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سخنى با دبىران گرامى
همکاران گرامى، کتاب حاضر نخستىن کتاب از سه کتاب درسى تارىخ دانش آموزان رشتٔه ادبىات و علوم انسانى به ارزش چهار واحد 
است که تارىخ تطبىقى اىران و جهان را از ابتدا تا حدود قرن نهم هجرى  / پانزدهم مىالدى در بر دارد که البته با توجه به محدودىت ساعات تدرىس 
و نىز ظرفىت ذهنى فراگىران، خالصه نوىسى و ساده نگارى در آن مورد اهتمام مؤلفان قرار داشته است. ادامٔه تحوالت تارىخ جهان نىز در کتاب 

»تارىخ اىران و جهان )2(« ارائه شده است. 
براى استفاده، تدرىس و ارزشىابى مطالب کتاب حاضر، توجه به چند نکته خالى از فاىده نىست: 

1ــ در راهنماى برنامٔه درس تارىخ دورهٔ متوسطه اهداف، اصول و ساىر مطالب مفىد و ضرورى براى همکاران محترم ارائه شده است. 
عالقـه مندان جهت مطالعٔه اىن مـوارد مى توانند به شماره هاى دهم و ىازدهم مجله رشد آموزش تارىخ و ىا ساىت گروه درسى تارىخ به آدرس 

http://history-  dept.talif.sch.ir مراجعه کنند. 

2ــ در تألىف کتاب حاضر تالش شده است ــ جز در موارد ضرورى ــ از ذکر سال وقوع حوادث و موضوعات تارىخى اجتناب گردد. 
ـ از ذکر سنوات ناگزىر بوده اند، اما ىقىناً چنىن ضرورتى در شىوهٔ ارزىابى آموخته هاى  ـ به اقتضاى تألىف ىک متن تارىخىـ  گرچه در مواردى مؤلفانـ 
دانش آموزان وجود ندارد و باىد تنها اطالع دانش آموزان از سال وقوع حوادث بسىار مهم که مبدأ ىک دوران تارىخى، تحولى اساسى و نظاىر 

آن بوده است، مورد ارزىابى قرار گىرد. 
3ــ هر چند تالش فراوانى براى کاستن از حجم کتاب صورت گرفته است، اما به مالحظه ارزش چهار واحدى اىن درس، حجم موجود 
منطقى است. از آنجا که مطالبى که با عنوان »ىک توضىح«، »براى مطالعه« ىا داخل کادر ارائه شده و نىز تصاوىر، جدول ها، نقشه ها و نظاىر آن 
تنها به منظور جذاب کردن مطالب و تعمىق آموخته ها به خصوص براى عالقه مندان به مطالعٔه بىشتر تهىه شده است، حجم واقعى کتاب بسىار کمتر 

از چىزى است که در نگاه نخست به نظر مى رسد. 
4ــ شاىسته است که دبىران محترم، با مطالعه و آمادگى کافى به تدرىس بخش هاى مختلف کتاب بپردازند. براى تدرىس کتاب حاضر مطالعٔه 
مستمر و مراجعه به منابع معتبر و مرتبط با محتواى آن الزم است. فهرست منابع کتاب مى تواند راهنماى مناسبى براى عالقه مندان در اىن باره باشد. 
5  ــ با توجه به اهمىت آموختن تدرىجى مطالب کتاب، ضرورى است شىوهٔ تدرىس متن و ارزىابى دانش آموزان به گونه اى سامان داده 
شود که آنان در طول سال تحصىلى به مطالعٔه مستمر و تدرىجى کتاب بپردازند و به مطالعٔه متن در شب امتحان اکتفا نکنند. مطالعٔه ىک باره و 

ىک جا هر چند با هوش فراوان و حافظٔه عالى، تحقق اهداف آموزشى را مىسر نخواهد ساخت. 
6 ــ »پرسش هاى نمونه« ــ همان گونه که از نام آن پىداست ــ ارزىابى مىزان تحقق تمام هدف هاى آموزشى مورد نظر را در  برندارد. ىقىناً 

همکاران محترم به اقتضاى شراىط کالس و به مالحظٔه زمانى که در اختىار دارند خود به طرح و تهىٔه پرسش هاىى دىگر اقدام خواهند نمود. 
7 ــ فعالىت هاىى که با عنوان »اندىشه و جست وجو« عرضه گردىده، به منظور تکمىل و تحکىم ىادگىرى مطالب طراحى شده است. انجام هر 
ىک از آنها، بسته به عواملى چون تعداد دانش آموزان در کالس و مىزان دسترسى آنان به کتابخانه، مى تواند به شکل فردى ىا با تقسىم دانش آموزان 

به چند گروه و انجام فعالىت به شکل گروهى انجام شود. 
8  ــ مجلٔه »رشد آموزش تارىخ« فصلنامه اى تخصصى وىژهٔ دبىران تارىخ است که در آن مطالب متنوعى در زمىنٔه شىوه هاى آموزش 
تارىخ، تفصىل نکاتى که در کتاب درسى به اشاره آمده است، معرفى کتاب و گفت وگو با صاحب نظران و نىز تازه هاى خبر و گزارش در ارتباط با 
مسائل حرفه اى همکاران محترم ارائه مى شود. مطالعٔه مستمر اىن مجله مى تواند در ارتقاى کىفى فعالىت هاى ارزشمند آموزشى آنان مؤثر باشد. 
همکاران شما در گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری و نىز اعضاى شوراى برنامه رىزى و مؤلفان محترم 
متن حاضر امىدوارند حاصل تالش فراوان آنان در برنامه رىزى، تألىف و ارزىابى مکرر اىن اثر، مورد توجه و رضاىت دبىران محترم و استفاده هر 

چه بىشتر دانش آموزان عزىز قرار گىرد. 
                                                                                                                             گروه تارىخ                     

دفتر تألىف کتاب هاى درسى  ابتداىى و متوسطه نظرى



دانش آموزان گرامى
درس تارىخ ىکى از درس هاى اصلى در رشتٔه ادبّىات و علوم انسانى است که در برنامٔه درسى سال هاى دوم و سوم دبىرستان براى شما 
پىش بىنى شده است. در اىن دو سال، شما با مهم ترىن تمدن ها، روىدادها و شخصىت هاى تارىخى اىران و جهان آشنا مى شوىد. محتواى کتاب هاى 
درسى تارىخ فقط شامل بىان اخبار و توصىف حوادث نىست و کوشش شده به علّت ها )ىا چراها( و نىز پىامدها و آثار مربوط به هر موضوع نىز 
توجه شود. ممکن است چنىن تصور کنىد که در دورٔه ابتداىى و ىا راهنماىی مطالبى دربارهٔ بسىارى از موضوعات مطرح شده در اىن کتاب )از 
قبىل سلسله هاى حکومتى، جنگ ها و …( خوانده اىد و نىازى به خواندن دوبارهٔ آنها وجود ندارد. اما الزم است توجه داشته باشىد که اگرچه 
در ظاهر موضوعات مشابه اند اما محتواى مربوط به هر موضوع کامالً متفاوت و جدىد است؛ مثالً، اگر شما در دورهٔ راهنماىى در چند سطر با 
تارىخ مصر باستان آشنا شده اىد، در اىنجا دانستنى هاى بىشترى در اىن باره در اختىار شما قرار مى گىرد. همچنىن در کتاب حاضر توجه بىشترى 
به مسائل تمدنى و فرهنگى شده است و تارىخ حکومت ها، تنها محور مباحث کتاب نىست. در واقع، شما در دورٔه دبىرستان به طور عمىق تر و 

تحلىلى تر به مطالعٔه تارىخ اىران و جهان مى پردازىد.
براى آنکه ىادگىرى مطالب اىن کتاب براى شما آسان تر شود، شاىسته است به نکات زىر توجه کنىد:

 مطالب کتاب در چند بخش تنظىم شده است و هر بخش شامل ىک دوره از تارىخ اىران و جهان است که در قالب چند درس ارائه 
شده است. هدف از اىن کار، مطالعٔه تارىخ اىران و تارىخ جهان به صورت تطبىقى است. اىن شىوه به شما کمک مى کند تا بتوانىد هر دوره از 

تارىخ اىران را با اوضاع ساىر مناطق جهان در همان دوره مقاىسه کنىد و درک زمانِى بهترى از مطالب تارىخى داشته باشىد.
 هر درس شامل قسمت هاى مختلفى است. در ابتدا ىک مقدمٔه کوتاه آورده شده و سپس توضىحات مربوط به موضوع درس 
در زىر عنوان هاى جزئى تر آمده است. مطالبى نىز با عنوان »ىک توضىح« )ىک نکته( وجود دارد که هدف از آوردن آنها تکمىل اطالعات 
تارىخى شما و نىز جّذاب تر کردن محتواى درس است. اىن مطالب در ارزشىابى هاى کالسى که معلّم انجام مى دهد، مالک عمل هستند، 

اما براى امتحانات نىم سال و پاىان سال از آنها سؤال طرح نمى شود.
 در پاىان هر درس چند پرسش نمونه و فعالىت خارج از کالس )اندىشه و جست و جو( پىش بىنى شده است. توجه داشته باشىد 
که پرسش ها »نمونه« هستند و ارزشىابى از آموخته هاى شما فقط محدود به آنها نخواهد بود. در خصوص فعالىت هاى خارج از کالس نىز 
انجام همٔه آنها توسط هر ىک از شما مد نظر نىست؛ بلکه بنا به انتخاب شما ىا تعىىن معلم ىکى از آنها را با توجه به امکانات موجود انجام 
خواهىد داد. ضمناً مى توانىد با نظر معلم خود موضوعات دىگرى را نىز که با محتواى درس ارتباط داشته باشد براى تحقىق انتخاب کنىد.
 در هر درس نقشه ها، نمودارها و عکس هاىى نىز براى کمک به ىادگىرى بهتر آورده شده است. به آنها توجه کنىد و توضىحات 
مربوط به هرىک را به دقت بخوانىد. در زىرنوىس بعضى از عکس ها، پرسش هاىى نىز مطرح شده است که شما مى توانىد به عنوان ىک 

فعالىت فکرى و تحقىقى دربارهٔ آنها بىندىشىد ىا متنى به عنوان پاسخ تهىه کنىد.
 در هر درس ىک ىا چند فعالىت کالسى وجود دارد که با عنوان »فکر کنىد و پاسخ دهىد« مشخص شده اند. با راهنماىى و کمک 
معلم خود، به صورت فردى ىا گروهى به بحث دربارهٔ آنها بپردازىد. سعى کنىد پاسخ نهاىى هر فعالىت را ىادداشت کنىد. عالوه بر اىن در بعضى 
دروس جدول هاى تکمىل کردنى وجود دارد که براى جلسٔه بعد آنها را کامل مى کنىد. انجام اىن فعالىت ها بخش مهمى از نمرٔه کالسى شما را 
به خود اختصاص مى دهد و در امتحانات نىم سال و پاىان سال نىز ممکن است از آنها سؤال مطرح شود.البته از فعالىت هاىی که با عالمت سؤال 

ممنوع ? مشخص شده اند پرسشی در آزمون های پاىانی طرح نمی شود.
 سعى کنىد مطالب هر درس را در همان هفته اى که تدرىس مى شود، ىاد بگىرىد و اىن کار را به زمان امتحان موکول 
نکنىد. توجه به توضىحات معلّم و بحث هاىى که در کالس مىان دانش آموزان با ىکدىگر و با معلم مطرح مى شود و مطالعٔه متن درس در 

خارج از کالس، مهم ترىن کار شما در اىن زمىنه است.
 همچنان که مى دانىد گستردگى تارىخ بشرى بسىار زىاد و بحث دربارٔه همٔه آنها از حوصلٔه کتاب درسى و کالس درس خارج 
است. به همىن جهت، کتاب درسى شما نىز شامل گزىده اى از مهم ترىن مطالب مربوط به تارىخ اىران و جهان است. بنابراىن، در صورتى که 
عالقه مندىد دربارهٔ بعضى از روىدادها، شخصىت ها، آثار تارىخى و غىره چىزهاى بىشترى بدانىد، اىن کار را به فرصتى خارج از کالس درس 

واگذارىد و از معلم خود بخواهىد چند  منبع مطالعاتى به شما معرفى کند.
موفق باشىد                          
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و تماِم قواى جسمى و روحى خوىش را به کار مى گرفت.
با گذشت زمان بر تجربّىات انسان افزوده شد و به تدرىج 
تـوانست ابـزار بسازد، کشاورزى کند، خـانه بسازد، وساىل 
حمل    و   نقل تهّىه کند و روز به روز بر طبىعت تسلّط بىشترى 
ىابد. کم کم شهرها به وجود آمدند، دولت ها تشکىل گردىدند، 
پىامبران براى هداىت انسان ها مبعوث شدند و اىنک ما، با وجود 
جنگ هاى خونىن و ساىر مشکالت و مسائل، مىراث هاىى از 
اختىار  در  پىشىنىان  اندىشه هاى  و  و کوشش  تالش  زندگى، 
دارىم. تارىخ شرح  همىن ماجراهاست؛ تارىخ سرگذشت زندگى 
اجتماعى انسان است؛ سرگذشتى که بسىار طوالنى است و خود 

از ماجراهاى بسىارى تشکىل شده است.

تارىخ و موّرخ
مى دانىد که هزاران سال از عمر انسان بر روى زمىن 
بسىارى  تغىىرات  تاکنون،  دوران  قدىمى ترىن  از  و  مى گذرد 
در زندگى او پدىد آمده است. روزگارى انسان ها به صورتى 
بسىار ابتداىى مى زىستند. هنوز نه ابزارى ساخته شده بود، نه 
حىوانى اهلى شده بود، نه آتش و فلّزات کشف شده بودند و 
نه دهکده ها و شهرها پدىد آمده بودند. خط نىز اختراع نشده بود 
تا از اىن طرىق تجربه هاى نسل هاى پى درپى اندوخته شود و به 
نسل هاى بعد منتقل گردد. بنابراىن، زندگى انسان بسىار سخت 
مى گذشت. او براى تأمىن غذا و حفظ کردن خود از آسىب 
سرما و حىوانات درنده و بىمارى ها باىد کوشش بسىارى مى کرد 

ّول
س ا

در

١

تارىخ چیست و موّرخ کیست؟

مقدمه
در ابتدای سال تحصیلی، بعید است که شما هنگام پرداختن به درس هایی مانند عربی، فارسی، 

زبان انگلیسی و نظایر آن از خود بپرسید »این درس ها چیست؟« حتّی اگر کسی از شما در این باره سؤال 

کند، می توانید به او پاسخ بدهید. امّا در مورد تاریخ، مسئله فرق می کند؛ چون در گذر زمان مفهوم تاریخ 

یکسان نبوده است، حتّی اگر امروزه از افراد مختلف بپرسید »تاریخ چیست؟« یا برای آشنایی با نظریات 

پژوهشگران به کتاب های مختلف رجوع کنید، خواهید دید که پاسخ ها یکسان نیست. با مطالعهٔ این درس 

یک بار دیگر سؤال مذکور را از خود بپرسید، آن گاه ببینید آیا به پاسخی قانع کننده دست یافته اید. 
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دىنى،  جرىان هاى  و  روىدادها  بررسى  به  تارىخ  علم 
گـذشته  در  وادبـى  علـمـى  سىاسى،اجتماعـى،اقتصادى، 
انجام  را  بررسى  اىن  که  نىز کسى است  موّرخ  مى پردازد. 
مى دهد و حاصل آن را به صورِت ىک نوشتٔه کوتاه )مقاله( 
ىا بلند )کتاب( عرضه مى کند. وى براى انجام اىن کار، از 
حاصل کوشش هاى ساىر پژوهشگران نىز استفاده مى کند. 
مى دانىد چگونه؟ در تارىخ دورهٔ راهنماىى خواندىد که از عمر 
خط 5000 سال مى گذرد؛ بنابراىن، آثار مکتوب به جاى مانده 
تارىخى  اّما در کتاب هاى  به همىن مّدت است،  نىز مربوط 
خط نىز  موضوعات مربوط به چندىن قرن پىش از پىداىش 
شرح داده شده است؛ مورّخ اىن اخبار را از کجا آورده است؟ 
اختراع  پىش  سال   5000 حدود  در  مى گوىىم خط  وقتى 
شده است، به اىن معنا نىست که کتاب  نوىسى هم از 5000 
سال پىش آغاز شده است؛ زىرا خط، ابتدا »تصوىرى« بوده 
و براى اىنکه به صورت »الفباىى« درآىد، تغىىرات بسىارى 
کرده است. زمانى هم که الفبا شکل گرفت، هنوز موّرخی 
به معناى امروز نبود تا مثل عصر ما به ثبت اخبار بپردازد. 
بعدها، کسانى که به شغل وقاىع نگارى مشغول بودند 
تا مّدت ها تنها به ثبت جنگ هاى پادشاهان و ساىر اعمال 

آنان مى پرداختند. 
با کمى اندىشه در اىن باره، درمى ىابىد که کار موّرخ 
چندان هم ساده نىست. اکنون ببىنىم موّرخ چگونه تارىخ 

را بررسى مى کند و به نگارش آن مى پردازد.

تارىخ نگاری
که  را  چىزهاىى  همٔه  تارىخ،  نگارش  براى  موّرخ 
از  اىن کار  براى  و  مى کند  بررسى  مانده  به جا  گذشته  از 
آن دانش ها،  از  بسىارى کمک مى گىرد. ىکى  دانش هاى 
»باستان شناسى« است. آىا مى دانىد باستان شناس کىست؟ 
باستان شناس کسى است که به گردآورى اشىا و ابزارهاى 

مى پردازد  آنها  دربارۀ  پژوهش  و  آنها  طبقه بندى  و  قدىمى 
پىشىن،  انسان هاى  به  مربوط  آثار  کشف  و  حفاری  با  و 
لوحه ها،  سّکه ها،  ظرف ها،  مسکونى،  خرابه هاى  نظىر 
مجّسمه ها و … از دل زمىن و ىا بررسى آثار باقى مانده مانند 
تخت جمشىد، طاق بستان، مسجد جامع اصفهان و صدها اثر 
دىگر، گزارش هاىى دربارٔه آنها تهّىه مى کند. باستان شناسان 
تاکنون موفق شده اند نکات بسىارى دربارٔه زندگى انسان در 
روى زمىن و تمّدن هاى بسىار قدىمى کشف و شناساىى کنند.
عالوه براىن، در گذشته در دربار شاهان، وقاىع نگارانى 
بوده اند که وظىفه شان ثبت وقاىع و اخبار بوده است. آنها 
مىهمانى،  شکار،  ازدواج،  جنگ،  به  مربوط  ماجراهاى 

ساختن بناها و … را مى نوشتند.

بخش بسىارى از آگاهى هاى تارىخى ــ به  وىژه دربارۀ گذشته هاى دور ــ از طرىق 
حفاری هاى باستان شناسى به دست آمده است.

هـمچنىن طّى سالىان دراز، بعضى از مردم، خاطرات 
گذشته،  آن  از  نوشته اند.  را  خود  سفرهاى  و  زندگى 
کتاب هاى ادبى، دىنى، اجتماعى و جز آنها از دوره هاى 
کمک  موّرخ  به  مجموعه  اىن  است.  مانده  به جا  پىشىن 
بسىارى مى کند تا بتواند گذشته را بشناسد و از ماجراهاى 
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آن مطّلع شود. مگر موّرخ در پى آگاهى از گذشته نىست؟ 
ـ حّتى نامه هاى  پس هرچه را از گذشته بـه جـا مـانـده استـ 
شخصى و ادارى، قّصه ها و افسانه ها، تابلوهاى نقاشى، 

روزنامه ها و …   ــ را مورد استفاده قرار مى دهد.
تارىخ دانش بسىار گسترده اى است. به همىن دلىل، 
هىچ کس به تنهاىى نمى تواند در همٔه موضوعات و دوره هاى 
هرکس  ناچار  شود،  صاحب نظر  و  متخّصص  تارىخى 
مى کوشد در ىکى از دوره هاى تارىخى تخّصص ىابد؛ مثل 

دورهٔ باستان، قرون وسطا و قرون جدىد.
از  که  اخبارى  و  آثار  به کمک  موّرخ  که  گفتىم 
مى پردازد،  تارىخ  نگارش  به  است،  مانده  به جا  گذشته 
اّما چنىن نىست که هرکس با مطالعٔه آثار و اخبار بتواند 
تارىخ بنوىسد. حتى ماهرترىن پزشک و مهندس و بهترىن 
شىمى دان و فىزىک دان، بدون آموزش هاى مخصوص و 
تمرىن بسىار، نمى تواند ىک موضوع تارىخى بنوىسد. اگر 

هم بنوىسد، نوشته اش ناقص خواهد بود.

مورّخان اطالعات خود دربارۀ گذشته را از منابع مختلف به دست مى آورند. 
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فواىد مطالعۀ تارىخ
وىژه  تارىخ نگارى، حرفه اى  پذىرفتىم  که  فرض  »به 
نخوانىم  تارىخ  اگر  مى آىد؟  کار  به چه  تارىخ  اصالً  است؛ 
چه اتّفاقى مى افتد؟ تارىخ مربوط به گذشته است و گذشته 
ممکن  که  است  حرف هاىى  اىنها  نىست.«  دسترس  در 
باشد،  ىا شاىد هم حرف دل خود شما  است شما بشنوىد 
بىاىىد کمى بىشتر فکر کنىم؛ مى دانىم که به وسىلٔه ىک  اّما 
با ىک اسکناس  ىا بسته کرد،  باز  آچار مى توان پىچى را 
مى توان چىزى خرىد و با ىک وسىلٔه نقلّىه مى توان به مکان 
نگاه کنىم،  تارىخ  به  دىد  اىن  با  اگر  و مقصدى سفر کرد. 
اىن  با  اما  نمى آىد!  کارى  هىچ  به  تارىخ  که  گفت  خواهىم 
حال، زندگى امروز و فرداى ما با تارىخ عجىن است. حّتى 
اگر مخالف آن باشىم، بدان نىازمندىم. سىاستمداران براى 
موفّقّىت در کار خوىش ناچارند هم تارىخ سرزمىن خود و 
هم تارىخ کشورهاى دىگر را بدانند؛ فىلم سازان براى تهّىٔه 

فىلم هاى تارىخى، از مطالعٔه تارىخ ناگزىرند؛ ادىبان براى فهم 
از مطالعٔه  و شناخت اشعار و نوشته هاى زمان هاى قبل، 
آثار  مطالعٔه  با  هنرمندان  مى گىرند؛  کمک  آن عصر  تارىخ 
هنرىِ قبل از خود و اوضاع و احوال مربوط به آن آثار و 
نىز بررسى سرگذشت ابداع کنندگان آنها، نگرشى عمىق تر 
مى ىابند و در کار خود موفّق تر مى شوند، حّتى ورزشکاران 
نىز پس از چندى احساس مى کنند که باىد از ماجراهاى 
ورزشى مربوط به دوران قبل از خود ىعنى تارىخ ورزش 
آگاهى ىابند. هرکس در هر شغل و حرفه اى که هست، به 
داشتِن آگاهى هاى تارىخى دربارٔه حرفٔه خود نىازمند است 
اّما تارىخ فاىده هاىى مهم تر از اىنها هم دارد. فاىده هاىى که 
مربوط به ىک حرفه ىا مخصوص پىر و جوان و دختر و 
پسر نىست؛ بلکه فاىده هاى عام ترى است که مربوط به همٔه 
انسان ها و همٔه زمان هاست. در نمودار زىر با برخى از اىن 

فاىده ها آشنا مى شوىد.

مهم ترىن فاىده هاى مطالعۀ تارىخ

فاىده هاى تارىخ

آشناىى با
 ساىر مّلت ها و 

تمّدن ها 

حفظ 
مىراث فرهنگى

گسترش
افق دىد انسان 

تربىت وهداىت 
انسان ها 

تفاهم و
همگراىى 

جهانى     

آشناىى با
دانشمندان و

بزرگان شناخت
فرهنگ و تمدّن

خوىش

عالقه به مىهن 
و حفظ آن  

پىش بىنى آىنده 

شناخت
بىشتر انسان

خودشناسى

اقناع حّس
کنجکاوى 

انسان  

قدرشناسى
نسبت به تالش

گذشتگان
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تقسیم بندی دوره های تارىخ
به دلىل سابقٔه طوالنى زندگى بشر و براساس وىژگى هاى 
موّرخان  ملّت هـا،  همٔه  ىا  ملّت  ىک  زندگـى  از  دوره  هر 
اىن  کـرده اند.  مطرح  تارىخ  بــراى  را  تقسىم بندى هــاىى 
و  روشن تر  شناخت  کــه  مـى شوند  سبب  تقسىم بندى هــا 
نــوع  اىنجا سه  بـه دست آورىم. در  درست ترى از گـذشته 
تقسىم بندى را که براى تارىخ بشر ــ به طور کلّى ــ ارائه شده 

است، مى بىنىد.

تارىخ گذارى

ـ . ش. و ىا ش.  ← هجرِى شمسى ه
ـ . ق. و ىا ق.   ← هجرِى قمرى      ه

                ق. م.    ← قبل از مىالد مسىح 
                     م.        ← مىالدى ىا بعد از مىالد مسىح  

و  اسالمى  ــ  عربى  تقوىم رسمى  قمرى  اسالمى، هجرى  ــ  اىرانى  تقوىم رسمى  هجرى شمسى، 
مىالدى تقوىم رسمى اروپاىى است. در اىران تا قبل از تاج گذارى رضاشاه، تقوىم قمرى راىج بود و از 
آن پس، تقوىم شمسى راىج شد. به همىن دلىل، کتاب هاى تارىخى که تا اىن زمان نوشته شده حوادث را به 
سال قمرى نوشته اند و بنابراىن، حوادث مهمّ تارىخى مربوط به آن دوران به تقوىم قمرى ثبت شده است؛ 
مانند سال هاى تأسىس ىا انقراض سلسله ها )تأسىس سلسلٔه صفوى = 907 ق.، انقراض سلسلٔه صفوى 
= 1135 ق.(  به همىن دلىل در کتاب هاى درسى معموالً حوادثى که به تارىخ قمرى ىا مىالدى )مسىحى( 
مشهور است به همان تارىخ بىان مى شود و براى ىادگىرى بىشتر، معادل شمسى آن نىز نوشته مى شود که 

براى مطالعٔه همه نوع تارىخ )مانند تارىخ دوران قدىم و جدىد ىا تارىخ علوم( باىد آن را بىاموزىم.

ىک توضیح

       1ــ دوران پىش از تارىخ
الف(

                 2ــ دوران تارىخى

       1ــ عصر سنگ
ب(

   
               2ــ عصر فلز
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بشر  تارىخ  تقسىم بندى هاى  مشهورترىن  از  ىکى 
تقسىم دوران زندگى انسان به پنج مرحلٔه زىر است:

1ــ دورٔه پىش از تارىخ 
2ــ دورٔه باستان

3ــ دورٔه مىانه )قرون وسطا(
ـ   دورٔه جدىد 4ـ

1ــ دوران شکار و گرد آورى غذا )از 1/5 مىلىون  تا 10هزار سال پىش از مىالد(
2ــ دوران کشاورزى و اهلى کردن جانوران )از10هزار تا 7هزار سال پىش از مىالد(

3 ــ دوران زندگى در دهکده هاى اولىه )از 7 هزار تا 3500 سال پىش از مىالد(
4 ــ دوران آغاز شهرنشىنى و تشکىل حکومت هاى اولىه )از 3500 تا 3000 سال پىش از مىالد(

5 ــ شکوفاىى شهرنشىنى و رشد آىىن هاى بزرگ )از 3000 تا 700 سال پىش از  مىالد(
6 ــ دوران امپراتورى هاى بزرگ و ارتباطات گسترده بىن المللى )700 سال پىش از مىالد تا 1400 مىالدى(

7 ــ دوران اکتشافات جغرافىاىى و گسترش فن درىانوردى و رنسانس )1400 تا 1600 مىالدى(
8 ــ دوران رشد روزافزون فّناورى و تحّول علوم پاىه )1600تا1960 مىالدى( 

9 ــ دوران فّناورى صنعتى و الکترونىکى )1960تاکنون(

پرسش های نمونه

1ــ تارىخ را تعرىف کنىد.
2ــ باستان شناس چه کسى است و چگونه کار مى کند؟

3ــ پنج مورد از منابعى را که مى توان در مطالعٔه تارىخ از آنها استفاده کرد، نام ببرىد.
4ــ چهار مورد از فواىد مطالعٔه تارىخ را نام ببرىد.

