانواده سلطنتی، زندانی و پس از چند محل یـی

. بود، پایان داده شدزمانکھ از بزرگان ایران و ابلغ المترسلین آن 
 رسالھ و نامھ ھای دوستانھ و عھد نامھ ھا و چند رسائل و منشآت قائم مقام، کھ حاوی مجموعھ

 مقدمھ ای بر آن نوشتھ، بھ اھـتمام شاھزاده فرھاد میرزا الشعراءمـلک وقفنامھ ھاست و محمود خان 
.ی در تھران چاپ شده استقمر ھجری 1280در سال 

یک دیپلمات صحیح و با " و عزم ثابت و خالصھ فکر مقام مردی فوق العاده باھوش و صاحب قائم
احوال سیاست ھمسایگان  و تجارب خود، بھ اوضاع و اطالعات  بھ واسطھ .بود"معنی ایرانی 

در مزاج شاه . کاردینال مازارن بر لویی چھاردھم آگاه بودتسلطتایران بھ خوبی آشنا و بھ قدر
 محال بود از او امتیازاتی کھ بھ ضرر دولت باشد، بھ دست حالجوان ایران نفوذ داشت و با این 

.آورد
.توان در امور داخلی ایران رخنھ کرد ممکن نیست باست،یسیھا یقین داشتند تا او مصدر کار انگل

یخ در ایران سیاحت می کردند، مانند لیوتـنان کونولی، دکتر تارنویسندگان انگـلیسی، کھ در آن 
ین ستایش، قائم مقام را بھ دوستی با روسھا و تحریک عباس میرزا، عوولف و فریزر، ھمھ در 

طرح نقشھ تصرف ھرات متھم می کنند و یچی از نصایح دوستان انگلیسی و سرپنایب السلطنھ، بھ 
ی فوق العاده خود را نسبت بھ این مرد بزرگ، کھ در آن ھنگام تـنھا کسی بود دشمنحس بدبینی و 

. ایران را بھ خوبی اداره کند، پنھان نمی دارندتوانستکھ می 

قالب تا پایان این این ان. انقالب صنعتی بھ وجود آمدآلمان بسیاری از کشورھای اروپایی بھ ویژه در
. در تمامی سطح قاره گسترش پیدا کردراه آھنسده با ساخت کارخانجات و 

 دوره ویکتوریایی قابل مشاھده بود ولی در میانھ این در چند کھ تأثیر رومانتیسم تا حدود زیادی ھر
 نظرات بسیاری از اکتشافات علمی مثل نظریھ تکامل داروین و.شدسده با مخالفت ھای جدی مواجھ 

ی کھ تا حدودی از انقالب صنعتی تأثیر گرفتھ بودند، باعث فرانسواگوست کنت فیلسوف 
نظریھ آن .کھ شاخصھ ادبی آن ناتورالیسم می باشد گردید)پوزیتیویسم(ید جدقدرت گیری عقل گرایی 

ی  دھیادی از فلسفھ جبرگرا و علم ژنتیک گرفتھ بود، بر روی اھمیت محیط در شکلزکھ تأثیر 
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ھمانطور کھ امپرسیونیسم در ھنر نماینده چنین . رمان ھای فرانسوی جدید تأکید داشتوانسان 
.یدگاھی استد

شاه ویکتور امانوئل دوم .تشکیل شد)١٢٣٩اسفند٢۶(١٨۶١ مارس ١٧ی ایتالیا در جمھور
لو بنسو دی کنت کامی.یره را تحت یک ملت با ھم متحد سازدجزتوانست استان ھای ایتالیایی شبھ 

(١٨٧٠شھر رم تا سال . مھمی در طرح ریزی این اتحاد داشتندنقشکاوور و جوزپھ گاریبالدی 
در این سال ارتش ایتالیا از طریق راه پورتا پیا بھ استان واتیکان .بودتحت کنترل پاپ )١٢۴٨

.برد گاندولفو پناه  بھ ایتالیا ضمیمھ شد ولی پاپ از امضای پیمان سر باز زد و بھ دژرم.وارد شدند
ی زندگ حکمی اعالم کرد کھ طبق آن ھرگونھ مشارکت کاتولیک ھای ایتالیایی در  طیاز آنجا

(١٩١٨ سال ازترنتینو و تیرول جنوبی در سده بعدی و پس .سیاسی معادل ارتداد بھ شمار می  آید
یا کھ توسط ویکتور یتالااین چنین شد کھ روند متحدسازی .بھ خاک ایتالیا ضمیمھ شدند)١٢٩۶

.یدرسامانوئل دوم در سلسلھ ساووی طرح ریزی شده بود بھ سر انجام 

 پروس و کنفدراسیون جرمن شمالی توسط اتو اتحادامپراتوری آلمان با )١٢۴٩(١٨٧١ سال در
ادامھ یافت و با عنوان رایش )١٢٩۶(١٩١٨ تا سال قدرتمنداین کشور .ون بیسمارک بھ وجود آمد

 استان ھای جدید زیادی را طی جنگ ھای مبتکرانھ کوتاه و توانستبیسمارک .ھور شددوم مش
-او با اتریش ھم پیمان شد تا دانمارک را شکست دھد و ناحیھ شلزویگ.آورددیپلوماتیک بھ دست 

را آغاز کرد و پیروز شد اما ) پروسیان-آسترو(او جنگ اتریش و پروس . کندتصرفھولشتاین را 
سپس پروس وارد جنگ فرانسھ و پروس . برای این بود کھ ایتالیا طرف آلمان را بگیردطفقاینکار 

( پروسین-فرانکو( .سازدشد و توانست شکست کاملی بھ فرانسھ وارد )١٢۴٨-۴٩(١٨٧٠-٧١)
 عنوان بھویلھلم اول بھ عنوان آخرین توھین بھ فرانسوی ھا در کاخ ورسای در قلب فرانسھ 

ی کھ فرانسھ زمانامپراتوری آلمان تا پایان جنگ جھانی اول یعنی . سوگند خوردامپراتور آلمان
.توانست در پیمان ورسای تالفی بکند در اوج خود بود

ی رومانی، صربستان و مونتنگرو استقالل کشورھاپیمان سن استفانو بھ )١٢۵۶(١٨٧٨ سال در
می این رویدادھا با شکست امپراتوری تما. دست آوردبھبلغارستان نیز پادشاھی خودمختار .داد

کنگره .ممکن شد))١٢۵۵-۵۶(١٨٧٧-٧٨( عثمانی وعثمانی توسط روسیھ در جنگ روسیھ 
 قدرت گیری مجدد مسلمانان در منطقھ و کم شدن ارزش باعثبرلین کھ در ھمان سال برگذار گردید 

.پیروزی روسیھ شد

یکاآمرقاره
 شرق و غرب آمریکا را با ریل بھم )١٢۴٧(١٨۶٩و در سال کوبیدن میخ طالیی در ایالت اوھای

.وصل کرد
این .آغاز کرد)١١٨١(١٨٠٣یالت لوییزیانا در سال ایاالت متحده گسترش خود را با خرید ا

ی بوماین کار با انقیاد و پراکنده  سازی آمریکایی ھای . ھدف نھایی کشور تلقی شدعنوانگسترش بھ 
 جدید مھاجرانت متحده با ساخت راه آھن ھایی در سراسر قاره و جذب گسترش ایاال.ھمراه بود

با این . شدکشفدر کالیفرنیا طال )١٢٢۶ بھمن ۴(١٨۴٨ ژانویھ ٢۴در تاریخ .افزایش یافت
میلیون ھا نفر از .شدندکشف، در طول سده افراد زیادی برای یافتن طال و نقره بھ آنجا سرازیر 

ین امر باعث توسعھ مناطق غربی ا مناطق غربی آمریکا ھجوم آوردند و مردم بھ معادن و شھرھای
کالیفرنیا در تاریخ . فرھنگ جدید شدندجذبچینی ھای زیادی بھ کالیفرنیا آمدند و .در آن زمان شد

این گسترش بھ تدریج .یالت جدید پذیرفتھ شدابھ عنوان )١٢٢٩ شھریور ١٨(١٨۵٠ سپتامبر ٩
ی قانونی در ایالت ھای غربی کرد زیرا این مشکل  دارابلھ با مسألھ برده کشور را مجبور بھ مق

.می شد»ایالت ھای برده  دار«و »یالت ھای آزادا«باعث بھ ھم خوردن تعادل بین 
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 یکی از بزرگ ترین رھبران آمریکا کھ جنگ داخلی متحده،، رئیس جمھور ایاالت  لینکلنآبراھام
 را بھ او امروزه .در دوران او اتفاق افتاد)١٢۴٣ تا ١٢٣٩(١٨۶۵ تا١٨۶١ایاالت متحده از سال 

یروی بخار در ندر ھمین زمان، آمدن .عنوان یکی از بزرگ ترین رھبران جھان غرب تلقی می کنند
١٨٧٨در سال .کردکنار انقالب صنعتی رو بھ رشد، گسترش شدیدی در کارخانجات صنعتی ایجاد 

 یک دھھ سیستم طولبرق جدید خود را بھ نمایش گذاشت و در توماس ادیسون المپ )١٢۵۶(
 تدریج بھ خارج از ایاالت بھتأثیر اقتصادی .توزیع برق بزرگی را در تمام کشور راه اندازی کرد

.یدا کردپمتحده و بھ سمت اقیانوس آرام و آمریکای التین گسترش 
الم استقالل استان تگزاس مکزیک  تکزاس با اعانقالب)١٢١۴ مھر ١٠(١٨٣۵ اکتبر ٢ تاریخ در

 آنا استقالل را با انتصاب خود بھ سمت دیکتاتور جمھوری سانتا.از دولت مکزیک بھ وقوع پیوست
 آالمو، ژنرال سام ھاستون توانست در نبرد سان جاسینتو شکست نبردپس از .مکزیک اعالم کرد

جمھوری تکزاس ھمچنان در .ر کند سازد و سانتا آنا را شخصًا دستگیواردبزرگی بھ مکزیکی ھا 
بھ ایاالت متحده )١٢٢٣(١٨۴۵ توسط مکزیکی ھا بود تا اینکھ در سال اشغالخطر فروپاشی و 

.شدضمیمھ 
یا و پرتغال بھ تبع ایاالت متحده شروع بھ انقالب و اسپان پس از آغاز سده، مستعمره ھای درست

و حاصل آنھا تشکیل کشورھای مستقلی ھمچون  موفق بودند انقالب ھااین .اعالم استقالل کردند
٧در تاریخ .بود)١٨١٨(یکای شمالی و شیلی در آمریکای جنوبی آمردر )١٨٢١(مکزیک 
.امپراتوری برزیل نیز استقالل خود از پرتغال را اعالم کرد)١٢٠١یور شھر١۶(١٨٢٢سپتامبر 
ف ایاالت متحد آمریکا دارای التین در طول سده نوزدھم بر خالآمریکای ی کشورھااما این 

این مسألھ موجب دخالت قدرت ھای اروپایی بھ ویژه بریتانیای کبیر در .ی نبودندباثباتدولت ھای 
چھار .شددر پایان سده نوزدھم ایاالت متحده نیز وارد این میدان . داخلی این کشورھا شدامور

١٨٧٠ تا ١٨۶۴سالانتین و اروگوئھ از مستعمره پیشین اروپایی با نام ھای پاراگوئھ، برزیل، آرژ
. ائتالف سھ  گانھ شدندجنگوارد خونین ترین جنگ تاریخ آمریکای التین بھ نام )١٢۴٨ تا ١٢۴٢(

یتانیای کبیر بود بھ آرامی ولی با اطمینان توسعھ پیدا بر بخش از قاره آمریکا کھ ھنوز در دست آن
.شد)١٢۴۵(١٨۶٧در کانادا در سال  آمدن حکومتی وجوداین توسعھ باعث بھ .کرد

جھان دیگر مناطق
، بھ شکلی اعم از استعمار امپریالیسم یا جنگکھ دیگر مناطق جھان کمتر جایی وجود داشت در

ی اروپایی در آن مناطقی کھ قدرت سلسلھ کینگ در قدرت ھا.تحت تأثیر غرب قرار نگرفتھ باشد
ین دول اروپایی و چین در گرفت کھ از این میان  جنگ بچند.چین ضعیف شده بود نفوذ کردند
ژاپن کھ با زور .را می توان نام برد) فرنچ-سینو(ین و فرانسھ چجنگ اول و دوم تریاک و جنگ 

. سوی تجارت با غرب باز کرده بود وارد دوران صنعتی  شدبھدروازه ھای خود را 
در این میان روسیھ مجبور . کردی را آغازمرکزی روسیھ گسترش خود بھ سوی آسیای امپراتور

این کش و .یتانیایی ھا از حملھ روس ھا بھ ھندوستان بیم داشتندبربھ مقابلھ با بریتانیا بود زیرا 
. معروف شدبزرگقوس ھا بھ بازی 

 کاھش پیدا کرد و کشورھایی ھمچون یونان و بھی تحت کنترل امپراتوری عثمانی شروع نواح
دلیل آن تا . در جنگ کریمھ با روسیھ جنگیدندفرانسھبریتانیا و .ندمصر از کنترل آن خارج شد

. بھ توان مقابلھ عثمانی با روسیھ تردید داشتندنسبتحدودی بھ خاطر این بود کھ آنھا 
 طور کامل از استعمار اروپاییان جان سالم بھ در برده بھیقا کھ در ابتدای سده نوزدھم تقریبًا افر

ھجوم بھ سمت افریقا در دھھ ھای . کامل تحت تسلط آنھا در آمدطوره بھ بود، در پایان این سد
.آغاز شد)١٢٧٨ تا ١٢۵٨حدودًا از (١٨٩٠ تا ١٨٨٠

. بود١٩یتانیا ابرقدرت سده برامپراتوری 
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١٨٠٠دھھ
ی ایرلند بھ ھم پیوستند تا پادشاھی متحد را بھ پادشاھپادشاھی بریتانیای کبیر و ):١١٧٩(-١٨٠١

.ود آورندوج
یاالت متحده و کشورھای بربر شمال افریقا اجنگ ھای بربری بین ):١١٧٩-٨٣(-١٨٠١-٠۵

ی را کھ فرانسھ ادعای مالکیت آنھا را داشت بھ شمالایاالت متحده سرزمین ھای ):١١٨١(-١٨٠٣
یانوس ین حرکت ایاالت متحده در گسترش بھ سوی غرب و اقاولاین خرید .ھمراه لوییزیانا خرید

یی روشن آمریکا کھ شامل ضمیمھ  سازی و غلبھ بر خاک نھااین کار طبق ھدف .آرام بود
.یکایی ھای بومی بود انجام شدآمرسرزمین ھای مکزیک، بریتانیا و 

ایجاد جمھوری ھاییتی ):١١٨٢(-١٨٠۴
.یس اول ایجاد شدفرانسامپراتوری اتریش توسط ):١١٨٢(-١٨٠۴

ی مصر توسط محمد علی  سازآغاز مدرنیزه ):١١٨٣-١٢٢۶(-١٨٠۵-۴٨
.ی پیمان لونویل از بین رفتامضاامپراتوری روم مقدس با ):١١٨۴(-١٨٠۶

. این کشور را از سوئد گرفتفنالند،روسیھ در جنگ ):١١٨۶-٨٧(-١٨٠٨-٠٩

١٨١٠دھھ
)افریقای جنوبی(زولویری شاکا در پادشاھی  گقدرت):١١٩۴(١٨١۶
از دانشجویان و . بھ نام دانشگاه برلین بھ وجود آمدجھاناولین دانشگاه تحقیقاتی ):١١٨٨(-١٨١٠

. بوده اند می توان ھگل، مارکس، بیسمارک و اینشتین را نام بردآناستادانی کھ تا بھ حال در 
. آنچنان موفق بود کھ در تمامی جھان از آن الگوبرداری شدآلماناصالحیھ دانشگاه 

ی استقالل طلبانھ مکزیک و آمریکای جنگ ھاپس از ):١٢٠٨ تا ١١٨٨(-١٨١٠-١٨٢٠دھھ
 را از چنگ امپراتوری ھای اسپانیا و پرتغال آزاد خودجنوبی بسیاری از مستعمرات آمریکای التین 

.ساختند
یاالت متحده و بریتانیای کبیربعلت مسائل اقتصادیا بین ١٨١٢جنگ ):١١٩٠-٩٣(-١٨١٢-١۵

. در گرفتکانادادر شمال شرق آمریکا وجنوب شرقی 
یتانیای کبیر و امپراتوری روسیھ بر سر کنترل برکشمکش بین ):١١٩١-١٢٨۵(-١٨١٣-١٩٠٧

. یاد می شودبزرگآسیای مرکزی کھ از آن بھ عنوان بازی 
و روسیھ ی است کھ بھ رقابت ھای سیاسی و نظامی دو امپراتوری بزرگ بریتانیا نامی بزرگباز

. آسیای مرکزی داده شده استدرتزاری 
. و تا انقالب اکتبر روسیھ ادامھ داشتشدین رقابت ھا از اوائل قرن نوزدھم شروع ا

.امضا شدروسیھوایرانبینیالدیم١٨١٣در سال گلستانمعاھده
ظامی ایران، بھ دنبال قتل تسی تسیانف،ی تقویت قوای نبرا زمان با فعالیت ھای گاردان انگلیسی ھم
)Tsitsianof( روسیھ بھ عھده گوداوویچ سپاه فرماندھی )Goudawitch(افتاد .

.اما شکت خورد و برگشت. بھ ایروان حملھ بردناغافلق بھ صورت .ه١٢٢٣یچ در سالگوداوو
رھسپار شد و طی چند نبرد در اطراف نخجوانبھتبریزیھ ازروسبرای تنبیھ سپاه عباس میرزا 

.سپاھیان روس را مغلوب کردگوگچھدریاچھ وایروانشھر
علیھ روسھا شورش کرد و جمع زیادی از یرواناحسین خان قاجار حاکم .ق.ه ١٢٢۵ سال در

مقارن با خروج )ق.ه ١٢٢۵-١٢٢۶(این روزھا .کردتھراناسیری گرفت و عازم روسھا را بھ 
.یات نظامی انگلیسی بھ ایران استھگاردان از ایران و ورود

 شامل ارمنستان و تمام آذربایجان و قسمتی از گلستانی ایران و روس قبل از معاھده مرزھا
.گرجستان بوده است



277

تصرفھ در تصرف  با این شرط کھ سرزمین ھای مشدند این زمان روسھا خواستار صلح با ایراندر
دولت .را بدھدعثمانی اجازه عبور از داخل کشور برای حملھ بھآنھابھ بماند و نیز ایرانآنھا باقی 

.تقاضا را نپذیرفتین اقاجاری ایران 
 در ، اوی کھ میان انگلیس و روسیھ ایجاد شده بوددوستعلت رابطھ  از ورود سرگور اوزلی بھپس

 برقرار کند و خواستار آن بود کھ افسران انگلیسی کھ درصلحایران و روسیھ، بینپی آن بود کھ 
.با روسیھ دست بردارندجنگسپاه ایران بودند از 

مقیم رود ارسکناراصالندوز ایران در محلسپاه بھ اصرار عباس میرزا ادامھ یافت و جنگ
اگرچھ سپاه ایران مقاومت . بھ اردوی ایران حملھ کردندیرانھغافلگھنگام روس ھا در این .شدند

سپاه ایران پیش آمد، نیروھای ایرانی مجبور بھ اختالفاتی کھ بین بھ علت امازیادی نشان دادند 
.شدندتبریزینی بھ سمتنشعقب 

ت ین است کھ ھمواره دولت قاجار بھ یک دولایکی از عللی کھ موجب شکست قوای ایران شد 
.ت بکندب دولت از سرزمین ایران حفاظت و مراقآندل می بست و انتظار داشت بیگانھ اعتماد و 

چون عباس میرزا در . انگلیس و زمانی ھم بھ روسیھبھگاھی گاھی بھ فرانسھ اعتماد می کردند 
بودند کھ  انگلیسی ھا در صدد ند،را در خطر می دیدیس منافع خود انگلگذشتھ فتوحاتی کرده بود کھ 

.بگیرندی شدن جنگ ھای روسیھ و ایران را طوالنبھ نحوی جلوی 
از سوی .یج ایالت ایرانی آنھا را بھ شورش واداشتندتھین دلیل با نیرنگ ھای گوناگون ضمن بھم

. روس قرارداد صلح امضا کندوداشتند کھ ایران دیگر اصرار 
در .مورد تھدید قرار دادیجان را از ھر دو طرفاآذرب سپاه روسیھ پس از فتح اصالندوز، فرمانده

میان شاه ایران کھ درصدد آماده در این.یز سر بھ شورش گذاشتندنترکمانان خراسان این زمان 
علت اوضاع نا آرام در چند جبھھ تقاضای  نیروھای روسیھ بود بھسرکوبکردن سپاھی برای 

درن قرار داد داشتند کھ در مواقع خطر سرباز ھای انگلیسی ایرایس ھا از یک سو با انگل.صلح کرد
 بوجود روس ھاورود سرگور اوزلی و رابطھ دوستی کھ با ولی پس از .لباس ایرانی با دشمن بجنگد

ضعف قوای .فراخواندخود را از جبھھ ھا  سربازان ،با روس ھا گذاشتھ بودکھ آورده بود و قراری 
ی شاه قاجار را مجبور بھ فتحعل،لی و نا بسامانی در آذوقھ و مھماتنظامی ایران، شورش ھای مح

.صلح با روس ھا کرد
تھران عازم  سرگور اوزلی نیز بھ عنوان واسطھ ازوابوالحسن ایلچی بھ عنوان نماینده یرزام

ونناپلئو کشمکش با این زمان سخت گرفتار درگیریدردولت روسیھ نیز چون .روسیھ شدند
در قریھ گلستان از قرارداد صلح.یھ و تقاضای صلح استقبال کردروسبناپارت بود از رسیدن سفیر 

سرگور اوزلی، نماینده )فضولناظر و(وساطت و شفاعت این عھدنامھ بھ . شدمنعقدمحال قره باغ 
 خان ابوالحسننیرو ھای گرجستان و نماینده تھران میرزایشچوف  در مقام فرماندھی ردروس 

.شدفصل و یک مقدمھ امضا در یازده )ق.ه ١٢٢٨( شوال ٢٩ایلچی بھ تاریخ 
امضا رسیده و اولین  کھ در تاریخ ایران بھاست گلستان یکی از شوم ترین معاھداتی عھدنامھ

ھدنامھ این ع.یک دولت اروپایی بستھ اند شدت بی خبری باازاست کھ اولیای ایران عھدنامھ شومی 
جنگی با فرانسھ بودند، نھ تنھا از گرفتاری ھای  در بدترین شرایطروس ھاسبب شد با وجود این کھ 

عھدنامھ گلستان سبب .جدیدی بھ متصرفات خود اضافھ کنندھای شده بلکھ سرزمین آسودهایران 
 دست ازمال رود ارس تغییر کند و بسیاری از نواحی شمرزھای طبیعی ایران  برای اولین بارشد

.خارج شودایران
: ازعبارت اند جملھ مناطقی کھ از ایران جدا شد از

 از والیات تالش را کھ بالفعل در ھرجا وباکو، دربند، قبایروان، ش موشکی، خانات، گنجھ باغ، قره
.گرجستانو داغستانھمچنین .. روسیھ بودتصرف
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انجمن اروپا کوشید تا این نقشھ را . دیگر رسم کردبارروپا را کنگره وین نقشھ ا):١١٩٣(-١٨١۵
 موج آزادی خواھی و ملی گرایی کھ رفتھ رفتھ سراسر قاره را فرا برابرپیاده کند ولی نتوانست در 

.کندمی گرفت مقابلھ 
ص کردسرنوشتشکست ناپلئون در واترلو، ):١١٩٣(-١٨١۵ از آن . جنگ ھای ناپلئونی را مشخ
.طول کشید)١٢۴٨-١٨٧٠سالوران صلح بریتانیایی آغاز شد کھ تا پس د

 بھ سلطنت رسید و آن را تبدیل بھ بزرگ  زولوشاکا در پادشاھی ):١١٩۴-١٢٠۶(-١٨١۶-٢٨
.ترین پادشاھی افریقای جنوبی کرد

.ی ھند شرقی بریتانیا ساختھ شدکمپانشھر مدرن سنگاپور توسط ):١١٩٧(١٨١٩
یکا برای برده ھای آزادشده آمرلیبریا توسط انجمن اسکان دھی ):١١٩٨(-١٨٢٠١٨٢٠دھھ

.آمریکایی ایجاد شد
،ین کشور توانست پس از جنگ برای استقاللاولیونان بھ عنوان ):١١٩٩-١٢٠۵(-١٨٢١-٢٧

.سازدخود را از دست امپراتوری عثمانی آزاد 

١٨٣٠دھھ
 روس وارد جنگ شده بود کھ منجر بھ امضاییون، ایران باروحان فتوی و فشار بھ

از سوی فتحعلی شاه .بین روسیھ و ایران شد)میالدی(١٨٢٨ فوریھ ٢١در ترکمنچایعھدنامھ
.داشتند میرزاعبدالحسن خان و آصف الدولھ و از سوی روسیھ تزاری ایوان پاسکویج حضور قاجار،

 ایروان، مناطق خاناتده گلستان در قفقاز شامل طی این قرارداد قلمروھای باقی مانده ایران از معاھ
یران حق کشتی  رانی در دریای ا.تالش و اردوباد و بخشی از مغان و شروان بھ روسیھ واگذار شد

بر طبق این قرارداد . روسیھ شدبھ کرور طال ١٠مازندران را از دست داد و ملزم بھ پرداخت 
.یت کندحمامیرزا روسیھ قول داد از پادشاھی ولیعھد وقت عباس 

. و آن را اشغال کردبردهفرانسھ بھ الجزایر یورش ):١٢٠٨(-١٨٣٠
. ھلند موجب تشکیل کشوری بھ نام بلژیک شدمتحدانقالب بلژیک در پادشاھی ):١٢٠٨(-١٨٣٠
ین رفتھ و کشورھای کلمبیا، اکوادور، ونزوئال و بجمھوری کلمبیای بزرگ از ):١٢٠٨(-١٨٣٠
.ای آن را گرفتندپاناما ج
 برده  داری در سراسر امپراتوری بریتانیا را ھرگونھقانون منع برده  داری، ):١٢١١(-١٨٣٣

.ممنوع کرد
یا اسپانجنگ ھای کارلیست در ):١٢١١-۵۴(-١٨٣٣-٧۶

. طور رسمی پایان یافتبھتفتیش عقاید در اسپانیا ):١٢١٢(-١٨٣۴
یک باعث شد تا جمھوری تکزاس برای مدت مکزتکزاس در انقالب ):١٢١٣-١۴(-١٨٣۵-٣۶

.زمان کمی بھ وجود آید
یکتوریا کھ قلھ رفیع امپراتوری بریتانیا ودوران سلطنت ملکھ ):١٢١۵-٧٩(-١٨٣٧-١٩٠١

.استقلمداد می شود و بھ عصر ویکتوریا مشھور 
ی منجر بھ ایجاد یالت ھای متحد آمریکای مرکزاجنگ داخلی در ):١٢١۶-١٨(-١٨٣٨-۴٠

. نیکاراگوئھ و کاستاریکا شدھندوراس،کشورھای گواتماال، السالوادور، 
 چین، کشورھای بریتانیای کبیر، فرانسھ، درپس از دو جنگ تریاک ):١٢١٧-٣٨(-١٨٣٩-۶٠

.ین گرفتند و سلسلھ کینگ رو بھ زوال رفتچایاالت متحده و روسیھ امتیازات زیادی از 

١٨۴٠دھھ
.آمدنیوزیلند بھ وجود ):١٢١٨(-١٨۴٠
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.یران ادعای پیامبری کرداشخصی بھ نام باب در ):١٢٢٢(-١٨۴۴
 ھجری قمری ١٢٣۵ملقب بھ باب، در اول محرم سال )1850–1819(ید علی  محمد شیرازیس

شخصیّت او شارع دین بابی است و بھائیان او را مبشر دین بھائی و اولین . شدمتولددر شیراز 
.ی دین بھائی می دانندمحور

»هللامن یظھره ا« بوده بعد از او از طرف خداوند توسط قرار خود را بشارت دھنده آئینی دیگر کھ او
 و او بھ کرات در آثار خود بھ نزدیکی ظھور من یظھره اهللا اشاره کرده استفرستاده شود، معرفی 

(می کند ان میرزا حسینعلی نوری است کھ او را بھاءاهللا  بھاییان، من یظھره اهللا ھماعتقادبھ .
از .یرکبیر، تیرباران شدامید علی محمد شیرازی شش سال بعد در تبریز بھ فرمان س.دی خواننم

.اشاره کرد »ید ذکرس«و »مبشر امراهللا«و »نقطھ اولی«القاب وی می توان بھ 
وی مدتی در بوشھر .ی بود میرزا رضای شیرازی مردی شیرازپسرید علی  محمد شیرازیس

 سالگی جھت زیارت بھ عراق سفر نموده ودر شھر کربال با ٢١در .ییش بودداشاگرد تجارتخانھ 
 ماه بھ ایران بازگشت و بھ ١١ی پیشوای مکتب شیخیھ چند بار مالقات نمود پس از رشتسید کاظم 

. مشغول شدتجارت
یدی را در زیر مجموعھ شیعھ بنیان نھاد کھ  جدمذھب در ایران ، شیخ احمد احسایی ١٧٩٠ سال در
بعد . کھ شیخی نامیده می شدند ، منتظر قیام مھدی موعود بودنداوپیروان . استمعروفیخیھ شبھ 

سید کاظم رشتییی ، رھبری مذھب شیخیھ بھ یکی از شاگردان او بھ نام احسااز مرگ شیخ احمد 
.واگذار شد)یالدیم١٨۴٣-١٧٩٣(

.دانندین را منحصر در چھار اصل توحید، نبوت، امامت و رکن رابع میداصولیخیھش
یعھ کامل است و او واسطھ در بین شیعیان و امام غایب ش اعتقاد شیخیھ رکن چھارم دین شناختن بھ

ض بواسطھ او از   بھ مردم میرسد و البتھ معتقدند این شیعھ كامل در حال اماماست و جمیع فیو
 بشخصھ معروف نیست و ركن رابع اعتقاد نوعي بوجود چنین زمانھضاي حاضر بدلیل عدم اقت

.استشخصي در زمان غیبت 
او می گفت . کرد تا دنبال قائم موعود بگردندسفارشید کاظم رشتی قبل از مرگ، بھ شاگردانش س

در میان شاگردانش فردی بود بھ نام مال حسین .کردکھ قائم موعود بھ زودی ظھور خواھد 
 دست بھ دعا برداشت و چھل روز ، روزه گرفت و در موعود ای کھ برای پیدا کردن مھدی بشرویھ

. آنجا بھ سید علی محمّد شیرازی برخورددرنھایت بھ سمت شیراز حرکت کرد و 
بھ شیراز رسید، با مرد جوانی کھ عمامھ سبز )١٨۴۴ می ٢٣در تاریخ (ی کھ مال حسین ھنگام

آن مرد بیگانھ، مالحسین را بھ منزلش دعوت . کردبرخورداشت، رنگ بھ نشانھ سیادت بر سر د
 مالحسین پرسید در شیراز چھ کار دارد، او پاسخ داد کھ برای یافتن ازبعد از اینکھ آن جوان .نمود

ی؟دارسپس آن جوان از مالحسین پرسید کھ آیا نشانھ ای برای شناختن او .آمده استقائم موعود 
 موعود از خاندان نبوّت و رسالت است، از اوالد حضرت...آری، «: گفت حسین نیز در پاسخمال

 و متجاوز ٢٠سن مبارکش وقتیکھ ظاھر می شود کمتر از . استسالم اهللا حضرت فاطمھ زھرا علیھا 
 دخان بر کنار و از عیوب  وی علم الھی است، قامتش متوسط است از شربدارا. سال نیست٣٠از 

». و مبرّا استمنزّهو نواقص جسمانی 
نگاه کن، این نشانھ ھا را در من : او گفتبھ)ھمان سید علی محمد باب( میزبان جوان سپس

 نشانھ دیگر را از سید علی محمد شیرازی درخواست چندمی بینی؟ بعد از آن مالحسین بشرویھ ای 
 حسین بشرویھ ای بدین ترتیب مال. نھایت بھ او ایمان آورددرو )از جملھ تفسیر سوره یوسف(کرد 

.شد)حواریون باب(ین حرف از حروف حی اولاولین مومن بھ باب یعنی 
ین گفت کھ از این پس لقب من باب اهللا و لقب تو باب حسید علی محمد باب در آن ھنگام بھ مال س

.الباب است
ی لحا میالدی، در ١٨۴۴ید علی محمد باب در سال س:ید علی محمد باب در مکھس قائمیت اعالن

» بِِھ تَنتَظِرونکُنتُماِنّی انا قائُِم الّذی «:کھ دست خود را بر خانھ کعبھ گذاشتھ بود، اعالم کرد
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 مورد توجھ مخصوص والیان سُنی اواین اعالم ).ھمانا من قائمی ھستم کھ انتظارش را می کشید(
اولین مومن بھ (ویھ ای  را بھ مالحسین بشرادعااینھا ھمھ در حالی بود کھ قبًال این .قرار نگرفت

.بوداعالم کرده )سید علی محمد باب
 یک امر کفر آمیز ، بلکھ حملھ بھ اسالم نیز تلقی می شد تنھا نظر روحانیون شیعھ نیز این ادعا نھ در

 آنھا ، حضرت محمد آخرین فرستاده الھی است و آنچھ تا واپسین روز ، اعتقادزیرا بھ .و می شود
.شری الزم است ، در اسالم موجود استیازھای بنبرای رفع 

ید علی محمّد بابسیف و تبعید توق
ید ، سید علی محمّد باب بھ ھمراه قدوس برای زیارت رس نفر ١٨ از اینکھ تعداد حروف حی بھ بعد

. ماه طول کشید٩کل مدّت سفر او . بھ بوشھر بازگشتدوبارهخانھ کعبھ عازم شد و پس از مدتی 
 سید علی محمد باب بھ شیراز رفتھ بود و یکی دستورکھ بھ )قدوس( فروشی  محمد علی بارمال

دستگیر شدند و شکنجھ )حاکم فارس( حسین خان ایروانی دستوردیگر از بابیان را در آن شھر بھ 
حسین خان در نھایت تصمیم گرفت کھ سید علی محمد .یراز اخراج شدندشبسیار تحمل کرده و از 

بھ ھمین خاطر عده ای از مأموران خود را از شیراز عازم کرد تا ھرکجا .ندکباب را نیز دستگیر 
 ژون درھنگامی کھ باب از تصمیم حسین خان آگاه شد ، .ی توانند او را بیابند و توقیفش کنندمکھ 

 ھمان مندر بین راه بھ مأموران رسید و گفت . بوشھر را بھ قصد شیراز ترک گفت١٨۴۵سال 
یز بسیار با او بد ناو را نزد حاکم فارس بردند و حاکم . یافتنش تالش می کنیدکسی ھستم کھ برای

. او رفتمنزلبعد از آن ، سید علی محمد باب بھ ضمانت دایی خود بھ .رفتاری کرد
وی در تاریخ . در ھمین حین ، باب آزاد شد و از مدتی، بیماری وبا در شھر مُسری شد پس

آن شھر ساکن شد و پس  در منزل امام جمعھ اصفھاندر .مت نمود بھ اصفھان عزی١٨۴۶سپتامبر 
اما حاج میرزا ).١٨۴٧ژانویھ ( سمت تھران حرکت کرد بھاز مدتی بھ دستور محمّد شاه قاجار 
 ھمین دلیل سید علی محمد باب بعد از گذراندن بھ. مالقات نمایدراآغاسی نمی خواست کھ باب ، شاه 

ی نامھ ار تھران و بدون آنکھ بتواند با شاه مالقات داشتھ باشد ، بنا بر ی در خارج از شھزمانمدت 
آن مکان .ی شدزنداناز طرف شاه بھ تبریز تبعید شد و سپس در قلعھ ماکو در منطقھ ای بھ ھمین نام 

 سنی مذھب بودند و در نتیجھ آنجابھ گمان حاج میرزا آقاسی از این جھت مناسب بود کھ اکثر مردم 
 التزایدی با او آشنا شدند و از دائماما بر خالف آن ، عده .سوی باب جذب نمی شدکسی بھ 

بھ قلعھ ١٨۴٨ باب را در تاریخ آپریل دوبارهسختگیری زندانبان ھا نیز کاستھ شد؛ بھ ھمین جھت 
از این.یده ای نداشت و ھر روز عده زیادی با او آشنا می شدندفااما آنجا نیز .چھریق تبعید نمودند
 تبریز فرستادند و بھ علما دستور داده شد تا حکم نھایی را در مورد او صادر بھرو باب را مجدّدًا 

یدند کھ پرسعلما ھم مجلسی تشکیل دادند و در آن مجلس از باب سواالتی در مورد ادعای او .یندنما
.باب در جواب آنھا ناتوان بود

 کھ باب را بھ مجازاتی شدید محکوم نمایند ، اما شدند در آخر، بسیاری از علما بر این عقیده لذا
پس از خاتمھ مجلس، باب را بھ منزل میرزا . کردمخالفتحکومت بھ خاطر شھرت باب با آنان 

 شیخ االسالم بھ عنوان مجازات بھ پای باب یازده مرتبھ چوب خوِدعلی اصغر شیخ االسالم بردند و 
در حالی کھ باب در .ریق باز گردانده و زندانی نمودند ، باب را بھ چھکارھابعد از ھمھ این .زد

داد بھ سر می بُرد ، وقایع و درگیری ھایی میان برخی پیروان وی و مخالفینش رخ زندانتبعید و 
موجبسر انجام، حکومت ایران باب را ).مانند واقعھ قلعھ شیخ طبرسی ، و واقعھ نیریز(

.ببرند داد تا وی را برای اعدام بھ تبریز آشفتگی ھای بھ وجود آمده دانست و دستور
: بابمحمّد سید علی سرانجام

ی محمد باب را در میدان سربازخانھ تبریز تیرباران علسید .ق. ه١٢۶۶یرکبیر دستور داد در سال ام
.کنند

چند تن . را در زمان ناصرالدین شاه تیرباران کردندباب پس از چند بار دستگیری و تبعید سرانجام
حکومت نیز در . و اقدام بھ ترور ناصرالدین شاه کردندبرداشتند پیروانش سر بھ شورش از
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 نمود، در تھران گروھی از بابیان را شمع آجین کردند و برخی را پاره آنھاتھران اقدام بھ سرکوب 
. بسیاری نیز بھ عثمانی گریختندوپاره کردند 

یَححروف
پس از ایمان آوردن او تا مدت پنج ماه، . ایمان آوردباب بھ ین بشرویھ ای، اولین کسی بود کھمالحس

این ھجده نفر از پیروان اولیھ او حروف حی نامیده .یمان آوردنداھفده نفر دیگر نیز بھ باب 
ین افراد یک زن نیز وجود داشت کھ نامش زرین تاج بَرَغانی بود و بعدًا بھ او ادر میان .می شوند

حروف حی .ف حی مأمور بودند کھ آیین بابی را تبلیغ و منتشر نمایندحرو. داده شدطاھرهلقب 
: اند ازعبارت

 حسین بشرویھ ای مال
یرزا محمد حسن برادر مال حسین م
یرزا محمد باقر ھمشیره زاده مال حسین م

 علی بسطامی مال
 خدابخش قوچانی مال
 حسن بجستانی مال
یّد حسین یزدی س
دی یزا محمد روضھ خوان یزم

ید ھندی سع
 محمود خویی مال
 جلیل ارومی مال
 احمد ابدال مراغی مال
 باقر تبریزی مال
 یوسف اردبیلی مال

یرزا ھادی قزوینی م
یرزا محمّد علی قزوینی م

)قرّة العین(طاھره
)قدوس( محمد علی بارفروشی مال
 بابمحمد سید علی آثار
تفسیر سوره ( است ، می توان بھ قیوم االسماء جودمو آثار سید علی محمد باب کھ امروزه از

 السبعھ ، کتاب االسماء و ادعیھ و مناجاتھای او اشاره دالئل، کتاب بیان فارسی و عربی ، )یوسف
.نمود
ص آیات او را طبق  جن و انس اجتماع کنند نمی توانند شبیھ اش را اگر گفتھ باب در احسن القص

.ود بشارت بھ او را داده بود خکھ یظھره اهللامنبیاورند مگر 
 من یظھره اهللا خواند، بھاءاهللا در کتاب اقدس از قول باب این ھمان خود را موعود بیان یا بھااهللا

انا اخبرنا الکل بان ال یعادل بکلمھ منک ما نزل فی البیان انک انت المقتدر «:کھگونھ بیان می کند 
ینکھ تمام اما خبر دادیم تمام مرم را بھ :سی چنین استمفھوم قسمتی از آن بھ فار(»... تشاء ماعلی 

.).آیات بیان با یک کلمھ از کلمات تو مقابلھ نمی کند
ییان در مورد ادعای باببھا شیعیان و نظر

:یعیان این گونھ اعتقاد دارند کھش
او کذب ھر کس کھ ادعای قائمیت نماید ، ادعای .استی سید علی محمّد باب نادرست و باطل ادعا

مخصوصًا اینکھ سید علی محمّد باب عالوه بر . بپذیردرااست و ھیچ مسلمانی نباید ادعای او 
یامبری نیز داشتھ است و این در حالی است کھ قوانین و احکام اسالم تا ابد پادعای قائم بودن، ادعای 

 الزم است در یان کافی است ؛ یعنی ھر دستوری کھ برای ھدایت بشر تا آخر الزمانجھانبرای 
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 کلیھ کھعدم ارائھ معجزاتی مشھود از آنگونھ . و احادیث پیامبر اسالم و امامان آمده استقرآن
. خودشان استاعتقادپیامبران از آدم تا پیامبر اسالم ارائھ نموده اند از دیگر دالیل شیعیان بر 

آن و احادیث ذکر شده، ھنگام ی ظھور قائم موعود در قربرانشانھ ھایی کھ :یعیان ھمچنین معتقداندش
. است بھ وقوع نپیوستھباباعالم ادعای سید علی محمد 

:ییان اعتقاد دارندبھا
)پیامبر اسالم(یامبری است کھ بعد از محمد پید علی محمّد باب ھمان مھدی موعود است و س

اما این .وستھ است اسالم اشاره شده است ، بھ وقوع پیدرنشانھ ھایی کھ برای ظھور وی .آمده است
کھ البتھ نظر شیعیان مخالف این ( و بسیاری از آنھا ظاھری نیست داردنشانھ ھا، ھر کدام تعبیراتی 

ین احکام و قوانین اسالم برای ھمیشھ کافی نیست و بھ مقتضای زمان ، قوانین و ھمچن).مطلب است
خدا بھ او رسالت خواھد « کھ  ادعا کرد کھ نایب شخصی است او. خداوند باید تغییر نمایداحکام

.»داد
 پیروان باب بود، خود را بھ عنوان موعودی کھ از خود یکی کھبھااهللا)١٢۴١(١٨۶٣در سال 

.ی باشدمین بھائی داو بنیانگذار . کرداعالمتمامی ادیان مژدٔه آمدنش را داده اند 

ھمزمان با ظھور باب در ایران1844)مورمون( جدید مسیحی مذھب
. میباشدیتیس فرقھ مورمون ھا در سالت لیک رکزم

ایشان جماعت . مذھبی ھستند کھ خود را پیروان راستین عیسی مسیح می دانندفرقھ یک مورمون
داشتناین فرقھ با . نام کلیسای عیسی مسیح وابستھ بھ مقدسین روزه ھای آخر می خوانندبھخود را 

خود ) معتبروتنھا منبع موثق ( در کنار کتاب مقدس مکاشفات جدید و اضافھ کردن کتاب ھای دیگر
یر زیاد این فرقھ در تأثتوانایی مالی باالی ایشان، باعث نفوذ و .را از مسیحیت اصیل جدا کردند

.میان ملیت ھای مختلف در کشورھای مختلف دنیاست
 در 2007 یک ملیونرخود ساختھ کھ در سال و فرماندار سابق ایالت ماساچوست یت رامنیم

 کاندید ریاست جمھوری کرد، برای اولین بار رامبارزات مقدماتی حزب جمھوریخواه آمریکا خود 
.شودآمریکا بیک مورمن بود کھ امید داشت رئیس جمھور 

 سالھ بود، بھ گفتھ ١۵ زمانی کھ ١٨٢٠ در سال او.، بنیانگذار فرقھ مورمون ھاست اسمیتژوزف
 در آن بھ او گفتھ شد ھمھ کلیساھا در اشتباھند و او نباید کھکرد خود رویایی از جانب خدا دریافت 

 دریافت کرد کھ در آن از جانب ی سالگی رویای دیگر١٨ مجددًا در ژورف. کدام بپیونددبھ ھیچ
ی بھ او ماموریتی عظیم داده شد تا بھ دنبال الواح طالیی و لوحھ ھای قدیمی مورونفرشتھ ای بھ نام 

بھ پس از بھ دست آوردن این الواح و ترجمھ آنھا این کتاب ھا ١٨٣٠ر سال سرانجام د.بگردد
.عنوان کتاب ھای مورمون ھا انتشار یافت

. اسمیت ھمزمان محمد علی باب استژوزف
 نبود، اما با پیدا کردن عینک برخوردار چھ ژورف اسمیت از شرایط تحصیلی خوبی اگر

 خلوت و در پس پرده موفق بھ ترجمھ در سھ سال مخصوص در کنار الواح طالیی و گذراندان
اسمیت بھ عنوان بانی این . پس دادباز را بھ فرشتھ ، آنھامتون شد و پس از ترجمھ الواح طالیی

ین عمل او باعث عدم محبوبیت مورمون ھا از ا چندھمسری را متداول کرد و ١٨۴٣فرقھ در سال 
اسمیت و برادرش، ھیرام پس از سھ روز بازداشت .شدجانب روزنامھ نگاران و سازمان ھای دیگر 

 توسط افرادی مسلح کھ بھ زندان نفوذ کردند، کشتھ ١٨۴۴سالاز طرف حکومت ایالتی ایلینویز در 
گفتھ شده کھ اسمیت در . اولین پیامبر و شھید این فرقھ نام گرفتعنوانبدین شکل اسمیت بھ .شدند

. ھمسر بود۴٨ی داراھنگام مرگ 

این .یگر را در کلیسای خود بھ رسمیت می شناسندد عالوه بر کتاب مقدس، سھ کتاب  ھامورمون
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کلیسای . اصول و پیمان ھا، و کتاب مروارید گرانبھامورمون ھا،کتاب :کتاب ھا عبارت اند از
.یامبران زنده خویش را در حد کتاب ھای مقدس می دانندپمورمون، سخنان 

یت ھا کھ پس از واقعھ تاریخی سقوط برج بابل بھ جارداست بنام  مورمون مھاجرت افرادی کتاب
مھاجرت بعدی در سال . بت پرستی و ارتداد از بین رفتندخاطرسوی امریکا رھسپار شدند و بھ 

یوست کھ در آن گروھی از یھودیان بھ فرمان خداوند و قبل از سقوط پ قبل از میالد بھ وقوع ۶٠٠
این گروه کھ توسط شخصی بھ نام لحی و پسرش، نافی .رک کردندیم را تاورشلتوسط بابلی ھا، 

در آنجا آنان بھ دو .ی شدند، از اقیانوس اطلس عبور کردند و بھ جنوب امریکا رسیدندمرھبری 
خدا .گشتند رقیب تقسیم شدند کھ عده ای طرفدار نافی و عده ای دیگر طرفدار برادرش، المان گروه

. تیره شدخانواده اش لعنت کرد و بھ این خاطر، رنگ پوست او و المان را بھ خاطر نااطاعتی
 بھ احکام خداوند بود، افتخار وفادارنافی کھ مطیع و .سرخ پوستان امریکا از نژاد المان ھا ھستند

در این مالقات، انجیل واقعی و راستین . کندمالقاتاین را پیدا کرد کھ عیسی مسیح قیام کرده را 
 المان ھا دست بھ ، ادامھ اختالفات بین المان و نافیدر.بھ آنان موعظھ شدتوسط عیسی مسیح 

 نام مورمون زنده ماند و قبل از مرگ تمام این وقایع را بر روی بھنابودی زدند، ولی یکی از آنان 
 سال ١۴٠٠.، پسر مورمون زیر خاک مدفون شد"مورونی"ین لوحھ ھا بھ وسیلھ ا.الواحی ثبت کرد

ظاھر شد و محل الواح را )بنیانگذار این فرقھ( صورت فرشتھ ای بر ژوزف اسمیت بھبعد مورونی
. دادنشانبھ او 
 اسمیت است کھ در مورد کلیسای مسیح در ژوزف و پیمان ھا مجموعھ ای از مکاشفات اصول

.ینده سخن می گویدآروزھای آخر، مقام کاھنان و پیشگویی ھای 
نخست، کتاب ابراھیم کھ ترجمھ یک : عمده استبخشب شامل سھ  مروارید گرانبھا، این کتاکتاب

او . توسط اسمیت ترجمھ و چاپ شد١٨٣۵ در سال است،مصری )گونھ ابتدائی کاغذ(پاپیروس 
. سال پیش نوشتھ شده است۴٠٠٠یم در ابراھمدعی بود کھ این طومارھا توسط 

 می شود از کتاب و شریعت یت است کھ گفتھاسم کتاب موسی مجموعھ مکاشفات ژوزف دوم،
. مورد آفرینش جھان آورده شده استدردر این کتاب اطالعاتی .موسی گم شده است

 منتخباتی از تاریخ کلیسای مورمون و الھاماتی اساسنامھ، نوشتھ ھای ژوزف اسمیت کھ شامل سوم،
. استکردهاست کھ موسس این فرقھ دریافت 

اعتقاد بھ این حقیقت کھ عیسی نجات دھنده جھان :استشده یمان در کلیسای مورمون چنین تعریف ا
مقام اسمیت در کلیسای مورمون بسیار باالست، .ین خداستراستو ژوزف اسمیت پیامبر حقیقی و 

 عیسی برای نجات، وساطت ژوزف اسمیت نیز نقش مھم و حیاتی بھبھ طوری کھ در کنار ایمان 
در کتاب .یار باالتری از یک پیامبر را در این کلیسا دارد حتی مقام بسفرقھامروزه بانی این .دارد

.یشگویی ھاای قید شده کھ نادرستی آن آشکار شده استپمورمون 

یرلندی اقحطی سیب زمینی ):١٢٢٣-١٢٢٧(-١٨۴۵-۴٩
یک کھ باعث واگذاری بسیاری از مکزجنگ آمریکا و ):١٢٢۴-١٢٢۶(-١٨۴۶-۴٨

. شدمتحده از مکزیک بھ ایاالت سرزمین ھای جنوب غربی امروزی
 اوھایو بھمھاجرت مورمون ھا ):١٢٢۴-٢۵(-١٨۴۶-۴٧

یسمکمونانتشار اعالمیھ ):١٢٢۶(-١٨۴٨

سال48 شروع سلطنت ناصر الدین شاه بمدت 1948
، »شاه شھید«و بعد »سلطان صاحبقران«معروف بھ )1896–1849(ین شاه قاجارناصرالد

. قاجار ایران بودماندودچھارمین شاه 
خبر درگذشت .مادر او مھد علیا نام داشت.آمد ھجری قمری در تبریز بدنیا ١٢۴٨ی در سال و

سپس بھ یاری .ی کھ در تبریز بود شنیدھنگام میالدی ١٨۴٩پدرش محمدشاه را در سال 
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ان از برای بازپس گیری مناطق شرقی ایر.نشست بھ پادشاھی رسید و بر تخت طاووس امیرکبیر
 ولی پس از تھدید و حملھ انگلیسی ھا بھ بوشھر کرددست انگلیس ھا، بھ ویژه منطقھ ھرات کوشش 

.شدناچار بھ عقب  نشینی 
.بستھ شد)ش.ه١٢۶٠(١٨٨١ سپتامبر ٢١یان امپراتوری روسیھ و ایران قاجار در م،یمان آخالپ

١٨۶٠پس از شکست .یت بخشیدیمان بھ پذیرش اشغال خوارزم بھ دست روسیھ تزاری رسمپاین 
، ١٨٨١ تا ١٨٧٣یران قاجاری و نیز با گسترش حضور بریتانیا در مصر، در سال ھای ا

.ی روسیھ اشغال کامل خاک ایران در بخش شمالی فالت ایران را در پیش گرفتامپراتور
الملک ید خان معتمن سعناصرالدین شاه قاجار بی خیال از موضوع، تنھا وزیر خارجھ اش میرزا 

با سرنھادن بھ این پیمان، . کنندامضاءرا بھ دیدار ایوان زینوویف فرستاد تا پیمانی را در تھران 
ترکستان و فرارود چشم پوشی کرد و :یای میانھآسایران از ادعا درباره خاک خود در سرتاسر 

 عشق آباد و ن پس مرو ، سرخس ،آز ا. بھ ارث بردقاجاررود اترک را بھ عنوان مرز نوین، از 
. کومارف در آمد الکساندردور آن ھا زیر فرمان دورا

او نخستین پادشاه ایران بعد از .یالدی بھ اروپا سفر کردم١٨۴۵ الدین شاه نخستین بار در ناصر
.آوردن دوربین عکاسی بھ ایران از جملھ کارھای اوست. کردمسافرتاسالم بود کھ بھ اروپا 

 سالھ 48سلطنتصدراعظم ایران فقط در سھ سال اول )1852–1849(یرکبیرزا تقی خان امیر م
عناوین و .ی گفتھ می شد تق اصلی امیرکبیر محمد تقی بود کھ بعدھا نام.ناصرالدین شاه قاجار بود

- وزیر نظام- مستوفی نظام-خان میرزا محمدتقی -کربالیی محمد تقی:القاب وی بدین قرار است
محمد تقی پسر ). الدین شاه نیز شدناصرشوھر خواھر ( امیر اتابک اعظم -یر امیر کب-امیر نظام

 در خانھ قائم مقام تربیت یافت و در اوایل ،)بودآشپز میرزا عیسی قائم مقام اول (کربالیی قربان
 مشغول شد و مورد عنایت رجل سیاسی دانشمند قرار خدمتجوانی بھ سمت منشی قائم مقام اول بھ 

یاتی  ھ دوم نیز مورد توجھ واقع شد تا جایی کھ وی را ھمراهمقام در دستگاه قائم گرفت و بعدٌا
: طی نامھ ای در مورد ھوش و نبوغ میرزا تقی خان چنین نوشتھوسیاسی بھ روسیھ فرستاد 

باش تا صبح دولتش .ین بزرگ بھ روزگار می گذاردقوان این پسر خیلی ترقیات دارد و خالصھ
.بدمد
یبایدوف کھ در ایران رخ داده بود، انجام می شد، گرریت کھ برای عذرخواھی از قتل  این مامودر

 نمود کھ مورد تائید و پسند تزار و دربار ایران قرار عملاز تزار روسیھ معذرت خواست و طوری 
یھ بھ مؤسسات فرھنگی، نظامی و اجتماعی آنجا توجھ نمود و بھ روسامیرکبیر در سفر بھ .گرفت

.ی ایران نیز داشتن دانشگاه و تشکیالت نظامی و فرھنگی منظم استترقبود کھ راه این فکر 
یاسی ایران بھ ارزة الروم برای حل اختالف مرزی سین ماموریت ومسئولیت وی، رئیس ھیات دوم

 این ماموریت کھ نزدیک بھ دو سال طول کشید عالوه بر در.بین ایران و امپراتوری عثمانی بود
با دلیری خاصی توانست اختالف مرزی را بھ نفع  و غرب،شرقو بندھای سیاسی آشنایی با زد

رود را کھ مورد ادعای عثمانی ھا ی وسیع طرف چپ ارونداراضایران پایان دھد و خرمشھر و 
 و پیشنھادھای مفید امیرکبیر، مورد عناد و حسادت حاجی میرزا اقداماین .بود بھ ایران ملحق کرد

.گرفتآغاسی قرار 
 حرکت بھ تھران و نشستن بر تخت سلطنت را قصد محمد شاه مرد، ناصرالدین میرزا کھ چون

 را بھ تھران تھیھ کند در این ھنگام کھ امیرکبیر ھمراھانداشت نمی توانست حتی ھزینھ سفر خود و 
 با ضمانت شخصی پول فراھم کرد و ناصرالدین شاه را بھ تھرانبوددر تبریز بھ امیرنظام ملقب 

ی مھد علیا مادر ناصرالدین شاه کھ در زد و بندھای سیاسی خارجی دست حت،اما درباریان.فرستاد
ولی ناصرالدین شاه ھر روز بر مرتبھ و مقام محمدتقی می افزود تا جایی .یر بودنداممخالف داشت،

ی کھ حالدر(در مدت کوتاھی کھ امیرکبیر صدراعظم بود. ملقب بھ امیرکبیر و صدراعظم گردیدکھ
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 میھن شوربا نبوغ خاص و احساسات پر ) سال داشت16ناصرالدین شاه در آغاز سلطنت فقط 
.پرستی خود، اقداماتی بسیار ارزنده انجام داد

 خراسان گردنکشی می کرد و از جانب روس ھا و درساالر را کھ . بھ امنیت داخلی پرداختنخست
یی کھ بھ نمایندگان سیاسی و نظامی روس ھ ھانامدر .انگلیسی ھا حمایت می شد سرکوب کرد
.یری و ثبات رای و میھن پرستی موج می زنددلمی نوشت و در جواب ھایی کھ می داد، 

 را آرام ساخت و در ھمھ مناطق عشیره بلوچستان از برانداختن ساالر از خراسان، فارس و پس
مود و در سراسر مملکت امنیت  خانھ ایجاد نقراولنشین و ھر جا کھ ممکن بود آشوبی برخیزد 

.برقرار گشت
 از مدتھا پیش بھ نقاط دور و نزدیک مناطق ھمواره دوره صدارت امیرکبیر ترکمانان کھ در

. خالفی دست نزدنداقداماطراف خود حملھ می کردند بھ ھیچ 
: خود بھ شرح زیر نمودصدارتسھ سال یرکبیر اقدامات فراوانی در دوره کوتاه ام
.یت و استقرار دولتیجاد امنا

.یم قشون ایران بھ سبک اروپاییتنظ
.یجاد کارخانھ ھای اسلحھ سازیا

. امور قضاییاصالح
. و تعدیل محاضر شرعجرح

.یس چاپارخانھتأس
.یس دارالفنونتأس
. علوم جدیدنشر

.یس در ایرانوتدر ایرانیان بھ خارج برای تحصیالت فرستادن
.یگزینی آنھا با ایرانیانجای و تصمیم بھ  استادان خارجاستخدام

.یج ترجمھ و انتشار کتب علمیترو
.یجاد روزنامھ و انتشار کتبا

.القابیج ساده نویسی و لغو ترو
.آبلھیح عمومیتلقی بیمارستان و رواج بنا

. ابنیھ تاریخیمرمت
).یران رخنھ کرده بود در ھمھ شئون زندگانی امزمنکھ چون مرضی ( با فساد و ارتشاءمبارزه

.یت بنیھ اقتصادی کشورتقو
.یج صنایع جدیدترو

. روسیھ توسط دست توانای استاد کاران اصفھانیبا صنعتگر بھ روسیھ و مقابلھ صنعتی فرستادن
. معادناستخراج

. فالحت و آبیاریبسط
. تجارت داخلی و خارجیتوسعھ
. کردن دست اجانب در امور کشورکوتاه

.یین مشی سیاسی معینی در سیاست خارجیتع
.بودجھ امور مالی و تعدیل اصالح
با لغو یا کسر مقرری ھا و مستمری ھا، .ی می شدکشور مذکور در واقع شامل ھمھ شئون اقدامات

ین مستمری ھا کھ قبٌال دیر بھ دست صاحبان آن می رسید در ھمعده ای با وی دشمن شدند اما چون 
وضع بودجھ مملکتی سر و . داده می شد، تا حدی آنھا را راضی کردآنھابًا بھ روزگار امیر مرت
.یی کھ امیرکبیر حقوق ناصرالدین شاه را نیز محدود کردجاصورتی یافت تا 

ی از شاه می رسید جواب می نوشت کھ اگر این حوالھ ای بذل و بخشش ھای او را گرفت و اگر جلو
در برقراری مستمری برای اشخاص دولتھای .ی شودمپول پرداخت شود از بودجھ بسیار کم
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 بتوانند از وجود آنھا در بروز شورش و آشوب و اخالل موقعخارجی اعمال نفوذ می کردند تا بھ 
.استفاده کنند

 پای ھمایونی معلوم می شود فدوی در وجوه خاکگاھی بھ : امیر کبیر می نویسدنامھ ای بھ شاه،در
 این قدر بر رای ھمایون آشکار باشد کھ بھ خدا .ی می کندخوددارلم مضایقھ و مخارج التفاتی قبلھ عا

 اگر گاھی جسارتی شود از این راه .ی وجود مبارک ھمایونی می خواھمراحتمن جمیع عالم را برای 
خود فدوی دیناری بھ ... خدمت شما از جھت پول مخارج الزمھ معطل نماندکھمی خواھد .است

قبلھ . آن وجھ را کھ باید بھ مردم بدھید بھ مخارج الزمھ قشون پادشاھی می دھد.داداحدی نخواھد 
.زیاده جسارت نمی ورزد... انشاء اهللا عیدی مرحمت می فرمائید عالم

 بھ درآمد دولت بر توسعھ کشاورزی و تجارت افزودنیرکبیر عالوه بر وصول مالیات معوقھ و ام
.یری می کردجلوگنیز افزود، از اسراف و تبذیرھا 

با . طرد اشخاص ناالیق اھتمام بسیار می نمودو گماشتن افراد صالح و صدیق بر سر کارھا در
 تفنگ ١٠٠٠ سازی در ایران تأسیس کرد کھ روزانھ اسلحھ کارخانھ –متحداشکل کردن سپاه ایران 

.می ساخت
ام استادان شرایط  بسیار می کرد و برای استخددقت بسط فرھنگ و استخدام استادان خارجی در

. تأسیس روزنامھ وقایع اتفاقیھ کوشش بسیار نمودودر چاپ و انتشار کتب .خاصی وضع نمود
 گروھی سود جو، بنای تحریک نسبت بھ وی بگذارند تا کھ انقالبی و ملی امیرکبیر سبب شد اقدامات

ر حمام فین کاشان و در  او را د.یر را از ناصرالدین شاه گرفتندکبجایی کھ فرمان عزل و قتل امیر 
البتھ وی با .توسّط حاجی علی خان حاجب الدولھ کشتند) میالدی1852(١٢۶٨ربیع االوّل سال 

.یا بھ قتل رسیدعلنقشۀ مھد 

ین مردی بود تا مملکت را با کاروان پیشرفت غرب چن ایران حدود سیصد سال در انتظار ملت
باالخره در .ید سالھا منتظر این چنین بزرگ مردانی بماندیرکبیر باامبا از دست دادن .ھماھنگ کند

 محمد یرکبیر تاریخ دوباره تکرار خواھد شد و امیر کبیر دیگری بنام دکترامصدمین سال قتل 
.شدخواھد ی با کمک انگلیس و آمریکا از ملت ایران گرفتھ ولمصدق با دسیسھ 

بنادر خرمشھر و (ش ھایی از جنوب ایران انگلیس با تصرف بخ) میالدی 1863( پاریسمعاھده
بر.کرد)١٨۵۶(ناصرالدین شاه قاجار را مجبور بھ قبول پیمان پاریس ) و جزایر جنوببوشھر

افغانستان بھ ١٨۶٣طبق این پیمان ایران از ادعای خود بر ھرات چشم پوشی کرد و ھرات در 
١٨٨٧در سال .شناخت رسمیت  بھراافغانستانملحق گشت و ایران موجودیت کشوری بھ نام 

.شدبلوچستان توسط انگلیسھا بھ ھند تحت حکومت بریتانیا ملحق 

یھ کمونیسم را منتشر اعالمکارل مارکس و فردریش انگلس)١٢٢۶ اسفند ٢(١٨۴٨ فوریھ ٢١در 
.کردند

یفرنیا کالتب طال در ):١٢٢۶-١٢٣۶(-١٨۴٨-۵٨
یکتوریایی در استرالیا وتب طالی):١٢٢٩-١٢۴٧(-١٨۵١-١٨۶٠دھھ

ین، خونین ترین نبرد سده نوزدھم چشورش تایپینگ در ):١٢٢٩-١٢۴٢(-١٨۵١-۶۴
.ی ژاپن را متوقف کردساکوکوقرارداد کاناگاوا سیاست ):١٢٣٢(-١٨۵۴

یتانیای کبیر، فرانسھ، امپراتور عثمانی و روسیھ برجنگ کریمھ بین ):١٢٣٢-٣۴(-١٨۵۴-۵۶
.ی فوالد را فراھم کردباالفرایند بسمر امکان تولید ):١٢٣٣(-١٨۵۵
 رومانی درساخت اولین پاالیشگاه نفت ):١٢٣۴(-١٨۵۶

١٨۵٧سالشورش ھندیان در ):١٢٣۵-١٢٣۶(-١٨۵٧-۵٨
انتشار کتاب اصل انواع ):١٢٣٧(-١٨۵٩



287

سوئز اولین کشتی ھا از کانال عبور١٨۶٠دھھ
ین اتحادیھ و جدایی طلبان متحدبجنگ داخلی آمریکا ):١٢٣٩-۴٣(-١٨۶١-۶۵

.روسیھ برده  داری را لغو کرد):١٢٣٩(-١٨۶١
(١٨۶۴ ایجاد اولین قرارداد جنوا در سال ازایجاد صلیب سرخ جھانی پس ):١٢۴١(-١٨۶٣
١٢۴٢.(

یک مکزمداخلھ فرانسھ در ):١٢۴٢-۴۵(-١٨۶۴-۶٧
 جاه  طلبی ھای پاراگوئھ پایان داد و بخش بھف سھ گانھ جنگ ائتال):١٢۴٢-۴٨(-١٨۶۴-٧٠

.زیادی از جمعیت این کشور را نابود ساخت
متحدهنوسازی در ایاالت ):١٢۴٣-۵۵(-١٨۶۵-٧٧

١٨۵٨ی اقیانوس اطلس پس از تالش ناکام سال سوکشیدن کابل تلگرافی بھ آن ):١٢۴۴(-١٨۶۶
.با موفقیت انجام شد)١٢٣۶(

موجب تجزیھ کنفدراسیون آلمان و )ینپروس-آسترو(جنگ اتریش و پروس ):١٢۴۴(-١٨۶۶
.مجارستان شد- اتریشطرفھخلق کنفدراسیون آلمان شمالی و پادشاھی دو 

یجی در ژاپن، این کشور برنامھ مدرنیزه  سازی مپس از استقرار مجدد ):١٢۴۴-۴٧(-١٨۶۶-۶٩
.سریع خود را آغاز کرد

. روسیھ خریدازایاالت متحده، آالسکا را ):١٢۴۵(-١٨۶٧
.شدکنفدراسیون کانادا تشکیل ):١٢۴۵(-١٨۶٧
.یاالت متحده کامل شدااولین خط آھن سراسری در ):١٢۴٧(-١٨۶٩
.یای مدیترانھ را بھ دریای سرخ پیوند دھددرکانال سوئز باز شد تا ):١٢۴٧(-١٨۶٩

١٨٧٠دھھ
موجب اتحاد آلمان و ایتالیا، ) پروسین-فرانکو( جنگ فرانسھ و پروس ):١٢۴٨-۴٩(-١٨٧٠-٧١

. صلح بریتانیایی و ظھور امپریالیسم جدید شداضمحاللنابودی دومین امپراتوری فرانسھ، 
انقالب صنعتی دوم ):١٢۴٩-٩٢(-١٨٧١-١٩١۴

 شمالی ی در اروپای غربی و آمریکایطوالنکسادی ):١٢۴٨-٧٧(-١٨٧٠ دھھ -١٨٩٠دھھ
.ساختھ شد)زردسنگ (پارک ملی یلواستون ):١٢۵٠(-١٨٧٢
.یسیتھ و مغناطیس منتشر کردالکترماکسول مقالھ ای درباره ):١٢۵١(-١٨٧٣
. بین رفتازکمپانی ھند شرقی بریتانیا ):١٢۵٢(-١٨٧۴
ت متحده یت، سرزمین، صنعت و دارایی ایاالجمعگسترش کالن ):١٢۵۴-٩٢(-١٨٧۶-١٩١۴

.ی شودمکھ از آن بھ عنوان عصر طالیی آمریکا یاد 
 در ایاالت متحده کھ احتماًال اولین اعتصاب راه آھناعتصاب بزرگ کارکنان ):١٢۵۵(-١٨٧٧

.استسراسری کارگری در دنیا بوده 
یھ و عثمانی موجب آزادی بالکانی ھا از روسوقوع جنگ دیگری بین ):١٢۵۵-۵۶(-١٨٧٧-٧٨

.ھ امپراتوری عثمانی شدسلطل
. در نیوھاون کانکتیکاتتلفنساخت اولین سویچر تجاری ):١٢۵۶(-١٨٧٨
.در افریقای جنوبی) زولو-آنگلو(جنگ انگلستان و زولو ):١٢۵٧(-١٨٧٩

.ین پرو، بولیوی و شیلیبجنگ اقیانوس آرام ):١٢۵٧-۶٢(-١٨٧٩-٨۴
١٨٨٠دھھ

 جنگ بوئر بر مھاجرین ھلندی در افریقای دوانیای کبیر در بریت:١٢۵٨-٨٠(-١٨٨٠-١٩٠٢
.جنوبی پیروز می شود

یستم توزیع برق در منھتن، نیویورک سساخت اولین نیروگاه و ):١٢۶٠(-١٨٨٢
. حرکت اروپا بھ سمت افریقا را نشان دادسبزکنفرانس برلین چراغ ):١٢۶٢-۶٣(-١٨٨۴-٨۵

. برده نپردازندتجارتدند کھ بھ ھمچنین کشورھای حاضر توافق کر
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. شدفرانسھجنگ چین و فرانسھ منجر بھ تشکیل ھندوچین ):١٢۶٢-۶٣(-١٨٨۴-٨۵
اتحاد بلغارستان ):١٢۶٣(-١٨٨۵
یلبرزمنع برده  داری در ):١٢۶۶(-١٨٨٨

زا روانشاد حاجی میر. تبریز تاسیس شددر نخستین مدرسھ نوین ایران 1889 سال درحسن رشدیھ
 دبستان ھا را دید و شیوه آموزگاری آنھا را یاد آنجاحسن رشدیھ در جوانی بھ بیروت رفت و در 

 بود ١٢۶٧در سال. شد کھ دبستانی بھ شیوه آنھا بنیاد گذاردآنگرفت و چون بھ تبریز بازگشت، بر 
 الفبا را بھ  برخالف مکتب خانھ ھا، جلو دانش آموزان تختھ سیاه گذاشت و.پرداختکھ بھ این کار 

آموزش داد و از کتاب ھای آسان، درس فارسی )شیوه ای کھ امروز ھست( و نوینی آسانشیوه 
 روحانی خانوادهمدارس رشدیھ با وجود آنکھ در ابتدا در مسجد تشکیل میشد و خود رشدیھ از .یدادم

بارزه خود تا یھ بھ مرشدبود، ولی معذالک بارھا توسط مذھبیون تخریب و تعطیل شد ولی مرحوم 
. از کار او بعدًا ساختھ شدلھاماواخر سلطنت رضا شاه ادامھ داد و مدارس زیادی در ایران با ا 

.استرشدیھ بنیانگذار آموزش و پروش نوین ایران 

. بھ پایان میرسد1896، سلطنت ناصرالدین شاه در سال ١٨٩٠دھھ
در .ھ جنگ ھای بومیان آمریکا بودیکار از سلسلپکشتار زانوی زخمی آخرین ):١٢۶٨(-١٨٩٠

ین کشتار آخرین ا. کودکان سرخپوست را قتل عام کردو تن از مردان، زنان ۴٠٠داکوتای جنوبی 
.یکا بودآمرستیز مسلحانھ بزرگ میان قبیلھ سو و الکوتا و ایاالت متحده 

 را بھ ژاپن ین جنگ چین و ژاپن، چین تایواناولپس از پایان یافتن ):١٢٧٢-٧٣(-١٨٩۴-٩۵
. را بھ ژاپن دادکرهواگذار کرد و اجازه تام برای دخالت در 

شکست )ابیسینین-ایتالو(ین جنگ ایتالیا و حبشھ اولحبشھ ایتالیا را در ):١٢٧٣-٧۴(-١٨٩۵-٩۶
.داد

.یا شداحبازی ھای المپیک در آتن ):١٢٧۴(-١٨٩۶
کاناداتب طالی کلوندیک در ):١٢٧۴(-١٨٩۶
یا و آمریکا، آمریکا کنترل کشورھای کوبا، اسپانپس از پایان یافتن جنگ ):١٢٧۶(-١٨٩٨

.پورتوریکو و فیلیپین را بھ دست آورد
یکا آمرجنگ فیلیپین و ):١٢٧٧-٩١(-١٨٩٩-١٩١٣

:مھمیت ھای شخص
آھنگ سازیلبرت و سولیوان، نمایشنامھ نویس، گ

 ھاسمن، نقشھ کش شھری بارون
ورورسی کساما، کاشف فرھنگ تبت  کساندور

یتز ھاگ الدال، نویسنده و کاشف ف
 نایتینگل، پیشگام پرستاری  فلورانس

یدمیولوژی  اپ جان اسنو، بنیان گذار علم دکتر
:یانسان شناس

.ی جدیدانسان شناس بوآس، یکی از پیشاھنگان فرانتز
یکوال میکلوخو ماکاالی،  یوھان نیم،  گربرادران ورنر، کارل بورنت تیلور، ادوارد،  بوآسفرانتز

جاکوب بوکوفن 
:ینقاش
کھ نام ) میالدی١٩٢۶-١٨۴٠( مونھ کلودیافتی از طلوع آفتاب اثر نقاش فرانسوی در

.استامپرسیونیسم از آن گرفتھ شده 
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 داشت موجب بھ وجود آمدن امپرسیونیسم و وجود١٩یسم و رمانتیسمی کھ در ابتدای سده رئال
پاریس بھ عنوان پایتخت ھنری جھان آن روزگار . شدسدهیونیسم در سال ھای پایانی این پساامپرس

: عبارت اند ازسدهنقاشان مشھور این .شناختھ می شد
 گریکالت، تئودوریو دو ال گاندارا، آنتون دیوید فردریش، کاسپاریوگن دالکروییکس، ،  سزانپل

یل کامی دو تولوز الترک، ھنر مانت، واردوادین آگوست دومینیک اینگرس، ج ون گوک، ونسان
پیسارو 

:یقیموس
.یگ وان بتھوونلودو
 صورت فرم غالب ترکیبات سازھا در سده بھ سوناتا در عصر کالسیک بھ کمال رسید و فرم

. را در قالب سبک رمانتیک قلمداد می کنندنوزدھمامروزه بیشتر موسیقی ھای سده .نوزدھم در آمد
 ھمچون لودویگ وان بتھوون، پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، جھان ترین موسیقی دانان بسیاری از بزرگ

:دیگران عبارت اند از. این عصر زندگی می کردنددرفردریک شوپن و ریچارد واگنر 
مادستیکس مندلسون، فل لیست، فرانتزین دورژاک، آنتون برلیوز، یوھانس برامس، ھکتور

 شومان روبرتوردی، جوزپھ شوبرت، فرانتزموسورگسکی، 

:یاتادب
 دیکنزچارلز
)١٢٧٢(١٨٩۴ تواین در سال مارک

ین آستنج
١٨یسم کھ جنبشی بر علیھ عقل گرایی حاکم بر سده رمانت.یات سده نوزدھم با رمانتیسم آغاز شدادب

این جنبش کمابیش ھمراه با انقالب صنعتی بھ پیش .شودبود توانست در سراسر اروپا پخش 
ییرات بنیادینی کھ این انقالب بھ  وسیلھ موتور بخار و راه آھن در تغو سعی داشت تا با می رفت 

 بنیانگذاران این ویلیام وردزورث و ساموئل تیلور کلریج.ی آورد مقابلھ کندمطبیعت بھ وجود 
Sturmدر اروپا نیز جنبش آلمانی . بودندانگلستانمکتب در  und Drang با پخش شدن در سطح 

. از ایتالیا گرفتھ تا اسپانیا را تحت تأثیر خود قرار دادقارهاین 
یووانی ورگا در ایتالیا برخی از بھترین رمان ھای ج و امیل زوال در فرانسھ و گانکورت ھا

ی ناتورالیست ایتالیا از آن جھت اھمیت دارند کھ توانستند رمان ھا.ناتورالیست را تولید کردند
تالیای متحد کھ تا پیش از آن از گوناگونی نژادی و فرھنگی آن بی خبر نقشھ ای اجتماعی از یک ای

. ارائھ دھندمردمبودند بھ 

برخی از بزرگ ترین . فراوان بھ وجود آمدندآثار سده نوزدھم میالدی نویسندگان زیادی با در
 روسیھ؛ ی، آنتوان چخوف و فئودور داستایوفسکی ازتولستونویسندگان این سده عبارت اند از لئو 

یلد و جین آستن از انگلستان؛ ادگار آلن پو و مارک تواین از واچارلز دیکنز، جان کیتز، اسکار 
دیگر نویسندگان مشھور این سده . ورن و چارلز بودلر از فرانسھژولآمریکا و ویکتور ھوگو، 

یلی برونتھ، ام دوما، الکساندر پوشکین، الکساندر ماالرم، استفان ریمباد، آرتور:ازعبارت اند 
شارلوت تیلور کلریج، ساموئل والدو امرسون، رالف لوییز استیونسون، رابرت، یلی دیکینسونام

لرد فالبرت، گوستاویت چاپین، کیش ھولدرلین، فردر، نیس رنھ دو شاتوبریافرانسبرونتھ، 
یلیام و وایتمن،والتیکوالی گوگول، نیل ھاوثورن، ناتانی شلی، مر فولر، مارگارت،بایرون

یک ایبسن، یوھان ھنری جیمز، ھنریت بیچر استو، ھر ملویل، ھرمنینریش ھین، ھاوردزورث، 
ولفگانگ وان گوتھ 
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:علم
 داروینچارلز

)دانشمندساینتیست یا (Scientistواژه . بودشغل میالدی شاھد تولد علم بھ عنوان یک ١٩سده
از میان تأثیرگذارترین نظریھ ھای .ساختھ شدتوسط ویلیام وول )١٢١١(١٨٣٣اولین بار در سال 

در کتاب اصل انواع )١٢٣٧(١٨۵٩ی توان بھ نظریھ چارلز داروین کھ در سال م میالدی ١٩سده 
.این نظریھ مبنی بر تکامل مبتنی بر انتخاب طبیعی بود. کرداشارهمنتشر شد 

او ھمچنین توانست .بسازدتوانست اولین واکسن ھاری را )1895–1822(یی پاستورلو
. دھدانجاماکتشافات مختلفی در شیمی از جملھ کریستال ھای نامتقارن را 

 او ھمچنین. بھ جھان نور ببخشدالمپتوانست با اختراع )1931–1847( آلوا ادیسونتوماس
ھا ی را طراحی یا کامل کرد کھ مھم ترین و معروفترین آنمتعدداو وسایل .بودیکایی آمری بازرگان

.است الکتریکی المپ
، آمریکامتحدٔهیاالت ا امتیاز اختراع را در ٢۵٠٠یسون در طول حیات علمی خویش توانست اد
. کھ رقمی حیرت انگیز و باورنکردنی بھ نظر می رسدکند نام خود ثبت بھآلمانوفرانسھ،یتانیابر

دان پیشین بودند و ادیسون  وی تکمیل شدٔه کارھای دانشمناختراعاتواقعیت این است کھ بیشتر 
ی در کنار خود داشت کھ در پیشبرد تحقیقات و بھ سرانجام پرشمارکارمندان و متخصصان 

.رسانیدن نوآوری ھایش یاریش می کردند
آمادئو.، ریاضی دانکارل ویرستراس:از برخی دیگر از دانشمندان مھم سده نوزدھم عبارت اند 

.ی بکوئرل، فیزیکدانھنر. بالمر، ریاضی دان، فیزیکدان یوھان جاکوب.آووگادرو، فیریکدان
.ی کوری، فیزیکدان، شیمی دانمار. بونسن، شیمی دانرابرت. گراھام بل، مخترع تلفنالکساندر

.یستین دپلر، فیزیکدان، ریاضی دانکر.یر کوری، شیمی دانپ
 کھ  بودیکایی آمراالصلی  صربمھندسویزیکدان فمخترع،)1943–1856(یکوال تسالن

. صنعت بوده استدرمتناوبیان جر استفاده کردن قابل،برقی مھندسمھم ترین کار شایستھ او در 
.او رقیب ادیسون بود و المپ فلورسنت اختراع اوست کھ بعلت نفوذ ادیسون سالھا خریداری نداشت

ایكل فارادی یکی از  تمامی جھان اذعان دارند کھ مدانشمندان)1868–1791(یکل فارادی ما
برخی از تاریخدانھای علم او را بھ عنوان بزرگ ترین . تاریخ بوده استدانشمندانبزرگ ترین 

یاتی نیز بیشتر حتبدیل شدن الکتریسیتھ بھ عنوان یک منبع انرژی . در تاریخ علم می دانندتجربھ گر
 فردریش گاس، کارل.سوفیلف فرج، ریاضی دان، منطق دان و گاتلوب.بھ علت تالشھای او است
. ھکل، زیست شناسارنست.یا ویالرد گیبس، فیزیکدانجوس.ستاره شناسریاضی دان، فیزیکدان، 

. ون ھامبولت، طبیعت شناس، کاشفالکساندر.ینریش ھرتز، فیزیکدانھا
، کھ بیشتر با نام لرد کلوین مشھور است، )١٨٢۴-١٩٠٧(ینکلویلیام تا مسون، نخستین بارون و
 قرن دراسکاتلندی و یکی از پیشگامان مھم علوم طبیعی -یاضیدان و فیزیکدان و مھندس ایرلندیر

یسیتھ و ترمودینامیک انجام داد و تالش ھای الکتر کارھای مھمی در تحلیل ریاضی او.نوزدھم بود
اما آن چھ باعث . فیزیک بھ شکل مدرن آن کردمختلفزیادی برای وحدت بخشیدن بھ حوزه ھای 

طرح جالب او یعنی انتقال اطالعات بھ آن . بودتلگرافشھرتش شد، کار دومش یعنی مھندسی 
ی زیردریایی برای زمان خودش زیادی تازه و دور از ھاسوی اقیانوس اطلس از طریق کابل 

 آورد حتی با کسب کرسی استادی علوم طبیعی دانشگاه بدستشھرتی کھ از این راه .دسترس بود
استادپدرش .یلیام تامسون در ایرلند متولد شدو.یاوردن سالگی بھ دست ٢٣گالسکو در سن 

 شروع را سالگی، تحصیل در دانشگاه گالسکو ١٠ریاضی دانشگاه گالسکو بود و ویلیام ھم از 
 آموزان دانشدر آن زمان، دانشگاه بسیاری از امکانات تحصیل مدارس ابتدایی را برای .کرد

یزیک عالقھ مند شد و فویلیام تامسون خیلی زود بھ ریاضیات و مبانی .دبااستعداد فراھم می کر
این .یاس دمای مطلق معروف استمقاو بھ خاطر پیشنھاد .مقالھ ھایی درباره حرکت اجسام نوشت 

 بھ افتخار او، مقیاس دمای است،واحد اندازه گیری دما کھ مستقل از خواص فیزیکی ماده 
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 کلوین، پایین ترین دمای ممکن است کھ با صفر این سیستم اندازه گیری، در.کلوین، نام گرفتھ است
 درجھ سانتی 370منھای ( می توان بھ آن نزدیک شد اماھیچ فرایند فیزیکی نمی توان بھ آن رسید، 

).گراد
 مرگ گرمایی جھان، سوق داد و بھ این ترتیب، بیان دربارهی دینی کلوین، او را بھ اندیشھ باورھا
از نظر او گرمای خورشید و دیگر منابع گرمایی در .ینامیک ارائھ دادترمودای از قانون دوم اولیھ 

این ایده .یچ روشی قابل ذخیره سازی نیست و گرمای کل جھان در حال اتالف استھجھان، با 
. برای مفھوم آنتروپی و بی نظمیشدمبنایی 

اطر اعتقادش بھ مسیحیت، خلقت گرا بھ  و بھ خبودین در حوزه زمین شناسی ھم صاحب نظریھ کلو
 ترمودینامیک توانستھ بود عمر خورشید و ھمچنین زمین دراو با کمک دانستھ ھایش .حساب می آمد
 منشأ انواع داروین بھ مخالفت با آن پرداخت و معتقد بود کھ عمر کتاببا انتشار .را تخمین بزند

 از آن است کھ برای درستی نظریھ تکامل الزم کمتر) کھ او تخمین زده بودآنچھبرابر (خورشید 
 اگرچھ در گفتگوھای خصوصی بھ نادرستی تخمین خود معترف بود، اما ھمچنان با بعدھا.است
.یھ تکامل مخالف ماندنظر
. زیادی مانند نشان شوالیھ را از آِن خود کردافتخارات جوایز و ١٩٠٧ین تا زمان مرگ اش در کلو

کلوین، نام رودخانھ ای است کھ از زمین .ی لرد کلوین بوداشرافرفتن لقب اما مھم ترین آن ھا گ
ی شودمھای دانشگاه گالسکو رد 

 بیماری سل کھ بھ نام وی باسیل کخ نیز نامید عاملاو بھ دلیل کشف .، باکتری شناس کخرابرت
)یماری سلمولد ب(یالدی میکوباکتریوم توبرکلوزیسم١٨٨٢وی در سال .می شود مشھور است 

.را توصیف نمود

یس در مورد الکترودینامیک الکترومغناطفیزیکدان، نظریھ )1879–1831(یمز کلرک ماکسولج
این . او معادلھ ھای ماکسول نامگذاری شده استخودرا کامل کرد کھ این فرمول بندی ریاضی بھ نام 

بنابراین ماکسول نظریھ ای توسعھ .دندبینی می کریسی را پیشالکترومغناطمعادلھ ھا وجود موج ھای 
ض قرار می دادذرّه اداد کھ تئوری  اثبات .ی بودن خاصیت نور را توسط آیزاک نیوتون، مورد تناق

ی نور بعدھا توسط ھاینریش رودلف ھرتز بھ انجام رسید و امروزه مبانی سیستم موجخاصیت 
را تشکیل )مایکروویو( بیسیم و حتی تندپز ی مانند، رادیو، تلویزیون، تلفن ھمراه، شبکھاطالع رسان

.ی دھدم
بود و در این مبحث توزیع )مکانیک آماری(گازھاین زمینھ پژوھشی ماکسول، تئوری جنبشی دوم

.ی باشدم ماکسول بر ھمھ شناختھ شده -بولتزمن
یمیتری مندلیف، د مندل، زیست شناس، جرج،  ون لیبرگ، شیمی دانجوستوس:دانشمندان دیگر

.و رقیب ادیسونیکوال تسال، مخترع نشیمی دان و 
.یخائیل باکونین، آنارشیستم:دیگر شخصیت ھای مذھبی و فلسفی این سده عبارت اند از

و بھ عنواِن بنیانگذاِر جامعھ)Sociology( ناِم جامعھ شناسی واضِع)1798–1857( کنتاگوست
یستاِی اِر تکامِل ذھنِی بشر و توجھ بھ جنبھ ھاِی پویا و تابلوِی علوم، سی. می شودشناختھشناسِی نوین 

-پوزیتیویسم (یی اثبات گرا با اعتقاِد راسخ بھ فلسفھ كنت.جامعھ از اندیشھ ھاِی برجستھ اوست
positivism( بھ این .ی مشابِھ علوِم تجربی قایل شدحیثیتمعتقد بود باید براِی علوِم انسانی نیز

كنت بر این باور بود كھ . پژوھِش تجربی استفاده كنندابزاِرنسانی نیز باید از علوِم ابرای معنی كھ 
بعضًا مرحلھ اساطیری را نیز ( الھی، فلسفی، و علمی عبور كرده اند مرحلھجوامِع انسانی از سھ 

 جوامِع اساطیری، كاھنان رھبراِن جامعھ بھ شمار می روند، در جوامع الھی كھ در).می افزایند
دراما .ِی آن قروِن وسطی است، پیامبران، و در عصِر رنسانس و پس از آن فیلسوفانتاریختبلوِر
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 ممکن البتھ.دانشمندان و جامعھ  شناسان رھبراِن جامعھ خواھند بود)عصِر علمی(دوره كنونی 
.باشداست در ھر جامعھ ای بازمانده ھاِی فکرِی اعصاِر گذشتھ رسوب کرده 

 میالدی آقای خامنھ ای رھبر جمھوری اسالمی، خواستار حذف 2009ی،  شمس1388در تابستان 
.علوم انسانی از درسھای دانشگاھی ایران شدند

. میالدی١٩٠٠ اوت ٢۵ درگذشتھ -یالدی م١٨۴۴ اکتبر ١۵ زاده  و، فیلسوفیش نیچھفردر
زی بر مبنای ی نقد فرھنگ، دین و فلسفھ  امرووفیلسوف مشھور آلمانی کھ از مشھورترین عقاید 

. اخالق، بوده استوسئواالت بنیادینی درباره بنیان ارزشھا 
نوشتھ ھایی در نھایت ژرفی و .ی محسوب می شدآلمانی وی نوع سبک تازه در زبان نوشتھ ھا

. روش نوشتاری خویش را گزین گویی ھا می نامید،  نیچھ خود.ایجاز، آمیختھ با افکاری انقالبی
 آلمانی آنرا فرھنگ شناستابی است کھ فریدریش نیچھ فیلسوف زبان و  کنامزرتشتین گفت چن

.است»زرتشت« شخصی بھ نام آناین کتاب حالت داستان گونھ دارد و قھرمان اصلی .نگاشتھ است
راین گفت زرتشتچننیچھ، .داشتھ استنیچھ در این کتاب عقاید خود را از زبان این شخصیت بیان 

.یده استنامھم »ھیچ کسکتابی برای ھمھ کس و «

:یاستس
سرباز گاریبالدی، متحدکننده ایتالیایی و جوزپھ.آلمان وان بیسمارک، صدراعظم آھنین اتو

یلیام اوارت گلدستون، و.ی در آمریکا  داریلیام لیولد گریسون، رھبر مخالفان برده و.پیدموتس
 ھرتزل، بنیانگذار تئودور.یکاییآمریسز اس گرنت، ژنرال و رئیس جمھوراول.یتانیابرنخست وزیر 

 جفرسون، توماس.یکاییآمر جکسون، ژنرال و رئیس جمھور اندرو.یدجدصھیونیسم سیاسی 
 کوسوث، حکمران مجارستانی؛ رھبر جنگ الجوس.یس جمھور آمریکاییرئسیاستمدار، فیلسوف و 

ن دیزرائلی، رمان نویس و یبنجام. خداستپسر ژیوکوان، انقالبی کھ مدعی بود کھ ھونگ.استقالل
یمانھم پ ادوارد لی، ژنرال ایالت ھای رابرت.یبرتادورس، آزادی خواه آمریکای التینل.سیاستمدار

ی آمریکا در دورات جنگ داخلی را بر رھبر لینکلن، رئیس جمھور آمریکایی کھ آبراھام.جنوبی
اصالحاتوکرات، رھبر جنبش یستوان شچنی، آریستا.یتو، امپراتور ژاپنموتسوھ.عھده داشت
. ون مترنیچ، صدراعظم اتریشکلمنز. ویکتوریا، ملکھ بریتانیاملکھ.مجارستان

: و نوآوری ھااکتشافاتاختراعات،
.ین عکس توسط نیسفور نیپسھ تولید شده استاول1826 سال در
یشرفت علوم در این قرن  باعث پ برلین و آزمایشگاه ھادانشگاهیق در دانشگاه ھای تحقیقاتی نظیر تحق
. پستتمبر.ی تاریخیزبانشناس. پستیسفارش.یدمیولوژیاپ.ی زنجیره ایفروشگاه ھا.شد

.متروو ی عمومی اتوبوس ھا

١٨٢٨سپتامبر٩روز وی زاد.یسنده و فعال سیاسی اجتماعی روسنویتولستو نیکالیویچ لئو
ین مشھورترتولستوی یکی از .درگذشت میالدی ١٩١٠ نوامبر ٢٠تولستوی در روز .میالدی

یز بھانھ ای بود در رستاخانتشار رمان .نویسندگان و بزرگترین شخصیت ھای تاریخ روسیھ می باشد
یل زیر، تولستوی را بھ عنوان  دالبھ میالدی ١٩٠١دست مرجع عالی کلیسای ارتدکس، تا در تاریخ 

:مرتد معرفی نماید
واحدوجود خدای یبِ  وحدتِ  تثلیث مقدس در تکذ
 مسیح تولدیب بکارت مریم مقدس، قبل و بعد از تکذ
 ناسوتی مسیح پسر خدا -ی الھوتیب رستاخیز مسیح، و ضدیت با مظھر تکذ
(یب وقوع معجزه در مراسم عشای ربانیتکذ تولستوی، معجزه را بطور عام و اعجاز تبدیل نان بھ .

.)کرده استتنِ  مسیح را بطور خاص نفی 
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 برقراری دیکتاتوری پرولتاریا، مردود دانستھ و جھتی، مبارزات سوسیالیست ھا را نیز در ستوتول
آثار او نیز، جاده . با جنگ و خونریزی شناختھ شده استمخالفبھ عنوان پرچمدار انسان دوستی و 

.روسیھ نام گرفتھ است)یالدیم١٩٠۵(کن انقالب صاف 
یس تزاری و ضبط پیش  نویس  رمان ھایش در پل ھای  بر تضییقات حکومت، سخت گیریعالوه
. مزید بر آن شدھم میالدی، مشکالت خانوادگی ١٩٠٨سال
 میکرد، از ارادتمندان تولستوی بود و با او مکاتبھ وکالت جوان زمانیکھ در آفریقای جنوبی یگاند

. او آموختھ استازونھضت مبازره بدون خشونت را 

.پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود)1907–1896(ین  شاهمظفرالد
 و پس از نزدیک بھ پنجاه سال ولیعھد 1896سال پس از کشتھ شدن پدرش ناصرالدین شاه در او

.آمدبودن، شاه شد و از تبریز بھ تھران 
.ت گرفتن از کشورھای خارجی بھ سفرھای اروپایی رفوام نیز مانند ناصرالدین  شاه چند بار با او

ی صدراعظم ھایش میرزا علی اصغرخان امین کوشش ھادر جریان جنبش مشروطھ برخالف 
. مشروطیت موافقت کرد و فرمان مشروطیت را امضا کردباو عین الدولھ، )اتابک اعظم(السلطان 

وی فردی بیمار بود و بھ این دلیل اداره .درگذشت ده روز پس از امضای فرمان مشروطیت او
. داده بودخود بھ عین الدولھ صدراعظم امور کشور را

وی چھل سال . بود السلطنھشکوه قاجار و پسر شاهین شاه قاجار پسر چھارم ناصرالدین مظفرالد
شاهوی پس از قتل ناصرالدین .یجان بود و در پنج سالگی بھ عنوان ولیعھد انتخاب شدآذرباحاکم 

دو ماه پس از جلوس وی .ی نمودتاجگذارریبادگامارتقاجار سریعا بھ تھران حرکت کرد و در 
 دوران وی دراز اتفاقات مھم . دار آویختھ شدبھیدان مشقمدر)قاتل پدرش(میرزا رضای کرمانی 

.بودینماتوگرافسظھور اولین 
ی است کھ دوره والیت عھدی اش سھ برابر دوره کس شاه پنجمین شاه سلسلھ قاجار و مظفرالدین

.دسلطنتش بھ درازا کشی
ق بھ دنیا آمد، چھارمین فرزند ناصرالدین شاه بود، اما چون دو برادر . ه١٢۶٩او کھ در سال 

 از خانواده ظل السلطان خردسالی درگذشتند و مادر برادر سوم یعنی مسعود میرزا دربزرگترش 
 بھ رضاقلی خان ھدایتھشت سالھ بود کھ بھ للگی . والیت عھدی را از آن خود کردنبود،شاھی 

. بھ والیت عھدی رسید١٢٧٨ فرستاده شد و یک سال بعد در آذربایجان
 شھریاری را بھ ممارست بیاموزد، چیز دندان گیری آیین دوران اقامتش در تبریز کھ قرار بود از

 اغلب تاریخ نویسان مشروطھ، چاپلوسان ناشایست دوره روایتگزارش نشده است، مگر آن کھ بھ 
. ساده دل و کم سواد و عیاش بارآیدکھاش کرده بودند و سبب شدند

 عشرت گذرانده بود، در امر سیاست و کشورداری و الدین شاه کھ دوران جوانی را در عیش مظفر
 را بھ مستشاران خارجی سپرد و از مستشاران کشوربصیرتی نداشت، از این رو اداره امور 

رک و ضرابخانھ و امور مالی کشور ی اداره امور گمبرانوز بود، بلژیکی، کھ در رأس آنھا مسیو
عریضھ ای کھ .ی اصناف و بازاریان کشور قرار دادرودرروسود جست و با این کار، آنان را 

یراز، در اعتراض بھ قوانین جدید گمرکی و مداخلھ مسیونز و نیز در شتوسط عموم اصناف و تجار 
ت کھ علل قیام آنھا را در برابر  پایتخت نوشتھ شده بود، حاوی نکاتی اسالعملپاسخ بھ دستور 

اصناف و بازاریان کھ از عریضھ نگاری . تنظیمات جدید گمرکی بخوبی نشان می دھدومسیونوز 
.، بھ حرم حضرت عبدالعظیم پناه بردند١٣٢٣ بودند، روز سھ شنبھ نوزدھم صفر شدهمأیوس 

ی داشت با سعا باز گرداند، او  وزیر تجارت، نزد اصناف و بازاریان رفت تا شاید آنان رسعدالدولھ،
یجان عمومی ھبازگرداندن تجار مانع رسیدن خبر اعتراض بھ شھرھای کشور و برانگیختھ شدن 

 ضرر آنان راه حل رفعاما آنھا متقاعد نشدند و جواب دادند کھ جز رسیدگی و احقاق حق و .شود
.دیگری وجود ندارد



294

١٣٢٣/مسی ش١٢٨۴ داشت تا آنکھ در سال دامھا و بازاریان با حکومت ھمچنان فیری اصنادرگ
 دو تن از بازاریان محترم را کھ تاجر شکر وشکر، حاکم تھران، بھ بھانھ تثبیت قیمت قند قمری،

در این مورد، ظاھرًا . دست، مأمور زدن آنان شدندبھبودند بھ فلک بست و پنج تن فراش شالق 
اکنش مردم، محکوم کردن بی قید و شرط دولت اما و. بودکردهدولت در جھت منافع عمومی عمل 

در ھر صورت واکنش مردم، کھ دستگاه را عامل زور .ی گناه بودندبزیرا بھ نظر مردم آنھا .بود
.ی دانستند، فرصتی بھ دست داد تا اصناف و بازاریان خواستار تأسیس عدالتخانھ شوندموبی عدالتی 

 آوردند و پناهی اعالم شد و اصناف و بازاریان بھ علما  پی این حادثھ بازار بستھ و تعطیل عمومدر
 بھ آنان شده بود، کھدر مسجد امام گرد ھم آمدند در نتیجھ این حرکت تجار برای جبران توھینی 

ض متظلمان رسخواستار عزل عالء الدولھ از حکومت تھران و تشکیل مجلسی برای  یدگی بھ عرای
١٣٢۴ جمادی االخر سال ١٣ینکھ شنبھ اتا .عین الدولھ بودشدند کھ ھر دو خواستھ مخالف استبداد 
ینکھ مجلس فقط در تھران و تحت فرمان ا کرد مشروط بر شاه وقت حکم تشکیل مجلس را امضاء

.ی را الزم نداریم مجلسولی اصناف و تجار گفتند کھ ما چنین .وی باشد
سرانجام، شاه در تکمیل دستخط .یر شود تمام بالد دادر باید حاکم مطلق باشد و شعبھ ھای آن مجلس

یان در صحن سفارتخانھ تشکیل مجلس را مطابق میل بازارسابق خود، پس از بیست روز تحصن 
.علما، تصویب کرد

در تھران بعضی . تنظیم نظامنامھ انتخابی مجلس نیز فعالیتھای چشمگیری داشتنددرتجار و کسبھ 
مجموعخیر در امضای نظامنامھ مجلس، تعطیل شد، از  و سراھا بھ نشانھ اعتراض بھ تادکانھا
یندگان را نما نفر یعنی بیش از یک سوم ۵٧ نفری کھ بھ نمایندگی مجلس انتخاب شدند، ١۶١

.ی دادندمتشکیل ) نفر از اصناف٢٩ نفر از تجار و ٢٨(بازاریان 
ست، درباره روابط یب اھمیتی کھ برای آنھا داشتھ ابترت، جھتھای فکری بازاریان را  اولمجلس

 امنیت داخلی، مسائل ادارات مختلف، مسائل بین المللی مسائلمجلس با حکومت، مسئولیت وزراء 
یروھای انتظامی مسائل شھری، خدمات شھری، مسائل قانون اساسی و نو مرزی کشور، مسائل 

ی، قرضھ ی مجلس، مسائل مالی و اقتصادی کشور نظیر تأسیس بانک ملوامورداخلامور انتخابات 
. بودجھ دولت، رابطھ مجلس با مردم و مطبوعات و مدارس غربی نشان می دھدگمرک،خارجی، 
 تجار ترقی خواه بازار در مجلس اول عکس العمل شدید آنان در برابر قرضھ خارجی اقدامنخستین 

.شدیشنھاد تأسیس بانک ملی بود کھ با استقبال اصناف و بازاریان و دیگر مردم روبرو پو 
یالت صنفی، کھ بعدھا بھ تشکیل انجمن مرکزی تشک اصناف و بازاریھا در انجمن و حضور

بھ این ترتیب .یشبرد اھداف اصلی انقالب مشروطیت داشتپاصناف انجامید، تأثیر بسزایی در 
یس انجمنھای صنفی و حضور گسترده خود در تظاھرات و تأساصناف و بازاریھای ایران با 

 بخش اعظم مخارج نھضت مشروطیت و تعطیل کردن گرفتنراه بھ عھده تحصنھای عمومی، از 
.ی را در دفاع از مجلس و مشروطیت ایفا کردندمھمبازارھا و سراھا و مغازه ھا، نقش 

 چھ در شھرھایی مانند اصفھان، شیراز، مشھد، گیالن ودر دوران استبداد صغیر، چھ در تھران 
مبارزه آنھا با قشون . دلیرانھ ای را ازخود نشان دادندمقاومت،آذربایجان، اصناف و بازاریھا 

نمونھ دیگری از مقاومت این طبقھ است . ق١٣٣٠ تبریز در سال اشغالروسیھ تزاری، بھ ھنگام 
 مبارزه ای سخت و پی گیر بر ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی بود مشروطھ،در واقع انقالب .

بھرهعی، اقتصادی، انقالبی از طرف ھمھ اقشار مردم بھ امید یل رخدادھای سیاسی، اجتمادالو بھ 
.مندی از ارزشھای آن برپا شد

دولت با ١٩٠١ یا امتیازنامھ دارسی قراردادی است کھ ویلیام ناکس دارسی در سال  دارسیقرارداد
.ایران امضا کرد تا بھ اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد

ین السلطان، میرزا نصراهللا مشیرالدولھ و مھندس الممالک ام شاه،  طرف ایران مظفرالدیناز
 میالدی بدستور 1901سالامتیاز نفتی کھ در . را امضا کردندقرارداد)نظام الدین غفاری(
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یتانیا کھ خود را مھندس معدن معرفی برمظفرالدین شاه قاجار بھ آقای دارسی استرالیایی تبعھء 
 ارزشمند کھ در ھمان لحظھ نوشتن میلیونھا سنداین .ذار شده استمی کرد بھ مدت شصت سال واگ

تاکنون کھ ، کشیشی بنام روزن بلوم آلیاس سیدنی ریلیبدستلیره ارزش داشت، بھ شکلی افسانھ ای 
 از دوستان نزدیک فردبا تحقیقات معلوم شد کھ این .ھویّت ھای چندگانھ ای از آن ذکر شده می افتد

یّت امور جاسوسی در کشور روسیھ مسئولان جاسوسی انگلستان بوده، کھ چرچیل و عضور سازم
 بدست شعبۀ جاسوسی انگلستا ن می افتد و از آن سنددر نتیجھ این .را ھم بر عھده داشتھ است

 میالدی بدستور رضا شاه 1932این سند در سال . می آیدبوجودکمپانی نفتی انگلیسی در ایران 
 ایرانیان بناچار بھ 1933 در سال قدرت سیاسی بین ایران و انگلیسازونتوبا عدم .پھلوی لغو شد

 میالدی ھم زمان با نخست وزیری دکتر مصدق، دوباره مسئلۀ 1951در سال .دادندتمدید آن تن در 
 در مجلس بھ رأی گذاشتھ و تصویب شد و در نھایت کنترل صنعت نفت ایران از نفتملی شدن 

.بیرون آمد" ایرانیان اویل کمپانیانگلو"یسیانگلشرکتدست 

نھضت دانشجویان "بنیانگذار )1916–1952( چالز تاز راسل بعدازمرگیسای شاھدان یھواکل
. بھ شکل گیری کرد و امروزه پیروان زیادی در آمریکا داردشروع"انجیل

این .دامھ دادندراه چالز راسل را ا"شاھدان یھوا"بنام عده ای از دانشجویان نھضت 1931 سال در
یقی میداند از معتقدان پروپاقرص آمدن دوباره مسیح و در گروه حقکلیسا کھ خود را مسیحیان 

اعضای این .آنھا بھ اصل تثلیث کھ اساس مسیحیت است معتقد نیستند.ھستندمسیحیان صھیونیست 
. حدود ھفت ملیون نفر بوده اند2005کلیسا در سال 



296

)دی  میال1900(یام مشروطھ ق

، دو حرکت مردمیست کھ باید بھ آن  در زمان سلطنت مظفرالدین شاهجنبش تنباکو و قیام مشروطھ
.ارج زیادی نھاد

. ایران نخستین جنبش عمومی و گسترده ناشی از اتحاد عمومی با روحانیون بوددر تنباکوجنبش
امتیاز تنباکو را بھ ، )دی میال1890( شمسی  1269سال  با عقد یک قرار داد در شاهناصرالدین 

.مدت پنجاه سال بھ یکی از اتباع انگلیسی بھ نام تالبوت سپرد
 خریداران و فروشندگان آن را بھ یک شرکت ،تنباکو کشت کاران ،ی این امتیاز بھ تالبوتاعطا

ل  شدند کھ در واقع از کسب و کار مستقل خود منع و تبدیمتوجھاین عده ناگھان .بیگانھ فروختھ بود
. در مقابل کار برای یک شرکت انگلیسی دستمزد دریافت می دارندکھبھ فروشندگانی شده اند 

و ) انحصار تنباکو را بھ تالبوت واگذار کرد،رشوهسیاستمدار متنفذ انگلیسی کھ با دادن (ولف
 اجتماعی ایران نتوانستند موضع اصناف و قدرت بافتدوستان بازرگانش بدلیل عدم شناخت از 

ی دیگر اصناف و بازارایان شھر نشین بر خالف روستائیان سو از .زاریان ایرانی را درک کنندبا
 آنھا اقتدار مالی و ارتباط تنگاتنگی با علمای دینی داشتند .بودنداز پشتوانھ کافی برخوردار 

یام  دست بدست ھم می دادند می توانستند مردم را در سراسر کشور بھ قاصنافبطوریکھ اگر علما و 
.کننددعوت 

 امتیاز انحصاری تنباکو در بازار شھرھای عمده ضدین ھمبستگی سبب شد تا فریاد اعتراض بر ا
 آغاز شد در مشھد تعداد زیادی از تجار و افراد معتبر با مشھدمانند تھران تبریز، اصفھان، شیراز، 

ا خواھد شد و بھ این  داشتند کھ امتیاز تنباکو موجب شکست آنھاظھارمراجعھ بھ مجتھدان شھر 
 گرد ھم  ھمان شب عده زیادی در مسجد گوھرشاد. خواستار شدندراترتیب پیشتیبانی مجتھدان 
 وجمعیت فریاد اعتراض و مخالفت با انگلیس و امتیاز انحصاری را زدندآمدند و دست بھ تحصن 

.سر می دادند
یت جمعا تعطیل و خیابانھا پر از یری نگذشت کھ آتش خشم مردم تمام شھر را فرا گرفت و بازارھد

 کھ این آتش خشم کنداقدام صاحب دیوان این بود کھ با توسل بھ زور قوای نظیمھ دکانھا را باز .شد
یھ موجودی توتون و کلدر اصفھان یکی از تجار معتبر ترجیح داد کھ .مردم را تیزتر ساخت

این اقدام در .ی کندخوددارانگلیسی تنباکوی خود را بسوزاند و اینگونھ از تسلیم آن بھ شرکت 
.ظاھر تأثیر بسزایی در مردم بر جای نھاد

 پاره کردن ،یاز انحصاری بھ مزارع تنباکوامتجلوگیری از ورود کارگزاران یل بازار، تعط
 عریضھ و فرستادن نمایندگان متعدد نزد شاه، نوشتن سوزاندن تنباکو، ،آگھیھای شرکت انگلیسی

 اعتراض آمیز اصناف و بازاریان در شھرھای اقداماترت عبدالعظیم از تحصن در آستان حض
 مرجع تقلید وقت مبنی بر تحریم تنباکو از یرزا حسن شیرازی،مآیت اهللا  صدور فتوای .مختلف بود

 در پی ١٣٠٩ بود کھ لغو امتیاز انحصار تنباکو را در جمادی االول شدهمھم ترین اقدامات یاد 
ز تنباکو ھیچ تأثیر آنی در مردم نداشت جدی ترین خشم مردم در تھران یک ھفتھ یاامتاما لغو .داشت
. الغای امتیاز نامھ پدید آمدازپس 

،نگھبانان شخصی نائب السلطنھ.ی شتافتندسلطنتمردم دکانھا و بازارھا را بستند و بھ سوی کاخ 
. تن کشتھ شدند مردم را گذاشتند و چندبھکامران میرزا، پسر شاه بنای تیر اندازی 

 ساخت و مدیر محلی شرکت انگلیسی ناگزیر شد با مشخصین وقایع پایان قطعی امتیاز تنباکو را ا
.یات آن شرکت موافقت کندعملالغای امتیاز و متوقف ساختن 

 در حقیقت مبارزه با استبداد داخلی واستعمار خارجی تنباکویام اصناف و بازاریان بر ضد امتیاز ق
 زمینھ ھمکاری و ھمگامی دو نیروی بزرگ ضد استبدادی و راهت آنھا در این بود و موفقی
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ی یک سابقھ دیرینھ و از مشخصات این ھمبستگی وجود مسئولیتھای دارابازاریان و علمای دینی 
مطابق دستورھای اسالمی ھمھ مسلمانان در حفظ و رعایت . میان آنان بودمتقابلشرعی مشترک و 

ئی و ھدایت یکدیگر مسئول ھستند از این رو علما و مجتھدان بھ حکم وظیفھ یز راھنمانموازین و 
 و عمال حکومتینی خود سعی دارند با ارشاد و تبلیغ از جان و مال مردم در برابر تعدیھای د

.دیوانی دفاع کنند
 اجرای دستورھای اسالمی مسئول برابردر مقابل مردم کھ مطیع اسالم ھستند و خود را در 

ند، نمی توانند نسبت بھ سازمان رھبری آن، یعنی حوزه ھای علمیھ، احساس مسئولیت نکنند و می دان
عالوه بر این سپردن وجوه بھ مرجع تقلید دینی، .نکوشندیا در رفع مشکالت و نابسامانیھای آن 

. نتیجھ تحکیم و تقویت زعامتھا و قدرتھای بزرگ دینی شددرسبب تجمع و تمرکز سھم امام و 
یر، ریاست و زعامت پیدا کرد، آیت اهللا العظمی حاج میرزا حسن اختین شخصیت کھ در قرن نخس

ین قدرت و ریاست، فتوای معروف او درباره قرارداد معروف تنباکو بود اشیرازی و اولین مظھر 
بدین گونھ پیروزی جبھھ متحد اصناف، بازاریان و علما در . پای در آوردازکھ حکومت وقت را 

. عنوان مقدمھ ای برای قیام بزرگ تری در انقالب مشروطیت ثبت شدبھنباکو جنبش ت

 کوششھا و رویدادھائی است کھ در دوره مظفرالدین شاه قاجار و مجموعھیام مشروطھ ایرانق
 محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی بھ حکومت مشروطھ رخ داد و دورهسپس در 

.ای ملی و تصویب اولین قانون اساسی ایران شد تشکیل مجلس شوربھمنجر 
.ی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو بھ رشد بودنارضایت اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار از

ی ایرانیان با تغییرات و تحوالت جھانی اندیشھ تغییر و لزوم تدریجتأسیس دارالفنون و آشنایی 
.رو بخشید حکومت استبدادی را نیپایانحکومت قانون و 

ی و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی مراغھ انوشتھ ھای روشنفکرانی مثل حاج زین العابدین 
 کرمانی و سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران آقاخانآخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا 
ین توده سخنرانیھای سیدجمال واعظ و ملک المتکلم.نددآورزمینھ ھای مشروطھ خواھی را فراھم 

نشریاتی مانند حبل المتین و چھره  نما و .ی و مشروطھ آشنا مي کردآزادمردم مذھبی را با اندیشھ 
 مالنصرالدین کھ ھمھ در خارج از ایران منتشر میشدند نیز در گسترش آزادی بعدحکمت و کمی 

. با استبداد نقش مھمی داشتندمخالفتخواھی و 
ی کرمانی کھ آشکارا انگیزه خود را قطع ریشھ ظلم رضایرزا  شدن ناصرالدین شاه بھ دست مکشتھ

. بود، کوشش بیشتر در روند مشروطھ خواھی را سبب شددانستھو نتیجھ تعلیمات سیدجمال الدین 
:خانھعدالت

 شھرھای ایران علیھ مظالم حکومت رخ داده بود در چھ از مدتی قبل شورش ھا و اعتراضاتی اگر
عالءالدولھ حاکم . شدن قند در تھران ذکر می کنندگرانًال از ماجرای اما شروع جنبش را معمو

. سید را بھ جرم گران کردن قند بھ چوب بستدونفرتھران ھفده نفر از بازرگانان و 
 اعتراض بازاریان و روحانیان و ، مستبد انجام شدصدراعظماین کار کھ با تائید عین الدولھ 

 مجالس و در مسجدھا بھ سخنرانی ضد استبداد و ھواداری از دراینان .روشنفکران را برانگیخت
خواست برکناری عین الدولھ و عزل مسیو .مشروطھ و تأسیس عدالتخانھ یا دیوان مظالم پرداختند

. بھ میان آمد و اعتصاب در تھران فراگیر شدتھراننوز بلژیکی و حاکم 
مظفرالدین شاه وعده .دالعظیم رفتند بھ حضرت عباعتراضی از مردم و روحانیان بھ صورت عده ا

 علما از جملھ ،ھنگامی کھ بھ وعده خود عمل نکرد. را دادعدالتخانھبرکناری صدراعظم و تشکیل 
ی کنند می و آقا سیدعبداهللا بھبھانی بھ قم رفتند و تھدید کردند کھ کشور را ترک طباطبائآقا سید محمد 

.شدنددر سفارت انگلیس متحصن عدھای ھم .و بھ عتبات عالیات خواھند رفت
یگر استعفا کرد و میرزا نصراهللا خان مشیرالدولھ دین الدولھ با گسترش ناآرامیھا در شھرھای ع

.صدراعظم شد
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:یتمشروطفرمان
علما و دیگرانی کھ . امضا کرد١٢٨۵ مرداد ١٣در مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را باالخره

مردم . و تحص در سفارت انگلیس پایان یافتبازگشتنددند بھ حضرت عبدالعظیم و قم رفتھ بو
.گرفتندصدور فرمان مشروطیت را جشن 

:اولمجلس
.در تھران گشایش یافت)١٩٠۶ اکتبر ١٢٨۵/٧ میزان ١۴(١٣٢۴ شعبان ١٨ اول در مجلس

قانون بھ  و در آخرین روزھای زندگی مظفرالدینشاه این پرداختندنمایندگان بھ تدوین قانون اساسی 
.یدرسامضای او 

ی میرزا شاه شد و از ھمان ابتدا بھ مخالفت با محمدعل از مرگ مظفرالدین شاه، ولیعھد او پس
. تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکردمراسماو در .مشروطھ و مجلس پرداخت

 و با راندن مسیو  مجلس با حرارتی تمام جھت اصالح اوضاع ایران می کوشیدنداولنمایندگان دوره 
 از خدمت در مقابل سیاست روسیھ کھ از او جدًا حمایت  دارییس کل گمرک و وزیر خزانھرئنوز 

یش تر باما روس ھا شاه تازه را در دشمنی با مجلس و مشروطھ روز بھ روز .غالب آمدندی کرد،م
ین السلطان امکرد و تقویت نمودند تا آن جا کھ محمدعلی شاه، مشیرالدولھ را از صدارت برکنار 

 و او را فراخواندرا کھ سالھا صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا بھ ایران )اتابک اعظم(
 بھ مردمپس از اعتراضات . از امضای قانون اساسی سر باز زدمحمد علی شاه.صدراعظم کرد
 شاه و ھم ھمولی.ناچار دستخطی صادر کرد و قول ھمراھی با مشروطھ را دادویژه در تبریز، 

 اعظم را اتابک.اتابک اعظم ھمچنان بھ مخالفت با مشروطھ و مشروطھ خواھان مشغول بودند
.جوانی بنام عباس آقا تبریزی با تیر زد و کشت

 میشد و نقش مھمی در تشویق مردم بھ منتشریھ ھفتگی صوراسرافیل در این دوران نشر
. داشت راشیخ فضل اهللا نوری و در راس آنھا طرفدارشآزادیخواھی و مقابلھ با شاه و مالیان 

 با عجلھ تھیھ شده بود مجلس متمم قانون اساسی کھ توجھ بھ ناقص بودن قانون اساسی مشروطھ با
. و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بودمردمرا تصویب کرد کھ در آن مفصال حقوق 
ز چند روز او و دیگر مستبدان با پس ا.ی یاد کردوفادارمحمدعلی شاه بھ مجلس رفت و سوگند 

ی را علیھ مجلس در اطراف آن جمع کردند و بھ درگیری با اھمراھی شیخ فضل اهللا نوری عده 
بعد از انداختن بمبی توسط یاران حیدرخان عمواوغلی بھ .پرداختندنمایندگان و مدافعان مجلس 

 بھ باغشاه رفت و بریگاد قزاق را یشاه، او بھ مقابلھ جدی با مجلس پرداخت ومحمدعلکالسکھ حامل 
.ی مقابلھ با مجلس آماده کردبرا
:مجلس توپ بستن بھ

لیاخوف با .یگاد قزاق حملھ بھ مجلس را آغاز کردبر با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده باالخره
 جمادی االول ٢٣ مجلس و مدرسھ سپھساالر را در ساختماننیروھایش مجلس را محاصره کردند و 

عده زیادی از مدافعان مجلس در این .بھ توپ بستند)١٩٠٨ ژوئن ١٢٨٧/٢٣ سرطان ٢(١٣٢۶
یاخوف را بھ حکومت نظامی منصوب کرد و بھ تعقیب نمایندگان و لمحمدعلی شاه .حملھ کشتھ شدند

ملک المتکلمین و میرزا جھانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه .پرداختدیگر آزادیخواھان 
. برابر محمدعلی شاه کشتنددرکنجھ پس از ش
:تھران در شکست

یخواھان، جنبش مشروطھ خواھی با شکست روبرو آزاد از حملھ بھ مجلس و دستگیری و اعدام پس
.ی شدند و برخی بھ خارج از ایران رفتندمخفبسیاری از مشروطھ خواھان .شده بود

:یزتبریام در ق
. را رھبر خود نمودندن خاباقرستارخان و  طلبان تبریز، مشروطھ

مردم تبریز .ی دیگر ایران شورشھائی برخاستشھرھا از حملھ بھ مجلس و پخش خبر آن، در پس
شاه . مشروطھ و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستندازبا شنیدن خبرھای تھران بھ ھواداری 
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 حیدرخان ستارخان، باقرخان و.یزیان بھ آنجا فرستادتبرنیروھای دولتی را برای سرکوب 
برای مقابلھ نیروھای )مجاھدین مشروطھ(ی نیروی مسلح سازماندھعمواوغلی بھ بسیج مردم و 

 ایرانیان قفقاز نیز بھ مردم تبریز پیوستند و بھ مجاھدان قفقاز معروف ازگروھی .دولتی دست زدند
. تشکیل دادندیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش ھم دستھ مجاھدان تبریز رامسعلی .شدند

روسیشاه از تزار روسیھ نیکالی دوم درخواست کمک کرد و تبریز بھ محاصره نیروھای محمدعل
 و سپاه بھ زدندامپریالیستھای روس و انگلیس دست بھ مداخالت مسلحانھ .و نیروھای دولتی درآمد

منحل و اعضای آن  را بوشھرانگلیسیھا عده ای نظامی در جنوب پیاده کرده، انجمن .ایران آوردند
 را نیز تصرف کردند و ژنرال فارسسپس بندرعباس و لنگھ و بنادر دیگر خلیج .را دستگیر کردند

-یجان، در پی بستھ شدن راه تبریز آذربادر .کنسول انگلیس در بوشھر قدرت را در دست گرفت
روی آورد و ی و قحطی ھولناکی بر مردم گرسنگجلفا و محاصره کامل شھر از طرف قوای شاه، 

دولتین روس و انگیس .ق. ه١٣٢٧یع الثانی سال ربدر اوایل .کار بر آزادیخواھان سخت شد
 خط محاصره و حمایت از اتباع بیگانھ و رساندن شکستنموافقت کردند کھ قشون روس بھ بھانھ 

ردم دست انجمن تبریز ناچار حاضر شد کھ از تمام خواستھ ھای م.شودخواربار بھ آنان وارد تبریز 
، ولی کار از کار گذشتھ بود و سپاه روس از مرز » نامھربان بزندداماندست توسل بھ «کشیده 

 دستھ ھای ارتجاعی از  و و نیروھای شاهھ سپاھیان روس محاصره تبریز شکستورودبا .گذشتھ بود
ن ایران اما خاتمھ کار تبریز بھ معنی پیروزی ارتجاع نبود و کوشش آزادیخواھا.شدندشھر دور 

. ادامھ داشتھمچنان
:یالنگیاری و بخت
.ید و با پیوستن بختیاریھا کار باال گرفتانجام اصفھان اعتراضات بھ بست نشینی عدھای در

علیقلی خان برادر او .یروی مسلح زیادی بھ اصفھان وارد شدنصمصام السلطنھ ایلخان بختیاری با 
. اصفھان آمدبھنیز از اروپا سردار اسعد 

.گرفتند کردند و با کشتن آقا باالخان شھر را حملھ رشت انقالبیون گیالن بھ مقر حکومت در
 نیروھای گیالن بھ فرماندھی سپھدار اعظم از باالخره. تھران ھم دوباره کوششھا باال گرفتدر

ی علیقلی خان سردار اسعد از جنوب بھ سمت تھران آمدند و فرماندھشمال و نیروھای بختیاری بھ 
. پیوستندھم نزدیکی تھران بھ در

:تھرانفتح
ی شمال بھ فرماندھی سپھدار اعظم برداشت کھ اردو پیشروی بھ سوی پایتخت، نخستین قدم را در

اردوی شمال و جنوب در بیست و چھار کیلومتری تھران .بودندانقالبیون قفقاز ھم در صفوف آن 
زلی وارد شده بود، بھ قزوین رسیده  و اردوی  نیروی روس کھ از انموقعدر این .بھ ھم ملحق شدند

. سر تھدید می کردپشتانقالبی را از 
)١٩٠٩ ژوئیھ ١٢٨٨/١٩ سرطان ٢٨(١٣٢٧رجب١یروھای مجاھدین گیالن و بختیاری در ن

انقالبیون مجلس عالی تشکیل . روس پناه بردندسفارتوارد تھران شدند و شاه و اطرافیانش بھ 
 را بھ تخت نشاندند و احمد میرزا کردند و ولیعھد او خلع شاه را از سلطنت دادند و محمدعلی

ی شورابار دیگر مجلس .یرضاخان عضدالملک رئیس ایل قاجار بھ نیابت سلطنت او برگزیده شدعل
.شدندملی تشکیل شد و ظاھرًا دوره استبداد بھ پایان آمد و مشروطھ خواھان پیروز 

یاد سرنگونی امویان توسط قھرمان ایرانیان، ابو مسلم بال پیش آدم را ین اقدام مجلس، در یکصد سا
برای ما ایرانیان این سوال مطرح میشود کھ چرا ابومسلم .یاندازدمخراسانی و انتصاب عباسیان 

و چرا مجلس بعد از .یرانیان را از دست بیگانگان برای ھمیشھ راحت نکرداخودش خلیفھ نشد و 
.الم جمھوری نکرد و بجای او شخصی از قماش قاجاررا شاه کردند اعشاهعزل محمد علی 

یگاه خلیفھ و شاه از نظر مردم نجیب ایران، مقدس جا ھزار و صد سال پیش و در صد سال پیش در
ولی . اول در مقابل تاریخ بھ مسئولیت خود عمل کردندمجلسابومسلم و .و قابل احترام بوده
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مجلس و مردم در آن زمان تجربھ .از آب درمی آیند"تو زرد"ًابعداین انتخاب شدگان ھستند کھ 
. را ه حل ساده استواالامروز را نداشتند 

:دوممجلس
 یافت، اما پیش از آنکھ بھ ثمر برسد کسانی بھ استقرار و قانون بار دیگر در کشور ایران مشروطھ

 و آزادی را در گھواره خفھ کردند یخواھان در ربودند و قانونآزادنام رجال رشتھ امور را از دست 
. واقعی آزادی بھ مطلب پی بردند کھ بسیار دیر شده بودجانبازانو وقتی فدائیان و 

 پس از بستھ شدن مجلس اول، با حضور شاه سالیک .ق. ه١٣٢٧ ذیقعده سال ٢ دوم در مجلس
شور و اینکھ ی از توقف سپاھیان روس در کنگراندر ھنگام گشایش مجلس .جوان گشایش یافت

ین تشویش و نگرانی پایان دھند، در بیانات رسمی دولت اوعده صریح داده اند کھ ھر چھ زودتر بھ 
مجلس کھ . باقی ماندند و ھر روز فساد تازه ای بر پا کردندھمچنانولی این نیروھا .انعکاس یافت

انقالب .جام نداد و خوانین بودند، در تمام دوره تشکیل خود کاری اناشرافاکثر اعضای آن 
یران، اگر چھ ضربت سنگین خود را بر پیکر استبداد وارد کرد و مجلس و قانون را امشروطیت 

. برقرار ساخت، ولی از فئودالیسم و امپریالیسم شکست خوردکشوردر 
بھ .ق. ه١٣٢٨ی کار آمده بود، در شعبان رو مستوفی الممالک، کھ پس از سپھدار بھ دولت

 حزب داشناک کھ ریاست پلیس را داشت، آخرین افرادختیاری و یپرم خان، یکی از دستیاری قوای ب
یس جمھور آمریکا، خواست کھ کسی را برای مرمت رئدستھ فدائیان را خلع سالح کرد و از 
 شوستر، کھ مرد کاردانی بود، در جمادی االول سال مورگان.خرابیھای مالیھ بھ ایران گسیل دارد

ی آمریکایی وارد ایران شد و با تحصیل اختیارات فوق العاده بھ مال مستشاران با ھیئت.ق. ه١٣٢٩
.پرداختکار 
ی شاه مخلوع را دوباره بھ ایران برگرداندند تا علروسھا محمد .یکات ھمچنان ادامھ داشتتحر

شاه مخلوع در ماه رجب . شوستر را براندازندسازمانمجلس را از کار و کوشش بازداشتھ و 
پای بھ خشکی نھاد و با دستھ ای از ترکمانان بھ تھران حملھ )یکنونپھلوی دژ ( در گمش تپھ ناگھان

آواز بودند، این ھمھ تشبثات نقش بر آب شد و در  مجلس و سران آزادی ھمواما چون ملت .کرد
.نیروی محمد علی میرزا درھم شکست و او باز بھ روسیھ گریخت.ق. ه١٣٢٩پائیز سال 

ی شاه و در ھنگامی کھ بھ نظر می رسید کار او عل و خورد ملیون با اردوی محمد  خالل زددر
 و انگلیس یکباره پرده از مقاصد نھانی خود برداشتھ و روسیکسره شده و چاره ای جز فرار ندارد، 

ی تصرف نقاط مھم جنوبی ایران در بندر بوشھر پیاده کرد و حتی براانگلستان واحدھای ھندی را 
را بھ این واحدھا )در منطقھ بیطرف(و شیراز و بوشھر ) روسیمنطقھدر ( اصفھان حکم تصرف

.داد
یان دیگری بھ ایران آورد و بھ بھانھ عجیب حمایت از امالک شعاع السلطنھ نیروی سپاھروسیھ نیز 

. را از رشت تا قزوین پیش آوردخود
:یھ تزاریروسیماتوم اولت

اولتیماتوم سختی بھ .ق. ه١٣٢٩ ذیحجھ سال ٧چھارشنبھز یھ تزاری با مشورت انگلستان روروس
 از دولت ایران خواست کھ مورگان شوستر و ھمراھان ھر آندولت ایران تسلیم کرد و بھ موجب 

 دولت متعھد شود کھ در آینده برای استخدام مستشاران خارجی وچھ زودتر ایران را ترک کنند 
 کند و نیز مخارج لشکر کشی روس را بھ ایران عھده یس را جلبانگلرضایت قبلی دولتین روس و 

 انگلستان سودی نداشت و دولت مذکور، ضمن نامھ ای بھ وثوق الدولھ بھتوسل ایران .دار گردد
اما مجلس ایران اولتیماتوم را بھ .یران، توصیھ کرد فورًا تقاضای روسھا را بپذیرداوزیر خارجھ 

 نیروی روسھا. در تبریز و گیالن بھ ایستادگی خود افزودندیت قریب بھ اتفاق رد کرد و مردماکثر
 بھ راه کشتارجدیدی بھ ایران آوردند و در تبریز و رشت و مشھد و شھرھای دیگر کشت و 

 در مجلس را ناصرالملکدولت ایران اولتیماتوم را پذیرفت و .ق. ه١٣٣٠عاقبت در سال .انداختند
 او و حسن وثوق دستومت نظامی ممنوع کرد و بھ بست و سازمانھای ملی را با اعالن حک
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 امور کشور و سیاست درالدولھ ریشھ آزادی کنده و ھرگونھ فریاد اعتراض نسبت بھ بیگانگان 
روسھا جمعی از .ق.ه١٣٣٠روز دھم محرم سال .ارتجاعی دولت در گلوی مردم شکستھ شد