5 ــ تقسىم بندى پنج مرحله اى تارىخ بشر را مشخص کنىد.

اندىشه و جست  و جو

1ــ با کمک دبىر محترم خود، ىک روىداد ىا جرىان تارىخى را انتخاب و دربارهٔ آن مطالعه کنىد. سپس فاىده ىا فاىده هاى 
اىن بررسى را در کالس بىان نماىىد. 

2ــ سه آىه از آىات قرآن را که نشانگر اهّمىت مطالعٔه تارىخ است، استخراج کنىد.

5 ــ دورٔه معاصر
اگرچه اىن تقسىم بندى را موّرخان اروپاىى برمبناى 
سىر تارىخ اروپا ارائه کرده اند؛ اّما با تغىىراتى مى توان آن 
را براى تارىخ اىران نىز به کار گرفت. اىن کتاب درسى نىز 

با توّجه به همىن تقسىم بندى تنظىم شده است.

پ(



پیش از تاریخ چیست؟
اگر بخواهیم با سرگذشت انسان از پیدایش نخستین 
چه  شویم،  آشنا  حاضر  عصر  تا  حکومت ها  و  تمّدن ها 
در  می خوانیم.  را  تاریخی  کتاب های  حتماً،  می کنیم؟ 
این کتاب ها از پیدایش قدیمی ترین تمّدن ها و حکومت ها 
پیدایش و گسترش  تاریخ  به میان می آید. همچنین  سخن 
 … و  معماری  شیمی،  پزشکی،  نجوم،  نظیر  دانش هایی 
بخش های جالب و خواندنی این کتاب ها را شامل می شود. 
بشر،  تاریخ  در  عظیم  تحّوالت  و  بزرگ  پیامبران  ظهور 
اختراعات، چگونگی  عظیم،  لشکر کشی های  و  جنگ ها 
استعمار  پیدایش  جغرافیایی،  اکتشافات  اسالم،  گسترش 
غربی و جریان های علمی و اجتماعی، فصل  های مختلف 
زمان،  گذشت  با  و  می دهد  تشکیل  را  بشر  تمّدن  تاریخ 
موضوعات پیچیده تر و متنّوع تری به وقوع می پیوندد. همٔه 
این موضوعات، تاریخ بشر را می سازند؛ با این همه، این 
بخش از سرگذشت انسان در مقایسه با عمر بشر در روی 

زمین بسیار اندک است!
50 سال پیش، عمر قـدیمـی ترین فسیل یـافته شده 
از انسان های نخستین را نیم میلیون سال تخمین زده بودند؛ 
اّما امروزه فسیل هایی در نقاط مختلف جهان یافته اند که 
عمر برخی از آنها حدود 4,000,000 سال است. بنابراین، 
5000 سال دورٔه تاریخی در مقایسه با 4,000,000 سال 
دورٔه پیش از آن، بسیار انـدک است. با این حال، آگـاهی 
ما از دورٔه تاریخی بسیار بیشتر از دوران پیش از تاریخ 

است.

خواندید،  راهنمایی  اّول  تاریخ  در  که  همان گونه 
ابداع خط عامل و علّت تقسیم بندی سر گذشِت بشر به دو 
دوران »پیش از تاریخ« و »تاریخی« است. باستان شناسان 
با استفاده از دستاوردهای زمین شناسان، زیست شناسان، 
شیمی دان ها، جغرافی دان ها و به کمک روش های تحقیق 
ویژهٔ خود، توانسته اند آگاهی های جالبی دربارهٔ انسان های 

پیش از تاریخ به  دست آورند.

انسان غارنشین
 از حدود 400,000 سال پیش، تغییراتی در آب و 
هوای زمین رخ داد که در سرنوشت موجودات زنده تأثیر 
زیادی داشت. کاهش دمای متوّسط جهان موجب شد که 
بخش های وسیعی از شمال آسیا، اروپا، امریکای شمالی و 
نواحی مرتفع کوهستانی جهان چندین نوبت از یخ پوشیده 
امروزی(  فیل های  )اجداد  ماموت ها  که  طوری  به  شود. 
نتوانستند خود را با شرایط آب و هوایی جدید انطباق دهند 
افریقا  استوایی  مناطق  دوران  ،  این  در  رفتند.  میان  از  و 
از  بقایای جسدهایی  بود. هر چند  برای زندگی مناسب تر 
افریقای  نظیر  دنیا  مختلف  نقاط  در  نخستین  انسان های 
جنوبی،پکن  )چین(  ، هــایدلبرگ١ )آلمان( بـــه دست آمده 
است؛ اما از زندگی بشر پیش از عصر یخ بندان، اطالعات 
چندانی در دست نیست. با افزایش نسبی دمای هوا و ذوب 
شدن یخچال های طبیعی، و بارش باران های فراوان کم کم 
جنگل هایی وسیع پدید آمد. در این دوران باران های زیادی 
می بارید. حال باید پرسید: »در این دوران انسان چگونه 

پیش از تاریخ عه 
طال

ی م
برا

Heidelberg ــ١
ن١  8  

جها
 و 

ان
ایر

یخ 
تار



زندگی می کرد؟« بدیهی است در دورانی که هنوز اختراعات 
مهم پدید نیامده و دانش بشر از طبیعت اندک بوده، انسان 
زندگی بسیار سختی در طبیعت گذرانده است. با این حال، 
انسان به دلیل استعداد های ذهنی و داشتن دست های توانا 
ــ که با آنها قادر به انجام فّعالیت های متنّوع تر از حیوانات 
بود   ــ با پناه بردن به غارها و تالش برای بقا، توانست خود را 
با شرایط جدید منطبق سازد و به حیات خویش ادامه دهد.

خداوند در این باره می فرماید :

»و زمین را گسترانیدیم و در آن، کوه های استوار 

افکندیم و از هر چیز سنجیده ای در آن رویانیدیم و 

برای شما و هر کس که شما روزی دهندۀ او نیستید، 

در آن وسایل زندگی قرار دادیم.«

)سورۀ مبارکۀ حجر، آیه های 19 و 20(

طبیعت  در  انسان،  بقای  برای  الزم  منابع  بنابراین، 
را  منابع  این  خود  کوشش  با  باید  تنها  او  و  بود  موجود 
می شناخت و راه استفاده از آنها را می آموخت. این کار 
هزاران سال طول کشید. ابتدا انسان با استفاده از میوه های 
از  را سیر می کرد،  جنگلی و شکار حیوانات شکم خود 
پوست حیوانات بدن خویش را می پوشاند و در غارها و 
حفره های موجود در دامنٔه کوه ها می خوابید تا خود را از 

سوز سرما و گزند حیوانات وحشی حفظ کند.

عصر سنگ و کشف آتش
و  برای شکار  انسان  ابزار  تنها  دراز،  سالیان  طیّ 
تّکه  تّکه کردن گوشت و دفاع از خود، »سنگ« بود؛ یعنی 
به همین  تهّیه می کرد.  از محیط خود  ابزار ساده ای که 
دلیل، باستان شناسان این دوران از زندگی انسان را عصر 

سنگ نامیده اند.
کشف آتش از نخستین و مهم ترین کشفّیات بشر بود 
که زندگی اش را بهبود بخشید. انسان با کشف آتش، تاریکی 

را به روشنایی و سردی را به گرمی تبدیل کرد. در نتیجه، 
ترس او از طبیعت وحشی و ناشناخته کاسته شد. همچنین 
می توانست خود را گرم کند و در پناه آتش آرام گیرد و نیز با 
استفاده از آتش، گوشت و غذا را برای خود گواراتر سازد.

نمونه هایی از آثار سنگی مربوط به دوران پیش از تاریخ. هزاران قطعه از این 
آثار در گوشه و کنار جهان و از جمله ایران به دست آمده است.

  9  



با گذشت زمان، انسان ابزارهای کامل تر و متنّوع تری 
می ساخت. با تراشیدن سنگ، آن را به شکل های مختلف 
اّره می ساخت.  نیزه، تیشه و  تبر،  از آن  درمی آورد، مثالً 
همچنین عالوه بر سنگ از استخوان حیوانات و از چوب 
استفاده  گوناگون  ابزارهای  ساختن  برای  نیز  درختان 
و  درختان  میؤه  از  شکار  بر  عالوه  تغذیه،  برای  می کرد. 
ریشٔه برخی گیاهان بهره می برد. همٔه این کارها را به صورت 
»گروهی« انجام می داد؛ گروه های کوچک در حدود 20 تا 
30 نفر که با هم می زیستند و با هم به شکار می پرداختند.

فکر کنید و پاسخ دهید:

اختراع  و  کشف  عامل  مهم ترین  شما،  نظر  به 

چیست؟

یکجانشینی انسان
عصر یخ بندان به دوره های مختلف تقسیم می شود که 
آخرین دورٔه آن در حدود 11000سال پیش به آخر رسید و 
آب و هوای مناطق مختلف جهان وضعّیتی نسبتاً ثابت یافت. 
رود،  دو  میان  در  انسانی  متعّدد  اجتماعات  زمان،  این  در 
آسیای صغیر، آسیای میانه، مصر، چین، امریکای مرکزی، 
به  موفق  استرالیا می زیستند.باستان شناسان  و  اروپا  ایران، 
کشف آثار باقی مانده از زندگی انسان در این مناطق شده اند. 
تفاوت های  دلیل  به  زنان  که  آنجا  از  کشاورزی: 
به  مربوط  عملّیات  در  مردان  همانند  نمی توانستند  جسمانی 
شکار شرکت کنند، معموالً به نگهداری کودکان، گردآوری 
میوه ها و دانه های درختان و بوته ها و ساختن ابزار الزم از 
سنگ، استخوان و چوب می پرداختند. به   همین دلیل، زنان را 
ابداع  کنندهٔ کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفال سازی 

می دانند. آنان، احتماالً، هنگام گردآوری گیاهان دریافتند که 
دانٔه گیاهانی که بر زمین می ریزد بعد از مدتی می روید. پس، 
از این طریق به کشاورزی پی بردند. کشاورزی از مهم ترین 
موجب  زیرا  بود؛  زمین  روی  در  انسان  زندگی  ابداعات 
تحوالتی نظیر یکجانشینی، ذخیرهٔ غذا، تقسیم کار و پیدایش 
بنیان تمّدن ها را تشکیل داد. در  اجتماعات منظّمی شد که 
خاور میانه کشت گندم و جو، در چین کشت برنج و ارزن و 
در امریکای مرکزی کشت ذّرت توسعه یافت. کشاورزی در 

اروپا چند هزار سال دیرتر رایج شد. 
گله داری و دامپروری: اهلی کردن حیوانات، از 
دیگر اقداماتی بود که موجب کاهش زحمت انسان شد. 
انسان با اهلی کردن گوسفند، گاو و بز، توانست از گوشت 
آنان برای خوراک استفاده کند و نیز از گاو برای بردن بار و 
شخم زمین سود جوید. در این زمان، ساخت ابزار توسعٔه 
بیشتری یافت و انسان توانست قاّلب ماهیگیری، سوزن، 
قاشق، آسیاب و سالح های بهتر بسازد١. در این دوران، 
گروه هایی از انسان ها همچنان به زندگی از طریق شکار، 
صید و دامداری مشغول بودند. به تدریج، در دشت های 
آسیای مرکزی گله داری رواج یافت. اسب نیز نخستین 
بار در همین منطقه اهلی شد و مورد استفاده قرار گرفت. 
در قسمت های ساحلی اروپا، صید ماهی و ساخت ابزار 

صید معمول شد. 
یکجانشینی موجب توسعٔه خانه سازی، تهّیٔه انواع 
دیگر  از  چرخ  اختراع  شد.  نیز  سفال  و  پارچه  ظرف، 
سرنوشت  در  بسزایی  تأثیر  که  بود  مهّمی  دستاوردهای 
اّرابه از جمله  بشر گذاشت. چرخ کوزه گری، آسیاب و 

ارمغان های اختراع چرخ است.

١ــ این دوران را دوران نوسنگی نیز نامیده اند.
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فکر کنید و پاسخ دهید:

چه  ــ  مختلف  صورت های  به  ــ  چرخ  شما  نظر  به 

نقشی در تمدّن امروز دارد؟

فراوانی  به  قیچی  و  اّره، خنجر  داس،  آمد.  پدید  انسان 
مورد استفادٔه ساکنان دهکده ها قرار گرفت.

یکجانشین  اجتماعات  پیدایش  که  دانست  باید 
در  همـه  از  بیش  کشاورزی  و  ابـزارسازی  توسعٔه  و 
ـ  به ویژه در خاور میانه ــ صورت گرفت و  ـ مشرق   زمین 
مقّدمات پیدایش تمّدن های،نظیر سومر، مصر، ایالم و غیره 

را فراهم کرد.
نظیر  رودهایی  کنار  در  بیشتر  یکجانشین،  جوامع 
دجله، فرات، کارون و سند ساکن بودند. استفاده از زمین 
برای کشت و زرع مستلزم مسطح کردن زمین ها، زه کشی 
آنها و استفاده از کانال آبیاری است. انجام این امور و 
نیز کارهای مربوط به پاشیدن تخم و جمع آوری محصول 
مستلزم کار دسته جمعی است. به همین دلیل، با پیدایش 
نخستین دهکده ها و تقسیم کار، به تدریج شیؤه جدیدی 
از زندگی اجتماعی به وجود آمد که با زندگی در غارها، 
جنگل ها و کوچ نشینی متفاوت بود. زندگی در دهکده ها 
فصل  و  حّل  و  روستا  مدیریّت  برای  فردی  وجود  لزوم 
اختالفات را مطرح ساخت. همچنین، بر اثر تولید محصول 
و  سفالگری  قبیل  از  جدید  شغل های  ظهور  و  اضافی 
با رواج  ساخت ظروف فلّزی، داد و ستد رواج گرفت. 
داد و ستد و ضرورت ثبت معامالت، مقّدمات اختراع خط 
فراهم شد. بدین ترتیب جوامع ابتدایی در آستانٔه ورود به 
این  از  منظور  شما،  نظر  گرفتند.به  قرار  جدید  دوره ای 

دورٔه جدید، کدام دوره است؟

سال   6,000 تا   10,000 فاصلٔه  در  فلز:  کشف 
پیش بشر توانست فلز را بشناسد و از آن در ساخت ابزار 
استفاده کند. نخستین فلّزی که کشف شد، مس بود. ذوب 
فلز و قالب ریزی مس، بالفاصله پس از کشف آن آغاز نشد 
بلکه تا مّدت ها مس را به همان صورت طبیعی می کوبیدند 
و مورد استفاده قرار می دادند. احتماالً، قلع دومین فلّزی 
بود که مورد استفادٔه انسان قرار گرفت؛ پس از کشف آهن 
و رواج بهره برداری از آن، تحّوالت عمیق تری در زندگی 
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پرسش های نمونه

1 ــ انسان اّولیه چگونه توانست با استفاده از طبیعت به زندگی خود ادامه دهد؟
2ــ چرا آغاز کشاورزی و سفال سازی، در تاریخ به نام زنان ثبت شده است؟

3ــ به چه دوره ای عصر سنگ گفته می شود؟
4ــ چرا روی آوردن انسان به کشاورزی موجب بروز تحولی مهم در زندگی او گردید؟

5  ــ مقدمات پیدایش تمدن های بزرگ در کدام منطقٔه جغرافیایی شکل گرفت؟ چرا؟

اندیشه و جست  و جو

1 ــ دربارٔه قدیمی ترین آثار انسانی شناخته شده در ایران مطلبی تهیه کنید.
2 ــ به نظر شما مهم ترین پیشرفت های بشر در دوران پیش از تاریخ کدام اند؟ در این باره مطلبی در یکی دو 

صفحه بنویسید.
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تمّدن در »میان دو رود «

سرزمین »میان دو   رود« و اهمّیت تاریخی آن
حــدود 4 قــرن پیش، مــوّرخـان دربــارٔه سابقه و 
سرگذشت تمّدن در میان دو   رود )بین النهرین ــ سرزمین 
مابین دو رود دجله و فرات( اطالعات زیادی نداشتند و 
عمده آگاهی های آنان دربارٔه این منطقه، از تورات گرفته 
شده بود؛ اطالعاتی که ضمن بیان سرگذشت پیامبران بدان ها 
اشاره شده است. تا اینکه برخی از سیاحتگران اروپایی 
به این منطقه پا نهادند و مّدتی در آنجا زیستند. در آنجا، 
الواح ِگلی ای را که حاوی نوشته هایی بود، مشاهده کردند 
که چون کسی قادر به فهم آن نوشته ها نبود، دریافتند که 
تعدادی  جهان گردان  باشد.  قبل  مّدت ها  به  مربوط  باید 
مطالعٔه  به  پژوهشگران  و  بردند  اروپا  به  را  الواح  این  از 
آنها مشغول شدند. نظیر رویدادی که در ایران نیز اتفاق 
بود.  میخی  خّط  بازخوانی  و  کشف  آن،  نتیجٔه  و  افتاد 
سپس شمار زیادی از پژوهشگران به میان دو    رود آمدند 
و از نزدیک، به  کاوش های باستان شناختی و مطالعٔه آثار 
تاریخی پرداختند. به تدریج، مـعلوم شد که میان دو   رود 
)جنوب عـراق کنونـی( خاستگاه کهن تـرین تـمّدن بشری 

مجسمۀ گودِآ7 یکی از فرمانروایان شهر الگاشبـوده است.

پیدایش شهرها
نخستین شهرهای میان دو   رود باستان در سومر پدید 
نام  هم  و  دو   رود  میان  نام قسمت جنوبی  هم  آمد. سومر 
اقوامی است که در آنجا زندگی می کردند. اور١، اوروک٢، 
شهرها  این  جملٔه  از  نیپور٦  و  الرسا٥  الگاش٤،  کیش٣، 
می باشند. هر یک از این شهرها به همراه روستاهای اطراف 
خود به صورت مستقل اداره می شدند؛ به همین دلیل، آنان 

را دولت شهر یا کشور شهر نامیده اند.

             Lagash ــ٤  Kish ــ٣                      Uruk ــ٢                           Ur ــ١
ـ ٥ Gudea ــNippur                                7 ــ٦                     Larsa ـ
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در میان هر شهر معبدی بود که مجّسمٔه خدای حامی 
شهر در آن قرار داشت. ادارٔه این شهرها با کاهنان بود که 

به رئیس آنان ِانسی می گفتند.
دولت شهرهای سومری اغلب با یکدیگر رقابت و 
دشمنی داشتند و میان آنان جنگ های خونین رخ می داد.

اوضاع سیاسی میان دو   رود از ابتدا تا قرن ششم 
ق.م.

در سراسر میان دو   رود، اقوام و گروه های انسانی 
بسیاری می زیستند که هر یک برای مّدتی کوتاه یا طوالنی 
دور  همسایگان  دهند١.  تشکیل  حکومت هایی  توانستند 
گاه  ــ  سیاسی  روابط  آنان  با  نیز  سرزمین  این  نزدیک  و 

خصمانه و گاه دوستانه ــ و تمّدنی داشته اند٢. 
گفتیم که ِانسی ها نخستین فرمانروایان دولـت   شهرهای 
سومری بودند. هر چند تا قرن ها میان دولت شهرهای سومری 
به طور کامل و  اّما هیچ  یک  برقرار بود؛  جنگ و خصومت 

١ــ عالوه بر سومری ها، َاکَّدی ها،َاموری ها،آشوری ها  و کلدانی ها از این جمله اند.
٢ــ هیتی ها و میتانی ها )در شمال( و ایالمی ها و کاسی ها )در شرق( از جملٔه این همسایگان بودند.

Gilgamesh ــ٤                               Etana ــ٣

برای زمان طوالنی بر دیگران پیروز نمی شد. بنابراین، دولت 
متمرکزی در سومر پدید نمی آمد.

نام  ِاتََن٣  سومر  کهن  بسیار  فرمانروایان  از  یکی 
داشت. او توانست مّدتی برهمٔه دولت شهرهای سومری 
مسلّط شود. گیل گَِمش٤ نیز از دیگر فرمانروایان نخستین 

سومر بود. 

مجسمۀ سرسارگن فرمانروای مقتدر اکدی

نینوا 

 دجله

آشور

سومر
بابل

آشور

صحرای سوریه

باتالق

دریای پارس 

فرات

دمشق
بابل

کیش
نیپور

ایسین 
اوروک

اریدواور
الرسا 

الگاش

میان دو  رود باستان
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Babylon ــ٤                        Hammurabi ــ٣                        Gothi ــ٢                            Sargon ــ١

در حـدود 2400 ق. م. اقـوام َاکَّدی  کـه در مرکز 
سومری  شهرهای  به  هجوم  با  می زیستند  دو   رود  میان 
توانستند بر آنان غلبه کنند. فرماندهی َاکَّدی ها را در این 
تاریخ سیاسی میان  حمالت سارُگن١به عهده داشت که در 
دو   رود شهرت زیادی دارد و او را نخستین امپراتور میان 
دو  رود باستان می دانند؛ زیرا طّی فتوحات بسیار توانست 
از خلیج فارس تا قسمت های شمالی میان دو   رود را تصّرف 
کند و بر آن حکم براند. جانشینان سارگُن حدود دو قرن 
قدرت را در دست داشتند تا اینکه گوتی ها٢ از کوهستان های 
آنان خاتمه دادند.  به حکومت  بردند و  شمال شرق هجوم 
هجوم گوتی ها موجب ویرانی بسیاری از شهرهای سومری 
شد. تسلّط آنان حدود یک قرن به طول انجامید. سرانجام، 

سومریان آنها را از سرزمین خود بیرون راندند.
در حدود 2000 ق.م. ایالمی ها که  مرکز حکومت 
آنها در خوزستان قرار داشت و همواره با سومریان درگیر 

بودند، سرانجام آنان را شکست دادند و برای همیشه به 
را  اور  شهر  ایالمی ها  دادند.  خاتمه  سومریان  حکومت 
ویران کردند و سپس آن را آتش زدند و پادشاه آن را به 
ایالم آوردند. پس از مدتی قوم تازه نفس َاموری با بیرون 

راندن ایالمی ها جای آنها را گرفتند. 
به  که  رابی٣ است  حموّ َاموری،  معروف  پادشاهان  از 
دلیل اقداماتش در زمینٔه کشاورزی، بازرگانی و قانونگذاری 

شهرت بسیاری دارد. 
و  بـزرگ ترین  کـه  بود  بابل٤  شهر  حّمورابی  پایتخت 
حکومت  مـی رفت.  شمار  به  بـاستان  دنیای  شهر  آبادترین 
نیز  قدیم  بابل  حکومت  آنان،  پایتخت  نام  بــه  را  َاموری ها 

نامیده اند.
با مرگ حّمورابی شورش هایی در شهرهای میان 
دو   رود رخ داد که نتیجٔه آن زوال حکومت َاموری ها بود. 

عاقبت آشوری ها به قدرت رسیدند.

یک توضیح

بخشی از قانون نامۀ حّمورابی

اثبات نکرد،  اّما آن را  ــ اگر شخصی، فرد دیگری را مّتهم کرد و او را مسئول قتلی دانست، 
مّتهم کننده باید به قتل برسد.

ــ اگر شخصی خانه ای را به شخص دیگری اجاره بدهد و مستأجر مبلغ اجارٔه تمام سال را به طور 
کامل به مالک خانه بپردازد و مالک خانه پیش از اینکه مّدت اجارٔه او کامل شود به مستأجر بگوید: 
»خانه را تخلیه کن«، مالک خانه باید تاوان پولی را که مستأجر به او پرداخته است بدهد؛ زیرا او موجب 

شده که مستأجر در حالی که مّدت اجارهٔ او هنوز کامل نشده بود، خانه را تخلیه کند.
ــ اگر شخصی پولی را برای شراکت به شخص دیگری داد، آنان باید در مقابل خدا سود یا زیان 

حاصل را به نحو مساوی تقسیم کنند.
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آشوری ها اقوام جنگجویی بودند که از قرن ها قبل 
در شمال میان دو   رود سکونت داشتند. در قرن نهم ق. م. 
پیروزی های زیادی  به  توانست  از شاهان آشوری١  یکی 
دست یابد و قلمرو آشور را تا سواحل مدیترانه گسترش 
با  نیز  دهد. چندی بعد پادشاه آشور مصر را فتح کرد و 
حمله به شهرهای ایالم به حیات سیاسی آنان خاتمه داد. 
پایتخت آشوری ها شهر نینوا٢بود که غارت سرزمین های 
اطراف ثروت های زیادی را به آن سرازیر کرد و موجب 

رونق آنجا شده بود.
آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دو   رود 
به  کلدانی ها  بودند. حکومت  کلدانی ها  کردند،  حکومت 
حکومت بابل جدید مشهور است. آنان در جنوب میان 
به ایالمی ها و  ابتدا نسبت  دو   رود می زیستند. کلدانی ها 
آشوری ها ضعیف بودند؛ اّما به تدریج قدرت یافتند. در 
نتیجٔه اتّحاد آنان با حکومت ایرانی ماد، نینوا فتح شد و 

حکومت آشور برای همیشه منقرض گردید.٣
با فتح  بابل به دست کورش هخامنشی )539 ق.  م.( 
میان دو   رود قرن ها جزو قلمرو ایران گردید و سرنوشت آن 

با سرنوشت ایران گره خورد. 

فرهنگ و تمدن میان دو   رود
دین: مردمان میان دو   رود به خدایان بسیاری چون 
معتقد  غیره  و  کشاورزی  ستارگان،  ماه،  آسمان،  خدایان 
بودند و هر یک را به نامی می خواندند. همچنین برای برخی 
آن را می پرستیدند. در  بودند و  آنها مجّسمه ای ساخته  از 
مرکز هر یک از شهرها معبدی بود که معموالً بر روی تپّه ای 
قرار داشت. این معبدها که چند طبقه داشتند زیارتگاه مردم 

١ــ شالمانسار سوم 
Nineveh ــ٢

٣ــ  سال 612  ق.م

شبیه سازِی دروازۀ ایشتار در بابل که در موزه ای در شهر برلین )آلمان( قرار دارد.

قـرار  نگه دارندٔه شهر  معبد مجّسمٔه خدای  هر  بـودند. در 
داشت. در جنگ ها مردم برای حفظ این مجّسمه ها تا پای 
جان فداکاری می کردند؛ زیرا اسیر شدن آنها، به معنای اسیر 
شدن خدای شهر بود و سرافکندگی، غم و غّصٔه مردم را در 
پی داشت. مردمان میان دو   رود برای رضایت خدایان خود 
مراسم مختلفی برگزار می کردند؛ مانند قربانی کردن یا خواندن 
سرودهای مذهبی به صورت دسته جمعی. آنان به زندگی پس 
از مرگ اعتقاد داشتند و وقتی شخصی می مرد کلّیٔه وسایل 
او را همراه وی در قبر می گذاشتند. باستان شناسان بسیاری 

از این وسایل را در گورهای این منطقه یافته اند.
و  شهرها  پیدایش  عامل  بنیانی ترین  کشاورزی: 
رونق زندگی اجتماعی در گذشته کشاورزی بوده است. 
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وجود منابع آبی عظیم چون دجله و فرات و طغیان های 
بود. کشاورزی  آنها، اصلی ترین علّت رونق کشاورزی 
که  بود  آبیاری شده  منظّم  پیدایش سازمان  موجب  خود 
نظام زندگی اجتماعی را در پی داشت. گندم، جو و ذّرت 

از جمله محصوالت کشاورزی بود.

سنگ های  به  دو   رود  میان  مردمان  بازرگانی: 
قیمتی و معادن فلز دسترسی نداشتند. آنان از راه بازرگانی 
با همسایگان دور و نزدیک به این مواد دست می یافتند. 
شنیدنی است که سومریان و اقوام پس از آنان با هند، مصر 

و آسیای میانه مناسبات بازرگانی داشته اند.

مجسمۀ گاو بالدار با گردن شیر، بال عقاب و سر انسان، از شاهکارهای هنر 
در عصر آشوری. این مجسمه در دروازۀ یکی از کاخ های آشوری وجود 

داشته و سمبل نگهبانی از کاخ بوده است.