کشتار تبریز ماھھا ادامھ .یدندکشبھ دار بزرگان و پیشروان و در آن میان ثقةاالسالم را در تبریز 
 حکمرانی آذربایجان گماردند و بھ دست او بھروسھا صمدخان شجاع الدولھ حاکم مراغھ  را .یافت

.یجان فروگذار نکردندآذربااز ھیچ گونھ شقاوت و وحشیگری درباره مردم 
دیشھ ھا پست و  ایران خاموش گشت و انمشروطھین قرار آن جوش و خروش ھفتسالھ جنبش بد

 رفتند و گروھی از سررشتھ داران خودخواه و کھنھ کنارمردان نیکوکار و غمخوار بھ .کوتاه شد
 در دست  را بیگانگان و زیان ایران بود، قدرت و اختیارسودکار، کھ ھر چھ گفتند و کردند بھ 

زادیخواھی و  جھانی اول و رفع فشار اجانب باز در جلد آجنگحتی پس از پیش آمدن .گرفتند
. و اعمال خود را ادامھ دادندماندندمیھندوستی بر سر کار 

. بیگانگان در امور داخلی ایران بھ حد اعلی رسیددخالت از برانداختن مجلس و اخراج شوستر بعد
 خرم آباد را گرفتند و دولت - و انگلیسھا امتیاز راه آھن محمره جلفا-روسھا امتیاز راه آھن تبریز 

، کھ ھیچیک از دولتھا آن را بھ رسمیت ١٩٠٧ کھ سیاست خود را با قرارداد کردندا وادار ایران ر
روسھا در قزوین و تبریز از مردم مالیات می گرفتند و مانع حرکت . ھماھنگ سازدبودند،نشناختھ 

پرداختھیندگان آذربایجان بھ تھران می شدند و انگلیسھا در ازاء وام مختصری کھ بھ ایران نما
 را بر سلطنتناصرالملک، نایب السلطنھ، بار سنگین .بودند، گمرک بوشھر را تصرف کرده بودند

.دوش ناتوان احمدشاه جوان گذارده، رھسپار اروپا شده بود
چند ماه از تاجگذاری وی .تاجگذاری کرد. ق١٣٣٢سال شاه آخرین پادشاه دودمان قاجار در احمد

این .، شروع شده بود از مدتھا پیش زمینھ آن فراھم  گردیدھکنگذشتھ بود کھ جنگ جھانی اول  
این امکان را یھ روزگاری برای دنیا و ایران داشت، بھ مردم ایران سجنگ کھ آن ھمھ بدبختی و 

. نجات پیدا کندیعنی روس و انگلیسیگان ھمسا از مظالم داد کھ
١٩٠٧ھ در نتیجھ قرارداد ، ایران را ک١٩١٧ شکست روسیھ تزاری در جنگ و انقالب اکتبر 

.یدبخشتجزیھ شده بود، از چنگ استعمار رھایی 

:کرده اندسھ دوره بخش  مشروطھ را بھ جنبش
. گلولھ باران مجلسو١٢٨۶/١٩٠٧ تا ١٢٨۵/١٩٠۶ اول از مشروطھ
. و کودتای سوم اسفند١٢٩٩/١٩٢١ تا ١٢٨٨/١٩٠٩دوم از مشروطھ
.مصدقدکتر محمد  سرنگونی و١٣٣٢/١٩۵٣ تا ١٣٢٠/١٩۴١ سوم از مشروطھ

:یتمشروط مشھور مربوط بھ افراد

یگ است کھ ب آزادیخواھان معروف و نویسنده کتاب سیاحت نامھ ابراھیم ازین العابدین مراغھ ای ز
.ق در گذشت.ه١٣٢٨ق بھ دنیا آمد و در سال . ه١٢۵۵در سال 

 سالگی نیز بھ اردبیل ٢٠ی بھ حجره آمد و در سالگ١۶ سالگی بھ مکتب رفت و در سن ٨ی از و
 بود کھ کتاب سیاحت نامھ ابراھیم بیگ را نوشت و آن را آن جاسپس از ایران خارج شد و در .رفت

آیینھ تمام نمای اوضاع ایران در اواخر »سیاحت نامھ ابراھیم بیگ«.نمودبدون ذکر نام خود منتشر 
نویسنده کھ خود تاجر زاده ای میھن . بی پروا نوشتھ شده است کھ با قلمی تند واستقرن سیزدھم 

قھرمان داستان، . و اصالح طلب است، کتاب را در قالب یک رمان اجتماعی نوشتھ استدوست
یارت زیم بیگ، فرزند یکی از تجار آذربایجان است کھ در مصر زندگی می کند و بھ قصد ابراھ

.یت می کندروامان مردم و شھرھای ایران آن دوره را مشھد راھی ایران می شود و اوضاع نابسا
ی بیھوده، رشوه خواری حکمرانان، غفلت دولت، کارھا بھ دری مردم، سرگرم شدن آنان بھ در
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یاست ھای استعماری، بھ زبانی ساده و موثر بھ رشتھ تحریر در آمده سبی قانونی و بی عدالتی و نفوذ 
.ی مردم داشتھ است بزرگی در بیدارسھمکھ در آن روزگار 

یش از پیسنده کتاب احمد و مسالک المحسنین از روشنفکران نویزیتبریم طالبوف عبدالرح
.پاشید فكری انقالب مشروطھ را او در تبریز بذر.مشروطیت است

"طالب اف"اینھمھ درباره رجال مشروطیت گفتھ اند ونوشتھ اند، اما دركمترجائی از 
ر كسانی می دانند كھ تاثیرنوشتھ ھای او درتحریك مردم زمان نامی برده شده و یا كمت

.بسوی عقاید مشروطھ طلبی وآزادی خواھی چقدر زیاد بوده است
درمدت اندكی بوسیلھ كتابھای .از میان توده ھای مردم بیرون آمده بود"طالب اف "

ارج تنھا بنام "خود چنان مشھورشد كھ بقول مرحوم كسروی درتاریخ مشروطھ اش 
شناسی ازكوشش ھای پیشین او و نوشتھ ھایش، او را بھ نمایندگی دوره اول از تبریز 

.درحالی كھ خود او از این داستان ھیچ خبری نداشتھ."انتخاب كردند
ازمقدمات فكری نھضت مشروطیت درایران وانقالب فكری الزمی كھ می باید قبل ازآن 

تنھا مسئلھ قابل ذكرتحركی .ن نشان دادبوقوع پیوستھ باشد، درتاریخ چیزی نمی توا
"احمد"و "مسالك المحسنین"است كھ نوشتھ ھای ھمین مرد در كتابھای خود بنام 

.درمغزمردم ایران ایجاد كرده بود وآنان را آماده كارمی ساخت
درودگری بود كھ عبدالرحیم طالب اف ازمردم تبریز وچنان كھ خودش نوشتھ پسر"

والدی قفقاززرفتھ و درآنجا با كوشش ورنج، دارائی اندوختھ و بعد دردرجوانی بھ قفقا
این مرد دانشمند می بوده وازفیزیك وشیمی وستاره شناسی .بھ گوشھ نشینی پرداختھ

یاد آورید این مرد  بھ ....ومانند آن آگاھی بسیارمی داشت و كتاب ھایش بسیار است
.ازتاریخ مشروطھ كسروينقل -».بزرگ وموثردر انقالب مشروطھ را

.یرانی تبار دوره قاجار بودانمایشنامھ نویس آزادی خواه )آخوندوف(آخوندزادهیرزا فتحعلی م
.در شھر نوخھ زاده شد) ھجری قمری1228 ھجری خورشیدی 1191( میالدی 1812 سال در

وخھ در جمھوری شھر ن. کرده بودمھاجرتپدرش میرزا محمدتقی اھل خامنھ بود کھ بھ نوخھ 
 ھجری خورشیدی یعنی 1206(١٨٢٨ی در سال ترکمانچاآذربایجان کنونی تا زمان انعقاد عھدنامھ 

.متعلق بھ ایران بود)آخوندزادهحدود شانزده سال پس از تولد 
 خامنھ و مشکین شھر و چندی ھم در گنجھ زندگی کرد دری در کودکی بھ ھمراه خانواده مدتی فتحعل

 فرماندار ،بعد بھ تفلیس رفت و مترجم بارون روزن.کردھ بازگشت و تحصیل و سپس بھ نوخ
. را داشتسمتگرجستان شد و تا آخر زندگی ھمین 

.در تفلیس درگذشت)یدیخورش ھجری 1257(1878 در سال آخوندزاده

معروف بھ ) ھجری قمری١٣٢۶درگذشت - ھجری قمری١٢۴٩زاده (یرزا ملکم خانم
. روزنامھ نگار و سیاست مرد دوره قاجار بودشنفکر،رو،ناظم الدولھ

در )کھ اکنون از محلھ ھای اصفھان است( ھجری قمری در قصبھ جلفا ١٢۴٩ در سال ملکم
یرزا یعقوب سنگ  تراشی از ارامنھ  جلفای اصفھان بود کھ بھ مپدرش.خانواده ای متوسط زاده شد

.بودقولی اسالم آورده 
 بارھا بھ ماموریت ھای سیاسی بھ اروپا سفر بازگشتانسھ رفت و پس از  برای تحصیل بھ فرملکم
کارھای .ی را از جملھ روشنفکران نسل اول ایران می  دانندوپژوھشگران تاریخ سیاسی ایران .کرد

یت اداری، مبارزه سیاسی، انتشار و ترویج افکار آزادی خواھی را فعالاو مجموعھ متنوعی از 
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.استفاده مالی و کالھبرداری وارد ساختھ اندھایی نظیر سوءبرخی بھ او اتھامیز نشامل می  شده و 
 دوره درید مھم ترین کار او انتشار نشریھ قانون است کھ در آشنا کردن نخبگان جامعھ ایران شااما 

 موثر در عواملقاجار با مفاھیم حکومت قانون و اصول آزادی خواھی سھمی بھ سزا داشت و از 
.یس درگذشتسوئ ھجری قمری در شھر لوزان کشور ١٣٢۶ در او.طھ ایران بودجنبش مشرو

جنبش از پیشگامان اندیشھ آزادی خواھی در ،آقاخان کرمانییرزام بھ معروفیرزا عبدالحسین،م
.ی دانندممیرزا آقاخان را بنیانگذار ناسیونالیسم نوین ایرانی .مشروطھ ایران بود

ی بردسیر کرمان، و از ھواداران فرقھ علی اللھی بود خان ھاحیم مشیزی، از  فرزند میرزا عبدالراو
میرزا آقا خان در سال . کرمانی از ھواداران مشتاق علی شاه بودشاهو مادرش نیز نوه مظفر علی 

وی خواندن و نوشتن .در قلعھ مشیز از بلوکات بردسیر زاده شد)خ. ه1232(یقمر ھجری ١٢٧٠
ت و برای ادامھ تحصیالت راھی کرمان شد و در آنجا فقھ و اصول، حدیث و یر آموخبردسرا در 

معروف ترین .یت، تاریخ ملل و نحل، ریاضیات، طب، نجوم، منطق، حکمت و عرفان آموختروا
یم بود حک وی در این دوران، مال محمد جعفر کرمانی ملقب بھ شیخ العلماء بود، کھ وی مردی استاد

 نشینی میرزا آقاخان ھمبھ دلیل .الدین شاه بھ جرم بابی گری زندان شده بودو بارھا در زمان ناصر 
)شیخیھ(یشھ ھای شیخ احمد احسائیاندبا شیخ جعفر و شیخ احمد روحی فرزند شیخ جعفر، وی با 

.کردآشنایی پیدا کرد و تمایالتی نسبت بھ بابیت پیدا 
کرمان ھجرت کرد و بھ اصفھان  روحی از احمدبا شیخ )خ. ه1263( ھجری قمری ١٣٠٢در

ی جلسات سری و خصوصی شد کھ بانی آن سرورود او بھ اصفھان ھمراه با تشکیل یک .رفت
از دیگر حاضران در این جلسات حاج .یران بودامیرزا ھادی دولت آبادی نماینده صبح ازل در 

ر محمد علی جمال ین و سید جمال واعظ اصفھانی پدالمتکلممیرزا نصراهللا بھشتی ملقب بھ ملک 
میرزا آقاخان ھمراه شیخ احمد بھ )خ. ه1264( ھجری قمری١٣٠٣در اوایل سال .زاده بودند

 بھ تدریس قرآن مشغول بود و با حاجی میرزا یحیی دولت آبادی تھرانچندی در .تھران می رود
بود، در  کھ بھ دلیل توطئھ مادر و برادر از کرمان فراری شده آقاخانمیرزا .مصاحبت داشت

بھاما . بماند و سپس از آنجا با شیخ احمد بھ حاکم رشت مویدالدولھ پناه بردندنتوانستتھران نیز 
پس .شدندحاکم کرمان، مجبور بھ ترک رشت و ھجرت بھ استانبول ناصر الدولھ دلیل دسیسھ چینی 

 قبرس ھمراه بھر سف. راھی قبرس شدند،از مدتی برای دیدار با مدعی نیابت باب، صبح ازل افندی
 بازگشت از استانبول ازبا ازدواج میرزا آقاخان و شیخ احمد با دختران صبح ازل بود، گرچھ پس 

پس از این قضایا میرزا . رفتندبغداداین دو ازدواج بھ جدایی انجامید و میرزا و شیخ سرخورده بھ 
دیباچھ آن را بھ سلطان  رسم آن روزگار، بھرا نگارش کرد و »کتاب رضوان«آقاخان در دمشق، 

 سلطانی بھره گیرد اما مقرری پادشاه کفاف کراماتعبدالحمید، پادشاه عثمانی تقدیم کرد تا از 
.زندگی میرزا را نمی داد

 نگاری بھ میزرا ملکم خان می کند و از او تقاضای نامھ شدید در این دوران میرزا را مجبور بھ فقر
ص درملکم در آن دوران .کمک می کند لندن، روزنامھ قانون را منتشر می کرد و بالنسبھ شخ

ی با زیرکی، مدت مدیدی میرزا آقاخان را در استانبول مشغول وپرنفوذی بھ شمار می رفت، ولی 
زمانی کھ مکاتبات ملکم و )خ. ه1271(١٣١٠در سال . وی نمایدبھمی دارد، بدون آنکھ کمکی 

.، بھ دعوت سلطان عثمانی بھ استانبول می آید)افغانی(بادی ین اسدآجمال الدمیرزا ادامھ داشت، سید 
یخ شی سید جمال مورد استقبال بسیاری از ایرانیان در تبعید از جملھ میرزاآقاخان و اسالمتز اتحاد 

انجمناحمد روحی قرار می گیرد و ھمکاری این دو و حاجی میرزا حسن خان خیبر الملک در 
 و بازگشت بھ اسالممرام نامھ این انجمن مبتنی بر اتحاد جھان .ددشیعیان با سیدجمال آغاز می گر

 میرزا آقاخان مشھود احواالتدر این دوران شیفتگی بھ سید در تمامی .احکام صدر اسالم بود
ی سید جمال باعث سرشکستگی و طلباما بھ مرور زمان، مشاھده کم کاری و عدم مبارزه .بود

حضرت شیخ، سید :یش می نویسدنامھ ھاای کھ وی در یکی از  بھ گونھ ،ناامیدی میرزا می شود
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 گرفتھ از صبح تا شام بھ پذیرایی مردم نوکرجمال در خانھ خود بھ استقالل نشستھ و چند نفر 
یرانی و ترک و سودانی مشغولند و غیر از این ھیچ امختلف از ھندی و تازی و افغانی و مصری و 

.کاری ندارند
 را بھ منظور آگاھی بخشی و رھایی و اتحاد »ملتجنگ ھفتاد و دو «انی یرزا آقا خان کھ زمم

 حاکم در دستگاه سلطنت عثمانی و ایران و ھمچنین فسادجھان اسالم نوشتھ بود، بر اثر مشاھده 
دیدگاه ھای . یک باره منتقد دین و نقش آن در جامعھ می شودبھمحافظھ کاری و بی عملی سید جمال 

مشھود »رسالھ صد خطابھ«و »سھ مکتوب« در دو اثر آخر وی، موردین روشنگرانھ وی در ا
 با نقد حملھ اعراب و حکومت ھای بعد از اسالم، رویای حکومت پیش ،»مکتوبسھ «او در .است

 سر دارد بھ گونھ ای کھ شاید وی را بتوان اولین پان ایرانیست در معنای مدرن تر دراز اسالم را 
تاادعا نامھ ای است شور انگیز .ر از اندیشھ ھای ناب میھنی استسرشا»سھ مکتوب«.دانست

 بر اسالم عالوهتیغ نقادی میرزا .ایرانیان را در پیشگاه دادگاه و وجدان تاریخ معصوم جلوه دھد
ی کھ مذھب باب را از مذاھب گونھ ادامن بابیت کھ زمانی خود از مبلغان آن بود را نیز می گیرد بھ 

.ی داندمباطل و خارج از صراط مستقیم مخترعھ و کًال 
ی، شیخ احمد روحی، خیبر الملک و میرزاآقاخان را عثمان از کشتھ شدن ناصرالدین شاه، دولت پس

١٧ ھجری قمری مطابق یا ١٣١۴در سال . بھ ایران تحویل دادبود،کھ در طرابوزان زندانی کرده 
 بھ اتھام بابی بودن در باغ شمال تبریز  آنان را،ی میرزا ولیعھدمحمدعل میالدی، ١٨٩۶ژوئیھ 

. پر از آرد کرده بھ تھران فرستادندراسربرید و سرھا 

. اسالماتحادمتفکر سیاسی و مبلغ اندیشھ )ایرانی، ھمدانی(یاسدآبادید جمال الدین س
مردی کھ در «: سید جمال الدین مینویسدمورددر »بازی شیطانی« دریفوس در کتاب روبرت
سید «یت بریتانیا را پیشنھاد داد کسی نبود جز ھداتشکل ساختن جنبشی پان اسالمیستی با  م١٨٨۵

دست کم . سید جمال الدین از سوی بریتانیا حمایت شد١٨٩٠ تا دھھ ١٨٧٠از دھھ .»جمال الدین
ی محرمانھ سرویس جاسوسی دولت ھند، پیشنھاد سید جمال الدین پرونده ھایکجا در اسناد رسمی و 

.آمده استی بر این کھ بھ عنوان جاسوس بریتانیا در ھند بھ خدمت درآید، مبن در ھند ١٨٨٢در 
ی او را زاده اسدآباد ھمدان محلھ سید خندان و منابعیخ و محل تولد او مورد اختالف است، تار

 و کجا شددر این کھ در کجا بزرگ .افغانستان می دانند)کنرمرکز والیت (گروھی متولد اسدآباد 
ین و قزو یکسانی در دست نیست و گاه تحصیالت او را در ھمدان و  ھایتحصیل کرد، گفتھ

 از نزدیکان او در مصر بود کھیخ محمد عبدهشبعدھا .اصفھان و مشھد گفتھ اند و گاه در کابل
ی او داده کھ برپایھ آن سیدجمال در ھیجده سالگی بھ ھند رفتھ و بعد برای حج بھ زندگشرحی از 

 حجاز بھ وباالخره از راه ھند .و کشورھای عربی سفر کرده و باز بھ افغانستان بازگشتھ استمکھ
مخالفت .پرداختاستانبول رفت در آنجا بھ تبلیغ اندیشھ ھای خود در اصالح امور اجتماع 

 را ناچار بھ ترک استانبول و عزیمت بھ مصر او،یافند فھمی حسن،شیخ االسالم بزرگ عثمانی
.کرد

بسیاری از . شد و شروع بھ تدریس و تبلیغ کردروبرو مصر با استقبال برخی مقامات دولت رد
 بردند و شیخ محمد عبده مفتی بزرگ مصر او را بھرهنویسندگان و روشنفکران مصر از او 

 سیاسی مصر نقش موثر داشت و بھ ھمین دلیل پس از تحوالتدر .ھمچون استاد خود می دانست
 در مصر در خطر می دیدند او را از مصر  را منافع خودکھمایندگان خارجی مدتی بھ کوشش ن

ی او را در کلکتھ زیر نظر حکومت انگلیسی ھند نگاه داشتند و بعد مدت.بیرون کردند و بھ ھند رفت
. دریای سرخ بھ اروپا برودراه از  کھاجازه یافت

 اندیشھ ھای خود در مورد ، نشر مقاالت بود و بااروپا لندن و پاریس مورد توجھ مقامات سیاسی در
 بھ حجاز سفر کرد و از بوشھر بھ ایران وارد شد و بھ تھران باالخره.اتحاد اسالم را می پراکند

. شدساکنی محمد حسن امین الضربحاجرفت و در خانھ 
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د و  ضرورت قانون گفت ولی شاه سخنان او را نپسندیاز بار با ناصرالدین شاه مالقات کرد و چند
از راه مازندران بھ قفقاز و بعد بھ مسکو و پترزبورگ .یران کرداپس از مدتی امر بھ اخراج او از 

یخ رفت با ناصرالدین شاه و امین السلطان مالقات داشت و بھ دعوت آنان موندر سفری کھ بھ .رفت
یرون بافتضاح او را مدتی در شاه عبدالعظیم بود کھ باز بھ دستور شاه با .یران بازگشتادوباره بھ 

 را بھ استانبول دعوت کرد و اویدعبدالحمسلطان.بھ بغداد و بصره سپس بھ اروپا رفت.کردند
.ی اسالمی امپراتوری عثمانی بھره گیردکشورھاامیدوار بود از نفوذ او برای اداره 

 نشر مطالب  روحی و خبیرالملک بھ تشویق او بھاحمد استانبول میرزا آقاخان کرمانی و شیخ در
 شدن ناصرالدین شاه بھ دست میرزا رضای کرمانی کھ از کشتھپس از .علیھ شاه و اتابک پرداختند

. تحویل او شد ولی مقامات عثمانی نپذیرفتندخواستارمریدان او بود، دولت ایران 
کھ بھ  را قطع کردند و با فقر زندگی می کرد تا این او از مدتی از چشم سلطان افتاد و مواجب پس

. ھجری قمری در استانبول درگذشت١٣١۴ی کردند و در جراحسرطان فک مبتال شد و او را 
 این درخواست از سوی - کالبد سید بھ زادگاه او انتقال بھ درخواست دولت افغانستان مبنی بر بنا

طھ  اکنون مزار و آرامگاه سید جمال الدین اسدآبادی در محوودولت عثمانی مورد قبول واقع شد 
. و افکار او نقش مھمی در جنبش مشروطھ ایران داشتآثار.دانشگاه کابل می باشد

مخالفاندر جریان جنبش مشروطھ ایران از . مرند بودحاکمیمرند خان شجاع نظام شکراهللا
ی کھ بمببا .در محاصره تبریز و جنگ با تبریزیان شرکت موثر داشت.سرسخت مشروطھ بود
.شدکشتھ »شجاع لشکر«برایش فرستاد، ھمراه پسرش حیدرخان عمواوغلی 

 مخالفان از بھ عین الدولھ، صدراعظم دوره مظفرالدین شاه و معروفیرزام عبدالمجید شاھزاده
.سرسخت مشروطیت ایران

. ھجری قمری در شھر تھران زاده شد١٢۶١ سال در پسر احمدمیرزا پسر فتح علی شاه بود و او
یعھدش مظفرالدین میرزا فرستاد و عبدالمجیدمیرزا در آنجا ول بھ تبریز نزد ناصرالدین شاه او را

ین کھ ولیعھد دختر خود انیس الدولھ را بھ عقد او درآورد و بعد پیشکار امورد توجھ واقع شد تا 
. ھجری قمری بھ او لقب عین الدولھ دادند١٣١٠در.ولیعھد شد

ین شاه، عین الدولھ حاکم تھران و سپس وزیر مظفرالد از کشتھ شدن ناصرالدین  شاه و پادشاھی پس
.شد صدراعظم ١٣٢٢در .داخلھ شد

ی او بھ تنگ آمده بودند معزول شد و میرزا نصراهللا استبداد اعتراض علما و تجار کھ از روش با
.مدتی در خراسان در امالک خود اقامت کرد. شدصدراعظم خان مشیرالدولھ بھ جای او 

 محمدعلی شاه او را برای سرکوبی قیام مشروطھ،الدین شاه و در جریان جنبش  از مرگ مظفرپس
.یافتنتبریز مامور کرد ولی موفقیتی 

. و بھ ھمین دلیل بھ او آزاری نرساندندکرد از فتح تھران خود را بھ مجاھدین تسلیم پس
.شد دیگر رئیس الوزرا دیگر دوره احمدشاه باردر
.گذشتر تھران در  ھجری خورشیدی در شھ١٣٠۶در

ید محمد سمعروف بھ آقا ) ھجری شمسی١٢٩٩-یمر ھجری ق١٢۵٨(یطباطبائیرزا سید محمد م
.یراناطباطبائی سنگلجی از مجتھدان شیعھ و از آزادی خواھان و رھبران جنبش مشروطھ 

.اد پرداخت بھبھانی، بھ مخالفت با عین الدولھ و استبدعبداهللا آغاز جنبش مشروطھ ھمراه با سید در
 توپ بستن مجلس دستگیر و بھ  بھپس از.یم شرکت داشتعبدالعظدر مھاجرت بھ حضرت 

یروزی مشروطھ خواھان بھ تھران بازگشت و مورد استقبال مردم قرار پبا .خراسان تبعید شد
.گرفت
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ی ھجر١٣٢٨ رجب ٨ کشتھ  شده در – ھجری قمری ١٢۵۶زاده (یبھبھانیت اهللا سید عبداهللا آ
.از مجتھدان شیعھ و رھبران جنبش مشروطھ ایران بود)قمری

نیاکان آنان از بحرین بھ بھبھان .یداسماعیل از روحانیان تھران بودسپدر او . شدزادهنجف در او
. بھبھانی معروف بودندبھکوچیده بودند و 

در .گرفت دیگران تحصیل کرد و درجھ اجتھاد ویدعبداهللا در نجف نزد شیخ مرتضی انصاری س
در جریان . بھ امور دینی و اجتماعی پرداختپدر ھجری قمری بھ تھران آمد و بھ جای ١٢٩۵

در تحصن .یوست و با عین الدولھ بھ مخالفت پرداختپجنبش مشروطھ بھ سید محمد طباطبائی 
. سپس قم شرکت داشتومشروطھ خواھان در حضرت عبدالعظیم 

پس از فتح تھران بازگشت و با . تبعید گردیدعراقو بھ  از بھ توپ بستن مجلس دستگیر شد پس
.شداستقبال مردم و مشروطھ خواھان روبرو 

کسروی قاتل او را از دستھ . نفر کشتھ شدسھ در منزل خود بھ دست ١٣٢٨ رجب ٨ جمعھ در
.ی در نجف اشرف دفن شدو.این کار را کرد"ی زادهتقبھ دستور "حیدرعمواوغلی می داند کھ 

صدراعظم )١٣٢۵ شعبان ۴متوفی ( بھ مشیرالدولھ معروفینینائرزا نصراهللا خان یم
.ین شاه و محمدعلی شاه قاجارمظفرالد

ین السلطان قرار گرفت و پس از درگذشت میرزا محسن ام ورود بھ خدمات اداری مورد توجھ با
او را بھ وزارت خارجھ امین السلطان .یرزا نصراهللا خان دادندمخان مشیرالدولھ، لقب او را بھ 

.منصوب کرد
امضای فرمان مشروطیت در .ین الدولھ، صدراعظم شدع آغاز جنبش مشروطھ و پس از عزل در

.گرفتزمان صدارت او صورت 
 شاه دوباره امین السلطان را بھ  این کھ محمدعلیتاشاه نیز صدراعظم بود  از مرگ مظفرالدین پس

.داشترارداد دارسی شرکت  امضای قدر.جای او صدراعظم کرد
.پسران او بودند)پیرنیا(یرزا حسین خان مؤتمن الملک مو )پیرنیا(یرزاحسن خان مشیرالدولھ م

. امین السلطان اتابک اعظم در جریان جنبش مشروطھ ایرانکشنده تبریزیعباس آقا
اجی محمد نام داشتھ  از مردم تبریز بوده، پدرش حآن کھ زندگی او چیز زیادی دانستھ نیست جز از

. و در بازار تھران بسیاری او را می شناختھ اند پرداختھو در تھران بھ  کار صرافی می 
. برگزیده و آموزش داده بوداتابکیا حیدر عمو اوغلی او را برای کشتن گو
ھنگام مرگ بیست و دو .یری ھم بھ خود زد و درگذشتتی اتابک را کشت و در محاصره افتاد، وقت
: کھ روی آن نوشتھ بودآمداز جیب او کارتی بھ دست .لھ بودسا

 فدائی ملت۴١نمره صراف آذربایجانی عضو انجمن عباس آقا
 دوره نیست و احتماًال برای ترساندن دیگر مستبدین آننیز نشانی در نوشتھ ھای "انجمن" این از

.بودچنین کارتی را در جیب گذاشتھ 

) ه باغشاه تھران 1326-صفھان  ه ا1277(ینملک المتکلم
.ین از خطبای مشھور دوره مشروطیتملک المتکلمی میرزا نصراهللا معروف بھ حاج
. در مقابل محمدعلی شاه کشتھ شدشاهتوپ بستن مجلس دستگیر شد ودر باغ  بھ  از پس

 انتھای ، کوچھ شھید شھید ابراھیمی،یمارستان لقمانب او در تھران در خیابان مخصوص جنب مقبره
در حیاط خانھ ای کھ گفتھ می شود پس از اعدام وی .استکوچھ درآبی رنگ سمت چپ قرار گرفتھ 

این مقبره ھا در حیاط یک ملک . آنجا آورده اند و دفن کرده اندبھو ھمراھانش را شبانھ و مخفیانھ 
رستان لقمان نیز بیما. دسترس نمی باشد قرار گرفتھ و در حال تخریب است درقدیمی کھ مالک آن 
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ی گیردمی بیمارستان را دارد و احتماًال این مقبره ھا در طرح بیمارستان قرار فضاقصد گسترش 

. نگار دوره مشروطیت ایرانروزنامھیرازیشیرزا جھانگیرخان م
روزنامھ صور اسرافیل را .ی سرسخت بودمشروطھ خواھ از مریدان حاج شیخ ھادی نجم آبادی و او

منتشر می کرد )دھخدا(ی میرزا علی اکبر خان قزوینی ھمکار میرزا قاسم خان تبریزی و با سرمایھ
.ی شاه می نوشت بسیار مورد توجھ مردم بودمحمدعلو با مقاالت تندی کھ علیھ 

. بھ دستور محمدعلی شاه کشتھ شد شاه توپ بستن مجلس دستگیر شد و در باغ  بھ ازبعد
. بھ یاد او سرودراخود "ع کشتھیاد آر ز شم" شعر معروف دھخدا
. از رشادت ھای بسیار کشتھ شدپس زاده او در روز بھ توپ بستن مجلس خواھر

او فرزند حسینقلی . سران ایل بختیاری و دو دوره رئیس الوزرای ایرانازی خان بختیارینجف قل
 از مرگ پدر در پس. متولد شد١٢٢٩یلخان بختیاری و حاجی بی بی مھرافروز بود و در اخان 

 در جنبش صمصام السلطنھ. مقام ایلخانی گرفتوصمصام السلطنھ از مظفرالدین شاه لقب ١٢٨١
او . سردار اسعد ھمراه شدخان شاه پیوست و با برادر خود علیقلی مشروطھ بھ مخالفان محمدعلی

.ست گرفت اصفھان را بھ  دحکومتبھ ھمراه سواران مسلح بختیاری اصفھان را تصرف کرد و 
مسئلھ اولتیماتوم روسیھ برای .ی ماندباقدر این منصب ١٢٩١رئیس الوزرا شد و تا ١٢٨٩در 

او بر خالف مجلس از . زمان تصدی او پیش آمددراخراج مورگان شوستر مستشار امریکایی مالیھ 
 بھ مدت چھار ماه بھ ١٢٩٧ دیگر در سال باراو .موافقان پذیرش تقاضای روس ھا بود

 او را صادر کرد، مدتی حاضر بھ پذیرفتن عزل وزیری رسید و زمانی کھ احمدشاه فرمان نخست
 دوره چھارم مجلس شورای ملی بھ نمایندگی انتخاباتدر .نبود و خود را نخست وزیر می  دانست

ی کھ کلنل پسیان در خراسان قیام کرده بود حکومت ھنگام١٣٠٠در سال .تھران انتخاب شد
 نیز برای مدتی کوتاه بھ فرمانداری ١٣٠٨در . بھ خراسان نرفتاوپیشنھاد شد ولی خراسان بھ وی 

 در اصفھان ١٣٠٩او در سال . اختالفات در این منطقھ مأمور شدحلچھارمحال منصوب و بھ 
. در تختھ پوالد اصفھان بخاك سپرده شدمیرفندرسكيدرگذشت و در تكیھ 

او پس .استین فـرزند حـسیـنـقـلی خان ھفت لنگ ایلخانی  سوم،یاریبختیقلی خان سردار اسعـد عل
ۀ  برد و خانوادبسراز کـشتھ شدن پـدرش بھ دستور ظل السلطان، یک سال در زندان ظل السلطان 

 بـھ قدرت رسیدن علی اصغر بااما .آنھا تا زمان بـھ قـدرت رسیدن اتابک در انزوا بسر می بردند
سردار (ید و برادرش اسفـندیارخان درخـشاقـبال آنھا رۀ ، باز ستا)امین السلطان(خان اتابک اعظم 

 بھ فـرماندھی سواران بـخـتیاری در تـھـران خانبھ سمت ایلخانی بخـتیاری و علیقلی )اسعـد اول
مور نظم تـھـران گـردید و در زمان مظفرالدین شاه ا مشاه،در واقعھ قـتـل ناصرالدین .منصوب شد

، ھـجری قـمری١٣١۴در سال .ی سواران بـختیاری باقی بودفرماندھپی در نیز با عنوان سرتی
مدتی نیز بھ عـنوان .ی برای او بھ پاس وفاداریش بھ دولت تعـیـین گـردیدمـقررھـزار تومان 

برادرشاما در این سمت با رقابت شدید .یلخانی بخـتیاری از جانب مظفرالدین شاه انـتخاب شدا
یل، ایلخانیگـری از اام السلطنھ کھ از او بزرگـتر و طبق پـیمان نامھ ھای سران نجـفـقـلی خان صمص

.آن او بود، مواجھ شد و کناره گـرفت
ی مراجعـھ نکرد و بـیشتر اوقات خود را در بـختیاری سلطنـت بعـد از عـزل اتابک دیگـر بھ گارد او

سفر کرد و بھ زیارت مکھ نائـل ی قـمری بھ ھـندوستان و مصر ھـجر١٣١٨در سال .می گـذراند
دوسال تمام در پایتخت ھا و شھـرھای مھـم اروپا زندگـی کرد و بھ .یس شدپارگـردید و سپس عازم 

.ی درآمدفرماسونرعـضویت 
 ھـجری قـمری کھ اسفـندیار خان، ١٣٢١در سال .آمد ھـجری قـمری بھ تھـران ١٣٢٠ در سال او

فرزندان حاج (یاری شد و بـین برادران و عـموزاده ھایش ـتبخبرادر بزرگـش فوت کرد، راھـی 
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 ھـجری قـمری بھ پـیشنھاد عین الدولھ از ١٣٢٢در سال . کردبرقـرارصلح و آشتی )امامقـلی خان
.یدگـرد سردار اسعـد و نشان حمایل بھ وی داده شد و ماًمور نظم لرستان لقبطرف مظفرالدین شاه 

 ھـجری قـمری برای معـالجًھ چـشم ١٣٢۴ شعـبان ١٨ مجـلس اول، در  اسعد پس از افـتـتاحسردار
یس اقامت گـزید و بھ مطالعـھ و ترجـمًھ کتب خارجی پارخود باردیگـر بھ اروپا رفت و در 

 ھـجری قـمری کھ ١٣٢۶ جمادی االول سال ٢۴ روز سھ شنبھ درپس از بمباران مجلس، .پـرداخت
.راھی زندان شدند او در پاریس بودیخواھان آزادتعـدادی از رجال و 

در تاریخھای بختیاری کھ شرح .یازات ویژه ای داشتامت اسعـد در بـین خوانین بختیاری، سردار
 بـندرت از او در دستھ بندیھای خانوادگی یاد نگـاشتھ اند،اختالفات و درگیری ھای داخلی را 

.دانستی توان محـور اتحاد در ایل مسردار اسعـد را .شده است
١٣٢٢ی خود با مجامع آزادی خواھی را از سال ھـمکار بھ تصریح ملک زاده، سردار اسعـد بنا

 ربیع االول ھـمین سال، جلسھ ای از رجال آزادیخواه دوازدھـمدر . استھـجری قمری آغاز کرده
ـستًھ ملک زاده این مجمع را ھ.یکـده و بھ رھـبری او برگـزار شدمدر باغ شخصی سلیمان خان 

.یت ایران می داندمشروطاصلی انـقالب 
:یامده است، اما او می نویسدن نام سردار اسعـد در لیست اصلی گرچھ

 زنده اند و در آن جـمع حضور داشتھ اند تحقـیق ھـنوزی کھ نگارنده این تاریخ از کسانی کھ بطور«
ی عـلیقـلی خان سردار اسعـد جحا شھـید سعـید مرحوم روحی و برادر کرمانی،بحرالعـلومکرده ام، 

.»داشتـندبخـتیاری و سلیمان میرزا ھـم در آن جـلسھ حضور 
 ھـجری قـمری از او برای حـمایت از مشروطھ ١٣٢۶سال با این وجود در طی سالھای بعـد تا اما

١٣٢۴قـبل از سال .حرکتی مشاھـده نگـردیده است، و یا نگـارنده بھ موردی دسترسی نیافـتھ
ی مردم شکـل می گرفت، سردار اسعـد مشغـول امورات ایل استکـبارجری قمری کھ مبارزه ضد ـھ

ی ھایی از او و برادرش سردار ظفر مشاھـده می گردد، و چـنانکھ گـفـتھ طلببخـتیاری بوده و افزون 
. ھـجری قـمری عـازم اروپا می شود١٣٢۴شد در سال 

 پس از بھ توپ بستن مجـلس شورای ملی و در سال ران  اسعـد ھـمکاری خود با آزادیخواھاسردار
در این سال، با تـجـمع مشروطھ خواھان و .کرده است ھـجری قـمری بطور آشکار، آغاز ١٣٢۶

. سردار اسعـد نیز بھ جرگـھ آنان پـیوستاروپا،رجال مخالف محمدعـلی شاه در 
 این مجامع، مھـره ای است کھ بھ لحاظ یران، در بـینا اسعـد، در این برھـھ حساس از تاریخ سردار

یاری، برای نجات کشور از استـبداد مـحـمد علیشاھی بخـتموقعـیت حساس و قـدرت جـنگی ایل 
 عدم وجود نیروی نظامی سازماندھی شده، قدرت نیروئی ایالت لحاظزیرا بھ .برگـزیده می شود
:یـچ می نویسدپـاولو.تعـیـین کننده بود

بھ عـلت ضعـف شاه، نیروی مسلح ایلھا برای .ی شدندم نیروی مسلح کشور محسوب یلھا، یگـانھا«
.»یمتی می بایست حـفظ شودـقنگـھـداری تاج سلطنتی بھـر 

بطوریکھ شاه نیز برای نجات . تعـیـین کننده بودزمان، ایل بـختیاری در بین ایالت در این قـدرت
 شد، عـین الدولھ برای غـلبھ بر تـبریز، ھـزار سوار  گـفتھچـنانکھخود بھ آنھـا دل بستھ بود و 

 و خود خوانین نیز براین قـدرت واقـف بودند و حـتی آنـھایی کھ در کرده،بـختیاری درخواست 
 نیز گـاھـی وسوسھ می شدند کھ بھ مشروطھ خواھان بـپـوندند و نام نیکی از خود بودندرکـاب شاه 

.ستن آنھا بھ انـقـالبـیون وحـشت داشتشاه نیز از پـیو. جای بگـذارندبر
 از بخـتیاریھا خود راه چاره ای بود کھ می بایست استـفاده در حالیکھ ملت در فشار استبداد بود، اما

 افرادی چـون معـاضدالسلطنھ پـیرنیا و مخـبرالسلطنھ، سردار اسعـد اصراربنابراین با .تجربھ شود
ین باره قـزوینی می نویسد کھ معاضدالسلطنھ پـیرنیا، از در ا. عـھـده گـرفتبھنـقش اصلی را 

 اول مجـلس شورای ملی بھ پاریس آمده بود تا سردار اسعـد را بسیج کند، اما سردار دورهوکـالی 
 عصبانیت حالتدر ھـمین ھـنگـام دکتر لطیف گـیالنی با . تحـرک واقعی از خود نشان نمی داداسعـد

:بھ سردار اسعـد می گوید
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یس مشغـول گـردش و تـفریح باشی و محـمد علی پار چـطور راضی می شوی کھ در اینجا در تو«
. کـند و طناب بـیندازد و مردم را توی چاه زنده دفن کندپارهایرانیان را در تھـران شکم ...میرزا

.»...ی کشینمھـیچ خـجالت 
: زاده می نویسدملک

 را تـشویق بھ رفـتن ایران و قیام بر علیھ محمدعلیشاه ـداسعیرانیان مھـاجر مقـیم اروپا سردار ا«
 آنھا منجملھ شکراهللا خان معـتمد خاقان کھ بعـدًا لقـب قوام الدولھ یافت، بھ ازوقتی چـند نفر .نمودند
 با تھـران سردار اسعـد بھ ایران مراجعـت و بھ اصفھان رفت، در سفر جـنگی از اصفھان بھ اتـفاق

.»او ھـمراه بود
: بوده است، می نویسداروپا ھـدایت کھ در این موقع در مخـبرالسلطنھ

غالبًا ....گاھی بھ منزل او می روم. استاسعـد میان ایرانیان، عـلیقـلی خان سردار شاخص«
 کافھ دوالپھ، جـنب اپـرا می رود، باز جـمعی دور بھـعصر .اشخاص سر سفره او حاضر می شوند

.»او را گـرفتھ اند
 تا بھ ایران رفتھ، رھـبری نھضت را بھ عـھده  استخواستھ سپس می نویسد کھ از او خـبرالسلطنھم

. تـنھا است، مخـبرالسلطنھ می گوید، کار را یکـنفر می کندکھامان او گـلھ می کند .بگـیرد
ـتیاریھا در البتھ اقدام موفـقیت آمیز بخ. اسعـد می شودسردارین تـشویق ھای ایرانیان باعـث حرکت ا

.یدواری بیشتری داده استامفـتح اصفھان نیز بھ او 
 عـزمی محـکمتر، راھـی ایران شد و تا قـبل از رسیدن بھ با سردار اسعـد با فـتح اصـفھان بھـرحال

 ربـیع الثانی ١۵او در .یامھا و نماینده، کـنترل حـرکت را بدست گـرفتـپایران نیز با ارسال 
ابـتدا با شیخ خزعـل، شیخ قـدرتمند .وارد ایران شد) میالدی١٩٠٩ مھ ۶(ی قـمر ھـجری ١٣٢٧

متعاقب آن .سپس وارد بخـتیاری شد.خوزستان مالقات کرد و با او متحد شد»ی کعـببن«اعـراب 
یار حیاتی بسھـم پـیمان شدن با خوانین و شیوخ، . خوانین قـشقایی سوگـند نامھ ای را امضا کردبا

بخصوص اینکھ .باشدو برای حـرکت بھ سمت تـھـران، می بایستی از پشت سر مطمئن زیرا ا.بود
 نیز ضمن رقابت با خوانین خـزعـلخوانین قـشقایی و بخـتیاری با ھـم رقابت دیرینھ داشتـند، و شیخ 

.یش گـرفتھ بودـپبختیاری، با محـمد علیشاه راه مسالمت آمیزی را در 
ین بختیاری و شیخ خزعـل از یک سال قـبل، فراھـم آمده خواناتحاد بـین  بھ گـفتن است، زمینًھ الزم
ی قـمری بین شیخ خزعـل و خوانین بختیاری پـیمان نامھ ای ھجـر١٣٢۶در ماه صفر سال .بود

 خوانین بخـتیاری، غـالمحسین خان سردار محتـشم و خسروخان تماماز طرف .برقرار شده بود
.طرف تمام خوانین بخـتیاری، آن را امضا کرده بودندازسردار ظفر بھ نمایندگی 

 مشروطیت آنھا را ۀ تصمیم جـدید شاه مبنی بر اعادگـرچھ بخـتیاریھا آماده حـرکت شدند، بھـرحال
در سپاه آنھا، سردار اسعـد، یوسف خان امیر مجاھـد، . پـی بردندشاهۀمردد کرد، اما آنھا بھ خدع

یگـری از سران بخـتیاری و دکتر دانشوری علوی حضور  و جمع دصمصاممرتضی قلی خان 
.داشتـند

 گردیدند و با ھـماھـنگی ھایی کھ با ھـم داشتـند، در تھـران شمال نیز نیروھای مجاھـدین راھی از
آنھا برای رسیدن بھ تھـران درگیریھای .ی قمری وارد تھـران شدندھجر١٣٢٧ جمادی الثانیھ ٢۴

 نزدیک بھ  مسافتیاما سران مجاھـدین کھ با طی.یھای طرفـدار شاه داشتـندیاربخـتپراکـنده ای با 
توانستھ بودند بھـم برسند، طی جلساتی در بادامک، طرح حملھ بھ ) مایل۶٩٠(یلومتر ک١١١١
:خبرنگار تایمز می نویسد. را ریختـندتھـران

انداخـتن تیری توانستـند رخنھ ی انجامید، بدون درخشان ناگـھانی آنان بسی زیرکانھ و بنحو حرکت«
.»بھ شھر نمایند

 ھـماھـنگی ھایی نموده بودند، از سوی مردم با تھـران کھ برای ورود بھ تھـران با مجاھـدین آنان
یریھای پـراکنده، شھـر بھ تصرف مجاھـدین درـگو پس از .گرفـتـندآغوش باز مورد استـقبال قرار 

١٢٨٨ تـیر ٢١( ھـجری قمری١٣٢٧لثانی سال  جمادی ا٢٧جـمعھدر روز .درآمد
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 صبح، شاه با ٨٫۵و در ساعت .داستان جـنگ پایان یافت)یالدیم١٩٠٩ ژوئیھ ١۶-خورشیدی 
 و سران و مرتجعـین بنام امیربھادر جنگ بھ سفارت روس در بستگـانپانصد تن از سربازان و 

.شدزرگـنده پـناھـند 
 خان سردار بھادر پس از درگذشت پدرش بھ جعفر اسعد بھ نام  ارشد علیقلی خان سردارپسربعدھا 

.آمدنایل )سردار اسعد سوم(دریافت لقب او 

ق درشھر تبریز بھ .ه١٢٩٨او در سال . سوم مظفرالدین شاه بودپسرساالرالدولھ میرزا ابوالفتح
 ایران منصوب شد  ایالتچندپس از تحصیالت مقدماتی و نظامی در تبریز بھ حکومت در .دنیا آمد

.ی شدمکھ اغلب با شکایت اھالی از رفتارش معزول 
 محمدعلی شاه در کردستان دست بھ برادرش از مشروطھ از ایران رفت و در حمایت از پس

. تا با شاه مخلوع ھمکاری کندخواستشورش زد و سنندج را گرفت و از مجلس شورای ملی 
 مالقات نموده و براى بازگشت سلطنت برادر از خود از عزل محمدعلی شاه در وین با برادر بعد

 ایل كلھر و سنجابى و لر توانست كرمانشاه و ھمدان را ازراه عثمانى بھ ایران آمد و با لشگرى 
 بختیارى را در نزدیك مالیر شكست داده با حدود سى ھزار مفخمتصرف كند و ھمچنین قواى امیر 

ساوه از قواى فرمان خان شكست خورد ولى چون مجلس  در نزدیكى كھقشون بھ سوى تھران بیاید 
 ھزارتومان جایزه تعیین نمود بھ عثمانى فرار كرد و چند سال بعد بار ٢۵اوبراى توقیف یا اعدام 

 آمد و لشگرى جمع آورى كرد و بھ ھمدان تاخت ولى از قواى یپرم خان شكست كردستاندیگر بھ 
بارھ وساطت روس ھا حكومت گیالن بھ او سپرده شد اما بعد ب. بار دیگر از ایران گریختوخورد 

 و از خورددیگر طغیان كرد و قزاقان ساخلوى گرگان از او حمایت نمودند ولى بار دیگر شكست 
 و سرانجام بھ نبردھنگام جنگ جھانی اول باز ھم بھ ایران آمد و كارى از پیش .ایران اخراج شد

ق . ه١٣٣٨ سال خردادماهصر گردید كھ در اسكندریھ در كشور عثمانى پناه برد و ساكن كشور م
.درگذشت

در مقاومت . جنبش مشروطھ  خواھی ایران، و ملقب بھ سردار ملی استسرداراناز خانستار
.ی ھای بسیاری کردجانفشانتبریز وی 

او .بھ دنیا آمد) میالدی١٨۶٨(ق ١٢٨۵ی سومین پسر حاج حسن قره داغی در سال  داغقرهستار
بستنی قره  داغ آذربایجان بود کھ در مقابل قشون عظیم محمد علی شاه پس از بھ توپ اھالاز 

مجلس شورای ملی و تعطیلی آن کھ برای طرد و دستگیر کردن مشروطھ خواھان تبریز بھ 
ی دولتوی مردم را بر ضد اردوی .یجان گسیل شده بود ایستادگی کرد و بنای مقاومت گذاردآذربا

 ملی ساالراند و خود رھبری آن را بر عھده گرفت و بھ ھمراه سایر مجاھدین و باقرخان فرا خو
 محمد طرفدارانمدت یک سال در برابر قوای دولتی ایستادگی کرد و نگذاشت شھر تبریز بھ دست 

 بھ زمان کودکی اش بر آنان،اختالف او با شاھان قاجار و اعتراض بھ ظلم و ستم .علی شاه بیفتد
 وافری بھ تیراندازی و اسب عالقھاو و دو برادر بزرگترش اسماعیل و غفار از کودکی .تمی گش

ین امر پیشی گرفتھ بود و شب و روزش بھ اسواری داشتند، اما اسماعیل فرزند ارشد خانواده در 
ین و بزرگان سپری می شد، سرانجام او در پی خواناسب تازی، تیراندازی و نشست و برخاست با 

ض این امر کینھ ای در دل ستار ایجاد کرد و . اعدام شدبھ بھ حاکم وقت دستگیر و محکوم اعترا
.ی خشمگین شدقاجارنسبت بھ ظلم درباریان و حکام 

محلھ امیرخیز تبریز درآمد و در ھمین )جوانمردان، یا اھل فتوت( در جوانی بھ جرگھ لوطیان ستار
کش بر می خاست با مأمورین محمدعلی شاه درافتاد  از حقوق طبقات زحمتدفاعباب در حالی کھ بھ 

 شھر گریخت و مدتی بھ راھزنی مشغول شد، اما از ثروتمندان می گرفت و بھ فقرا ازو بھ ناچار 
ی امانتدارسپس با میانجیگری پاره ای از بزرگان بھ شھر آمد و چون در جوانی بھ درستی و .ی دادم

او .ی سپردندمکان حفاظت از امالک خود را بھ او در تبریز شھرت داشت بھ ھمین دلیل مال
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 و مھارت در شجاعتشھیچ گاه درس نخواند و سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما ھوش آمیختھ بھ 
.یختگان عصر قرار می دادفرھفنون جنگی و اعتقادات مذھبی و وطن دوستی اش، او را در صف 

ق رھبریِ  مجاھدین ١٣٢٧ تا ھشتم ربیع الثانی ق١٣٢۶ جمادی االول ٢٠ در مدت یازده ماه از او
 داشت و مقاومت شدید و طاقت فرسای اھالی تبریز در مقابل عھدهتبریز و ارامنھ و قفقازی ھا را بر 

 قشون دولتی، با راھنمایی و رھبریت او انجام گرفت، بھ طوری کھ نفرسی و پنج الی چھل ھزار 
 در غالب جراید اروپایی و امریکایی ھر روز نام او  مرزھای کشور رسید وازشھرت او بھ خارج 

. می شد و درباره مقاومت ھای سرسختانھ وی مطالبی انتشار می یافتذکربا خط درشت 
 موافقت دولت انگلیس بھ سوی تبریز آمد و راه جلفا با اواخر کاِر محاصره تبریز قوای روسیھ در

ھران بازگشت و محاصره تبریز پایان گرفت، اما ی روس بھ تقواقوای دولتی با دیدن .را باز کرد
اواخر ماه مھ (ق ١٣٢٧ روس نشد و در اواخر جمادی الثانی دولتستارخان حاضر بھ اطاعت از 

در منابع ذکر شده است . بھ قنسول خانھ عثمانی در تبریز پناھنده شدھمراھانشبھ ناچار با )م١٩٠٩
خانھی خواست بیرقی از کنسول خانھ خود بھ سر در کھ م)پاختیانوف( بھ کنسول روس ستارخانکھ 

ی خواھم کھ مژنرال کنسول، من «:ستارخان زند و او را در زینھار دولت روس قرار دھد گفت
».ی رومنممن زیر بیرق بیگانھ .ھفت دولت بھ زیر بیرق دولت ایران بیایند

ر حاکم مستبد تبریز رحیم ی ستارخان در برابرھبر مردم شھر بھ ، از عقب نشینی قوای روسپس
یرون راندند، اما اندکی بعد ستارخان در زیر فشار دولت روس، بخان قد علم کردند و او را از شھر 

 خراسانی و جمعی از ملیون را پذیرفت و با لقب سردار ملی مالمحمدکاظمدعوت تلگرافیِ  آخوند 
.ھمراه او بوددر این سفر باقرخان ساالر ملی نیز . کردحرکتبھ سوی تھران 

 تجلیل از ستارخان و باقرخان صورت گرفتھ بود در بھانھ دولت مشروطھ از این اقدام کھ بھ ھدف
ق در ١٣٢٨ ربیع االول سال ٧روز شنبھ . مجاھدین تبریز بودسالحواقع کنترل آذربایجان و خلع 

ای وداع با یادی از مردم و رجال شھر از جملھ یپرم خان ارمنی برزشب عید نوروز، جمعیت 
 شدند و آنان درمیان ھلھلھ جمعیت از منزل خود بیرون آمدند و بھ سوی جمعستارخان و باقرخان 

در بین راه نیز در شھرھای میانھ، زنجان، قزوین و کرج استقبال باشکوھی .کردندتھران حرکت 
بھبرای استقبال  مجاھد راستین آزادی بھ عمل آمد و ھنگام ورود بھ تھران نیمی از شھر دواز این 

ی نصرت ھامھرآباد شتافتند و در طول مسیر چادرھای پذیرایی آراستھ با انواع تزیینات، و طاق 
یابان ھای ورودی خدر سرتاسر .زیبا و قالی ھای گران قیمت و چلچراغ ھای رنگارنگ گستردند

ن روز سرتاسر جشن  آتھران.شھر، تابلوھای زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان مشاھده می شد
یجانی ھای مقیم تھران تدارک آذرباستارخان پس از صرف ناھار مفصلی کھ در چادر .و سرور بود

محلی در خیابان سعدی ( اختیار صاحبدیده شده بود بھ سوی محلی کھ برای اقامتش در منزل 
وجود سربازان و  دولت بود، اما بھ دلیل مھماناو مدت یک ماه .در نظر گرفتھ بودند رفت)کنونی

را بھ اسکان ستارخان و یارانش و ) روسیھسفارتمحل فعلی ( دولت، محل باغ اتابک ،کمی جا
پس از چند روزی کھ نیروھای ھر دو . داداختصاصمحل عشرت آباد را بھ باقرخان و یارانش 

امی طرف در محل ھای تعیین شده اسکان یافتند مجلس طرحی را تصویب نمود کھ بھ موجب آن تم
 افراد ستارخان و خود او می بایست سالح ھای خود را جملھمجاھدین و مبارزین غیرنظامی از 

 و سید عبداهللا بھبھانییل بروز حوادث ناگوار و ترور مرحوم دلاین تصمیم بھ .تحویل دھند
اما یاران ستارخان از پذیرفتن این . مشروطھ گرفتھ شده بودسرانازمیرزاعلی محمدخان تربیت 

بھ تدریج مجاھدین دیگری کھ با این طرح مخالف بودند بھ ستارخان و یارانش .کردندامر خودداری 
بھ«سردار اسعد بھ ستارخان پیغام داد کھ .یوستند و این امر موجب ھراس دولت مرکزی شدپ

، ».یزیدبپرھسوگندی کھ در مجلس خوردید وفادار باشید و از عواقب وخیم عدم خلع سالح عمومی 
.ما باز یاران ستارخان راضی بھ تحویل سالح نشدندا

 سھ ھزار نفر می شدند بھ فرماندھی یپرم خان، جمعاق قوای دولتی، کھ ١٣٢٨ اول شعبان بعدازظھر
یھ وقت باغ اتابک را محاصره کردند و پس از چند نظمیار قدیمی ستارخان در تبریز و رئیس 
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در . و جنگ بین قوای دولتی و مجاھدین آغاز گشت گرفتصورتبار پیغام، ھجوم نظامیان بھ باغ 
۴ توپ و پانصد مسلسل شصت تیر استفاده کردند و بھ فاصلھ عرادهاین جنگ قوای دولتی از چند 

ستارخان راه پشت بام را در پیش گرفت، اما . در باغ کشتھ شدندحاضر نفر از افراد ٣٠٠ساعت 
یری بھ پایش اصابت کرد و مجروح شد و قادر بھ در مسیر پلھ ھا در یکی از راھروھای عمارت ت

ی بعد قوای دولتی او را دستگیر کردند و بھ منزل صحصام السلطنھ بردند و خود اندک.حرکت نبود
).ق١٣٢٨ رجب ٣٠( ناچار بھ خلع سالح شدند اتباعشو 

الش خود را  پزشکان حاذق برای مداوای پای او تمام تو از این وقایع، ستارخان خانھ نشین شد بعد
/ش١٢٩٣ آبان ٢۵(ق .ـھ١٣٣٢ ذی الحجھ ٢٨ید و در تاریخ نرسکردند، اما معالجات بھ جایی 

 فانی را وداع گفت و در باغ طوطی در جوار بقعھ حضرت داردر تھران )م١٩١۴ نوامبر ١۶
یع ی کھ ھزاران ھزار تھرانی با چشمانی گریان جنازه او را تشیدرحالعبدالعظیم حسنی در شھرری 

. سال داشت۵٣او ھنگام فوت حدود . شدسپردهمی کردند بھ خاک 

. بھ ساالر ملّی، یکی از مبارزان تبریزی جنبش مشروطیت ایران بودمشھور، خانباقر
خیابان (ریاست مجاھدین محلھ خیابان .یت مجاھد شدمشروطپس از . قبل از مشروطیت بنّا بوداو

 بر بخش ھای واقع در جنوب رودخانھ آجی در شرق شھر تملمشیکی از محالت قدیمی تبریز است 
پس از بھ توپ بستن مجلس، بھ دستور .، تبریز بھ دست او افتاد)یرسیدمکھ تا جنوب شرقی نیز 

انجمن ایالتی، ستارخان دست بھ اسلحھ برد و با قشون دولتی کھ تبریز را در محاصره داشت جنگ 
 کار تا.قشون دولتی خورد، سست شده در صدد تسلیم برآمدامّا پس از اوّلین شکست کھ از .کرد

ی نیز سستی وستّارخان کھ در امیرخیز، محلھ دیگر تبریز، با دولتیان جنگ می کرد قوت گرفت، 
ی او با ستّارخان ھمکاردر اثر .را از خود دور ساختھ بار دیگر بھ جنگ با قشون دولتی پرداخت

انجمن ایالتی تبریز باقرخان .شدریز از فشار محاصره راحت کار مشروطھ طلبان پیشرفت کرد و تب
. آوازه اشتھارش در سراسر ایران پیچیدورا بھ لقب ساالر ملی ملقب ساخت، و از او تقدیر کرد 

 مجاھدت ستّارخان و باقرخان مشروطیّت نجات اثر در تواریخ مشروطیت نوشتھ اند، در چنانکھ
ساالر ملی و سردار ملی در . قشون روس افتاددستکھ بھ اما خود تبریز دیری نگذشت .یافت

یک استقبال شاھانھ از این دو مجاھد شجاع از طرف دولت .کردندتبریز نماندند و بھ تھران حرکت 
.آمدمشروطھ بھ عمل 

او دیگر در تھران درنگ نکرد و . پیش آمدمھاجرت در تھران منزوی میزیست تا قضیھ باقرخان
 شیرین عده ای از اکراد بر سر او و رفقایش ریختند و قصرشبی در نزدیکی .فتدنبال مھاجرین ر
(سرشان را بریدند ١٣٣۵ بھ ھمراه ھجده نفر از یاران و ھمراھانش در محرم باقرخانمرگ .

یدی بھ دست یکی از اشرار معروف کرِد قصرشیرین بھ نام محمد امین خورش١٢٩۵آبان /قمری 
.)سب و وسائل مھمانان خود، صورت گرفت اتصاحبطالبانی بھ قصد 

از علمای مخالف مشروطیت کھ . متشرعھ بوداز بر خالف ستّارخان کھ شیخی بود، باقرخان
:با ستارخان رقابت داشت و می گفت. می گذاشتاحتراممتشرعھ بودند جانبداری می کرد و بھ آنھا 

.  داغ با قشون دولتی جنگ کرده اممرد منم کھ در ساری.کندمرد آن نیست کھ در امیرخیز جنگ 
) دو بازوی قوی و شکست ناپذیر انقالب مشروطیت بودندبزرگوارعلی رغم این سخن این دو (

او و .حق بزرگی بھ گردن مشروطیت ایران دارد.بود ھر حال ساالر ملّی مردی جسور و ساده در
این دو نفر از توده .ق شدندی بھ جنگ برخواستند و موفدولتستارخان برای مشروطیت با قوای 

ین ایام با اتکاء بھ توده تبریز با شاه مستبد مبارزه کرده بودند؛ یک تربرخاستھ بودند، در سخت 
این بود .ی را رھبری کرده بودند، مسلمان بودند و بھ مشروطیت ایمان داشتندملحرکت و نھضت 

.ی قھرمان ملت شناختھ شدندآسانکھ بھ 
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 نھضت مشروطیت و مکمل آن و خود را وارث دنبالھان کھ نھضت خود را در ی آذربایجدمکراتھا
در . باقر خان را در میدان شھرداری تبریز نصب کردندمجسمھسنن مجاھدین آن دوره می دانستند، 

 پیشھ  وری مردم تحت تأثیر احساسات آن مجسمھ را کھ اثر سقوط پس از ١٣٢۵ آذر ماه ٢۴
 از این عمل معلوم می شود کھ نھضت پیشھ وری چقدر بھ ضرر .برانداختنددمکرات ھا بود 

. این قبیل معانی بوده استومشروطیت و آزادی 
 قوای دولتی مأمور آذربایجان بود کھ در طی جنگی فرمانده باقر خان سرتیپ ھاشمی است کھ داماد

.تیپی نایل آمد مغلوب کرد و در میدان جنگ بھ درجھ سرقافالنکوهمختصر قوای دمکرات ھا را در 

انقالبی کمونیست ایرانی و از )١٩٢٠ درگذشتھ - در ارومیھ١٨٨٠زاده (یدرخان عمواوغلیح
. جنبش مشروطھ ایران و از رھبران حزب کمونیست ایرانموثرفعاالن 

بود، در سال )خداداد(ی ویردیوفتار اصلیش نامیدرخان عمواوغلی مشھور بھ چراغ برقی كھ ح
(رضائیھ(یھ ارومدر شھر )م١٨٨٠(ش . ه١٢۵٩ از پدری بھ نام علی اكبر )یا بھ قولی در سلماس)

. زھرا خانم متولد شدنامافشار و مادری بھ 
بھ ھمین خاطر .ی اكبر را مردم عمو خطاب می  كردندعلمشھدی . علی اکبر افشار، طبیب بودپدرش

د و در میان مردم نفوذ بسیار  مردی دل سوز ومھربان بواو.حیدرخان بھ عمواوغلی شھرت یافت
بھ علت فشارھای ماموران دولتی ھمراه خانواده اش در )م١٨٨۶(ش . ه١٢۶۵وی درسال .داشت

.در ارمنستان مقیم شد)لنیناكان(شھر الكساندرپل 
ی در ایروان دبیرستان را با كسب مدال طال بھ ابتدائیدر خان در آن شھر پس از اتمام تحصیالت ح

١٨ی از آثار انقالبی آشنا شد و ضمن اطالع از ماركسیسم در برخ و در عین حال با پایان رسانید
یستیتوی پلی تكنیك انسپس در گرجستان بھ دانشگاه برق .شد سوسیال دموکراتحزبسالگی وارد 

.وارد شد
قرار روسیھ١٩٠۵انقالب بھ باکو رفت و در جریان برقیدرخان بعد از تحصیل با دیپلم مھندسی ح

 در سپسوی بھ اتفاق كراسین كھ ازانقالبیون معروف بود، ایستگاه برقی بر پا كرد، .گرفت
ی تقی اف بھ نفتكارخانھ متقال بافی، ماشینیست برق شد و سرانجام بھ سمت سرمكانیك در صنایع 

 باكو تشكیل شد و دریمانفنریمان نر رھبری بھیوناجتماعدر این ھنگام حزب .كار مشغول شد
. شدانتخابخان بھ عضویت كمیتھ مركزی این تشكیالت حیدر

یان آستان قدس بھ فكر افتادند كھ برای تأمین متول اختراع چراغ برق و ورود آن بھ ایران با
بنابراین مظفرالدین شاه در ھنگام بازگشت . كننداستفادهروشنائی حرم از كارخانھ چراغ برق 

سھ روز در باكو ماند و ) ه ق١٣١٨ دوم شعبان  تا١٣١٧یحجھ ذدوازدھم (ازسفر اول اروپا 
 برای حرم امام رضا در مشھد صادر كرد، چون در آن زمان بین برقدستوری برای خرید موتور 

رایدرخان عمو اوغلیح بسیار كم بود، بنابراین مسلمان ھای باكو، برقمسلمانان مھندس چراغ 
ی برق داشت، بھ دعوت مھندست یدرخان چون تحصیالحی،كسروبھ عقیده .كردندمعرفی 

Otto بازرگانان تبریز، پس از خرید ماشین از)یالنیم میرزا محمود حاج(رضایوف  Deutz و 
 در كارگاه ١٣٢٠سمت خراسان حركت كرد و در حدود جمادی االولی  بھ چراغ،لوازم چھارصد 

 کار و راه اندازی  ماه در مشھد مشغول بھ١۵حیدرخان عمواوغلی مدت . شداستخدامبرق مشھد 
.خیابان بودباال  امام رضا و حرمکارخانھ برق 

طبق. قدس بودآستان باشی الملك متولیسھامی كرد و م مشھد نیرالدولھ حكم رانی در این زمان در
نیرالدولھ درحین حركت و عبور از «: استنوشتھیم منشی زادهابراھتقریرات حیدرخان كھ میرزا 

یبًا بھ عده چھارصد نفر جلو و عقب خود انداختھ و كسانی تقریری از فراش ھا كوچھ و بازار عده كث
حتی متولی باشی نیز از . بلند كرده و حكم بھ  تعظیم كردن می نمودندزوررا كھ نشستھ بودند، بھ  

چون چراغ برق یك چیز تازه درایران بود، اھل خراسان اغلب بھ . می داشتمعمولاین حركات 
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»شدمآشنابھ ھمین دلیل تقریبًا با تمام اھل خراسان از وضیع و شریف . می آمدندخانھكار تماشای 
ی شود كھ رابطھ وی بھ  واسطھ دارا بودن روحیھ و م مجموع تقریرات حیدرخان چنین مالحظھ از

 نبوده، بطوری  كھ روزی در اول شب، كسی با  عجلھ وارد حسنھاندیشھ ھای انقالبی، با متولی باشی 
ی باشی برای تماشای كارخانھ می آید، بھتر است چراغ جلو بفرستید، متول:رخانھ شد و گفتكا

یم نی بھ او نكرد و دستور داد دروازه كارخانھ را نیز بستند و متولی باشی پس از اعتنائحیدرخان 
 حالی ومقصود حیدرخان از این تحقیرات، بھ صرافت انداختن .ساعت انتظار، وارد كارخانھ شد

آرمین -یخ اورمیھتار(كردن بھ مردم بود كھ تكلیف و وظیفھ شخصیت بشریت را درك نمایند 
).اسکندری

در بدو ورود، حیدرخان نیرالدولھ یك . می كردناراحتی ھای حاكم وقت خراسان، نیز او را سفاك
یس رئ(د  بھ  واسطھ این عمل مردم حكمر ان را تحسین می كردنونفر را بر دروازه شھر شقھ نموده 

ی نان و قحطی را بھانھ تحریك مردم گرانحیدرخان با توجھ بھ اوضاع اجتماعی مشھد، ).35-نیا
یام كنند، بنابراین ھیجان غریبی در مردم ظاھر قعلیھ حكمران قرارداده و خواست برای عزل وی 

ھ یكی از آنھا در این قیام چندین خانھ ھم تاراج شد ك.شدندشده و یک  باره عزل حاكم را خواستار 
یست خم شراب از منزلش بیرون آوردند، دو خم از آن شراب را در دم بخانھ نایب التولیھ بود كھ 

 بھ عابرین می گفتند، این شراب ھا ازخانھ نقیب السادات سركشیك حرم گذاردهبست دروازه صحن 
 نیرالدولھ از حكومت )ق1321(پس از این بلوا . كھ ظاھرًا خود را تقدیس می نمایداستبیرون آمده 

. و ركن الدولھ منصوب گردیدعزل
 زغال سنگ باكارخانھ برق در آن زمان . بودمشغول ماه در مشھد ١۵یدرخان عمواوغلی مدت ح

 در ایوان طالی كھدر قاب چھارچوبھ ای .كار می كرد و در كوچھ ای بھ نام چراغ برق قرارداشت
 روشن در شب ھا برقدرشت و نستعلیق و با نور صحن كھنھ نصب كرده بودند این شعر با خط 

.جلوه خاصی داشت
  چی سزد او را مظفرالدین شاهچراغی كھ شمع حریمش فروق مشعل و ماهشھ
 و حتی سعی و تالش داشت کھ پرداخت سوسیال دموكراتحزبیدرخان در مشھد بھ نشر افكار ح

 و ارتباطاھان آنجا مثل ملک الشعرای بھار وبا آزادی خو. سیاسی تشكیل بدھد كھ موفق نشدفرقھ
یالتی نامیده املک الشعرای بھار ضمن اشاره بھ آن، خود را جزء اعضای كمیتھ .ھمکاری داشت

ی حاجق از مشھد بھ تھران رفت و در كارخانھ برق . ه١٣٢١حیدرخان در رجب .است
.شد برقی شناختھ چون در این كارخانھ كار می كرد حیدرخان.امین الضرب استخدام شد

 در بسیاری از رویدادھای انقالبی مشروطیت مشروطھیدرخان عمواوغلی با اوج گیری جنبش ح
یی را برای فدا باکو رفت و در آن جا عده ای داوطلب بھ بستن مجلستوپپس از بھ .دست داشت

در جریان .دیز آمتبرمبارزه با محمدعلی شاه و یاری مجاھدین تبریز روانھ نمود و خود نیز بھ 
.داشتنبردھای تبریز در کشتن شجاع نظام مرندی با بمب دست 

 بھ ماموریت ١٣٢٨درسال .ی خود ادامھ دادانقالبیدرخان پس از فتح تھران بھ فعالیت مخفی ح
 بھ تھران بازگشت و در آن جا بھ صورت ١٣٢٩االولمخفی میان ایل بختیاری رفت و در ربیع 

.بھ دستور یپرم خان او را تبعید کردند.ی او شناسایی شدزندگین کھ محل مخفی زندگی می کرد، تا ا
. بھ فرانسھ و سوئیس رفت و بھ ھمکاران لنین پیوستآن جاحیدرخان بھ روسیھ و از 

- تأسیس حزب کمونیست ایران -ین صورت است ؛ بد وقایعی كھ حیدرخان در آن نقش داشت، اعم
 بمب انداختن - كشتن میرزا علی اصغر خان اتابك نقشھ در  شركت-ریاست كمیتھ ترور یا وحشت 

 اتھام بھ قتل -ی شاه و بازداشت حیدرخان و یارانش محمدعل سوءقصد بھ -درخانھ عالءالدولھ 
ق و توقیف در شھرداری بھ مدت . ه١٣٢٨ رجب ٩یون درتاریخ اعتدالسیدعبداهللا بھبھانی پیشوای 

 ریاست كمیتھ مركزی ١٣٣٨ ذیحجھ ٢۵نگره خلق ھای شرق در ین كھ طی اولین كا نھایتًا -یك ماه 
).یاسکندرآرمین -یخ اورمیھتار(ید را برعھده داشتجدحزب كمونیست 
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ش، پس از مذاكرات طوالنی، . ه١٣٠٠ اردبیھشت در شروع جنبش جنگل با آنان تماس گرفت و با
بر این اساس در .ذیر ساختیرزا كوچك خان را امكان پمامضای توافق بر سر ھمكاری جدید با 
وی اندیشھ اتحاد با میرزا . یاران میرزا كوچك خان پیوستبھدوره ھفت ماھھ پایانی نھضت جنگل 

.یرزا برای جنگلی ھا پول و اسلحھ فراھم كردمرا داشت و پس از توافق با 
اھای  پیش آمد، حیدر خان در یکی از روستجنگل از اختالفات و کشمکش ھائی کھ در جنبش پس

 یاران میرزا خبردار شدند، توطئھ ای علیھ آنان در جلساتدر یكی از .گیالن محاصره و کشتھ شد
.حیدرخان از آنجا فرار كرده بھ پسیخان رفت. حملھ كردندمالسراشرف تكوین است و بنابراین بھ 

جنگل اطالع افراد ایل وقتی از نابودی نھضت .یدرخان را بھ ایل آلیان فرستادحمعین الرعایا، 
مسجد « حیدرخان عمواوغلی رابھ بھانھ ھای مختلف خفھ كردند و بدنش را در قریھ نمودند،حاصل 

یرزا ماما عده ای ھم كشتھ شدن حیدرخان را توسط .كھ محل سكونت ایل بود بھ خاك سپردند»یشپ
 ذكر ١٩٢١براكت١٨ مقارن با ١٣٠٠ آبان ۵كوچك خان تایید كرده اند و تاریخ كشتھ شدن وی را 

.نموده اند
 ذیحجھ ٢۵در خلق ھای شرقکنگره و در اولین داشت تأسیس حزب کمونیست ایران نقش موثر در

. نمایندگی حزب کمونیست ایران را برعھده داشت١٣٣٨

، مبارز انقالب مشروطھ و سردار ) ھجری شمسی١٣٠٠ آذر ١١-١٢۵٧(یرزا کوچک   جنگلیم
.بودجنبش جنگل 

در شھرستان رشت .ش. ه١٢۵٧ بسال ،بزرگ فرزند میرزا ،عروف بھ میرزا کوچکیونس م
بنا بھ گفتھ ناصر عاشوری نماینده فومن .گشودمحلھ استادسرا در خانواده ای متوسط چشم بھ جھان 

. فومن بوده و اقوامش ھنوز در آنجا سکونت دارندازتالشاندر مجلس شورای اسالمی وی دراصل 
 حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسھ جامع بھ آموختن مدرسھر را در وي سنین اوّل عم

چندی ھم در مدرسھ محمودیھ تھران بھ ھمین منظور .ینی گذرانیددصرف و نحو و تحصیالت 
 تعلیم می توانست یک امام جماعت یا یک مجتھد از کار درآید، امّا حوادث سطحبا این .اقامت گزید

.ر افکارش را تغییر داد و او را بھ راھی دیگر کشاند کشور مسیانقالباتو 
 از خود بنام محمّدعلی و دیگری کوچکتر بنام بزرگتریرزا دارای دو خواھر و دو برادر، یکی م

بنا بھ روایات او مردی خوش ھیکل، قوی .یرزا وفات یافتھ اندمرحیم بود کھ ھر دو نفر بعد از 
طرفداران او می گویند از نظر . و بازوانی ورزیده بودیمائی متبسمسبنیھ، زاغ چشم و دارای 

 متواضع، خوش برخورد، مومن بھ اصول اخالقی، آدمی صریح اللھجھ و ادب،اجتماعی مردی با 
ی، حامی مظلومان و اھل ورزش بود و از مصرف مشروبات الکلی و دخانیات آزادطرفدار عدل و 
.ری برگزیدمیرزا در سنین آخر عمرش ھمس.کردخودداری می 

او بانی جنبش جنگل .یوست و در فتح قزوین شرکت نمودپیرزا در واقعھ مشروطیت بھ انقالبیون م
 مبارزه مسلحانھ بر ضد ارتش خارجی داخل خاک ایران و بھشروع .ش. ه١٢٩٣بود کھ بتاریخ 

ز انقالبیون تعداد زیادی ا. روسی تعلیم و تربیت شده بودند، زدافسرانبریگاد قزاق، کھ زیر دست 
.شدندیریھای مسلحانھ با لشکران انگلیس، روسیھ و ارتش سلطنتی قاجار کشتھ درگجنگل ھم در 

یگانھ، رفع بی عدالتی، مبارزه با خودکامگی و استبداد و باخراج نیروھای "ی ھا ھدف خود را جنگل
١٢٩٩اد  خرد١۶در ھمین راستا در روز یکشنبھ .ی کردندماعالم "برقراری دولتی مردمی

 بیانیھ ای تشکیل کمیتھ انقالب سرخ ایران و الغاء اصول انتشارھجری شمسی قوای جنگل با 
ی را اعالم نمودند و یکروز بعد کمیتھ انقالب ھیئت دولت جمھورسلطنت و تأسیس حکومت 
امّا ھنوز دولت . میرزا عنوان سرکمیسر و کمیسر جنگ را داشتکھجمھوری را معرفی کرده، 

 بود کھ با حمایت بلشویک ھای روس اغتشاش انقالبیھای سرخ طرفدار نگرفتھقالبی سامان تازه ان
ض از رشت بھ فومن ١٢٩٩ تیر ١٨ید کھ نھایت جمعھ گردشوروی آغاز   میرزا بھ عنوان اعترا

 حرکت دو نفر نماینده با نامھ مفصلی برای لنین بھ مسکو فرستاد کھ در آن ذکر ازرفت و قبل 
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"بودشده   موقع، خود بھ نمایندگان روسیھ اظھار کردم کھ ملّت ایران حاضر نیست پروگرام در:
".یکھا را قبول کندبلشو
 رھبری و حمایت فرمانده قوای مسلح شوروی و با طرفداران شوروی ١٢٩٩ مرداد ٩یخ شنبھ بتار

 میرزا ھمھ طرفداران. بر ضّد میرزا کودتا کردندرشتمدیر بخش سیاسی و امنیت نظامی آن در 
آنھا دولت جدیدی اعالم کھ احسان الھ خان . کردندبازداشترا ھرکھ و ھرجا بود دستگیر و 

.سید جعفر پیشھ وری معروف کمیسر داخلھ شد)سید جعفر جوادزاده(سرکمیسر و کمیسر خارجھ و 
ی بفرمان احمدشاه قاجار قوا. باال گرفت و قوای جنگل تضعیف گردیدببندھااختالفات، بگیر و 

 بھ سرکردگی سردار سپھ برای سرکوبی قوای سرخ وارد رشت گردید کھ قزاقدولتی بریگاد 
ی بین دو قوای بوجود آمد کھ گاه نیروھای دولتی پیشروی و گاه عقب نشینی جنگچندین برخورد 

الزم بھ . نھایت با مذاکرات پشت پرده قوای سرخ خاک رشت و انزلی را ترک نمودنددر.می کردند
قوا در این جنگ ھا میرزا با قوای خود در فومن بود کھ بی طرف مانده و در فکر تجدید ستاذکر 
.بود

 با میرزا، قانع نمودن او کھ بھ مرکز بیاید و نیایت مذاکره کھ بسرکردگی سردارسپھ سعی بھ قزاق ھا
یکی .نجامیدبنا بھ دالیل عدیدی مذاکرات بھ شکست ا. شروع نمایدمرکزاستقالل طلبان خود را از 

ین بود کھ تعدادی از جنگلی ھا بمانند دکتر حشمت و یارانش قبًال گول قول و فعل ھای ااز این دالیل 
. تسلیم و بھ دار آویختھ شده بودند کھ را خورده بودندسردارسپھ

یخونھای فراوانی، نیروھای جنگل را وادار بھ شب نھایت قوای قزاق از فرصت استفاده و طی در
میرزا باتّفاق تنھا یار وفادارش، گائوک .یم یا کشتھ شدندتسلنی نمودند و بعضی از سران عقب نشی

 رفتن بھ نزد عظمت خانم فوالدلو، کھ ھمیشھ از میرزا حمایت جھت معروف بھ ھوشنگ، ،آلمانی
 زدند ولی دچار بوران و طوفان گردیدند و سرانجام زیر ضربات خرد خلخالمی کرد، بھ کوھای 

 ھوشنگ را بھ کول گرفتھ بود، از ،، ھنگامی کھ میرزا١٣٠٠ آذر ١١ بتاریخ برفرما و کننده س
.آمدندپای در 

 یکی از رھبران نظامی و انقالبیون ارمنی ازیـِپرم خان بھ معروفیگانتاکتسیـِپرم داویدیان 
ارسوم یالدی در روستای بم١٨۶٨ خورشیدی برابر با ١٢۴٧در سال .انقالب مشروطھ می باشد

 جوانی بھ رزمندگان ارمنی آغازنخست و در .سر پر شوری داشت.در نزدیکی شھر گنجھ زاده شد
ولی روسھا .یان نبرد کنند پیوستعثمانکھ می  خواستند از مرزھای روسیھ تزاری بگذرند و با 

او بھ گونھ ای شگفت.یبری تبعیدش کردندسدستگیرش کردند و بھ اردوگاھھای کار اجباری در 
 بھ ژاپن رساند و پس از گذراندن راھی دراز رانخست خود .انگیز از اردوگاه مرگبارش گریخت

داشناک ھا گروھی از ارمنیان بودند . بھ داشناک ھا پیوستوبھ ایران آمد و دوباره بھ ارمنستان رفت 
ناک  خورشیدی یپرم از طرف فرقھ داش١٢٧٩در سال .ی  جنگیدندمکھ برای استقالل ارمنستان 

وی در دوره حضورش در گیالن در اداره راه سازی . یافتماموریتبرای تشکیل حزب در گیالن 
گروھی . رشت کوره آجرپزی راه انداخت و بھ آجرپزی مشغول شددرمشغول بھ کار شد و سپس 

این کارگرھا . عنوان کارگر بھ رشت آمده و در آنجا مشغول بھ کار شدندبھاز قفقازیان و ارمنیان 
 قمری ١٣٢٧ فدایی ارمنی را شکل دادند کھ بھ سرکردگی یپرم خان در سال مجاھدینبعدھا فوج 

. سپھدار تنکابنی از رشت راھی تھران شدندباھمراه 
 مجاھدان با سپاه محمد علی شاه بھ نبرد پرداخت دوشادوش رویداد استبداد صغیر بھ تبریز آمد و در

)بلدیھ(سپس بھ ریاست شھربانی.شروطھ خواھان را دیدیروزی مپدر گشایش تھران ھمراه بود و 
.یاری در نبرد با مشروطھ ستیزان انجام دادبساو کوششھای .گمارده شد

 میالدی در ١٩١٢ مھ ١٩ خورشیدی برابر با ١٢٩١ اردیبھشت ٢٩یپرم خان در یکی از جنگھا در 
م اکنون در موزه کلیسای وانک در  باقیمانده از وی ھآثار.نزدیکی قلعھ شورجھ در ھمدان کشتھ شد

. استعموماصفھان قابل بازدید برای 
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 محمد تقی میرزا حسام السلطنھ پسر فتحعلی شاه فرزندقاجار ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس شاھزاده
 گرفت آبلھابوالحسن در کودکی . در سال تاجگذاری ناصرالدین شاه در تھران زاده شدو بود قاجار

. وی در وبای ھمھ گیر تھران دچار وبا ھم شد ولی بھبودی یافت.و نابینا شد
پس از . برای ادامھ تحصیل راھی سامرا شدسپسی آموزش ابتدایی را در تھران گذراند و و

آصف الدولھ، والی وقت خراسان، . و بھ مشھد رفتنماندبازگشت بھ علت مخالفت با شاه در تھران 
 وی در اینجا سخن از آزادی مردم میزند و باعث شد کھ کھاز شیخ الرئیس بھ شاه گالیھ کرد 

.پس از آن وی رھسپار عشق آباد شد. ایران را صادر کندازناصرالدین شاه فرمان تبعید او 
زمان جنبش مشروطھ در .یت ھای انقالبی پرداختفعال بیرون از ایران، ابوالحسن میرزا بھ در

.می خواندیش ایرانیان را بھ جنبش آزادی خواھی فراتھ ھانوشترکیھ، ھند، عراق، و فرانسھ با چاپ 
یران بازگشت ولی پس از بھ توپ بستھ شدن مجلس، از ا از پیروزی مشروطیت، شیخ الرئیس بھ پس

شاه دستور داد دھانش . زنجیر بھ گردن بھ باغ شاه بردندراسوی محمد علی شاه دستگیر شد و او 
شاه دستور داده بود شکم .دھانش کوبیدند تا دندان ھایش شکست بھ تفنگرا خرد کنند و آنقدر با 

ص قاجار( پاره کنند ولی با میانجی گری عضدالملک ھمشیخ الرئیس را  حکم قتل وی بھ زندان )شاخ
.او پس از فتح تھران از سوی مشروطھ خواھان آزاد شد.شدتبدیل 

ندران بھ نمایندگی مجلس برگزیده  سوی مردم مازازیخ الرئیس در دوره دوم مجلس شورای ملی ش
یماری تیفوس مرد و در ایوان آرامگاه ناصرالدین شاه ب بر اثر ١٢٩٩یرزا در سال ابوالحسن م.شد

.بھ خاک سپرده شد

یت در مشروطفقیھ و مرجع تقلید شیعھ و زعیم )ق. ه١٣٢٩-١٢۵۵(یخراسان محمد کاظم مال
.کنار شیخ عبداهللا مازندرانی بود

وی درمشھد علوم مقدماتی را فرا .ین ھروی بودحسپدرش شیخ . در طوس متولد شد١٢۵۵درسال
پس از آن . حاج مال ھادی سبزواری فلسفھ آموختاز قمری در سبزوار ١٢٧٧سپس بسال .گرفت

 قمری بھ تھران رفت و نزد مال حسین خویی و میرزا ١٢٧٧در سن بیست و دو سالگی و در سال 
سپس عازم نجف شد و نزد شیخ انصاری و . پرداختمنطق تحصیل حکمت و ابوالحسن جلوه بھ

.شدحاج سید علی شوشتری مشغول تحصیل 
 دینی در نجف و سامره بھ تدریس مشغول شد و با علوم محمد کاظم خراسانی پس از فراگیری مال

خراسانی در جریان آخوند. خواھان پیوستمشروطھآغاز جنبش مشروطیت ایران بھ صف 
 ایران میفرستاد و در آن ھا مردم را بھ مبارزه ترغیب بھشروطیت تلگراف ھا و پیام ھایی از نجف م

ین کاشف الغطاء ، اقاسیدابوالحسن محمدحسیت اهللا حاج شیخ محمدرضا تنکابنی ، شیخ آ.می کرد
. او بودندشاگرداناصفھانی ، سیدحسن مدرس و آیت اهللا کاشانی از 

روشنفکر ایرانی و فعال سیاسی در انقالب مشروطھ )ش١٣۴٨-ش ١٢۵۶(ید حسن تقی زاده س
ی در شھر تبریز بدنیا آمد، ھم زمان با کسب علم و دانش بھمراه محمدعلی شمس١٢۵۶در سال 
ی کوچکی در تبریز تأسیس نمود، کھ در این کتابفروشی کم کم با روشنفکران و کتابفروشتربیت 

 از استانبولالعھ بعضی از جراید غربی و فارسی چاپ قاھره و یخواھان آشنا گردید، و با مطآزاد
.ی آوردروتحوالت سیاسی و اجتماعی کشورھای اروپایی مطلع گردید و بھ تجدد خواھی 

 نو افکارکتابفروشی مزبور بھ مرور رونق گرفت و بھ صورت یک قرائت خانھ و محل ترویج 
 در تبریز منتشر رایف  زاده مجلھ گنجینھ فنون سپس با ھمکاری تربیت، اعتصام الملک و شر.درآمد

با شیخ محمد . نمودمسافرت...ش بھ قفقاز، قاھره، بیروت، دمشق و ١٣٨٢تقی زاده در سال .کرد
 سیاسی و اجتماعی کشورھای اوضاععبده و دیگر علما و آزاداندیشان آن دیار دیدار کرد و از 

 تحقیق احوال کنونی ایران یا عنوانتابی تحت پس از بازگشت بھ ایران ک.مزبور مطلع گردید
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بھ .یراد نطق و خطابھ ھای تند و آتشین پرداختادر تبریز بھ چاپ رسانید و بھ "محاکمات تاریخی"
یز بھ نمایندگی دوره اول مجلس شورای ملی برگزیده شد تبرھمین دلیل از طرف صنف بازرگانان 

بغیر از نمایندگی در دوره ھای .اساسی انتخاب گردیدیھ متمم قانون تھو بھ عضویت ھیئت نھ نفره 
ی خراسان، وزیر مختاری ایران در لندن و ھمچنین دیگر مشاغلی کھ میتوان بھ استاندارمختلف، 

تقی زاده از بدو تأسیس مجلس . کرد، وزرات وزرتخانھ ھای، خارجھ، راه و دارائیستاشارهآن 
. آن مجلس را عھده دار بود ریاست،ش١٣۴٨ تا ھنگام مرگ یعنی سال سنا

 اوغلی سیدرضا مساوات ، سلیمان میرزا اسکندری و عموید حسن تقی زاده و کسانی چون حیدر س
. گرفتندقراروحیدالملک در راس حزب دموکرات 

یاسی در جریان جنگ جھانی اول تحت کمیتھ دفاع ملی س نشریھ کاوه را بھ عنوان یک نشریھ او
. موافق با آلمان را در میان ایرانیان تقویت کند وسات ضد روسی منتشر می ساخت تا احسا

. سالگی درگذشت96 ش در تھران در سن 1348 بھمن 8ید حسن تقی زاده در روز چھارشنبھ س

تاریخ  نویس، زبانشناس و پژوھشگر )١٣٢۴ اسفند ٢٠، ١٢۶٩ مھر ٨( کسروی تبریزیاحمد
 مھم ترین ازیخ ھجده سالھ آذربایجانتارویخ مشروطھ ایرانرتا کتاب او بھ نام ھای دو.ایرانی بود

.ی ایران است و ھنوز بھ آنھا استناد می شودمشروطھ خواھآثار مربوط بھ تاریخ جنببش 
ی برای نخستین بار این نظریھ را مطرح کرد کھ کسرو،یجانآذربای یا زبان باستان آذر کتاب در

قبل از رایج شدن زبان ترکی آذربایجانی کھ مورخان از آن بھ یجان ایران آذربازبان تاریخی منطقھ 
ی میان مخالفاناین نظریھ ھنوز .یاد کرده اند، زبانی از خانواده زبانھای ایرانی بوده است"آذری"نام 

.شده استقوم گرایان دارد اما در نزد زبان شناسان بھ صورت عام پذیرفتھ 
 ولی بھ دالیلی مدتی پس از رفتن بھ تھران عبا درآمدی در جوانی بھ کسوت روحانیون شیعھکسرو

او مدتی .یھ استخدام شد و بعد از مدتی بھ خوزستان منتقل شدعدلو عمامھ اش را کنار گذاشت و در 
و پس از )١٣٢٠ تا ١٣١٢از (یمانپکسروی نشریھ. و وکیل دعاوی شدشدهبعد از عدلیھ برکنار 

یدگاه ھای د منتشرکرد و درآن ھا بھ ترویج راپرچملوی، نشریھ اشغال ایران و برکناری رضاشاه پھ
یز تشکیل داد و آن نکسروی حزب یا جمعیتی .خود درباره دین و زبان و باورھای ایرانیان پرداخت

.را باھماد آزادگان نامید
کسروی از طرفداران سره  نویسی در زبان .بود)مذھبزدودن خرافات از (»پاک  دینی«ی مبلغ و

 نامھ ای برای کمک بھ خواننده الزم بھ نظر ی کتاب ھایش لغتانتھافارسی بود، تا بھ جایی کھ در 
ین معادل ھایی کھ کسروی ساختھ بود، بعدھا خود بھ تدریج وارد زبان رایج االبتھ اکثر .می رسید

.شدند
الت شدید بھ  شد و کتب و نوشتارھایی حاوی حمتندتر اواخر عمر، نوشتھ ھای کسروی بسیار در

تا بھ جایی کھ .ی گری، شیعھ و شیخی گری منتشر کردصوفبرخی از شاعران فارسی گو، بھاییت، 
آنچھ درباره سعدی و حافظ و تصوف و دین شیعھ گفت نھ تنھا " کھ شدهبھ نقل از سعید نفیسی آورده 

." صریحا می گویم مغرضانھ بودبلکھبھ نفع ایران نبود 
 در سکوت دولت و روشنفکران وقت، توسط تھرانر کاخ دادگستری  احمد کسروی دسرانجام

. ضربات متعدد چاقو بھ قتل رسیدبا او را مھدورالدم شناختھفدائیان اسالم بھ اتھام الحاد و ارتداد،
.قاتلین وی ھیچ گاه مجازات نشدند

ر او حاجی پد.یشھ مالیی سرگرم بودند زاده  شدپی از خانواده ای کھ پشت در پشت بھ کسرو
پدران . میرمحمد تقی و او پسر میرمحمد بوده استپسرمیرقاسم و پدر او میراحمد، و میراحمد 

 و میراحمد ھم بھ گفتھ کسروی مالیی نامی بوده کھ در محلھ بوده اندکسروی ھمھ تا میراحمد مال 
 در ھکماوار ھمچنین اینان. و محلھ ھای پیرامون ، پیروانی داشتھ استقراملکھای ھکماوار و 
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نام مادر .مرده است)قمری(١٢٨٧میراحمد در . پدربزرگ کسروی داشتھ اندناممسجدی بھ 
.یجھ خانم بودخدکسروی ھم 

ی پدر را می گیرد و برای خواندن درس بھ نجف جا مرگ میر احمد پسر بزرگش میرمحمدحسین با
پسر . بھ زودی او نیز می میردیز بازمی گردد ولیتبرمی رود و پس از چند سال درس خواندن بھ 

 حاجی .ی بھ مالیی نمی پردازد و بھ بازرگانی می پردازدکسرودیگر میراحمد حاجی میرقاسم پدر 
.میر قاسم معتقد بود کھ درآمد از راه آخوندی حرام است

 دارای پسری گردد کھ تای ماند، پدر کسروی آرزو داشتھ م آنجا کھ مسجد خانوادگی آنھا بی مال از
یرد و از این رو ھر پسری را کھ از او زاییده می شده میراحمد بگجای پدربزرگش را در مسجد 

او . یکی یکی پس از زایش می میرند تا اینکھ کسروی زاده می شوداومی نامد، ولی پسرھای 
. حاجی میرقاسم میراحمد نام  می نھدکھچھارمین پسری بوده 

در )قمری(١٣٠٨ صفر ١۴برابر با (یدیخورش١٢۶٩ مھر سال ٨ی در روز چھارشنبھ کسرو
خانواده اش او را کھ نخستین پسر . تبریز زاده شدشھرمحلھ ھکماوار یا حکماوار یا حکم آباد در 

 او را از بازی کردن و آمیزش با دیگر ھمساالن مادرش.خاندانشان بود ارج می گذاردند
گی سر او را برپایھ آیین آن زمان می تراشیده اند ی از پنج سالکسروبھ گفتھ خود . استبازمی داشتھ

وی را از شش سالگی بھ مکتبی در ھکماوار فرستادند، .یار آزرده  می شده  استبسکھ او از این کار 
و مکتب مال بخشعلی نام داشتھ و بھ گفتھ کسروی از زبان فارسی چیز چندانی نمی دانستھ آنآخوند 

 درس درآموختنبا این ھمھ کسروی .بی بھ گوش نمی رسیده  استچون دندان نداشتھ گفتارش بھ خو
١٢در . آموختخانواده اشبا ھمساالنش پیشتاز بوده و بسیاری چیزھا را با کوشش خود و یاری 

 مدرسھ دینی بازگشت و طبق بھسالگی پدرش درگذشت و بعد از دو سال کار قالیبافی، دوباره 
 قیم خانواده کسروی بود وی را بھ ومحسن آقا کھ شوھر عمھ حاجی میر.وصیت پدر آنرا ادامھ داد

 مردی بھ نام مال حسن بھ درس مکتبدر آن مدرسھ نخست کسروی در .مدرسھ طالبیھ فرستاد
 کھ درس ھیئت شیخ محمد خیابانییھ با طالبکسروی نخستین بار در ھمین مدرسھ .خواندن پرداخت

.بطلمیوسی می گفت آشناشد
 با آغاز این جنبش در تبریز کسروی نخستین بار با نام  زمانھمو ) ق١٣٢۴ با برابر(١٢٨۵در

در ھمین ھنگام مالی . بست خود از ھمان آغاز بھ مشروطھ دلگفتھمشروطھ برخورد کرد و بھ 
ی میرمحسن آقا، قیم خانواده کسروی درآمده و میرمحسن ھم مسجد دامادجوانی در ھکماوار بھ 

ولی کار آن . بود و کسروی را نیز وادار کرده  بود کھ از او درس آموزدسپردهنیای کسروی را بدو
گرایش کسروی بھ مشروطھ و مخالفت این مال و میرمحسن آقا با مشروطھ نیز .ی کشیددشمندو بھ 
یم قاز این رو کسروی از آموختن از وی دست کشید و در نتیجھ .ی ایشان را بیشتر می کرددشمن

. از کسروی رنجید و برخوردش را با او عوض کردخانواده او ھم
در این ھنگام حاجی . قاجار مجلس را بھ توپ بستشاهمحمدعلی ) ق١٣٢۶برابر با (١٢٨٧در

یشانش در دوچی انجمن اسالمیھ را پدید آوردند و کسروی کھ ھم اندمیرزا حسن مجتھد با گروھی از 
پس از آن چھار ماه تبریز دچار درگیری و .ا بود بود بیننده این رخدادھطلبھدر این زمان ھنوز 

کسروی کھ در این زمان ھفده  سالھ بود بھ . کھ نتیجھ آن برچیده  شدن اسالمیھ بودبودخونریزی 
ین ھمچندر این زمان بیشتر مردمان ھکماوار و . خانھ  نشین شد و بھ خواندن کتاب پرداختناچار

 ناچار بھروی کھ بھ مشروطھ دلبستگی پیداکرده بود خانواده کسروی دشمن مشروطھ بودند و کس
ی کرد تا اینکھ تبریز رو مدر این میان رخدادھای تبریز را دنبال .دلبستگی خود را پنھان می داشت

 دو سال درس خواندن ازپس .بھ آرامش برداشت و کسروی دوباره بھ درس خواندن پرداخت
.سرانجام وی بھ درجھ مالیی رسید

براثر این بیماری کسروی .یماری تیفوس دچارشدبکسروی بھ ) ق١٣٢٨(١٢٨٩ تابستاندر
 کم خون میشد و چشم ھایش کمسوگردید و دندان ھایش ھموارهگرفتار یک ناتوانی پیوستھ ای شد کھ 

.دچارشد)سوء ھاضمھ( سپید شد و بھ بدگواریاندک اندکرو بھ پوسیدن گذاشت، موھایش 
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 گفتھ خودش بھ زور وی را بھ مسجد نیاییش بھیشانش و اھل محل  از رھایی از بیماری خوپس
ی خود کسروی از این پیشھ مالیی و بھ منبر رفتن ھمواره گفتھ ھابردند تا مالی آنجا شود و برپایھ 

از سوی دیگر مالی رقیب کھ داماد قیم او .یشھ جستن کاری دیگرانددچار شرمندگی بود و در 
وی تبلیغ می کرد و وی را مشروطھ چی می خواند تا مردم را از گرد  کسرضدمیرمحسن بود نیز بر 

 این زمان کسروی دو برادر کوچکش را بھ دبستان نجات فرستاد کھ این کار نیز از در.او بپراکند
سر آن زمان کاری پسندیده  نبود چونکھ برادران او نیز مانند دیگر سیدھا دستار بھ مردمدید 

یده  بود، برگزکسروی نیز پوششی نھ بھ مانند دیگر مالیان .م نمی پوشیدندنمی بستند و شال سبز ھ
 کوچک بھ سر عمامھریشش را می تراشید، کفش پاشنھ  بلند و جوراب ماشین باف می پوشید، 

 دلیل فرنگی پرستی او رامی گذاشت، شالش را سفت می بست و عینک بھ چشم می زد کھ ھمھ اینھا 
 می کرد و بھ گفتھ خود تنھا بھ نقدھ روضھ نمی خواند و روضھ خوانان را از این گذشت.می شمردند

 خود اداره خانواده اش را بھ دست گرفت زماناز این .کارھایی چون خواندن خطبھ عقد می پرداخت
 کردن قرآن پرداخت و کوشید تا معنای آیھ ھای قرآن حفظدر این ھنگام بھ .ولی دچار تنگدستی  شد

.درا نیز بیاموز
 قاجار بھ ھوای بازپس گیری تاج  وتخت بھ ایران شاهمحمدعلی ) ق١٣٢٩برابر با (١٢٩٠در

یان مشروطھ خواھان و ھواخواھان شاه پیشین درگیری و جنگ مبرگشت و در اینجا و آنجای کشور 
در این زمان کسروی بھ گفتھ خود کمتر از ھکماوار . امان نبوددربرخاست، تبریز نیز از آشوب 

کسروی با شور بسیار . ھمان سال ستاره دنبالھ دار ھالی ھم پدیدارشدتابستاندر .رون  می رفتبی
 خانھ می رفت و این ستاره  را می نگریست و بھ گفتھ خودش این ستاره و کنجکاوی بامشب ھا بھ 

شمارهروزی یک .ی دانستن رازش بود کھ کسروی را بھ دانش ھای روز آن زمان رھنمون  شدبرا
این . بودآناز ماھنامھ عربی مصری المقتطف بھ دست کسروی افتاد کھ گفتاری درباره ھالی در 

ی اروپایی چون دانش ھا چنین با دانش نوین ستاره  شناسی آشناشد و بھ جستجوی کتاب ھایی درباره 
. یافتھ و خواندرادرباره ستاره  شناسی کتاب ھیئت طالبوف .فیزیک و شیمی پرداخت

کسروی اگرچھ در ھکماوار از .یز درگیرشدندتبر روس ھا با مجاھدان در ١٢٩٠آذر ٢٩در
یداری ایرانیان بر او اثرگذارد و چون محرم ھم آغازشده پادرگیری دور بود، ولی این درگیری و 

تنی تفنگ فراھم کسروی بھ این ھم بسنده  نکرده و کوشید با چند.ی شوراندم بود بر منبر مردمان را 
ولی جنگ چھار روز بیشتر بھ درازا نکشید و مجاھدان از شھر .یان بپیوندندجنگجوده بھ  کر

شھریرون رفتند و روس ھا بر تبریز چیره  شدند و صمد خان از دشمنان دیرین مشروطھ را بر ب
مالیان مخالف مشروطھ و پیروانشان ھم خشونت سختی را بھ مشروطھ خواھان .گماردند

یر بھ دیدار امنیز ناچارشد با فشار حاجی میر محسن آقا قیم خانواده شان در باغ کسروی .رواداشتند
یان تکفیرش  کردند و مال،با این ھمھ برای آن چند روزی کھ او بھ منبررفتھ بود.صمدخان برود

 بھ او آسیب  بزنند و سرانجام ھم تا اوباش را می انگیزاند ،مالیی ھم کھ در ھکماوار ھماورد او بود
 اینگونھ از مالیی کناره  گرفت و بھ گفتھ خود اوردم اندک اندک از گرد منبر او پراکنده  شدند و م

. شدزنجیر مالیی از گردنش برداشتھ 
 خواندن کتاب ھای گوناگون می  پرداخت و با بھ این پس کسروی چندی خانھ  نشین  بود و از

یکی از کتاب ھایی کھ .ن آزادی خواھان یافتی ھم از میادوستاندانش ھای روز آشنا می شد و کم کم 
.ی بر او آورد کتاب سیاحتنامھ ابراھیم بیگ بودتکانبھ گفتھ کسروی خواندنش 

شد کھ یکی از آنان ی خرید با چند تن از آزادیخواھان آشنامی از راه مغازه ای کھ از آن کتاب کسرو
ا بھ تبریز آمده  بود و اینچنین میان ایشان  مجلس بھ قفقاز و از آنجشدنخیابانی بود کھ پس از بستھ 

ین واپسھمچنین با رضا سلطانزاده آشناشد کھ این دوستی پایداری بود و تا سال ھای .یدآمدپددوستی 
.بودزندگی کسروی نیز برپا

. خانواده میرمحسن آقا، پیمان زناشویی بستبزرگ این ھنگام کسروی با دخترعمھ خود، دختر در
ی دید و او را بھ فرنگی  پرستی و ناباوری بھ دین متھم منگام آزارھایی از مالیان ولی در این ھ



321

 شد، بھ ناچار بھ فروش کتاب ھایش ی نداشت دچار تنگدستیکاراز سوی دیگر چون . می کردند
بافی شد بھ جوراب بھ کسروی پیشنھاد .یرینھ پدرش یاری  می گرفتددست زد و البتھ از دوستان 

با این .ی خرید، ولی ماشین ناسالم بود و کسروی آن را پس داد بافجورابپس یک ماشین بپردازد 
 شد ماشین دیگر خرید ولی این یکی ھم دچار مشکل.یش  پرداخت وی را بازنگرداندپھمھ فروشنده 

. را پس دادآنو او 
 ھایش را نیز فروختھ بود  مانده  بود و کتابای ناکامیشھ پ این زمان کسروی کھ در فراھم  آوردن در

اوقاتش را  بود و او زیاددلبستگی او بھ سھ رشتھ ریاضی، تاریخ و زبان عربی.بسیار افسرده  شد
در صیدا بھ کھ در این زمان برای مجلھ ای بھ نام العرفان . این ھا می گذرانداندن خووبھ آموختن 

. رساند بھ چاپ  آنرا بی کم  وکاستاین نشریھ.  می رسید گفتاری بھ عربی نوشت و فرستادچاپ
در این زمان عثمانی تا تبریز .جنگ جھانی یکم در اروپا آغازشد) ق١٣٣٢(١٢٩٣ تابستان در

اینچنین .ی چندی نگذشت کھ شکست خورد و پس نشستولپیشروی کرد و روسیھ را پس  زد، 
.یر در جنگ شده  بوددرگآذربایجان میدان جنگ دولت ھای 

. خود را نیازمند آموختن زبانی اروپایی دید،ی نویندانش ھاکسروی در پی ) ق١٣٣٣(١٢٩۴در
پس خواست بھ مدرسھ .یاموزد ولی دانست کھ بی آموزگار نمی تواندبنخست کوشید فرانسوی 

 در تبریز برود از این رو بھ نزد مستر چسپ مدیر آن مدرسھ رفت و اسکولآمریکایی مموریال 
چسپ باال بودن سال کسروی را منعی بر شاگردی او در آن مدرسھ .گفت بھ او خواھش خود را

یشنھاد کرده  بود کھ در جایگاه آموزگاری بدانجا برود و روزی دو ساعت ھم خود بھ پدانستھ و بدو 
آموزاندنکسروی ھم کھ از بیکاری رنج  می برده آن پیشنھاد را می پذیرد و بھ . بپردازدآموختن

 ھمان ماه ھای در.پرداختدھا پرداختھ و خود نیز بھ آموختن زبان انگلیسی درس عربی بھ شاگر
ھمچنین روشی را برای . شدنخست بود کھ خودآموزی درباره اسپرانتو یافت و بدان زبان دلبستھ 

 کھ تا نگاشتیةالنجمة الدرین متد بھ نام اسپس کتابی دربردارنده .تدریس عربی بھ شاگردان برگزید
ارمنی و (در مدرسھ آمریکایی سھ تیره مسیحی.  می شدآموزاندهدبیرستان ھای تبریز چندی در 

بودند کھ میان مسیحیان و مسلمانان درگیری بود و )یا علی اللھی(، مسلمان و گورانی )آشوری
برخی از مسئوالن مسلمان آنجا نیز با وی دشمنی .یری آسوده  نمانددرگکسروی نیز از این 

.بود ورزی دینی بھ دور ین ھمھ کسروی چسپ را مرد درستی می خواند کھ از پیاا ب.می نمودند
یخ و باورھای بھایی آشنا بود با مبلغان این دین تار کسروی کھ با ١٢٩۵ و ١٢٩۴یان سال ھای م

.بحث ھایی داشت
ای  مالیانی کھ رفتن بھ مدرسھ آمریکایی را برآزار این زمان نیز کسروی بھ گفتھ خود از در

.ی دیدمخواندن درس بابی می دانستند آزارھا 
ی برای یافتن کاری و نیز بھ دست آوردن کسرو١٢٩۵ تیر١١ بستھ  شدن مدرسھ در زمان

وامی از آشنایان گرفت و با )یشنھاد سفر داده بودندپپزشکان برای بھبودی بیشتر بدو (تندرستی 
بھ تفلیس رفت و .تا زبان روسی را بیاموزد کسروی کوشید سفردر این .راه آھن راھی قفقاز شد

.در باکو کاری نیافت پس سوار کشتی شده بھ عشق آباد رھسپارشد.شدپس از دو روز راھی باکو 
 پس از یکماه از آن راھی کھ آمده  بود بھ باکو بازگشت و چون دوباره کاری وآنگاه بھ مشھد رفت 

خواھانی آشنا شد و ھمچنین از آن شھر و مردمانش در تفلیس با آزادی . تفلیس رفتبھنیافت باز 
 کاری در ھمھبا این .در آنجا با گیاه شناسی آشناشد. پس چندی در آن سامان ماندگار شد. آمدخوشش

 مدیر مدرسھ بھ چسپپس در نیمھ مھرماه بھ انگیزه نامھ مادرش و فراخوان مستر .آنجا نیافت
.تبریز بازگشت

یشترشده و کسروی ھم برخوردھای لفظی ای با آنان بسلمانان و ارمنیان  بازگشت دشمنی میان مدر
 از مدرسھ چند دانش آموز ارمنی وی را دنبال کرده و رفتنداشت تا اینکھ یک روز ھنگام بیرون 

این کار بھ اعتصاب مسلمانان در مدرسھ انجامید و اگرچھ با پا درمیانی .عبایش را کشیده و بردند
.نرفت از وی پوزش  خواستند ولی کسروی کھ رنجیده  بود دیگر بھ مدرسھ دانش آموزانمدیر 
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: و رویدادھای پس از فروپاشی رژیم تزاری روسیھ دموکرات ھایوستن بھ پ
چاپبا . نگاشت کھ از این کتاب باالتر یادشده  استرا کسروی کتاب النجمة الدریة ، بیکاریدر مدت

بود کھ ) ق١٣٣۵(١٢٩۶در این ھنگام سال . آشنایی یافتاین کتاب با اداره فرھنگ آذربایجان
 زمان ایران و بھ ویژه آناین سرنگونی بر روزگار .نیکوالی دوم واپسین تزار روسیھ سرنگون  شد

یان خیابانی دست بھ بازگشایی حزب مدر این .تبریز کھ روس ھا درآنجا نفوذ داشتند اثرگذار بود
ی برخی از مشروطھ خواھان کھ در شش کسرواین ھنگام بھ گفتھ در .دموکرات در آذربایجان  زد

 سر بھ کینھ جویی برداشتند کھ کسروی می کوشید بودندسال گذشتھ از دیگران آزارھای بسیاری دیده 
در این ھنگام بود کھ . از دشمنان دیروزش نیز پناه داده  بودتنآن ھا را آرام نگھ دارد و بھ چند 

در این سال بود کھ کسروی .د و کسروی را برای آموزش عربی دعوت کردندی شمدبیرستان ھا باز 
. دموکرات ھا پیوستبھ
در ھمین .یدا کرده و کسروی ھم دچار این بیماری  شدپ این ھنگام در تبریز بیماری وبا شیوع در

نیز در این ھنگام دولت بھ مردم آرد می داد و دموکرات ھا .یز شدنزمان تبریز دچار خشکسالی 
.کسروی ھم در ھکماوار در این کار بھ کوشش پرداخت.یان مردم بودندممیانجی پخش آرد 

در ایران ھم آشوب بھ پا بود، بھ ویژه در آذربایجان . آمده  بودندکاردر روسیھ کمونیست ھا بر سر 
در ارومیھ و .ینی دست بھ تاراج و ویرانی شھرھایی چون خوی زدندپس نشروس ھای در حال 

با آمدن زمستان دولت کھ بھ مردم کم درآمد نان .ی ھا خونریزی ھا پدیدآوردآسورلماس ھم شورش س
آنگاه بیماری ھای تیفوس و تیفوئید ھم در . گرفتاری  شد و از جیره ایشان کاستدچارمی داد خود 

یز ندر این میان یکی از برادران و .یز گسترش  یافت و کشتھ ھای بسیاری بھ جای  گذاردتبر
یجھ خانم بھ خدخواھرزاده کسروی نیز دچار بیماری شدند ولی بھبود یافتند ولی چون مادر کسروی 

 خود پس از مرگ گفتھاین رویداد کسروی را آزرد و بھ . بھبود نیافت و درگذشت،تیفوس دچارشد
.پدرش غمبارترین رخداد زندگیش بود

اینان بھ دموکرات ھا .ی روس ھا را گرفتندیختند و جار سپاھیان عثمانی بھ آذربایجان ١٢٩٧در
عثمانی ھا در . از یارانش را گرفتند و از تبریز بیرون  راندندتنبدبین بودند پس خیابانی و چند 

آوردند کھ گروھی از تبریزیان و نیز دموکرات ھا بدان  نام اتحاد اسالم پدیدبھتبریز تشکیالتی را 
 در این ھنگام کسروی کھ در ھکماوار دشمنان چندی داشت .ی کسروی بدان ھا نپیوستولپیوستند 

یز تبرپس بھ لیالوا کھ در آن زمان یکی از بھترین کوی ھا .ید کھ جای زندگیش را عوض کنددبھتر 
یان روزنامھ ای بھ عثماندر این زمان میرزا تقی خان نامی از یاران خیابانی بھ ھمدستی .بود کوچید

با این ھمھ .ترکیسم پرداختھ  بودیغ پانتبل ریزی کرده و در آن بھ گان پایھزبان ترکی بھ نام آذرآباد
 در مھرماه ھمان سال سپاھیان عثمانی ،یده  بودانجامچون جنگ جھانی یکم بھ شکست متحدین 

پس کسروی و دیگر دموکرات ھا بھ . اسالم نیز فروپاشیداتحادتبریز را رھاکردند و رفتند و 
 و کسانی را کھ با عثمانیان ھمکاری کرده و در گسترش پانترکیسم پرداختندد بازسازی سازمان خو

اینان چنین نھادند کھ از این پس حزب از زبان فارسی بھره  برد و . از حزب راندراکوشیده بودند 
بھدر این میان خیابانی . آرمان ھای خود را نیز گسترش این زبان در آذربایجان بگذاردازیکی 

 گناه انداختنشت ولی برخی کارھایش از جملھ برگرداندن رانده شدگان از حزب و نیز تبریز برگ
در این میان .یده  ساخترنجترورھای پیشینش در تبریز را بر گردن دیگران ، دموکرات ھا را از او 

١٢٩٨ تیر ٢١ چھارم مجلس در دوربا آغاز انتخابات .کسروی ھم دلزده  شده و از حزب پاکشید
یشینش پوزش  خواستھ خواھان ھمبستگی پی دوباره دموکرات ھا را گردآورد و از کردار خیابان

در .یابانی کسروی و دیگران را آزرده  می ساختخولی باز ھم خودکامگی .دوباره دموکرات ھا شد
 با انگلستان بست، ولی خیابانی بر خالف چشمداشت را١٩١٩این ھنگام وثوق الدولھ قرارداد 

در ھمین . این نیز رنجش دموکرات ھا را افزون ساخت.نتاختموشی گزید و بر آن یارانش خا
).١٢٩٨ شھریور٢۴( عدلیھ پرداخت درزمان بود کھ کسروی بھ کار 
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مرگ او نقطھ . بدست فدائیان اسالم در کاخ دادگستری ترور شد١٣٢۴ اسفند ٢٠کسروی در
این ننگ تاریخی بر گریبان دولتیان و .شد در بھ قدرت رسیدن دوباره مذھبیون تندرو میباعطفی

تحصیل کرده ھای متظاھر آن زمان برای ھمیشھ باقی خواھد ماند کھ ھمصدا با آخوندھای مرتجع 
قتل او را قانونی خوانده و عکس العملی از خود نشان نداده وحتی عده ای در مجلس آنرا پشتیبانی و 

.تائید کردند
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) خورشیدی 1357-1304دی،  میال1979-1925( پھلوی سلسلھ

. و بنیانگذار دودمان پھلوی بود١٣٢٠ تا ١٣٠۴ شاه ایران از ، شاه پھلویرضا
. دالیل مختلف بھ نام ھائی چند خوانده شده استبھ در طول زندگی خود و حتی پس از آن رضاشاه

با ورود بھ .شدنامیده می "رضا سواد کوھی" بود برخاستھدر جوانی بھ نام ناحیھ ای کھ از آن 
بعد .شناختھ شد"رضاخان میرپنج" با ذکر درجھ نظامی اش، بھ سپسو "رضاخان"نظامی  گری بھ 

"سردار سپھ" وزارت جنگ و فرماندھی کل قوا او را دست گرفتن و بھ ١٢٩٩از کودتای 
 بھ )پھلوی بھ معنی شھری( سلطنت و انتخاب نام خانوادگی پھلویبھپس از رسیدن .می خواندند

"کبیر"یب مجلس شورای ملی بھ او لقب تصو با ١٣٢٨در سال .شناختھ شد"شاه پھلویرضا"
.می خوانند"یرکبشاه رضا"داده شد و از آن پس ھوادارانش او را 

در روستای آالشت از توابع سوادکوه )ی قمریھجر١٢٩۵ربیع االول (١٢۵۶ حوت ٢۴ در رضا
از  )نوش آفرین( فوج سوادکوه، و مادرش زھرا سرھنگ، پدرش عباسعلی.مازندران زاده شد
 پدرش در چھل روزگی، با مادرش برای پیوستن بھ دایی خود بھ مرگپس از .مھاجرین قفقاز بود

. رضای نوزاد بھ شدت بیمار شد و حتی برای یک شب اورا مرده پنداشتندسفردر این .تھران آمد
.زندگی کردند در فقر و تھیدستی سنگلجآنھا در محلھ 

 وارد فوج سوادکوه ،از بستگان خود)صمصام( سالگی توسط ابوالحسن خان سرتیپ ١٢ سن در
 ھجری ١٣١٣سال .شد)سرباز(و تابین )صدراعظماز ابواجمعی علی اصغرخان امین السلطان (

ی  سوادکوه برای حفاظت از سفارتخانھ و مراکز دولتفوجقمری پس از قتل ناصرالدین شاه قاجار 
 دوران خدمت در قزاقخانھ بھ سرعت رشد کرد و در سال دروی .بھ تھران فراخوانده می شود

ین بانک استقراضی روسیھ در مشھد و پس از چندی محافظ ھجری قمری، بھ سرگروھبانی ١٣١٨
گروھان شصت تیری کھ رضاشاه آینده بھ فرماندھی . شدمنصوببھ وکیل باشی گروھان شصت تیر 

یرانداز در ایران بود کھ در حصر تبریز نیز در دوره استبداد شصت تین گروھان آن رسید نخست
ین دوره رضا شاه بھ دلیل استفاده از یکی از معدود مسلسل ادر . بود نیروھای دولتیکوچک ھمراه

. ماکسیم معروف شدرضاھای ماکسیم آن زمان، بھ 
 محافظین عین الدولھ کھ تبعید می شد،  ھمراه گروهبھ ھجری قمری ١٣٢۴ از فتح تھران در سال بعد

.ین الدولھ تقرب یافت و بھ آموختن خواندن و نوشتن  پرداختعرضاخان نزد .بھ فریمان اعزام شد
یاری و ارامنھ برای خواباندن شورشھا و قیامھای بخت خورشیدی، ھمراه با سواران ١٢٨٨ سال در

سپس .ای ارشدالدولھ از خود رشادت نشان داد در جنگ با قوومحلی بھ زنجان و اردبیل اعزام  شد 
)تیپ( خورشیدی بھ فرماندھی آتریاد ١٢٩٧ تیرانداز و در سال دستھبا درجھ یاوری بھ فرماندھی 

.شدھمدان منصوب 
یام میرزا کوچک خان جنگلی بھ گیالن اعزام ق خورشیدی برای شرکت در سرکوبی ١٢٩٩ سال در
.شد
)مدیر روزنامھ رعد( بین سیدضیاءالدین طباطبایی آمدهھای بھ عمل  نتیجھ مذاکرات و ھماھنگی در

 صورت گرفت و قوای قزاق وارد تھران ١٢٩٩، کودتای )اسفند(حوتو رضاخان، در روز سوم 
نزدیک بھ صد تن از رجال، سرشناسان و . نظامی را اشغال کردندمراکزشدند و ادارات دولتی و 

بھ کاخ فرح آباد  گریختند )ولیعھد(احمدشاه و محمدحسن میرزا . زندانی شدندوروحانیون بازداشت 
.شدبھ سفارت انگلیس در تھران پناھنده )نخست وزیر( خان سپھدار رشتی فتح اهللاو 

)مانند سیروس غنی و ھمایون کاتوزیان(یخ  نویسان تار برخی از نظر
از دید برخی از .ودتای نظامی کرد ایران اقدام بھ کاوضاع می  شد دولت بریتانیا برای کنترل گفتھ

 اسناد طبقھ بندی شده وزارت امور خارجھ انگلستان مشخص شدنتاریخ نویسان، اکنون با باز 
کامًال از برنامھ ریزی )مانند لرد کرزن، وزیر امور خارجھ(انگلستانگردیده است کھ دولت 
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در ایران، مانند آرون ساید و نرمن البتھ برخی از ماموران انگلیسی .ی خبر بوده استببرای کودتا 
.، چند روز قبل از کودتا از آن خبر داشتھ اند)سفیر وقت انگلیس در ایران(

)مانند عبداهللا شھبازی(یت تاریخ  نویسان دیگر روای از نمونھ ا
یتانیا برای کنترل اوضاع ایران اقدام بھ کودتای بر دولت ، از خروج نیروھای روسیھ از ایرانپس

، )فرمانده قوای انگلیسی در ایران( ادموند آیرونساید ژنرالبرای اجرای این طرح . کردنظامی
، رضاخان فرمانده )ی بریتانیا در ایران و روزنامھ نگار زرتشتیاطالعاترئیس شبکھ (اردشیر جی 

یدضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامھ رعد مذاکراتی در روستای آق بابا نزدیک سآتریاد تھران و 
 و حوادث بعدی آن شبکھ مفصل اطالعاتی حکومت ھند ١٢٩٩در کودتای. دادندانجامزوین ق

 ین ناصرالدیعنی از سھ سال قبل از قتل . ق١٣١٠/ میالدی١٨٩٣یتانیا در ایران، کھ از سال بر
این .یین کننده داشتتعاداره می  شد، نقش اصلی و )اردشیر جی(شاه بھ وسیلھ سِر اردشیر ریپورتر 

 را فراھم آورد و سپس کودتابکھ بود کھ رضاخان را برکشید و پرورش داد و تمامی مقدمات ش
البتھ در کودتا سرلشگر سِر .کردمسیر دشوار او را در تأسیس سلطنت پھلوی ھدایت و ھموار 

 نیروھای نظامی انگلیس مستقر در شمال فرمانده، )بارون آیرونساید اول:بعدھا(ادموند آ یرونساید 
آیرونساید تنھا . ید توجھ نمود کھ ا ین نقش محدود بودباولی .، نیز نقش داشت)نورپرفورس(یران ا

، یعنی کمتر از ١٩٢١ فوریھ ١٧ تا ١٩٢٠ اکتبر ۴او از .مدت کوتاھی در منطقھ و در ایران بود
 وی در . نورپرفورس بود کھ مأموریت جنگ با بلشویک ھا را بھ عھده داشتفرماندهچھارماه و نیم 

 حتی وی اش نیز ارتباطی با ایران نداشت و بنابراین نقش او در کودتا نمی تواند ھمسنگ زندگطول 
یتانیا در ایران تا برقابل مقایسھ با نقش اردشیر ریپورتر باشد کھ بھ عنوان رئیس شبکھ اطالعاتی 

شروطھ و غیره  مانقالب مرداد در ایران اقامت داشت و بر حوادث مھمی چون ٢٨یزمان کودتا
ی انگلیس در شمال ایران سھم نظامالبتھ آیرونساید بھ عنوان فرمانده نیروھای .تأثیر نھاده بود

 وقت بریتانیا، یعنی سِر وینستون جنگمعینی در کودتا داشت ولی او مجری دستورات وزیر 
سازی در یر وقت بریتانیا، نقش سرنوشت وزبعدھا ھمین چرچیل، بھ عنوان نخست .چرچیل، بود

. ایفا کرد١٣٣٢ مرداد ٢٨کودتای 
ی دیویزیون قزاق و وزارت جنگ و فرماندھ رضاخان با صدور فرمان احمدشاه بھ سرانجام

معروف بھ کابینھ صد(کابینھ سید ضیاء .شدندسیدضیاءالدین طباطبایی بھ نخست وزیری منصوب 
.یری گرفت فرمان نخست وزاحمدشاهبزودی ساقط شد و سردار سپھ از )روزه

ی سلطنت و رئیس  جمھور شدن سردار سپھ را الغا از خروج احمدشاه عوامل رضاخان اندیشھ پس
 و روحانیان و مردم طرح جمھوری با شکست روشنفکرانبا مخالفت و مقاومت شدید .پیش آوردند
.روبرو شد

١٣٠۴آبان ٩ی  با فشارھای سردار سپھ در روز مل نمایندگان مجلس پنجم  شورای  باالخره
 بھ موجب آن احمد شاه از سلطنت خلع شد و حکومت  کھخورشیدی ماده واحده ای را مطرح کردند 

سپرده "ین موضوعھ مملکتی بھ شخص آقای  رضاخان پھلویقواندر حدود قانون اساسی و "موقت  
سپس با تشکیل یک مجلس  .بھ مجلس مؤسسان واگذار شد"یقطعتعیین تکلیف حکومت "شد و 

مراسم .واگذار شد"اعلیحضرت  رضا پھلوی" ایران  بھ  سلطنت، ١٣٠۴ آذر ٢١موسسان، در 
. انجام شد١٣٠۵یبھشت ارد۴تاج گذاری رضاشاه در 

یدی، رضاشاه پھلوی در مجلس شورای ملی حاضر خورش١٣٠۴ بیست و چھارم آذرماه سال در«
.ھلوی وظایف سلطنت را بھ عھده گرفت قرآن رسمًا بھ عنوان سردودمان پبھشد و با ادای سوگند 

 جھان در میانھ دو جنگ جھانی نفسی نشست،ی کھ رضا شاه پھلوی بر مسند سلطنت ھنگام
ی سامان اداری و اقتصادی کشور بھ دست برارضاشاه پھلوی، برنامھ گسترده ای را .می کشید

صادی مدرن بود و شیوه ملوک  نظام بانکی و اقتراه،ایران فاقد نظام اداری، ارتش منسجم، .گرفت
. بودنگذاشتھالطوایفی جایی برای قدرت مرکزی 
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ایران در محاصره نیروھای بزرگ، روسیھ در . نبودآرام منظر بین المللی نیز شرایط، چندان از
یس می کوشید از ایران بھ عنوان راھی برای سلطھ جویی ھای انگل.شمال و انگلیس در جنوب بود

. بگیردبھرهر دور خود در ھند و خاو
در ھمین .ین دولت مدرن در ایران بودتکو شاه پھلوی طی شانزده سال سلطنت درگیر رضا

».ی دوم را آغاز کردجھانھنگامھ ھا آلمان بھ رھبری آدولف ھیتلر جنگ 
. کرد و تمام امور مملکتی را در دست خود داشتسلطنت در دوره پادشاھی خود با قدرت رضاشاه

 بھ دست آمده بود در دوره او از بین رفت و ھیچ جریان مشروطھکھ در جریان انقالب آزادی ھائی 
یاری از رقبا و مخالفان خود در دستگاه حکومتی را کشت یا ساکت بس. را تحمل نمی کردیمخالف
 تمدید ١٩٣٣ دارسی را بھ ظاھر لغو کرد ولی عمًال آن را با قرارداد قرارداد،در زمینھ نفت.کرد
ی ملی در دوره او جنبھ نمایشی پیدا کرد و انتخابات با دستور از باال و بر پایھ شورامجلس .کرد

.ی از نمایندگان مورد تائید او انجام می شدفھرست ھائ
 پھلوی پس از درگذشتش از تھمت زراندوزی بھ خاندانین با نگاه بھ گذشتھ او و داراییھای ھمچن

یان پادشاھیش در سراسر ایران، بھ  ویژه در شمال ایران را پااو زمینھای بسیاری را تا .دور نیست 
. ملک بھ  نام او ثبت شده بود۵٠٠٠ سلطنت بیش از اواخربھ نام خویش کرد و در 

ین حال در راستای برنامھ گسترده ای کھ برای سامان ع ھمانطور کھ پیش تر گفتھ شد، او در اما
سازی ساخت فرسوده جامعھ ایران کارھای فروانی  برای نوداشت،اداری و اقتصادی کشور در سر 

: عبارت اند ازآن ھاکرد کھ برخی از مھم ترین 
.یرانایکی کردن نیروھای نظامی و تشکیل ارتش 

.یلتحص دانشجویان ایرانی بھ خارج جھت فرستادن
.یھ گذاری بانک ملی ایرانپا

.یدن راه آھن سراسری ایرانکش
ین را می توان جاده چالوس وفیروز کوه را ودشوارترواز مھم ترین ر، سازی در سراسر کشوجاده 

.نام برد 
. کاپیتوالسیونلغو

. حجابکشف
.یس رادیو و خبرگزاری پارستأس
.یس دانشگاه تھرانتأس

. صنایع مادرگسترش
.یس فرھنگستان ایرانتأس
.عنوان تقویم رسمی ایرانیم ھجری قمری بھ تقویگزین کردن تقویم خورشیدی جاللی بجای جا
میخواندند و مانع انسجام »خان«یلھ ای کھ ھرکدام خود را قب بین بردن کامل یاغیان منطقھ ای و از

کسانی ھمین یک خدمت رضاشاه را مھم ترین و دشوارترین چالش (ی شدند مملی و پیشرفت ایران 
).یشمرندبرمدوران او 

ینصورت بھ احتمال زیاد امروز خوزستان برای اغیر  خوزستان از چنگ شیخ خزئل کھ در نجات
پدید آمده بود و شیخ »پتروپولیتیک« با دسیسیھ ھای کھخود کشوری جدا و نفت خیز مانند کویت بود 