مجسمۀ بزطالیی یکی از زیباترین آثار به جا مانده از سومریان

فکر کنید و پاسخ دهید:

به نظر شما چگونه می توان ثابت کرد که مردمان 

داد و ستد  دوردست  سرزمین های  با  دو   رود  میان 

می کرده اند؟

خّط و نگارش : در ابتدای این درس به موضوع 
الواح اشاره شد. عمر قدیمی ترین این الواح تقریباً به 5000 
سال پیش می رسد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که پیدایش 

خّط میخی نیز دست کم به همین میزان عمر دارد. اکنون 
هزاران قطعه از این الواح در اختیار پژوهشگران است که 
با زحمت بسیار موفّق شده اند آنها را بخوانند. این الواح در 
واقع کتاب های آن دوران هستند. به همین دلیل، می توان 
گفت قدیمی ترین   کتابخانه های جهان در میان دو   رود پدید 
الواح شامل موضوعاتی چون  این  آمده است. محتوای 
تعلیم   و تربیت، پرستش خدایان، مسائل حقوقی، افسانه های 

پیشینیان، جنگ ها، داد  و  ستدها و … می شود.
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یک توضیح

یک لوحه با نوشته هایی به خّط میخی که در میان   دو رود به دست آمده است.

سومر  فرمانروایان  نخستین  از  گیل گَِمش 
است. وی پس از مرگش به   فردی افسانه ای تبدیل 
شد. داستان های فراوانی دربارٔه او نقل کرده اند. 
براساس الواح سومری، پس از ماجراهای بسیاری 
یافتن  برای  او  داد،  رخ  گیل گَِمش  زندگی  در  که 
زندگی جاودانه به راه افتاد و سراسر زمین را زیر 
ـ نَپیشتیم  پا نهاد تا  سرانجام بـه مردی بـه نـام اوتـ 
که  کرد  تعریف  او  بـرای  نَپیشتیم  ــ  اوت  رسید. 
سال ها قبل طوفانی عظیم سراسر دنیا را فراگرفت 
و … . برخی این روایت را شاهدی بر وقوع طوفان 

نوح  دانسته اند. علوم: نجوم از مهم ترین دانش هایی است که مردم 
میان دو  رود در آن پیشرفت چشمگیری کردند. علّت این 
امر را پرستش ستارگان و تأثیر حرکات آنان در سرنوشت 
انسان ها دانسته اند. به عالوه، داد و ستد و امور بازرگانی 
به پیشرفت علم ریاضی در میان آنان کمک شایانی کرد. 
پزشکی نیز از دانش های رایج بود؛ هر چند در آن زمان 
از  ناشی  را  بیماری  مثال،  برای  بود؛  آمیخته  با خرافات 
روش هایی  با  و  می دانستند  بدن  بـه  خبیث  ارواح  ورود 
می کوشیدند این ارواح را از بدن بیمار بیرون بکشند. از 
دیگر دانش ها می توان به حقوق، جغرافیا و تاریخ اشاره 

کرد.
در  بـاستان  دوران  تمام  در  بـرده داری  بـردگـان : 
فروش  و  خرید  به  عّده ای  و  داشت  رواج  میان    دو   رود 
در  یا  که  بودند  کسانی  بودند.بردگان  مشغول  بردگان 
جنگ ها اسیر می شدند و یا به دلیل قرض و دالیل دیگر 
برده می شدند. بردگان از حقوق چندانی برخوردار نبودند 

و زندگی سختی داشتند.

دانش های
رایج درمیان دو   رود 

باستان

تاریخ 

جغرافیا

حقوق

نجوم

ریاضی

پزشکی
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پرسش های نمونه

1 ــ وضعیت سیاسی سومر چگونه بود؟
2 ــ اوضاع سیاسی میان دو  رود از زمان انقراض قدرت سومر تا هنگام تصرف آنجا توسط کورش هخامنشی 

را توضیح دهید.
3 ــ چهار مورد از مشخصات عقاید دینی مردم میان دو  رود را بیان کنید.

4 ــ دربارٔه وضع علوم در میان دو  رود توضیح دهید.

اندیشه و جست  و جو

1 ــ آیا می دانید  پژوهشگران چگونه  توانستند  کتیبه های  میخی را بخوانند؟  در این باره  مطلبی  تهیه  کنید.
2 ــ دربارهٔ پیامبران الهی که در میان دو  رود ظهور کرده اند، مقاله ای بنویسید.
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مصر، هدیۀ نیل

مقدمه
از  آثاری  شده اند  موفق  باستان شناسان 

شناسایی  را  مصر  در  تاریخ  از  پیش  انسان های 

انسانی  گروه های  اوایل،  در  براین اساس  کنند. 

به صورت پراکنده، زندگی کوچ نشینی داشتند، تا 

اینکه پیشرفت هایی در شیوۀ زندگی آنان حاصل 

شد و در کناره های نیل استقرار یافتند.

طغیان های ساالنۀ نیل موجب حاصل خیزی خاک 

اطراف آن می شد و ماهی های متنوع موجود در آن 

به تأمین خوراک مردم کمک می کرد.

شهرها  و  دهکده ها  نخستین  زمان،  گذشت  با 

یکدیگر  از  دهکده ها  و  شهرها  این  آمدند.  پدید 

نداشتند،  واحدی  حکومت  هنوز  و  بودند  مستقل 

اما جنگ و رقابت فرمانروایان محلی سرانجام موجب 

از  فرمانروایی که  سلطۀ  زیر  به  مصر  تمام  که  شد 

بقیه قوی تر بود، در آید1. 

١ــ این فرمانروا ِمِنس )Menes( نام داشت.

آسیای صغیر

آســـیا

صحرای 
سوریه

دلتای نیل

مصر 
سفلی

صحرای 
لیبی

افــــــریقــــــا

دریای مدیتــرانه

دریای سیاه

دریای سرخ
صحرای عـــربســـتـــــان 

 مصر باستان

    زمین هایی که به وسیلۀ 
      نیل آبیاری می شود.

 مصر 
علیا
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دوره های تاریخ مصر باستان
اصلی  دورٔه  سه  به  را  باستان  مصر  تاریخ  موّرخان 

تقسیم کرده اند:
1 ــ دوران پادشاهی کهن
2 ــ دوران پادشاهی میانه

3 ــ عصر امپراتوری یا دوران پادشاهی نوین
در هر یک از این دوران ها در مصر حوادث زیادی 
کتاب های  به  باید  حوادث  آن  با  آشنایی  برای  داد.  رخ 

تاریخی رجوع کنید.

فرعون١ها
از میان ده ها فرعونی که بر مصر حکومت کرده اند 

برخی از شهرت بیشتری برخوردار بودند که از جملٔه اینها 
سالطین اهرام٢ بودند که در عصر کهن مصر می زیستند 
و اهرام مصر در دورٔه آنان ساخته شده است. برخی از 

فراعنٔه مصر زن بودند. 
یکی از فرعون های معروف مصر که بیشترین آثار 
باقی مانده از مصر باستان مربوط به   اوست، رامسس دوم 
است که حضرت موسی  در زمان او ظهور کرد. در 
زمان آخرین فرعون دورهٔ نوین، مصر به تصرف هخامنشیان 
به تصرف  را  آنجا  رومیان  و  اسکندر  نیز  بعدها  و  درآمد 

خود در آوردند. 

١ــ فرعون: یعنی خانٔه بزرگ. احتماالً این نام در اوایل به کاخ های پادشاهان مربوط بوده که به مرور تغییر معنا داده و بر پادشاهان مصر اطالق شده است.
٢ــ خوفو،ِخفرع و منکورع

اهرام بزرگ مصر: ازجمله آثار مهّم به  جا مانده از مصر باستان، هرم هایی هستند که به دستور فرعون ها برای 
زندگی پس از مرگشان ساخته شده  است. تعداد هرم ها بسیار زیاد است و هر چه فرعون ها قدرتمندتر و ثروتمندتر 
بودند، هرم های آنها نیز بزرگ تر می شد. در داخل هرم )تصویر گوشۀ سمت راست( محل هایی برای نگهداری 
جسد فرعون و لوازمی که ممکن بود برای زندگی او پس از مرگ ضروری باشد، وجود داشت. به همین دلیل، 

هرم ها گنجینه هایی از آثار متنوع تاریخی هستند.

ن١  22  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار



فرهنگ و تمدن مصر باستان
دین: میراث های فرهنگی مصر باستان، شامل شمار 
زیادی از اهرام، مومیایی ها، معابد و مقبره های صخره ای، 
مجسمه ها، نقوش و کتیبه ها، سرودها و … است که همه 
در سایهٔ  عقاید دینی به وجود آمده اند. بنابراین، آشنایی با 
اندیشه ها و آداب دینی مصریان تنها اطالعات تاریخی در 
اختیار ما قرار نمی دهد؛ بلکه الزمه و مقدمٔه فهم یادگارهای 

تاریخی این تمدن کهن نیز هست.
مصریان باستان به انواع اسطوره ها و خدایان اعتقاد 
داشتند. از نظر آنان ماه، خورشید، نیل و حیواناتی چون 
گاو، گربه، نهنگ، قورباغه و سوسک همه مقدس بودند. 
در معبدهای کوچک و بزرگ، تصاویر یا مجسمه های این 
موجودات را قرار داده بودند و به آنها احترام می گذاشتند.

داشت  )روحی(  همزادی  انسان  مصری ها،  نظر  از 
که پس از مرگ مدتی سرگردان بود. سپس دوباره به بدن 
تنها  می کرد.  آغاز  را  خود  جدید  زندگی  و  بازمی گشت 
شرط ادامٔه حیات، حفظ جسم و جلوگیری از فاسد شدن 
جسد بود. مصری ها در اوایل، جسد را تنها با پارچه ای 

آمده  دست  به  توتنخامون  مقبرۀ  در  که  خدایان مصری  از  یکی  آنوبیس  مجسمۀ 
است. این مجسمه از چوب تراشیده شده و با طال تزیین شده است. چشم های آن 

هم از سنگ مرمر است.

می پوشاندند و در قبر می گذاشتند؛ اما به تدریج شیوه هایی 
کردن  مومیایی  به  که  آموختند  فساد  از  جسم  حفظ  برای 
مشهور است. آنان تمامی وسایل مورد نیاز مرده را در مقبرٔه 
او می نهادند. این وسایل برای مردم عادی در حّد زندگی 
سادهٔ آنان بود، اما برای اشراف و به ویژه فرمانروایان، این 
وسایل شامل انواع خوراکی ها، لباس، تختخواب، ظرف ها 

و حتی گاه یک قایق برای عبور از رود ها می شد.

از بنای اهرام تا دّرۀ شاهان
فراعنٔه نخستین برای خود مقبره های عظیمی )اهرام( می ساختند که بـرای ساخـت آن بـه هـزاران کارگر و 
سرمایٔه فراوان نیاز داشتند؛ اما از زمان َحْتِچپسوت١ ساختن نوع دیگری از مقبرٔه مخصوص شاهان رواج    یافت. 
او دستور داد در قسمت مغرب نیل در دّره ای ــ که بـعدها بـه دّرهٔ  شاهان مشهور شد ــ در دل صخره ها برای 
وی مقبره ای بسازند و همٔه وسایل شاهانه را در آن قرار دهند. فراعنٔه بعدی نیز از او پیروی کردند. بدین ترتیب، 
بعد از مدتی دّرٔه مذکور پر از مقبرٔه فرمانروایان مصر شد؛ مقبره هایی که برای جلوگیری از دستبرد سارقان، آنها 

را پنهان می کردند. اکنون این مکان از مشهور ترین مکان های تاریخی دنیاست.

Hatshepsut ــ١
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و  می کردند  قربانی  خود  خدایان  برای  مصری ها 
می خواندند.  می دادند،  آموزش  کاهنان  که  را  سرودهایی 
کاهنان مصری از مقام و موقعیت باالیی برخوردار بودند. 
تقریباً همٔه دانش های مصری در اختیار آنان بود که به خّط 
هیروگلیف نوشته می شد و تنها آنان با این خط آشنا بودند. 
مومیایی کردن جسد فراعنه، تأیید سلطنت آنان و بسیاری 
کارهای دیگر با آنها بود. تعداد بسیار زیادی از زمین های 
کشاورزی در اختیار معابد بود و کاهنان درآمد آن را صرف 
امور مختلف می کردند. آموزش های دینی و شفای بیماران 

از دیگر وظایف آنان بود.
زندگی اجتماعی: اهرام مصر را به خاطر آورید. 
از یک هرم چهار طبقه تشکیل  جامعٔه مصری در واقع 

شده بود که در هر طبقه، گروهی از مردم قرار داشتند.

فکر کنید و پاسخ دهید:
جامعۀ  برای  می توان  آیا  کنید.  نگاه  هرم  این  به 

میان دو    رود باستان نیز چنین هرمی ترسیم کرد؟ تفاوت 

این دو هرم در چه چیزهایی خواهد بود؟

فرعون 

کاهنانِ 
ـ اشراف بلند مرتبه 
ـ رؤسای ادارات

کاتبان دولتی ـ کاهنان
 پایین مرتبه

صنعتگران ـ سنگ تراشان ـ نجارها ـ 
سفالگران ـ جواهرسازان ـ منشیان

دهقانان ـ بردگان ـ کارگران

در رأس این هرم فرعون قرار داشت که با قدرت تمام 
بر مردم حکومت می کرد. ارتش، قانونگذاری، مذهب و 
سازمان های اداری، همه در اختیار وی بود که به کمک 

وزیر١ آنها را اداره می کرد.
بودند.  مطیع  و  آرام  صبور،  مردمی  مصری ها 
آموزه های دینی آن عصر  این خصال و  ظاهرًا، مجموع 
موجب می شد که مصریان قوانین ظالمانه و ستم فراعنه را 
تحمل کنند نظیر مالیات های سنگینی که از کشاورزان و 
سایر گروه ها گرفته می شد. جمعیت فراوان مصر، نیروی 
ساختن  در  آنها  از  که  بود  فراعنه  اختیار  در  رایگانی 
آرامگاه ها، کاخ ها، معابد و نیز در جنگ ها استفاده می شد. 

این وضع صدها سال ادامه داشت. 
در مصر باستان شأن و منزلت زنان بهتر از موقعیت 
بر  عالوه  پایین  طبقات  زنان  بود.  جوامع  سایر  در  آنها 
 … و  کشاورزی  امور  در  فرزند،  پرورش  و  خانه داری 
به    مردان کمک می کردند. زنان طبقات اشراف همچون 
مردانشان ساعاتی از روز را به تفریح و سرگرمی مشغول 

بودند و خود را با انواع زیورآالت می آراستند.
مصریان  از  باقیمانده  نوشته های  بیشتر  ادبیات: 
باستان به خّط هیروگلیف است. هیروگلیف از کهن ترین 
کاهنان  است.  کرده  اختراع  بشر  که  است  خط هایی 
آرامگاه های  به  مربوط  مطالب  نگارش  برای  مصری 
این خط استفاده می کردند.  از  معابد  و  فراعنه، کاخ ها 
آنان در مدارس ویژه خّط هیروگلیف و ظرایف ادبی را 
به دانش آموزانی که قرار بود بعدها منشی ادارات گردند، 
آموزش می دادند. خّط دیگری نیز رایج بود که ِدموتیک 
نامیده شده است. طبقات متوسط، تّجار و … از خّط 

١ــ در فرهنگ اسالمی وزیر فرعون به عزیز مشهور است. براساس روایات دینی حضرت یوسف از جمله کسانی است که به این مقام رسید و در دوران وزارت خود منشأ خدمات 
زیادی شد.
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موضوع خط در مصر باستان از جمله مباحث مورد اهمیت در تاریخ این سرزمین است. خّط مصری باستان دوره های مختلفی را 
از سرگذرانده است. این خط که به هیروگلیف معروف است تا مدت ها برای پژوهشگران و موّرخان ناشناخته بود )تصویر سمت 
چپ(. در اواخر قرن هجدهم میالدی با کشف سنگ نوشتۀ رشید )روزت١  تصویر سمت راست( که در آن یک مطلب به سه خّط 
هیروگلیف )باال(، دموتیک )وسط( و یونانی )پایین( نوشته  شده است، زمینه برای شناخت خّط مصری باستان فراهم شد. متن 
سنگ نوشتۀ رشید شامل تصمیم کاهنان مصری در مورد به تخت نشستن یکی از فرمانروایان یونانی مصر )جانشینان اسکندر( 
به نام بطلمیوس پنجم است. از آنجا که در میان آثار به جا مانده از مصر باستان مطالب بسیاری به خّط هیروگلیف وجود دارد، 

شناسایی این خط کمک بزرگی برای شناخت بهتر تاریخ این سرزمین بوده است.

دموتیک استفاده می کردند.
تربیت  به  آن  در  کاهنان  که  بود  محلی  مدرسه 
آنها  به  فرزندان اشراف می  پرداختند و علوم مختلف را 
آموزش می دادند و آنها را برای شغل های مختلف آماده 
می کردند. استفاده از پاپیروس ــ یعنی قدیمی ترین کاغـذ 
شناخته شده در تـاریخ ــ در مـدارس دولـتی رایج بود. 
امروزه شمار زیادی از این پاپیروس ها یافته شده که دارای 
مطالب مختلف اداری، ادبی، داستان های خیالی و به ویژه، 
سرودهای دینی است. همچنین باید از سال نامه هایی یاد 

کرد که در واقع کتاب های تاریخ آن زمان است. در این 
سال نامه ها، منشی های مصری شرح پیروزی های فرعون ها 

و مسائل مربوط به ایشان را نگاشته اند.
معماری و هنر: شهرت تمدن مصر، بیش از هر چیز 
به خاطر میراث های فرهنگی است که از آن به یادگار مانده 
است. این آثار شامل اهرام، معابد، کاخ ها، مجسمه های 
سنگی و چوبی، نقش برجسته ها و نقاشی هایی است که 
این مجموعه غنی ترین و باشکوه ترین میراث تاریخی است 
که در جهان وجود دارد. این آثار هم نشانٔه کبر و نخوت 

Rosetta ــ١
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فرمانروایان و ظلم  و  ستمی است که بر توده های مردم روا 
می شده است و هم نشان از هوش و دانش سازندگان آن 

است؛ مانند: اهرام سه گانٔه مصر.
عالوه بر اهرام باید از معبدهای زیادی یاد کرد که 
در طول زمان ساخته شده اند. این معبدها در زمان خود 

بسیار آباد بودند و در اطراف آنها مکان هایی قرارداشت 
که مخصوص زندگی کاهنان، بردگان و سایر کارکنان بود. 
معابد پر از مجسمه های حیوانات مقدس بود. این معابد 
بزرگ بر روی ستون های غول پیکری ساخته می شد که بدنٔه 

آنها پر از نوشته ها و نقش و نگارهای دینی بود.

پرستشگاه حتچپسوت در مصر. حتچپسوت دختر یکی از فراعنۀ مصر بود که به همسری یکی دیگر از فراعنه در 
آمد. او پس از مرگ همسرش، به مدت بیست سال به عنوان فرعون حکومت کرد. او چهره و پوشش خود را شبیه 

فرعون های مرد کرده بود.

فکر کنید و پاسخ دهید:

تمدن  جلوه های  از  برخی  با  اختصار  به  اینجا  تا 

که  باستان  یونان  هرودُت1  موّرخ  شدید.  آشنا  مصر 

خود به مصر سفر کرده بود، گفته است: »مصر هدیۀ 

نیل است.« به نظر شما:

 1 ـ منظور او از این سخن چیست؟ 

2 ـ آیا شما این سخن را قبول دارید؟ چرا؟

Herodotus ــ١

علم: علم و دانش بیشتر در اختیار کاهنان بود. از 
جمله می توان از پزشکی و چشم پزشکی یاد کرد. مومیایی 
کردن اجساد موجب شده بود که با گذشت زمان با برخی 
پزشکان  شوند.  آشنا  خوبی  به  بدن  اندام های  و  اعضا 
مصری برای درمان بیماری ها، هم از داروهای گیاهی و 
انواع روغن ها و هم از شیوه هایی که جنبٔه روانی داشت، 
استفاده می کردند؛ مثالً فرد هنگام سرماخوردگی باید این 
جمله را تکرار می کرد:»ای سرمای پسر سرما بیرون شو! 
ای که استخوان ها را خرد می کنی، خارج شو!« پزشکی 
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برای  بودند  معتقد  مثالً  بود؛  آمیخته  با خرافات  مصریان 
بندآمدن گریٔه بچه باید گرد و غبار روی دیوار را با ساقٔه 
خشخاش مخلوط کرد و به بچه خوراند! یا برای درمان 
بیماری ها از خون سوسمار و گوشت برخی حیوانات و 

گوشت گندیده استفاده می کردند.
رفتن  بین  از  موجب  که  نیل  رود  طغیان های 
نشانه گذاری های زمین های کشاورزی می شد، ضرورت 

پرسش های نمونه

1 ــ چرا مصری ها اجساد مردگان را مومیایی می کردند؟
2 ــ دربارٔه اختیارات و وظایف کاهنان در مصر باستان توضیح دهید.

3 ــ به نظر شما چرا از تمدن و فرهنگ مصر باستان در مقایسه با سایر تمدن ها و فرهنگ های باستانی آثار و 
اطالعات بیشتری به جا مانده است؟

4 ــ دربارٔه موقعیت زنان در مصر باستان توضیح دهید.

اندیشه و جست  و جو

1 ــ دربارٔه مشخصات و ویژگی های اهرام بزرگ مصر گزارشی بنویسید.
2 ــ دربارهٔ سرگذشت یکی از فراعنٔه بزرگ مصر مطلبی تهیه کنید.

3 ــ از مطالب مربوط به حضرت موسی  در قرآن به چه واقعیت هایی دربارٔه تاریخ مصر باستان می توان 
پی برد؟ در این باره مطلبی بنویسید.

یک توضیح

نمونه ای از معاینۀ پزشکی مصری ها

در یکی از نوشته های مصر باستان، آمده است: اگر معاینه کردی و دیدی مهرهٔ گردن بیمار آسیب دیده و از 
جا در رفته است و بیمار، توانایی حرف زدن ندارد، باید بدانی سر او به سبب از جا در رفتن مهرٔه گردن روی 
بدن استوار نیست و به همین سبب نمی تواند دست و پایش را حرکت دهد. تشخیص: دربارٔه چنین بیماری 

باید بگویی: »کسی که مهرهٔ گردنش آسیب دیده باشد،  نشانٔه این است که به دردی بی درمان مبتال شده است.«

نیز محاسبات مربوط  اندازه گیری میزان باال آمدن آب و 
به برپایی اهرام از جمله اموری بودند که موجب پیشرفت 
به  عالوه  می شدند.  مصریان  میان  در  ریاضی  و  هندسه 
مصریان همچون مردم میان  دو   رود به تأثیر حرکت ستارگان 
در سرنوشت انسان اعتقاد داشتند و توجه به اموری از این 
قبیل و نیز ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت نسبی 

نجوم در میان آنها شده بود.
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مقدمه
چنی و هند١ از قدمیی ترین مراکز پیدایش متدن در آسیایند. این دو سرزمنی از حیث وسعت، 

جمعیت و تنوع آب و هوایی و نیز وجود اقوام و فرهنگ های گوناگون شهرت بسیاری دارند؛ هر دو این 

متدن ها در کنارۀ رودهای بزرگ پدید آمده اند. همچننی این دو سرزمنی زادگاه ادیان و اندیشه هایی اند 

که نقشی اساسی در تاریخ ایفا کرده اند. این دو  در روزگار کهن روابط بازرگانی و فرهنگی قابل توجهی 

نیز با یکدیگر داشته اند. بازرگانان از طریق جادۀ ابریشم کاالهای ساخت چنی را به هند می آوردند و 

تولیدات آن را نیز به نقاط دیگر جهان می بردند.

دین بودایی ابتدا در هند پیدا شد، اما بعدها در آسیای مرکزی و چنی پیروان زیادی یافت؛ به طوری 

که امروزه تبت٢ مهم ترین مرکز بوداییان است. چنی و هند  دستاوردهای متدنی بسیاری داشته اند که 

در این درس به اختصار با آنها آشنا می شوید.

1ــ توجه داشته باشىد که در اینجا منظور از هند، سرزمىنى است که هنوز پاکستان و بنگالدش امروزى از آن جدا نشده بودند.

Tibet ــ٢
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هند پیش از آرىاىى ها
در اوایل قرن بىستم مىالدى، باستان  شناسان بقایاى 
دو منطقٔه باستانى»موهنجودارو1« و »هاراپا٢« را در هند 
کشف کردند. این دو منطقه که قدمت آنها به 3000 سال 
ق.م. مى رسد، در زمان خود بسىار آباد بودند. ساکنان آن 
با کشاورزى، نساجى و کوزه گرى آشنا بودند و ابزارهایى 
مانند تبر، تىشه، ُمهرهاى سنگى و … مى ساختند و نىز با 

سومرى ها و مصریان باستان روابط بازرگانى داشتند.

ورود آرىاىى ها
آریایى  قبایل  از  گروه هایى  ق.م.   1500 حدود  از 
از  بودند که  آنان مردمان جنگجویى  به هند وارد شدند٣. 
اسب و ارابه استفاده مى کردند و آداب و عقاید ویژهٔ خود را 
داشتند. آنان با سرکوب مردم بومى هند، یعنى دراوىدى٤ها، 

بر شهرها و دهکده هاى آنان مسلط شدند. تسلط آریایى ها بر 
قسمت هاى شمالى هند موجب شد که عده اى از دراویدى ها 
به    قسمت هاى مرکزى و جنوبى هند مهاجرت کنند. و در 

سواحل جنوبى هند، شهرهاى بزرگى بسازند.
حکومت  رفتند  هندوستان  به  که  آریایى  مهاجران 
واحدى تشکىل ندادند؛ بلکه در گوشه و کنار آن سرزمىن 
پراکنده شدند. هریک از قبایل آریایى قلمرو کوچکى را 

به خود اختصاص داد و در آن ساکن شد.
زبان آریایى هاى هند سانسکرىت بود. آنان سرودهاى 
دینى خود را به این زبان مى خواندند. آریایى ها همچون 
سایر اقوام باستانى تصور مى کردند که هر یک از پدیده هاى 
طبىعى، خالقى جداگانه دارد؛ بنابراین، به خدایان متعددى 

اعتقاد داشتند. 

1ــ  در پاکستان امروزى
Harappa ــ٢

٣ــ  شمال غربى هند )گذرگاه خىبر( مسىر اصلى اغلب مهاجرت ها و هجوم هاى قبایل مختلف، به داخل این شبه قاره بوده است. آریایى هاى اولىه، هخامنشىان، یونانىان، مسلمانان 
و مغوالن، اغلب از اینجا به هند قدم نهادند و در تحوالت تاریخى آن سرزمىن نقش ایفا کردند.

Dravidian ــ٤

خلىج بنگال

هند باستان

سىالن
اقــىــانــوس هـــنـــد

درىاى عمان کن
د

تهاجمات آرىاىى ها در
 1500 ق. م

ى هندوکش
کوه ها

گذرگاه خىبر

هاراپا

هـــىــــمــالىا

سندرود گنگ
رود 

موهنجودارو صحراى 
تهار

هـــــــنـــــــــد

کوه هـــــاى 
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مى نامند.  ودا1ها  را  آریایى ها  دینى  متون  مجموعٔه 
وداها شامل سرودهاى ستایش خدایان و دستورات مربوط 
به آداب دینى )مانند قربانى کردن( است. وداها قدیمى ترین 
سند دربارٔه طبقات جامعٔه هند باستان است. عالوه بر آن در 
دو کتاب اوپانىشادها و َمهابْهاراتا نىز اطالعات ارزشمندى 
دربارٔه مرداِن بزرگ و داناى آریایى و اندیشه هاى آنان در 

مورد جهان و انسان وجود دارد.

اىن گونه  از  زىادى  نسبتًا  تعداد  بوداىى  نشىن  سرزمىن هاى  در  بودا.  مجسمۀ 
مجسمه ها وجود دارد.