.ی شدمآن کشور »امیر«خزئل 
 و نیروھای بریتانیا از جنوب بھ ایران شمال نیروھای شوروی از 1320 روز سوم شھریور در

ارتش ایران و . کردند و بھ سمت تھران آمدندنابودو شھرھای سر راه را اشغال و حملھ کردند 
متفقین با انتقال سلطنت بھ .رضاشاه ناچار بھ استعفا شد.شدندنیروھای تدافعی بھ سرعت متالشی 

. پھلوی موافقت کردندشاھپورمحمدرضاپسر و ولیعھد او 
بریتانیا و تحت نظر آنان از بندرعباس با یروھای ن میالدی بھ خواست 1941 در سال رضاشاه

بعد بھ جزیره موریس منتقل شد و . بھ سمت ھند بردندراابتدا او .کشتی از ایران خارج شد
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 در 1332 مرداد ۴ روز . ژوھانسبورگ تحت نظر قرار گرفتشھرباالخره در آفریقای جنوبی در 
باد و در آن جا بھ امانت گذاشتند تا بعدًا پیکر او را بھ مصر بردن.فروبستھمان شھر چشم از جھان 

انقالبدرآستانھ .تشریفات رسمی بھ حضرت عبدالعظیم منتقل شد و در آرامگاه ویژه او دفن شد
 منتقل مصر پیکر وی بار دیگر بھ ھمراه پیکر پسرش علی رضا پھلوی بھ مسجدالرفاعی ۵٧سال 

.شدکلی ویران اندکی پس از پیروزی انقالب، مقبره رضاشاه بھ .شد
ی است کھ رضاشاه در زمان برکنار مدعی آمریکادولتی مجد تاریخ نویس، بر اساس اسناد محمدقل

و نیویورک و  میلیون دالر در حسابھای بانکی اش در لندن 200حدود )١٩۴١(شدن از سلطنت 
کشتھ :دمسعود بھنو).٣۶٩-٣۶٨.این سھ زن، ص:مسعود بھنود.(یره پولی داشتھ استذختورنتو 
یلیون م50بنابر ادعای وی، این رقم بھ غیر از معادل )۵۵٨-۵٣۵. بر سر قدرت، صشدگان

 کھ وی است روستای ششدانگ و کارخانھ ھایی 7000در بانک ملی تھران و حدود دالری است کھ 
.در ایران داشتھ است

جد در برخی از محافل  بھ ادعاھای محمدقلی منسبت بھ ادعای مسعود کاظم زاده واکنشھا بنا
آن طور کھ کاظم زاده میگوید . خصمانھ بودفوق العادهدانشگاھی آمریکا و بھ خصوص بریتانیا 

یتانیایی و آمریکایی بھ ویژه افرادی ھمچون استفانی کرونین، پاتریک برتعدادی از تاریخ  نویسان 
شان، کار وی را حکومتی و ین، و مایکل زرینسکی در نقدھایی بر کارھای ایمارتکالوسون، ونسا 

. خواندنداستنادغیر قابل 
: شاه چھار ھمسر داشتھرضا

الساطنھیم سوادکوھی مادر ھمدم مر
 و علیرضامحمدرضا تاج الملوک آیرملو مادر شمس، اشرف، ملکھ
رضا توران امیر سلیمانی مادر غالم ملکھ
مھ و  محمودرضا، فاطاحمدرضا، عصمت دولتشاھی مادر عبدالرضا، ملکھ

یدرضاحم

 اکتبر٣ برابر با ١٣١٢ مھر٩ مرگ - میالدی١٨٨٣ برابر با ١٢۶٠زاده (ین تیمورتاشعبدالحس
ی دوره ھا ایرانی دولتمرد معظم خراسانیسردارو معززالملکسرداری لقب ھای دارا)١٩٣٣

. بود١٩٣٢تا١٩٢۵وی نخستین وزیر دربار دودمان پھلوی میان سال ھای .قاجار و پھلوی بود
. و در بجنورد زاده  شدبود دادخان نردینی بجنوردی، از زمین  داران بزرگ خراسان وی پسر کریم

پس از آموختن زبان روسی وی . فرستادعشق آباد سالگی برای آموزش بھ ١٣ او را در پدرش
ی در و.ی نیکالئف بھ پی گیری آموختھ ھایش پرداختجنگراھی سن پترزبورگ شد و در آموزشگاه 

بھ زودی فرانسوی را نیز آموخت و در جایگاه .  می شدشناختھاین زمان با نام خان نردینسکی 
. کار پرداخت امور خارجھ بھوزارت سالگی در ٢۴ترجمان در 

او کھ جز تسلط بر روسی و فرانسوی، با .یوستپ جریان انقالب مشروطھ بھ مشروطھ خواھان در
. شیفتھ ادبیات فارسی نیز بودداشت،آشنایی زبان ھای انگلیسی و ترکی نیز 

با بستھ شدن مجلس او . شورای ملی نماینده  بودمجلسی از سوی مردم خراسان در دومین دوره و
وی در دوره ھای آینده مجلس نیز تا مجلس ششم . برگزیده شدخراسانبھ فرماندھی نیروھای نظامی 

م او حاکم گیالن شد و بھ نبرد با نیروھای میرزا جلس سوم و چارم میان دو زماندر .نماینده بود
ی پرداخت و گروھی را از جملھ دکتر حشمت را بھ دار آویخت و سرانجام جنگلکوچک خان 

.شدبرکنار
 و بھ قم تبعید شد و تا بر سر کار آمدن احمد قوام بازداشت روند کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی در

 مجلس در کنار سید حسن مدرس و سید محمد تدین حزب اصالح مچھاردر دوره .ھم در تبعید ماند
وی در . از مخالفان سرسخت آن پیمان بود١٩١٩ی در رویداد قرارداد و. طلبان را پدیدآوردند

در کابینھ . والی کرمان و بلوچستان شد١٣٠١در .یر عدلیھ شدوزدولت مشیرالدولھ 
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او از کسانی بود کھ در .رت و فوائد عامھ رسیدبھ وزارت تجا)یندهآرضاشاه پھلوی (سردارسپھ
او بھ رضاشاه بسیار نزدیک شد و پس . برآوردن پھلوی ھا کوشش بسیارکردوبرانداختن قاجارھا 

. وزیر دربار شد١٣٠۴ آذر٢۵ین شاه پھلوی در نخستاز پادشاھی 
ھمی را در او از این پس نقش م.یران پرداختا بھ حل اختالف ھای میان شوروی و ١٣٠۵در

 کھ آن زمان ولیعھد بود  محمدرضا شاه پھلویھمراھانوی از .سیاست خارجی ایران بازی کرد
.بوددر سفر بھ سوئیس برای آموزش 

او را بھ جرم رشوه  خواری . دربار کنارگذاشتھ شدوزارت بھ ناگھان بازداشت  و از ١٣١١ی در و
 در ١٣١٢او در . پرداخت جریمھ محکوم  کردند سال زندان وپنجدر دو دادگاه جداگانھ بھ سھ و 

 کشتھ  شد و خانواده اش تا زمان کناره  گیری رضاشاه در یاحمدپزشک زندان قصر بھ دست 
.بودند تبعید  درخراسان

یمورتاش دیدگاھھای متفاوتی بیان شده است ظاھرًا ت باره علت برکناری و سرنوشت بعدی در
از جملھ این عوامل دخالت بیش از حد او در امور . است شدهمجموعھ عواملی سبب قتل تیمورتاش

 از حد مستخدم شاه خارج کرده و مایھ بدبینی و سوء  را کھ ویبودسیاسی کشور و فزونی قدرتش 
 تقی ،حسین آیرم رئیس شھربانی وقتیمورتاش خود دسیسھ افرادی چون محمدت.ظن شاه شده بود
نگرانی رضاشاه از آینده فرزندش کھ ولیعھد و .کر کرده استینھ ساز سقوطش ذزمزاده و نواب را 

 محسوب می شد از دیگر دالیل دور کردن تیمورتاش از صحنھ قدرت بھ شمار می رود اوجانشین 
 می پنداشت تیمورتاش قدرتمند مجال حضور بھ ولیعھد سیزده سالھ را نخواھد داد و رضاشاهزیرا 
. جانشین پھلوی می شودخود
ینده فوق العاده ایران برای انعقاد قرارداد تجاری و نما تیمورتاش بھ عنوان 1305 ماه سال  مرداددر

ی راھی مسكو شد ولیكن از این سفر سیاسی موفقیتی كسب شورورفع اختالفات موجود با دولت 
 بین شركت نفت انگلیس و ایران، سرجان كدمن، مدیركل اختالفات در پی بروز 1308درسال .نشد

رضاشاه كھ از ابتدای سلطنت خود درصدد . دارسی را مطرح كردقراردادپیشنھاد تمدید شركت، 
 نفت بود تیمورتاش را بھ ھمراه ولیعھد كھ برای ادامھ تحصیل عازم سویس ازافزایش سھم ایران 

سرجان انجام شد تیمورتاش بھ گفت و گو با 1310در این سفر كھ در سال . فرستادانگلستانبود بھ 
یز نتیجھ نون وزیر امور خارجھ انگلیس و سایر مقامات دولتی پرداخت كھ از این مذاكرات سایم

 تن از مقامات چندوی در راه بازگشت از سفر از طریق روسیھ، در مسكو با .مثبتی عاید نگردید
.نمودرسمی مسكو از جملھ ورشیلف، وزیر جنگ شوروی دیدار و مذاكره محرمانھ 

ی رضاشاه زیر نفوذ تیمورتاش قرار دارند سعی در حتنستند رجال ایران و یسی ھا كھ می داانگل
یر كشورھای زیر سلطھ انگلستان مطالبی را در مورد سامطبوعات انگلیس و .نابودی وی كردند

 كردند و شایع شد كھ كیف محتوی اسناد مھم مفقود شده مطرحپیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش 
 بھ دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متھم بھ 1311ه سال سرانجام در آذرما.است

.یدگردجاسوسی 
 با سران شوروی، مطالب روزنامھ ھای انگلیسی محرمانھی تیمورتاش در مسئلھ نفت، مالقات ناكام

 تكبر نامبرده و سوابق ناشی از ولخرجی ھای وی از بودجھ وراجع بھ جانشینی تیمورتاش، غرور 
 و اشخاص مختلف، خوشگذرانی، شھوترانی، قمار، شرب خمر بانكھااخذ وام ھای كالن از دربار، 

.ی با افراد ناباب، رضاشاه را نسبت بھ تیمورتاش بدگمان ساختدوستمدام، استعمال افیون و 
 از سفر متوجھ كدورت رضاشاه شده بود درخواست مرخصی كرد و بازگشتتیمورتاش كھ پس از 

در . وی را حضار كرد و خواستار ادامھ كار او در دربار شدشاهرضاصی  روز مرخ40پس از 
و )در جریان تبدیل ارز( تیمورتاش با ھمكاری رئیس آلمانی بانك ملی اختالسھمان سال موضوع 

ھمچنین در ھمان اوان وكیل الملك دیبا، رئیس . رئیس ھیئت نظارت مطرح شدنواب،حسینقلی 
ك تیمورتاش پس از محاكمھ در دادگستری، توسط رضاشاه از كار ی دربار و یار نزدیحسابدار
. گردیدبركنار
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. دولت انگلیس استدخالتین فرضیھ مطرح شده در باره علت برکناری تیمورتاش دسیسھ و مھم تر
یمورتاش بھ افزایش سھم ایران از تکھ در آن (طی مذاکرات طوالنی تیمورتاش و سرجان کدمن 

یجھ رسیدند کھ وجود او مانع از حل مسئلھ نفت نتانگلیسیھا بھ این ) می کرددرآمدھای نفت پافشاری
شاه و « ای در روزنامھ تایمز با عنوان مقالھچاپ . لذا اسباب سقوطش را فراھم کردند.است

 از عزل تیمورتاش کھ احتماًال بھ دستور وزارت پس دو ھفتھ 1933 ژانویھ 9در »مستشارانش
یمورتاش بھ صحنھ قدرت بود تا ترفت، بھ منظور جلوگیری از بازگشت خارجھ انگلیس صورت گ

 می رسد کھ انگلیس دو سال قبل از نظر بھ ،ھمچنین بر پایھ سندی.مذاکرات نفت بھ نتیجھ برسد
سازمان جاسوسی .یش بینی کرده بودپعزل تیمورتاش کنار گذاشتن وی را از صحنھ سیاست 

 بھ وی را در اختیار رضاشاه قرار مربوطتیمورتاش اطالعات انگلیس نیز برای بی اعتبار کردن 
.می داد

دستیار (بھ گفتھ باژانوف . وجود داشت روسھایعاتی نیز در خصوص ارتباط تیمورتاش با شا
تیمورتاش جاسوس .) بھ غرب پناھنده شد1928استالین و منشی حزب کمونیست شوروی کھ در 

آقابیگ اوف دیگر مأمور شوروی . قرار می دادروسھاار روسھا بود و اطالعات مھم را در اختی
ی صدیق نام برده است کھ کلیھ اھداف سیاسی و اقتصادی خدمتگزارنیز از تیمورتاش بھ عنوان 

.کردشوروی را تأمین می 
 و از آن جملھ سفر بھ مسکو و مالقات روسھا نظر می رسد نزدیک شدن تیمورتاش بھ بھ

ی رضاشاه شده بود و انگلیسیھا نیز با دادن بدگمانر جنگ سبب خصوصی او با وروشیلوف وزی
با اینھمھ ھیچ یک از فرضیات مذکور رسما .ی کردندماطالعات محرمانھ سوءظن او را بیشتر 

شاید بھترین روش برای کشف سبب . محکوم گردیدارتشااعالم نشد و تیمورتاش تنھا بھ جرم 
.سرنوشت سایر رجال دوره سلطنت رضاشاه باشدبابرکناری و مرگ تیمورتاش مقایسھ آن 
کھ موجب تحکیم سلطنت او شده بودند ( اطراف خود را نافذرضاشاه در مدت کوتاھی افراد الیق و 

از بین برد کھ تیمورتاش نیز یکی از )ی او و یا فرزندش باشندبراو ممکن بود بھ نحوی تھدیدی 
.بودآنان 

ھای شکنجھ گر در دوران حکومت پھلوی بود کھ با تزریق آمپول  معروفترین چھره از، احمدیاحمد
.ی سمی مخالفان و منتقدان حکومت را بھ قتل می رساندآمپولھاھوا و 

 در بیمارستان احمدی تھران کھ بعدھا بھ ١٣٠٧ سال حدود در تبریز بھ دنیا آمد در ١٢۶۶ سال در
.ردیماران پرستاری می کببیمارستان سپھ موسوم گردید، از 

سر و کار داشتن با بیماران . پزشکی را فرا گیردامور با مشاھده اعمال پزشکان سعی می کرد او
یماری و درد را در نظرش کم اھمیت جلوه داده و نالھ و ضجھ بمتعدد در شبانھ روز اھمیت واقعی 

ا نداشت، پس از مدتی او کھ پیشتر طاقت مشاھده یک آمپول زدن ر.بوددردمندان برایش عادی شده 
 ترین عمل ھا قبل از پرستاران دیگر حاضر می شد و با کمال خونسردی سختاکنون ھنگام اقدام 

. بیماران می شدزدنمانع دست و پا 
البتھ معلوم نیست وی علوم .ی در مشھد نمودکوچکی زمانی اقدام بھ دایر کردن داروخانھ و

فتند از تھران آمده و در یکی از ین کھ می گھمداروسازی را از کجا تحصیل کرده است و 
. برای معرفی او کافی بود تا مردم بھ او مراجعھ نمایند استبیمارستان ھای مھم مرکز کار می  کرده 

 نمی  کرد، لذا در پی شغل مھم تر و سودمندتری بود قانعی یا پزشکی در مشھد ھم او را داروفروش
البتھ معلوم نیست بھ چھ علت و معرفی .کز شد ترین ادارات مرمھم وارد یکی از ١٣١٠و در سال 

ی گفتند طبیب مخصوص شھربانی است و تنھا رئیس کل آن اداره و شاید چند مبھ ظاھر .چھ کسی
ص دیگری سر از کار او در نمی آوردندعالنفر مأمورین  .یرتبھ، از کارھای او خبر داشتند و اشخا

آمپول آب (و با آمپول ھای مخصوص خود  شب سر کار حاضر می شد دل است کھ وی در مشھور
.بیماران رامی کشت...) آمپول ھوا وداغ،
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 عراق گریخت ولی بھ وسیلھ مأمورین کشور کھ اوضاع دگرگون شد وی بھ ١٣٢٠ شھریور در
 از سرنگونی رضاخان پس: گفتھ مسعود بھنودبھ.عراقی دستگیر و بھ مقامات ایران تحویل گردید

در جھت گرفتن انتقام خون پدرش بھ )دختر تیمورتاش(»ایران تیمورتاش«و فرار پزشک احمدی، 
 کھ در این شھر بھ - معروف بھ پزشک احمدی رضاخان،صورت ناشناس بھ بغداد رفت و جالد 
 پیدا کرد، سرانجام نیز با ممارست بسیار از طریق راشغل رمالی و دعا نویسی مشغول بود  

.را بھ ایران آورده و بھ محاکمھ کشاند»یمداحپزشک «سفارت ایران در بغداد، 
احمد کسروی وکیل .ی تبرئھ شدند، وی اعدام شدنوع از چندی در حالی کھ عاملین اصلی بھ پس

. نموددفاعمدافع وی بوده و در دادگاه از او 
 پزشک احمدی را بر عھده گیرد و با این مدافع وکیل ١٣٢٠ی، در سالھای پس از شھریور کسرو

ی و دالیل دعاو. نھ عامل آن، خواستار تبرئھ وی شدبوده»واسطأ افزار جرم«فریبنده کھ او عنوان 
یات پزشک احمدی، ھمگی سست و بی بنیاد بوده و آقای ارسالن خلعت جناکسروی در لوث کردن 

.خوب بھ آنھا پاسخ داده است) اسعد در محاکمھ پزشک احمدیسرداروکیل خانواده (بری 
.اسعدسردار كیخسرو شاھرخ و اربابتیمور تاش، :مثلاد کھ بھ دست او کشتھ شدند  تن از افرچند

شیخ .از شیوخ عرب آل کعب خوزستان بود) تھران١٣١۵ مرداد ١۴- ه ١٢٨٠(یخ خزعلش
 اواخر حکومت قاجار بعلت ضعف حکومت ایران افرادی را دور خود جمع کرده بود و درخزعل 

با روی کار آمدن رضاخان بھ عنوان وزیر جنگ .دان و اھواز بوده است خرمشھر و آبامنطقھحاکم 
. بعد بھ  عنوان نخست وزیر، وی شیخ خزعل را سرکوب کردو

. او نیز والی محمره از سوی حکومت قاجار بودکھ شیخ جابر فرزند مرداو بوده  شیخ خزعلپدر
ی پس از مدت کوتاھی شیخ ین پدر گردید ولجانشپس از جابر خان پسر بزرگ او مزعل خان 

خرمشھر ( را کشتھ و بھ جای او والی محمره خود برادر ،خزعل کھ فردی خشن و قصی القلب بود
 مرکزی پیچید و با کمک انگلیس در منطقھ برای حکومتپس از مدتی سر از فرمان .گردید)فعلی

 پذیرفتھ شد و پس از آن خود قشونی فراھم نموده و بھ عنوان یکی از فراماسونھای معروف لژ قاھره
. کھ خود در راس آن بودنمودلژ مستقل فیلیھ را تأسیس 

»خان«ی و قبیلھ ای را کھ ھرکدام خود را منطقھ ا از آنکھ رضاخان بھ قدرت رسید یاغیان پس
یشرفت ایران می شدند از بین برد و با نجات خوزستان از چنگ پمیخواندند و مانع انسجام ملی و 

. ایران آوردحکومتزستان را تحت شیخ خزعل خو
. برشمرداومھمترین و دشوارترین چالش دوران میتوان شاه را ھمین یک خدمت رضا

.ی باشدم یکی از بزرگ ترین و پرھزینھ ترین جنگ ھا در تاریخ جھان  جھانی دومجنگ
نی دوم در  این تاریخ متداول آغاز جنگ جھا.کرد بھ لھستان حملھ ١٩٣٩ سپتامبر، ١ در آلمان

.غرب می باشد
، آغاز جنگ می دانند، و ھمچنین حملھ ژاپن ١٩٣٧یھ، ژوئ٧ دیگر حملھ ژاپن بھ چین را در منابع

. این میان ذکر کرده انددر را نیز ١٩٣١بھ منچوری را در 
ن آن ھا، بحران اقتصادی و تورم، یی از اصلی تربعض. جھانی دوم بھ دالیل بسیاری آغاز شدجنگ

رکود اقتصادی و .یمار آلمان پس از جنگ جھانی اولوات غرامت جنگی از جمھوری درخواس
 ظھور و رواج اندیشھ فاشیسم و ملی گرایی، ظھور اندیشھ باعثنیاز ژاپن بھ مواد اولیھ بود کھ 

. و اندیشھ شدفکردیکتاتوری و محدود کردن 
.نگ دیگری را آبستن بودیھ داری اروپا جسرما جھانی اول بھ پایان رسید، اما نظام جنگ

تنھا چند ماه پس از جنگ جھانی اول . فربھ شده بودجنگسرمایھ داری اروپا از بازارھای پس از 
 ویژه در آلمان پدید آمده و شدیدًا طبقھ حاکم را نگران کرده بھبود کھ شوراھای انقالبی کارگری 

»خطر«جاعی ھمت گمارد تا  حاکم آلمان بھ تسلیح میلشیای ارتطبقۀبھ ھمین خاطر .بودند
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شوراھای . و بتواند روسیھ را از حمایت کارگران اروپا محروم نمایدکردهانقالب را برطرف 
 میزان ١٩٢٩ کوبیده شدند و بحران اقتصادی بر جای ماند تا این کھ در سال ی درھمکارگرانقالبی 

زرگ سرمایھ داری و اشتھای استعماری قدرت ھای ب.یکاری بھ درجھ ای بی  سابقھ رسیدب
ی دوم جھاندو اتفاق مھم آتش اولیھ جنگ .یشان ھم در این زمان بھ شدت تقویت شده بودندرقابت ھا

).١٩٣٩سپتامبر (و اشغال لھستان توسط آلمان )١٩٣٧جوالی (را برافروخت، حملھ ژاپن بھ چین 
.ین شناختھ می شونددمتحکشورھای درگیر جنگ جھانی دوم دو گروه بودند کھ بھ نام متفقین و 

 آن جایی کھ این کشور مستعمره نداشت، نمی توانست از آلمان چھار میلیون نفر بیکار بودند و در
Mein( در کتابی بھ نام نبرد من ١٩٢۵ سال  دریتلرھ.محصوالتش را بھ فروش برساند Kampf(

اید برای این مھم بھ ژرمن بود و بیی برای حفظ موجودیت نژادفضااعالم کرد کھ باید در فکر 
 برای بھ دست آوردن بازارھای جدید برای محصوالت آلمانی مسئلھ ی سپساو .شرق نگریست

این تنھا کارفرمایان آلمانی از قبیل زیمنس، بایر، .را مطرح نمود»یسمبلشو–یھودیت «نابودی 
م را پر از پول و  نیستند کھ از نظرات ھیتلر پشتیبانی کردند و صندوق ھای نازیسبُشکروپ یا 
سال ھزار مارک طال بھ نازی ھا داد و ھیتلر ١٠٠سازی تیسن کارفرمای فوالد. نمودندامکانات
ینگراد تا استالروسیھ در جنگ، از ( بھ نام ١٩۶۴ورث در کتابی کھ سال . بھ قدرت رسید١٩٣٣
». آلمان بودیاستسمبارزه با بلشویسم جھانی ھدف اصلی «:، منتشر نمود، چنین نوشت)برلین

 در نظر دارم برضد منھر چھ «: بھ تاریخدانی بھ نام کارل بورکھاردت گفت١٩٣٩ھیتلر سال 
 با روس ھا سازش مجبورماگر غرب آن قدراحمق است تا این موضوع را بفھمد، من .روسیھ است

 اتحاد شوروی را نابودوکنم تا غرب را بھ صورت نظامی شکست دھم و سپس تجدید قوا کرده 
. علیھ شوروی وارد عمل شدبعد از پای درآمد و ھیتلر یک سال ١٩۴٠عمًال غرب در سال ».نمایم

 این تاریخ متداول آغاز جنگ جھانی دوم در کرد، بھ لھستان حملھ ١٩٣٩ سپتامبر، ١ در آلمان
ی ی انگلیس، فرانسھ و بلژیک بھ آلمان جنگ جھانکشورھادر پی این با اعالم جنگ .غرب می باشد

.دوم آغاز گشت
پنج میلیون سرباز ارتش ھیتلری . آغاز گشتبارباروسا عملیاتی با نام رمز ١٩۴١ ژوئن ٢٢روز

)Wehrmacht( مارس ھمان سال ھیتلر دستوری با این ٣روز . کردندبرق آسابھ شوروی حملھ ای 
 این راه قوانین  باید نابود شوند، ھر سرباز آلمانی کھ درشوراھاتمام «:مضمون صادر کرده بود

».یرپا بگذارد عفو و بخشوده می شودزبین المللی جنگ را 
پس از . ارتش ھیتلری دوام  آورد و نابود گردیدبرابر روز در ٢٨ فقط ١٩۴٠ فرانسھ در سال ارتش

باید «: نوشت١٩۴١ ژوئن ٢٢یکایی نیویورک پست در شماره آمراین شکست بود کھ روزنامھ ی 
یل روی دھد تا ارتش سرخ بتواند در مدت کوتاھی از یک انجازل شدن معجزه ای بھ بزرگی ن

یش از یک ماه بعد، در ژوئیھ، ارتش آلمان در مقابلھ با ارتش بکمی ».شکست کامل رھایی یابد
 برابر کل کشتھ  شدگان این ارتش در حمالتش در غرب ۴ این تعداد و ھزار کشتھ داد ٢٠٠سرخ 

 ھزار سرباز آلمانی کشتھ ٣٣٠ نبرد استالینگراد ١٩۴٢در سال . بود١٩۴٠ و ١٩٣٩بین سال ھای 
 ھزارنفر را در نبرد کورسک معروف بھ نبرد تانک ھا از ۵٠٠ ارتش ھیتلری ١٩۴٣در سال .شد

 لشکر ۶٠٧ارتش سرخ موفق  گردید کھ . اس اس در این زمان بھ کلی نابود  شدندنخبگان.دست داد
. جبھھ ھای جنگ نابود نماید لشکر ھیتلری را در تمام٧٨٣از 

ی کشورھای انگلستان، کانادا و ایاالت متحده ارتش ھا نیروھای متفقین مرکب از ١٩۴۴ ژوئن ۶در
ساحل کانال ( فرانسھ آزاد عملیات پیاده شدن در ساحل نرماندی ارتشآمریکا بھ اتفاق واحدھایی از 

نسھ و سپس اروپای غربی از چنگال ھدف این اردوکشی، آزاد کردن فرا.کردندرا آغاز )مانش
 بار جنگ از دوش ارتش روسیھ شوروی بود تا روس ھا بتوانند بھ سرعت کردنھیتلر و سبک 

 ھیتلر در ،در نتیجھ از دو بخش شرقی و غربی اروپا. خاک خود برانندازآلمانی ھا را 
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ر پی مرگ ھیتلر د. پس از خودکشی ھیتلر سقوط کرد١٩۴۵ مھ ٨ و برلین در گرفتمحاصره قرار 
 دونیتس کھ از سوی ھیتلر پیشوای دولت نازی شده بود تسلیم بی قید و شرط را در فوندریادار 

. متفقین پذیرفتبرابر

 ادوات زرھی ناکافی بھ شمال آفریقا فرستاده شده بود، با کھ ١٩۴١ کھ در فوریھ  اروین روملژنرال
.حیرت انگیزی در مقابل بریتانیایی ھا دست یافتھ بودیقا بھ پیروزی ھای آفردر ابتدای پیاده شدن در 

 کھ سوخت کافی بھ نیروھای وی رسیده بود، رومل با ١٩۴٢ و اوایل سال ١٩۴١سالدر اواخر 
 آسا در ظرف یک ھفتھ، سیصد مایل پیشروی کرد و از مرز مصر گذشت، ولی در برقیک حملھ 
آلمانھ آن دلیل بود کھ متفقین کھ کلیدھای رمز این ب.متوقف شد»العلمین« بھ نام کوچکایستگاھی 

 آلمانی ھا توقف.و ایتالیا را کشف کرده بودند، بھ ھر کاروان تدارکاتی بھ سرعت حملھ می  کردند
 برنارد الو ژنرال«فرصتی بھ بریتانیا داد تا نیروھای خود را تجدید کند، »العلمین«در 

یتانیا آماده ضد حملھ بھ برنیروھای .یا منصوب شدبھ فرماندھی سپاه ھشتم بریتان»مونتگومری
نیروھای .مشھور شد» حلفاعلمجنگ «نخستین جنگ رومل و مونتگومری بھ .آلمانی ھا شدند

در ضمن بیشتر سوخت ارسالی بھ آفریقا .بگذرندرومل نمی توانستند از سد آتش توپخانھ انگلیسی ھا 
.یع کرد، ولی این کمک ھرگز بھ وی نرسیدرسرومل تقاضای کمک .بھ قعر دریا رفتھ بود

نبرد دوم «این . شدید توپخانھ آغاز کردآتش اکتبر، ضد حملھ خود را با ٢٣مونتگومری در 
»طبرق«غرق شدن چھار کشتی حامل بنزین در بندر . یکسره کردرابود کھ کار رومل »العلمین

مانی رخ داد کھ نیروھای آمریکایی در فاجعھ دیگر ز. از کار بیفتدروملسبب شد تا نیروی زرھی 
یقا آفرنیروھای آلمان و ایتالیا در شمال .یر در مسیر عقب نشینی رومل پیاده شدندالجزامراکش و 

 از مرگش چاپ پسدر نوشتھ ھای رومل کھ . ھزار نفر بودند تا ماه مھ ھمان سال تسلیم شدند٩١کھ 
:شده است، این جملھ بھ چشم می خورد

 نیست، اسلحھ بدون مھارت بھ ھیچ دردی ساختھترین مردان، بدون اسلحھ کاری  دالوراز«
 کاری بر نمی آید، مگر وسیلھ نقلیھ و سوخت مھماتنمی خورد و در جنگ متحرک از اسلحھ و 

.» باشدداشتھکافی برای جابھ جایی آنھا وجود 

انگیزه ورود آمریکا بھ جنگ جھانی دوم 

 در یک بحران فزاینده ١٩٣٩ تا ١٩١٨ی یعنی جھانفاصلھ بین دو جنگ یاالت متحده آمریکا در ا
 چرخ صنایع خود را در جاده تولید ،یکا و صاحبان صنایعآمراقتصادی بھ سر می برد، اما دولت 

 بھ طوری کھ درطول جنگ دوم جھانی در اروپا، مصرف .درآوردندصنایع نظامی بھ حرکت 
شتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک درجنگ باعث رونق یما، کھواپسالح ھای آمریکایی مانند 
دولت روزولت رئیس جمھور آمریکا کھ در ابتدای جنگ اعالن بی .شدصنایع و اقتصاد آمریکا 

بھ"قانون وام و اجاره" قانونی از کنگره آمریکا بھ نام ١٩۴١مارس١١طرفی کرده بود در 
یشرفت سریع پ و ١٩۴١ ژوئن ٢٢ن بھ روسیھ در بھ دنبال حملھ ناگھانی ارتش آلما.تصویب رسانید

یھ بر ضد تجاوز روسارتش ھیتلر بھ سمت مسکو، لنینگراد و استالینگراد و اعالن جنگ میھنی در 
»شاھزاده ی ولز«ی کشتآلمان نازی، چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا با روزولت در عرشھ 

)Prince of Wales(ی، روس ھا را بھ کمک شورووز بھ مالقات کرد و ضمن محکوم کردن تجا
ی برای کشتی ھای تجاری آلمانچرچیل از ایجاد مزاحمت زیردریایی ھای .آمریکا امیدوار ساخت

از آن پس عمًال دولت آمریکا .یادی کردزآمریکا برای تشویق آمریکا بھ پیوستن بھ متفقین استفاده 
ک ھای بریتانیا و آمریکا بھ شوروی،  کمانتقال برای ١٩۴١ اوت ٢۵نیز بھ متفقین پیوست و در 

 از جنوب توسط نیروھای بریتانیایی اشغال شد، و وخاک ایران از شمال توسط نیروھای شوروی 
 بندر انزلی بھ سوی اتحاد شوروی - تھران -بندرعباسسیل کمک ھای تسلیحاتی از مسیر 
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رجی مقاومت کند منحل شد  بود در مقابل یورش خانتوانستھارتش رضاشاه پھلوی کھ .سرازیر شد
. و بھ آفریقای جنوبی و سپس جزیره ی موریس تبعید شدبازداشتو خود شاه توسط بریتانیایی ھا 

در ھاوایی و خسارت دیدن سنگین »پرل ھاربور« بود، بھ بندر آلمانواقعھ حملھ ژاپن کھ متحد 
 بھ ژاپن اعالن ١٩۴١سامبر  در این جزیره، باعث شد کھ آمریکا در دمستقرنیروی دریایی آمریکا 

و ایاالت متحده در این مرحلھ رسمًا و عمًال با آلمان و ژاپن و ایتالیا وارد جنگ کشورجنگ دھد و 
.جنگ از محدوده ی اروپا خارج شد و جنبھ جھانی پیدا کرد

ین کنگره ی حزب کمونیست شوروی تصویب پانزدھم در ١٩٢٧ دسامبر ١٩ قطعنامھ ای کھ روز در
این تنھا یک مصوبھ  بی ». شوروی را در نظر گرفتبھباید احتمال حملھ ی نظامی «:مده استشد، آ

 و دولت شوروی برای آن یک برنامھ ریزی دقیق کرد بھ طوری نبود سرانجام برای کتاب ھای تاریخ 
 رو بودند بھ شرق کوه ھای اورال  با تھدید آلمان ھیتلری روبھ١٩۴١ کارخانھ کھ سال ١۵٢٣کھ 

. تصمیم گرفت تا صفوف حزب را پاکسازی و تصفیھ کنند١٩٣٧ین در سال استال.نتقل گشتندم
ما گمان می کردیم کھ استالین با این کار ارتش سرخ را نابود می کند، «: گفت١٩۴٣گوبلز در سال 

ر  کابھبلشویسم قادر شده است تا تمام نیرویش را علیھ دشمن خود . این قضیھ اتفاق افتادعکساما 
١٩۴٣ ھزار تن را بسیج کرد، در ٩۵ بود کھ حزب کمونیست شوروی ١٩۴١در ژوئن ».گیرد

 بودند کھ جوانان ھزار تن عضو داشت و تقریبًا ھمین تعداد در سازمان ٧٠٠ میلیون و ٢این حزب 
یزان را سازماندھی پارتحزب کمونیست در مناطق اشغالی ھم نیروھای .در جبھھ ھا فعالیت داشتند

یک .ی متشکل شده بودندمخف واحد ١٠٠٠تعداد پارتیزان ھا یک میلیون نفر بود کھ در .کرد
 فرستاده ویژه منتشر نمود، نام بھ ١٩٧۵آمریکایی بھ نام اورل ھاریمان در کتابی کھ سال 

یل واقع گراتر بود و از جنبھ ھای چرچاستالین از روزولت اطالعات بیش تری داشت،  از «:نوشت
».رین فرمانده جنگی بودمختلفی بھت

 میلیون از مردم شوروی ٢٧ چھار سال جنگ، زندگی دریجھ ی سیاست تجاوزگرانھ آلمان ھیتلری نت
جنگ »عادی«پنجاه درصد این کشتھ شدگان خارج از شرایط . نفرھزار١٨یعنی روزی .را بلعید

ی آلمان و بھ ویژه در  میلیون روس در اردوگاه ھا٣بھ جز اینان، .دادندجان خود را از دست 
 ھزار نفر در پی اشغالگری ٨٠٠در بالروس یک میلیون و . پای درآورده شدندازاتاق ھای گاز 

. روز محاصره گشتند٩٠٠یتلری کشتھ شدند و در لنینگراد ھم یک میلیون نفر قربانی ھارتش 
.قسیم مجدد جھان بود تو میلیون کشتھ در دنیا ۵٠یجھ  سیاست جنگی آلمان ھیتلری در چھار سال نت

یلیون یھودی در اردوگاھھای مرگ، مرگ مردم م۶  ترین جنایت جنگ دوم چھ بود؟ کشتن بزرگ
ی در پاریس، یا کشتار جمع در رم، کشتارھای دستھ نفردر لنینگراد تحت محاصره، کشتار ھزاران 

می در ھیروشیما و  وحشیانھ  متفقین، یا انفجار بمب اتبمبارانمردم شھر درسدن آلمان بر اثر 
؟.......جنگناکازاکی بعد از خاتمھ 

درسدن شھر بمباران
در حالی کھ پیروزی متفقین قطعی می نمود، )یان جنگپاماه قبل از ٢(١٩۴۵ فوریھ ١۵ تا ١٣از

یروھای شوروی کھ از شرق بھ سوی آلمان درحال پیشروی نبرای کمک بھ پیشرفت سریع تر 
یروی ھوایی سلطنتی بریتانیا و نیروی ھوایی ایاالت متحده بیش از نن بودند، بمب افکن ھای سنگی

شدت آتش سوزی بھ حدی بود . فرو ریختنددرسدن و آتشزا بر روی شھر متعارف تُن بمب ٣٩٠٠
ده ھاآمار دقیقی از تعداد کشتھ شدگان در دسترس نیست، اما قطعا .یابانھا نیز ذوب شدخکھ آسفالت 

.ز بمباران جان خود را از دست دادند رو٣ھزار نفر در طی 
. جنگ دوم جھانی در اروپا دانست ھای را باید یکی از بدترین فاجعھفاجعھ درسدن

 میلیون نفر آن ٣/٣ میلیون نفر اعالم شد کھ ۵منابع آلمان در جنگ جھانی دوم در برخی تلفات
پس از پایان .اران کشتھ شدندمردم بیگناھی بودند کھ در بمب)تخمینی( میلیون ١/٧ یاسرباز و

 شھر آلمان فرو ریختھ شده کھ نتیجھ آن بی ١٣١ میلیون تن بمب بر سر ١/٣جنگ اعالم شد کھ 
.یلیون آلمانی بودم٨خانمانی 
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 یک پیروزی برای مردم شوروی نبود، آثار آن تنھایروزی ارتش سرخ بر نازیسم و ارتش ھیتلری پ
١٩۴۶ در سال . کمونیست در میان مردم پدیدار شداحزابذ در کشورھای غرب اروپا ھم با نفو

حزب کمونیست حتی در بلژیک در سال . رأی دادندفرانسھ ٪ بھ حزب کمونیست ٢٨نزدیک بھ 
 ھزار نفر افزایش یافت و از ١٠٣ آنان یک سال بعد بھ تعداد دوازده ھزار عضو داشت و ١٩۴۴

یتالیا، فرانسھ، بلژیک و غیره توانستند دستاوردھای  کشورھایی مانند اکارگرھمین جا بود کھ طبقۀ 
.یاری را مطالبھ کرده و بھ چنگ آورندبساجتماعی 

یتلری جنبش ھای رھایی بخش ملی شکل گرفتند و ھ سال پس از پیروزی ارتش سرخ بر آلمان چند
.شدندیکی پس از دیگر بر استعمارگران پیروز 

یروزی شوروی بر آلمان ھیتلری در جنگ جھانی دوم پیسنده آمریکا یی ارنست ھمینگوی پس ازنو
 بیش از طول عمرش بھ ارتش سرخ و شوروی داردھر انسانی کھ آزادی را دوست «:نوشت

را نیز در دو شھر ناکازاکی و ھیروشیما کھ یکائیھاآمرالبتھ کشتار ».سپاسگزاری بدھکار است
.اید بھ سادگی فراموش کردینھ نابود کردند نبثا نفر را در چند ٢٠٠٠٠٠بیش از 
 بھ ١٩۴٣ نوامبر تا اول دسامبر ٢٨ین از استال تھران با شرکت چرچیل، روزولت و کنفرانس

 توافق در مورد چھره جھان پس از پایان جنگ کنفرانس ھدف کلی این .صورت سری برگزار شد
.جھانی دوم بود

ن یافت، اما در آسیا و اقیانوس آرام تا  پایا١٩۴۵ مھ، ٨ در اروپا پس از تسلیم آلمان نازی در جنگ
. ادامھ داشت١٩۴۵ سپتامبر، ٢ی و بعد آن تسلیم ژاپن در ناگازاکبمباران اتمی ھیروشیما و 

:یتلرھ جنگی اشتباھات
:ییر سرنوشت جنگ شدتغ ترین اشتباھات ھیتلر کھ منجر بھ بزرگ 
 بھ یوگسالوی و حملھھ روسیھ، ، حملھ ب و آزاد کردن نیروھای انگلیس ساعتھ دونکرک۴٨توقف
. زمان در چند جبھھھم یش نیروھای آلمان بطور فرسا

کھ . درجھ بھ سمت راست یا چپ است٩٠ یک چلیپا با شاخھ ھای  ستیکاسوا یا یب شکستھصل
یی در ھر ربع نقطھ ھادر شکل ھندی . درجھ می  باشد۴۵ با جھت افقی یا گوشھ ھایی با زاویھ معموًال
.ر می  دھندآن قرا

است و =یکااستخوب =سویت می باشد و آمیزه ای از سانسکر از swastikaیکاسواستواژه
.اندمی گفتھ "گردونھ مھر"بقولی در ایران باستان چنین نشانھ ای را .ی باشدمھست و ھستی، 

 چیزھا، یخ بشری پدیدار می  باشد، نشان بسیاری ازتاریکا در تمام ھنرھا و طراحی ھای سواست
در روزگار باستان، صلیب شکستھ در بین . یا ھندوھا بودبرھماھمچون خوش اقبالی، خورشید، 

.سومری ھا، سلت ھا و یونانی ھا استفاده می  شد
بھ خاطر ( و بھ عنوان نماد نازیسم شناختھ می شود شکستھ غرب، سواستیکا عمومًا با نام صلیب در

پس از جنگ جھانی ). سوسیالیست آلمان بھ کار می رفتانکارگرآنکھ بھ عنوان نشان حزب ملی 
.ی در غرب پیدا کرده استمشھوردوم، این نماد چھره 

 آریایی است کھ از ھزاران سال پیش بھ کار می  رفتھ اقوام سواستیکا جزئی از میراث فرھنگی نشان
ردن بندی بسیار زیبا می نمونھ ای از آن گ.ی و ایران پیدا شده استترونشانھ ھایی از آن در .است

یران یافت شده استاباشد کھ در شمال 
ی نامند برخی می پندارند چھار پره آن آمیزش چھار ممھرگردونھ آیین مھر این نشان را در

ید و خورشبرخی دیگر آن را ساده شده شکل . می رساندراآتش،خاک،باد،آّبعنصر اصلی 
.درخشش پرتو ھای آن می دانند

 آغاز شده بود، ایران بی طرفی خود را ١٩٣٩سپتامبر١ از شروع جنگ جھانی دوم کھ در پس
 ایران با اتحاد جماھیر شوروی و درگیری با آلمان این مرزاعالم کرد، اما بھ دلیل گستردگی 
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ین بھ بھانھ حضور جاسوسان آلمانی در ایران بھ اشغال کشور متفقارتش .بی طرفی ناپایدار بود
.یدورزمبادرت

 و نیروھای بریتانیا از جنوب بھ ایران حملھ شمال نیروھای شوروی از ١٣٢٠ شھریور ٣ روز در
ارتش ایران بھ سرعت متالشی . و بھ سمت تھران آمدندکردندکردند و شھرھای سر راه را اشغال 

 موافقت -رضا  محمد-متفقین با انتقال سلطنت بھ پسر و ولیعھد او .شدرضاشاه ناچار بھ استعفا .شد
.کردند

 کمک ھای نظامی بھ پشت جبھھ شوروی، بر انتقال از اشغال راه آھن سراسری ایران برای پس
. گرفتقراراساس قانون وام و اجاره مورد استفاده 

 کرد ولی نیروھای نظامی کشور شوروی، ھمچنان ترک از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا ایران را پس
 تشکیل دو حکومت مستقل و کوتاه  مدت جمھوری مھاباد بھماندند، کھ در شمال غرب ایران باقی 

.یجان انجامیدآذربادر کردستان و فرقھ دموکرات در 
نیروھای شوروی .ی شوروی و انگلیس درآمدنظام، ایران بھ اشغال نیروھای ١٣٢٠ شھریور سوم

این .یران حملھ کردند غرب، از زمین و ھوا بھ اواز شمال و شرق و نیروھای انگلیس از جنوب 
 و این حملھ حاصل سومین تبانی روسیھ و انگلیس بود دادحادثھ در کشاکش جنگ دوم جھانی رخ 

قرن نوزدھم در پایان جنگھای .یت ارضی ایران شکل میگرفتتمامکھ بھ زیان حاکمیت ملی و 
سبب حمایت انگلیس از ی این کشور با انگلیس علیھ ناپلئون در اروپا، تبانطوالنی روسیھ با ایران، 

اوایل قرن بیستم میالدی نیز، .یمانھای گلستان و ترکمنچای و تحمیل آن بر ایران شدپانعقاد 
و سبب تقسیم ایران بھ حوزه نفوذ دو کشور انگلیس و روسیھ ١٩١۵ و ١٩٠٧یمانھای میالدی، پ

حضورود کھ بھانھ سومین بار در جنگ دوم جھانی ب.زمینھ ساز حضور نظامی آنان در ایران شد
.کارشناسان آلمانی در ایران، اشغال ایران را در پی داشت

یر مختار انگلیس در منزل علی منصور، نخست وزیر وز اولیھ حملھ، سفیر کبیر شوروی و لحظات
علی منصور متعاقبًا . قوای خود را بھ کشور ابالغ کردندحملھوقت، حضور یافتھ و طی یادداشتی 

 مطلع ساخت و سپس راھی مجلس شورای ملی شد و گزارش حملھ را رضاشاه در کاخ سعدآباد،
. اطالع نمایندگان مجلس رساندبھنظامی شوروی و انگلیس را 

 را وجود تعداد زیادی کارشناس آلمانی در ایران ذکر مداخلھیندگان شوروی و انگلیس، علت این نما
قب دو اولتیماتوم مشترک شوروی و  در ایران متعاگلستان انودخالت نظامی شوروی .کردند

این . راجع بھ حضور کارشناسان آلمانی بھ وقوع پیوست١٣٢٠مرداد٢۵ تیر و ٢٨انگلیس در 
شھرھای بی دفاع . ھفتھ قبل از تبعید رضاشاه بھ خارج از کشور رخ دادسھحملھ ھمچنین بھ فاصلھ 

نگلیس، شدیدًا بمباران شدند و  در جریان حملھ ھماھنگ و مشترک شوروی و اکشورشمال و جنوب 
فرمانده .یایی ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت مضمحل گشتدرنیروی 
.یایی نیز در ھمان روز اول حملھ کشتھ شددرنیروی 
ی انگلیس و شوروی در شمال وجنوب خاک قوا روز سوم شھریور ودرحالی کھ پیشروی عصر

دریافت .ی بودن اوضاع تصمیم بھ استعفا گرفتبحرانا مشاھده ایران ادامھ داشت، علی منصور ب
ی تبریز، رضائیھ، گیالن، اردبیل، مشھد و کرمانشاه سبب لشکرھاخبرھای مربوط بھ متالشی شدن 

در . پادگان مرکزی را در اطراف تھران بھ حالت دفاعی مستقر سازددوشد تا رضاشاه لشکرھای 
وزولت، رئیس جمھور امریکا، از وی خواست مانع پیشروی ی تلگرافی بھ رطھمین روز رضاشاه 

ی در داخل ایران شود، اما دولت امریکا با صراحت این درخواست را رد کرد و شوروانگلیس و 
. کھ ایاالت متحده، ھدف بریتانیا را ھدف خود میشماردنمودتأکید 

دی بھ توقف حمالت یافت پاسخ دولت امریکا، امیدر سوم شھریور، رضاشاه کھ متعاقب غروب
 دوم جھانی نیز اخبار مسرت بخش دریافت نمیکرد، جنگھ ھای ھانگلیس و شوروی نداشت و از جب

او در شامگاه ھمان .، را بھ خدمت فراخواند١٢٩٧ تا ١٢٩۴ دوره، متولدین ۴سربازان احتیاط 
.ردی شوروی و انگلیس را بھ سوی تھران دریافت کقواروز، خبرھای مربوط بھ پیشروی 
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 رئیس الوزرائی استعفا داد و رضاشاه، مجید آھی مقام اردیبھشت علی منصور نومیدانھ از ۵روز
ینھ کرد، اما وی نیز از پذیرفتن این سمت امتناع ورزید و بھ کابوزیر دادگستری را مأمور تشکیل 

ر ششم شھریور، فروغی د.یری کشور بھ محمدعلی فروغی واگذار شدوزناچار مسئولیت نخست 
در .یس و شوروی راجع بھ ترک مخاصمھ و توقف جنگ، مذاکره کردانگلمنزل خود با سفیران 

در نتیجھ، فردای .یت انگلیس برای برکناری و تبعید رضاشاه باخبر شدنھمین نشست فروغی از 
 ولیعھد را روانھ ، ھمھ اعضای خانوادھاش، بھ استثنای محمدرضا پھلویرضاشاه،ھمان روز 

 و خود نیز روز دھم شھریور تصمیم بھ استعفا را بھ اطالع فروغی و اعضای کابینھ کرداصفھان 
.رسانداش 
 با کمبود نان و سایر ارزاق مورد نیاز مردم روبرو تھران آن روزھا، شھرھای کشور و بھ ویژه در
ی نداشت و بارھا بی طرفی خود را بھ طرفین درگیری اعالمدخالتکشوری کھ درجنگ جھانی .بود

. جنگ را تحمل کردصدماتکرده بود، بیشترین 
 جان باختند و خسارات بسیار سنگینی بھ تأسیسات مختلف غیرنظامی زیر بمباران شھرھای ھزاران

کشور دچار قحطی شد و مردم از لحاظ نان و . وارد آمدمردماقتصادی کشور و اماکن زندگی 
استعفای رضاشاه و جایگزین شدن پسرشـ  این حمالت تا .گرفتندارزاق بھ شدت در مضیقھ قرار 

 شھریور رضاشاه استعفا داد، راھی ٢۵.، ادامھ یافت١٣٢٠یور شھر٢۵محمدرضا پھلوی، در 
فردای آن روز، ھم زمان با ورود نظامیان انگلیس و شوروی .ین وی شدجانشاصفھان شد و ولیعھد 

. شاه در مجلس، سوگند یاد کردمحمدرضابھ تھران، 
 یزد، کرمان و بندرعباس عزیمت کردند تا بھ بھر، رضاشاه و خانوادھاش از اصفھان  شھریو٣٠

. جزیره موریس ببرد، انتقال داده شوندبھیک کشتی انگلیسی کھ قرار بود آنھا را 
پس از ورود آمریکا بھ جنگ، عده ای از .ی نبودشورو ایران محدود بھ قوای انگلیس و اشغال

 اما استقالل و تمامیت ارضی ایران، نخست با امضای یک شدند،د ایران نظامیان آن کشور نیز وار
ی کھ اا ھ و سپس با صدور اعالمیھ١٣٢٠یران، انگلیس و شوروی در بھمن اپیمان سھ جانبھ بین 
.یدگرد متفقینـ  روزولت، چرچیل و استالینـ  در تھران منتشر شد، تضمین سراندر پایان کنفرانس 

 در تھران تشکیل شد، طرفین تعھد کردند نیروھای سالران کھ در آبان ھمین  پایان کنفرانس تھدر
دولت شوروی قبل از خاتمھ جنگ درصدد بھ . کنندخارج ماه از ایران ۶نظامی خود را ظرف 

 در دریای شمال برآمد، اما چون با تصویب قانون منع شمالدست آوردن امتیاز استخراج نفت 
 مجلس شورای ملی، از دریافت این امتیاز محروم شد، بنای درن اعطای امتیاز نفت بھ خارجیا

 ایران را گذاشت و پس از خاتمھ جنگ مقدمات شورش مسلحانھ را دولتمخالفت و ناسازگاری با 
نیروھای شوروی از حرکت واحدھای اعزامی ارتش برای سرکوبی .ساختدر آذربایجان فراھم 

حزب دمکرات را بر آذربایجان و سپس کردستان  و موجبات تسلط کردنداین شورش جلوگیری 
یروھای شوروی از تخلیھ ایران در موعد مقرر خودداری کردند، اما پس از شکایت ن.فراھم ساختند

 شورای امنیت و مسافرت قوام السلطنھ، نخست وزیر وقت، بھ مسکو کھ بھ امضای بھایران 
١٣٢۵ شوروی منجر شد، در اردیبھشت ی درباره تشکیل شرکت مختلط نفت ایران وموافقتنامھ ا

وحکومت خودمختار حزب دمکرات در آذربایجان .نیروھای خود را از ایران خارج کردند
 بھ مربوطموافقتنامھ . ماه پس از خروج نیروھای شوروی دوام نیاورد٧کردستان نیز بیش از 

.شدتشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نیز، سال بعد در مجلس رد 

یتانیا بر سلسلھ ای از انقالبات بود کھ توسط مردم ھند و در جنگ با امپراتوری ، استقالل ھندجنبش
اواسط شروع شد و در ١٨۵٧این جنبش از شورش .بر سر استقالل سیاسی ھند صورت گرفت

آزادی نھایی باالخره در .بھ رھبری مھاتما گاندی اوج گرفت»جنبش خروج از ھند« با 1940دھۀ 
. ممکن شد١٩۴٧اوت١۵
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این بزرگ ترین .یخی یگانھ شناختھ می شوندتار با بسیاری از وقایع  در مقایسھ این جنبشمبارزات
 بھ رھبری ١٩۴۵ تا ١٩١٨ میلیون نفر از ۵٠ کھ در آن  میباشدیتوده امقاومت غیرخشونت آمیز 

.کردندمھاتما گاندی شرکت 
(١٩۴٨ ژانویھ ٣٠: درگذشت-١٨۶٩ اکتبر ٢:زادهیگاند کارامچاند مھانداس -١٢۴٨مھر١٠)

 استعمار ازرھبر سیاسی و معنوی ھندی ھا بود کھ ملت ھند را در راه آزادی )١٣٢۶ بھمن ٩
 برای رسیدن خشونتدر طول زندگیش استفاده از ھر نوع ترور و .امپراتوری بریتانیا رھبری کرد

در سانسکریت بھ معنای (یاگراھاساتکھ خود نام فلسفٔھ ضدخشونت گاندی .بھ مقاصد را رد می کرد
روی بسیاری از )محکم گرفتن حقیقت:یتحت اللفظتالش و کوشش برای رسیدن بھ حقیقت؛ 

. و تا امروز تأثیر گذارده استجھانجنبش ھای مقاومت ضدخشونت در سراسر 
را )١٢٩۶(١٩١٨ی و کنگره ملی ھند در سال آزاد زمانی کھ وی مسئولیت رھبری نبرد برای از

 یا ماھاتما شد و میلیون ھا نفر از مردم او را با لقب شناختھبھ عھده گرفت، بھ عنوان نمادی ملی 
ھر چند کھ او از القاب افتخارآمیز بیزار بود ولی امروز ھم ھمگی او را . یاد می کردند بزرگروح

ین رھبران بزرگ ترنوان یکی از سوای اینکھ بسیاری او را بھ ع.ی شناسندم گاندیماھاتما نام با
یاد )در ھندی بھ معنای پدر(باپویا »پدر ملت«تاریخ تلقی می کنند، مردم ھند از او با عنوان 

. داردنامی جایانتیگاندیل ملی است و تعطزادروز وی در ھند بھ عنوان یک روز .می کنند
ستقالل ھند را از بریتانیا بگیرد و در  نافرمانی مدنی اضدخشونتی توانست با استفاده از شیؤه گاند

شیؤه مقاومت آرام وی بھ مستعمرات دیگر ھم .یتانیا را از ھند کوتاه کندبرنھایت دست امپراتوری 
اصل ساتیاگراھای گاندی روی . آنھا را در راه استقالل میھن خود تشویق می کردونفوذ کرده 

یکو، بلوترکینگ، داالیی الما، لخ والسا، استفان  فعاالن آزادیخواه نظیر دکتر مارتین ازبسیاری 
 بھ اصل سخت کامًالالبتھ ھمٔھ این رھبران نتوانستند . تأثیر گذاشتالآنگ سان سو کی و نلسون ماند

.ضدخشونت و ضدمقاومت وی وفادار بمانند
)حقیقت(یاسات و از باورھای سنتی ھندو بھ نام ھای ھستندی ھمیشھ می گفت کھ اصول او ساده گاند

حقیقت .من چیز جدیدی ندارم کھ بھ دنیا یاد بدھم«او می گفت . شده اندگرفتھ)ضدخشونت(و آھیمسا 
.» بودن ھم سن کوه ھا ھستندضدخشونتو 

(١٩۶۴ مھ ٢٧: درگذشت-١٨٨٩ نوامبر ١۴زاده ( لعل نھرو جواھر  خرداد ۶-١٢۶٨ آبان ٢٣)
ی از بزرگترین رھبران جنبش استقالل ھند و کنگره ھم خوانده می شد، یک)معلم(یت پاندکھ )١٣۴٣

٢٣(١٩۴٧ اوت ١۵او بھ عنوان اولین نخست وزیر ھند پس از اعالم استقالل در .ی ھند بودمل
 سال از عمرش را، البتھ بھ گونھ 10تا پیش از استقالل ھند ، نھرو مدت .انتخاب شد)١٣٢۶مرداد 

 میھن دوستی چون افرادپس از نخست وزیری او با کمک .ای نامنظم، درزندانھای استماری گذراند
ی مجدد بھ جامعۀ ھند تصویب ساختاردھسردارپاتل ودکتر آمبدکارتوانست قوانین جدیدی را برای 

مارشال تیتو وجمال سوکارنو، ھمراه با احمدنھرو.کند کھ مھم ترین آن ھا لغو نظام کاست بود
. بھ شمار می رودعھدتعبدالناصر از پایھ گذاران جنبش عدم 

موتیالل نھرو کھ خود وکیل و رھبری . داشتندنام او موتیالل نھرو و مادرش سواروپ رانی پدر
. شمار می رفت و بغیر از جواھر دارای سھ دختر ھم بودبھسیاسی بود در اهللا آباد مردی ثروتمند 

لج ترینیتی آکسفورد و ایننر  تحصیل کرده بود بھ مدرسٔھ ھارو، کاھندجواھر کھ در بھترین مدارس 
. ورود بھ سیاست در رشتٔھ حقوق تحصیل کندازتمپل رفت تا پیش 

 فوریھ ٨او در ھنگام ازدواجش در . کردازدواجبا کماال نھرو )١٢٩۴(١٩١۶ در سال جواھر
.یل کاملی شده بود کھ در بریتانیا تحصیل کرده بودوک سال داشت و ٢۶)١٢٩۴ بھمن ١٨(١٩١۶

او نویسنده کتاب . در دھلی بود کھ در کار بازرگانی بودندساکن از خانوادٔه مشھور کشمیری کماال
مجوعھ نامھ ھاایست کھ نھرو "نگاھی بھ تاریخ جھان" کتاب .یز میباشدنمعروف تاریخ لعل ونھرو 

.از زندان بھ دخترش ایندرا گاندی می نوشتھ
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 تا تاریخ مرگش ١٩۵۴از )١٩٧٠ سپتامبر ٢٨-)میالدی(١٩١٨ ژانویھ ١۵( عبد الناصرجمال
جمال عبد الناصر بھ لحاظ روحیھ ناسیونالیستی خود در بین اعراب . رھبر مصر بود١٩٧٠سال 

 و ١٩۵٠نھضت پان عربیسم ناصریم کھ بعد از او پایھ گذارش شد، در دھھ ھای . می باشدمشھور
از . داردطرفدار مرگ او بین اعراب  طرفداران زیادی داشت و ھنوز ھم بعد از سالھا از١٩۶٠

 کانال سوئز نام توافقنامھاقدامات مھم سیاسی او می توان بھ جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل و 
.برد

.مرد عبد الناصر بر اثر سکتھ قبلی جمال
 خواند و دستور داد تا در »یج عربیخل«رایج فارسخلی اولین رھبر یک کشور عربی بود کھ و

 استفاده کنند و در نقشھ ھای چاپ آن »یج عربیخل« مصر، از عنوان مجعول اداراتس و تمام مدار
. استفاده شود»یج عربیخل« از نام کشور

١۶از ) در قاھره١٣۵٩ مرداد ۵ درگذشتھ - در تھران١٢٩٨ آبان ۴زاده ( پھلویمحمدرضاشاه
انقالباو با وقوع .یران بود پادشاه ا١٩٧٩ فوریھ ١١ تا وقوع انقالب ایران در ١٩۴١سپتامبر

.ی آیدمایران برکنار شد و از این رو آخرین شاه نظام سلطنتی در ایران بھ حساب 
پدر او .در تھران بھ دنیا آمد)١٩١٩اکتبر١٢٩٨/٢۶ عقرب ٢(١٣٣٨ صفر ١ در روز او
ملکھ «عدھا ب(و مادرش تاج الملوک آیرملو )یپھلوبعدھا رضاشاه (»رضاخان میرپنج سوادکوھی«

.بود)»مادر
تحصیل را در مدرسھ نظام آغاز کرد و از .یعھدی رسیدول از بھ سلطنت رسیدن پدرش بھ مقام پس

در دوازده سالگی او را برای ادامھ . فرانسوی اش آموختپرستارکودکی زبان فرانسھ را نزد 
١٧در .تادندنزدیک شھر لوزان در سوئیس فرس»لو روزه«ی  روزشبانھتحصیل بھ مدرسھ 

 با فوزیھ ١٣١٨در سال . ایران بازگشت و در دانشکده افسری تحصیل را ادامھ دادبھسالگی 
.بودحاصل این پیوند دختری بھ نام شھناز . ملک فاروق پادشاه مصر ازدواج کردخواھر

یروھای شوروی و بریتانیا، رضاشاه پھلوی از سلطنت ن پس از اشغال ایران توسط ١٣٢٠ سال در
بریتانیا ابتدا قصد داشت پسر .یقای جنوبی تبعید شدافربرکنار و بھ جزیره موریس وسپس بھ 

 را کھ در انگلستان زندگی می کرد و افسر نیروی دریائی قاجار نوه احمدشاه ،محمدحسن میرزا
با  باالخره ،ین رضاشاه کند ولی وقتی معلوم شد کھ او فارسی نمی  داندجانشپادشاھی بریتانیا بود 

محمدعلی فروغی، آخرین . پھلوی را بھ جای پدرش بھ سلطنت برگزیدندمحمدرضاتوافق شوروی 
 شاه، نخستین نخست وزیر محمدرضاشاه شد و نقش مھمی در انتقال سلطنت بھ او رضانخست وزیر 

 پیمان سھ جانبھ ١٣٢٠ در بھمن . بھ فروغی پیشنھاد سلطنت شد ولی او قبول نکرد.داشتبر عھده 
 جملھ، خروج متفقین بعد از پایان جنگ از ایران، بریتانیا و شوروی امضا شد کھ در آن، بین

.پیش بینی شده بود
.بھ این مقام رسید)قوام السلطنھ( از او احمد قوام پس از فروغی علی سھیلی نخست وزیر شد و بعد

 آذر ١٧رویداد .ردندی با قوام نداشتند و سعی در برکناری او کموافقتمحمدرضاشاه و دربار او 
 و علیھ نخست وزیری قوام ترتیب داده شد کھ طی آن عده ای در جلوی دربار بھ تحریک ١٣٢١

 بھ وضع نان جمع شدند و سپس بھ مدت دو روز مغازه ھا را غارت کردند و اعتراضمجلس برای 
ی سعاشت و یت دشکا اختیارنداشتنمحمدرضاشاه در این روزھا از . حملھ کردندقوامبھ خانھ 

 ارتش ستاددر این دوران شاه از طریق .زیادی در تقویت ارتش و حفظ نفوذ خود بر آن می کرد
.ی شدمامور ارتش را زیر نفوذ داشت و وزیر جنگ با نظر شاه انتخاب 

 ھمین دوران حزب توده کھ با استفاده از آزادی نسبی در. از قوام دوباره سھیلی نخست وزیر شدبعد
.یل شده بود بھ نیروی موثری در صحنھ سیاسی ایران تبدیل می شدتشککتاتوری رضا شاه بعد از دی

 شوروی در برابر آلمان و بھ خصوص پیروزی در نبرد استالینگراد سرخپیروزی ھای ارتش 
.یران افزایش داده بودامحبوبیت حزب را در 
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رأی تمایل )ساعدالوزاره(عد یل شده بود بھ محمد ساتشک مجلس چھاردھم کھ تازه ١٣٢٢ اسفند در
 او بود کھ درخواست امتیاز نفت شمال ایران از سوی شوروی دورهدر .داد و او نخست وزیر شد

 از طرف دولت ساعد با مخالفت شدید حزب توده روبرو شد و در خواسترد این در .مطرح شد
ا آغاز کرد کھ بھ نھضت یران را بھ مسئلھ نفت بھ دنبال داشت و دوره ای راعین حال توجھ مردم 

.یران معروف استاملی شدن نفت 
در دوره نخست وزیری او بود .نخست وزیر شد)سھام السلطان( استعفای ساعد مرتضی قلی بیات با

 کھ مذاکره درباره نفت را تا پایان اشغال ایران برای دولت دادکھ دکتر مصدق طرحی بھ مجلس 
١٣٢۴ای عدم اعتماد مجلس کنار رفت و در اردیبھشت  مدتی با رازبیات پس .ممنوع می کرد

نخست وزیر شد ولی بھ سرعت جای خود را بھ محسن صدر )حکیم الملک(ابراھیم حکیمی 
.داد)صدراالشراف(

یان رسید و نیروھای بریتانیا و امریکا طبق  پا دوره نخست وزیری صدر جنگ جھانی دوم بھ در
در .اما نیروھای شوروی ھمچنان در ایران باقی ماندند.کردندمفاد پیمان سھ جانبھ ایران را ترک

. آذربایجان خواستار خودمختاری آذربایجان شددموکرات فرقھ ١٣٢۴شھریور 
 دولت ملی ١٣٢۴ آذر ٢١در .یر شدنخست وز از صدر دوباره ابراھیم حکیمی چند ماھی پس

خود را نخست وزیر این دولت اعالم  پیشھ وری وآذربایجان رسما در تبریز اعالم موجودیت کرد 
.کرد
 و بالفاصلھ برای مذاکره در مورد مسئلھ آذربایجان شد از حکیمی دوباره احمد قوام نخست وزیر پس

 در مورد نفت شمال بھ شوروی داد موافقت آنان را با تخلیھ کھقوام با وعده ھایی .بھ مسکو رفت
.از سران حزب توده را در کابینھ خود جا دادین حال او چھار نفر عدر .ایران بھ دست آورد

 نیرو بھ آذربایجان ھم زمان با توصیھ شوروی بھ فرقھ دموکرات بھ اعزامتصمیم دولت قوام بھ 
شاه با .و فرار رھبران آن بھ شوروی شد»دولت خلق آذربایجان« نابودی بھعقب نشینی منجر 
انات خودی نشان داد و بر توانایی ھای ارتش  ویژه رزم آرا در این جری و بھارتشھمکاری سران 

.کردتاکید 
 و عده ای از ھم فکرانش برای درخواست آزادی مصدق آستانھ انتخابات دوره پانزدھم دکتر در

 سفری بھ آذربایجان کرد و طی آن خود را ١٣٢۶ خرداد درشاه .انتخابات در دربار متحصن شدند
در این دوره شاه سعی داشت کھ با افزایش اختیارات .کردی معرفبھ عنوان نجات دھنده آذربایجان 

باالخره مجلس بھ قوام رأی اعتماد نداد و دوره نخست وزیری او . کندبرکنارخود و ارتش، قوام را 
.یدرسبھ پایان 

 و پس از بیست و سھ ھفتھ جای خود را بھ شد از قوام باز ھم حکیمی مدتی نخست وزیر پس
. بھ ویژه شاھدخت اشرف پھلوی برخوردار بوددربار،ھ از حمایت شاه و عبدالحسین ھژیر داد ک

 در بریتانیا مذاکراتی برای دریافت کمک ھای نظامی با وشاه در این زمان سفری بھ اروپا کرد 
.مقامات بریتانیایی داشت

انونق بر تقویت ارتش و افزایش اختیارات مقام سلطنت پا می فشرد و خواستار تغییر ھمچنانشاه 
.اساسی مشروطھ شده بود

.یھ جدا شدفوز شاه رسما از ھمسر اول خود ١٣٢٧ سال در
 در دانشگاه تھران بھ شاه تیراندازی ١٣٢٧ سال بھمن١۵در . از ھژیر ساعد نخست وزیر شدپس

پس از آن حزب توده غیرقانونی اعالم شد و عده ای . بردبدرشد ولی او با آنکھ زخمی شد جان 
.ی تبعید شد و جو برای تأمین نظر شاه در افزایش اختیارات مساعد شدکاشانند و آیت اهللا دستگیر شد

مجلس مؤسسان با تغییر . مجلس مؤسسان را در شرایط حکومت نظامی برگزار کردانتخاباتدولت 
. قانون اساسی مشروطھ اختیار انحالل مجلسین را بھ شاه تفویض کرد۴٨اصل

 شرکت نفت ایران و انگلیس، و عباسقلی گلشائیان، مقاماتین نویل گس، از  این دوره مذاکراتی بدر
- و حاصل آن قراردادی بود کھ بھ قرارداد الحاقی گسشدوزیر دارائی دولت ساعد انجام 
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 حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می  یافت ولی در قرارداد،طبق این .گلشائیان معروف شد
 تغییری نمی کرد بلکھ برپایھ قانونی استواری قرار ١٩٣٣نی قرارداد عین حال قرارداد اصلی یع

.ی گرفتم
 نداشت ولی بھ کمک نمایندگانی از جبھھ حضور مصدق اگرچھ در دوره پانزدھم در مجلس دکتر

ی زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و حائرملی مثل حسین مکی، مظفر بقائی و ابوالحسن 
 این دوره بھ مقامات بریتانیا اطمینان می داد کھ اگر با درشاه . پایان رسیدعمر مجلس پانزدھم بھ

او بر .یاراتش موافقت کنند قرارداد الحاقی نیز بھ تصویب خواھد رسیداختاصالحات او و افزایش 
 و ارتش برای جلوگیری از انتخاب نمایندگان مخالف قرارداد در مجلس شانزدھم درباراعمال نفوذ 

.کردی محساب 
ی وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده ای از نفوذھا شروع انتخابات و روشن شدن اعمال با

ض بھ وضع  شاه با اکراه آنان را در کاخ . در دربار متحصن شدندانتخاباتھم فکرانش در اعترا
دکتر مصدق و ھمراھانش در این تحصن . انتخابات را قبول نکردبھپذیرفت ولی اعتراض آنان 

.یھ گذاشتند کھ در سال ھای بعد نقش موثری در صحنھ سیاسی ایران داشتپابھھ ملی ایران را ج
پس از ابطال صندوق ھای ( تن دیگر از جبھھ ملی در انتخابات مجلس شانزدھم چنددکتر مصدق و 

.بھ مجلس راه یافتند)ی گیری مجددرأتھران و 
ری مدتی عمال و بعد رسما وزیر دربار بود ینخست وز ھمین دوره عبدالحسین ھژیر کھ پس از در

مجلس شانزدھم پس از انعقاد بھ .ین ضربھ ای بھ دربار و شاه بودابھ دست فدائیان اسالم کشتھ شد و 
رای اعتماد نداد و دوران ) رای تمایل مجلس او را منصوب کرده بودبدونکھ شاه دوباره (ساعد 

ھ بتواند قرارداد الحاقی را کھ دربار و دولت بریتانیا بھ یان رسید، بدون این کبھ پانخست وزیری او 
.یب آن نظر داشتند بھ تصویب برساندتصو
 و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، سفارت از ساعد، علی منصور با حمایت روشن پس

صور من. قبوالندن قرارداد الحاقی بھ مجلس می دانستندبھبریتانیایی ھا او را قادر .نخست وزیر شد
یری رسید و شاه بھ این ترتیب می خواست بر اختیارات خود تاکید نخست وزنیز بدون رای تمایل بھ 

.کند
 را غیرقانونی خواند و بھ شاه نصیحت مؤسسان دکتر مصدق در نطقی مجلس ١٣٢٩ خرداد ۴در

ر و وی ھمچنین از دخالت ھای دربا. دوری کندمشروطھکرد کھ از اقدامات خالف قانون اساسی 
او ھمچنین طرحی را برای . سیاسی کشور انتقاد کرداموراشرف پھلوی و رئیس ستاد ارتش در 

. موسسان بی اعتبار شوند ولی این طرح تصویب نشدمجلستصویب پیشنھاد کرد کھ تصمیمات 
قاد ی بھ  شدت از شاه و تمایل او بھ کسب اختیارات بیشتر انتسرگشاده ااحمد قوام نیز با انتشار نامھ 

.کرد
در این نامھ قوام پیش بینی میکند کھ اگر شاه قانون اساسی را تغییر دھد، در آینده رژیم شاھنشاھی 

.سرنگون خواھد شد
در واقع دخالت ھای شاه و .ینک وزیر دربار بود نامھ تندی در پاسخ بھ قوام فرستاداحکیمی کھ 

منفوردر جامعھ آنان را ) مالی و غیرهاعم از( در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار دربار
 بھ  ویژه شاه.ساختھ بود و برخی سیاستمداران از این موضوع برای کسب وجھھ استفاده می کردند

 بارھا بھ شپرد انگلستاندر این دوره از جبھھ ملی بیمناک بود و براساس اسناد وزارت خارجھ 
 کھ او جبھھ ملی را از حزب بود مورد گفتھ در یک.سفیر جدید بریتانیا از جبھھ بدگویی می کرد

.توده خطرناکتر میداند
ھمچنین او . ملی با نظر مساعد برخورد می کردجبھھ برای جلب نمایندگان بھ خواستھ ھای منصور

باالخره منصور . بھ لبنان تبعید شده بود بھ ایران دعوت کردشاهآیت اهللا کاشانی را کھ پس از ترور 
 تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست کھ مجلس مجلسرا بھ قرارداد الحاقی 

بریتانیا کھ تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت بھ .ی کندبررسقرارداد را 
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 در رم، بھ شرط اعزام بھ ١٣٢٩ تیر ۵منصور در .یری سرلشکر رزم آرا تمایل نشان دادنخست وز
.ران در ایتالیا، استعفا کردسمت سفیر ای

.یاری ازدواج کرداسفند شاه با ھمسر دوم خود ثریا ١٣٢٩ سال در
یریت خود صاحب نامی بود وارد سیاست شده بود و مد کھ در ارتش بھ خاطر سخت کوشی و رزم آرا

یتانیا شاه و بر. امیدوار بھ نخست وزیری بود،یژه اشرف پھلویوبا ایجاد پیوند با محافل سیاسی بھ 
ی کھ از اقدامات مختلف نترسد نخست وزیر شود و کار قرارداد الحاقی مؤثرنیز می خواستند کھ فرد 

.کندرا تمام 
دکتر .یر جدید، یعنی رزم آرا را منصوب کردنخست وز دیگر شاه بدون رای تمایل مجلس بار

د از مجلس را بھ دست  کردند ولی او توانست رای اعتمامخالفتمصدق و جبھھ ملی بھ  شدت با او 
یتانیا از مجلس خواستار تصویب قرارداد الحاقی شد ولی مخالفت مصدق بررزم آرا زیر فشار .آورد

.ین کار منجر بھ مطرح شدن پیشنھاد ملی شدن نفت در سراسر ایران شداو جبھھ ملی بجای 
ن طرفداران  بھ دست شاه برای باز کردن دست رزم آرا نیز در میامجلسموضوع منحل کردن 

ی شاه کھ دیگر از قدرت گرفتن رزم آرا و احتمال سرنگونی خود بھ دست او ولبریتانیا مطرح بود 
. بھ مخالفان او پیوستبودبیم ناک شده 

 می خواست با پشتیبانی ،ینکھ اعالم کندارزم آرا کھ از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود بدون 
 پیشنھاد کند کھ عمال حق امتیاز ایران را بھ راقرارداد جدیدی ،ظاھری از اندیشھ ملی شدن نفت

. ایران و انگلیس بھ شدت با این فکر مخالفت کردندنفتولی مقامات شرکت . درصد می رساند۵٠
اگر چھ ھنوز . بھ دست یکی از اعضای فدائیان اسالم کشتھ شدظاھرًا١٣٢٩ اسفند ١٣رزم آرا در 

.عا در کشتن او دست داشتندی واقکسانروشن نیست کھ چھ 
 رأی تمایل مجلس، حسن عال را بھ نخست وزیری کسب از کشتھ شدن رزم آرا، شاه باز ھم بدون پس

 کرد و شاه آماده بود تا سید ضیاءالدین طباطبائی را بھ استعفاعال پس از چند روز ناگھان .برگزید
و سید ضیاء با دستگیری مخالفان  می شد کھ شاه با انحالل مجلس گفتھ.نخست وزیری برگمارد
در جلسھ ای در مجلس شورای ملی، جمال امامی بھ . را خواھند گرفتنفتجلوی روند ملی شدن 

یری کرد، با این فکر کھ او قبول نخواھد کرد و سپس سید ضیاء نخست وزمصدق پیشنھاد 
د و منتظر بود تا با رأی در واقع سید ضیاء ھم زمان با این جلسھ نزد شاه بو.شدنخست وزیر خواھد 

ولی دکتر مصدق نخست وزیری را قبول کرد و نقشھ ھای شاه و . نخست وزیر شودمجلستمایل 
.یسی ھا و سید ضیاء و دیگران عملی نشدانگل

 کمتر می شد و تمام کوشش ھای او و دربار  روزروزبھ شاه در دوره نخست وزیری مصدق قدرت
بھ خاطر محبوبیت مصدق و امر ملی شدن نفت، شاه نیز در .ی شدمبا اقدامات متقابل مصدق خنثی 

 ارتش ١٣٣١ تیر ٣٠در رویداد .ی کرد ولی عمال در برکناری او می کوشیدمظاھر از او پشتیبانی 
. و کمونیستھا تیراندازی کرد و عده ای کشتھ شدندمصدقبھ طرفداران 

 مالی و اجرائی سازمان مخفی اطالعات  و حمایتطرح، کودتائی کھ با ١٣٣٢ مرداد٢٨ کودتای در
 انجام ١٣٣٢یکا، سیا علیھ دولت محمد مصدق در مرداد آمربریتانیا و سازمان اطالعات مرکزی 

٢۵ و محمدرضا شاه پھلوی را کھ پس از شکست کودتای کردهشد، دولت دکتر مصدق را برکنار 
. و بھ قدرت رساندندبازگرداندندمرداد بھ رم رفتھ بود 

دولت آیزنھاور نیز با ارسال کمک ھای مالی .یک تر شدنزد مرداد شاه بھ امریکا ٢٨ز کودتای  اپس
 مرداد، مذاکرات ٢٨در شرایط سرکوب و خفقان پس از .کردو نظامی حکومت او را تقویت 

یران و نمایندگان شرکت ھای بزرگ نفتی جھان آغاز شد و باالخره امربوط بھ قرارداد نفت بین 
 پیج نیز معروف شده است -در این قرارداد کھ بھ قرارداد امینی.یب شدتصوکنسرسیوم قرارداد 

ی شدن نفت ایران باز ھم اکتشاف و استخراج و فروش نفت بھ دست شرکت ھای ملبرخالف قانون 
.کرداکتفا )»پرداخت اعالم شده«با نام مبھم ( و ایران بھ دریافت حق امتیاز شدخارجی سپرده 



342

یکسون، معاون آیزنھاور بھ تھران، تظاھراتی در ن، در آستانھ سفر ریچارد ١٣٣٢ آذر ١۶در
یوم و سفر نیکسون رخ داد و در آن سھ نفر از کنسرسدانشگاه تھران در اعتراض بھ قرارداد 

 مرداد بوده و او 28مردی کھ رھبر کودتای ( گرفتن زاھدیقدرتشاه کھ از .دانشجویان کشتھ شدند
 بیمناک بود، باالخره او را کنار گذاشت و حسین عال را بھ )باره رسانیدهرا بھ سلطنت دو

کسی کھ بھ رغم گرایش آشکار بھ سیاست ھای انگلستان، چندی در .یری منصوب کردنخست وز
ین چنعال بھ سبب نرمش در موضعگیری ھا، برای .ی با قوام بھ امریکا نزدیک شده بودھمراھ

.روزی مناسب مینمود
 و برکناری دولت کودتا، دوباره دربار رونق گرفت ١٣٣٣عقاد قرارداد کنسرسیوم در سال  از انپس

 بر مشکالت داخلی و بحران ھای منطقھ ای نظامی گری است و غلبھو شاه کھ گمان می کرد تنھا راه 
حسین . بھ گسترش و توسعھ تشکیالت نظامی و خرید تسلیحات کردمعطوفاقتصاد نفتی ایران را 

. رجال قاجار محسوب می شد برای چنین روزی برگزیده شده بودازھ آخرین حلقھ عالء ک
ی در خاورمیانھ نگران بوده باشد، جمال شورو آن سال ھا بیش از آنکھ امریکا از نفوذ در

برای پیشگیری از نفوذ و . وحشت انداختھ بودبھعبدالناصر زبان مشترک اعراب، انگلستان را 
کھ بعدھا با (»پیمان بغداد« پیمان نظامی باشد؛ رأسن می بایست در گسترش نھضت مصر، ایرا

کشورھای ایران، عراق، ترکیھ و پاکستان زیر ). شھرت یافت»سنتوپیمان «خروج بغداد از آن بھ 
.یمان بغداد بودندپنظر انگلستان اعضای 

ان دربار بود و او کھ ھمیشھ از نزدیک.یری رسیدنخست وز از عال، دکتر منوچھر اقبال بھ پس
ی خواند بھ تقویت دربار و افزایش قدرت شاه و زیر پا گذاشتن م»چاکر اعلیحضرت«اغلب خود را 

در این دوره شاه بھ قدرت کامل سیاسی در .یت باقی مانده بود کمک کردمشروطآنچھ از سنت ھای 
اطالعات و امنیت تأسیس سازمان .ایران دست یافت و تمام مخالفان خود را ساکت یا سرکوب کرد

با کمک امریکا و اسرائیل نقش مھمی در سرکوب ھا و نیز گسترش »ساواک« بھ معروفکشور 
شاهدوباره انتخابات، ھمچون دوره رضاشاه، بر اساس فھرست تائید شده توسط .یتی داشتنارضا
.گرفتمیانجام 

افی او داشت، حمایت بی دریغ شاید بتوان گفت بزرگترین اشتباه شاه کھ البتھ ریشھ در اعتقادات خر
ھمزمان .او از گروھھای مذھبی و تشکیالت آنان برای مبارزه با حزب توده و جبھھ ملی بوده است

او با سرکوب و از بین بردن آزادیھای سیاسی و خالی کردن جامعھ ایران از احزاب و پرورش 
 کسی وجود نداشت ملت را 1357دولتمردان کاردان، مملکت را بھ روزی نشاند تا در بحران سال 

.بعد از آخرین فرارش نجات دھد
. و مراکز علمی و فرھنگی کشور را گسترش دادپرداخت عین حال شاه بھ مدرنیزه کردن ایران در

 تصویب قانون اصالحات ارضی و اعطای حق رای بھ جملھانجام اصالحات سیاسی و اجتماعی از 
. بود ویحکومتزنان از مھم ترین فعالیت ھای 

.یای نیویورک بھ شاه ایران دکترای افتخاری دادکلمب مرداد دانشگاه ٢٨ سال پس از کودتای دو
 انجام اصالحاتی پرداخت کھ بعدھا بھ طور رسمی بھ١٩۶٢ رضا شاه پھلوی در ژانویھ سال محمد

کھ با روشنفکران و بخشی از روحانیت شیعھ . نام گرفت»مردمانقالب شاه و «یا »انقالب سفید«
. بھ مبارزه جدی با او برخاستندبودندشیوه حکومت شاه مخالف 

 شاه پھلویمحمدرضایر اقدامات سا
یرانایزیون ملی تلوویورادیس تأس
ی اجتماعیانگذاری سازمان شاھنشاھی خدمات بن

یران و عراق در آب ھای اروندرود ا معاھده الجزایر و تعیین خط مرزی انعقاد
یون حقوق بشر ژنوکنوانس و متحد ایران در سازمان ملل  عضویت درآمدنبھ

 و تنب کوچک بزرگیران در جزایر ایرانی ابوموسی، تنب حضورا
مشھدواصفھان فرودگاه ھای بین المللی شیراز، ساختن
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یران ا سالھ شاھنشاھی ٢۵٠٠ی جشن ھای برگزار
 آغاز سلطنت کوروش کبیر بھ مدینھ، بھمکھییر مبدا تاریخ ایران از ھجرت محمد از تغ

یران بھ پنجمین قدرت نظامی جھان ایش قدرت نظامی ایران و رساندن ارتش افزا
 دانشگاه پھلوی شیراز، دانشگاه پلی تکنیک مشھد،یس دانشگاه اصفھان، دانشگاه فردوسی تأس

و دانشگاه ھنر تھران )ی شریفصنعت:اکنون(تھران، دانشگاه آریامھر 
)استادیوم آزادی:اکنون(ی آریامھر نفرک و استادیوم صدھزار  دھکده المپیساخت
)برج آزادی:اکنون(تھران میدان شھیاد بھ عنوان نماد شھر ساخت

)اتحادیھ صادرکنندگان نفت(یس اوپک تأس
 زندان اوین ساخت
یرانا و ترک انقالب

 را برای دولت امریکا و  ایران شد مشکالت زیادیرھبر روحانی شیعھ کھ بعدًا  خمینیروح اهللا
شاه برای حفظ امنیت در کشور بھ . را بھ قیام فراخواندمردمخمینی .حکومت شاه بھ وجود آورد

بھ دستور شاه، خمینی از عراق بھ پاریس تبعید . دچار خطر کردرااقداماتی دست زد کھ حکومت 
اوج گیری انقالب مردم بھ سرانجام با .ی با مردم بھ اوج خود رسیدشاھنشاھدرگیری حکومت .شد

.ایران را ترک کردشاه ١٣۵٧ دی ١٠در تاریخ 
 نبود، برای درمان پزشکی بیماری سرطان بھ ایاالت کنندگان کھ خواھان حملھ ارتش بھ تظاھر شاه

دانشجویان پیرو خط « گروھی از دانشجویان پیرو خمینی با نام حال،در ھمین .متحده امریکا رفت
 تصرف سفارت  آمریکا در تھران کردند و بسیاری از کارمندان آمریکایی وملھ اقدام بھ ح»امام

بعد از تائید این کار توسط روح اهللا خمینی، دولت ایران اعالم کرد کھ . گرفتندگروگانسفارت را بھ 
 برای رامریکا، شاه را کھ بھ عنوان مھمان بھ آن کشور سفر کرده بود آ زمانی کھ ایاالت متحده تا

.کمھ تسلیم نکند گروگان ھای آمریکایی آزاد نخواھند شدمحا
او در سن . و مکزیک سپس از آن جا بھ مصر رفتپاناما پس از خروج از بیمارستان ابتدا بھ شاه
در اثر بیماری سرطان غدد لنفاوی در مصر )١٩٨٠یھ ژوئ٢٧(١٣۵٩ مرداد ۵ سالگی در ۶١

گفتنی است کھ .صر و بھ طور موقت دفن شده استی مالرفاعپیکر وی ھمینک در مسجد .درگذشت
 او در مسجد الرفاعی مصر برگذار می شود کھ در آن دوستدارانھمھ سالھ مراسم یادبودی توسط 

.یز شرکت می کنندن خاندان سلطنتی ایران ءاعضا
: پھلوی قرائت گردیدفرحین وصیت نامھ پس از مرگ محمدرضا توسط ا

 این بیماری جانکاه آخرین روزھای زندگی خود را چنگالک وطنم در  این ھنگام کھ دور از خادر
یران زمین این پیام را بھ ملتم کھ در شوم ترین دوران تاریخی اسپری می کنم، بھ عنوان پادشاه 

ھمانند ھر مسلمان معتقدی کھ در آستانھ مرگ از . میگذراند می فرستمراوطنش روزگار تیره ای 
روح برخوردار است، خداوند بزرگ را بھ شھادت می طلبم، از آن وقت ی کامل صفاوجدان پاک و 

 خاطر جلوگیری از خون ریزی ھموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم آنی از فکر بھکھ صرفًا 
 روزی تدریجی ملتم، و مخصوصا اندوه رقت بار شھادت وطن پرستان با نام و گمنامی کھ یھس
 و پود تارآن قرار دادند، فارغ نبوده و با ل جوخھ ھای آتش جالدینھ ھای فراخ خود را در مقابس

 من از حرکت قلبشگفت اتفاقی، کھ در ھمان لحظاتی کھ ...وجودم این رنج ھا را احساس کردم
یاپی آماج گلولھ ھای پمی ایستد، قلوب افسران دالور ارتش نیز کھ در تکاپوی نجات وطن بودند، 

 توصیھ می کنم کھ بعد از ماندد و برای این کھ چنین پیوندی جاودان دشمنان ایران قرار می گیرن
من در این دقایق ... مدفون گرددوطن،نجات کشورم، کالبدم در گورستان این شھیدان جانباختھ 

 عشق می ورزم در برابر تلخی زھراگین آنواپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را کھ بھ 
ی دریای خزر، و مرغزارھای دیلم، کرانھ ھااطره شالیزارھای خ.مرض جانسوز قرار داده ام

یجان، خاطره کوھستان ھای سبز و خرم زاگرس آذرباخاطره قلھ ھای پربرف سھند و سبالن 
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 خاطره اروندرود خوزستان و ھیرمند سیستان، خاطره بلوچستان،کردستان، و ھامون ھای عریان 
ن خراسان و کرمان، خاطره شھرک ھا و یھ ھای کویر سوزاحاشدشت ارژن فارس، خاطره 

 کوچ عشایر دلیر و فداکارو بطور کلی با اندیشھ ھمھ گوشھ خاطرهدھستان ھای ساحلی خلیج فارس، 
. مردم پرتالش و پرتوان آن، چشم از جھان فرو می بندموو کنار آن سرزمین مقدس 

ی و نخست وزیر ایران از دولت مرد ایران)١٣۴۵ اسفند ١۴-١٢۶١ اردیبھشت ٢٩( مصدقمحمد
. بود١٣٣٢ تا ١٣٣٠

شرکت نفت ایران و ( ایران کھ زیر نفوذ بریتانیا نفتی ھمچنین بھ عنوان معمار ملی شدن صنعت و
.بود شناختھ می شود)یپانگلیس بعدھا بریتیش پترولیوم بی 

 معروف بھ پدرش میرزا ھدایت اهللا. ھجری شمسی در تھران بدنیا آمد١٢۶١ سال در مصدقمحمد
فرزند )نجم السلطنھ( از بزرگمردان دوره  ناصری و مادرش ملک تاج خانم »دفتروزیر «

.بودید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعھد قاجار و نایب السلطنھ ایران عبدالمج
 بیشتر سال١٧در حالیکھ محمد مصدق )عبدالحسین میرزا فرمانفرما( دائی مصدق ١٣١۴ سال در
 را کنار زدند و اتابکشت با بقیھ افراد فامیل مادری بر علیھ اتابک توطئھ کردند و با دسیسھ ندا

.مصدق مستوفی خراسان شد
 شمسی محمد ده سالھ بود، و ناصرالدین شاه عالوه بر ١٢٧١ مرگ میرزا ھدایت اهللا در سال ھنگام

»مصدق السلطنھ«خان، محمد را یت اهللا بھ پسر ارشد او میرزا حسین ھدااعطای شغل و لقب میرزا 
.یدنام

ی در تبریز بھ تھران آمد، بھ مستوفی گری مقدمات خان مصدق السلطنھ پس از تحصیالت محمد
. خود مسلط شد و توجھ و عالقھ عموم را جلب نمودکارخراسان گمارده شد و با وجود سن کم در 

یندگی از طبقھ اعیان و اشراف  مشروطیت بھ نمامجلس در اولین انتخابات دوره مصدق السلطنھ
. بھ دلیل سن او کھ بھ سی سال تمام نرسیده بود رد شداواصفھان انتخاب شد ولی اعتبارنامھ 

 تحصیالت خود بھ فرانسھ رفت و پس از خاتمھ ادامھ شمسی برای ١٢٨٧ در سال مصدق السلطنھ
ای حقوق در دانشگاه یس رفت و بھ اخذ درجھ دکترسوتحصیل در مدرسھ علوم سیاسی پاریس بھ 

.نوشاتل نائل آمد
مصدق السلطنھ با سوابقی کھ در . مصادف بوداول مصدق بھ ایران با آغاز جنگ جھانی مراجعت

قریب چھارده ماه . خدمت در وزارت مالیھ دعوت شدبھامور مالیھ و مستوفی گری خراسان داشت 
م السلطنھ بھ علت اختالف با وزیر در حکومت صمصا. کردحفظدر کابینھ ھای مختلف این سمت را 

 وزارت مالیھ استعفا داد و ھنگام تشکیل کابینھ دوم وثوق معاونتاز )مشار الملک(وقت مالیھ 
 بھ امضای وثوق الدولھ رسید و مخالفت گسترده ١٩١٩در این دوران قرارداد .شدالدولھ عازم اروپا 

ی در مقالھ ھائ در اروپا بھ انتشار نامھ ھاو دکتر مصدق نیز.ی خواھان ایرانی با آن شروع شدآزاد
.مخالفت با این قرارداد اقدام کرد

 بھ نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی الدولھی بعد مشیرالدولھ کھ بھ جای وثوق اندک
.کردوزارت عدلیھ بھ ایران دعوت 

 تقاضای محترمین  از ورود بھ شیراز بر حسبپس مراجعت بھ ایران از طریق بندر بوشھر، در
. در این مقام ماند١٢٩٩ و تا کودتای سوم اسفند شدفارس منصوب )استانداری(فارس بھ والیگری 

 دولت کودتا را بھ رسمیت نشناخت و از مقام مصدق از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر پس
یاری بھ آن  عازم تھران شد ولی بھ دعوت سران بختفارسپس از استعفا از .خود مستعفی گشت

.دیار رفت
 نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را بھ وزارت مالیھ بھ سقوط کابینھ سید ضیاء، قوام السلطنھ با
.انتخاب کرد)دارائی(
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 مجدد مشیرالدولھ از مصدق خواستھ شد کھ والی آمدن سقوط دولت قوام السلطنھ و روی کار با
بایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار  قشون آذرفرماندهبخاطر سرپیچی .آذربایجان شود

. مستعفی گشت و بھ تھران مراجعت کردسمتسپھ، وزیر جنگ وقت، از این 
یرالدولھ بھ سمت وزیر خارجھ انتخاب شد و با مش دکتر مصدق در کابینھ ١٣٠٢ خرداد ماه در

ج کرده اند بشدت  مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرکھخواستھ انگلیسیھا برای دو ملیون لیره 
.مخالفت نمود

 وزیری رسید و دکتر مصدق از ھمکاری با او نخست از استعفای مشیرالدولھ، سردار سپھ بھ پس
.خودداری کرد

در ھمین .ی بھ وکالت مردم تھران انتخاب شدمل مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای دکتر
 و رضا خان سردار سپھ نخست وزیر  منقرض شدقاجارزمان کھ با صحنھ سازی سلطنت خاندان 

. مخالفت برخاستبھوقت بھ شاھی رسید، او با این انتخاب 
 دکتر مصدق خانھ نشین شد و در اواخر سلطنت ،رضاشاه پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری با

 از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد پسرضاشاه پھلوی بھ زندان افتاد ولی 
 پس از اشغال ایران بھ  وسیلھ نیروھای شوروی و بریتانیا، ١٣٢٠در سال .جبور بھ سکوت شدم

. و بھ آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق بھ تھران برگشتبرکناررضا شاه از سلطنت 
 مجلس بار دیگر در مقام ١۴ انتخابات دوره در و سقوط رضاشاه ٢٠ مصدق پس از شھریور دکتر

در این مجلس برای مقابلھ با فشار شوروی برای .شدران بھ نمایندگی مجلس انتخاب وکیل اول تھ
ی قانونی را بھ تصویب رساند کھ دولت از مذاکره در مورد طرحگرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او 

.یروھای خارجی در ایران ھستند منع می شدنامتیاز نفت تا زمانی کھ 
و شاه و ارتش، دکتر مصدق )نخست وزیر(قوام السلطنھاخالت  مجلس با مد١۵ انتخابات دوره در

ین دوره ھدف عوامل وابستھ بھ بریتانیا این بود کھ قرارداد سال ادر .نتوانست قدم بمجلس بگذارد
بر اثر فشار . دست دولت ساعد مراغھ ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنندبھ دوره رضاشاه را ١٩٣٣

 دکتر ١٣٢٨در . ھا تأمین نشد و عمر مجلس پانزدھم بھ سر رسید انگلیسیمقصودافکار عمومی 
 وی ھمچون احمدملکی، حسین فاطمی، دکتر کریم سنجابی، مھندس احمد ھمراھانمصدق و 

گسترش فعالیت ھای . سید علی شایگان اقدام بھ پایھ گذاری جبھھ ملی ایران کردنددکترزیرک زاده و 
قراردادش مبارزات مردم و بھ ویژه توجھ آنان بھ وضع  سبب گستر١٣٢٠یاسی پس از شھریور س

» نفتشدننھضت ملی «دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را کھ بھ .نفت شده بود
.معروف شد، ھدایت می کرد

 مداخالت شاه و دربار، صندوقھای ساختگی آراء و انتخابات مجلس شانزدھم با ھمھ تقلبات در
 توسط جمعیت فداییان اسالم ترور شد و در نوبت دربارعبدالحسین ھژیر وزیر .تھران باطل شد

پس از ترور نخست وزیر وقت سپھبد حاجیعلی . یافتراهدوم انتخابات، دکتر مصدق بھ مجلس 
پس از استعفای . رھبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شدبھرزم آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت 

 وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق بھ نخستآرا حسین عالء کھ بعد از رزم 
 اصالح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت  کھ راخودنخست وزیری رسید و برنامھ 

.اعالم کردبود نفت 
 این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، طرح از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و پس

سپس بھ دادگاه الھھ رفت و با . ایران پرداختحقوقنیویورک شد و بھ دفاع از دکتر مصدق عازم 
یوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین المللی خود را صالح شتوضیحاتی کھ در مورد قرارداد نفت و 

.یتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران بھ پیروزی دست یافتبربھ رسیدگی بھ شکایت 
. ایران بھ مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفتبھزگشت در راه با
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یان و دربار بھ تشنج کشید و کار بجایی رسید کھ ارتش دوره ھفدھم مجلس بخاطر دخالتھای انتخابات
. دستور توقف انتخابات حوزه ھای باقی مانده را صادر کردمصدق نماینده، دکتر ٨٠پس از انتخاب 

 و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ بھ ارتشا ی جلوگیری از کارشکنیھای  مصدق بردکتر
٢۵بھ ھمین دلیل دکتر مصدق در . رد شدشاهاین درخواست از طرف .دولت را از شاه نمود

مجلس قوام السلطنھ را بھ نخست وزیری انتخاب .کرد از مقام نخست وزیری استعفا ١٣٣١تیرماه 
.ی نخست وزیری خود را اعالم نمودالحنشدید کرد و او با صدور بیانیھ 

ین بودند، در پی چھار روز تظاھرات در حمایت از خشمگ ایران کھ از برکناری دکتر مصدق مردم
٣٠در . انجامید، موفق بھ ساقط کردن دولت قوام گردیدندنفردکتر مصدق، کھ بھ کشتھ شدن چندین 

.یران رسیدیگر بھ نخست وزیری اد دکتر مصدق بار ١٣٣١تیر 
متحد شد و بھ جبھھ کودتاچیان ...یج با بقائی، مکی و تدر بھ ١٣٣١ تیر ٣٠یت اهللا کاشانی پس از آ

 روحانیونی مانند کاشانی و بھبھانی در توطئھ کشتن مصدق مشخصًا اسفند ٩در رویداد .پیوست
.یاری مصدق بھ ھدف خود نرسیدندھوششرکت داشتند کھ با 

 روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش از دربار با کمک عده ای ١٣٣١ اسفند ماه ٩در
نقشھ این بود کھ شاه در آن روز بھ عنوان سفر .ین ببرندبتوطئھ ای علیھ مصدق کردند تا او را از 

مصدق از نقشھ . و اعالم دارد کھ این خواستھ دکتر مصدق استشودبھ اروپا از پایتخت خارج 
. بدر برد و توطئھ شکست خوردجانت اطالع یافت و توانس

 اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شھربانی دکتر افسران روز بعد عمال دربار و چند تن از چند
.کشتندمصدق را ربودند و پس از شکنجھ 

در کشور )رفراندم( مصدق، دولت اقدام بھ ھمھ  پرسی طرفدار استعفای بسیاری از نمایندگان بدنبال
کھ بھ خاطر ھم زمان (در این ھمھ پرسی . انحالل مجلس رای دھندعدمانحالل یا کرد تا مردم بھ 

 و شھرستان ھا و جدا بودن صندوق ھای مخالفان و موافقان مورد انتقاد تھراننبودن رای گیری در 
٢٣در حدود دو میلیون ایرانی بھ انحالل مجلس رای دادند و مجلس در روز ) گرفتقراربسیاری 

.منحل شد١٣٣٢مرداد
.ی از محمد مصدق بھ صف حامیان او پیوستمردمی بود کھ در پی حمایت کسانی از جملھ کاشان

 بھ پیروزی جبھھ ملی و صنعت ملی شدن نفت و منجر تیر کھ سرانجام ٣٠حضور او در مناقشھ 
 ھمکاری روحانیون با دولت مردمی محمد مصدق اوجرسیدن دوباره مصدق بھ نخست وزیری شد، 

یغ شدید علیھ وجھۀ مذھبی مصدق، ترس از رواج فعالیت ھای تبل. اما این حمایت ھا دیری نپایید.بود
 تنھا حاکم شیعی جھان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دودمانحزب توده و ھراس نابودی 

 انتصاب دولت مصدق کھ مورد انتقاد مذھبی ھا بود، باال گرفت و چنداختالف ھا با .دور کرد
 مجلس ھفدھم بھ وسیلھ رفراندوم عمومی شد کھ کاشانی را بھ سمت انحاللجام منتھی بھ سران

در ماه ھای آخر عمر دولت محمد مصدق، . دولت مردمی مصدق سوق دادبامخالفت و دشمنی 
 بود اما پیدا و پنھان و با حمایت از دستھ جات مذھبی، اعالم مکرر در کردهکاشانی گرچھ سکوت 

 و تحریک بھ مقاومت گروه ھایی کھ افکار مذھبی داشتند، آشکارا بھ تضعیف ماسالخطر بودن 
بردهدرنتیجھ کودتاچیان کھ از این اختالف بیش ترین استفاده را . مصدق اھتمام ورزیدمحمددولت 

٢٨ی کودتاپس از موفقیت .بودند، کار مردمی ترین دولت تاریخ معاصر ایران را یک سره ساختند
 کشور و قدرت بھهللا کاشانی بھ شاھی کھ با کودتا علیھ دولت قانونی کشور خود، مرداد، آیت ا

یام تبریک مرجعیت زمان، پبازگشتھ بود تبریک گفت و او را از جملھ کسانی می دانند کھ در نوشتن 
: نیز کاشانی گفتکودتادر یک اظھارنظر آشکار پس از . بھ شاه دخیل بود،بروجردی

ید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد نماکرد کھ ایران را ترک  شاه را مجبور مصدق«
»ی مناسب ایران نیستجمھورملت شاه را دوست دارد و رژیم .بازگشت
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ی جاسوسی آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت سازمان ھا طبق نقشھ  ١٣٣٢ مرداد ٢۵ روز در
یس گارد سلطنتی، سرھنگ نصیری را  را امضا کرد و رئمصدقمصدق، شاه فرمان عزل دکتر 

ھمچنین نیروھایی از گارد . وزیر فرمان را بھ وی ابالغ کندنخستموظف نمود تا با محاصره خانھ 
ولی نیروھای محافظ نخست وزیری .ی از وزرای دکتر مصدق گشتندعده اسلطنتی مامور بازداشت 

.ندیروھایش را خلع سالح و بازداشت نمودنرئیس گارد سلطنتی و 
یکا و بریتانیا دست بھ کودتای دیگری زدند کھ این بار آمر دولت ھای ١٣٣٢ مرداد ماه ٢٨ روز در

 این روز سازمان سیا با خریدن فتوای برخی از روحانیون و در.باعث سقوط دولت مصدق گشت
یان توانستند کودتاچ.یان، اراذل و اوباش تھران آنھا را بھ خیابان ھا کشانیدارتشھمچنین دادن پول بھ 

 گارد محافظ ،ی خود را بھ خانھ دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونینآسانبھ 
مرداد٢٩در روز . وزیری را نابود کنند و خانھ وی را پس از غارت کردن بھ آتش بکشانندنخست

بدین .دکردندکتر مصدق و یارانش خود را بھ حکومت کودتا بھ رھبری سرلشکر زاھدی تسلیم 
یتانیا و ایاالت متحده برسازمانھای جاسوسی )١٩۵٣ اوت ١٩(١٣٣٢ مرداد ٢٨ترتیب در کودتای 

ی را کھ پس از شکست کودتای پھلوآمریکا با کودتا دکتر مصدق را برکنار کرده و محمدرضا شاه 
.رساندند مرداد بھ رم رفتھ بود بازگرداندند و بھ قدرت ٢۵

او در دادگاه از کارھا و نظرات .ی محاکمھ شدنظاممرداد در دادگاه ٢٨ پس از کودتای مصدق
پس از گذراندن سھ سال زندان، دکتر . زندان محکوم کردسالدادگاه وی را بھ سھ .خود دفاع کرد

. تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بودآبادمصدق بھ ملک خود در احمد 
حاصل . سالگی درگذشت٨۴االسلطنھ، در سن یض ھمسر دکتر مصدق، خانم ١٣۴٢ سال در

.بودازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سھ دختر 
٨۴ مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن محمد صبح دکتر ۶ ساعت ١٣۴۵ اسفند ماه ١۴در

 تیر در ابن بابویھ دفن کنند، ولی ٣٠ شھدای کنارمصدق وصیت کرده بود او را .سالگی درگذشت
. اتاقھای خانھ اش در احمد آباد بھ خاک سپرده شداز چنین نشد و او در یکی با مخالفت شاه

از روزنامھ  نگاران )خ تھران١٣٣٣ آبان ١٩ درگذشتھ -خ نائین ١٢٩۶زاده (ید حسین فاطمیس
یران ا وزیر امور خارجھ ١٣٣٢ تا ١٣٣٠و دولت مردان ایرانی بود کھ از )یر باختر امروزدبسر (

.بود
 و آزادتر شدن محیط ٢٠پس از شھریور . دادانجامصیالت خود را در ایران و فرانسھ ی تحفاطم

در جریان نھضت ملی شدن نفت از . می کردمنتشرسیاسی ایران روزنامھ باختر امروز را 
 مصدق نخستین کسی بود کھ پیشنھاد ملی شدن دکتربھ گفتھ .ھمکاران نزدیک دکتر مصدق بود

.دادان را ارائھ صنعت نفت در سراسر ایر
 بھ اوج ١٣٣٢ مرداد ٢۵ی پس از شکست کودتای پھلو پیگیر او با دربار محمدرضا شاه مخالفت

. ماه مخفی شد ولی بعد دستگیر و اعدام شد۶ مرداد بھ مدت ٢٨پس از کودتای .رسید
محمد مسعود تنھا حامی . بود٢٠ دھھ نگارمعروف از دوستان نزدیک محمد مسعود روزنامھ او

ی بزرگ  تر فاطمی او را از ارث پدری محروم کردند اگر برادرھافاطمی بود و زمانی کھ 
.ی بھ راحتی نمی توانست تحصیالتش را بھ اتمام برساندفاطمحمایتھای وی نبود شاید 

یھ دوستانش در ایران بھ میھن بازگشت و با حمایت توص از مرگ مسعود او تنھا و افسرده بھ بعد
.ییھای او ایمان آورده بود روزنامھ باختر امروز را براه انداختتواناادرانش کھ بھ مالی یکی از بر
ی شدن صنعت ملاو در قیام .یل شدتبد یکی از پر تیراژترین روزنامھ ھای ایرانبھدر اندک مدتی 

.یھن بازگشتمنفت دوش بدوش محمد مصدق جنگید و بھمراه مصدق از الھھ وشورای امنیت بھ 
" بعد از مرگ وی چنین گفت مصدقدکتر  از آن کسی کھ ،ی شدن نفت خدمت بزرگی استملاگر :
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. دکتر حسین فاطمی است، شھید راه وطن، آن کسوکرداول این پیشنھاد را نمود باید سپاسگزاری 
 در حالی کھ مشغول سخنرانی بود مورد اصابت مسعود فاطمی در مراسم سالروز مرگ محمد دکتر

گلولھ بھ قلب او آسیبی نرساند . فداییان اسالم، قرار گرفت گروهدایی، از اعضای گلولھ محمد عبد خ
یمارستان مرخص شد و بھ کارش در وزارت امور خارجھ دولت مصدق ادامھ بو پس از مدتی از 

.داد
 ماه در خانھ یک ۶و باالخره او را پس از .یب بودتعقماه تحت ۶ مرداد، ٢٨ پس از کودتای او

 اقدام برای برکناری شاه واقدام علیھ سلطنت محکوم بھ بخاطرر کردند و اندکی بعد پزشک دستگی
.اعدام شد

 در ایران بھ ٢٠ یک گروه مذھبی شیعھ بود کھ در سال ھای بعد از شھریور نامیان اسالمفدائ
دام یاسیون اقسیتھای تروریستی پرداختند و در طی فعالیت خویش بھ کشتن برخی دگراندیشان و فعال

.کردند
 سید مجتبی میر لوحی، معروف بھ مجتبی نواب  نامیان گذار این گروه یک روحانی جوان بھ بن

.صفوی بود
١٣٢۴در .ید احمد کسروی بود کھ ناموفق ماندس نخستین اقدامات نواب صفوی سعی در قتل از

 وزیر دربار ترور ھژیر. بازپرسی بھ قتل رساندجلسھعضوی دیگر از این گروه کسروی را در 
در جریان نھضت ملی شدن نفت .ی بعدی این گروه بودکارھامحمدرضاشاه و سرلشکر رزم آرا از 

در این .ی، از نزدیکان دکتر مصدق کردند کھ ناکام ماندفاطمایران، سوءقصدی بھ جان حسین 
.یت اهللا کاشانی برخوردار بودندآدوره این گروه از حمایت 

 نخست وزیر کردند و بعد از آن رھبران این عالء، بھ جان حسین  سوءقصد نافرجامی١٣٣۴در
. شدنداعدامگروه، از جملھ نواب صفوی دستگیر و 

باید توجھ داشت کھ این گروه بدون اجازه و فتوای یکی از مراجع شیعھ، نمیتوانستھ اند و اصوًال 
.حق نداشتھ اند کھ اقدام بھ قتل کسی بنمایند

.مجتھد شیعھ و سیاست مدار)١٣۴٠-١٢۶۴(یکاشانلقاسم یت اهللا سید ابواآ
وی . شمسی در تھران متولد شد١٢۶٠ی، در سال کاشانید ابوالقاسم کاشانی، پسر سید مصطفی س

. از زیارت کعبھ عازم نجف شد و در آنجا اقامت گزیدپسدر شانزده سالگی بھ ھمراه پدر خویش 
 خاطر مخالفتش با اشغال بین النھرین توسط انگلیسی ھا ی بھسالگ٢۵بعد از گرفتن حکم اجتھاد در 

 خالل جنگ جھانی بھ ھنگام یورش سربازان انگلیسی بھ عراق، لباس در.اسم و رسمی پیدا کرد
. در منطقھ کوت العماره بھ دفاع مشغول شدماه١٨رزم بر تن کرد و 

ی کسی کھ او را دستگیر کند در  بود و جایزه ای برافعالی ھمچنین در مبارزه علیھ استعمار کاشان
 بھ فرار از عراق شد و از راه پشتکوه و لرستان بھ ایران موفق١٢٩٩او در سال .نظر گرفتھ شد

 و ورود متفقین بھ ایران، بھ بھانھ ھمکاری با آلمانھا دستگیر گشت و دومپس از جنگ جھانی .آمد
 از زندان رھایی ١٣٢۴ مرداد ٢۴ھ در کاشانی ک. ، کرمانشاه و رشت زندانی شداراک ماه در ١۶

١٨ پس از آزادی بار دیگر در زمان نخست وزیری قوام السلطنھ بھ قزوین تبعید شد و بود،یافتھ 
. در آنجا بسر بردماه
 می رفت و بر طبق گفتھ آیت اهللا رضا زنجانی شمار از موافقان جمھوری خواھی رضاخان بھ او

گویی تقدیر آن بود کھ آیت اهللا بعدھا سلطنتی .یز برگزار کرده نعلیھ مدرس و بر لھ پھلوی میتینگی
.یشتر پایھ اش را قوام بخشیده بودپرا دوام بخشد کھ خود 

 فلسطین تأسیس شد برای نخستین بار مردم را بر در زمانی کھ دولت اسرائیل ١٣٢۶ی در دی کاشان
ن مسلمان ایرانی خواست جھت یانیھ ای از برادرابضد آن عمل دعوت بھ تظاھرات کرد و طی 
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سپس بھ اتھام ھواداری از آلمان در جنگ جھانی و .کندتجدید قوای اعراب اعانھ جمع آوری 
 بھ قلعھ فلک االفالک خرم ١٣٢٧ شاه دستگیر و در بھمن جانھمچنین دست داشتن در سو قصد بھ 

و جنبش آزادیخواھان و جبھھ ملی با بازتر شدن فضای جامعھ . تبعید شدلبنانآباد منتقل و از آنجا بھ 
مصدق ملت را بھ استقبال از او دعوت کرد و شخصا بھ . بھ ایران بازگشت١٣٢٩سالدر اوایل 
.شد طاق نصرت بستھ ٢٧، »پامنار«در روز ورود وی از فرودگاه تا محلھ او .رفتفرودگاه 

یت از آن پرداخت و در یران، آیت اهللا کاشانی بھ حماا اوج گیری نھضت ملی شدن صنعت نفت با
موضع گیری کاشانی در مورد ملی شدن .ی ایفا ساختعمده اموفقیت و ھمگانی شدن نھضت نقش 

آیت اهللا خوانساری، آیت اهللا محالتی و آیت . نفع آن برانگیختبھصنعت نفت، روحانیون بھ نام را 
. نفت برخاستند روحانیونی بودند کھ بھ حمایت از ملی شدن صنعتجملھاهللا شاھرودی از 

»برادر الیق و دانای«ی او فرستاد، مصدق را برا نخست وزیری مصدق، کاشانی طی پیامی کھ با
: از نخست وزیری مصدق اینگونھ ابراز کردراخود نامید و خوشحالی زایدالوصف خود 

 از مزاج شریف نمی دانم چگونھ زحمات و استعالمیا ھو، جناب آقای دکتر مصدق، پس از «
صبح وقتی نور چشمی آقا مصطفی خبرمسرت .یس کندتقدکاری ھای برادر کامکار و عزیزم را فدا

 من یقین حاصل کردم دعاھا و التماس ھای این خادم آورد،بخش رئیس الوزرایی حضرتعالی را 
. متعال اجابت شده است و پیروزی و سعادت از آن ملت گردیده استقادراسالم در پیشگاه پروردگار 

ینکھ سعادت و سالمت و موفقیت برادر الیق و دانای خود را از پیشگاه احدیت ام کالم جز در خت
».سید ابوالقاسم کاشانی.یم، توقع دیگری ندارم ایام بھ کام بادنمامسئلت 

 گرفت و اقدام بھ فروختن اوراق قرضھ عمومی قراری کھ دولت مصدق در مضیقھ اقتصادی زمان
آیت اهللا . بھ خرید اوراق قرضھ ملی اقدام کنندنسبتاست کرد تا کرد، کاشانی از مردم درخو

: را بھ خرید اوراق تشویق کرد و گفتآنھاکاشانی در پیامی خطاب بھ مردم 
خریداری اوراق قرضھ بر ذمھ آحاد . مال بعمل آیدبذل است آن روزی کھ جھاد شما باید با امروز«

».ملت مسلمان است
٣٠در رویداد . جستجو کرد١٣٣١ تیر ٣٠یتوان در مزات کاشانی را  کار و نقطھ عطف مباراوج

 نامھ ای بھ دربار خواستار ادامھ نخست وزیری دکتر باتیر با نخست وزیری قوام مخالفت کرد و 
 السلطنھ، ملت را برانگیخت و آیت اهللا کاشانی ضمن قواماستعفای مصدق و آمدن .مصدق شد

 تیر طی بیانیھ ای اعالم کرد کھ اگر الزم ٣٠ قوام، در روز لتدودعوت مردم بھ راھپیمایی علیھ 
:او در پیامی خطاب بھ شاه گفت.ی افتدمشود کفن پوش راه 

 بر سر کار بر نگردد شخصا بھ خیابان مصدق اعلی حضرت بگویید اگر بی درنگ دکتر بھ«
.»ربار خواھم کردی شخص خودم مستقیما متوجھ دجلودارخواھم رفت و دھانھ تیز انقالب را با 

 یکی از دو رھبر جنبش ضد استعماری بھ خوبی عنوان تیر بھ حق نقش خود را بھ ٣٠ تا رویداد او
.ایفا کرد

١٣٣١ تیر ٣٠ از پس
 در رفتار و کردار آیت اهللا بھ وضوح مشاھده نخوت تیر رفتھ رفتھ غرور و ٣٠ فردای رویداد از

 در عزل و نصب مقامات کشوری و توصیھ ھای گاه یسی ھای اونوعریضھ نویسی و نامھ .می شود
بنا بر روایتی تا آخر .ی بروز اختالفات بازتر و وسیعتر مینمودبراو بیگاه کاشانی، عرصھ را 

. پانصد توصیھ از کاشانی و فرزندانش در وزارتخانھ ھا جمع آوری شده بودو، ھزار ١٣٣١آذرماه 
 فقره از این توصیھ نامھ ھا را کھ از صدور ۵٨ الدین امیرعالیی وزیر کشور مصدق نیزشمس

 معدن نمک وفرمانداری ماکو تا انتخابات خلخال و استخراجپرونده وکالت، اجازه دفتر ازدواج، 
.یم و چاپ نموده استتنظریاست شھربانی کرج ھست، 

در شان شما .توصیھ این و آن را نفرمایید.آقا«: بودگفتھین باره نقل است کھ مصدق بھ کاشانی درا
اگر نظرات اصولی . دارد و مورد سو استفاده قرار میگیردنامطلوبنیست و در جامعھ ھم انعکاس 

.اصًال گیریم کھ این مسائل درست بوده.یان بگذارید تا رفع مشکالت شودمدارید با دولت در 
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اگر ھست آیا شما در خط اساسی نھضت ملی انحرافی میبینید؟ . اھمیت استدوماینھا در درجھ 
یتوانیم نمو اال برای مسائل جزئی کھ . کنم و اگر نکردم بگویید از کارھا کناره بگیراصالحبگویید 

».اختالف داشتھ باشیم
تحریک کاشانی بھ صور .یکا و انگلیس پنھان ماندآمر آیت اهللا، اخالقی نبود کھ از دید غرور

بل این دو تسریع و بھ ھمان اندازه سقوط  مصدق و شدت تقابامختلف انجام می شد تا رویارویی او 
.شوددولت نزدیک تر 

.آنرا ترجمھ کرده بود)ارگان دربار( و مجلھ خواندنیھابودیمز لندن مقالھ ای درباره کاشانی نوشتھ تا
 سر کاشانی روی تنھ شیر چاپ شده وآمده بود کھ کاشانی آنچنان ازدر این مقالھ کاریکاتوری 

چند بیت شعر . او نھ تنھا ایران کھ خاورمیانھ را بھ اعتصاب میکشدارهاششخصیتی است کھ یک 
مصراع ھای اول این بود کھ استعمار چنین و چنان می کند و مصراع .یکاتور آمده بودکارھم زیر 

 بودند و کردهاین شماره مجلھ را بھ مقدار زیاد چاپ .»شیر پامنار اگر بگذارد«: بیت ھا این بوددوم
 آقا میرفتند و دست آقا حاج کنار تشک حاج اقا گذاشتھ بودند و سیل جمعیتی کھ بھ دیدار مجلھ ھا را

بیسواد، «: آقا میشنیدند کھ میگفتزبانرا میبوسیدند بھ دریافت یک نسخھ مجلھ نائل میشدند و از 
».نوشتھبرو این مقالھ رو بخون ببین چی 

فقط .من سرمایھ مملکت ھستم «:وا می گفت بی پرکھ آیت اهللا او را بھ جایی کشانده بود غرور
». جھان بھ رھبری قبول دارندمسلمانانرھبر مسلمین ایران نیستم ، مرا ھمھ 

 میان کاشانی و بروجردی ایجاد شده بود، برای کھ سوی دیگر حساسیت و رقابت یک طرفھ ای از
. ھمواره تنش زا بود و زعیم مسلمانان جھان ببیندرھبرکاشانی کھ ھمواره می خواست خود را 

 مانعی ھمیشگی دربرابر کاشانی بود تا رویای رھبریت ھمزمان مثابھوجود آیت اهللا بروجردی بھ 
.بیندبینی را اگر آرزویی محال نیابد، الاقل دور از دسترس ددر دو جبھھ سیاسی و 

با کاشانی روایت  آیت اهللا را داماد آیت اهللا بروجردی از دیدارش دوگوشھ ای از کنتاکت ھا میان 
:ی کندم
علیکم السالم، کجابودی، چھ :آقای کاشانی گفت.کردمسالم .ی کاشانی روی کاناپھ نشستھ بودآقا«

بی سواد، لُره چھ کار می کند؟ منظورش آقای :گفت.نشستمکار می کنی؟ دعوت کرد کنارش 
آقا :بھ آقای کاشانی گفتم. شد  آقا منتقل می کردم دیگر خیلی بد میبھاگر این را من .بروجردی بود

ایشان خیلی ناراحت شد و دیگر تا آخر . خرد کھ نام بزرگان بھ زشتی برداھلبزرگش نخوانند 
». نزدحرفمجلس با من 

 از کاشانی، یکی از مذھبیون بھ پیش او رفتھ رفتارھاین نقل است در اوج سر زدن این گونھ ھمچن
تا من .نگران نباشید«:کاشانی بھ او گفتھ بود. نھضت بیان کنددربود تا نگرانی خود را از اختالف 

».ی مصدق بگذارم کار او را خواھد کردجاھستم ھر چوبی را کھ 
 علنی با مصدق پرداخت و ضمن مخالفت با مبارزه از درخواست تمدید اختیارات، کاشانی بھ پس

نقاب تزویر و آزادیخواھی ومستبدی را پنھان در پشت مصدقو »جاه طلبانھ«تمدید قرارداد آن را 
کسی کھ بھ خیال «و »یاغی طاغی«،»شر خودسر« برگرددمشروطھکھ میخواھد بھ دوران قبل از 

:خواند»خداوندگاری افتاده است
ی ناگھان دریافتم کھ بھ زودی فکر ناپاک خواھیآزاد ایران، من از پشت نقاب تزویر و ملت«

 ھوس خویش سرازیر نموده و قصد دارد نھال آزادی و ووی دیکتاتوری سیل خودسری از دامنھ ھ
 سال شب و روز این خیال شوم اسارت ۵٠یاد آزادی ایران کھ فر.مشروطیت ایران را از بن بر کَند

 داده بود در سر راه خود مانعی را دید کھ نھ تنھا بھ ھیچ قیمت در پرورشایران را در مغز خویش 
سلیم نمی شد بلکھ او را تخدیر و تضیع نمود بر احدی پوشیده نیست کھ یخولیایی او تمالمقابل افکار 

ی من ولیس دولت بر خالف قانون اساسی در صدد است ایران را بھ حکومت استبداد باز گرداند رئ
ی خداوندگاربھ شما می گویم بر خالف آن یاغی طاغی کھ در کشور مشروطھ ایران بھ خیال 

 داد ملتی نخواھدروح پاک پیغمبر اسالم اجازه .اھد مردافتاده است، مشروطھ ایران نخو
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 شّر خودسر کھ در راه بد آنمسلمان و مستقل با چنین افکار پست و اھریمنی تسلیم بیگانگان شود و 
».یم چوبھ دار خواھد شدتسلکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری قدم بگذارد محکوم بھ شکست و 

ھرچھ کرده بھ « کرد و او را کسی خواند کھحملھھ مصدق ی طی اعالمیھ دیگری بھ سختی بکاشان
:»استمصلحت و نفع اجانب بوده 

یشان زمامدار است و در تمام این مدت یک قدم مفید بھ ا ماه است کھ ٢٨ غیور ایران اکنون ملت«
ھر روز وعده ھای بزرگ می دھد و فردا عذر . برنداشتند،بردحال شما کھ بتواند اسم آن را 

 را برای تحکیم دیکتاتوری و حکومت فردی و خود سری ھموار راهساعت بھ ساعت .می آورد
 درصد مردم علیھ او ٩٧ی داند اگر با آزادی بھ رای ملت رجوع کند ممصدق خوب .ساختھ است

 عزیز می بینید کھ تا امروز چھ کسی بھ نفع اجانب قدم برداشتھ و آنچھ ھموطنانشما .رای می دھند 
».ده مستقیما بھ مصلحت اجنبی و زیان مملکت بوده است کرامروزتا 
خواند »ی معقول تحصیل کرده و با تحصیالتمرد«و »مرد تربیت شده عاقل« ھمچنین شاه را او

یان دراز حساسیت سلطنت دارد و فی الحقیقتھ وجود شاه سالعقیده من این است کھ ایران «:وگفت
». مردم بھ دور این مرکز ثابت استیھ طبقاتکلیک جھت جامعی برای جمع آوری 

ریاست مجلس در شان من نبود و من از این جھت «:گفتی پس از کودتا نیز در مصاحبھ ای کاشان
یت ھایی کھ مصدق می خواست شروع کند و یک سال بعد شروع کرد فعالاین مقام را پذیرفتم کھ جلو 

».بگیرم
شرکت در رفراندوم خانھ «: برخاست و گفتمخالفتی با رفراندوم دکتر مصدق شدیدا بھ کاشان

 ، مبغوض حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجھ و شدهبرانداز کھ با نقشھ اجانب طرح ریزی 
. کردند و با اکثریت آرا رای بھ انحالل مجلس دادندشرکتالبتھ مردم در انتخابات ».حرام است

ی پرونده قتل افشارطوس، را ی، متھم اصلزاھدی کھ دولت مصدق حکم جلب سرلشگر درحال
یلھ میراشرافی او را بھ مجلس آورد و در معیت  وسصادر کرده بود، کاشانی وارد قضیھ شد و بھ 

ی کھ در پناه کاشانی و مجلس مصونیتی سیاسی زاھدبھ نوشتھ روزنامھ کیھان .خویش نشاند
نمود و از مزاحمت ھایی کھ  کاشانی از او بگرمی استقبال اهللاآیت «می یافت، در آنجا متحصن شد و

». اظھار تاسف کرده و خدمات او بھ نھضت ملی را ستودشدهتا کنون برای وی فراھم 
 در اتاق ھیئت رئیسھ سکنی داد وبھ او گفت کھ تا رای در مجلس با زاھدی روبوسی کرد، او کاشان

مھمان «ز این اھمچنین بھ کارکنان مجلس دستور داد تا.باشدھر وقت کھ میخواھد در مجلس 
.»حق آب و گل دارند«یشان در اینجا اپذیرایی کنند چرا کھ »عزیز

با ما دوست ھستند و ما ھم با ایشان کمال « کسی کھ عنوانیت اهللا کاشانی کھ پیشتر از زاھدی با آ
زاھدی دو ماه . در روزھای کودتا صمیمیتی دوچندان با وی یافتبود،یاد کرده ».دوستی را داریم

 با استفاده از مصونیت ایجاد شده با فراغ بال سرگرم رایزنی با مخالفان وم در مجلس ماند و نی
.ی برای اجرای کودتا شدھماھنگمصدق و 

۴۵در این مالقات کھ حدود .ی و زاھدی انجام شدکاشان نیز مالقاتی میان ١٣٣٢ خرداد ٢۵در
آیت اهللا کاشانی «در آن حضور داشتند، یراشرافی و حمیدیھ نیز مدقیقھ طول کشید و مظفر بقایی، 

 ایشان و سایر کسانی کھ جانشان بھ علت مبارزه با دیکتاتوری مصدق ازحمایت بی دریغ خود را 
 تیر در مجلس بود و بعد از آن مجلس را ترک ٢٩فضل اهللا زاھدی تا ».داشتنددر خطر است ابراز 

. مرداد در خفا بھ سر می برد٢٨ی کودتاکرد و تا 
 مرداد بھ سمت ریاست ستاد ارتش ٢٨ی کھ پس از کودتاچ نادر باتمانقلیچ از افسران لشکرسر

: بھ نقش آیت اهللا کاشانی اشاره ای کرد و گفت١٣۵٧انقالبرسید، در جریان محاکماتش پس از 
ی مشرف شدم حضرت از جریان سیاسی کشور متأثر کاشان بھ خدمت آیت اهللا ٣٢ اوایل سال در«

 پیدا کند و بھ من گفتند تالش کنید مملکت از این وضع نجات نجاتا می کردند کھ مملکت بودند و دع
 مرداد وقتی رئیس ستاد شدم با فرزند آیت اهللا کاشانی تماس گرفتم و ٢٨ی کودتاپس از .پیدا کند
چھآقا مصطفی از قول آیت اهللا کاشانی گفتند . بھ او گفتم و نظر آیت اهللا را خواستمراجریان 
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یاب شدم شرف وقتی خدمت آیت اهللا کاشانی ٣٢در اوایل شھریور .بھتر کھ شما را انتخاب کردند
 این فرمودندایشان مرا بھ گرمی پذیرفتند و نسخھ ای از فرمان حضرت علی بھ من دادند و 

».دستورات را نصب العین قرار دھید
 دالر در پاکت گذاشتھ و ١٠٠٠٠یت روزولت مقدار کرم کھ از شواھد و قرائن برمی آید، آنطور

مارک . کاشانی برسد برای ھمکاری در کودتادست است تا از طریق احمد آرامش بھ داده
:گازیوروسکی می نویسد

ین سیا بھ نام ھای بیل ھرمن و فرد زیمرمن با ماموردو تن از ) مرداد٢٨( اوت ١٩ روز صبح«
چنین بھ نظر .ار او گذاشتند تا بھ کاشانی بدھد دالر در اختیھزار١٠آرامش مالقات کردند و مبلغ 