ظهور بودا٢
و  آیىن ها  بودا،  ظهور  تا  وداها  رواج  فاصلٔه  در 
اندیشه هاى بسىارى در هند گسترش یافته بود که اغلب 
آنها مراسم سخت و طاقت فرسایى را بر پىروان خود تحمىل 
مى کردند و با خرافات بسىارى همراه بودند. عده اى از 
مردم، اعتقاد خود به دستورهاى دینى را از دست داده 
بودند. برهمنان بىش از پىش قدرت یافته بودند و بر زندگى 
خانواده اى  در  شرایط،  این  در  داشتند.  تسلط  مردم 
نامىدند.  سىدارتا٣  را  او  که  شد  متولد  فرزندى  اشرافى 
سىدارتا در محىطى سرشار از نعمت هاى دنىوى، بزرگ 
شد، ازدواج کرد و صاحب فرزند شد اما اندیشٔه مداوم او 
دربارٔه بىمارى، پىرى و مرگ سرانجام موجب شد تحول 
دیار  و  شهر  پس  آید.  پدید  وى  اندیشه هاى  در  عمىقى 
خود را ترک کرد و همچون برخى برهمن ها در انزوا به 
ریاضت پرداخت؛ اما بعد از مدتى احساس کرد که از این 

طریق به آنچه مى خواهد نرسىده است. بنابراین، شىوه هاى 
رایج ریاضت را که اساس آن عبارت از انزوا و روزه هاى 
طاقت فرسا بود، ترک کرد. سرانجام، روزى در زیر یک 
درخت احساس کرد به آرامش رسىده و راه درست زندگى 
را دریافته است. از آن پس،  سىدارتا که به بودا )نجات 
یافته، روشن شده( معروف شده بود، پىروانى یافت و به تبلىغ 
اندیشه هاى خود پرداخت. بودا با قربانى کردن حىوانات، 
او  با  برهمنان  دلىل،  همىن  به  بود؛  مخالف  و …  تناسخ 

دشمن شدند و با عقایدش به مخالفت پرداختند.

Veda ــ1
٢ــ563 ــ 483ق.م.

Siddarta ــ٣

نخستین پادشاهان هند
دارىوش اّول، پادشاه هخامنشى، شمال هند را فتح کرد 

برهمن ها )روحانىون آرىاىى(
کشاترىاها )نظامىان(

وىس ها )کشاورزان،بازرگانان و پىشه وران(
 شودراها )کارگران و اسىران(

طبقات اجتماعى 
هند در عصر آرىاىى
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و آن را خراجگزار ایران کرد. با سقوط هخامنشىان به دست 
اسکندر، شمال هند به دست یونانىان افتاد اما با انتشار خبر 
علىه  َچندراگوپتا1  نام  به  فرماندٔه هندى  مرگ اسکندر، یک 
یونانىان قىام کرد و آنان را بىرون راند. او در مّدت کوتاهى 
توانست حکومت هاى محلى را تابع خویش کند و حکومت 
قدرتمندى به وجود آورد. این حکومت را مورىا2 نامىده اند.

از دیگر پادشاهان مشهور حکومت موریا، آشوکا3ست 
که در تاریخ شهرت فراوانى دارد و پادشاهى خوشنام است.
حکومت موریا پس از مرگ آشوکا ضعىف شد. بعد 
از مدتى، قدرت جدیدى در هند به وجود آمد. این قدرت 
جدید، حکومت گوپتا4 بود که از برخى جهات با حکومت 
موریا تفاوت داشت. از جملٔه این تفاوت ها، گرایش مذهبى 
سرسخت  مخالف  و  برهمنان  طرفدار  آنان  گوپتاهاست. 
در  را  قدرت  قرن ها  تا  گوپتا  حکومت  بودند.  بودایىان 
دست داشت، ولى به تدریج، دچار ضعف و زوال شد. 
مقارن ظهور اسالم، حکومت هاى محلى بسىارى در هند 

حکومت مى کردند. 

سفر مگاسِتنِس5 به هند در عصر مورىا

در زمان چَندراگوپتا یک سفىر مقدونى از جانب سلوکىان )جانشىنان اسکندر در ایران و مىان دو  رود( 
به هند فرستاده شد. او در بازگشت شرح مشاهدات خود را دربارٔه هند نوشت. براساس نوشتٔه وى، هند 
در عصر چندراگوپتا بسىار آباد و پر رونق بوده؛ به ویژه پایتخت آن، پاتالى  پوترا٦، ساختمان ها، بازارها، 
خىابان ها و جمعىت فراوانى داشته است. سفرنامٔه مگاسِتِنس براى موّرخان ارزش زیادى دارد؛ زیرا از 

این سفرنامه براى شناخت اوضاع هند باستان، استفاده هاى فراوانى مى کنند.

Ashoka ــ٣            Muria ــ٢                             Chandra gupta ــ1
٤ــ 320 م.

ـ 5 ـ Megasthenes                                     6 ـ                                                                 Patali     putra ـ

ىک توضیح

امپراتورى مورىا دردوره
 آشوکا در حدود250 ق. م

خلىج بـنـگـال

کوه هاى هىمالىا

تبت

پاتالى پوترا 

 هندوکش
وه هاى

ک
بـاخـتـر

سىالن

تاکسىال

درىـــــاى 
عمان

ماگادها

آندهرا
دکن

گنگ
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مجسمۀ شىرها مربوط به دورۀ حکومت آشوکا

فرهنگ و تمدن هند باستان
زندگى اجتماعى: بسىارى از مردم هند کشاورز و 
گله دار بودند و در روستاها زندگى مى کردند. عده اى نىز 
به نّجارى، فلزکارى، نقاشى، آهنگرى، چرم سازى و …  
مشغول بودند. در سواحل نىز به ماهىگىرى مى پرداختند. 
بودند.  قائل  زیادى  احترام  خانواده  پدر  براى  هند  در 
هندى ها در روابط اجتماعى، اهل ادب بودند و به دیگران 
احترام مى گذاشتند. بهداشت فردى را رعایت مى کردند و 
به زیور آالت اهمىت مى دادند. در هند رسم بود که براى 

تزیىن از گُل استفاده کنند.
 دین در زندگى آنان نقش زیادى داشت؛ به طورى 
در  تا  مى دادند  برهمن ها  به  را  درآمد خود  از  بخشى  که 
انجام آداب و رسوم دینى )قربانى کردن، خواندن سرود، 
فروش طلسم هاى جادو و …( به ایشان کمک کنند. زیارت 
مکان هاى مقدس همچون معابد، زادگاه پىشوایان دینى و 
اهمىت  آنها  براى  گَنگ  رود  نىز  و  معجزات  وقوع  محّل 
زیادى داشت، به طورى که براى زیارت آنها راه هاى دور 
و دراز را طى مى کردند و رنج سفر را به جان مى خریدند.
فرارسىدن عىدهاى مختلف براى مردم فرصتى بود تا 
به شادى بپردازند؛ مانند عىد بهار که در آن، مردم صورت 

خود را رنگ مى کردند و به کوچه و بازار مى رفتند. 
زنان هندى با اینکه به شوهران خود بسىار احترام 
مى گذاشتند، فرزندان را تربىت مى کردند و کارهاى خانه 
را انجام مى دادند، ولى رسم غىرانسانى ساتى دربارٔه آنان 

به اجرا درمى آمد.

فکر کنید و پاسخ دهید:

آیا می دانید رسم ساتی چیست؟

هنر و معمارى: قدیمى ترین جلوه هاى هنر و معمارى 

هند را مى توان در خرابه هاى موهنجودارو و هاراپا یافت. 
با گسترش بودایى گرى و سایر ادیان و عقاید هندى، معابد 
بسىارى در سراسر این سرزمىن وسىع ساخته شد. برخى از 
معابد را در دل کوه ها و مىان غارها مى ساختند. عالوه بر آن، 
بقایاى کاخ هاى چندراگوپتا، آشوکا و سایر فرمانروایان هند، 
بىانگر پىشرفت هنر و معمارى هند باستان است. معماران 
عصر آشوکا به تقلىد از تخت   جمشىد، کاخ باشکوهى براى 
است.  باقى  هنوز  آن  خرابه هاى  که  ساختند  خود  پادشاه 
هنرمندان هند باستان دیوارهاى کاخ ها و بسىارى از معابد 

را با نقاشى ها و کنده کارى هاى گوناگون مى آراستند.
مجسمه سازى از دیگر کارهاى هنرمندان هند باستان 
است که از قدیم ترین دوران رواج داشته است. از جمله، 
مى توان به مجسمه هاى فراوانى از خدایان هندى و نىز بودا 
در  و  است  و سنگ ساخته شده  از چوب  که  کرد  اشاره 
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که از 1500 سال ق.م. پدید آمد. پىدایش و گسترش خط 
و تقوىم در مىان آنها از نخستىن پدیده هاى مدنّىت بود. 
ساخت ظروف چىنى و تهىٔه ابریشم از دیگر دستاوردهاى 

تمدنى عصر شانگ است.
دومىن سلسله اى که در چىن پدید آمد، چو٣نام داشت 
حکومت  256  ق.م.  تا    1028 از   آن  فرمانروایان  که 
جنگ هاى  و  آشوب  آنان،  حکومت  اواخر  در  کردند. 
داخلى در چىن زیاد شد تا سرانجام قبایلى به نام چه اىن٤بر 
کشور مسلط شدند و یکى از مشهورترین حکومت هاى 

چىن باستان را بنىان گذاردند. 

سراسر هند به پرستش آنها مشغول بودند. 
از دیگر هنرهاى رایج در هند باستان موسىقى است 
به شکل  هم  و  مذهبى(  )سرودهاى  دینى  به شکل  هم  که 
سرودهاى بزمى در دربارها رواج داشت. مشهور است 
که بهرام گور، پادشاه ساسانى، عده اى از آوازه خوان هاى 

هندى را به دربار خود آورده بود.
است  دانش هایى  جمله  از  پزشکى  فنون:  و  علوم 
که در هند باستان پىشرفت زیادى کرد. شعار یک پزشک 
هندى1 این بود که: »نه به خاطر خود و نه به خاطر پول بلکه 
فقط براى نىکى، بىماران را درمان کنىد!« اختراع صفر و 
عدد پى در ریاضى نىز از کارهاى هندیان است. نجوم نىز 
به دلىل ضرورتِ تعىىن روزهاى جشن و قربانى موردتوجه 
بود. پارچه بافى و فلزکارى نىز در هند رواج بسىارى یافت. 
مشهور است که مصریان پارچه هاى مخصوص براى مومىایى 
کردن مردگان را از هند وارد مى کردند. همچنىن، در هند 

ساخت وسایل مختلف از عاج فىل رواج داشت.

چین؛ از اسطوره تا تارىخ
تاریخ نگارى چىنىان همچون بسىارى از ملت هاى 
دربارٔه  اساطىر  این  مى شود.  آغاز  »اساطىر«  با  جهان، 
خاقان هاى نىکوکارى است که هریک عمر بسىار طوالنى 
کرده و دانش هاى گوناگون را در مىان مردم پدید آورده اند.

فکر کنید و پاسخ دهید:

با  ملت ها  همۀ  سرگذشت  چرا  شما،  به  نظر 

اساطیر آغاز می شود؟

شانگ٢ است  نخستىن سلسلٔه بزرگ چىن باستان 
چىنى ها تا پىش از ابداع کاغذ، نوشته هاى خود را بر روى قطعات چوب مى نوشتند 

و بعد با کنارهم قراردادن آنها، صفحاتى درست مى کردند.

1 ــ چاراکا

Ch,in ــ٤                                     Chou ــ٣                                      Shang ــ٢
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نامىد. از جمله کارهاى شى هوانگ تى بناى دىوار بزرگ 
چىن است که در زمان سلطنت او بىش از دو هزار کىلومتر 
از آن ساخته شد. براى این کار، بىش از یک مىلىون نفر 
عالم  عجایب  از  یکى  که  دیوار  این  شدند.  گرفته  به کار 
به داخل  بىابانگرد  است، براى جلوگىرى از حملٔه قبایل 

چىن ساخته شد٢.

پسرى  این،  چه  خاندان  در  ق.م   246 سال  در 
سىزده ساله که به شى هوانگ تى1شهرت داشت، به سلطنت 
رسىد. شى هوانگ  تى نبوغ نظامى زیادى داشت، به همىن 
دلىل، طّى چند پىروزى در جنگ توانست حکومت هاى 
کوچک را یکى پس از دیگرى از مىان بردارد و برخاک 
گستردٔه چىن مسلط شود. او خود را نخستىن امپراتور 

دىوار بزرگ چىن  ىکى از آثار تارىخى مشهور جهان به  شمار مى رود. 

شى هوانگ تى با اندیشه هاى کنفوسىوس٣به مخالفت 
پرداخت. کنفوسىوس از اندیشمندان بزرگ چىنى است 
و  مى زیست  شى هوانگ  تى،  از  پىش  صد سال  چند  که 
منشأ خدمات اجتماعى و فرهنگى بسىارى شد.در زمان 
بودند.  شده  زیاد  کنفوسىوس  طرفداران  شى هوانگ تى 

شى هوانگ تى دستور داد تمامى آثار مربوط به کنفوسىوس 
اندیشه هاى  دوباره  مرگش  از  پس  اما  سازند؛  نابود  را 
قرن ها  اندیشه ها  این  این رو،  از  کنفوسىوس علنى شد. 

در مدارس چىن آموزش داده مى شد.

 یعنى نخستىن امپراتور مستقل چىن = Shi Huang ti ــ1
٢ ــ عده اى نىز معتقدند شى هوانگ تى با ساختن دیوار بزرگ توده هاى مردم را مشغول نگه مى داشت تا علىه او قىام نکنند.

Confusius ــ٣
٤ ــ هنری لوکاس، تاریخ تمدن، جلد اول، ترجمٔه عبدالحسىن آذرنگ، انتشارات کىهان، چاپ سوم، 1٣٧٢، ص 5٨.

علمی که اندیشه هضمش نکرده باشد،کاری بی فایده است؛ فکری که با علم همراه نباشد،خطرناک 
است٤)کنفوسىوس(.

ىک توضیح
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سلسلۀ هان: با مرگ شى هوانگ تى، هرج و مرج 
چىن را فراگرفت. عده اى از مردم به کاخ او حمله ور شدند 
و آن را نابود ساختند. چندى بعد، سلسلٔه هان1 در چىن 
تشکىل شد. در زمان حکومت خاندان هان، راه ابریشم 
از امنىت و آبادانى برخوردار بود. در همىن زمان، آیىن 
بودا به چىن نىز راه یافت. مبلغان بودایى با سفر به چىن، 
این  پىروان  به  و  دادند  گسترش  آنجا  در  را  بودایى گرى 

آیىن افزودند.
نىز  و  شمالـى  اقـوام  مکّرر  هجوم هـاى  عـاقبت 
جنگ هاى داخلى موجب ضعف حکومت  هان شد. در 
سال 220 مىالدى، این حکومت منقرض شد و تا 4 قرن 
پس از آن، حکومت قدرتمند دیگرى در چىن پدید نىامد 
نتىجه،  در  بکشد؛  زیر سلطه  به  را  تمام کشور  بتواند  که 

حکومت هاى کوچکى در گوشه و کنار چىن شکل گرفتند.

فرهنگ و تمدن چین باستان
زندگى اجتماعى: بىشتر مردم چىن را کشاورزان 
تشکىل مى دادند که در روستاها ساکن بودند. اصلى ترین 
بسىار ساده اى  بود. چىنى ها زندگى  برنج  آنان  محصول 
داشتند. در خانوادٔه چىنى، پدر حرمت و اقتدار زیادى 
داشت و با قدرت تمام بر زن و فرزندان فرمان مى راند. 
داشتن فرزند پسر براى خانواده ها اهمىت زیادى داشت؛ 
زیرا پسران بهتر مى توانستند در مزارع کار کنند. دهقان ها 
باید به سران حکومت ها مالىات مى پرداختند و در صورت 
لزوم، کار مجانى انجام مى دادند؛ مانند زمان شى هوانگ تى 
که دهقانان وقت زیادى صرف ساختن دىوار بزرگ کردند.

چـــــــىـــــــــن

 چـــــــىـــــــن

کــوه هـاى آلتاىى

مــغــولـستـان
مـنـــچــورى

ژاپــــن
کــره

رود زرد

رود سى

رود ىانگ تسه

رود  ىانگ تسه 

حراى گبى
ص

هــــنـــــد

تبت

کوه هاى کوئن لن

سىن کىانگ
تىان       شان

کوه هاى 

لـىا هىــمـــا

Han ــ1

  35  



شـهـر،  بـخش  مهم تـرىن 
بازار آن بود کـه بـازرگانان 
آنجا  در  ِحرَف  صاحبان  و 
نماىش  به  را  خود  کاالهاى 

مى گذاشتند.

نماىى از زندگى شهرى در
چىن قدىم

لى پو1از شاعران مشهور چىن است. سخنان او هنوز مورد توجه چىنىان است. سوماچى ىِن٢ نىز 
از مشهورترین موّرخان چىنى است که ده ها جلد کتاب در بارٔه خاقان هاى چىن نوشته است. الئوتزه٣ و 

کنفوسىوس نىز عمىق ترین تأثىرات فرهنگى را در جامعٔه چىنى باقى گذارده اند.

Lao-tze ــ٣                                  Szuma chien ــ٢                                Li Po ــ1

ىک توضیح
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آموزش: خّط چىنى همچون خط هاى هىروگلىف، 
مىخى و … از خط هاى باستانى است، ولى بر خالف آنها، 
طّى قرون مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم رواج 
دارد. در چىن باستان، فرزندان دهقانان از آموزش محروم 
بودند و تنها فرزندان اشراف به مدارس فرستاده مى شدند تا 
براى انجام کارهاى حکومتى آماده شوند. در پایان تحصىل 
از آنان امتحانات جدى و سختى به عمل مى آمد که تنها در 
صورت قبولى، مورد پذیرش قرار مى گرفتند. برخى نىز براى 

فرزندان خود معلم خصوصى مى گرفتند.
علوم و فنون: چىنى ها از نخستىن مردمانى هستند 
که به خوبى با سفالگرى و فلزکارى آشنا بودند. بعدها نىز 
از  پر  بزرگ1  آمد، شهرهاى  پدید  بزرگ  که حکومت هاى 
گوناگون  رشته هاى  در  که  شد  صنعتگرانى  و  دانشمندان 
و  قطب نما  چاپ،  فّن  و  کاغذ  اختراع  داشتند.  تخصص 
باروت از افتخارات مردم چىن است. ظروف چىنى در عصر 
خود کم نظىر بود و نىز فّن نساجى پىشرفت زیادى کرده بود.

پرسش های نمونه

1ــ دربارٔه اسامی و اصطالحات زیر توضىح دهىد. 
الف( دراویدی ها 

ب( سانسکریت 
ج( وداها

٢ــ بودا در چه شرایطی ظهور کرد؟ 
٣ــ دربارهٔ آغاز و انجام حکومت موریا توضىح دهىد. 
٤ــ جلوه های مهم هنر و معماری هند باستان کدامند؟ 

5ــ دستاوردهای مهم تمدن چىن باستان چىست؟ 
6ــ دربارٔه حکومت سلسلٔه »چه این« و سرنوشت آن، توضىح دهىد. 

اندىشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ روابط چىن یا هند باستان با ایران مطلبی تهىه کنىد. 
٢ــ با مطالعه دربارهٔ زندگی کنونی مردم هند یا چىن، دربارهٔ تأثىرات مىراث باستانی آنها بر زندگی امروزی شان، مطلبی بنویسىد. 

٣ــ عقاید بودا و کنفوسىوس را با یکدیگر مقایسه کنىد. 

1 ــ مانند پى ین لىانگ )کاى فنگ کنونى( و ِلنىان )هانگ چو کنونى(
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4811

آمودریا )رود جیحون(

5143

افغانستان

جلگه سند و پنجاب

پاکستان

رشته کوه سلیمان

دریای عمان 

2750   

3741

4042
دشت لوت

جمهوری ترکمنستان

دشت کویر
رشته کوه زاگرس

4409

4221

الــبـــرز
عراق

ترکیه

جمهوری 
ارمنستان

 جلگه دجله و فرات

راهنما

کوه

جلگه 

جمهوری آذربایجان
رود کورا

5610

دریای خزر

3441

3211

خلیج فارس

ــه
شــت

ر

 کوه 

1ــ به معنای نجیب و اصیل

رم
چها

س 
در

٤

سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها

مقدمه
با نگاهی به نقشۀ کرۀ زمین در می یابیم که بیشترین خشکی های کرۀ زمین در نیمکرۀ شمالی قرار دارد. کشور ما در 

جنوب غربی وسیع ترین خشکی نیمکرۀ شمالی یعنی قارۀ آسیا واقع شده است. جایی که کشور ما در آن قرار دارد، به 

فالت ایران معروف است؛ یعنی منطقۀ وسیعی که از یک طرف به رود سند و از جانبی دیگر به رود فرات محدود می شود. 

نقش ارتباطی فالت ایران و مجاورت آن با دشت های وسیع و گستردۀ آسیا و اروپا، از ابتدای تاریخ توجه قبایل بیابانگرد 

و گله دار را به خود جلب کرده است. در نتیجه به عنوان محل استقرار و نیز گذرگاه اقوام مختلف درآمده است. 
اقوام دامداری که مهاجرت خود را در اواخر هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اول قبل از میالد آغاز کردند، خود را آریایی1 

می خواندند. تاریخ نویسان روزگار باستان نیز در نوشته های خود از نام آریایی ها یاد کرده اند. شاخه هایی از این قوم در 

فالت ایران استقرار یافتند و از آن پس نام این قوم برای محل استقرارشان به کار برده شد. کلمۀ ایران که امروز به کشور 

ما اتالق می شود، ادامۀ همان نام اقوام آریایی است. 

فالت ایران
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ساکنان بومی فالت ایران قبل از آریایی ها
باستان شناسان با کشف آثار )ظروف، ابزارها، بناها( 
دریافته اند که فالت ایران از دیرباز محل سکونت اقوامی 
بوده که مراحل گوناگون زندگی را طی سده های مختلف 
سپری کرده اند. این اقوام، همانند دیگر ساکنان اولیٔه کرٔه 
زمین، ابزارشان از سنگ و چوب ساخته می شد و در غار 
زندگی می کردند. سپس مرحلٔه کوچ نشینی را پشت سر 

گذاشتند، با کشاورزی آشنا شدند و در حدود 9000 سال 
پیش ساکن شدند؛ روستاها را ایجاد کردند و وارد مرحلٔه 
تولید غذا شدند. اقوام بومی ایران، همانند دیگر تمدن ها با 
همسایگان خود روابط بازرگانی داشته اند و از اعتقادات 
خاصی برخوردار بوده اند. در جدول زیر با نام برخی از 

اقوام بومی ایران و محل استقرار آنها آشنا می شوید.

زمان و مسائل مهممحل استقرارنام 

لولوبی

گوتی

کاسی 
)کاشی(

مانّایی

بخش   وسیعی   از    بـاالی    رود    دیاله    تا 
دریاچٔه ارومیه

مجاور لولوبی ــ آذربایجان و کردستان

دامنه های زاگرس
از  این  قـوم  قبل    اولیٔه  محل   استقرار 
جنوب غــربی  احتماالً منطقٔه  زاگـرس 

دریای خزر بوده است.
آذربایجان کنونی

با  ـ نبرد     طوالنی  ـ دامدار ـ میالد ـ از  قبل  هزارهٔ دوم 
حکومت های میان  دو رود

نبـرد بـا  ـ  دامـدار ــ  میالد  ـ از  قبـل  دوم  هـزارٔه 
میان دو رود

هــزارٔه  سوم   قــبــل   از   مـیالد ــ دامـــدار ــ در 
را  کاسی ها  استقرار  آشوری محل  گل نوشته های 
کار کاسی1 یعنی شهر کاسیان می خواندند.کاسی ها به 

وسیلٔه ایالمی ها منقرض شدند.
ـ اولین  ـ کشاورزـ  ـ  دامدار ـ هزارهٔ اول قبل از      میالد  ـ

اتحادیه علیه   آشور را   بـه وجود  آوردنـد.
آثارشان در سه منطقٔه زیویه2، حسنلو3 و قالیچی4 

به دست آمده است.5 

برخی به اشتباه، آغاز تاریخ ایران را از زمان مهاجرت آریایی ها می دانند. در حالی که امروزه معلوم شده است، قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران، اقواِم 
مختلفی در این سرزمین می زیسته اند و از حیث تمدن و فرهنگ پیشرفت هایی کرده بودند. در جدول باال با برخی از این اقوام آشنا می شوید.

1ــ نام اولیٔه همدان
2ــ 54 کیلومتری جنوب شرقی سقز

3ــ 9 کیلومتری شمال شرقی نقده
4ــ حومٔه بوکان

5 ــ آثار مانّایی از نظر پیشرفت های فرهنگ و تمدن فالت ایران به خصوص مادها نقش تعیین کننده داشته و در مقابل حمالت آشور جزو متحدین ماد بودند.
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ساکنان  سفال،  مخترعان  که  معتقدند  پژوهشگران 
باستان شناختی،  کشفیات  در  زیرا  بوده اند؛  ایران  فالت 
قدیمی ترین نمونه های سفال، در مکان های مختلف ایران 
کشف شده است. زنان، سازندهٔ اولین ظرف های سفالی 

به  این کار  چرخ  کوزه گری،  اما پس از اختراع  بوده  اند، 
مردان سپرده شد و از آن پس به یک تخصص تبدیل گشت.

مکان های  از  برخی  نام  با  بعد  صفحٔه  جدول  در 
استقرار دائم و ویژگی تمدنی اقوام بومی آشنا می شوید.

یکی از مراکز مهمّ تمدنی در ایران پیش از آمدن آریایی ها، تپۀ مارلیک در گیالن است. در تصاویر باال، بعضی آثار به دست آمده در این مکان دیده 
می شود. سمت راست، نیم تنۀ طالیی یک فرمانروا و سمت چپ، چند مجسمۀ سفالی به شکل گاو کوهان دار است.

پژوهشگران مى گویند: نام شهرهای کاشان، قزوین )کسپین( 
و دریاى کاسپین برگرفته از نام اقوام کاشى )کاسى( است.

جام حسنلو: کشف شده در تپۀ حسنلو واقع در حدود 10 کیلومترى
 نقده در آذربایجان غربى 

یک توضیح
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دستاوردهامحلنام

1ــ غرب
الف( تپه گوران

ب( تپه علی کُش

ج( تپه گنج دره

د( تپه گیان

60 کیلومتری جنوب شرقی  کرمانشاه

نزدیک رود میمه در استان ایالم

بین راه هرسین و کرمانشاه 

نزدیک نهاوند

خشت های  با  گلی  خانه های  کشاورزی،  تولید  ابزارهای  ساخت 
دست ساز، استفاده از ظروف سفالی، دفن اموات در مناطق مسکونی.

کوچ نشینی و کشاورزی، خانه های گلی تک  اتاقه، اشیایی که نشانگر 
روابط اقتصادی با مکان های دوردست است، استفاده از ظروف سفالی، 

دفن مردگان همراه با وسایل شخصی

ظروف سفالی، خانه های گلی و خشتی با دیوار و کف کاه گل اندود.

ظروف سفالی با نقش های تزیینی، ظروف فلزی، خانه های گلی.

2ــ شمال غربی
الف( گوی تپه

ب( تپه سلدوز

آذربایجا ن

جنوب دریاچٔه ارومیه و شرق نقده

ابزارهای مسی، ظروف سفالی با نقوشی از انسان، خانه های گلی

ابزارهای کشت غالت، ظروف سنگی، بافت حصیر و سبد، ظروف سفالی، 
ساخت زیورآالت از رگه های مس طبیعی، خانه های گلی دو اتاقه، دفن 

مردگان در خارج مناطق مسکونی.

3ــ فالت مرکزی
الف( تپه زاغه

ب( تپه سیلک

بخش جنوبی دشت قزوین

نزدیک کاشان

ظروف سفالی، خانه های گلی و خشتی با چهار دیوار که یکی از دیوارها 
با خانٔه مجاور مشترک بود، دفن اموات همراه با زیورآالت شخصی.

ساخت سرمته از رگه های طبیعی مس، کوچرو و کشاورز، ظروف سفالی 
با نقوش سیاه، اختراع چرخ سفالگری و تولید انبوه سفال و صدور آن، 
کشف و ذوب فلز، ساخت زیورآالت مسی و قالب گیری، دفن مردگان 

با اشیای شخصی.

4ــ شمال شرقی
الف( تپه سنگ

چخماق
ب( تورنگ تپه

شمال شاهرود، نزدیک بسطام

17 کیلومتری شمال   شرقی گرگان

اشیای گلی، سفالی، استخوانی، شیشه، سنگ، خانه های گل اندود سه 
اتاقه، دفن مردگان با اشیا

ظروف سفالی نقش دار و رنگ آمیزی شده، سفال لعاب دار با نقش های تزیینی

5 ــ شمال
تپه1 مارلیک

معّرف گیالن، درٔه گوهر رود مردگان  کنار  اشیای  منطقه،  آن  سالطین  و  سرداران  گورستان 
حرفه آنها بوده است2. 