یب آن را داد کھ یک گروه ضد مصدق از ناحیھ بازار بھ مرکز تھران روانھ ترتمی آید کھ کاشانی 
».شود
ی کاشانی و آمریکاییان را در سقوط دولت دکتر پنھان مھندس حسیبی زاویھ ای دیگر از رابطھ قول

:مصدق مینماید
». مصدق بیاید خانھ کاشانی بوده استخانھ مرداد بھ ٢٧ینکھ روز  قبل از اھندرسون«

: دانست و ضمن تبریک بھ زاھدی گفت»مسرتسبب «ی روی کار آمدن دولت کودتا را کاشان
 خود یکی از طرفداران جبھھ ملی بوده ، تصمیم کھی مسرت است کھ دولت جناب آقای زاھدی جا«

ی ایران دفاع نموده و در راه صالح و افق ملت حداکثر آبرودارند کھ شرافتمندانھ از حیثیت و 
».فداکاری را بنمایند 

من از ژنرال زاھدی مادام کھ بھ منفعت «:ی گفتالمصری ھمچنین در مصاحبھ باروزنامھ کاشان
ھر وقت کھ نظرم برسد او بر خالف مصلحت ایران عمل ...یکنممایران قدم برمیدارد پشتیبانی 

».تا این لحظھ راجع بھ کار او نمیتوان قضاوت کرد.یکنمممی کند با او مخالفت
 یکدیگر در منزل آقای مقدم در دزاشیب مالقات با روز پس از کودتا نیز کاشانی و زاھدی دو

٢٣ آبان و ٢ مھر، ١٨ شھریور، ٣١جریان دیدارھای .داشتاین مالقات ھا تا مدتی ادامھ .کردند
. درج گشتھ انددوره در مطبوعات آن ١٣٣٢آذر سال 

ینکھ بھ نظر شما بزرگ  ترین اشتباه مصدق کدام است؟ ا در پاسخ بھ سوال اخبار الیوم مبنی بر او
:گفت

او ھمچنین اشتباه بزرگ مصدق را .» اوامر شاهازیمال کردن قانون اساسی  و عدم اطاعت پا«
او .ت می کوشیدمصدق برای برقراری جمھوری«:گفتتالش برای برقراری جمھوریت شمرد و 

ملت شاه . شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشتاما.شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند 
».را دوست دارد

یده بود آیا عقیده دارید مصدق مستحق ھمین سرنوشتی پرسی در جواب روزنامٔھ المصری کھ کاشان
بر مصدق گذشتھ است نتیجھ عدل خداوند عادل است و آنچھ امروز «:گفتبود کھ بھ او رسید؟ 

».استخداوندی 
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مروری دوباره بر گذشتھ ایران

از زمان . در آن دیدبھ آسانیمردان بزرگ رادر یک نگاه بھ تاریخ چندین ھزار سالھ ایران میتوان
متاسفانھ  میھن پرستانی کھ بر .کورش کبیر تا دکتر محمد مصدق دوھزار پانصد سال بوده است

ایران با افتخار حکومت کردند کھ بعدًا تاریخ نتوانستھ نقاط ضعف و تاریکی بھ آنھا نسبت سرزمین 
باز ھم متاسفانھ دوران حکومت این عزیزان تاریخ .دھد، تعدادشان از انگشتان دست کمتر است

.ایران فقط دو سھ سالی بیشتر نبوده
ر، یعقوب لیث صفاری، کریمخان  بابک خرمدین، مازیاطاھر،بعنوان نمونھ، ابومسلم خراسانی،

زند، قائم مقام فراھانی، امیرکبیر و ستارخان و باقرخان و مصدق مردان بزرگ تاریخ ایران از 
.یک فامیل ایده آل ایرانی بودند

در تاریخ طوالنی ایران ھزاران شاعر، نویسنده، فیلسوف، عالم و وزیر ھم بوده اند کھ خدمات آنھا 
ه عظیم، نام حکیم ابوالقاسم فردوسی در ودرراس این گر.ید ارج گذاشترا بھ سرزمین ایران با

.تاریخ ایران جاودانھ خواھد ماند
 دیگری بوده ولی و افرادمسلمًا تاریخ طوالنی سرزمین ایران شاھد دالوریھا و خدمات شاھان

 آل ایرانی دور ھرکدام از آنھا نقاط تاریکی در زندگیشان وجود دارد کھ آنھا را از آن فامیل ایده
.میکند

ولی وقتی ھمین شاه در .مثًال ایران زمین، زندگی دوباره اش را مدیون شاه اسماعیل صفوی است
اعدام میکند، خواننده "اشھد ان علیًا ولی اهللا"تبریز بیست وپنج ھزار نفر را بخاطر نخواندن اذان با 

.تاریخ را بھ فکر وا میدارد
شاه را ردیف میکنیم کھ بزرگترین آن نجات خوزستان بوده، ناگھان وھمین طور وقتی خدمات رضا 

می بینیم این افسر فقیر بعد از ده سال پنجاه ملیون دالر آن زمان و امالکی بھ وسعت کشور لبنان در 
.شمال غصب کرده و درخت تازه ریشھ گرفتھ مشروطیت را چگونھ خشکاند، آنگاه زبان بند میرود

یخ برمیگردیم میبینیم کھ بعد از مھاجرت انسانھای اولیھ و جایگزین شدنشان در وقتی بھ ابتدای تار
نقاط حاصلخیز جھان از اطراف رودخانھ زرد چین تا دره سند ھندوستان و بین النھرین و سواحل 
نیل و نقاط دیگر جھان ھمگی در یک زمان، انسانھا کشاورزی را آموختند، مستقل از ھم مس و 

.شف کردند و باالخره دھکده ھا و شھرھا را ساختندبرنز و آھن را ک
این بدان معنی است کھ انسانھا اگر شرایط خارجی آنھا را متاثر نکند دارای ھوش، ذکاوت و قدرت 

در ھیچ نقطھ جھان اجتماعی را .یکسانی ھستند و میتوانند زندگی بھتری برای خودشان بسازند
 و بطور کلی حکومت آن جامعھ بتواند ادعا کند کھ نیروی نمیتوان یافت کھ رھبر، پادشاه،  سلطان،

جامعھ متشکل از انسانھا اگر بحال خودشان گذاشتھ .محرکھ اصلی برای بھبود آن جامعھ بوده است
حکومت ھا میتوانند با تامین امنیت و پاسداری از آزادی .شوند عامل اصلی تکامل خودشان میشوند

.ندافراد بھ رشد جامعھ فقط کمک کن
اجتماعات ابتدائی بشر کھ بعدًا تبدیل بھ قبیلھ ھا و ملتھا شدند، بد بختی اشان از آنوقت شروع شد کھ 

.عده از نخبگان زیرک و قویتران این اجتماعات شروع کردند بھ رھبری بالمنازع این جماعات
.شان میشدنداستثناعًا اگر این حکمرانان افرادی پاک سرشتی میبودند مایھ خوشبختی جامعھ خود

حاکمان ظالم بعد از مرگشان .ولی بدتر آمیختھ شدن اعتقادات دینی با قدرت حکومتی بوده است
.اساس حکومتشان از ھم می پاشد ولی از بین بردن حکومت مذھبی سالھا و شاید قرنھا طول میکشد

ای سی سالھ بھ دیدیم چگونھ حکومت بال منازع مسیحی در اروپا قرنھا برقرار بود وباالخره جنگھ
.آن خاتمھ داد
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اروپا در دوران روشنگری بعد از قرنھا مبارزه توانست بھ مرور با استقرار دمکراسی و جدائی 
.دین از دولت، دیکتاتورھای سیاسی و مذھبی را خلع ید کرده بسوی تکامل گام بردارد

ھرچند در .اروپا شروع شدولی سقوط ایران از دوران  شاه سلطان حسین، ھمزمان با رنسانس در 
این سیصد سال،  چند سالی ھم رفاه اقتصادی شامل حال این ملت بوده ولی این حرکت قھقرائی در 

.دھھ ھای اخیر ھمچنان ادامھ داشتھ است
محمد رضا شاه پھلوی، بھ گفتھ مھندس بازرگان اولین نخست وزیر رژیم اسالمی، عامل اصلی 

و کارھای او بود کھ رژیم والیت مطلقھ فقیھ را در ایران حاکم سرنگونی نظام شاھنشاھی ایران 
.در حقیقت شاه رھبر انقالب بود.گردانید

 ولی یکی از موھبت ھای رژیم کنونی ایران باز کردن چشم و گوش ملت ایران بوده کھ مردم بعد 
.از ھزار سال متوجھ مشکل و شناخت بھتر آن بشوند

 ایران بد نیست مقایسھ ای بکنیم بین شاه سلطان حسین صفوی 57ال قبل از بحث در باره انقالب س
.و محمد رضا شاه پھلوی

.ھوسرانی، خرافاتی و سست عنصری:خسیسھ ھای برجستھ شاه سلطان حسین را بیاد می آوریم
منتھی او در .محمد رضاشاه ھرچند سھ بار ازدواج کرد  ولی زن بارگی او بر کسی پوشیده نیست

یک درجھ بدتر از شاه سلطان حسین بود و آن رفتار او با نزدیکترین دوستان و این خصوص 
بعنوان نمونھ، موضوع خانم طال و نزدیکترین شخص در زندگیش یعنی .خدمتگزارانش بود

حرکات مشابھ در زندگی این شاه زیاد دیده شده کھ وقاھت آنھا بحدی .فردوست را میتوان بیاد آورد
ما نیست ھرچند وزیر دربارش، علم، در خاطراتش کھ اخیرًا منتشر شده بھ است کھ در سطح بحث 

.آنھا اشاره کرده است
سخنرانیھای شاه کھ چطور دست غیب او را وسط دره از سقوط نجات داده و کمر بستگی او و یا 

مصاحبھ او با باربارا والترز در دھھ چھل وغیره ھمھ نشان از یک مغز خرافی در سطح شاه 
"در اسناد ھست کھ رضا شاه او را نصیحت میکرده. حسین را داردسلطان پسرم تو روزی شاه :

".دست از این مزخرف گوئی و صحبت ھای خالھ زنانھ بردار.این مملکت خواھی شد
فرق محمد رضاشاه با شاه سلطان حسین این است کھ شاه سلطان حسین در زمان خودش توسط آن 

تنھا مرشد و راھنمای شاه سلطان .الدین شفا و غیره احاطھ نشده بودھمھ رجال دانشمند مثل شجاع 
در حقیقت اگر .حسین، عالمھ مجلسی بود کھ حتی راه و رسم مستراح رفتن را از او یاد میگرفتھ

محمد رضا شاه را در زمان شاه سلطان حسین فرض کنیم، محمدرضا شاه بمراتب خرافی تر بنظر 
.میرسد

پشت دروازه ھای اصفھان بود، شاه سلطان حسین در دربارش آش )غاناف(وقتی اشرف پشتو 
میخواندند و با رمل و اسطرالب و دعا میخواستند "قل ھو اهللا"درست میکردند و بھ نخود لوبیا ھا 

آخوند ھای دربار بھ او اطمینان میداند کھ شاه نظر کرده امام .جلوی پیشروی افغانھا را بگیرند
.امام زمان حافظ سلطنت اوستزمان بوده و خود 

احزاب را .، شاه مملکت را از رجل سیاسی منتخب مردم تھی کرد1332 مرداد 28بعد از کودتای 
ولی بدنھ تنومند آنرا کھ .مشروطھ را از ریشھ خشک کرد.تعطیل، انتخابات آزاد را ازبین برد

نگ آمیزی چندش آور، ظاھری بدست قھرمانان ایرانی ھفتاد سال قبل بھ باروری رسیده بود با ر
.گمراه کننده بھ آن داد

بھ استناد مدارک و شھادت ھرکسی کھ در زمان محمد رضا شاه میزیستھ، تنھا گروه ھا و دستھ 
درحالیکھ کوچکترین ارتباط با افرادی منتسب .ھای متشکل کھ حق فعالیت داشتند، مذھبیون بودند

ی چپی شخص را از تمام مزایای اجتماعی محروم بھ جبھھ ملی و یا حزب توده و یا دستھ ھا
میکرد، دستھ ھای مذھبی با تائید و حمایت دولت و ساواک مشغول درست کردن تشکیالت و 
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احزاب موتلفھ خود بودند و شاھنشاه، سلطان آریا مھر آنھا را نماینده امام زمان وحامی سلطنت خود 
.در مقابل دشمنان خیالی خودش میدانست

ل از پیروزی انقالب، شاه در حرکتی کھ معلوم نیست تظاھر است یا از روی اعتقاد، شش ماه قب
ملکھ و فرزندانش را برای دعا بھ زیارت عتبات میفرستد کھ یاد آور حرکت افغانھا بطرف اصفھان 

.و دخیل شدن سلطان بھ رمل و اسطرالب است
انسھ، کنت مارشا را مخفیانھ بھ رئیس جمھور وقت فرانسھ، ژیسکاردستن، رئیس سازمان امنیت فر

ایران میفرستد و او در کتابش مینویسد در مالقاتی کھ با شاه داشت نظر او را در مورد رفتن خمینی 
بھتر است خمینی بھ فرانسھ برود چون در آنجا میشود اورا کنترل :"شاه گفت.بھ فرانسھ پرسید

".کرد
57اویسی در تابستان . ارتشبد اویسی بھ شاه میدھد از داستانھا ناگفتھ این دوران پیشنھادی است کھ

.بھ شاه میگوید بھ او اجازه کودتا داده شود و او در یک حرکت نمایشی شاه را از ایران اخراج کند
سپس دویست نفر از سرکردگان موتلفھ را دستگیر و محاکمھ نظامی و اعدام کرده و سھ ماه بعد شاه 

شاه با .ھ و اعدام  کند و اسرار این طرح بین خودشان محفوظ بماندبرگشتھ و خود شاه او را محاکم
.این پیشنھاد مخالفت میکند

"گروھی از امیران پیر و بازنشستھ شاه را مالقات میکنند و بھ او میگویند شاه قسم خورده و نباید :
ج کرده و خودش آنھا پیشنھاد میکنند کھ شاه تمام فامیل و دارائیھایش را خار."ایران را ترک کند

شاه این .ھمراه چند نفر شامل این امیران پیر در کاخ نیاوران تا آخرین نفس مقاومت و کشتھ شوند
.پیشنھاد را ھم، در حالیکھ خودش میداند چند ماه بیشتر بعلت سرطان زنده نخواھد بود، نمی پذیرد

ًا منتظر نایب امام زمانش  در زمان تظاھرات مردم، سلطان آریامھر دائم57در پائیز و زمستان 
 ژنرال ھویزر نماینده امام 57آقای برژنسکی است کھ بھ او بگوید چکار کند و باالخره در بھمن 

تاج سلطنت را از سر سلطان آریامھر برداشتھ و اورا از ایران )پرزیدنت کارتر(زمان سلطان 
.اخراج میکند

تھ و سرتا سر کتاب فقط شخص ھویدا را مسئول درکتابی کھ مادر ملکھ، سرکار علیھ فریده دیبا نوش
در دنیائیکھ :تمام اشتباھات قبل از آمدن خمینی شناختھ در صفحھ آخرچیزی با این مفھوم مینویسند

یک نفر ماشین ساز و یا جوانی مخترع صاحب ثروتی چھل پنجاه ملیاردی بشوند چھ ایرادی بھ شاه 
.الر باشدایران میتوان گرفت کھ صاحب دوسھ ملیارد د

کھ آنرا تا )وارث محمد رضا شاه(بھ این ترتیب میتوان از تمام شایعات در باره ثروت رضا پھلوی 
سی ملیارد دالر ھم تخمین زده اند چشم پوشید و این اعتراف مادر بزرگ را قبول کرد کھ ثروت 

.استفقط  سھ ملیارد دالر بوده ) میالدی1979( خورشیدی 1357رضا پھلوی در سال 

.مقصر شاه سلطان حسین است.نباید از اشرف افغان خرده گرفت

 بود کھ ایران را کردهبیست و ھفت سال سلطنت این سلطان ابلھ شرائط را برای ھر راھزنی آماده 
.فتح کند

ولی طھماسب پسر شاه سلطان حسین بعد از فرار از اصفھان، در خراسان بکمک بعضی از اقوام 
بھ مقاومت پرداخت کھ میتوان آنرا )کھ بعدًا نادر شاه شد( طھماسب قلی خان عشایرترک، کرد و

.زمینھ ای برای بھ قدرت رسیدن نادر و رھائی ایران دانست
بینیم خانواده پھلوی و شاھزاده رضا در این سی سال گذشتھ با این ثروت سھ ملیارد دالری چکار 

ذاری با ھمین درصد بازده این ثروت را در سال در حالیکھ بھره پنج درصد و یا سرمایھ گ.کردند
. بھ بیشتر از شش میلیارد  دالر میرساند2008

اگرفقط با یک در صد این ثروت بنیادی درست شده بود و بھ صد دانشجوی ایرانی در سال وام 
و لیسانس را حداقل "پی اچ دی"تحصیلی داده شده بود امروز رضا پھلوی میتوانست ھزاران 
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ود کرده باشد و بھ ھزاران ایرانی وام تجاری مثل بانک ھا با بھره کم میداد و ده ھا ھزار مدیون خ
ھزاران ایرانی شریف کھ در سنین باالی چھل مجبور بھ .تاجر ایرانی را از خود متشکر کرده بود

ر ترک ایران شده اند در کارھا ای کھ دون شان مقام ھای گذشتھ آنھاست در خارج ایران مشغول کا
استادان دانشگاھی ھستند کھ در اطاق عمل شاگردان ایرانی خودشان بھ کار استرلیزه کردن .ھستند

وسائل جراحی مشغولند و یا مھندسینی کھ با شغل تکنیسنی و رانندگی لولدر امرار معاش میکنند ویا 
ان آبرومند را در این بنیاد خیالی پھلوی میتوانست دست این ایرانی.امیرانی کھ راننده تاکسی ھستند

.خارج از ایران بگیرد
در زمان جنگ ایران و عراق کھ ھزاران جوان ایرانی چھ در راه میھن و چھ برای اعتقادات 

باید دید کھ خاندان سلطنت چکار میکردند و .مذھبی، بھرحال جان و زندگی خود را از دست دادند
آیا حتی حرفی زدند؟

با فرزند شاه سلطان حسین چکار کرده؟ولی ببینیم رضا پھلوی در مقایسھ 
.تشکیل شرکت برای لباس با ملکھ کھ تحسین اھل ھنر را بھ دنبال داشتھ است

ورود بھ چندین معاملھ ساختمانی کھ آخر االمر اختالفات بھ دادگاه و توافق خارج از دادگاه کشیده 
.شده

در رقابت با پسر خالھ خلبان دریافت گواھی نامھ خلبانی کھ در حقیقت در سن پانزده سالگی 
.ایران را بھ قصد تکزاس ترک نمودند)خاتمی(

خواننده "شِر"تفریحات سالم اسکی، دختربازی و سایر ورزشھا کھ باالترین افتخار کسب شده رفیق 
.مشھور و خوش ھیکل امریکا میباشد

و )واشنگتن دی سینزدیک (بعد از ازدواج و ترک عیاشیھای جوانی، تشکیل دفتر در فالز چرچ 
.فعالیت ھای سیاسی و دعوت بھ مجامع و سخنرانیھا

بعد از واقعھ یازده سپتامبر و غیرقانونی شدن سازمان مجاھد ین خلق توسط آمریکا، دولت وقت 
.آمریکا تصور کرد شاید این امامزاده بتواند معجزه ای کرده و رژیم اسالمی را سرنگون کند

نار گذاشتن مجاھدین ایجاد شده بود بھ رضا پھلوی تمام امکانات تبلیغاتی بنابراین در خلعی کھ با ک
.دولتی آمریکا داده شد

در کنگره )اپوزوسیون( رضا پھلوی ناگھان بعنوان رھبر گروه مخالف 2003 و 2002سالھای 
ع آمریکا، مجامع بین المللی و اکثر رادیو تلویزیونھای ایرانی در لوس انجلس بھ مصاحبھ و تبلی

باید اذعان کرد کھ سرمایھ گذاری شاه فقید در تدریس زبانھای فارسی، .برنامھ ھایش میپردازد
انگیسی و فرانسھ از یکسالگی و پرستارھای فرانسھ و انگلیسی زبان، حقیقتًا نتیجھ آن قدرت تکلمی 

.حتی بھتر از آخوندھای خودمان بھ شاھزاده رضا داده است
ند کھ در ھر گردھمائی کھ ربطی بھ آنھا ندارد حاضرشوند و با طرفداران شاھزاده عادت دار

نا گفتھ نماند .برافراشتن پرچم و عکسھای شاھزاده آن گردھمآئی را متعلق بھ خودشان جلوه بدھند
.کھ مجاھدین خلق این کار را بھتر از سلطنت طلبھا انجام میدھند

 و 2002 و یا جشنھای ورزشی سالھای بعد از یکسالی کھ تظاھرات دانشجوئی و کارگری و مردمی
 در ایران کھ کوچکترین ربطی بھ سلطنت طلبھا و بخصوص مجاھدین خلق نداشت، ایشان 2003

در تلویزیون ھای خارجی ظاھر شده وبھ مردم بی خبر برون مرز میگوید کھ این اجتماعات نتیجھ 
.اقدامات او بوده

عات وسیع او از اوضاع ایران است نظر محافل  آقای رضا پھلوی با طرحی کھ نشانھ ای از اطال
باید توجھ داشت کھ ارائھ اینگونھ طرحھا را .سیاسی آمریکا را برای سرنگونی رژیم جلب نمود

.ایشان در چھل سالگی یعنی سنی کھ انسان بلوغ فکری را پشت سرگذاشتھ، ارائھ فرموده اند

داخل کشور صندوقی تشکیل بدھند و ھرکس بھ طرح آقای رضا پھلوی این بود کھ ایرانیان خارج و 
بعد .فراخور وضع مالی خودش از یک دالر تا ھر مقدار کھ بتواند بھ این صندوق اعانھ بدھد
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کارگران و کشاورزان ایران یکباره، ھمھ،  تا سرنگونی رژیم اسالمی اعتصاب کنند و بعد از چند 
البتھ ایشان اعالم آمادگی نکردند .مالی بشودماه از این صندوق بھ این کارگران و کشاورزان کمک 

کھ ھر مبلغ کھ مردم فقیر دادند ایشان معادل آن مبلغ از ثروت شش ملیاردی خودشان در صندوق 
.خواھند گذاشت

بعالوه البد ایشان میخواستند حسابی در بانک صادرات ایران باز کنند و از آن طریق حقوق ملیونھا 
ایرانی را بدھند؟

مھ آقای آتابای، یکی از تلویزیونھای طرفدار سلطنت، شنوده زنی بھ شاھزاده میگوید و در برنا
:صدایش را ھمھ شنیدند کھ من پولی در بساط ندارم چرا خود شاھزاده پولش را نمیدھد و ادامھ داد

تا پدرت بود ھمھ ثروت ما را دزدید حاال نوبت توست؟

وان بھ راحتی نتیجھ گرفت کھ شاھنشاھی در ایران نابود با توجھ بھ این مرور بر تاریخ ایران میت
کوشش برای زنده کردن این مرده .شده و ھر سعی و کوششی برای زنده کردن آن بیھوده است

.تاریخی مثل کوشش برگرداندن شاه افغانستان و یا کمونیستھای شوروی بھ آن کشورھاست

کھ تبدیل بھ (یرد و این رژیم والیت مطلقھ فقاھتی بعدًا خواھیم دید اگر تغییراتی در ایران صورت بگ
ھم برود، محال خواھد بود کھ ملت ایران رژیم مذھبی دیگری را )رژیم والیت مطلقھ وقاھتی شده

.انتخاب کند و از آن محالتر روی کار آمدن رژیمی شبیھ مجاھدین است

سھ  رژیم امتحان خود را پس این سھ نمونھ رژیم، یعنی شاھنشاھی، والیت فقیھی و مجاھدین، ھر
داده اند و انسانی ترین، خداپسندانھ ترین، میھن پرستانھ ترین و آبرومندانھ ترین و تاریخی ترین و 
خیرخواھانھ ترین و عملی ترین کاریکھ رھبر سلطنت طلبھا و مجاھدین برای سعادت ملت ایران 

ز در آینده، دخالتی در امورات ایران ھرگ:میتوانند بکنند، اینست کھ بھ ایرانیانان تعھد بدھند
.نخواھند داشت و اجازه بدھند تا کھ ملت راه نجات را خودش انتخاب کند



358

چھ شد بھ این روز افتاد یم؟

در حالیکھ از چھارصد سال پیش غرب بعد از پیروزی در جنگھای سی سالھ و شکست کلیسا وارد 
ایتًا انقالب صنعتی را پشت سر میگذارد، ایران دوران رنسانس و بعد از آن دوران روشنگری و نھ

فقط در .ھمزمان این جھش اروپا، گرفتار آخوندھای درباری  و حکومت غیر مستقیم آنھا میشود
.دوران سلطنت کوتاه نادر شاه، شاھد تقلیل قدرت آخوندھا ھستیم

ران وارد قھقرای خرافی زمانیکھ لوتر در مقابل دیکتاتوری خرافی کلیسای رم انقالبی بپا میکند، ای
دویست سال در زیر سلطھ ننگین ترین سلسلھ تاریخ ایران، یعنی .بھ رھبری باقر مجلسی میشود

تا کھ .قاجار، این انقالب خرافی تا زمان شیخ فضل اهللا نوری ادامھ دارد و بحد اعالی خود میرسد
روشنائی کھ با قیام مردم این روزنھ .دوران روشنگری ایران با انقالب مشروطھ آغاز میشود

ایران امیدی در دل مردم انداختھ بود، در زمان رژیم پھلوی، علی رغم پیشرفتھای اقتصادی، با 
.سرکوب مشروطھ، ملت ایران را مجددًا مایوس میکند

 تشخیص ملت این بود کھ آزادی بھتر از رفاه اقتصادی است و برای آزادی انقالب 1357در سال 
.کردند

ولی بازماندگان مجلسی و شیخ فضل اهللا .شعار استقالل و آزادی انقالب را شروع کردندمردم با 
اینبار با چسباندن حکومت اسالمی بھ شعار استقالل و آزادی، انقالب مردم را بعلت خلع سیاسی کھ 

.محمد رضا پھلوی ایجاد کرده بود بدست گرفتند
قالب شده بودند کھ بحران گروگانگیری ھیجان کمتر از یکسال، مردم کم کم متوجھ بسرقت رفتن ان

تا .ولی این بحران  نمیتوانست بخوبی جنگ بقاء رژیم را کمک کند.توده ھا را مجددًا برانگیخت
.کھ جنایتکار دیوانھ ای بنام صدام دو دستی این موھبت را  تقدیم حکومت کرد

سالھا گذشت تا ملت ایران گفتھ .بخشندو بھ این ترتیب جنگ موھبتی بود کھ رژیم اسالمی را تحکیم 
".جنگ موھبت است"آقای خمینی را در شک و تعجب درک کند کھ چگونھ 

بعد از سی سال ھنوز دادگاه ھای انقالب برقرار و ھرگونھ اعتراضی شدید تر از گذشتھ سرکوب 
.میشود

رفی میکنند در حالیکھ علت عقب افتادگی را استعمار بھ سرکردگی آمریکا و نماینده او اسرائیل مع
تقصیر را گردن دیگران .زنجیری را کھ چندین قرن است  بھ پای ملت بستھ شده نادیده میگیرند

.انداختھ بدون آنکھ  بھ درون خودمان نگاه کنیم

اینجاست کھ باید بھ تاریخ نگاه دیگری کرد و از البالی آن دریافت کھ مردم کوچھ و بازار، 
اھشان چیست کھ نخبگان و زرنگھای جامعھ وقتی حکومت را بھ دست کارگران وکشاورزان گن

میگیرند، ھدفشان حفظ منافع ، قدرت و قانون خودشان میشود؟

"عدالتخانھ"بیشتر از صد سال پیش ھمین مردم  با یک شعار ساده، ولی پر محتوا فریاد زدند کھ 
. کھ ظلم نباشدمنظورشان جائی برای نوشتن و اجرای قانون بود تا.میخواھند

 تاثیر ترور کسروی در کاخ دادگستری بر جامعھ موشکافی 1324متاسفانھ نھ امروز و نھ در اسفند 
.نشده است

ترور کسروی برای دکترھای جامعھ شناس باید نشان میداد کھ این سرطان خوش خیم کھ لکھ آن در 
.ھدشدعدالتخانھ نوپای ایران ظاھر شده بود باالخره روزی بدخیم خوا
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.باید توجھ داشت کھ این غده سرطانی، بیش از ھزار سال است در بدنھ سرزمین ایران وجود داشتھ
.و باید دانست چنین غده ھائی در تمام اجتماعات و حتی از نوع مدرن و پیشرفتھ آن وجود دارد

ا وارد شوید و کافیست بھ برنامھ ھای مذھبی تلویزیونھای آمریکا نگاه کنید و یا در جمع رادیکالھ
ببینید کھ این عده مردمان کھ تعداد آنھا در ھر اجتماعی بین پنج تا ده درصد است چھ عقاید 

اما قوانین اساسی این کشورھای پیشرفتھ بھ آنھا آزادی میدھد کھ عقاید خودشان را .خطرناکی دارند
کال را بھ دیگران تحمیل ابراز کنند، ولی بھ آنھا این حق را نمیدھد کھ این عقاید خرافی و رادی

.بکنند
اگر قانون اساسی آمریکا و یا فرانسھ و یا ھر کشور مرفھ دیگری ملت را نگھبانی نکند، ھمین 
.رادیکالھا میتوانند ظرف چند سال رژیمی سرکار بیاورند کھ شبیھ رژیم جمھوری اسالمی باشد

ل اول سعی میکنند لوحھ ده فرمان بعنوان مثا.روش قشریون مذھبی، ساده، آرام و گام بھ گام است
بعدًا آنرا بھ داخل راھروی .را در پارک جلوی کاخ دادگستری بعنوان یک نماد تزئینی نصب کنند

کاخ میاورند و چند سال بعد بھ داخل اطاقھا و بعدًا بھ استناد آن، قانون اساسی را مرحلھ بھ مرحلھ 
کھ قانون اساسی این ممالک مرفھ جلوی باید شکرگزار بود .طبق اصول دینشان عوض میکنند

.کارشان را از روز اول میگیرد
این حرکت گام بھ گام قشریون مذھبی، چھ مسلمان و مسیحی و یھودی در تمام جوامع پیشرفتھ و 
عقب افتاد تکرار شده و میشود و اگر قانونی نباشد کھ جلوی آنھا را در ھمان مراحل اول بگیرد، 

قوانین شریعت چھ مسیحی، چھ اسالمی و چھ یھودی حاکم بر جامعھ خواھد طولی نخواھد کشید کھ 
.شد

ھمھ بیاد دارند خانمھا بدون حجاب در .نمونھ دیگر، ھمین داستان حجاب اسالمی در ایران است
، پیشنھاد 57، ھمان سال در اسفند 57بعد از پیروزی در بھمن .تظاھرات ضد شاه شرکت میکردند

سال بعد فشار کم کم . روسری مثل خانم بوتو و یا ایندرا گاندی سرشان کنندشد کھ خانمھا الاقل
.شروع شد و دوسال بعد حجاب اجباری شد و الی آخر

بنابراین رادیکالھا کارشان را مرحلھ بھ مرحلھ انجام میدھند و جامعھ شناسان باید جلوی آنھا را در 
ن امری نسبتًا محال است کھ بتوان آنھا را بھ اولین مراحل بگیرند و اال بعد از بھ قدرت رسیدنشا

.آسانی از قدرتی کھ بھ آن رسیده اند کنار گذاشت

لکھ ننگ ترور کسروی از آنجھت مایھ شگفتی و تاسف است کھ عده ای از نمایندگان مجلس و 
شخص نخست وزیر کھ خود بعدًا توسط ھمان گروه ترور شد، با آخوندھا ھمصدا شدند و کسروی 

.دورالدم خواندندرا مھ

ھرچند ترور سیاسی و یا کشتن مخالفین بر اساس روایات معتبر، از زمان صدر اسالم بھ دستور و 
موافقت رھبران دینی، موضوع تازه ای نیست ولی قتل کسروی از آنجھت در خور اھمیت است کھ 

 و قانون شده ایران بعد از سالھا صاحب قانون اساسی مشروطھ و مجلس شورای ملی و دادگستری
این بھ آن معنی است کھ آخوندھا دیگر حق کشتن افراد را طبق آئین شریعت نمیبایست داشتھ .بود

.باشند

.دادن حق کشتن کسروی بھ آخوند ھا مرحلھ یکم حرکت بسوی امروز ایران بود

ض در جامعھ از زمان. در ایران سالی است کھ سرطان شروع بھ رشد کرد1324سال  تخم مر
مذھب شیعھ را کھ ایرانیان برای .مجلسی و چھ بسا چند صد سال قبل از آن کاشتھ شده بوده است

مبارزه با سلطھ فرھنگی و اجتماعی عرب درست کردند، توانست زنجیر اسارت را از پای ایرانیان 
ولی تاجداران بی لیاقت و مجاھدین بی عمامۀ فرصت طلب آن .باز کرده و ملت را آزاد کند
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جیر را کھ پدرانمان از پایمان باز کرده بودند بر گردنمان آویختند و مردم خوب ایران سالھاست زن
.با این زنجیر در دور گردنشان بازیچھ دست آنھائی شده اند کھ دین را وسیلھ حکومت کرده اند

 از این چاه  در چاه انداختیم،  بتوان1357سالھا طول خواھد کشید تا این سنگ را کھ اشباھًا در سال 
.کھ عمقی ھزار سالھ دارد بیرون کشید
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) میالدی1979– خورشیدی 1357( اسالمی انقالب

یم پھلوی شروع شد، تنھا تشکیالت منسجم کھ از زمان رژ کھ انقالب مردم برعلیھ 1356 سال در
ق میشدند  فعالیت داشتھ و حتی توسط رژیم پھلوی ھم تشویاجازه در ایران 32 مرداد 28کودتای 

.بودندگروھھای مذھبی 
 گروھا و انجمن ھای  ھزاران گروه قرائت قرآن، تجمعات مسجدی و روضھ خوانی و دیگر میاندر

. بقیھ قرار داشتند و حجتیھ در راسمعتلفھ جمعیت  و غیره، اسالمیئیدانشجو

ت بودند و در  خمینی و از موثرین در نھض گروه کھ پیرو3ی از ائتالف اسالمیت موتلفھجمع
ی، اافراد شناختھ شده امروز مثل رفسنجانی، خامنھ . شمسی شکل یافت1340 او در سال منزل

.داشتندمطھری، بھشتی و تعدادی دیگر از سران بعدی جمھوری اسالمی در این گردھمائی حضور 
یھا و ھیات ناصفھاموتلفھ یعنی ائتالف کننده کھ اشاره بھ ائتالف گروه ھای مسجد شیخ علی، ھیات 

.موید دارد
نیز شناختھ می شد ...یتھای موتلفھ اسالمی و جمعین تشکل کھ با نامھای ھیاتھای موتلفھ اسالمی و ا

اصل مبارزاتی خود را بر مبارزه . اساسی داشت نقشخرداد 15در شکل گیری و ھدایت قیام 
 نمود و با ترور حسنعلی ینی شاخھ نظامی آن آغاز بھ کارخمپس از تبعید.سیاسی نھاده بود

مھم ترین اقدام نظامی خود )یتوالسیون را بھ تصویب رسانده بودکاپنخست وزیر شاه کھ (منصور 
.نمودرا در کارنامھ ثبت 

 اصلی بود و پس از پیروزی انقالب برخی از گردانانین تشکل در سالھای اوج نھضت از صحنھ ا
با شکل گیری حزب جمھوری اسالمی فعالیت خود .اعضای آن در شورای انقالب عضویت یافتند

 کمرنگ شدن فعالیتھای آن با اجازه خمینی بھ فعالیت با نام بارا درون این حزب دنبال نمودند و 
.دادندخود ادامھ 

.تغییر نام داد"یاسالمحزب موتلفھ " در ھفتمین مجمع عمومی خود بھ 1382 در دیماه سال مؤتلفھ
ی، رجایی ، باھنر، عراقی، مطھر دکتر بھشتی و تشکل می توان بھ چھره ھای موثر این از

اشاره ... اسالمی، درخشان و نژاد،الجوردی، اندرزگو ، بخارایی، امانی، صفارھرندی، نیک 
یب اهللا عسگراوالدی، اسد اهللا بادامچیان، حبازمیان چھره ھای سیاسی موجود نیز می توان از .کرد

 کاظم انبارلویی، حسین انواری، فاطمھ پرورش،ترقی، علی اکبر محمد نبی حبیبی، حمیدرضا 
. شھرستان دفتر دارد160یش از باین حزب ھمینک در .نام برد...رھبر و 

. بھ وسیلھ یک روحانی شیعھ بھ نام شیخ محمود حلبی تأسیس  شد١٩۵٣ سال در حجتیھانجمن
 مبارزه با نفوذ بھائیت، جلوگیری از انجمن حجتیھ یک سازمان ضد بھائی است کھ ھدف اصلی آن،

. و نابودی کامل آن بودآنگسترش 
 سایھ ظھور مھدی، امام دوازدھم شیعیان، میسر در حجتیھ ایجاد حکومت اسالمی را تنھا انجمن

 و مبارزان انقالبی کھ معتقدبودند بھ علت حمایت انجمنمی دانست و بھ ھمین علت بین اعضاء 
 رشد کرده اند؛ با رفتن شاه، بھائیت نیز از بین خواھد رفت، آنھائیان، حکومت شاه ایران از بھا

.داشتاختالف وجود 
ی از سران نظام، ارگانھا و نھادھا، روح اهللا خمینی پاره ا باال گرفتن اختالف میان انجمن حجتیھ و با

. انحالل انجمن حجتیھ شدخواھان١٣۶٢در یک سخنرانی در سال 
 فعالیت ھایی در جھت ایجاد تفرقھ بین شیعھ و سنی گروهت معتقدند کھ این ی مقامات رسمی دولبرخ

. اکنون مصباح یزدی از رھبران این انجمن میباشد.انجام می دھند
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مرجع تقلید )١٣۶٨ خرداد ١٣-١٢٨١ شھریور ٣٠(ینیخمید روح اهللا مصطفوی موسوی س
.یان گذار نظام جمھوری اسالمی ایران استبنشیعھ، 

وی در پنج ماھگی پدر خود را از . احمدی بودھاجر پدرش سید مصطفی موسوی و نام مادرش نام
. پرورش یافتعمھ اشدست داد و تحت سرپرستی مادر و 

 اما خود تصریح کرده است، کھ تاریخ صحیح است،١٢٧٩ سال تولد وی طبق شناسنامھ سال گرچھ
سن او . ثبت شده است١٣۶٨ خرداد ١۴ در روز رسمامرگ او . است١٢٨١ شھریور ماه ٣٠آن 

ی با شرکت وسیع ھوادارانش صورت گرفت و انعکاس وتشییع جنازه . سال بود٨٧در آن ھنگام 
.جھانی زیادی داشت

.یھ، سعیده، و احمد ھستندفھم وی مصطفی، صدیقھ، فریده، لطیفھ، فرزندان
 بنحوی جرقھ انقاالب بود کھ  مذھبیون وتظاھرات باعث شروع 1356ب خمینی در سال َسیعھ َنشا

 پایھ اظھارات ادوارد ویلت، پدر بزرگ پدری وی سید بر:روزنامھ کیھان این مطلب را منتشر کرد
.ینتور در منطقھ بربنکی در اوتارپرادش، ھندوستان بودکاحمد موسوی ھندی، زاده روستای 

بود کھ »سیدمحمد« بھ نام  یکی از علمای نیشابوراوجد : دیگری نیز ھست کھ عنوان می کندنظر
٨۴ خرداد ١٢عمادالدین باقی در ویژه نامھ مورخ .یدگزبھ ھندوستان رفت و در دھلی اقامت 

:گفتھ استروزنامھ شرق 
یعیان، سنت شجره نویسی برای سادات مرسوم بوده و بدین وسیلھ ش نگذاریم کھ چون در میان ناگفتھ

سیادت حضرت .ز ائمھ شیعھ کم وبیش ثبت می شده  استیدن آنھا بھ یکی ارسسلسلھ نسب سادات تا 
 امتیازی محسوب می شد کھ راه گمانھ زنی و شناخت در شجره نامھ و خاندان ایشان نظرامام از این 

. می کردھمواررا 
ق . ه٧۶۶ کھ طبق نظر یکی از نسابیون در سال استیکی از روایات مذکور در این مورد چنین 

یدعلی ھمدانی بھ سرپرستی سیدحیدر موسوی صفوی سف عارف بزرگ کاروان کوچکی از طر
 عازم کشمیر می  شوند تا ، جنگ و خون گرفتار بودواردبیلی از ایران کھ آن زمان در شورش 

یدحیدر داماد و خواھرزاده میرسیدعلی ھمدانی بود کھ میرسیدعلی ھمدانی با س.اسالم را تبلیغ کنند
 از مادر بھ امام حسین می رسد و این سید حیدر جد اعالی امام  واسطھ١۶ پدر و از واسطھ ١٧

و اما روایتی کھ بیشتر از ھمھ مشھور شده این است کھ سلسلھ نسب امام خمینی بھ ...است
در زمان شاه سلطان حسین صفوی، یکی از علمای نیشابور بھ نام .یرحامدحسین می رسدم
 و درآمدندفرزندان وی در مناصب دولتی .ت گزیدبھ ھندوستان رفت و در دھلی اقام»یدمحمدس«

یر بھ عتبات کشماحمد چندی پس از شھادت پدرش دین علیشاه، از سید...کم کم اھمیت پیدا کردند
بھ این )ی قمریھجر٢۵٠ تا ١٢۴٠در حدود سال ھای (شاید این سفر .نجف و کربال عزیمت کرد

ی پدر را پر کند و ھم خالو بتواند در آتیھ جای منظور بوده کھ ھم از خصومت ھا در امان باشد 
 بھ سرعت بھ مقامات علمی واالیی نائل داشتھاو بھ دلیل حافظھ نیرومندی کھ .تعالیم دین را بیاموزد

او در نجف با افراد مھاجر آشنا .یافت می کنددرمی شود و از مراجع وقت نجف اجازه اجتھاد 
از »فراھان«یا »فرفھان«یوسف خان است کھ اھل روستای می شود کھ یکی از آنھا فردی بھ نام 

.بوده استتوابع خمین 
محتوای این مطلب پیش تر ( او را در ھند تأیید کرده استحضور پایھ خاطرات آیت اهللا پسندیده نیز بر

 وسیلھ روزنامھ اطالعات، در دوران حکومت پھلوی چاپ شده بھ١٣۵۶ دی ١۶نیز در تاریخ 
):بود
ید مرتضی ھندی سابق و پسندیده فعلی در نظر نداشتم و سدمھ می نگارم؛ با این کھ من ی مقبرا

یندگان درآیم و در خودم صالحیت و لیاقت مطلب نگاری را گوندارم در عداد نویسندگان و یا 
 لزوم و شاید تکلیف الھی و شرعی موظف باشم مختصری از ونیافتھ ام ولی بر حسب ضرورت 

 و گرامم حضرت امام خمینی مرجع عالی قدر تقلید کوچکباالخص برادر نسب نامھ خودم و 
 مسلمین ایران و ممالک و ملل اسالمی و مستضعفین دنیا مقاماکثریت قاطع تشیع و رھبر عالی 
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 قطعیھ و شواھد موجود دریافتھ ام یا با قرائن و ادلھ تماس داشتھ و با ورا تا آنجا کھ در نظر دارم 
مارات برایم ظن حاصل شده با توجھ بھ مشھودات ھشتاد و چند سالھ و معلومات ین اھمچنشواھد و 

ص ی ترھا خودم از قبالھ ھا و مھرنامھ ھا و نوشتھ ھای موجود و اطالعات و گفتارھای بزرگ خا
فامیل و اقوام کھ در حافظھ ام مانده بدون تعریف و تمجید یا تنفیذ و تکذیب و یا اغراق و طرفداری 

یانًا دشمنان احتمالی و یا یقینی، از اح اقارب یا طرد و رد افراد ناموافق یعنی مخالفین و از اقوام و
یسم و خداوند را بھ شھادت می طلبم کھ عالقھ بنوروی نھایت صحت و حقیقت برای ضبط در تاریخ 

 افراد و جماعت در احوال من سال ھای سال است تأثیرباو دوستی با اشخاص و یا کدورت و نقار 
 مخالف جز راه راستی و عدل و حق و انصاف طریق دیگری وخالف گویی را زدوده و با موافق 

.در پیش ندارم
١٣٢٠بیستم جمادی الثانی ( ھجری شمسی ١٢٨١ شھریـور ٣٠ینی بھ گفتھ خود در روز خم

وی. خمین از توابع اراک ایران بھ دنیا آمدشھرستاندر ))میالدی(١٩٠٢ سپتامپر ٢١)/قمری(
 دو برادر و یک خواھر بزرگ تر داشت، کھ عبارت اند از او.کوچک ترین فرزند خانواده اش بود

مرتضی کھ بھ آیت اهللا سید مرتضی پسندیده معروف بود، تا پس .خانممرتضی، نورالدین و آغازاده 
، نورالدین نیز کھ روحانی بود و بھ سید نورالدین ھندی شھرت داشت.بوداز مرگ خمینی زنده 

واقع در خیابان انقالب یا چھار ( و در قبرستانی قدیمی بھ نام گلزار شھدای قم مردپیش از انقالب 
در قم قرار دارد، بھ خاک سپرده شد کھ اکنون نیز سنگ قبر او با ھمین نام مشخص )مردان

.ی باشدم
نکھ چنـد سید مطصفی پـس از آ.یرزای شیرازی بودم سید مصطفی مـوسـوی از معاصریـن پـدرش

ی را فـرا گرفتھ و بھ درجھ اجتھـاد نایل آمـد، بـھ اسالـمسال در نجف اشـرف علـوم و معارف 
۵در حـالـی کھ بیـش از . مردم و مرجع آنان در امـور دینـی بـودپناهایـران بازگشت و در خمـیـن 

 بھ اراک با گلولھ ینی نمی گذشت، خوانین خمین سید مصطفی را در مـسیر خمـیـنخممـاه از تولد 
رھـسـپار شـدند و بر )دار الحکـومھ وقت( او بـرای اجرای حکـم قصاص بھ تھران بستگان.کشتند
.ی عـدالت اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردداجرا

صاحبـھ «، عمھ اش »بانـو ھاجر«ی مادرش سرپرستی دوران کـودکـی و نـوجـوانی را تحت و
عمادالدین باقی درباره .سپری کرد»ننھ خاور«یھ اش داقجـو بـود و کھ بانـویی شجاع و ح»خانم

:آنھا می گوید
 تحت تربیت عمھ اش صاحب خانم قرار گرفت و بود، اهللا کھ آخرین و کوچک ترین فرزند روح«

ننھ خاور دایھ ... پدرش را از زبان او شنیده بودشھادتگویا بارھا خاطرات مربوط بھ زندگی و 
او کھ در شیر دادن بھ خمینی بھ ھاجر یاری می رساند، . بودروزگارز از زنان نادر روح اهللا نی

». حتی از روی اسب تیراندازی می کرد و بھ ھدف می زدواسب سواری ماھر بود 
ھمچنین با توجھ بھ جایگاه . شدبزرگ متمولنسبتًا در خانواده ای اھل علم و دین و روح اهللا

.ودکی مورد توجھ و احترام مردم خمین و کمره بودی از کوخانوادگی خمینی، 
یران و از جملھ خمین تقریبًا مدرسھ بھ شکل امروزی ا قرن سیزدھم خورشیدی در بیشتر مناطق در

 تربیت و تحصیالت فرزندان خود اھمیت می دادند، آنھا را بھوجود نداشت و آن گروه از مردم کھ 
تبعًا خمینی نیز . نوشتن و قرآن و ادبیات فارسی بیاموزند خواندن وتابھ مکتب خانھ می فرستادند، 

، گلستان و بوستان سعدی و چند »عم جز«بھ فراگیری »مال ابوالقاسم« شد و نزد فرستادهبھ مکتب 
. ادبی دیگر پرداختکتاب
ھ اما با توج.ی خواستند بھ تحصیل ادامھ دھند، بھ اراک می رفتندم از اتمام این دروس کسانی کھ پس

 و اوضاع آشفتھ کشور، دیگر امکان مسافرت بھ اراک برای نوجوانان اولبھ وقوع جنگ جھانی 
این . خمین تصمیم گرفتند، مدرسھ ای بھ سبک مدارس جدید ایجاد کنندبزرگانلذا .وجود نداشت
 داشت، کھ یکی مدیر بود و سر کالس درس ھم می رفت و یکی دیگر از آنھا بھ نام معلممدرسھ سھ 

آقا شیخ «.یرزاعلی خان، معلم زبان فرانسھ و یک فرد معمم نیز معلم زبان فارسی بودم
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 آن برعالوه .خمینی نیز بھ این مدرسھ رفت. عموی مادر خمینی نیز معلم شرعیات بود»فضل اهللا
 این معلم نام.خانواده وی کھ از وضع مالی خوبی برخوردار بودند، برایش معلم سرخانھ گرفتند

 پسندیده برادر بزرگ اهللاآیت .بود و در غیاب او مادرش بھ شاگردان درس می داد»ارالعلماافتخ«
 نزد مادرش ھیات، نجوم و حساب منخمینی می گوید سواد مادرش بیشتر از خود افتخارالعلما بود و 

ا نزد  تمام کرد، درس مقدمات رافتخارالعلماخمینی پس از آن کھ مقطع ابتدایی را نزد .می خواندم
شوھر خواھر روح اهللا نیز منطق را بھ او »ینجفحاج میرزا «.شروع کرد»محمدمھدی داعی«

.تدریس کرد
 کھ ھم زمان با نوجوانی ١٣٠٠ تا ١٢٩٠ی سال ھایط اجتماعی و سیاسی ایران و خمین در شرا

درت یافتھ  مرکزی ضعیف شده بود و خوانین محلی قحکومت.روح اهللا خمینی بود، بسیار آشفتھ بود
عالوه بر آن در جای جای کشور اشرار دستجات مختلفی .شدندبودند و بانی مرگ پدر خمینی نیز 

لذا مردم از کودکی و .ی ھا حملھ کرده و مردم را غارت می کردندآبادتشکیل داده و بھ شھرھا و 
یگانگان مبارزه ی یافتھ، می آموختند کھ برای حفاظت از خود با اشرار و بسلحشورنوجوانی روحیھ 

:ینی خود درباره دوران کودکی و نوجوانی اش می گویدخم.کنند
بودیم و »رجبعلیھا«بودیم، مورد ھجوم »یھازلق«ما مورد ھجوم ... از بچگی در جنگ بودممن

 تقریبًا شاید اوایل بلوغم بود، بچھ بودم، دور این کھخودمان تفنگ داشتیم و من در عین حال 
 و اینھا می خواستند ھجوم کنند و غارت کنند، آنجا می رفتیم، ماتھ بودند در محل سنگرھایی کھ بس

ما در ھمان محلی کھ بودیم یعنی خمین کھ بودیم، سنگربندی ...ی کردیممسنگرھا را سرکشی 
بچھ شانزده ھفده سالھ، ما .منتھا من بچھ بودم بھ اندازه بچگی ام. تفنگ داشتمھممن .می کردیم

 بودند و کھما سنگر می گرفتیم و با این اشراری ...مان بود و تعلیم و تعلم ھم می کردیم دستتفنگ
یک دفعھ ھم ... بودمرجھرج و .حملھ می کردند و می خواستند بگیرند و چھ کنند مقابلھ می کردیم

ما ھم جزء آنھا. گرفتنددستیک محلھ خمین را گرفتند و مردم با آنھا معارضھ کردند و تفنگ 
».بودیم

 شد و ھرچند ایران اعالم بیطرفی کرده بود، آغازینی سیزده سال داشت کھ جنگ جھانی اول خم
 جنوب و غرب وارد ایران شدند و کشور را مورد شمال،لشکریان روسیھ، بریتانیا و عثمانی از 

ه  چگونھ در نبود حکومت مقتدر مرکزی فوجی از سپابود،تاخت و تاز قرار دادند و وی شاھد 
وی خود خاطره جنگ جھانی اول را . و تاز قرار دادندتاختروس در مسیر خود خمین را مورد 

:ی گویدماو .بھ یاد می آورد
 کوچک بودم لکن مدرسھ می رفتم و سربازھای من... ھر دو جنگ بین المللی را یادم ھستمن«

ما . آنھا را آنجا می دیدم ما داشتیم، در خمین، منکھرا در ھمان مرکزی ]روسیھ تزاری[شوروی 
». بین المللی اولجنگمورد تاخت و تاز واقع شدیم در 

.یع شد و عمھ و سپس مادرش مردندشاینی پانزده سال داشت، کھ وبا در ایران خم
حاج میرزا نجفی «ی را شروع نمود و نزد مقدماتدروس تحصیل »)دایی(محمد مھدی «ینی نزد خم

ی سیوطی و شرح باب حادی عشر و منطق و مرتضبرادر بزرگش مقدمات منطق و نزد »خمینی
.آموختمقداری از مطول را در خمین 

 داشت برای ادامھ تحصیل علوم دینی بھ حوزه سال١٩در حالی کھ خمینی .ش. ه١٢٩٨ سال در
در آن زمان روحانیون مطرحی ھمچون آیت اهللا .ی کندماراک می رود و در مدرسھ سپھداری اقامت 

 این مدرسھ تدریس می کرده اند و غیر از روح اهللا خمینی دردالکریم حائری یزدی مرجع تقلید عب
وی .یگانی و احمد خوانساری بھ دانش افزایی مشغول بوده اندگلپاطالبی نظیر سیدمحمدرضا 

ی از منطق، مطول و سیوطی را در خمین نزد برادر بزرگش مرتضی مقدارباوجود آن کھ قبًال 
 ابتدا بھ درس شیخ محمد گلپایگانی می رود تا دوباره منطق بیاموزد و در اراکود، اما در خوانده ب
رفتھ و مطول را فرا »شیخ محمدعلی بروجردی«و نیز نزد . بیشتری یابدتبحراین فن 
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خمینی در این ایام در اراک منبر ھم . آقای شیخ عباس اراکی شرح لمعھ را می خواندنزدمی گیرد و 
. استی رفتھم

 کوچ کردن بھ قم بود و می خواست در کنار آمادهعبدالکریم حائری .ش. ه١٣٠٠ نوروز سال در
در قم عده ای از روحانیون . کھ اساس حوزه علمیھ قم شدکندمقبره معصومھ مدرسھ علمیھ ای دایر 

قتی او بھ قم تبعًا و. می آیند و می خواھند کھ وی در قم ماندگار شوداوبویژه محمدتقی بافقی گرد 
. او و طالب حوزه اراک ھم غالبًا روانھ قم می شوندشاگردانمی آمد، 

یری یزدی روح اهللا نیز رھـسپار حـوزه علمیھ قـم گردید و حای پـس از کوچ کردن عبد الکریـم اندـک
وی .یلی علوم حـوزوی را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـی کردتکمبھ سرعت مراحل تحصیالت 

محمـد علـی ادیب «را نزد آقا مـیـرزا )در علـم معانی و بیان(مطـولمباحث کـتاب باقیمانده 
 را نزد آیت اهللا سید محمد تقـی خـوانساری و بیشتر نزد آیت اهللا سـیـد عـلی سطحو دروس »تھرانـی

ین ھمچن.ی آموزدمیثربی کاشانی و دروس خارج فـقـھ و اصـول را نزد عبدالکریـم حایری یزدی 
را نزد او و آقا میرزا علی )حسابھیئت، (سفھ را از حاج سید ابوالحسن قزوینی و ریاضیات فل

 ھفت سال از آقامیرزا محمد علی مدتاکبر یزدی آموخت و عمده علوم معنوی و عرفانی را بھ 
.آبادی بوده فراگرفتشاه

، دختر محمد »انقدس ایر«معروف بھ »یجھ ثقفیخد« خورشیدی با خانم ١٣٠٨ در سال روح اهللا
.ثقفی تھرانی ازدواج نمود

:ی گویدم خمینی در بیان خاطراتش روح اهللا
 بھ تدریس معقول و عرفان و سطوح عالیھ اشتغال مدتھا قبل از آمدن آقای بروجردی عمده از«

ی آقایان مثل مرحوم آقای مطھری بھ تدریس خارج فقھ تقاضااصول و فقھ بود پس از آمدن او بھ 
 و این اشتغال در طول اقامت قم و مدت اقامت نجف مستدام بازماندمم و از علوم عقلیھ مشغول شد

».بود
ینی بھ ھم پیوستھ است و مباحث درسی فقھی وی نیز خم چند فعالیت ھای علمی و سیاسی روح اهللا ھر

ھ  در این بخش بھ فعالیت ھای مشخصًا سیاسی وی پرداختاماآمیختھ با مباحث سیاسی بوده است، 
. بخش والیت فقیھ آورده شده استدرمی شود و مباحث نظری سیاسی 

 شرایط خاص سیاسی و اجتماعی با مسألھ حکومت و علت خمینی از کودکی و نوجوانی بھ روح اهللا
 وجود ستم قدرت ھای محلی خمین بھ مردم و بخصوص تماماو با .قدرت سیاسی درگیر بوده است

 ایران را در خالل دو جنگ جھانی توسط قوای روسیھ و شغالاھمچنین .خانواده خود را چشید
لذا تبعا امر سیاست، قدرت و حکومت برای او اھمیت ویژه ای .کردانگلیس از نزدیک مشاھده 

.یافتھ است
 با امر سیاست و حکومت در معنای خاص ١٣٠۶تا١٣٠٠ بھ ظاھر نخستین بار طی سال ھای اما

 داشت، اما درشکھ کرایھ می کرد و بھ تھران اشتغال بھ تحصیل وی ھر چند در قم.آن مواجھ شد
 شورای ملی گوش فرا دھد و بشدت تحت تأثیر شخصیت مجلسمی آمد، تا بھ نطق ھای مدرس در 

ص او شاھد درگیری .مدرس بود .یاسی بین مدرس و رضا شاه بودسبخصو
 جدی تر شد و در ١٣۴١ سال ید روح اهللا خمینی ازس با اقدامات محمدرضا پھلوی توسط مخالفت

 شاه و نتایج اعالم شده در آن، بھ ایراد سخنرانی و حکومتواکنش بھ رفراندوم انجام شده توسط 
دولت اعالم .ی او رفراندوم برگزار شده را نمایشی خواندسخنراندر این .نصیحت شاه پرداخت
شده توسط شاه رای مثبت داده  از مردم ایران بھ تغییرات پیشنھاد درصد99کرده بود کھ بیش از 

 خاطر مخالفت با قانون کاپیتاالسیون و بھ اتھام اقدام علیھ امنیت کشور بھ بھ١٣۴٣در سال.اند
چرا کھ بر اساس قانون، دستگیری و .تبعید شد)ترکیھ، عراق و در نھایت فرانسھ(یران اخارج از 

ی بھ سخنرانبعید با ارسال نوارھای در طول دوران ت.ی نمودن مراجع تقلید منع شده بودزندان
یران ا بھ ١٣۵٧ بھمن ١٢ سال در ١۴رھبری فکری انقالب می پرداخت و سرانجام پس از 

.بازگشت
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 میلیونی خود کھ از سراسر ایران بھ تھران آمده ھوادارانی در روز بازگشتش بھ ایران در میان و
او با .م پادشاھی را بھ چالش کشیدی پرداخت و مسئولین نظاسخنرانبودند، در بھشت زھرا بھ 

من !...می زنم)شاپور بختیار(من توی دھن این دولت «:یونی مستقبلینش گفتملاشاره بھ جمعیت 
متن،آرشیو (با وجود این کھ در آرشیوھای سخنرانی .»یبانی این ملت دولت تعیین می کنمپشتبھ 

ی او سخنران برخی ادعا می کنند در این وجود ندارد،...بحث در مورد آب و برق و )آرشیو صوت
. ایرانیان مقرر کردھمھبرق و آب را مجانی اعالم کرد و پول نفت را بھ عنوان جیره ماھانھ برای 

برق، گاز، نفت، بنزین ( میلیارد دالر یارانھ انرژی ۴٢ این وجود، ھم اکنون دولت ایران بیش از با
ضمنًا . درصد تولید ناخالص ملی است١٠تی کشور و  نفدرآمدپرداخت می کند کھ معادل ...)و 

ین مجانی و کل انشعابات برق و آب شھر و روستایی و مساجد مشترک درصد ٢٠ھزینھ برق برای 
.ی شودمنیز مجانی محاسبھ 

ین سنگر مقاومت نیروھای شاھنشاھی شکستھ آخرشاھنشاھی،  روز بعد بھ دنبال شکست گاردده
ید و او بھ عنوان رھبر این انقالب زمام امور را در گردور رسمی پیروز شد و انقالب ایران بھ ط

. نامیده می شود و ھر سالھ جشن گرفتھ می شودفجراین ده روز، دھھ .دست گرفت
 دادگاھھای انقالب مسئول محاکمھ مسئولین ١٣۵٧ بھمن ٢۴ دستور سید روح اهللا خمینی، در با

. ای با رای این دادگاه در روزھای نخستین اعدام شدندعده امنیتی نظام پادشاھی گشتند و-اجرایی
اینھا، «:ی غربی حقوق بشر، سید روح اهللا خمینی اینگونھ پاسخ دادنھادھادر پاسخ بھ سازمانھا و 

اصل این است کھ . محکومند و باید بھ عنوان محاربھ از روی زمین برداشتھ شوندبلکھمتھم نیستند 
».یم چون اینھا محکومندینھا را محاکمھ نکناما 

 برای نوشتن قانون اساسی جدید، برگزاری مؤسسان مجلس سنا، دستور بھ تشکیل مجلس انحالل
در . جمھوری اسالمی، در دستور کار قرار گرفتنظام برای برقراری ١٣۵٨ھمھ پرسی فروردین 

بھ جمھوری  درصد مردم ٩٨/٢ انجام گرفت، بیش از ١٣۵٨ فروردین ١٢ پرسی کھ در این ھمھ
من ...«:یت اهللا خمینی در پیامی، این پیروزی را تبریک گفتآ.دادند»آری«اسالمی ایران، رأی 
 در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقھ ندارد کھ سرتاسر مملکت با شوق و کھبھ دنیا اعالم می کنم 

یختھ و رژیم  عالقھ بھ صندوق ھا ھجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن روشعف و عشق 
»جمھوری اسالمی ایران«این روز، روز »...ی ھمیشھ بھ زبالھ دان تاریخ دفن کنندبراطاغوتی را 

شدهصادق طباطبایی می گوید کھ از مردم خواستھ .یده می شود و ھر سال جشن گرفتھ می شودنام
 شد کھ معلومھ ھای بود کھ اگر نظام دیگری را مد نظر دارند، پشت برگھ بنویسند، و با بررسی برگ

تنھا چند صد نفر چنین کرده اند
:کمی از سخنان آقای خمینی قبل از روی کار آمدن رژیم 

-13571 ابان 11 در پاریس،خبرنگاران با گفتگو. در اظھار نظر خودش آزاد استبشر
1357 ابان 11گفتگو با خبرنگاران در پاریس،.آزادندمطبوعات در نشر ھمھ حقایق و واقعیات 

صحیفھ .استشکل حکومت ما جمھوری است، جمھوری بھ معنای این کھ متکی بھ آرای اکثریت 
517،صفحھ 2نور،جلد

1357 دی 24 پاریس،درگفتگو با خبرنگاران .اختیارات شاه را نخواھم داشت
1357 آبان 12گفتگو با خبرنگاران،.من ھیچ سمت دولتی را نخوھم پذیرفت

یگری دروحانیون شغلشان چیز کھ روحانیون متکفل حکومت خواھند شد،ین چیزی نگفتھ ام چنمن 
 در پاریس1357 دی 26-140،صفحھ 3صحیفھ نور،جلد .است

در . گذاشتخواھدحکومت اسالمی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با ھر نوع سانسور 
1357 آبان 4مصاحبھ با خبرگزاری رویترز،

ید بھ دست خودش باحقوق بشر این است کھ سرنوشت ھر آدمی .تعقل این اسقانون این است،
1/11/1357مصاحبھ با خبرگزاری ھا،.باشد
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یش قاضی می رود و قاضی پباشد،در حکومت ما اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشتھ 
 پاریسدر1357 آبان 17مصاحبھ با خبرگزاریھا .او را احضار می کند و او ھم حاضر می شود

.نکشندآنھا را  می خواھیم کھ برای این کھ یکدستھ می گویند مرگ بر فالن کس،را حکومتی ما
 در پاریس1357 آبان 12مصاحبھ با خبرنگاران،

مصاحبھ با روزنامھ .بوداقلیت ھای مذھبی بھ بھترین وجھ از تمام حقوق خود برخوردار خواھند 
 در پاریس1357 آبان 16یگل،اشپ

،صفحھ 5صحیفھ نور،جلد .اسالمی آزادند و حقوق آن ھا مثل حقوق مردھا استزن ھا در حکومت 
70

از یھودیانی کھ بھ اسراییل رفتھ اند دعوت می کنیم بھ وطن خود بازگردند،با آن ھا کمال 
 در پاریس1357 دی ماه 1،سخنرانی اختصاصی .ی خواھد شدخوشرفتار

 در پاریس1357 آبان 5سخنرانی .تاولین چیزی کھ برای انسان ھست آزادی بیان اس
306، ص11 جامام،خمینى، صحیفھ !یھ با یک دروغ از مقام خود برکنار می شودفق

ـ  آیت اهللا جوادی آملی، محمدجواد الریجانی و 1367 دی 11 میالدیـ  1989 اولین روز سال در
را خطاب بھ میخائیل گورباچف  سوی آیت اهللا خمینی نامھ ای ازمرضیھ حدیده چی  دباغ بھ نمایندگی 