6ــ جنوب شرقی
الف( کنار صندل
ب( شهر سوخته

30 کیلومتری جیرفت

70 کیلومتری زابل
ابزارهای ساخته شده از سنگ و سفال، بقایای یک بنای عظیم ظرف های 

سفالی، پارچه، خانه  های گلی، ُمهر

1ــ اقوام در دورٔه استقرار فصلی یا موقت فقط مدتی از سال را در یک منطقه ساکن می شدند، سپس به     محل دیگر نقل مکان می کردند و پس از مدتی بازمی گشتند. در این رفت 
و آمد آثار انسانی در یک محل انباشته می شد و به صورت تل یا تپه درمی آمد.

2ــ احتماالً ساکنین مارلیک از اقوام باستانی َاَمردها بوده اند که در مقابل هجوم مکرر آشوری ها آن منطقه را ترک کرده و به سیلک مهاجرت کرده اند.
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در سال »1295ش1« باستان شناسان محوطٔه 
وسیعی را در 57 کیلومتری جادٔه زابل به زاهدان 
کشف کردند که شهر سوخته نام دارد و قدمتش به 
هزاره های چهارم و سوم پیش از میالد می رسد. 
در کشفیات شهر سوخته بیشتر ُمـهــرهــای ِگـلی، 
پیکره هـای کوچـک ِگلی حیوانات، اشیای زینتی 
از سنگ الجورد، فیروزه و عقیق و قطعات چوبی 
که به یک نوع بازی شطرنج شباهت دارد به دست 
آثار کشف شده، لوحی  از مهم ترین  آمده است. 
به زبان ایالمی است. بنابراین، شهر سوخته مرکز 

ارتباطی غرب و شرق فالت بوده است.

فکر کنید و پاسخ دهید:

این  مشترکات  قبل،  صفحۀ  جدول  به  نگاه  با 

تمدن ها را یک بار دیگر بیان کنید.

1ــ  1916 میالدی
Hal-tam-ti ــ2

3ــ نام ایالم نخستین بار در نامنامٔه شاهان سومری آمده است.
4ــ این شهر به مدت طوالنی پایتخت قدیمی و مرکز سیاسی حکومت ایالم بود. کهن ترین آثار زندگی شهر نشینی نیز در همین شهر به دست آمده است.

شهر سوخته

تمدن ایالم : )هل تمتی٢( 3000  ـ 645 ق.م
آگاهی  ما در بارٔه ایالم    در مقایسه با میان دو رود بسیار 
کشف  ایالمی  خط  و  زبان  رموز  هنوز  زیرا  است،  اندک 
نشده است. ایالم حفظ نام خود را مدیون تورات و برخی 
این سرزمین شامل  میان دو رود است3.  ِگل   نوشته های  از 
بوشهر، قسمت هایی  و  فارس  استان های  دشت خوزستان، 
از کرمان، لرستان و کردستان می شد که مردم آن دامدار و 

کشاورز بودند.
شوش4  از  ایالم  تمدن  تاریخی  اطالعات  بیشترین 
به دست آمده است. دشت شوش که حاصل خیزیش مدیون 
جریان رود دز است انبار واقعی گندم و میوه و محل تالقی 
را  کشورشان  ایالمی ها  است.  بوده  زمان  آن  مهم  راه های 
هل تمتی »سرزمین خداوند« می نامیدند. این تمدن به ایاالتی 
تقسیم می شد که هرکدام مستقل بودند، اما به هنگام حمالت 

یک توضیح

اشیای به دست آمده از یک قبر در شهر سوخته
) 2 تا 3 هزار سال پیش از میالد(
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35
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30

35
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25

45 55

هیرکانیوم  نسا 

وهرکانه

مــــــــــادها رگه

سیلک

هگمتانه

 سیمشکی

گوگمل
نینوه 

ب بزرگ
زا

ب کوچک
 آشور زا

 آشـور

حران )کاره(

ماری رود پوراتو زنوبیا 
)تل الحریری( 

آنه
سیپر )سیپار(

بابل  کیش
نیپور

اوان
مدکتو)مداکتو(

در
شوش 

اسپدانه )گابه( 

چغازنبیل
مال امیر 

شوروپک )شوروپاک(لکش )الگاش(
اوروک سومر 

اریدو

تپه 
ت 

 لرس)الرسا( هف

اور

آکد

لیان

ارت )شهداد( 
کرمانا

تپه یحیی

مرغاب
پازارگاد

مرودشت 
ملیانانشان

بهبهانباشت هوهنوری
دژ تل اسپید

فهلیان
 کامفیروزبیضا

برازجانکازرون

منطقه ایالم    
متصرفات درازمدت     
متصرفات کوتاه مدت        

شهرهای مهم

نوبندگان

پارس ها
)دریای پارس(نارماراتو

 )دریای عمان(

گسترش ایالم 
در هزاره های سوم و دوم و اول ق.م

تارو

الی پی سیمشکی

دژهیدالی

دریای چیئه چته

همسایگان با یکدیگر متحد شده و در مقابل دشمن ایستادگی 
می کردند. شاهان ایالم برای جلوگیری از جدا شدن ایاالت از 
طریق پیوندهای خانوادگی آنها را به خود وفادار می ساختند. 

این شیوهٔ حکومتی تا سقوط دولت ایالم ادامه داشت.
ایالم سه دورهٔ تاریخی را سپری کرده است.

1ــ ایالم قدیم دورانی که از  نظر سیاسی از میان دو 
رود ضعیف تر بود1.

2ــ ایالم میانـه زمـان شکوفـایی تمدن و اوج قدرت 

ایالم که مورّخان آن را عصر طالیی ایالم نامیده اند2.
3ــ ایالم نو عصر رقابت سیاسی با آشور3.

ایالم میانه: رشد نیروی نظامی ایالم در عصر میانه، 
به گسترش قلمرو، رشد شهرها، شکوفایی معماری، هنر، 

ادبیات، صنعت و کسب ثروت انجامید.
گسترش قدرت ایالم موجب شد تا از نفوذ فرهنگ 
و تمدن بیگانه جلوگیری شود. به منظور تأکید بر خدای 

دینی ایالم، این شوشینک، خدای رسمی اعالم شد. 

1ــ  از حدود 1900 تا 1500 ق.م
2ــ از حدود 1450 تا 1100 ق.م 

3ــ از حدود 900 تا 645 ق.م

اریتره
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زوال حکومت ایالم: اقتدار حکومت ایالم دیری 
نپایید. به دلیل حمله های مکرر آشوری ها به سرزمین ایالم، 
پایتخت از شوش به شهرهای دیگر انتقال یافت. در اثر این 
حمله ها، شهرها یکی پس از دیگری ویران شد و حکومت 
ایالم سقوط کرد، اما دستاوردهای فرهنگی تمدن ایالم، به 

دورهٔ هخامنشیان انتقال یافت. 

فرهنگ و تمدن
مظاهر  باستان،  اقوام  دیگر  مانند  ایالمی ها  دین: 
طبیعت را می پرستیدند و اعتقاد داشتند که خدایان، دارای 
قدرِت اسرار آمیزند و با قربانی کردن، می توان نظر آنها را 
جلب نمود. هنگام مراسم قربانی، موسیقی نواخته می شد 

و مردم با پای برهنه در مراسم شرکت می کردند. 

زیگـورات چـغـازنبیل. در تصویر باال نمای بـازسازی شدۀ آن را می بینید.

Shaten ــ1

هنگام  و  می کردند  برگزار  را  دینی  مراسم  شاتن1ها 
ایالمی ها  داشتند.  جای  مقدم  صف  در  نیایش  و  عبادت 
برای خدایان خود، مانند تمدن های میان دو رود، معبدهای 
چند طبقه می ساختند که یک نمونٔه آن، زیگورات چغازنبیل 
است. هنگام برگزاری مراسم دینی، نذرهایی پیشکش خدایان 

می شد.
مردم هر شهر در تالش بودند تا پیکرٔه خدای شهر 
حفظ شود. انتقال پیکره ها از شهری به شهر دیگر، نشانٔه 
ضعف آن بود. اعتقاد به زندگِی پس از مرگ، دفِن وسایل 
مورد نیاز همراه مردگان و جاری کردن آب )مایٔه حیات( در 
قبرها، به منظور رفع تشنگی مردگان، از مراسمی بود که 

ایالمی ها به آن اعتقاد داشتند.
موقعیت زنان: زنان ایالمی نسبت به زنان میان دو 
رود از جایگاه و منزلت باالتری برخوردار بودند. اعتقاد 
به نوعی جاودانگی برای زن که قابل احترام و حافظ نسب 
خانواده بود، پرستش الهه های مادر که در رأس خدایان 
ایالمی قرار داشتند، شتین های زن که رهبران دینی جامعه 
شمرده می شدند و نیز پذیرش حق ارث زنان و الزام فرزندان 
منزلت  نشانه های  از  مادر،  به  فوق العاده  احترام  ادای  به 

اجتماعی زنان در جامعٔه ایالمی است. 
سومریان  از  را  رایج  میخی  خط  ایالمی ها  خط: 
اقتباس کردند، هر چند خود خطی داشتند که هنوز برخی 

از عالئم آن خوانده نشده است. 
ظرف های  ساخت  در  ایالمی ها  معماری:  و  هنر 
و  مهرسازی  مجسمه سازی،  و  فلزی  قیری،  سفالی، 
نقش های برجستٔه روی سنگ مهارت بسزایی داشتند. از 
ویژگی های هنر ایالمی تزیین ظروف فلزی با بدن جانوران 

)ریتون( بود. 
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پیکرۀ ملکه ناپیر ــ اسو همسر اونتش گل قرن سیزدهـم ق.م ــ بـلنـدی 1/29 
ـ  عرض 73 سانتی متر ــ جنس مفرغ در موزۀ لوور پاریس نگهداری  سانتی متر ـ

می شود. 

که  این ظرف  از میالد.  پیش  هزارۀ چهارم  به  مربوط  پخته  گِل  از  ظرف سفالی 
لوور  موزۀ  در  و  است  سانتی متر  آن 16  دهانۀ  قطر  و  سانتی متر   28/5 ارتفاع 
پاریس نگهداری می شود، مربوط به دوران اوج هنر سفال سازی در ایالم است. 

دربارۀ تصاویر روی این ظرف و معنای استفاده از آنها مطلبی تهیه کنید.

تمدن جیرفت
در همان زمان که تمدن های سومر و ایالم دوران 
رونق و شکوفایی خود را می گذراندند، در مشرق ایران 
حیث  از  که  داشت  وجود  باشکوهی  و  آباد  شهرهای 
پیشرفت های علمی و صنعتی چیزی از شهرهای سومری 
و ایالمی کم نداشتند. کناره های هلیل رود از جملٔه مراکز 
آن  شهرهای  بقایای  و  آثار  که  بوده  ایران  شرق  تمدنی 
شده  یافت  جیرفت،  کیلومتری   30 در  واقع  تپه های  در 
است. بقایای ساختمان های مسکونی، مقبره ها و ظروف 
و ابزارهای سفالی و سنگی از جملٔه آثار کشف شده از 
ابزارهای  و  ظروف  آثار،  این  میان  از  شهرهاست.  این 
از  نمونه هایی  تصویر  که  از جنس سنگ صابون  سنگی 
آنها را می بینید، زیباتر و چشمگیرترند. نقوش تزیین شده 
بر روی این آثار هنری از حیث دقت و زیبایی بسیار قابل 
و  صاحب نظران  شگفتی  موجب  که  به طوری  توجه اند؛ 
متخصصان هنر شده است. این نـقـوش شامل مـوضوعات 
بـز  پلنگ، شیر،  مـار،  مختلف مـی باشد،  نظیر: عـقـاب، 
کوهی، گاو، کاخ ها، باغ ها و موجوداتی که نیمی حیوان و 
نیمی انسان اند. همان گـونه کـه در تصاویر می بینید، نبرد 
به  حیوانات  برخی  اشتغال  و  عقاب  با  مار  مار،  با  پلنگ 
گیاه خواری از جملٔه این نقوش است که با هنرمندی تمام 
ساخته شده اند. برخی از این صحنه ها برگرفته از مضامین 

سبز  و  )آبی  لعابدار  آجرهای  از  استفاده  احتماالً 
رنگ( در بنا برای نخستین بار به وسیلٔه آنان ابداع شد. 

فکر کنید و پاسخ دهید:

و  ایالمی ها  دین  بین  تشابهی  وجه  شما  نظر  به 

مردمان میان دو رود وجود دارد؟
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اسطوره ای اند. بر روی ظروف سفالی نیز تصاویر مختلفی 
وجود دارد. یکی از مهم ترین بناهای کشف شده، بقایای 
کاخ  معتقدند  باستان شناسان  برخی  که  است  ساختمانی 

پادشاه بوده است. 
مردمان تمدن جیرفت و نواحی دور و نزدیک آن ،که 
در مسیر هلیل رود می زیسته اند، چه کسانی بوده اند؟ حاکم 

1ــ برای مطالعٔه بیشتر در این باره رک به: جیرفت، کهن ترین تمدن شرق ایران نوشتٔه یوسف مجید زاده و حفریات باستان شناختی در تپه های کنار صندل جیرفت، ادارٔه 
کل میراث فرهنگی استان کرمان.

نمونه هایی از آثار یافت شده در30 کیلومتری جیرفت

پرسش های نمونه

1ــ دربارهٔ موقعیت جغرافیایی ایران و اهمیت آن توضیح دهید.
2ــ با توجه به مطالب درس پیش از تاریخ، دوره های مختلف زندگی قدیمی ترین ساکنان فالت ایران را توضیح دهید.

3ــ محدودهٔ جغرافیایی ایالم باستان را بیان کنید.
4 ــ ایالمی ها به هنگام اجرای مراسم مذهبی چه اعمالی انجام می دادند؟

5 ــ تمدن جیرفت همزمان با چه تمدن هایی بوده است؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ اثرات فرهنگی و تمدن میان دو رود بر ایالم مطلبی تهیه کنید.
2ــ در مورد آثار تاریخی ایالم در شوش گزارشی تهیه کنید.

3  ــ در مورد زیگورات چغازنبیل مطلبی تهیه کنید.

آنها چه نام داشته و میان آنها و سایر تمدن های آن عصر 
چه ارتباطی برقرار بوده است؟ از آنجا که آثار مکتوب قابل 
توجهی از این تمدن کشف نشده است، هنوز در این باره 
به  آینده  پژوهش های  گفت.  سخن  نمی توان  اطمینان  با 

این گونه پرسش ها، پاسخ خواهد گفت.1
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رود سىحون 
 درىاچۀ آرال

رود جىحون 

 شهر سوخته  
شهداد 

پارس 

پارت 

تپۀ حصار )دامغان( 

سىلک

درىاى ورکانه )خزر(

 مارلىک
 ماد  

تپۀ گىان 
 لولوبى

 گوتى

دجله 
 شوش  فرات

پبده

 خلىج فارس

پىش  دوم  و  سوم  هزارۀ  در  اىران 
از مىالد

مسىرهاى مهاجرت 
آرىاىى ها به اىران

سرزمین اولیۀ آریایی ها
گروه هایی از آریایی ها در حدود 1250 سال قبل 
از میالد وارد ایران شدند. محل تجمع اولیٔه آریایی ها را، 
پس  آریایی  دانسته اند.١مهاجران  اوراسیا  علف زارهای 
از ورود به سرزمین ایران به سه گروه تقسیم شدند و در 
سمت غرب، شمال شرق و جنوب ایران، راه خود را ادامه 
دادند. آنان در مسیر حرکت خود با اقوام بومی روبه رو 
شدند که از تمدن دیرینه ای برخوردار بودند و کشاورزی 
می کردند. )در درس قبل به نام اقوام بومی و محل استقرار 
آنها اشاره شده است.( آریایی ها، اقوام بومی را مطیع خود 
کردند و دانش های آنان را آموختند. آریایی ها با استفاده از 
اسب و ارابه به حرکت خود سرعت بخشیدند و بر بومیان 
مسلط شدند. آنان سه حکومت ماد، هخامنشی و اشکانی 

را ایجاد کردند. 

١ــ دشت هاى آسیاى مرکزى، شمال قفقاز، شبه جزیرٔه کریمه، اروپاى شمالى

مقدمه
در درس قبل با گروه های انسانی ساکن در ایران، مراحل زندگی و محل تجمع شان آشنا شدید. 

در این درس با اقوام آریایی و تشکیل نخستین حکومت آنان آشنا می شوید.

جم
س پن

در

٥

تالش برای زیستن؛ آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت
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فکر کنید و پاسخ دهید:

موجب  است  ممکن  عواملی  چه  شما  نظر  به 

مهاجرت آریایی ها شده باشد؟

یک توضیح

سرزمین کم آب ایران، آریایى ها را وادار کرد تا آب را از اعماق زمین بیرون بکشند و حفر قنات 
را در تاریخ بشر به نام خود ثبت کنند.  

نخستین ساختار اجتماعی
پژوهشگران معتقدند که مشکالت معیشت گله داری 
سختکوش،  را  آریایی  اقوام  طبیعت  با  دائم  مبارزٔه  و 
پرطاقت، با انضباط و درستکار ساخته بود. آنان پس از 
ورود به ایران بومیان را مطیع کردند و دانش های آنان را 

در زمینٔه کشاورزی و غیره آموختند.
پس از مدتی کوی ها که رئیس قبیله ها بودند، ثروت و 
قدرت بسیار به دست آوردند و عالوه بر فرمانروایی، مراسم 
کاهن،  فرمانروایان  این  کردند.  برگزار  نیز  را  قبیله  دینی 
که  دادند  تشکیل  را  کىانىان  ایران سلسلٔه  در شرق فالت 
سرزمینشان پیوسته مورد حملٔه بیابانگردان بود. فردوسی 
جنگ های طوالنی آنان را در شاهنامه به نظم کشیده است.
در  بود.  روستایی  و  شبانی  آریایی  جامعٔه  اقتصاد 
و  روحانی  دامدار،  گروه  سه  به  مردم  جامعه ای  چنین 

جنگ آور تقسیم می شدند.

نقش و
وظاىف پدر 

در خانوادۀ آرىاىى

حفظ نسب خانواده  

وراثت

دفاع از خانواده  جنگى

مذهبى

حفظ آتش و اجاق خانواده  

ساختار جامعۀ آرىاىى

واسپوهران داراى دو 
امتىاز بودند:

1ــ مالکىت زمىن
2ــ اصالت خون

کـوى هـا امـور مـذهبى و 
سىاسى را بـرعهده داشتند 
و در واقع، هم فرمانروا و 

هم کاهن بودند. واسپوهر 

پدر

خانواده

طاىفه

قبىله

کوى
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اعتقادات آریایی ها
تفاوت  روزگار  آن  مردم  با  آریایی ها،  اعتقادات 
چندانی نداشت. آنان برای جلب رضایت ایزدان خوب و 
دور کردن خشم ایزداِن بد، حیوانات را قربانی می کردند. 
با  که  داشتند  نام  ُمغ  دینی،  آداب  کنندگان  اجرا 
گذشت زمان، اندیشه های دینی را بیش از پیش با خرافات 
آمیختند. ُمغ ها به مردم القا می کردند که زندگی آنها اسیر 
به  قادر  آنها  تنها  و  است  طبیعت  العادٔه  خارق  نیروهای 
شرایطی  چنین  در  خارق العاده اند.  نیروهای  مهار کردن 

زردشت ظهور کرد.١
ایزدان  پرستش  زردشت  زردشت:  آموزه هـای 
به  که  را  حیوانات  کردن  قربانی  و  خرافه پرستی  متعدد، 
پرستش  او  برداشت.  میان  از  می رساند  آسیب  گله داری 
بی همتا را گسترش داد. طبق  یکتا و  پروردگار  اهورامزدا 

آموزه های زردشت، در جهان دو نیرو دخالت داشتند:
و  نور  بدی.  و  زشتی  اصل  و  نیکی  و  خیر  اصل 
روشنایی، جانداران مفید، راستی و درستی به وسیلٔه اصل 
خیر و  نیکی و تمام زشتی ها، بیماری ها، و بدی ها به وسیلٔه 
اصل بدی رواج داشتند. او با این آموزه ها، نگرش جامعه را 
نسبت به هستی تحول بخشید و مردم را به اجرای کارهای 
نیک، و دوری از کارهای ناروا فراخواند. زردشت مردم 
را به پیروی از سه اصِل پندار، گفتار و کردار نیک دعوت 
کرد؛ سه اصلی که موجب سعادت دنیوی و اخروی می شد. 
مجموعه دستورات دینی او، در کتاب اوستا جمع آوری شده 
است. آیین زردشت، نظام جامعٔه آریایی را تغییر داد و به طبقٔه 

کشاورز در کنار دو طبقه جنگ آور و روحانی اهمیت داد. 
برگزار  موبدان  را،  زردشت  پیروان  دینی  آداب 
می کردند. آنان مجریاِن مراسم مذهبی و آموزگاران دوران 
خود بودند و به مردم، دانش های دوران خود را آموزش 

می دادند. 
آرىاىـی هـا از اتـحـاد تـا تشکىل حکـومت: 
آریایی های ساکن غرب ایران، ماد خوانده می شدند و نام آنان 
برای نخستین بار در الواح گلی آشوری آمده است. ماد هم 
نام مکان و هم نام قبایل آریایی بود که در حدود آذربایجان 
کنونی زندگی می کردند و به پرورش اسب شهرت داشتند. 
استفاده از اسب نشانٔه توانایی اقوام مادی بود و با بهره مندی 
از این امتیاز توانستند دولت نیرومند آشور را منقرض کنند.٢ 
آشوریان که به منابع فلز دامنه های زاگرس نیاز داشتند، به 
دفعات مسکن قبایل ساکن در زاگرس را مورد حمله قرار 
دادند تا آنکه اقوام مختلف در برابر تجاوزهای آنان متحد 

شدند و بعدها دولت ماد از درون این اتحادیه سر برآورد. 
در ساختار  که  همان طور  ماد:  تشکىل حکومت 
را  روستاها  قبایل  رؤسای  خواندید،  آریایی  اجتماعی 
اداره می کردند. یکی از رؤسای قبایل، دىااکو نام داشت 
او در مقابل حمالت  بود.  تدبیر و کاردانی مشهور  به  که 
آشور رؤسای قبایل مختلف را به تشکیل اتحادیه دعوت 
کرد٣، اما آنان از ترس انتقام آشور، از شرکت در اتحادیه 
خودداری کردند و در حالی که به آشور باج می پرداختند، 
قلعه های  خود  استقرار  مکان  برای  دیگر  قبایل  همچون 
مستحکم می ساختند. دیااکو٤در مدت پنجاه سال ریاست 

١ــ یکى از پژوهشگران، زمان تولد و مرگ زردشت را یکى از این تاریخ ها مى داند:
1( 630 تا 553 ق.م. 2( 628 تا 551 ق.م. 3( 618 تا 541 ق.م. ــ عالوه بر این، تاریخ هاى دیگرى را نیز حدس زده اند.

٢ــ  6 0 6 ق.م.
٣ــ قوم ماننا که در دامنه هاى زاگرس ساکن بودند، قبل از مادها نخستین اتحادیه را تشکیل دادند.

٤ــ دیااکو براى اتحاد، رؤساى قبایل را به مقر ریاست خود هگمتانه )هنگمن، انجمن به معناى محل گرد آمدن( دعوت کرد. نام یونانى هگمتانه، اکباتان بود.
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خود تالش کرد اقوام را با یکدیگر متحد کند و سرانجام 
فرزندش فََرَورتیش توانست به این هدف دست یابد. او با 
تقویت نیروی نظامی با آشور به مقابله پرداخت، اما سرانجام 

در جنگ با سکاها کشته شد. 

شىر سنگى در همدان ىکى از معدود آثار به جا مانده از دورۀ مادها

ثروت و درآمد، سفر جنگی خود را به سمت آسیای صغیر 
آغاز کرد؛ جایی که شهرهای ثروتمند داشت و لودی١ ها 
بر   آن فرمان می راندند.نیروی نظامی ماد و لودیه در کنار 
رود هالیس )قزل ایرماق امروزی( با یکدیگر رو به رو شدند. 
نبرد بی حاصلشان پس از پنج سال و با وساطت بابل به صلح 

انجامید و رود قزل ایرماق، مرز مشترک دو کشور شد. 

مدت  به  ماد  سرزمین  پس،  آن  از  آشور:   فاتح 
28 سال به دست سکاها افتاد. چون هَُوْخشَتره جانشین 
نداشت،  را  بیابان گرد  اقوام  با  مقابله  قدرت  فََرَورتیش، 
تاز خود  و  تاخت  با  آنان صلح کرد. سکاها  با  به ناچار، 
فرصت،  این  در  گذاشتند.  به جا  بسیاری  ویرانی های 
قدرت  بود  فاتح  و سرداری  قابل  مدیری  که  هَُوْخشَتره  
نظامی اش را افزایش داد و با روش های جنگی سکاها نیز 
آشنا شد. سرانجام، رؤسای آنان را به یک میهمانی دعوت 
کرد و همگی را کشت.او حکومت ماد را دوباره احیا کرد 
و با تشکیل اتحادیه ای قوی از حکومت های کوچک و 
بزرگ مستقر در فالت ایران که پیوستگی فرهنگی داشتند 
به سراغ دشمن خود آشور رفت. بابل دشمن دیگر آشور 
نیز به این اتحاد پیوست و به قدرت آشور خاتمه داده شد 
بر  آشور  تسلط  هَُوْخشَتره  نینوا  سقوط  با  ق.م(.   612(
سراسر آسیای غربی را برانداخت. شاه ماد برای کسب 

یک توضیح

هرودت مورخ یونانى که به پدر تاریخ معروف است، مى نویسد: آشورى ها در آسیاى علیا پانصد 
سال حکومت کردند و اولین مردمى که سر از اطاعت آنها پیچید، مادها بودند. 

١ــ  کشورى در مغرب آسیاى صغیر که مردم آن آریایى بودند و پایتختش شهر معروف سارد بود.

فکر کنید و پاسخ دهید:

ماد  حکومت  تشکیل  در  عاملی  چه  شما  نظر  به 

مؤثر بود؟
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اىران در زمان مادها

درىاى وخش
 درىاى ورکانه )خزر()آرال( 

 ورکانه )گرگان( 

آماردها

ماناىى ها
 اورارتو 

)سىاه(درىاى پونتوس

ماد

پارسه

هگمتانه  َرَگ )رى( 

پارسوا

شوش  

خــلىـج فـــارس

اىالم  

 کادوسىان

زىوىه

سرزمىن هاى تابع ماد 

سرزمىن اصلى ماد

درىای مکران )عمان(

یک توضیح

هَُوْخشَتره نخستین فرمانروایى بود که سپاهش را بر حسب نوع سالح تقسیم کرد. 

چرا حکومت ماد منقرض شد؟
ثروتمند شدن  و  یافتن  قدرت  موجب  آشور  فتح 
گروهی از بزرگان و فرماندهان نظامی ماد شد. هَوخشَتره 
پس از صلح با لودیه، جان سپرد و جانشین او اژدهاک 
حکومت  به  شکوه  و  تجمل  با  آشور،  دربار  از  تقلید  به 

و  سیاسی  اوضاع  به  بی توجهی  با  ماد  شاه  پرداخت. 
اجتماعی به سلطنت ظالمانٔه خود ادامه می داد. 

و  بود  شده  تقسیم  ایالت  چندین  به  ماد  سرزمین 
نام  انشان  توسط والیان اداره می شد. یکی از ایالت ها، 
داشت که حاکم آن با دختر شاه ماد، ازدواج کرد. تولد 
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کورش )بنیانگذار سلسلٔه هخامنشی( حاصل این ازدواج 
بود. کورش که شاهد نابسامانی حکومت ماد بود، بزرگان 
دربار ماد را به سوی خود جلب کرد و با پادشاه بابل نیز 
روابط نزدیکی برقرار نمود. اتحاد بزرگان ماد با کورش، 
اژدهاک را به وحشت انداخت. وی چاره ای اندیشید و 
کورش را به دربار خود احضار کرد، اما کورش از رفتن 
که  ماد  نظامی  فرماندهان  کرد.  خودداری  ماد  دربار  به 
برای سرکوبی کورش فرستاده شده بودند، به او پیوستند. 
کورش با لشکر کشی به هگمتانه به حکومت ماد خاتمه داد 

)550 ق.م(. 

پرسش های نمونه

1ــ موقعیت جغرافیایى ایران چه تأثیرى بر زندگى مهاجران آریایى داشت؟ توضیح دهید.
2ــ پیامدهاى اصالحات زردشت در اعتقادات آریایى ها را توضیح دهید.

3 ــ دورهٔ حکومت کدام شاه مادى را از نظر تاریخى مهم مى دانید؟ چرا؟
4 ــ مهم ترین دستاورد حکومت ماد چه بود؟

5 ــ با مرورى بر مطالب تاریخ حکومت ماد علل انقراض آن را بیان کنید.

اندیشه و جست  و جو

1ــ مطلبى در مورد زندگى و اندیشه هاى زردشت تهیه کنید.
2ــ دربارهٔ مشخصات شهر هگمتانه در زمان مادها مطلبى تهیه کنید.

3ــ نقشٔه جغرافیایى ایران عصر ماد و هخامنشى را مقایسه و تفاوت ها و اشتراکات آن را مشخص کنید.

دین مادها
جمع  که  مغان  بودند.  مغان  آیین  پیرو  مادها 
مراسم  آنان  بودند.  ماد  جامعٔه  روحانیون  است،  ُمغ 
کوه ها،  فراز  بر  آتش  روشن کردن  با  را  مادها  مذهبی 
به خدای یکتا که آن را  انجام می دادند. هر چند مادها 
اهورامزدا می نامیدند، اعتقاد داشتند، اما مغان مراسم 
بودند،  آمیخته  و خرافات،  به جادو  اعتقاد  با  را  مذهبی 
و  خرافات  علیه  زردشت  نام  به  ُمغان  از  یکی  آنکه  تا 

جادوگری به مبارزه برخاست.  
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هخامنشیان

مقدمه
بزرگ ترین  تشکیل  چگونگی  با  حال  شدید.  آشنا  ماد  حکومت  انقراض  چگونگی  با  قبل  درس  در 

ـ و تحوالت سیاسی و فرهنگی این عصر آشنا می شوید.  ـ یعنی امپراتوری هخامنشیـ  امپراتوری جهان باستانـ 

امپراتوری ای که شیوۀ کشورداری آن، در قرن های بعد مورد تقلید بسیاری از فرمانروایان شرق وغرب قرار 

گرفت امروزه نیز موّرخان بزرگ دنیا با عالقه مندی بسیار به مطالعۀ جلوه های گوناگون آن می پردازند. 

چشم اندازی از تخت جمشید
هنوز  تخت جمشید  بناهای  مجموعه 
رهای  هکا شا ز  ا یکی  عنوان  به 
جهان  و  ایران  هنری  و  معماری 
باال  تصویر  در  می شود.  شناخته 
)سمت راست(، نقاشیِ خیالی ای که بر 
مبنای آثار به جا مانده در تخت جمشید 
کشیده شده است، دیده می شود. در 
سمت چپ نیز یک لوحۀ طالیی که در 
تخت  جمشید یافت شده، می بینید.
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یک فرمانروای خوش نام 
و  بود  ماد  پادشاه  نؤه آخرین  خواندید که کورش، 
به دست  را  قدرت  توانست  مادی  فرماندهان  همراهی  با 
گیرد و سلسلٔه هخامنشی را تأسیس کند. کورش در میان 
پادشاهان دنیای قدیم و جدید، ویژگی های خاصی داشت 
که بدان مشهور است و می توان همٔه آنها را در خردمندی 
خالصه کرد. او به خوبی می دانست با اقوام و ملت های 
مختلف چگونه رفتار کند؛ به همین دلیل، شیوهٔ فرمانروایی 
او با شیؤه حکمرانی پادشاهانی که تا آن زمان بر مردم دنیا 

حکومت کرده بودند تفاوت داشت. 
فرمانروایان  ماد،  حکومت  سقوط  خبر  انتشار  با 
لودیه )در ترکیٔه امروزی( و بابل )در    عراق امروزی( به طمع 
افتادند که قسمت هایی از قلمرو مادها را تصرف کنند. 
ـ بـا  ـ که ادعای خویشاوندی با مادهـا داشتـ  پادشاه لودیه  ـ
فرمانروایان بابل و مصر و نیز سایر حکمرانان آسیای صغیر 
متحد شد و درصدد ضربه زدن به کورش برآمد. کورش 
نیز پس از آگاهی از این اتحاد با سرعت به سوی سارد، 
پایتخت لودیه، حرکت کرد و حکومت لودیه و حکومت 
شهرهای آسیای صغیر را شکست داد. بـا تسلط بر این 
شهرها ــ که از راه تـجارت، بسیار ثروتمند شده بودند ــ 

حکومت هخامنشیان تقویت شد. 
هدف بعدی کورش، بابل، پایتخت حکومت کلده، 
بابل  فرمان   می راند.  بابل  نبونید١بر  زمان،  این  در  بود. 
شهری آباد، وسیع و در واقع، بزرگ ترین شهر آسیا بود که 
مردمانی از اقوام گوناگون در آن می زیستند. با این حال، 
همه چیز برای سقوط آن فراهم بود؛ مثالً: نبونید شایستگی 
حکومت بر مردم بابل را نداشت و آنان را از خود رنجانده 

بود، به ویژه، بی احترامی او نسبت به مردوک خدای مورد 
با  از طرفی،  بود؛  آزرده  را  بابلی  کاهنان  بابلیان،  احترام 
اینکه بابل شهری بزرگ و آباد بود، ولی اختالف طبقاتی 
در آن بسیار بود؛ در حالی که گروهی اندک از درباریان و 
تاجران در ناز و نعمت و فساد و تجمل پرستی غرق بودند، 
بیشتر مردم زندگی فقیرانه ای داشتند )این عوامل را هنگام 
مطالعٔه سقوط حکومت هخامنشی به   خاطر داشته باشید(. 
نبونید نیز در ماجرای همراهی با پادشاه لودیه بهانٔه حمله 
به بابل را به کورش داده بود. کورش در حمله به بابل نیز 
کامیاب بود. در عین حال، رفتار او هنگام غلبه بر دشمن 
با فرمانروایان آن دوره فرق داشت. در آن زمان با سقوط 
یک شهر به دست دشمن، مردم قتل عام می شدند و به ویژه، 
آنان مورد اهانت قرار می گرفتند.  مورد احترام  خدایانِ 
کورش ضمن خودداری از این گونه کارها، به اقوامی که 
طی حملٔه فرمانروایان قبلی بابل، اسیر و به   بردگی گرفته 

شده بودند اجازه داد به وطن خود بازگردند. 

Nabonidus ــ١

مقبرۀ کورش در پاسارگاد
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فکر کنید و پاسخ دهید: 

خوانده اید،  راهنمایی  دورۀ   در  آنچه  از  استفاده  با 

بگویید فرجام کورش چگونه بود؟

 آیا قول دیگری در این  باره شنیده اید؟ 

کمبوجیه، فاتح مصر 
پس از کورش پسرش، کمبوجیه، جانشین او شد. 
کمبوجیه  بهانٔه  بود.  مصر  به  حمله  کمبوجیه  مهّم  اقدام 
این بود که فرعون مصر او را به دامادی نپذیرفته بود، اما 
از همدستی  بود  عبارت  این حمله  از  واقعی وی  انگیزٔه 
به  لودیه در ماجرای توطئٔه حمله  پادشاه  با  فرعون مصر 
ایران )در زمان کورش( و نیز ثروت بیکران مصر. مصر 
کشوری بزرگ و دارای تمدنی با شکوه با دانشمندان و 
بابل  نیز همچون  اّما این کشور  صنعتگران مشهور بود، 
دچار نابسامانی داخلی بود. در این سفر جنگی، فرعون 
به   این سرزمین  دریا  راه  از  ایرانیان  می کرد  تصور  مصر 

هجوم ببرند اما حملٔه ایرانیان از خشکی آنان را غافلگیر 
ساخت و در نهایت، کمبوجیه توانست مصر را فتح کند. 
فتح مصر برای ایرانیان اهمیت زیادی داشت. آنان 
در پی فتوح زمان کورش، اکنون توانسته بودند بر یکی دیگر 
از دولت های مشهور جهان پیروز شده و بر سرزمین های 

وسیعی مسلط شوند. 
در آغاز، برخورد کمبوجیه با مصریان شبیه برخورد 
کورش بود. او به آداب و رسوم مصریان احترام گذاشت 
مقاومت  با  دلیل،  به همین  را گرامی داشت.  آنان  دین  و 
درصدد  کمبوجیه  نشد.  روبه رو  مصری ها  سرسختانٔه 
تصرف قسمت های دیگر آفریقا بود اما خبرهایی که از ایران 
فرمانروایی  ابتدا  او  کرد.  بازگشت  به  ناگزیر  را  او  رسید 
ایرانی برای مصر تعیین کرد، سپس راه بازگشت در پیش 
گرفت اما پیش از رسیدن به ایران مرد. مشهور است که 
از شنیدن خبرهای مربوط به بردیا ــ که در ادامه خواهید 

خواند ــ دچار خشم شدیدی شد و خودکشی کرد. 

قلمرو حکومت هخامنشی در دورۀ داریوش اّول

سکاها 
ژت ها

 ماسا

 وهرکانه

دریاچه
دریای ورکانه )خزر(آرال

 سکاها  

دریای پونتوس )سیاه( 

سکاها

 مقدونیه 

یونان

تراکیه 

باختر
رگپرثوا )پارت( 

)ری(
 گوگمل

ساردس

َز    رنگ
پاسارگادکرمان

دریای میانه ) مدیترانه (  هگمتانه

 پارسه

بابل

دریای َمکران )عمان(

دریای پارس
ممفیس  

 مصر 

دریای سرخ

سکاها

هیندوش

ایسوس

آتورپاتکان 
)آتروپاتن ــ آذربایجان(
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افسری که بزرگ ترین امپراتوری جهان را سازمان داد
رسیدند،  ایران  به  کمبوجیه  سپاهیان  که  هنگامی 
اوضاع ایران آشفته بود. در غیاب کمبوجیه، فردی به نام 
بردیا، خود را برادر کمبوجیه و جانشین حقیقی کورش 
اعالم کرده بود. او با بخشش مالیات ها توانسته بود حمایت 
برخی از حکمرانان را به  خود جلب کند. از طرفی، برخی 
از ایالت های دور و نزدیک سر به شورش برداشته بودند. 
در چنین شرایطی، یکی از جوانان خاندان هخامنشی به نام 
داریوش، توانست بزرگان خانواده های هخامنشی را با خود 
همراه سازد. آنان برای تصرف قدرت با هم متحد شدند. 
داریوش نخست با حمله به محّل سکونت بردیا، او را به قتل 
رساند. سپس شورش ها را سرکوب کرد. او طیّ دو سال 
به     عملیات  نظامی وسیعی دست زد که طیّ آن 19 جنگ 
صورت گرفت و 9 پادشاه محلی به     قتل رسیدند.  در برخی 
از این سفرهای جنگی، داریوش خود شرکت داشت و در 
برخی دیگر، فرماندهان مورد اعتمادش را می فرستاد. او 
خود به مصر رفت و شورش آنجا را فرو   نشاند. همچنین 

کتیبۀ بیستون یکی از مهم ترین آثار به جامانده از دورۀ هخامنشیان است که در آن مطالبی از زبان داریوش اّول )بزرگ( دربارۀ چگونگی به 
سلطنت رسیدن وی و قسمت های مختلف قلمرو هخامنشی در زمان او نوشته شده است. 

داریوش  کرد.  به    امپراتوری خود ضمیمه  را  هند  شمال 
شرح بیشتر این لشکرکشی ها را در کتیبٔه بیستون به  یادگار 
از  و  نوشته شده  میخی  با خط  کتیبه  این  گذاشته است. 
نگارش  در  که  تاریخی جهان است  متن های  قدیمی ترین 
تاریخ هخامنشیان کمک بسیاری به موّرخان کرده است.

فکر کنید و پاسخ دهید:

هدف داریوش از ایجاد کتیبۀ  بیستون چه بود؟

یونان  به  خود  عمر  پایانی  سال های  در  داریوش 
آسیای  از  بزرگی  بخش  زمان،  این  در  کرد.  لشکرکشی 
از  تعدادی  حال،  این  با  بود.  ایران  قلمرو  جزو  صغیر 
فرمانروایان آن نواحی سر به    شورش برداشته بودند. در 
ـ که مشهورترین آنها آتن١و  این شورش، شهرهای یونانیـ 
جنگی،  سفر  این  در  داشتند.  دست  ــ  بودند  اسپارت٢ 
داریوش به تنبیه شورشیان پرداخت. هنگامی که سپاهیان 
او به نزدیکی آتن رسیدند، مردم آتن به پایداری پرداختند. 
در این جنگ که به جنگ ماراتن٣معروف است، آتنی ها 

Marathon ــ٣                               Sparta ــAthen                                     2 ــ١
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جام طالیی، یکی از زیباترین آثار به  جا مانده از دورۀ هخامنشی است.

از سقوط شهرشان جلوگیری کنند. داریوش  توانستند 
به     سپاهیان دستور داد که باز گردند. او قصد داشت سال 
بعد دوباره به یونان لشکرکشی کند، اما بعد از مدتی، مرد. 
آتنی ها از اینکه توانسته بودند شهر خود را از فتح شدن 
برهانند بسیار خوشحال شدند و شادمانی کردند. موّرخان 
یونانی نیز این حادثه را به   عنوان شکست داریوش قلمداد 
کردند و در کتاب های خود در توصیف آن اغراق بسیار 

کردند.

جنگ های ایران و یونان

دریای مرمره

  هلس پونت
 یونان 

ایران

 دریای اژه

ترموپیل 

ایونیاسارد
ماراتن

آتن
 ساالمیس

 میلتوس

 اسپارت

 قلمرو یونان

قلمرو ایران 

 کرت دریای مدیترانه 

490 ق.م.  

میدان جنگ

480 ق.م. 
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از مرگ داریوش تا انقراض سلسلۀ هخامنشی
و  پسر  خشایارشا،  آمدن  کار  روی  با  همزمان 
جانشین داریوش1، شورش هایی در مصر و بابل رخ داد 
که هخامنشیان آنها را سرکوب کردند. سپس خشایارشا 
یونان  به  دوباره  حملٔه  برای  را  پدر  نقشٔه  گرفت  تصمیم 
عملی سازد. او برای این کار سپاه بزرگی به راه انداخت. 
نبرد  در  اما  بود؛  پیروز  زمینی  نبردهای  در  خشایارشا 
دریایی به نام ساالمیس توفیق چندانی نداشت. از آن پس، 
خشایارشا بیشتر اوقات خود را به خوشگذرانی مشغول 
شد و عاقبت به دست یکی از درباریان به قتل رسید. دربار 
هخامنشی نیز بیش از پیش کانون توطئه ها و رقابت های 
درباریان شد. در زمان داریوش    دوم، همسرش پروشات 
همین  به  داشت،  شاه  در  زیادی  نفوذ  و  قدرت  )پریزاد( 
از  می کرد.  ایفا  بسزایی  نقش  تصمیم گیری ها  در  دلیل، 
وقایع مهمی که او در آن دست داشت، لشکرکشی کورش 
کوچک برای به  چنگ آوردن قدرت بود؛ داریوش   دوم 
جانشینی  به  را  )دوم(  اردشیر  پسرش  مرگ،  پیش   از 
که  به نام کورش کوچک  دیگرش  پسر  اما  کرد  انتخـاب 
در آسیای صغیر حکومت داشت، به   این انتخاب راضی 
نبود. بعد از مرگ داریوش دوم، کورش کوچک ضمن 
همفکری و هماهنگی با مادرش، با سپاهی که بیشتر آنان 
یونانی بودند به     سوی پایتخت به راه افتاد؛ اما در جنگی 

که رخ داد شکست خورد و کشته شد.
و  ضعف  دچار  که  یونان  دوم،  اردشیر  زمان  در 
انحطاط شده بود، توسط فیلیپ مقدونی، حاکم مقـدونیه، 
فتـح شد. در زمـان جانشین او ــ یعنی اردشیر سوم ــ 
بسیاری از افـراد خاندان هخامنشی کشته شدند که موجب 
ضعیف شدن حکومت هخامنشی شد. در زمان داریوش 

سوم، اختالفات داخلی، تن پروری و سستی بر هخامنشیان 
پیش  سال های  و شجاعت  از شور  دیگر  و  داشت  غلبه 
مقدونی  اسکندر  در چنین شرایطی،  بود.  نمانده  چیزی 
در چند جنگ هخامنشیان را شکست داد و در شهرهای 
ایران کشتار زیادی به راه انداخت. جانشینان اسکندر در 
ایران سلوکیان بودند که مدتی بر کشور ما فرمان راندند 
و سرانجام، توسط اشکانیان به  تدریج بیرون رانده شدند.

 هخامنشیان

 ارشام  

هخامنش

 چیش پش

آریارمن )شاه پارس( 

ارشام 

ویشتاسپ

 داریوش اّول  

  خشایارشا

اردشیر اّول 

 داریوش دوم  

 اردشیر دوم 

 اردشیر سوم 

کورش اّول )شاه انشان(  

)بنیانگذار  دوم  کورش 
دولت هخامنشی( 

داریوش سوم )آخرین پادشاه هخامنشی( 
 ارشک

 کمبوجیه اّول  

کمبوجیه  بردیا

 اوستان

١ ــ 486 ق.م.
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به فاصلٔه هر 24 کیلومتر چاپارخانه ای ساختند. در 
این چاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده بود. 
پیک های دولتی با رسیدن به این چاپارخانه ها، اسب خود 
را عوض می کردند و با اسبی تازه نفس، با سرعت به راه 

خود ادامه می دادند.
ادارۀ کشور:   داریــوش قـلمرو هخـامنشـی را بـــه 
ایالت های مشخصی تقسیم و برای هر یک از آنها یک شهربان 
تعیین کرد. یک دبیر )رئیس امور اداری( نیز به امور اداری 
ایالت  نیز در هر  سپاه  ایالت رسیدگی می کرد. یک فرماندهٔ 
وجود داشت که در کار خود مستقل بود. هر  یک از این سه، 
مأموران و کارمندان بسیاری داشتند. به  عالوه جاسوس های 
شاه که به چشم و گوش او مشهور بودند، در همه جا حضور 

داشتند و اخبار مختلف را به اطالع او می رساندند.
خط: برای مکاتبات اداری ابتدا از خّط آرامی١و 
بابلی استفاده می کردند؛ اما بعد  از   مدتی، خّط میخِی پارسی 

نیز ابداع و به آنها افزوده شد.
اقتصاد: اقدام دیگر داریوش، ضرب سکٔه طال و نقره 
پادشاهان سارد از طال سکه ضرب کرده  بود. پیش از او، 
بودند. برای سامان یافتن اقتصاد کشور الزم بود که هم پول 

در جریان حملٔه اسکندر به ایران، هنگامی که او و سپاهیانش به کوهستان های غرب فارس رسیدند با 
حملٔه آریوبرزن و یارانش رو  به  رو شدند. آریوبرزن از باالی کوه ها راه را بر سپاه اسکندر بسته و با پرتاب 
تخته سنگ های عظیم، آنان را در وضعیت سختی گرفتار کرده بود اما اسکندر به    راهنمایی فردی یونانی که 
در جنگ های قبل به اسارت ایرانیان درآمده بود، توانست راه صعود از کوه را بیابد. پس اسکندر سپاهی 
را برای جنگ با ایرانیان روانه کرد. آریوبرزن و یارانش شجاعانه در برابر آنان جنگیدند؛ اما چون تعدادشان 

از دشمن بسیار کمتر بود، کاری از پیش نبردند و در این راه جان باختند.

آریو برزن

فرهنگ و تمدن ایران در عصر هخامنشیان
و  نزدیک  و  دور  شورش های  سرکوبی  از  پس 
هخامنشیان،  قلمرو  بر  جدید  سرزمین های  پیوستن  نیز 
داریوش دریافت که برای ادارٔه  این کشور وسیع، الزم 
است امپراتوری او به    شیوه ای نو سازماندهی و قانون ها 
و مقررات تازه ای وضع شود. پیشگیری از وقوع دوبارٔه 
از  آگاهی  ایاالت،  بر  مستمر  نظارت  طریق  از  شورش ها 
میزان محصوالت و درآمدها برای تعیین مالیات ها و ایجاد 
مؤسساتی برای تنظیم امور ایالت ها و رسیدگی به   کارهای 

مختلف آنها از جمله دالیل این امر بود.
راه سازی و ارتباطات: نخستین اقدامی که الزم 
بود انجام شود، ایجاد تسهیالتی برای ارتباطات بود؛ زیرا 
در دوره ای که رفت و آمد و سفر ــ عمدتاً از خشکی ــ به 
استفاده از اسب و ارابه منحصر می شد الزم بود چاره ای 
نقاط  از  سرعت  به  اطالعات  و  اخبار  تا  شود  اندیشیده 
دوردست امپراتوری به دربار )و بالعکس( برسد؛ بنابراین، 
ساخت راه آغاز شد. این جاده ها شوش را به سارد و بابل 
را به شوش وصل می کرد. به    عالوه جاده های کوتاهی نیز 

در داخل ایران ساخته شد.
Aramaic ــ١
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واحد در کشور رواج یابد و هم مقررات مشخصی که نحؤه 
دریافت مالیات ها، اجارٔه زمین ها، دستمزدها    و … را معین 

کند، گذاشته شود.
 با این اقدامات درآمدهای حکومت افزایش یافت    و 
اقتصاد عمومی کشور رونق گرفت و سطح زندگی مردم 
اندکی باال رفت؛ به طوری که ایران در دورٔه هخامنشیان 

ثروتمندترین حکومت آن روزگار شد.
نیروی نظامی: داریوش همچنین یک سپاه ده هزار 
نفری به وجود آورد که از نظر تجهیزات جنگی و آموزش های 
نظامی از بقیٔه سپاهیان ورزیده تر بودند. این سپاه یک سپاه 
دائمی و وظیفٔه آنان، بیشتر، محافظت از کاخ های شاه و 

درباریان بود. او فرماندهان نظامی را از میان پارسیان انتخاب 
می کرد؛ زیرا به آنان اعتماد بیشتری داشت.

هنر، صنعت، معماری: کورش پس از تأسیس سلسلٔه 
هخامنشی در پاسارگاد )در فارس امروزی( برای خود کاخی 
ساخت و اطراف آن را با باغ های زیبا تزیین کرد. کمبوجیه 
فرصت چندانی برای ساختن کاخ نیافت؛ اما داریوش در مدت 
بیش از سی سال فرمانروایی، کاخ های مجلّل ساخت. پس 
از او، سایر شاهان هخامنشی نیز برای خود کاخ ها و بناهایی 
ساختند. داریوش در سال های نخست فر مانروایی در شوش 
کاخ باشکوهی ساخت، اما طرح اصلی و عظیم او برای نمایش 

هیبت و قدرتش در تخت جمشید اجرا شد.

فرش پازیریک؛ این فرش که در یک گور در روسیه به دست آمده، یکی از قدیمی ترین فرش های جهان است 
که شامل نقوش هندسی، ُگل، حیوانات افسانه ای و انسان های سوار بر اسب و پیاده است. بنا به روایات 

مشهور، این فرش در دورۀ هخامنشیان درایران بافته شده است.

پس از داریــوش، ساخت بــنــاهــای جــدیــد در 
تخت جمشید ادامه یافت و تا 150  سال بعد از او نیز در 
این مکان بناهای دیگری تأسیس شد. درون ساختمان ها 

با تزیینات بسیار و مجسمه های شاهان هخامنشی آراسته 
شد که برای این منظور، مجسمه ها و نقش برجسته های 

مورد نظر شاهان هخامنشی تهیه گردید.
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رئیس تشریفات بر کارهای مربوط به تخت جمشید 
ایالت های هخامنشی  به  مربوط  مالـی  و  اداری  امـور  و 

نظارت داشت.

فکر کنید و پاسخ دهید: 

موّرخان و باستان شناسان چه استفاده هایی از 

کتیبه های هخامنشیان می کنند؟

بیستون،  در  کتیبه هــایی  هخـامنشی  دوران  از 
برخی  روی  بر  نیز  و  رستم، شوش  نقش  تخت  جمشید، 

ظروف و لوح های آنان برجای مانده است.

انواع آثار فلزی از طال، نقره و مفرغ مانند سکه ها، 
سالح ها، جام ها، ریتون ها، ظروف، وزنه ها، لوحه ها که از 
دوران هخامنشی به جای مانده است، بیننده را شگفت زده 
کار  نیز  امروزی  هنرمندان  برای  آنها  زیرا ساخت  می کند؛ 
راحتی نیست. دقت در این آثار نشان می دهد که هنرمندان 
آن عصر، عالوه بر مهارت در کار از ابزار و دانش موردنیاز 
برای ساخت چنین آثاری برخوردار بوده اند؛ بنابراین، صنعت 

ایران در عصر هخامنشی نیز پیشرفت زیادی کرده بود.
بخشی از کتیبٔه داریوش اول هخامنشی در تخت جمشید 

به همراه ترجمٔه آن در زیر آمده است.

خاندان  خدایان  با  مزدا  اهوره 
را  کشور  این  کناد!  یاری  مرا  سلطنتی 
اهوره مزدا از دشمن، از خشکسالی ]و[ از 
دروغ، محفوظ دارد! به این کشور نیاید نه 
این  دروغ.  نه  ]و[  خشکسالی  نه  دشمن، 
خدایان  با  اهوره مزدا  از  برکتی  ]چون[  را 
خاندان سلطنتی درخواست می کنم. این را 
به من ]چون[ برکتی اهوره مزدا با خدایان 

سلطنتی بدهاد!

ریتون١
به کار رفته  آن  معادل  به عنوان  »تَکوک٢«  واژٔه  لغت نامٔه دهخدا  یونانی و در  ریتون واژه ای است 
است. تکوک یا ریتون، ساغر یا جامی بوده که ایرانیان در زمان باستان آن را از جنس فلزاتی همچون طال، 
نقره، آهن و یا سفال و به شکل سر حیواناتی نظیر شیر، گاو، قوچ، بز، اسب و آهو می ساختند و از آن برای 
نوشیدن استفاده می کردند. ایرانیان اعتقاد داشتند نوشیدن در ظرفی به شکل سِر حیوان، تواِن آن حیوان 

را به انسان می بخشد.

Takuk ــRhiton ,  Riton                                          2 ــ١
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ظروف سفالی در میان اشراف و نیز در میان مردم 
عادی کاربرد فراوان داشت. در دوران هخامنشی ظروف 
سفالی مانند کاسه، خمره های بزرگ برای ذخیرٔه گندم و 

جو، قمقمه و ریتون رواج بسیار داشت. 
هخامنشی  دوران  از  باقیمانده  برجسته های  نقش 
پازیریک نشانگر وجود  آثاری مانند فرش مشهور  نیز  و 
بافندگان هنرمند و خوش ذوق این عصر است. در عصر 
هخامنشی، پارچه های چیندار رواج بسیار داشت و مردان 
و زنان درباری با لباس های رنگارنگ با زیورآالت طالیی 

به خودآرایی می پرداختند. 

باال، ظرف  عکس  در  هخامنشی.  دورۀ  به  مربوط  نقره ای  ظروف  از  نمونه هایی 
کوزه ای شکل با طال کاری و دسته های ظریف به شکل بز کوهی و در عکس پایین، 
بشقابی با نقش هایی از بز کوهی دیده می شود. به نظر شما، توجه هنرمندان ایران 

به این حیوان )بز کوهی( برای چیست؟

پرسش های نمونه

1ــ کدام دولت ها توسط کورش منقرض شدند؟ چگونگی آن را توضیح دهید.
2ــ علل آغاز جنگ های ایران و یونان در دورٔه هخامنشی چه بود؟

3ــ چهار مورد از اقدامات مهمی را که در زمان فرمانروایی داریوش انجام شد، ذکر کنید.
4ــ چرا حکومت هخامنشی نتوانست در برابر حمالت اسکندر مقدونی ایستادگی کند؟

5 ــ چرا در دورهٔ هخامنشیان به توسعه و تعمیر راه ها توجه ویژه ای می شد؟
6ــ از مجموع رویدادها و تحوالت تاریخ ایران در دورٔه هخامنشی چه نتایج و درس هایی می توان گرفت؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارٔه جایگاه امپراتوری هخامنشی در جهان باستان یا نظرات موّرخان و اندیشمندان غیر ایرانی در مورد 
این امپراتوری مطلبی تهیه کنید.