رھبر ایران در این نامھ نسبت بھ مرگ کمونیسم .یم وی کردندتسلآخرین رئیس جمھور شوروی 
.دادھشدار 

: این پیام آمده استدر
 از این پس کمونیسم را باید در موزه ھای تاریخ کھ آقای گورباچف، برای ھمھ روشن است جناب

یسم جوابگوی ھیچ نیازی از نیازھای واقعی انسان ارکسمسیاسی جھان جستجو کرد؛ چرا کھ 
 مادیت نمی توان بشریت را از بحران عدم اعتقاد بھ معنویت، بانیست؛ چرا کھ مکتبی است مادی، و 

. بشری در غرب و شرق است، بھ در آوردجامعھکھ اساسی ترین درد 
زی خبر در مسکو از اینکھ ، طی مصاحبھ ای با خبرنگار واحد مرک١٣٧٨ سال در بعدھا گورباچف

. روز بنیانگذار جمھوری اسالمی ایران بی اعتنائی کرده بود، اظھار تأسف کردآنبھ ھشدارھای 
:ین مصاحبھ اظھار کرداوی در 

 کردم کھ شخصی کھ این پیام را نوشتھ بود متفکر و احساسی کھ من این پیام را دریافت کردم زمان
 از مطالعھ این پیام استنباط کردم کھ او کسی است کھ برای من.دلسوز برای سرنوشت جھان است

اگر ما پیشگویی ... من انقالب اسالمی را بیشتر بشناسم و درک کنماستجھان نگران است و مایل 
.یمنبودینی را در آن پیام جدی می گرفتیم امروز قطعًا شاھد چنین وضعیتی خمھای آیت اهللا 

 خمینی، برای محاکمھ مقامات نظام شاھنشاھی پھلوی، روح اهللاد  از انقالب ایران بھ فرمان سیپس
.. شرع دادگاھھای انقالب منصوب شدحاکمصادق خلخالی بھ عنوان 

 کھ طی - از انفجار دفتر حزب جمھوری اسالمیپسید روح اهللا خمینی در یک سخنرانی دو روز س
ھای برجستھ نظام جمھوری اسالمی  نمایندگان و شخصیتوزرا، تن دیگر از ٧٢آن آیت اهللا بھشتی و 
: چنین گفت٩/۴/١٣۶٠یخ تار در -ایران بھ قتل رسیدند

 رئیس زندان ھستند و اشخاصی کھ زندانبان ھستند کھ یک کلمھ بھ برادران دادگاه و کسانی من
 یک جنایتی واقع شد، اینھا آرامش خودشان را از دست بدھند و کھمی گویم و آن اینکھ اینطور نباشد 

یانی کھ االن ھستند، ولو این زندانیان از ھمین گروه ھای فاسد باشند، با زندانای ناخواستھ با خد
لکن دادگاھھا احکام را با دقت .با آرامش و با احترام عمل کنند.یر انسانی عمل کنندغخشونت 

د بکنند، عمل یبابا قاطعیت ھرچھ .ی کنند، آنھا را بر محکمھ ھا بنشانند و ازشان استفسار کنندبررس
یلھ ھمین گروه ھا از بین رفتھ، وسکنند، لکن این طور نباشد کھ حاال از باب اینکھ یک دستھ از ما بھ 

 بھ خالف موازین اسالم رفتار کنند ناخواستھحاال ما در حبس با اشخاصی کھ محبوس ھستند خدای 
.ھمت را می زنندید بھ شما تھمت بزنند، تباو من می دانم نمی کنند، گرچھ آنھایی کھ 
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ی بود کھ طی آن تعداد نامعلومی از زندانیان واقعھ ا١٣۶٧ زندانیان سیاسی در تابستان اعدام
.شدند اعدام ١٣۶٧یاسی در زندان ھای جمھوری اسالمی در ایران در ماه ھای مرداد و شھریور س

سازمانصوص بھ طور کلی جرم زندانیان ھمکاری با سازمان ھای مخالف جمھوری اسالمی بھ خ
و "ارتداد"مجاھدین خلق ایران و ھمچنین طیف ھای مختلف گروه ھای چپ و کمونیست بود، اما 

 جرم برخی شمرده تنھابھ معنی رویگردانی از اسالم و عدم اعتقاد بھ خدا نیز بھ عنوان "الحاد"
.می شد
 بیش از دوازده ھزار نفر  نفر تا۶۵٨ متفاوت است و از مختلف قربانیان این واقعھ نزد مراجع تعداد

ی شودمتخمین زده 
:ی کند و چنین حکم می دھدماعالم »محارب«یت اهللا خمینی آنھا را آ
 معتقد نبوده و ھر چھ می گویند از روی حیلھ و نفاق اسالم آنجا کھ منافقین خائن بھ ھیچ وجھ بھ از«

جنگ آنھا و بودنمحارببا توجھ بھ  از اسالم ارتداد پیدا کرده اند، آنھاآنھاست و بھ اقرار سران 
ی جاسوس در شمال و غرب و جنوب کشور با ھمکاری ھای حزب بعث عراق و نیز آنھایککالس

ی و ضربات جھانآنھا برای صدام علیھ ملت مسلمان ما و با توجھ بھ ارتباط آنان با استکبار 
ی کھ در زندان ھای سراسر کسانناجوانمردانھ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمھوری اسالمی تا کنون،

». محکوم بھ اعدام می باشندومحاربکشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند، 

 قتل  برخی از شخصیت ھای سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمھوری اسالمی بھی زنجیره ایقتل ھا
 اطالعاتی کشور نسبت داده  ھفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران کھ بھ عواملدھٔھدر 

. گفتھ می شودشده است،
٣۵در آن بیانیھ با طرح نام .ی نشریات ارسال شدبرخ، بیانیھ ای با فکس برای ٧٧ آبان اواخر

نویسندگان این . افراد معاند و ضد انقالب نام برده شده بودبھ عنوانچھره سیاسی و ادبی، از آنان 
افراد، بھ  زودی کشتھ خواھند شد و بھ سزای اعمال خود خواھند  بودند کھ این کردهبیانیھ تأکید 

یدرس
برای مجازات )رئیس جمھور وقت( و وعده خاتمی قتل ھا توجھ بھ حساسیت شدید جامعھ نسبت بھ با

ی کمیتھ ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان خاتمعاملین آن، بالفاصلھ بدستور 
ی، معاون وزیر اطالعات و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانھ سرمدقضایی نیروھای مسلح؛ 

.ی مسئول پیگیری قتل ھا شدندملشورای عالی امنیت 
 برای تکمیل پرونده و محاکمھ تحویل بودند،ین کھ از مقامات رده باالی وزارت اطالعات متھم

ر نظر رھبر اداره یر بخش ھای قوه قضائیھ زیساکھ ھمچون (سازمان قضایی نیروھای مسلح شدند 
یتھ تحقیق خاتمی انحالل خود را اعالم نکردکماما بھ درخواست سازمان مذکور )می شود

 خاتمی، وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در محمد اثر پافشاری رئیس جمھور وقت ایران، بر
 کھ عده ای از اعضای آن وزارتخانھ در طراحیکرد طی اطالعیھ ای قبول ١٣٧٧ دی ١۵تاریخ 

.قتل ھا دست داشتھ اند
 انتشار چنین اطالعیھ ای، در یادداشتی پشت  پرده از)١٣٧٧ دی ١۴( سالم یک روز قبل روزنامھ 

:یت کرده بودرواقتل ھای زنجیره ای را اینچنین 
 بھ مرحلھ ای از انحراف و ضاللت رسیده باشند کھ قدرتی توان تصور کرد افرادی از درون نم

 بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم ھایی می توان بھ اسالم مشروعین نوع را انجام جنایاتی از ا
. و آن را تقویت کردخدمتو نظام اسالمی 

رود، و اعالم میدارد کھ در ی شیرازی نزد خاتمی میموسوی قبل از شروع قتل ھای زنجیره ای، مدت
ای را بھ قتل برسانند تا باعث دهخواھند ع تدوین است و میحالوزارت اطالعات سناریویی در 

.بشودسقوط دولت شما 
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 در ١٣٧٧ آذر سال ١ پروانھ اسکندری عصر ھمسرشو )رھبر حزب ملت ایران(یوش فروھردار
چندی بعد نیز در . با ضربات چاقو بھ قتل رسیدندتھرانمنزل شخصیشان واقع در محلھ فخرآباد 

.گر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده کشف شدیسنده دینو آذر، جسدھای دو ١٨ و ١٢روزھای 
.یگری ھم بھ وقوع پیوستدھای بالفاصلھ بعد از آن قتل

دیگر .ین قتل ھا را محکوم کرد و نفرت انگیز خواندایدمحمد خاتمی رئیس جمھوری اسالمی وقت س
 رضا خاتمی، دبیرکل جبھھ مشارکت ایران در یک محمد.گیری کردندمسؤولین نیز موضع

وی ھیچگاه چگونگی دستیابی اش بھ این . سخن گفتقاتالن قتل توسط ٨٠نرانی از انجام سخ
.اطالعات را روشن نساخت 

 دفتر رئیس جمھور رفتھ و اعتراف می کند کھ قتل ھا بھیموسوھا،  از بھ اوج خود رسیدن قتلبعد
انش نزد اطرافیانش پس از مدتی بی توجھی بھ او با اصرار وی سخن.گرفتھ استتوسط او انجام 

:کندھا را چنین بیان می و انگیزه قتلعلتیموسو. می شودواقعمورد قبول 
ای غیر از امام است و خاتمی ھم بھ دلیل این کھ  خامنھکھیل ما از اوضاع جاری روز این بود تحل
ھا  این قتلصدر است و مایلیون پشتیبان دارد، قدرتش بیشتر از بنیم میلیون رای آورده و بیست ٢٠

ای اندازیم و جنگ بین این دو منجر بھ شکست خامنھای می بھ گردن خامنھوشویم را مرتکب می
.ی خواھد شدخاتمدر مقابل 

 خاتمی، وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در محمد اثر پافشاری رئیس جمھور وقت ایران، بر
اعضای آن وزارتخانھ در طراحی  کھ عده ای از کرد طی اطالعیھ ای قبول ١٣٧٧ دی ١۵تاریخ 

.قتل ھا دست داشتھ اند 
ین اطالعیھ ای، در یادداشتی پشت  پرده قتل ھای چن روزنامھ  سالم یک روز قبل از انتشار اما

:بودزنجیره ای را اینچنین روایت کرده 
ھ  بھ مرحلھ ای از انحراف و ضاللت رسیده باشند کقدرتی توان تصور کرد افرادی از درون نم

 بدارند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم ھایی می توان بھ اسالم مشروعانجام جنایاتی از این نوع را 
. و آن را تقویت کردخدمتو نظام اسالمی 

 سالم، روح اهللا حسینیان، رییس مرکز اسناد روزنامھ پی بیانیھ  وزارت اطالعات و یادداشت در
نیروھای مرتکب قتل ھا، از « کیھان فاش کرد کھ مھ روزناانقالب اسالمی در گفت وگویی با 
این »چراغ«حسینیان با حضور در برنامٔھ تلویزیونی ».بوده اندطرفداران جدی رییس جمھوری 

بھ دنبال نمایش این برنامھ از صدا و سیما ، علی الریجانی، رییس .کردسخن را بار دیگر تکرار 
.لت منع شدیما از حضور در ھیأت دوسسازمان صدا و 

او با انتشار اطالعیھ ای بار دیگر . خود اصرار داشتسخنان این حال حسینیان ھمچنان در تکرار با
ناطق نوری ، رییس مجلس . ادامھ افشاگری ھایش در آینده خبر دادازاز مواضع خود دفاع کرده و 

 عنوان دگراندیش در  روحانیت مبارز شرق تھران تأکید کرد کھ افرادی بھباوقت نیز در جلسھ ای 
:ی قربانیان قتل ھای زنجیره ایبرخ. نفوذ کرده و بھ دنبال تسویھ حساب بودنداطالعاتوزارت 

یوش فروھردار
 اسکندری پروانھ
 مختاری محمد
 جعفر پوینده محمد

ید شریف مج
یدون فرخزاد فر

 رضا مظلومان دکتر
 مظفر بقائی دکتر

یروز دوانی پ
 صادق شرفکندیدکتر
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 عبدالرحمن قاسملو دکتر
 قائم مقامیفاطمھ
 کاظم سامی دکتر

ی اکبر سعیدی سیرجانی عل
یامک سنجری س
. ایستجداگانھ عده زیاد دیگری کھ الزمھ آن کتاب و

و مھدور الدم بودن )خروج از دین اسالم( حکم ارتداد صدور اقداماتی کھ تاثیر بین المللی داشت، از
. است١٣۶٧ آیات شیطانی، در سال کتابارش سلمان رشدی پس از نگ

: میتواند کتاب جداگانھ ای باشدھرکدامیع مھم در دوران حکومت اسالمی کھ وقا
. گیری سفارت آمریکاگروگان

. ھشت سالھجنگ
. شیمیائی عراق علیھ ایرانجنگ
وزی  و تا یکسال بعد از پیر قبل از انقالب بھ رھبری و زعامت مسعود رجوی،ین خلقمجاھد

، باصدام متحد شده  ایران و عراقبعد از شروع جنگ.انقالب بازوی نظامی حکومت اسالمی بودند
ونھ تنھا برعلیھ نیروھای ایرانی در جبھھ ھا میجنگیدند، بلکھ مسئول بسیاری از عملیات تروریستی 

.و خرابکاری داخل ایران تا بھ امروز بوده اند
 دیکتاتوری مرسوم و کاری عادیست، ولی ھیچ رژیمی موضوع شکنجھ ھرچند در تمام رژیمھای

در دوران ریاست .در جھان علنًا بھ آن اعتراف نمیکند و ھرگونھ شکنجھ ایرا انکار میکنند
جمھوری خاتمی کھ اکثریت مجلس با اصالح طلبان بود، قانون منع شکنجھ با اکثریتی بزرگ 

باستناد )وری اسالمی طبق قانون اساسیقانون گذار اصلی جمھ(ولی شورای نگھبان .تصویب شد
سیرت نبی و چندین حدیث، شکنجھ را اسالمی و بھ جھانیان اعالم نمودند کھ شکنجھ جزء الینفک 

.حکومت اسالمی بوده و خواھد بود
مشمئزکننده ترین شکنجھ کھ حتی در زندانھای عربستان و کره شمالی و برمھ ھم خبری از آن 

این کار شنیع از اول انقالب تا ھمین ماھھای اعتراض . جنسی میباشدبگوش کسی نرسیده، تجاوز
. در زندانھای ایران مرسوم بوده است88بھ انتخابات 

.تجاوز جنسی ننگین ترین صفحات کارنامھ جمھوری اسالمی میباشد
 کم سن رژیم اسالمی پای اهللا را ھم بمیان میآورد و بھ استناد قرآن کریم کھ میفرماید دختر باکره و

.را نمیتوان حد زد، لذا با تجاوز، راه را برای اِعمال حد شرعی ھموار میکنند
رئیس دو دوره قانون گذاری مجلس شورای اسالمی، آقای کروبی مدارک مربوط بھ این تجاوزات 

عالوه براین چندین دختر و پسر جوان در مقابل .را بھ دادگستری جمھوری اسالمی ارائھ کرد
ولی زندانبانان منکر .عات با از خود گذشتکی در مورد این تجاوزات شھادت داده انددوربین مطبو

.چنین چیزی ھستند
. و اعتراض ملیونھا نفر بھ نتایج آن88انتخابات خرداد 

.یرانا باالخره تغییرات اقتصادی و اجتماعی و

جدائی افغانستان و قفغاز اگر در دوران قاجار آخوندھای درباری با فشار بر شاھان بی لیاقت باعث 
از ایران شدند، در دوران رژیم جمھوری اسالمی، صدماتی کھ بھ این مملکت وارد شده بمراتب 

شرح تعدادی از این مصیبت ھا بھ قرار زیر .بیشتر و جبران ناپذیرتر از جدائی چند استان است
:است



371

رآمد کنونی استخراج نفت ایران بعلت موقعیت استثنائی جغرافیائی، باید درآمدی معادل د-١
.از ترانزیت نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان و باکو بھ خلیج فارس کسب میکرد

بیشتر از بیست و پنج سال است کھ منابع گاز ایران در حوزه مشترک ایران و قطر توسط -٢
قطر استخراج میشود و آن کشور بصورت یک قدرت صادراتی گاز در جھان مطرح 

.یران گاز از ترکمنستان وارد میکنداست در حالیکھ ا
االن حدود بیست سال است کھ رژیم با ھزینھ ای بیشتر از سی ملیاد دالر بھ دنبال تولید -٣

در حالیکھ یک نیروگاه بسیار مدرن گازی با ظرفیت .ھزار مگاوات برق در بوشھر است
لت بیچاره ھزینھ ھای سیاسی کھ م.ھزار مگاوات ارزشی حدود یک ملیارد دالر دارد

.ایران برای این پروژه پرداختھ است قابل حساب کردن نیست
 جنگ ایران و عراق و ادامھ آن بھ دالئل مذھبی برکسی پوشیده نیست و رقمی را برای -۴

.از دست دادن آنھمھ جانباختھ نمیتوان بھ حساب آورد
قام اول زنان احراز مقام اول معتادین بھ مواد مخدر در جھان بھ نسبت جمعیت، احراز م-۵

خودفروش بعلت فشار مالی در جھان بھ نسبت جمعیت، احراز مقام اول در اعدام بھ نسبت 
جمعیت در جھان، کسب مقام دوم یا سوم در رشوه خواری دولتی در جھان، ھمھ از 

.مصیبت ھای غیرقابل جبران و از نتایج این رژیم بی برکت اسالمی بوده است
یر شوروی اگر رژیمی غیر از این رژیم در ایران بود، شاید بعد از فروپاشی اتحاد جماھ-۶

ترکمنستان و آذربایجان بھ حوزه فرھنگی خود بازمیگشتند درحالیکھ عده ای شیر شتر و 
سوسمار خور ادعا بر سرزمینھای ایران دارند و از ھمھ مضحک تر آنکھ رئیس جمھور 

.و دست گردنشان می اندازندو رھبر رژیم اسالمی، شال و قبای آنان را بتن میکنند 
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 اساسیقانون

. نتیجھ تغییر حکومت ھا تغییر قوانین بوده وھستجھان طول تاریخ ایران و باید بگوئیم تاریخ در
. بر بابل کردحاکمی کورش بابل را فتح کرد قانون خودش را وقت
. بر ایران تحمیل کردرای چنگیز ایران را فتح کرد قانون خودش وقت
 احزاب و گروه ھا وقتی بھ سر کار میآیند، سعی دمکرات، مبارزات اتنخاباتی کشورھای ی درحت

. بکند در اجتماعشان اجرارامیکنند قوانین مورد نظر خودشان 
 دمکراتیک آمریکا در اینجاست کھ ممالک اجتماع بین ممالک تسخیر شده توسط چنگیز و فرق

ن تغییر میکرده در حالیکھ در آمریکا مجموعھ قوانین ینشاقواندوران چنگیز بھ یکباره اساس تمام 
یست سال از زمانیکھ اساس آن درست شده تکمیل و بازبینی و بھ دواجتماعی بمدت بیش از 

. و تعمیم داده میشوداصالحاقتضای مصلحت جامعھ 
 را  کھ شالوده و ساختمان و نظم اجتماعاست اساسیقانونین آنچھ در یک اجتماع مھم است بنابرا

ی، مقننھ و قضائی در حقیقت وظیفھ نگھبانانی قانون اساسی دارند کھ این اجرائسھ قوه .تعیین میکند
. ھمان قانون اساسی تعیین گردیده استطبقوظیفھ 

قانون .ی ترین سند حقوقی یک کشور و راھنمایی برای تنظیم قوانین دیگر استعال اساسیقانون
، ساختار، سلسلھ مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یف کننده اصول سیاسیتعراساسی 

ی اساسھیچ قانونی نباید با قانون . و تعیین و تضمین کننده حقوق شھروندان کشور استکشور،یک 
.مغایرت داشتھ باشد

 نظام حاکم است، قانونی کھ مشخص می کند قدرت کننده عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین بھ
 حاکم با آزادی ھا و حقوق افراد ملت چگونھ است و این قدرتمرکز است، روابط این در کجا مت

یھ، قوه مقننھ و قوه قضائیھ چھ اقتدارات و مسئولیت ھایی در برابر مجرقوای حاکمھ اعم از قوه 
.دارندملت 
 ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور وپرچم بر این قانون اساسی مضامینی مانند عالوه

 ھای فرھنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجھ برنامھاصول حاکم بر سیاست ھای اقتصادی، 
.قرار می دھد

است و در )Constitution(»کُنستیتوسیون«ی فرانسوبرگرفتھ از واژه »قانون اساسی«مفھوم
 امروزه .بکار می رفتھ است»مشروطیت«ی اما بھ معنای فرنگدوران جنبش مشروطھ با ھمین لفظ 

مثل ایران یا (ی برای اشاره بھ قانون اساسی دولت ھای حاکم فارسدر »قانون اساسی«واژه 
مانند اتحادیھ (یا ابَردولت ھا )مانند ایالت ھای آلمان، آمریکا یا ھند(دولت ھا، زیرمجموعھ )فرانسھ

 واژه ازی، معموال بکار می رود، در مورد نھادھای دیگر مانند اتحادیھ ھا و احزاب سیاس)اروپا
.استفاده می شود»اساسنامھ«
 میالدی نوشتھ شده و متعلق بھ ١۶٠٠ی شود در سال میمی ترین قانون اساسی ملی کھ ھنوز اجرا قد

.استجمھوری سان مارینو در جنوب اروپا 
 ھجری قمری بھ ١٣٢۴ ذی قعده ١۴یران بود کھ در ا اساسی مشروطھ اولین قانون اساسی قانون
 ماده داشت کھ عمومًا مربوط بھ طرز کار مجلس ۵١این قانون .ی مظفرالدین شاه رسیدامضا

.یز مشھور بودننظامنامھیل در آغاز بھ دلبھ ھمین .شورای ملی می شد
 گرفتن فرمان مشروطھ و با عجلھ تھیھ شده بود و در درین قانون بعد از موفقیت مشروطھ خواھان ا

.یبات مربوط بھ رابطھ اختیارات حکومت و حقوق ملت نبودترتآن ذکری از حقوق ملت و سایر
٢٩تھیھ شد و بھ تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در »یاساسمتمم قانون «بنابراین 
.ی قمری امضا کرد و بھ رسمیت رسیدھجر١٣٢۵شعبان 



373

. قانون اساسی ایران بود پادشاھی در ایران برافتاد،حکومت کھ ١٣۵٧ین قانون و متمم آن تا سال ا
 تھیھ شد، و پس از ١٣۵٧یروزی انقالب در سال پ اساسی جمھوری اسالمی ایران پس از قانون

 ھجری خورشیدی ١٣۵٨ فروردین ماه سال ١١ و ١٠پرسی روزھای دریافت رای اکثریت در ھمھ
.بھ رسمیت رسید

 اساسیقانونیشینھ تاریخی پ

 میالدی، ارنست سارزک باستان شناس ١٨٧٧ سال در میان رودان  اکتشافات باستان شناسی دردر
 سال پیش ٢٣٠٠(ی دادگستری در تمدن سومریان باستانفرانسوی شواھدی را از وجود نوعی قانون 

 منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواھد نوشتھھیچ مدرک و .کشف کرد)از میالد
 بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می کردند، و قانون  آن،اساساینطور برمی آید کھ در بر 

.ی ثروتمندان پشتیبانی می کرده استرباخوارآنھا را در برابر 
ی قانون کلّی در منطقھ میان رودان و غرب آسیا نوع کلی در دوران باستان حکومت بر اساس بطور

٢٠۵٠ نامو کھ حدود -نون اور کشف شده در جھان قامکتوبقدیمی ترین قانون .معمول بوده است
. یکی از پادشاھان شھر اور روی لوح سفالین حک شده استدستور سال پیش از میالد بھ ٢١٠٠تا 

یالدی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوھش ھایی انجام گرفت و در م۶٠ و ۵٠در دھھ ھای 
. ترجمھ شدقانون بند از ۴٠نھایت 

تانی،یکی از مجموعھ قوانین مشھور باس

 پیش از میالد پس از فتح شھر بابل ۵٣٩ سال در پادشاه ھخامنشی است کھ  کوروش بزرگمنشور
 عنوان نخستین منشور حقوق بشر جھان نام برده بھز این منشور ا.بھ دستور وی نگاشتھ شد

. متحد در شھر نیویورک نگھداری می شودمللمی شود، و نسخھ بدل آن در مقر سازمان 
ایشتار، قانون ھمورابی، قانون آشور، -ی توان بھ قانون لیپیتم مجموعھ ھای قوانین باستانی دیگر از

.نشاء ھمھ آنھا منطقھ میان رودان بوده است کھ مکردو قانون دین یھود اشاره 
. شھر آتن توسط دبیری بھ نام دراکو نوشتھ شد-دولت پیش از میالد، نخستین قانون ۶٢١ سال در

قانون . مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفتھ شده بودمجازاتاین قانون بسیار خشن بود و در آن 
 بھ ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس  پیش از میالد،۵٠٨ و ۵٩۴اساسی آتن در سالھای 

.ییر داده شدتغکھ یک اشراف زاده بود 
 گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شھیر یونانی، نخستین کسی است کھ بین قانون اساسی و بھ

.می داند»جایگاه دستگاه ھای دولتی«ی را تبیین کننده اساسوی قانون .قوانین عادی تفاوت قائل شده
بھ بررسی قانون ھای اساسی آن دوره بھ »اخالق«و » اساسی آتنقانون«ثار مشھور ارسطو مانند آ

ارسطو در این آثار خوبی ھا .شھرھای آتن، اسپارت و کارتاژ می پردازد-دولتویژه قانون اساسی 
سی در یک از قانون ھا را مشخص می سازد و نتیجھ گیری می کند کھ بھترین قانون اساھرو بدی ھای 

ارسطو،از نظر .یقت ترکیبی است از قوانین سلطنت طلبانھ، اشراف گرایانھ و مردم گرایانھحق
شامل (شھروندانگروھی از شھروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروھی دیگر از 

.حق دخالت در حکومت را نداشتند)بردگان
:ی رومامپراتور اساسی در قانون
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 میالدی مجموعھ قوانین مشخصی برای اداره ۴٣٨تور تئودوسیوس در سال ین بار امپرانخست
 میالدی، ژوستینیان یکم، امپراتور بیزانس ۵٣۴سالیک قرن بعد در .امپراتوری روم تدوین کرد

ین و بھ اجرا گذاشت کھ در طول زمان تبدیل بھ تدومجموعھ ای از قوانین را )روم شرقی(
این مجموعھ از قوانین پیشین امپراتوری روم .ی شدوسطای قرون تاثیرگذارترین قانون در اروپ
. قانون مدنی مدرن اروپا شناختھ می شودنطفھالھام گرفتھ بود و بھ عنوان 

. قانون را تھیھ و بھ اجرا گذاشت١٧ی، مجموعھ ای از ژاپن میالدی، شوتوکو شاھزاده ۶٠۴ سال در
ند و بیشتر بھ اخالق اجتماعی می پردازند تا بھ ساختار یم بودا ھستتعالاین قوانین الھام گرفتھ از 

.دولت
۶٢٢(و استقرار در آنجا، در سال یکم ھجری )مدینھ(یامبر اسالم پس از مھاجرت بھ شھر یثرب پ

این قوانین برای نخستین .ین اسالم برای اداره شھر وضع کرددمجموعھ قوانینی بر اساس )میالدی
 تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و رابار حقوق مذھبی شھروندان 

.کردنداختالفات مدنی تعریف 

قانون «یا )waGayanashago(»گایاناشاگوا« نام بھ میالدی، قانونی ١١۵٠ و ١٠٩٠ین سالھای ب
یون ایروکی شامل شش قبیلھ بزرگ سرخپوست آمریکای کنفدراسدر میان اعضای »بزرگ صلح

گفتھ می شود کھ سده ھا بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا . شدگذاشتھتدوین و بھ اجرا شمالی 
ین فرانکلین و جیمز مدیسون ھنگام تنظیم قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، از بنجاممانند 

.یاناشاگوا ایده ھایی گرفتھ بوده اندگا
.سلطنتی در انگلستان نوشتھ شده است مشروطھ حکومت برای ماگنا کارتاقانونیوسطدرقرون

 انگلستان امضا شده است و در آرشیو ملی پادشاهی از ماگنا کارتا کھ توسط ھنری سوم نسخھ ا
.بریتانیا نگھداری می شود

Magna(یبرتاتومل کارتا ماگنا Carta Libertatum( ی است کھ منشوریا منشور بزرگ آزادی
 بین پاپ اختالفعلت اصلی بوجود آمدن این منشور، .ست میالدی نگاشتھ شده ا١٢١۵در سال 

یزان و حد قدرت پادشاه ماینوسنت سوم، بارون ھا و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر 
 را واگذار کند، بھ تشکیالت خودماگنا کارتا پادشاه را وادار می ساخت کھ بخشی از حقوق .بود

یکی از مھمترین .ی او ارجحیت داردشخصکھ قانون بر اراده قانونی احترام بگذارد و قبول کند 
Habeasبندھای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم بھ  Corpus کھ برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق 

 زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی محکوم،نداشت ھیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی 
.را مصادره نماید

 و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطھ آغازینی رفتارگرچھ باعث تغییر سریع در  کارتا ماگنا
یان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاھی در بریتانیا، اشرافبرای زورآزمایی بین شاه و 

تغییرات بعدی و تاسیس مجلس . سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بودمشروطھپیدایش ایده حکومت 
. در دست مردم قرار دادرادرت عوام موازنھ ق

ی مصری، با ترکیب بخش ھایی از قوانین انجیل، قبط میالدی، ابوالفضایل نویسنده ١٢۴٠ سال در
شواھد .یدی را بھ زبان عربی بھ رشتھ تحریر درآوردجدیھودیت و امپراتوری بیزانس، قانون 

کشور اتیوپی وارد شده و  میالدی بھ ١۴۵٠ در حدود سال قانونتاریخی نشان می دھد کھ این 
 دنگال امپراتور اتیوپی بھ عنوان قانون اساسی کشور بھ اجرا سارسانخستین بار در زمان سلطنت 

 سال در این کشور اجرا می شد تا اینکھ ھایلھ ۴٠٠ اساسی اتیوپی بیش از قانون.درآمده بوده است
.د قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمو١٩٣١ در سال اولسالسی 

 میالدی نوشتھ شده و متعلق بھ ١۶٠٠ی شود در سال میمی ترین قانون اساسی ملی کھ ھنوز اجرا قد
ین نوشتھ شده التقانون اساسی سان مارینو با زبان .استجمھوری سان مارینو در جنوب اروپا 
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رایی  و ادارات اجدادگاه ھا بخش است کھ شوراھا، ۶٢نخستین دفتر آن شامل . دفتر است۶و شامل 
ین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسلھ قوانسایر دفترھا .دولت و شرح کار آنھا را تعریف می کند

.مراتب اداری را شرح می دھند

یکای شمالی قانونی را تھیھ و در مرزھای خود بھ آمر میالدی، مستعمره کنتیکت در ١۶٣٩ سال در
انین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون  یکی از اولین قوعنواناز این قانون بھ .اجرا گذاشت

ی یاد می شود، و بھ ھمین دلیل بھ ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب شمالاساسی در آمریکای 
این قانون با اینکھ سندی نسبتًا کوتاه است، در آن برای نخستین بار .داده اند»یاساسایالت قانون «
حدوداین قانون .سط دولت سخن بھ میان آمده است آزادی ھای فردی و نحوه ضمانت آنھا تواز

.استقدرت دولت را ھم مشخص کرده و راھکارھایی برای اعمال آن حدود ارائھ داده 
ی تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان بھ لندن برده شد، براین قانون توسط فرماندار مستعمره کنتیکت ا

در آن زمان، بریتانیایی ھا بھ این .م االجرا شدی درآمد و الزسلطنتو پس از تایید بصورت منشور 
 بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می کردند، اما بخش ھایی از آن ضامنقانون بھ عنوان 

. شدکا قانون اساسی ایاالت متحده آمریالھام بخشبعدھا 
ن اساسی ، چندین قانو١٨٠٠ تا ١٧۵٠ سال از عصر روشنگری اروپا و در طول چھل سال در

ی اساسی جمھوری کُرس و کشور سوئد، نخستین قانون ھا.مدرن و تاثیرگذار ظھور پیدا کردند
. روشنگری ھستنددوراننمونھ ھای قانون اساسی مدرن پس از 

این قانون .ی مدرنی تدوین و بھ اجرا گذاشتاساس جمھوری خودمختار کُرس قانون ١٧۵۵ سال در
 توسط پاسکال پائولی و ھمکارانش بھ زبان ایتالیایی وک روسو اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژا

این . عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می برندبھاز قانون اساسی کرس .نگاشتھ شد
 ضمیمھ ١٧۶٩ رسمیت داشت تا اینکھ فرانسھ این کشور را در سال کُرس سال در ١۴قانون اساسی 

.کردخاک خود 
 خونریزی بر تخت پادشاھی سوئد نشست و بدوناو سوم پس از یک کودتای  گوست١٧٧٢ سال در

ی سپس دست بھ تالیف قانون اساسی جدید سوئد زد کھ و.بھ حکومت پنجاه سالھ پارلمانی پایان داد
بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسھ با نظام .بود»پادشاھی مطلق«در آن نظام حکومتی 
 بھ نظر می رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در مستبدانھپارلمانی پیشین سوئد

١٧۶۶برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال . دیگر بازتر و انسانی تر بودمستبدپادشاھی ھای 
. در قانون اساسی امروزی سوئد باقی استھمھنوز 

 با جملھ  میالدی١٧٨٧سال یکا نوشتھ شده در آمر نخست قانون اساسی ایاالت متحده برگ
.شروع میشود"ما مردم آمریکا"مشھور

 سال پیش از پذیرفتھ شدن در ایاالت متحده آمریکا، ھفت یعنی ١٧٨٠ایالت ماساچوست در سال 
 تھیھ شد و ١٧٨٨ اساسی ایاالت متحده آمریکا در سال قانون.قانون اساسی خود را تھیھ کرد

ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاھی ھا در - نظام چندادارهاین قانون برای .رسمیت یافت
عالوه بر آن، عقاید پلی بیوس فیلسوف یونانی، جان الک فیلسوف . بودگرفتھبریتانیای کبیر الھام 

یتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایاالت برتجربھ گرای 
.است آمریکا داشتھ متحده

 لیتوانی و قانون اساسی فرانسھ تھیھ و بھ اجرا -لھستان، قانون اساسی ١٧٩١ سال بعد در سال سھ
و کنفدراسیون )١٨۶٨(، لوکزامبورگ )١٨۴٧(، لیبریا )١٨٣١(پادشاھی بلژیک .گذاشتھ شد

.د کھ پس از آن اقدام بھ تدوین قانون اساسی برای خود نمودنبودنداز کشورھایی )١٨٧۴(سوئیس 
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 و از ١٣۵٨ مجلس خبرگان قانون اساسی کھ در سال توسطیرانا اساسی جمھوری اسالمی قانون
.یق انتخابات تعیین شده بودند تدوین شده و بھ ھمھ پرسی گذاشتھ شدطر

ی توسط گروھی از حقوقدانان اسالمی تھیھ شده اساسیش از تشکیل این مجلس، پیش نویس قانون پ
ی بایست بر اساس پیش نویس اولیھ و ظرف مدت دو ماه قانون میھ، این مجلس بود و بنا بر قرار اول

ین کار صورت نگرفت و مجلس خبرگان بدون در نظر گرفتن پبش ا.اساسی را تدوین می کرد
ین قانون پرداخت و قانون تدوین شده توسط آن، در جریان ھمھ تدونویس قانون اساسی، خود بھ 

.یدرسپرسی بھ تصویب 
 صورت پذیرفت کھ طی آن پست نخست وزیری قانون اصالحاتی در این ١٣۶٨و در سال بعدھا

. شددادهحذف و اختیارات بیشتری بھ رئیس جمھور 
 آذرماه 12ی جمھوری اسالمی ایران در تاریخ اساسیک بھ ده سال پس تصویب اولین قانون نزد

ش در نامھ ای خطاب بھ رییس .1368اردیبھشت ماه سال 24ش، آیت اهللا خمینی در تاریخ .١٣۵٨
 نفر از رجال مذھبی و سیاسی و ھمچنین پنج 20یئتی متشکل از ھ)سیدعلی خامنھ ای(جمھور وقت 

ی ملی را مامور بازنگری و اصالح قانون اساسی نمود کھ ریاست شورانماینده بھ انتخاب مجلس 
. مشکینی برعھده داشتاهللاین گروه را آیت 

١٣۶٨ی قانون اساسی در تاریخ ھشتم مرداد ماه بازنگر شده توسط شورای ییرات در نظر گرفتھتغ
.یید اکثریت آرا رسیدتاش بھ ھمھ پرسی گذارده شد و بھ .

: بود كھ بھ شرح زیر بودشده پرسی قانون اساسی در سھ ماده بیان ھمھ
بارت  قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، عمقدمھدر تمامی اصول و سرفصل ھا و )1ماده

.تغییر می یابد»یاسالممجلس شورای «بھ »مجلس شورای ملی«
»ریاست جمھوری و وزراء«بھ »یاست جمھوریر«عنوان مبحث اول فصل نھم یعنی )2ماده

بھ مبحث دوم )قبل از اصل یكصد و چھل و سوم(تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم ھمین فصل 
حذف )قبل از اصل یكصد و سی و سوم( وزراء وتغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر 

ی بھ فصل دوازدھم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل گروھگردد و عنوان فصل دوازدھم، رسانھ ھای 
 فصل سیزدھم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یكصد عنواناز اصل یكصد و ھفتاد و ششم 

.انون اساسی افزوده گردد چھاردھم، بازنگری در قفصلو ھفتاد و ھفتم، عنوان 
-١١١-١١٠-١٠٩-١٠٨-١٠٧-٩٩-٩١-٨٩-٨٨-٨٧-٨۵-٧٠-۶٩-۶۴-۶٠-۵٧-۵اصول )3ماده

١٢-١٢٢-١٢١-١١٣-١١٢۴-١٢۶-١٣-١٣٣-١٣٢-١٣١-١٣٠-١٢٨-١٢٧۴-١٣۵-١٣۶-١٣٧-
 اصالح می شود و ١٧۵و١٧۴-١٧٣-١۶۴-١۶٢-١۶١-١۶٠-١۵٨-١۵٧-١۴٢-١۴١-١۴٠-١٣٨

١٧۶ می گیرد و اصوال قرار١٣۵٨اصول قانون اساسی مصوب تغییر و تتمیم می یابد و بھ جای 
ییرات و جابھ جایی ھا و اضافات تغ نیز بھ قانون اساسی اضافھ می شود و كلیھ اصالحات و ١٧٧و 

.در چھل و ھشت اصل مدون تصویب می گردد
: اساسی بر اثر این بازنگریقانونییرات عمده تغ

ی مقام رھبریبرا شرط مرجعیت حذف
 تاریخ نظام جمھوری اسالمی ایران را انتخاب اتفاقاتد بتوان یکی از بحث برانگیزترین یشا

 چرا کھ وی اصلی ترین شرط از صفاتی کھ قانون اساسی دانستسیدعلی خامنھ ای بھ مقام رھبری 
. را نداشتبودبرای رھبری در نظر گرفتھ 

عبارت »ای شورای رھبری رھبر یا اعضصفاتشرایط و « قانون اساسی، 109 اساس اصل بر
بینش سیاسی و «و ھمچنین » و مرجعیتافتاءصالحیت علمی و تقوایی الزم برای «:بودند از

.»یرھبراجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای 
یگر صفات ذکر شده ھمگی کلی و نسبی است بھ د گونھ کھ مشاھده می شود بجز مرجعیت، ھمان

در نتیجھ مرجعیت را می توان اصلی .ی داشتواحدورد آنھا قضاوت نحوی کھ شاید نتوان در م
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 این حالی بود کھ سیدعلی خامنھ ای در زمانی کھ بھ درترین شرط رھبری در این قانون دانست و 
.ین درجھ مذھبی نبوداعنوان رھبری انتخاب شد دارای 

یان اصالح قانون اساسی  جمھوری اسالمی و در جرنظام از انتخاب خامنھ ای بھ عنوان رھبر پس
 قانون اساسی تغییر یافت تا شرط 109 اصل گرفتکھ بالفاصلھ پس از رھبری وی صورت 

.مرجعیت از آن حذف شود
:یر تعریف شده استز اصل جدید شرایط و صفات رھبر بھ صورت در

. فقھمختلفیت علمی الزم برای افتاء در ابواب صالح
.اسالممت  و تقوای الزم برای رھبری اعدالت

. مدیریت و قدرت کافی برای رھبریشجاعت،ینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، ب
تر باشد مقدم ی بینش فقھی و سیاسی قویدارا صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی کھ در

.است
یرھبریش اختیارات افزا

افزایش اختیارات ش .١٣۶٨یان اصالحیھ سالجریکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در 
ی اسالمی ایران وظایف و اختیارات رھبری جمھور اولین قانون اساسی 110در اصل.رھبری بود

:بھ شرح زیر ذکر شده بود
.ی نگھبانشورای فقھایین تع

. عالیترین مقام قضایی کشورنصب
:ی کلی نیروھای مسلح بھ ترتیب زیرفرماندھ

. مشترکستاد و عزل رییس نصب
. اسالمیانقالبزل فرمانده کل سپاه پاسداران  و عنصب
: از ھفت نفر از اعضای زیرمرکبی دفاع ملی،عالی شورایل تشک

.ییس جمھورر
.یروزنخست

.دفاعیر وز
.ییس ستاد مشترکر

. کل سپاه پاسداران انقالب اسالمیفرمانده
. مشاور بھ تعیین رھبردو
.یشنھاد شورای عالی دفاعپانھ بھ یین فرماندھان عالی نیروھای سھ گتع

.یشنھاد شورای عالی دفاعپ جنگ و صلح و بسیج نیروھای بھ اعالم
یت داوطلبان ریاست جمھوری از جھت صالحی حکم ریاست جمھور پس از انتخاب مردم امضا

 دوره  از انتخابات بھ تأیید شورای نگھبان و درقبلدارا بودن شرایطی کھ در این قانون می آید باید 
.اول بھ تأیید رھبری برسد

 پس از حکم دیوان عالی کشور بھ تخلف وی کشور، رییس جمھور با در نظر گرفتن مصالح عزل
. عدم کفایت سیاسی اوبھاز وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی 

.ین اسالمی، پس از پیشنھاد دیوان عالی کشورمواز یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود عفو
: افزوده شد110یارات زیر بھ اصلاخت از اعمال اصالحات در قانون اساسی پس
.یران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظامایین سیاستھا کلی نظام جمھوری اسالمی تع

. بر حسن اجرای سیاستھای کلی نظامنظارت
.پرسی ھمھفرمان
.ای جمھوری اسالمی ایران صدا و سیمسازمان رییس  و عزل و قبول استعفاینصب

. اختالف و تنظیم روابط قوای سھ گانھحل
.یست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظامن معضالت نظام کھ از طرق عادی قابل حل حل
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حکم « شده بھ اختیارات رھبری می توان تفسیر افزودهی معتقد ھستند کھ از آخرین گزینھ برخ
. رد این ادعا با وجود چنین حقی برای رھبر مخالف ھستندبا را نمود؛ اما برخی دیگر »حکومتی

یھ بھ والیت مطلقھ فقیھفقییر نام والیت تغ
قوه :ی حاکم در جمھوری اسالمی ایران عبارتند ازقوا«: قانون اساسی اولیھ آمده بود57 اصلدر

ول آینده این  زیر نظر والیت امر و امامت امت، بر طبق اصکھمقننھ، قوه مجریھ و قوه قضاییھ 
 مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنھا بھ وسیلھ رییس جمھور قوااین .قانون اعمال می گرند

.»ی گرددمبرقرار 
قوای حاکم در جمھوری «:یر اصالح شدز از اصالح قانون اساسی این اصل بھ صورت پس

 نظر والیت مطلقھ امر و  قوه قضاییھ کھ زیروقوه مقننھ، قوه مجریھ :اسالمی ایران عبارتند از
.»این قوا مستقل از یکدیگرند. می گردنداعمالامامت امت بر طبق اصول آینده این قانون 

 بھ والیت مطلقھ بدل گشتھ است، مسئولیت ھماھنگی امر کھ مشاھده می شود نھ تنھا والیت ھماگونھ
 این وظیفھ را بر عھده  شده است تا رھبر خود بھ تنھاییگرفتھمیان قوا نیز از رییس جمھوری 

.بگیرد
ی نگھبانشورایش اختیارات افزا
شورای نگھبان نظارت «ی ایران تصریح شده بود اسالم اولین قانون اساسی جمھوری ٩٩ اصلدر

پرسی را  شورای ملی و مراجعھ بھ آراء عمومی و ھمھمجلسبر انتخاب رییس جمھور، انتخابات 
ساسی، حق نظارت و تایید صالحیت نامزدھای انتخابات  اقانونپس از اصالح .»بر عھده دارد

ین اختیارات افزوده شد تا مسببات اساسی ترین انتقاد مخالفان امجلس خبرگان رھبری نیز بھ 
.شودجمھوری اسالمی پدیدار 

 سبب ایجاد یک دور باطل در ساختار حکومتی نگھبانین تغییر ایجاد شده در اختیارات شورای ا
:کھگردید، بھ این ترتیب جمھوری اسالمی 

رھبر شورای نگھبان را منصوب می کند، شورای نگھبان نامزدھای مجلس خبرگان رھبری را 
.یید می کنند و نمایندگان این مجلس رھبر را انتخاب می کنندتا

ی را بھ دنبال داشتھ است کھ حتی گاه در میان احزاب و این دور باطل و بی پایان انتقادات گسترده ا
.یز مطرح می شودنخصیت ھای رسمی و داخل حکومت ش

 بھ یک پیروزی تاریخی 1376 دوم خرداد انتخابات خاتمی کھ با شعار اصالحات توانست در محمد
 طلبش در مجلس شورای اسالمی کھ اکثریت را اصالحرسیده و رئیس جمھور شود، او و ھمفران 

 را قانون مطبوعات و نظارت استثوابیتند  نتوانسمجلسھم داشتند بمدت ھشت سال بحث و جدل در 
.اصالح کنندحتی 
یص مصلحت نظامتشخیل مجمع تشک

 شد، این مقام در اصالحیھ قانون اساسی اختیاری مشاھده کھ در بخش اختیارات رھبری ھمانگونھ
 این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بھرھبراختیار جدید بھ .جدید پیدا کرد

.ی موارد اداره کشور بپردازدتماماعمال نظر مستقیم در 
ین نحو تعریف شده است کھ ھرگاه شورای نگھبان ایفھ اولیھ مجمع تشخیص مصلحت نظام بھ وظ

 اما نمایندگان مجلس حاضر بھ تغییر مصوبھ خود دادیکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت 
وارد عرصھ شده و بھ حل اختالف میان مجلس و  مجمع کردند،نشده و بر روی تصویب آن تاکید 

.ین شرایط حرف آخر را مجمع می زنداشورای نگھبان بپردازد، در 
 بھ اختیارات رھبری بھ آن اشاره شد مجمع مربوط عمال و با گزینھ ای کھ در آخرین بند اما
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ص دھد وارد عرصھ شده وھرکجاتشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا   حتی  کھ رھبری تشخی
.یب کندتصوخالف اصول قانون اساسی قانونی را 

 قانون 44 تشخیص مصلحت نظام تفسیریھ اصلمجمع ای جنجال برانگیز از این اقدامات نمونھ
 تمام صنایع سنگین، بانک ھا و شرکت ھای عمده صراحتادر حالی کھ قانون اساسی .اساسی بود

ص مصلحت مجمعکشور را دولتی اعالم می کند،  نظام بھ دستور رھبر و با صدور بخش  تشخی
 قانون اساسی، خصوصی سازی صنایع دولتی را 44ی بر اصلرھبرنامھ ای تحت عنوان تفسیریھ 

.داددر دستور کار کلی نظام قرار 
یریوز مقام نخست حذف
 مردم موظف بود تا نخست وزیر را برای تشکیل منتخب قانون اساسی اولیھ، رییس جمھور بنابر

 وزیر از طرف رییس جمھوی و تایید آن از جانب مجلس، نخستپس از انتخاب .عیین کندکابینھ ت
رییس جمھور نیز بھ روابط بین المللی کشور .ینھ و تعیین وزرا بودکابنخست وزیر مسئول تشکیل 

اما پس از اصالح قانون اساسی مقام .می پرداخت)مجلس و قوه قضائیھ(ی دیگر قواو ارتباط با 
.یری حذف شده و اختیار تعیین کابینھ بھ رییس جمھور واگذار شدوزنخست 

ی ملی بھ مجلس شورای اسالمیشورا نام مجلس تغییر
 انقالب مشروطھ با آن آشنایی داشتند، شاید بھ زمان شورای ملی نامی بود کھ ایرانیان از مجلس

دگان کشور انتخاب و یا بھ ی کشور ھمین نام برای مجلس نمایناساسھمین دلیل نیز در اولین قانون 
 و با اصالحیھ قانون اساسی این نام نیز بھ مجلس شورای اسالمی 68 در سالاما.زبان بھتر ابقا شد

.تغییر یافت

باتوجھ بھ توضیحات باال، طبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، اختیارات رھبر بحدی 
 جمھور سابق گفتھ در حد مامور خرید و باالست کھ نقش رئیس جمھور ناچیز و ھمانطوریکھ رئیس

از ھمھ مھمتر .مجلس فقط جنبھ مشورتی دارد و قانون را ھم رھبر وضع میکند.دیسپاچر است
بنابراین سھ قوه زیر نظر و تحت .دادگستری و قوه قضائیھ است کھ آنھم زیر نظر رھبر است

.کنترل رھبر میباشند

 و پانصد سال پیش میرسد کھ ایرانیان پیشگام این دوھزاربھ یشینھ تدوین و اجرای قوانین اساسی پ
.اندنھضت مردم ساالر بوده 

و اختتام جنگھای سی سالھ کھ اقتدار مطلقھ والیت )یالدیم1400( پلھ بعد از شروع رنسانس پلھ
و در دوران روشنگری اروپا یعنی اواخر قرن ھفدھم باالھام از)یالدیم1648(کلیسا از بین رفت 

ی مثل منتسکیو و روسو، نھادینھ شدن قانون اساسی جھش پیدا گان و آثار نویسندگذشتھقوانین اساسی 
.کرد

 ژاک روسو در کتاب ژان.ی روش حکومت شدبرا مدلی ، تفکیک قوا بھ ابتکار منتسکیوطرح
 با توصیف اصول تعلیم شرح داده ودر کتاب امیل رای اجتماعیساختارھا"قرارداد اجتماعی"

. میکندمطرح»عضو حاکم« را بھ عنوان »شھروند«وتربیت، مفھوم 
 آن قانون اساسی بود غرب توانست وارد دوران الزمھین ترتیب با داشتن ساختار اجتماعی کھ با

 دچار انقالبات اجتماعی ، مثل روسیھ و چین عقب ماندندقافلھانقالب صنعتی بشود و آنھا کھ از 
.شدند
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نتیجھ گیری

ن کھ این نوشتار را بھ پایان میرسانیم،  بینیم چگونھ میتوانیم از حوادثی کھ بر سرزمینمان رفتھ اکنو
شاید بتوانیم سرطانی را کھ گریبانگیر جامعھ شده درمان .و از اشتباھات گذشتھ درسی بیاموزیم

.کنیم وآینده بھتری برای آیندگان بسازیم

طقھ ثروتمند و سوق الجیشی ھمیشھ ھدف تھاجم بوده سرزمین ایران درطول تاریخ بعنوان یک من
.است

 از زمان شروع کشاورزی تا اختراع خط و نوشتن، از دره سند تا بین النھرین، گسترده ایران 
آریائیان بعد از آنکھ دودستھ شدند و .بزرگ، صاحب تمدنھای بپاخاستھ و افول کرده بوده است

ای ایران وارد شدند، امپراطوریھای ماد و پارسی را بنا دستھ ای بھ ھند و دیگری بھ سرزمین ھ
.نھادند کھ سرانجام توسط قبایل بدوی حجاز از بین رفتند

و اطراف  )خدا داد(اعراب حجاز، مرکز حاصلخیز ایران یعنی تیسفون و شھری با نام فارسی بغداد 
ولی بدنھ بزرگی از این .بین النھرین را توانستند عرب بکنند و بزودی خود مستعمره آن شدند

.سرزمین بعد از دو قرن سکوت و مبارزه آزاد شد
نباید فراموش کرد کھ فرش ھزار رنگ سرزمین ایران کھ زیبائی گره ھای آن مدیون ھمبستگی این 

استحکام گره .اقوام ایرانی بوده کھ ھرکدام قھرمانانی در راه مبارزه برای سربلندی ایران داشتھ اند
ر فرش ھزار رنگ ایران مثل قالی کردستان ھرچھ بیشتر پا بخورد محکمتر و زیباتر این اقوام د

.میشود

سرزمینھای جدا شده از ایران بزرگ بعد از فروپاشی جماھیر شوروی کمونیستی بحق میبایست بھ 
.حوزه فرھنگی باستانی خودشان باز میگشتند و این بیشتر در مورد بین النھرین صادق است

ویای شیرین نھ تنھا بھ فکر کسی خطور نمیکند بلکھ سرطانی کھ گریبانگیر سرزمینمان ولی این ر
.شده جراحان اجنبی را بھ فکر قطع اعضای بدن ایران انداختھ است

 بھ ھمان  سادگی پدرانشان در ھفتاد سال قبل خواستار عدالتخانھ و 1357ملت ایران در سال 
.تغییراتی در اجتماع شدند

 کھ احزاب را ازبین برده، نویسندگان، روشنفکران و سیاستمدارانی را کھ ارادتی بھ شاه رژیمی
نداشتند از ھستی ساقط کرده و تنھا بھ گروھھای مذھبی آنھم بھ تصور مبارزه با کمونیسم اجازه 
فعالیت میداد، در چنین شرایطی انتشار مقالھ ای در مورد اصل و نسب آقای خمینی دیگ تحت 

شاید اگر مقالھ مشابھ ای در .جتماع ایران را کھ بھ سرحد ترکیدن رسیده بود منفجر کردفشار ا
مورد اجداد آقای شریعتمداری در روزنامھ دولتی دیگری چاپ میشد کھ مثًال اجداد ایشان اھل 

بندرعباس بوده اند، بھمان اندازه بھانھ بدست طلبھ ھای مشھد میداد کھ بھ خیابانھا بریزند و 
ض کنند و نیروھای انتظامی چند تن آنھا را کشتھ و چھل روز بعد مردم تبریز بھ یاد کشتھ اعت را

شدگان مشھد با نیروھای انتظامی درگیر و چند نفر دیگر کشتھ شوند و بھمین ترتیب تمام ایران بھ 
.جوش آمده و متوسل بھ خشونت انقالبی شدند

 پرورده و تشکیالت 1324ھلوی آنرا از اسفند  بعد از فرار شاه، سرطان خوش خیمی کھ رژیم پ
این گروه بعد از چند سال خصوصًا با وقوع جنگ .داده بود، بمرور قدرت را در دست گرفت

وضعیتشان آنچنان مستحکم شد کھ در سالھای اخیر مدتی است بھ تسویھ داخلی خودشان 
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ات نفس کشیدن ندارند و یا پرداختھ اند چون بقیھ مردم خارج از آن دایره کوچک حکومتی یا جر
.آنھا کھ در خارج مبارزه میکنند صدایشان بھ جائی نمیرسد

.اوضاع ایران، متاسفانھ، در این سی سال ھر سال بدتر از سال قبل شده است
درحالیکھ سی و دو سال پیش ایران یک پلھ جلوتر از کره جنوبی بود، ولی مقایسھ وضع کنونی 

. با ھمسایھ ھا مایھ تاسف استاقتصادی و اجتمائی ایران

. بحران، سھ عامل بقای رژیم کنونی ھستند–  فالکت اجتماعی –فقر 

اعراب مثل شتر ھستند کھ فقط یک :داگالس ھیوم نخست وزیر انگلستان چھل سال پیش گفتھ:فقر
 ھستند کھ در ساربان دیکتاتور و قدرتمند میتواند آنان را در یک خط نگھدارد و ایرانیان مثل گوسفند

.گرسنگی از شبان خود فرمانبرداری می کنند
جوانان خوب :آقای قراعتی یکی از مشاھیر رژیم جمھوری اسالمی میگوید:فالکت اجتماعی

مسلمان دنبال اعتیاد و خوشگذرانی نمیروند در حالیکھ ضدانقالب ھا معتاد میشود و بھ دنبال فحشا 
.و فحشا جوانان ضد انقالب از میدان بیرون رانده میشوندو بھ این ترتیب بکمک اعتیاد .میرود
جنگ، محاصره اقتصادی، ترور، ایجاد وحشت و ناآرامی ھمگی در سی سال گذشتھ تجربھ :بحران

.شده کھ بھ بقاء رژیم کمک کرده اند
.بنابراین سیاست کالن رژیم جمھوری اسالمی تشدید و دامن زدن بھ این سھ عامل بقای رژیم است

گروھھای ناراضی در داخل و خارج از ھر وسیلھ ای کھ در اختیارشان بوده  برای اصالح این 
از مقاومت مسلحانھ و اتحاد با دشمنان ایران و کشتن ایرانیان بیگناه گرفتھ .اوضاع استفاده کرده اند

.تا اعتصاب و تظاھرات و تبلیغات و بحث وشعار و غیره
نھا نتیجھ ای نداشتھ بلکھ در بعضی موارد باعث استحکام رژیم ھم تمام اقدامات این مخالفان نھ ت

.متاسفانھ بعضی از اقدامات مخالفین در جھت کمک بھ تحکیم رژیم بوده است.شده
نمونھ این اقدامات ابلھانھ اتحاد با صدام حسین و کشتار ھموطنان بود و اخیرًا پشتیبانی معدودی  در 

ھرچند کھ خطر چنین اشتباه فاحشی ھنوز کامًال .ان بوده استمورد حملھ نظامی آمریکا بھ ایر
.مرتفع نشده، ولی وقت آن رسیده کھ راه چاره ای اندیشید

.خشونت راه بجائی نخواھد بردمبارزه منفی پراکنده و یا مبارزه مسلحانھ و
 کسانیکھ برای این را نباید فراموش کرد کھ ھر تغییری کھ با خشونت بھ پیروزی برسد نھایتًا ھمان

.پیروزی از خشونت استفاده کرده اند، روش اعمال خشونتشان را بر مردم ادامھ خواھند داد

ض کنیم فردا، دار و دستھ سلطنت طلبھا و یا خانم مریم رجوی بکمک ارتش آمریکا، در تھران :فر
م، فراھم حرکت بعدی چھ خواھد بود؟ منطقی ترین اقدا.مستقر شده و دولت موقت تشکیل دھند

.آوردن مقدمات انتخابات مجلسی برای تدوین و تصویب قانون اساسی خواھد بود
اگر آمریکا رضا پھلوی را در تھران مستقر کرده باشد، این قانون اساسی بھ احتمال .بسیار خوب

زیاد مشروطھ سلطنتی و اگر خانم مریم رجوی زمامدار اولیھ باشند، این قانون اساسی، اسالمی 
بھ احتمال قوی تدوین قانون اساسی در این شرایط .لیستی با دیدگاه مجاھدین خواھد بودسوسیا

ممکن است مدتھا و سالھا  بطول انجامد چون درصد کوچکی از مردم طرفدار گروه حاکم و 
.خصوصًا این دو گروه یاد شده ھستند

بھ نقل از یک . و علتش چھ بودقبل از پرداختن بھ راه حل باید می دانستیم چرا بھ این روز افتادیم
:ایرانی
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آنچھ در این کتاب فراموش شده، تاکید بر گرفتاری ملت ایران در مثلث نکبتی است کھ بیش از "
.ھزار سال بدور ما کشیده شده

رئوس این مثلث نکبت عبارتند از دیکتاتورھای تاجدار، دیکتاتورھای عمامھ دار و جانیان بی 
.عمامھ

.ھ، بھ زور وبا کمک دوتای دیگر بر ملت ایران حکومت کرده اندھرکدام از این س
اکثریت قریب بھ اتفاق شاھان ھمان دیکتاتورھای تاجدار ھستند کھ عمامھ داران دربار در خدمتشان 

.بوده اند
دیکتاتورھای عمامھ دار از زمان عمر تا رژیم کنونی یا در قدرت بوده اند و یا در مقام دوم قدرت 

. بی عمامھ مثل خالدابن ولید، ابی وقاص و مجاھدین برایشان کشتار میکرده اندکھ جانیان
جانیان بی عمامھ مثل تیمور لنگ تا مسعود رجوی و امروزه، سران سپاه و بسیچ و لباس شخصی 

.ھا در طول تاریخ، فقیھ ھای مطلع تر از آیت اهللا ھا بوده اند کھ فقط عمامھ نداشتھ اند
انون اساسی نشویم کھ این سھ گروه و یا بعبارت ساده تر سلطنت طلبھا، تا زمانیکھ صاحب ق

."مجاھدین و آخوند ھا از دایره رھبری کنار گذاشتھ شوند، ایران روز خوش نخواھد داشت

در حقیقت از ھر زاویھ ایکھ بھ تاریخ ایران نگاه کنیم خواھیم دید نبودن قانون برای رسیدن بھ 
.رست برای حکومت کردن مشکل ما بوده استحکومت و نبودن قانون د

بنا بر این آیا منطقی نیست کھ قبل از ھرکاری، پیش نویس یک قانون اساسی با موافقت الاقل 
.اکثریت مردم تدوین شود؟ بجای پیدا کردن رھبر باید ھدف را پیدا کرد و بدور آن ھدف جمع شد

تلف جھان با صد ھا رایو تلویزیون ھرکدام گروھھای مختلف با عقاید سیاسی گوناگون در نقاط مخ
.بجای آنکھ ھرگروه ودستھ ای ساز خودشان را بزنند، باید این گروه ھا را زیر یک پرچم متحد کرد

.این یک پرچم، یک ھدف باید باشد و این یک ھدف یک قانون اساسی است
ون اساسی بود امروز درمان سرطان خوش خیم جامعھ ایران صد سال پیش تاسیس عدالتخانھ و قان

.ھم درمان این سرطان بدخیم تنظیم و تصویب قانون اساسی است

ایده آل در خارج کشور و بھ تصویب رساندن آن بکمک "قانون ا ساسی اولیھ"چاره تدوین یک 
.وسائل ارتباط جمعی با یک تفاھم تقریبًا نسبی از مردم در مرحلھ اول است

ف جھان از استرالیا و نیوزالند گرفتھ تا انگلستان و فرانسھ و آمریکا و نخبگان ایرانی در نقاط مختل
ایران و سایر کشورھا دورھم بوسیلھ ارتباط اینترنتی جمع بشوند و با تبادل نظرچند ماھھ پیش 

.را تدوین کنند"قانون اساسی اولیھ"نویس یک 

.ی دیگری را بر ایران حاکم کنداساسنامھ ای برای آینده ایران کھ ھرگز رھبری نتواند دیکتاتور
.برای حفظ آبروی دین و اعتقادات شخصی افراد، باید آنرا از حکومت جدا ساخت
.این آرزوی باستانی ایرانیان یعنی آزادی و برابری تمام مردم ایران تضمین شود

تھ در آن بھ معرض نمایش و قضاوت ھمھ گذاش"قانون اساسی اولیھ"وب سایتی درست شده و این 
.شود

بعد از مدتی مکاتبھ باالخره حدود صد نفری از تمام طیف ھای سیاسی میتوانند باوجود اختالفات 
.توافق کنند"قانون اساسی اولیھ"عقیدتی باالخره در مورد این 
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کھ برای ھمیشھ غیر قابل تغییر ھستند حاوی این مطالب "قانون اساسی اولیھ"چھاراصل اول این 
:باید باشد

کدام از اصول این قانون اساسی نمیتواند با اعالمیھ جھانی حقوق بشر مقایرت داشتھ ھیچ -١
.باشد

.حق و حقوق تمام افراد ملت ایران، مرد و زن با ھر دین وعقیده و مسلکی برابر است-٢
.دین از حکومت باید جدا باشد-٣
ز دو دوره شخص اول مملکت با ھر عنوانی کھ مردم او را انتخاب کنند نمی تواند بیش ا-۴

.قانون گذاری انتخاب شود

اگر این چھار اصل در ابتدای قانون اساسی منظور شود، دیگر جای نگرانی نخواھد بود کھ در آینده 
.گروھی بتواند رژیم دلخواه خودش ویا دیکتاتور دیگری را بر ملت ایران حاکم بکند

ژیم مردم ساالر در ایران باشد، ھر کھ میتواند متضمن یک ر"قانون اساسی اولیھ"بعد از تصویب 
گروه و دستھ ای کھ بھ آن وفا دار بوده و بھ آن سوگند یاد کرده باشد میتواند بھ جرگھ طرفداران 
قانون اساسی وارد شده و بھ این ترتیب  یک مبارزه ھماھنگ و متحد برای رسیدن بھ یک ھدف 

.مشترک بدون اعمال خشونت شروع شود

ن اساسی کھ بھ مردم ایران پیشنھاد میشود ھمان پرچم سھ رنگ با لوحھ فرمان پرچمی نشانگر قانو
.کورش است کھ زیبنده ترین نشان تاریخ ایران است

پاینده ایران