2ــ درمورد محتوای یکی از کتیبه های دورهٔ هخامنشی تحقیق کنید و نظر خودتان را دربارٔه آن بیان کنید.
3ــ فهرست ایالت های ایران در زمان هخامنشی را تهیه کنید و هریک از آنها را با نقشٔه کنونی ایران و سرزمین های 

همسایه تطبیق دهید.
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دولت شهرهای یونانی 
در  چشمگیری  تأثیر  یونان،  جغرافیایی  وضعیت 

سرنوشت مردم آن داشته است. 
تاریخ یونان باستان را می توان به  دو دورٔه قبل و بعد 
از آریایی ها تقسیم کرد. تمدن ِکِرت١ مربوط به دورٔه قبل 
از آریایی هاست که دستاوردهای تمدنی آن به  سایر جزایر 
یونان منتقل شده است. اگر به نقشه نگاه کنید، در جنوب 
یونان، جزیرٔه کرت را می بینید. باستان شناسان توانسته اند 
آثار زیادی را که مربوط به 4000 سال پیش بود، در آنجا 
تأثیر زیادی  بیابند. مردمان کرت از تمدن مصر و فنیقیه 

فتم
س ه

در

٧

یونان و روم

مقدمه
در این درس به اختصار با تمدن های یونان و روم باستان آشنا می شوید. هر دوی این تمدن ها مربوط به اروپا در دوران 

اینکه کشفیات  تا  تا یکی، دو قرن پیش، دربارۀ تمدن های یونان و روم چیز زیادی نمی دانستند  باستان است. اروپاییان 

باستان  شناختی و مطالعات تاریخی، جلوه های زیادی از این دو تمدن را آشکار کرد. امروزه اروپاییان به تمدن یونان و روم 

اهمیت زیادی می دهند و به آن افتخار می کنند. حتی تأثیر این امر در زندگی اجتماعی و فرهنگی آنان مشهود است؛ اکنون 

ساختمان های زیادی در شهرهای بزرگ اروپا به تقلید از سبک معماری یونان و روم ساخته شده است. نام های یونانی و رومی 

کاربرد زیادی دارد. هنرمندان در رشته های مختلف هنر، به یونان و روم توجه دارند و از آن الهام می گیرند. ادبیات یونان و 

روم اعم از اسطوره ها، سرودها، اشعار، حماسه ها و … در آموزش های رسمی و غیررسمی رواج دارد. با این حال باید دانست 

که هردوی این تمدن ها نقایص جدی داشته اند، به طوری که مورّخان غربی به تفصیل دربارۀ  آن به  بحث پرداخته اند.

Crete ــ1

پذیرفته بودند؛ زیرا دریانوردان مصری و فنیقی بدان منطقه 
رفت     و  آمد داشتند. 

از حدود 2500 سال پیش از میالد، مهاجرت برخی 
از قبایل آریایی از سمت شمال به سرزمین یونان آغاز شد.
وجود جزایر پراکنده و کوهستان های زیاد و همچنین 
تعصبات قبیله ای موجب شد که قبایل یونانی با وجود برخی 
زندگی  مستقل  به طور  و  هم  از  فرهنگی، جدای  مشترکات 
ـ   شهرهای  دولت ـ تدریج،  به  یونان  در  بدین ترتیب  کنند. 

متعددی پدید آمد. 
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رقابت   داشتند  یکدیگر  با  یونان  ـ   شهرهای  دولت  ـ
دولت  ــ  یونان،  تاریخ  می کردند.  در  هم جنگ  با  دائم  و 
شیؤه  مشهورترند.  بقیه  از  آتن  و  اسپارت  شهرهای 
یکدیگر  با  اسپارت  و  آتن  اهالی  تربیت  نیز  و  حکومت 
متفاوت بود. این دو، رقابت و دشمنی شدیدی با یکدیگر 
بسیاری  شهرت  جنگاوری  به  اسپارت  داشتند.اهالی 
داشتند و آن را برای خود افتخار می دانستند. آنان پسران 
خود را از همان کودکی به ورزش های سخت و تربیت 
بسیار  آنان  نظامی  آموزش های  می دادند.  عادت  بدنی 

سخت و طاقت فرسا بود. البته رزم آوری در میان اهالی 
آتن نیز اهمیت داشت؛ اما مردم این شهر بیشتر به خاطر 
عالقه مندی به حکومت و دموکراسی و رواج اندیشه های 

علمی و فلسفی شهرت یافته اند.
ـ  شهرهای یونانی، حکومت مقتدر  همزمان با دولت ـ 
در  آن  فتوحات  و  بود  آسیا  بالمنازع  قدرت  هخامنشی 
آسیای صغیر روبه گسترش بود. در نتیجه کشمکش ها و 
نبردهایی میان ایرانیان و برخی شهرهای یونانی رخ داد که 

مدت ها ادامه داشت.

اسکندر مقدونی 
اجتماعی  اصالحات  برخی  و  اقتصادی  رونق 
رهبرانی همچون پریکلس١موجب پیشرفت قابل توجه آتن 
و شهرهای تـابعٔه آن شد. بـا این حـال، رقـابـت و دشمنی 
ـ شهرهای یونانی همچنان ادامه داشت. آنان  میان دولـتـ 
به دو گروه اصلی تقسیم شده بودند که آتن در رأس یکی و 
اسپارت در رأس دیگری قرار داشت. دولت هخامنشی نیز 
در خفا بر اختالفات آنان دامن می زد و به اسپارت کمک 
جنگ های  به  که  یونان  داخلی  جنگ های  می کرد.  مالی 
پلوپونز٢ معروف است، سال هـا ادامه داشت تا سرانجام 
هخامنشیان  بدین ترتیب،  انجامید.  اسپارت  پیروزی  به 
به   دست خودِ یونانی ها از آتنی ها انتقام گرفتند. اسپارتی ها 
آتن را بسیار  انتقام گرفتند و مردم  آنان  از  آتن  با فتح  نیز 
تحقیر کردند؛ هر  چند دیری نپایید که خود نیز مغلوب یکی 
بدین ترتیب،  ِتِبس٣شدند.  نام  به  ـ  شهرها  دولت   ـ از  دیگر 
اختالفات داخلی روز به روز یونان را ضعیف می کرد. در 
چنین شرایطی، فیلیپ مقدونی که حاکم مقدونیه٤  در شمال 
یونان بود، توانست طّی چند جنگ بر یونانیان پیروز شود. 

آسیای صغیر

ن نـــــــــا یــــــــو

لموس

لبوس پرگام

کلوفون
ِاِفسوس
میله
هالیکارناس

رودس

کرت

ساموس

چاوس

الکونی
 اسپارت

پلوپونزوس
 کُرنت
دلفی

المپیا

 بیزانتیوم

تراس

مقدونیه

کوه المپ

پیرائوس
آتن

تب آتیک

تسالی

یونان باستان

Macedon ــThebes                               4 ــ٣                             Pelopoannesus ــPericles                              2 ــ1

فکر کنید و پاسخ دهید :

با توجه به نقشه،حدس بزنید که چرا وضعیت 

جغرافیایی یونان در زندگی مردم و تحواّلت تاریخی آن 

نقش چشمگیری داشته است؟
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که  سپاهیانی  با  اسکندر  پسرش  فیلیپ،  از  پس 
)ترکیٔه  صغیر  آسیای  به  بود  کرده  جمع  یونان  سراسر  از 
امروزی( آمد، از آنجا عازم مصر شد و آن سرزمین را فتح 
ایرانیان«،  با شعار »انتقام گرفتن یونانیان از  کرد. سپس 
راهی ایران شد و در شرایطی که هخامنشیان ــ به دلیل 
بودند،  شده  ضعف  دچار  ــ  درونی  فساد  و  اختالفات 
توانست آنان را در چند جنگ شکست دهد و تا شمال هند 
نیز پیش برود. اسکندر در بازگشت در بابل مرد. از آنجا که 

اسکندر برای خود جانشینی تعیین نکرده بود، سال ها میان 
فرماندهان سپاهش جنگ درگرفت تا عاقبت یکی از این 
سرداران به نام آنتی گون١ بر یونان مسلط شد. با این حال، 
حکومت مقدونیان بر یونان دیری نپایید؛ زیرا قدرت تازه ای 
در گوشٔه دیگری از اروپا شکل گرفت و یونان را به   تصّرف 
خود درآورد. این قدرت جدید امپراتوری روم بود که در 

ادامٔه درس با آن آشنا خواهید شد. 

Antigone ــ1

متصرفات اسکندر در 323 ق.م.
قلمرو اسکندر
مسیر لشکرکشی های اسکندر
 شهرهایی که به وسیلۀاسکندر و 
جانشینانش تأسیس شد

دریای پارسهیندوش

دریای مکران )عمان(

دریای ورکانه

دریای میانه
دریــــــای سرخ

  مصر 

آسیای صغیر

یونان
مقدونیه

تراس  

دریه 
اسکن

 

ممفیس

  بابل 

 تخت جمشید  

سوریه  

ایسوس 
 آتن 

اسپارت
کُرنت

 گرانیک

گوگمل 

اکباتان 
شوش

دریای پونتوس )سیاه(

فلسطین

فرهنگ و تمدن در یونان باستان 
دین: یونانیان به خدایان بسیاری اعتقاد داشتند. 
آنان همچون بسیاری از مردم جهان باستان معتقد بودند 
برق، جنگ،  و  رعد  زمین،  آسمان،  پدیده هایی چون  که 
عشق و زیبایی، علم و دانش، هریک خالق ویژه ای دارند 

سکونت  محّل  و  آسمان  در  آنها  از  تعدادی  جایگاه  که 
تعدادی در روی زمین و نیز در زیر زمین است. ازنظر 
یونانیان، تعدادی از خدایان همواره از اعمال انسان ها به 
خشم می آمدند و درصدد تنبیه آنان بودند. به همین دلیل، 
یونانیان برای فرونشاندن خشم خدایان قربانی می کردند.
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از نظر یونانیان جایگاه تعدادی از خدایان برفراز کوه 
المپ بود. به همین دلیل، مسابقات ورزشی که چند سال یک بار 
در شهر المپی برگزار می شد، ریشٔه مذهبی داشت، مسابقات 

المپیک١ در عصر ما، یادگاری از همین مسابقات است.
داشتند.  اعتقاد  مرگ  از  پس  زندگی  به  یونانیان 
قبر  در  را  وسایلشان  از  برخی  مردگان،  دفن  هنگام  آنان 

بنای پارتنون یکی از آثار تاریخی مشهور که از یونان باستان به جامانده است. 

ظرف آب یونانی. تصاویر نقاشی شده برگرفته از اساطیر یونانی است. 

می گذاشتند. ارواح مردگان در   نظر آنان حرمت زیادی داشت 
و برای شادکردن آنها، آداب و رسوم خاصی انجام می گرفت.

بسیاری وجود  معابد  یونان  ــ  شهرهای  دولت  در 
داشت که مردم برای انجام مراسم دینی به آنجا می رفتند. 
آنان  از  برخی  بودند.  محترم  مردم  نزد  در  معابد  کاهنان 

عالوه بر انجام مراسم دینی، پیشگویی نیز می کردند.

Olympic ــ1

هنر و معماری: از یونان باستان آثار بسیاری چون 
مجسمه ها، معابد، ظروف، سکه ها و گچ بری ها شناسایی 
شده است اما معماری و مجسمه سازی یونانیان شهرت 
برای  هم  و  خدایان  برای  هم  یونانیان،  دارد.  بیشتری 
فرمانروایان مجسمه می ساختند.آنان به زیبایی و تناسب 
اندام اهمیت زیادی می دادند. از این رو، مجسمه سازی 
رشد و رونق بسزایی یافت. یونانیان اغلب ساختمان های 
خود را از چوب و آجر می ساختند، بعدها برای بنای معابد 
بزرگ و کاخ ها از سنگ استفاده کردند. موسیقی و تئاتر 

نیز در میان یونانیان رواج زیادی داشت.   
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علم و فلسفه:  عـلـم و فـلسفـه در یـونـان باستان 
پیشرفت زیادی کرد؛ زیرا: 

به بحث و گفت   و گوی علمی عـالقٔه  یونانیان  1ــ 
بــه   گفت و گـو  یکدیگر  بــا  و ساعت هــا  داشتند  زیادی 

می نشستند. 
آسیای  و  به مصر  یونانی  بازرگانی  2ــ کشتی های 
از  بسیاری  طریق،  این  از  می کردند.  و  آمد  رفت  صغیر 

دستاوردهای علمی مردمان آسیا و افریقا به یونان راه یافت 
و بر آن افزوده شد. 

3ــ مشهور است که اسکندر پس از حمله به ایران به 
کتابخانٔه بزرگ هخامنشیان در تخت جمشید دست یافت و 
پیش از آتش زدن آنجا، دستور داد کتاب های آن را به یونان 
منتقل کنند. بدین   ترتیب، یونانیان به بسیاری از دستاوردهای 

علمی ایرانیان دست یافتند و آن را به کار گرفتند. 

یک توضیح

پلوتارک، با نوشتن کتاب حیات مردان نامی، نام خود را در میان موّرخان جاودان ساخت. او در 
این کتاب به شرح حال مردان بزرگی که در یونان و روم پدید آمدند پرداخته و کوشیده است با مقایسٔه آنها، 

ابعاد مختلف شخصیت هریک را تشریح کند. 

از ُرم تا روم
را  خود  شکوفایی  دوران  یونان  که  زمان  همان  در 
می گذراند، در شمال غربی آن ــ یعنی در شبه جزیرٔه ایتالیا   ــ 
بسیار  تمدن  و  فرهنگ  حیث  از  که  می زیستند  اقوامی 
عقب تر از آنان بودند. از شهرهای مهمّ این اقوام، شهر 
رم بود. رمی ها حکومت جمهوری داشتند. آنان به  طور 
دائم با همسایگان خود در جنگ بودند. به همین دلیل، 
جنگاوری در میان رمی ها اهمیت زیادی داشت و پسران 
خود را پس از دوران کودکی به آموزش های سخت نظامی 

مشغول می کردند. 
در قرن سوم قبل از میالد، توسعٔه فتوحات رمی ها 
موجب شد که با حکومت کارتاژ همسایه شوند و بر سر منافع 

اقتصادی و راه های دریایی، با یکدیگر بجنگند. 
کارتاژی ها عنوان خود را از پایتخت خود، شهر 

قسمت های  آنان  فعلی(،گرفته  بودند.  تونس  )در  کارتاژ١ 
زیادی از سواحل شمال افریقا و جزایر دریای مدیترانه را 
در اختیار داشتند. جنگ های ُرمی ها با کارتاژی ها بیش 
از نیم قرن طول کشید. سرانجام، با   وجود رشادت های 
به عمر  هانیبال٢، سردار کارتاژی، ُرمی ها پیروز شدند و 
دولت کارتاژ خاتمه دادند )146 ق.م.(. جنگ های ُرمی ها 

و کارتاژی ها به جنگ های پونیک٣معروف است.
با  بر پیروزی های خود افزودند و  به تدریج  ُرمی ها 
آوردند.  پدید  وسیع  آسیای صغیر کشوری  و  فتح مصر 
شد.  تبدیل  روم  امپراتوری  به  رم  بدین ترتیب، حکومت 
امپراتوری  آن  برای  روم  قلمرو  حد  بیش از  گستردگی 
مشکالتی درپی داشت. همسایگی رومیان با دولت ایران، 
سرآغاز مسائل بسیاری در سرنوشت دو کشور بود. تا این 
ـ یعنی  زمان رومی ها آشنایی زیادی با حکومت ایران آن زمانـ 

Punic ــ٣                                  Hannibal ــCarthage                                     2 ــ1
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اشکانیان ــ نداشتند. همسایگی آنان با اشکانیان موجب 
برخورد منافع و در  نتیجه، جنگ های بسیاری شد که تا 
اواخر دورٔه ساسانی ادامه یافت. این جنگ ها در نهایت 

موجبات ضعف هر دو کشور را فراهم کرد.

فکر کنید و پاسخ دهید :

بـه  کــریم،  قـــرآن  سوره هــای  از  یکـی  در 

جنگ های ایران و روم اشاره شده است. آیا در این باره 

چیزی می دانید؟

مشکالت و دالیل ضعف امپراتوری روم
امپراتوری روم از قرن سوم میالدی دچار مشکالتی 

شد که به  تدریج قدرت آن را به تحلیل می برد. 

حد  از  بیش  وسعت  مشکالت  این  علل  از  یکی 
قلمرو امپراتوری بود. امپراتور کنستانتین شهر بیزانتیوم 
پایتختی  به  بود  امپراتوری  شرق  در  که  را  )قسطنطنیه( 
به دو قسمت  انتخاب کرد. این اقدام مقدمٔه تقسیم روم 

شرقی و غربی گردید )395 م.(.
از آن پس، روم غربی به دلیل حمالت مداوم اقوام 
به  شرقی  روم  به عکس،  و  نهاد  انحطاط  روبه  بیابانگرد 
دلیل برخورداری از سرزمین های ثروتمند امپراتوری و 
راه های بازرگانی تا مدت ها به حیات خود ادامه داد تا آنکه 
در 1453 م. پایتخت آن توسط ترکان مسلمان فتح شد و

جهان  بزرگ  امپراتوری های  از  دیگر  یکی  بدین ترتیب، 
منقرض شد.

امپراتوری روم در سال های 117 تا180 م.

افـــریقـــا 

صحـــــــــــــــــــرا 

مصرعـــربستـــان

یونان

مقدونیه

فینیقیه
فلسطین

بریتانیا

قبایل ژرمن

رمایتالیا

سوریه

آسیای صغیر

آخرین حّد توسعۀ روم در 117 م.
دیوار هادریان

داسی
کوه های قفقاز

میان دو رود

بابل

اسکندریه

زمین هایی که پس از 117 م.
  از روم باز پس گرفته شد 

ارمنستان

آکتیوم

دریای مـدیترانـه

کارتاژ 

اسپانیا

گــل

دیوار هادریان

ایران ساسانی
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مسیحیت و تأثیر آن در جامعۀ روم
روم  تاریخ  در  مهم ترین حادثه  پیدایش مسیحیت، 
برای  مهمی  مسئلٔه  ابتدا  در  مسیحیان  است.  باستان 
حکومت روم به شمار نمی رفتند؛ اما به مرور زمان به شمار 
و اهمیت آنان افزوده شد. تعالیم مسیحیت در جامعه ای که 
فساد و خشونت در آن گسترش فراوانی داشت، مردم را 
به پارسایی و مهربانی دعوت می کرد. به عالوه، تعالیم آن 
با بسیاری از سنت های شرک آمیز رومیان در تضاد بود. 
به همین دلیل، از طرفی بسیاری از بردگان و گروه های 
و  خشم  موجبات  دیگر،  طرف  از  و  گرویدند  بدان  مردم 
فراهم  را  رومی  حاکمان  و  یهودی  روحانیون  نگرانی 
آورد. از این رو، سختگیری نسبت به مسیحیان بیشتر و 
بیشتر شد. بسیاری از مسیحیان در این راه جان باختند؛ 
اما روند گسترش مسیحیت ادامه داشت و آموزه های آن 
در زندگی فردی و اجتماعی پیروانش پایدارتر می شد تا 
اینکه کنستانتین به مسیحیت گروید. از آن پس، این دین 
در اروپا رسمیت پیدا کرد و روز  به    روز به پیروانش افزوده 
شد و حتی در خارج از مرزهای اروپا نیز پیروانی یافت. 

فرهنگ و تمدن در روم باستان
فرهنگ و تمدن در روم باستان از عوامل مختلفی 
تأثیر پذیرفته و در گذر زمان تغییر و تحوالتی داشته است. 
در اوایل، رمی ها بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ساکنان قبلی 

شبه جزیرٔه ایتالیا بودند.
پس از فتح یونان نیز رومی ها  به  رغم برتری نظامی، 
ترتیب،  بدین  آنجا آشنا شدند.  تمدنی  با میراث  تدریج  به 
علم و دانش، آداب و رسوم و بسیاری از جنبه های دیگر 
فرهنگ یونانی در متصرفات روم گسترده شد. درواقع، 
بسیاری از جنبه های فرهنگ یونانی در روم استمرار یافت 

و امروزه نیز در زندگی مردم اروپا متجلی است. 

با حضور و گسترش مسیحیت، فرهنگ مسیحی که 
از جهات بسیاری بر فرهنگ موجود جامعٔه روم برتری 
داشت در زندگی اجتماعی مردم نفوذ کرد و بر آن تأثیر 
گذاشت. در ضمن، رومیان عالوه بر اینکه بر جوامع زیر 
سلطٔه خود تأثیر می گذاشتند، از فرهنگ و تمدن آنان نیز 
روم شامل سرزمین های وسیعی  قلمرو  می گرفتند.  تأثیر 
در اروپا، آسیا و افریقا می شد. راه های زمینی و دریایی، 
این قلمرو وسیع را به هم می پیوست و اندیشه های اقوام 
می داد.  انتقال  دیگر  قسمت  به  قسمتی  از  را  گوناگون 
در  ایران  تمدن  از  زمینه ها،  از  بعضی  در  حتی  رومی ها 

عصر اشکانی و ساسانی تأثیر پذیرفتند.  
دین: در روم معابد فراوانی وجود داشت که مردم 
معموالً  معابد  این  در  می رفتند.  آنجا  به  پرستش  برای 

غیبگوهایی وجود داشت که مردم به  آنها معتقد بودند. 
مسیحیت، در جامعٔه رومی تأثیر بسیار عمیقی پدید 
آورد که از آن جمله می توان به    تغییر در اندیشه های آنان 
اشاره کرد. مسیحیان به خدایان رومی، قداست و پرستش 
امپراتوران و اموری از این قبیل اعتقاد نداشتند. به همین 
دلیل، در اوایل با بغض و کینٔه کاهنان و مأموران دولتی 
رو  به  رو بودند؛ اما با گسترش مسیحیت اندیشه های دینی 
آنان جای اندیشه های کهن را گرفت. به    عالوه، برخی از 
ایرانیان در بخش هایی از اروپا رسوخ  اندیشه های دینی 
یافت؛ مثالً، پرستش میترا و نیز اندیشه های مانی از آن جمله 

است. 
و  چین  کاالهای  ابریشم،  جادٔه  طریق  از  راه ها: 
ایران مانند ابریشم، پارچه و … به روم می رفت که در آنجا 
مشتاقان فراوان داشت. از طریق این راه ها، انسان ها در 
سراسر قلمرو روم رفت و آمد می کردند و عالوه بر کاالهای 
تجاری، اندیشه ها و آداب و رسوم ملل مختلف را به تدریج 

به جاهای دیگر می بردند. 
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حکومت  تشکیل  اوایل  در  اجتماعی:  زندگی 
اصیل،  رمی های  اصلی  گروه  از سه  رومی  روم، جامعٔه 
مردمان غیررمی و بردگان تشکیل شده بود. حّق مالکیت 
زمین و شرکت در انتخابات مخصوص گروه اّول بود و 
مقامات باالی کشوری نیز از میان آنها انتخاب می شدند؛ 
از  دوم  گروه  و  کرد  تغییر  زمان  گذشت  با  وضع  این  اما 
توانستند  به  تدریج  فراوان  اقدامات  و  اعتراضات  طریق 
در  بردگان  شوند.  برخوردار  نخست  گروه  امتیازات  از 
روم، وضعی اسف بار داشتند. از این رو، گاهی شورش 
به  مردم  مختلف  گروه های  رومی،  جامعٔه  در  می کردند. 

ثروتمند،  داشتند.طبقات  اشتغال  گـونـاگـون  شغل های 
بسیاری از اوقات خود را در تئاترها و مسابقات ورزشی 
مـی گـذراندند.خانه های آنان بسیار بزرگ بـود و شامل 
قسمت هـای الزم مانند اتاق خــواب، حـمـام، آشپزخانه، 

محّل سکونت بردگان و … می شد.

فکر کنید و پاسخ دهید :

آیا می دانید رومیان بیشتر به کدام مسابقات 

ورزشی عالقه  داشتند؟ 

ـ   به   ویژه طبقات اشراف و بزرگان رومی ــ بود.  یکی از آمفی تئاترهای رومی ها با ظرفیت 25000 نفر. دیدن نمایش های مختلف از جمله مهم ترین تفریحات رومیان ـ

فراوانی چون  آثار  باستان  روم  از  هنر و معماری: 
مجسمه ها  و  گچ بری ها  بناها،  سالح ها،  سکه ها،  ظرف ها، 
به  توانستند  آنها  مطالعٔه  با  پژوهشگران  که  مانده  برجای 
به  ویژه، رومی ها  نکات بسیاری دربارٔه تمدن روم پی   ببرند. 

پیشرفت  ساختمان  انواع  و  مجسمه   پل،  ساختن  در 
و  پادگان ها  کاخ ها،  معبدها،  شامل  رومی  بناهای  نمودند. 
گردشگاه هاست که نمونه هایی از آنها در کشورهای امروزی 

موجود است. 
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اّول  باستان. این شهر در اواخر قرن  بقایای شهر پمپئی، یکی از شهرهای روم 
میالدی در اثر فعالیت آتش فشانی کوه وزوو در زیر گدازه ها مدفون شد. در اوایل 
قرن 18 میالدی بود که ایتالیایی ها در حین حفر زمین از وجود چنین مجموعۀ دفن 
شده ای باخبر شدند و از آن پس، به تدریج، این شهر را از زیر گدازه ها و خاکسترهای 

آتش فشانی بیرون آوردند. 

پرسش های نمونه

1ــ علل و چگونگی پیدایش دولت ــ شهرها در یونان را توضیح دهید.
2ــ علت و نتیجٔه جنگ های پلوپونز چه بود؟ آیا می دانید دلیل نامگذاری این جنگ ها به    »پلوپونز« چیست؟

3ــ اعتقادات دینی یونانیان باستان را با آنچه در دورهٔ هخامنشی در ایران رایج بود، مقایسه کنید.
4ــ علل پیشرفت علم و فلسفه در یونان باستان چه بود؟

5 ــ علت و نتیجٔه جنگ های پونیک چه بود؟
6   ــ گروه های اصلی در جامعٔه روم کدام ها بودند؟ حقوق و وضعیت هر یک از آنها چگونه بود؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ تبادالت فرهنگی یونانیان و رومیان با ایرانیان مطلبی بنویسید.
2ــ دربارهٔ یکی از آثار تاریخی مشهور یونان یا روم باستان گزارشی تهیه کنید.

رومیان مسابقات ورزشی و رزمی را در مکان هایی 
این  در  می کردند.  برگزار  امروزی  ورزشگاه های  مانند 
مکان ها، بردگان را به جنگ تن به تن وادار می کردند و از 

تماشای جنگ و خونریزی آنها لذت می بردند! 
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سلوکیان
خواندید که پس از مرگ اسکندر فرماندهان سپاه 
او بر سر قدرت به جنگ با یکدیگر پرداختند. بنابراین، تا 
مدت ها قلمرو بسیار وسیعی که او به کمک سپاهیانش فتح 
کرده بود، صحنٔه جنگ و کشمکش میان فرماندهان سپاه 
شد. عاقبت سلوکوس در بابل مستقر شد )312 ق.م.( 
و مصر و سایر سرزمین ها نصیب دیگر فرماندهان مقدونی 
گشت. سلوکوس چندی بعد شهر سلوکیه را بنیان نهاد و 

آن را به پایتختی خود برگزید.
در  مقدونی  پادشاهان  از  سلسله ای  ترتیب،  بدین 
آنان  سلطٔه  مشهور   شد.  سلوکیان  به  که  آمد  پدید  ایران 
کمتر از یک قرن بود؛ زیرا عالوه بر کشمکش های داخلی 
بروز  ایرانیان و  آنها در میان  بودن  بیگانه  دربار سلوکی، 

شتم
س ه

در

٨

اشکانیان

مقدمه
دورۀ  حکومت اشکانی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از خود )هخامنشیان و ساسانیان( طوالنی تر بوده است. 

از دیگر دوره هاست. برای مثال، مورّخان دورۀ اسالمی  ایران عصر اشکانی کمتر  از  آ  گاهی پژوهشگران  با این حال، 

در کتاب های خود، دربارۀ  آنان بسیار اندک نوشته اند، حتی برخی از آنان به صراحت اعالم می دارند که چیز زیادی از 

اشکانیان منی دانند. علت این امر را دشمنی ساسانیان با آنان و کوشش برای محو آثارشان، عدم وجود حکومت مرکزی 

مقتدر در دورۀ اشکانی و در نتیجه، بی توجهی به ثبت اخبار در سال نامه ها و … دانسته اند.

در یکی، دو قرن اخیر، کاوش های باستان شناسی، مطالعۀ کتیبه های اشکانی، پژوهش های سکه شناسان و 

مانند آن به مورّخان کمک کرد تا بتوانند شناخت بیشتری از این سلسله به دست آورند.

شورش های مکرر در شرق و غرب کشور آرامش را از 
ایشان می گرفت. سرانجام در حالی که پارت ها از مشرق 
به  تدریج پیش رفتند و سلوکیان را از ایران بیرون راندند، 
رومیان نیز که از غرب سربرآورده بودند و روز به روز بر 

قدرت خود می افزودند به عمر این سلسله خاتمه دادند.

تأسیس حکومت اشکانی
پارت ها گروهی از آریایی ها بودند که پس از مهاجرت 

در شمال شرقی ایران ساکن شدند.
زندگی سخت  و  بودند  مردمانی چادرنشین  پارت ها 
صحرانشینی، آنان را چابک، شجاع و پرتحرک بارآورده 
پهلوان  را  قبیله  افراد  قوی ترین  و  شجاع ترین  آنان  بود. 
حکومت  تأسیس  از  پس  سال  هفتاد  حدود  می نامیدند. 
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سلوکی، یکی از پهلوانان به نام اشک برضد سلوکیان قیام 
کرد )248 ق.م.( سپاهی که دولت سلوکی برای سرکوبی 
اشک فرستاد از جنگاوران پارتی شکست خورد. موّرخان، 
زمان این پیروزی را سال تأسیس حکومت اشکانی می دانند.

فکر کنید و پاسخ دهید: 
 » ن هــا « سلسلۀ  ن  ا ر تـــو ا مپر ا ز  ا یکـــی 
)141ــ87  ق.م.( در چنی سفیری به دربار مهرداد دوم 
پادشاه اشکانی فرستاد که بسیار مورد استقبال قرار 
گرفت. مهرداد به هنگام بازگشت سفیر چنی، سفیری 

همراه او به چنی اعزام کرد.
چه  کشور  دو  برای  سفیر  اعزام  شما  نظر  به 

دستاوردی داشته است؟ 

از آن پس، پارت ها بر متصرفات خود افزودند و به تدریج 
به سوی غرب پیشروی کردند. تیرداد، برادر و جانشین اشک، 

سکۀ نقره مربوط به زمان مهرداد اّول یکی از پادشاهان معروف اشکانیدر تثبیت حکومت اشکانی نقش زیادی داشت.

قلمرو ایران در زمان اشکانیان

 دریای مکران)عمان(

دریـــــــای پــــارس

پارسه 

تخت جمشید  بابل 

شوش 

 سلوکیه   هگمتانه 

حّران 

ارمنیه  

 ماد

 رگ  
 صددروازه  

پارت

آساک

 باختر 

سکاها
نسا 

دهه ها

 وهرکانه  

 دریای ورکانه

  خوارزم  

دریاچۀ
وخش

 روم 

دریـــای پــونــتوس

آتروپاتکان

هیندوش

کوشانی ها

دورا اورپوس

مـهـرداد، قـلـمـرو اشکـانیان را در شرق و غـرب 
را  اشکانیان  حکومت  مسلمان،  موّرخان  داد.  وسعت 
آنان،  حکومت  طول  در  زیرا  نامیده اند؛  ملوک الطوایف 
پادشاهان مناطقی همچون ارمنستان، آذربایجان و پارس 
از استقالل داخلی برخوردار بودند و فقط هنگام جنگ 

به کمک شاه اشکانی می آمدند.
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ایران و روم
یونانیان  راندن  بیرون  مشغول  اشکانیان  که  هنگامی 
بودند، حکومت قدرتمند روم در اروپا حکومت می کرد و هر 
روز بر اقتدار آن افزوده می شد. رومی ها عالوه بر فتح یونان 
و مصر در آسیای صغیر نیز پیشروی کردند و بقایای دولت 
سلوکی را از میان برداشتند. بدین ترتیب، با اشکانیان همسایه 
شدند. دیری نپایید که میان دو حکومت ایران و روم مشکالتی 
پیش آمد؛ زیرا رومی ها درصدد توسعٔه متصّرفات خود در 
تا حدود 700 سال،  ایران و روم  بین  بودند. دشمنی  آسیا 
یعنی در سراسر دوران اشکانیان و ساسانیان، ادامه داشت. 
در طول این مدت دو کشور با یکدیگر بسیار جنگیدند که در 

این جنگ ها، گاه ایران و گاه رومیان پیروز می شدند؛ اما در 
مجموع، ایرانیان با رشادت از کشور خود در برابر مهاجمان 

محافظت می کردند و برای استقالل ایران می کوشیدند.
ایران و روم، جنگ  یکی از مشهورترین جنگ های 
حّران است که در سال 53 ق.م. روی داد. در این سال، 
یکی از سرداران بزرگ روم به نام کراسوس١ ــ که تا پیش از 
آن به   فتوح زیادی دست یافته بود ــ با سپاهی عظیم به سوی 
ایران رفت و قصد داشت ماجرای اسکندر را تکرار کند؛ 
اما سورنا فرماندهٔ جوان ایرانی با درایت و شجاعت بسیار 
توانست او را شکست دهد و تعداد بسیاری از رومیان را 

اسیر کند.

Crassus ــ١

یک توضیح

کراسوس  سِر  سپاهیان  از  یکی  که  هنگامی  بود.  اشکانی  پادشاه  ُاُرد  کراسوس،  زمان حملٔه  در 
ُاُرد برد، او مشغول تماشای نمایش نامه ای بود. مشهور است که سر کراسوس را جلوی پای  را نزد 
ُاُرد انداختند. در این موقع، یکی از هنرپیشه ها آن سر را برداشت و با گفتن کلماتی، آن را به موضوع 

نمایش نامه مرتبط کرد.

از  یکی  ارمنستان  سرزمین  ارمنستان:  مسئلۀ 
مهم ترین مسائل مورد منازعه میان ایران و روم بود. چرا که 
ارمنستان جزئی از قلمرو حکومت اشکانی بود؛ اما شاهان 
آن ایالت از استقالل داخلی برخوردار بودند.دولت روم 
در آنجا دخالت می کرد و سعی داشت آن سرزمین را از 

ایران جدا سازد؛ اما موفق نشد.

یک جنگجوی عصر اشکانی. به این جنگجویان سواران سنگین اسلحه می گفتند. 
آیا می دانید چرا؟ به نظر شما، توانایی ها و محدودیت های این سواران چه بوده است؟
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مسیرهای اصلی جادۀ ابریشم و مسیرهای فرعی آن در ایران
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شرق ایران
عالوه بر مسئلٔه ارمنستان، هجوم مداوم قبایل ساکن 
در شرق ایران نیز همواره ذهن دولتمردان اشکانی را به خود 
مشغول کرده بود. یکی از این اقوام، کوشان ها بودند که دولتی 
نیز تشکیل داده و چون به آیین بودا گرویده بودند، موجب 

گسترش این آیین در مرزهای شرقی قلمرو اشکانی شدند.

فرهنگ و تمدن عصر اشکانیان
در  بود؟  حکومتی  چگونه  اشکانی  حکومت 
حکومت اشکانیان، قدرت و نفوذ پادشاه همچون قدرت 
از  محلی  حاکمان  نبود.  هخامنشی  پادشاهان  نفوذ  و 
آنها  تعیین  در  شاه  و  بودند  برخوردار  داخلی  استقالل 
مهستان  مجلس  دوره،  این  در  نداشت.  زیادی  نقش 
در  تصمیم گیری های مهّم کشور مثل تعیین جانشین برای 
پادشاه یا تصمیم گیری برای جنگ نقش زیادی داشت. 
شاهزادگان،  مذهبی،  رهبران  را  مجلس  این  اعضای 
حاکمان مناطق و فرماندهان سپاه تشکیل می دادند. آنان 

مجسمۀ یک مرد پارتی. این مجسمه از مهم ترین آثاربه جا مانده  
از دورۀ اشکانی است. 
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امالک وسیعی داشتند و افراد زیادی را در زیر دستشان 
یا  تا روی زمین هایشان کار کنند  بودند  به خدمت گرفته 

خدمات دیگری انجام دهند.

فکر کنید و پاسخ دهید: 

به نظر شما، شیوۀ حکومت اشکانیان چه نتایجی 

را در پی داشت؟

در اوایل دورٔه اشکانیان، نفوذ فرهنگ یونانی در 
میان اشراف هنوز از میان نرفته بود. به طوری که آثار آن 
در شیؤه زندگی، تفریحات و سرگرمی ها و شیؤه نگارش 
رقابت  و  کشمکش  زمان،  گذشت  با  می شد.  دیده  آنان 
آنها  از  که هیچ یک  به طوری  بیشتر شد،  بزرگان کشور 
برتری دیگری را نمی پذیرفت. ادامٔه این وضع موجب بروز 
آشفتگی و هرج و مرج و در نهایت، سقوط اشکانیان شد.

مهرپرستی  اشکانی،  دورٔه  اوایل  در  اخالق:  و  دین 
زمان،  این  در  داشت.  بسیار  رواج  ایران  در  )میترائیسم( 
ـ آیین ساده ای نداشت که تنها شامل  ـ مانند گذشتهـ  مهرپرستیـ 
پرستش خورشید و قربانی کردن حیوانات باشد؛ بلکه دارای 
پیچیدگی بسیار شده بود؛ به طوری که برای تربیت پیروان خود 
مراحلی قائل شده بود و به آنان آموزش اخالق و آداب پهلوانی 
به   حساب  کشور  بزرگان  از  که  مغ ها  دوره  این  در  می داد. 
می آمدند، عهده دار ادارٔه آتشکده ها و امور معابد بودند. آنان 

در مجلس مهستان نیز حضور می یافتند.
از جمله معابدی که در این دوره بسیار مورد توجه 
بود  آب ها  خدای  آناهیتا  بود.  آناهیتا  معبد  قرار گرفت، 
دورٔه  اوایل  در  بود.  زن  یک  شکل  مردم،  اعتقاد  به  و 
اشکانی، دین یهود در غرب ایران پیروانی داشت. با ظهور 
مسیحیت، این دین در بخش هایی از ایران به ویژه ارمنستان 
تصویری از معبد آناهیتا در کنگاورپیروانی یافت. چنان که پیش تر گفته شد، در نواحی شرقی 

ایران نیز آیین بودایی گسترش پیدا کرد.
از آنجا که حکومت اشکانی در امور مذهبی مداخلٔه 
زیـادی نمـی کرد، زمینٔه مناسبی بــرای افــزایش پیروان 
مسیحیت و آیین بودا فراهم شد. موبدان زردشتی از این 
سیاست دینی اشکانیان ناراضی بودند. آنان عقیده داشتند 
از دین زردشتی حمایت کند.  باید  که حکومت اشکانی 
اشکانیان  علل سقوط  از  یکی  چنان که خواهید خواند، 

نارضایتی همین گروه از حکومت اشکانیان بود.
خّط و زبان: در عصر اشکانی، هر یک از اقوام 
خود  ویژٔه  زبان  به  ایران  در  ساکن  مختلف  ملیت های  و 
سخن می گفتند؛ مانند پارت ها، یونانی ها، یهودی ها و … . 
همان گونه که گفته شد، از دورهٔ اشکانی هم سنگ نوشته و 
هم پوست نوشته ها و نیز نوشته هایی بر روی ظروف سفالین 
باقی مانده که نشان دهندٔه خّط رایج در آن زمان است. این 
اشکانی  پهلوی  به خّط  هم  و  یونانی  به     خّط  هم  نوشته ها 
ٔخّط پهلوی اشکانی، خّط آرامی بود که توسط 

ِ
است. منشا

دبیران نگاشته می شد. ظروف سفالی که به ویژه در نسا در 
نزدیکی عشق آباد کنونی، یافت شده، کمک ارزشمندی به 

شناخت تاریخ و فرهنگ عصر اشکانی کرده است.
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معماری و شهرسازی: در زمان اشکانیان عالوه 
بر شهرهای کهنی همچون بابل، ری، همدان، مرو و بلخ، 
شهرهای دیگری مانند کنگاور و تیسفون نیز بازسازی یا 
ساخته شد. در کوه خواجه در سیستان نیز بقایای یک 

شهر اشکانی کشف شده است.
ساخته  شیؤه شطرنجی  به  سلوکی  شهرهای عصر 
می شد؛ یعنی مربع بود و خیابان های آن، یکدیگر را قطع 
دایره وار  شهرهای  ساخت  اشکانی  دورٔه  در  می کردند. 
رواج یافت؛ یعنی شهرهایی که به شکل دایره بود و گرداگرد 
آنها را دیواری از خشت فرا گرفته بود. شهرهای زمان 

اشکانیان عموماً شامل این قسمت ها بود:
ــ محّل سکونت حاکم؛ در وسط شهر و به شکل 

یک قلعه؛
ــ خانه های بزرگان و اشراف؛

کشاورزان،  چون  مردم  طبقات  سایر  خانه های  ــ 
پیشه وران و صنعتگران.

هر شهر معابد و بازار یا بازارهایی نیز داشت. شهر 
معروف هاترا١)الحضر( که در عراق امروزی قرار دارد، چون 
شهر مرزی میان ایران و روم بود، اهمیت زیادی داشت. 
این شهر دارای استحکامات و برج های دفاعی زیادی بود.

هنر عصر اشکــانــی: هنر عصر اشکـــانـــی، 

به خصوص در آغاز پیدایش و شکل گیری آن، تحت تأثیر 
هنر تمدن های مشرق زمین پیشین و یونان قرار داشت. پس 
از مدتی، با تلفیق آن هنرها، اشکانیان هنر خاّص خود را 
پدید آوردند. متأسفانه، بیشتر آثار هنری دورٔه اشکانی طی 

گذشت زمان از بین رفته اند.
سکه ها نمونه های خوبی از وجود سبک های مختلف 
هنری در عصر اشکانی است؛ برای مثال، در برخی از این 
سکه ها چهرهٔ پادشاه به صورت نیم رخ است و در برخی 
به صورت تمام رخ. پژوهشگران سکه های نـوع اّول را متأثر 
از سکه های سلوکی و سکه های نوع دوم را سکه های سبک 

اشکانی دانسته اند )به تصویر زیر نگاه کنید(.

یک توضیح

کتاب های »ویس و رامین« و »سندبادنامه« از کتاب های مشهوری اند که قرن ها بعد از عصر اشکانی 
و در دورٔه اسالمِی تاریخ ایران به نگارش درآمدند. پژوهشگران داستان های این دو کتاب را مربوط به 

دورهٔ اشکانی دانسته اند.

Hatra ــ١



ن١  78  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

پرسش های نمونه

1ــ حکومت اشکانی چگونه تأسیس شد؟ توضیح دهید.
2ــ علل و چگونگی جنگ های ایران و روم در دورهٔ اشکانیان را توضیح دهید.

3ــ وضعیت دینی ایران در دورٔه اشکانیان چگونه بود؟
4ــ ویژگی های شهرسازی در دورٔه اشکانیان کدام اند؟

5  ــ نظر شما در مورد نحؤه حکومت و سیاست دینی حکومت اشکانی چیست؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ یکی از آثار تاریخی دورٔه اشکانی مطلبی بنویسید.
2ــ مطلبی در مورد جریان و جزئیات یکی از جنگ های ایران و روم در دورٔه اشکانی بنویسید و علل و نتایج 

جنگ موردنظر را مشخص کنید.
3ــ در دورهٔ اشکانی اشعار حماسی که شخصیت های برجستٔه آن زمان را می ستود، مورد تشویق قرار می گرفت. 

یکی از قهرمانان دورهٔ اشکانی را شناسایی و در چند سطر او را معرفی کنید.

در دورٔه اشکــانیان عــــده ای بـــه 
خوانندگی مشغول بودند. این خوانندگان به 
گوسان معروف بودند. گوسان ها با سازهای 
خود در کوچه ها و بازارها قدم می زدند و 

سرودهای زیبا می خواندند.

به دورۀ  از سنگ آهک مربوط  مجسمه ای 
اشکانی )قرن دوم میالدی(

یک توضیح

کـوزه هـا،  شیشه ای،  ظرف هـای  سالح ها،  اشکـانــی  دورٔه  هنری  آثار  از 
نقش  برجسته ها، مجسمه های کوچک و همچنین کارهای زیبایی بر روی عاج یافت 

شده است.
در کوه خواجه در سیستان، آثار نقاشی های دیواری اشکانی پیدا شده است. 
به عالوه، در خرابه هایی چون نسا و دورا نقاشی هایی باقی مانده است که یادگار هنر آن 
عصرند. پژوهشگران با بررسی آثار باقیمانده از روم و ایران باستان دریافتند که این دو 
بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته اند. بدین ترتیب، روابط ایران و روم فقط به جنگ های 

دو کشور محدود نمی شد و جنبه های فرهنگی نیز داشت.
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ساسانیان

مقدمه
در این درس با آخرین حکومت ایران باستان آشنا می شوید. اگرچه طلوع این حکومت در آن زمان 

برای ایران و ایرانیان مفید بود اما غروب آن به معنای پایان بی عدالتی و محو آثار کبر و نخوت ساسانیان و   

وابستگان آنها بود. با این حال، فرهنگ و تمدن ایران باستان در این دوره تداوم یافت و به صورت های 

مختلف جلوه گر شد. در این درس به اختصار با آن آشنا می شوید.

شامگاه اشکانیان، بامداد ساسانیان
اردشیر بـابــکــان بنیانـگـذار حکـومت ساسانیان 
است. او نزد موّرخانی که در قرن های نخستین هجری 
ساسان،  او،  است. جّد  پادشاهی خوش نام  می زیستند، 
موبدی زردشتی بود که ریاست معبد آناهیتا را در پارس 
به عهده داشت. از این رو، خاندان ساسان در پارس از 
دختر  با  ساسان  بودند.  برخوردار  الزم  احترام  و  نفوذ 
حاکم پارس، ازدواج کرد و از آن پس موقعیت اجتماعی 
بهتری پیدا کرد و توانست جانشین پدرزن خود شود. 
چندی بعد، در  زمانی که خاندان اشکانی به دلیل اختالفات 
داخلی و جنگ های خارجی ضعیف شده بودند، اردشیر 

)نوه ساسان( به فکر دست یافتن به حکومت افتاد.
کارنامۀ اردشیر بابکان، کتابی است که سرگذشت اردشیر را بیان می کند.
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اردشیر مـی گفت کـه حکومت ملوک الطـوایـفـی 
موجب آشفتگی اوضاع ایران شده است و نیز رواج ادیان 
او  تهدید می کند؛  را  آیین های مختلف، دین زردشتی  و 
وعده می داد که اگر به قدرت برسد دین زردشتی را رسمیت 
خواهد بخشید و به جای شیؤه ملوک الطوایفی حکومت 
مرکزی مقتدری ایجاد خواهد کرد و وسعت مرزهای ایران 
را به   قبل از حملٔه اسکندر خواهد رساند. اردشیر تقریباً 
به وعده های خود عمل کرد. او پس از غلبه بر اردوان١ 
با حاکمان مناطق  آخرین پادشاه اشکانی در چندین نبرد 
مختلف به پیروزی رسید. معابد بسیاری در شهرهای ایران 
برپا کرد و به جنگ رومیان رفت؛ زیرا دولت روم که خبر 
سقوط اشکانیان را شنیده بود، فرصت را مغتنم شمرده و 
در امور ارمنستان دخالت می کرد. او قصد داشت در آنجا 
حکومتی دست نشانده ایجاد کند )سرنوشت جنگ ایران و 
روم در زمان جانشین اردشیر، شاپور اّول، روشن شد(.

از  پیش  شاپـور: اردشیر،  دو  فرمانروایـی 
بــه جــانشینی خــود  را  شاپور،  پسرش،  بمیرد،  اینکـه 

بقایای یک کاخ مربوط به دورۀ ساسانیان در سروستان فارس

١ ــ 226 میالدی
2 ــ 241ــ 271 میالدی

Valerius ــ3 

مدت  در  او  بود.  شجاع  پادشاهی  شاپور  کرد.  انتخاب 
بــه  وی  کرد.  زیادی  فرمانروایی اش2لشکرکشی های 
کرد.  منصوب  آن  بــرای  حـاکمـی  و  رفت  ارمنستان 
در  بـه ویژه،  داد.  شکست  ایران  شرق  در  را  کـوشان ها 
جنگ هایی کــه بــا رومیان داشت بـــه پیروزی رسید. 
مشهورترین نبرد او با رومیان، در زمان والرَین3 امپراتور 
و  خوردند  شکست  رومیان  آن،  در  که  داد  رخ  روم 
امپراتورشان اسیر ایرانیان شد. به دستور شاپور، خاطره 

این پیروزی را در چند نقش برجسته جاودانه ساختند.
دوم چند  پادشاهی شاپور  و  فاصلٔه مرگ شاپور  در 
تن دیگر به حکومت رسیدند، ولی هیچ یک توانایی این دو 
را نداشتند. در این مدت، درباریان به دلیل ضعف پادشاهان 
در امور کشور دخالت می کردند و با یکدیگر به کشمکش 
می پرداختند. در این زمان، رومیان به پیروزی هایی دست یافتند 
و توانستند قسمت هایی از خاک ایران را تصرف کنند. غرب 

و شرق کشور نیز عرصٔه تاخت و تاز بیگانگان شد.
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شاپور اّول ساسانی پس از پیروزی بر رومیان و به اسارت درآوردن والرین امپراتور روم، دستور داد صحنۀ تسلیم شدن امپراتور روم را بر روی دیواره ای 
سنگی در فارس حک کنند. شما از این تصویر چه چیزهایی را برداشت می کنید؟ 

دریـــای پـــارس
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شاپور دوم، سومین پادشاه قدرتمند ساسانی بود١ که 
توانست به اوضاع کشور سر و سامان بدهد. اعرابی را که 
موجب نا امنی در جنوب کشور بودند به شدت تنبیه کرد، 
ترکان ساکن شمال شرق را شکست داد و در نبردی بزرگ 

بر رومیان پیروز شد.
به  از دیگر اقدامات شاپور دوم سختگیری نسبت 
عیسویان ایران است. در این زمان، دین مسیحی در روم 
رسمی شده بود. درنتیجه، مسیحیان ایران مورد سوء ظن 
شاپور قرارگرفتند. او آنها را به چشم طرفداران روم نگاه 
به شاه کمک  امپراتوری روم  با  زیرا در جنگ  می کرد؛ 
نمی کردند. درنتیجه، به اقداماتی چون گرفتن مالیات های 
سنگین، جلوگیری از تبلیغ مسیحیت و حتی آزار و اذیت 
و  موبدان زردشتی محرک  راه،  این  در  زد.  آنها دست 

مشوق شاپور بودند2.
عصر انوشیروان: در فاصلٔه مرگ شاپور دوم تا 
ظهور انوشیروان، چندین تن دیگر به حکومت رسیدند که 
دو تن از آنان از بقیه مشهورترند: بهرام گـور و قباد. بهرام 
گور به جنگ ِهپتال ها3 رفت و پس از مدت ها توانست آنان 
را سرکوب کند. َهپتال ها اقوامی بیابانگرد در شمال شرق 
به شمال خراسان  مکّرر خود  با حمالت  که  بودند  ایران 

موجب نا امنی و زحمت مردم آن نواحی می شدند.
برای  البته  بود.  بسیاری  مشکالت  وارث  نیز  قباد 
با  همزمان  نیافت.  زیادی  توفیق  اما  کرد،  تالش  آنها  حّل 
روی کار آمدن قباد، جنگ های مکّرر در شرق و غرب ایران 
ساسانیان را سر درگم کرده بود. به عالوه کشمکش با بزرگان 
که مدام در امور کشور دخالت می کردند و برای کسب قدرت 

با یکدیگر به رقابت می پرداختند، شاهان ساسانی را دچار 
بر  ستم  و  سنگین  مالیات های  طرفی،  از  می کرد.  زحمت 
مردم، پریشانی اوضاع را بدتر می ساخت. وقوع خشکسالی 
نیز بر مشکالت افزود و قباد را در وضعیت سختی قرار داد.
در چنین شرایطی مزدک ظهور کرد. او خود از اشراف 
بود؛ اما اندیشه های تازه ای دربارٔه شیؤه ادارٔه کشور مطرح 
کرد؛ از جمله، خواهان توزیع آذوقه در میان مردم قحطی زده 
و کاهش قدرت بزرگان )فرماندهان نظامی، زمین داران و …( 
بود. قباد، مزدک را وسیله ای برای کاهش قدرت بزرگان دید؛ 
بنابراین، او را به خود نزدیک کرد؛ اما گروهی از بزرگان که 
وجود مزدک را به زیان خود می دیدند با طرح این شعار که 
مزدک از اصول دین زردشتی منحرف شده است، علیه او و 
قباد دست به کارشدند. آنان قباد را بر کنار ساختند و مزدک را 
زندانی کردند. مدتی بعد، قباد به کمک پادشاه هپتال ها دوباره 
به قدرت رسید و این بار برای حفظ قدرت از حمایت مزدک 
و طرفدارانش دست کشید. درنتیجه، مزدک و بسیاری از 
آنان به دست بزرگان خاندان ساسانی به قتل رسیدند. در این 

کار، انوشیروان نیز با بزرگان همراه بود.
خسرو انوشیروان در شرایطی به قدرت رسید که 
حکومت ساسانی با بحرانی جدی روبه رو بود. او برای 
سر و سامان دادن به اوضاع کشور اصالحاتی انجام داد؛ 

از جمله:
 1ــ ارتش را از نو سازماندهی کرد.
 2ــ تقسیمات کشوری را تغییر داد.

ـ  روش جدیدی برای گرفتن مالیات برقرار نمود.  3ـ
انوشیروان،  ایران و روم در دورٔه سلطنت  روابط 

١ ــ 310ــ 379 میالدی
2 ــ مشکل مسیحیان با دولت ساسانیان سال ها ادامه داشت تا عاقبت در اواخر قرن پنجم میالدی، مسیحیان ایران اعالم کردند که در امور دینی خود مستقل هستند و از مسیحیان 

روم پیروی نمی کنند. درنتیجه، از فشار به آنها کاسته شد و مسیحیان آزادی نسبی به دست آوردند.
Hephthalites ــ3



  83  

دو  بین  و  بود  دوستانه  گاه  روابط  این  بود.  متغیر  بسیار 
کشور تبادل سفیر در جریان بود و گاه درگیری های مرزی 

طاق کسری یا ایوان مداین مشهورترین اثر به جامانده ازعصر ساسانی است که در کشور عراق امروزی قرار دارد. این بنا در فرهنگ وادبیات ایرانیان به عنوان مظهر 
ناپایداری اوضاع جهان شناخته شده است.

در می گرفت. سرانجام دو کشور قرارداد صلحی امضا 
کردند که سال ها دوام داشت.

یک توضیح

یکی از زمینه های رقابت ایران و روم در زمان خسرو انوشیروان، سرزمین یمن بود که به دلیل 
قرارگرفتن در مسیر تجارت دریایی اهّمیت داشت. انوشیروان به منظور خارج کردن یمن از دست حاکم 
به یمن فرستاد. این سپاه یمن را تصرف کرد و  به فرماندهی وَهرَز دیلمی  دست نشاندٔه روم، سپاهی را 

حکومت آنجا به دست ایرانیان افتاد. ایرانیان ساکن در یمن در زمان ظهور اسالم، مسلمان شدند.

مسئلۀ هپتال ها: سپس نوبت به حکومت هپتال ها 
رسید. فرمانروای هپتال ها در جنگ های خسرو با رومیان، 
آنان  زیرا  ایران جنگید؛  علیه  و  را گرفت  جانب رومی ها 
ناراضی بودند و خواهان  بر جادهٔ  ابریشم  ایران  از تسلط 

روابط بازرگانی بدون واسطٔه ایران بودند. انوشیروان در 
یک لشکرکشی موفقیت آمیز، شکست سختی بر هپتال ها 

وارد کرد و برای همیشه به حکومت آنان خاتمه داد. 
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ساسانیان در سراشیبی سقوط
خسرو پرویز: پس از خسرو اّول، حکومت ساسانی 
دوباره دچار ضعف شد. شورش یکی از فرماندهان نظامی 
از  جمله  خسرو،  جانشین  ُهرمز،  علیه  چوبین  بهرام  به نام 
عوامل آشوب و نا امنی بود. در این میان خسرو پرویز، پسر 
هرمز که به روم گریخته بود به کمک امپراتور روم به ایران 
بازگشت و تاج  و  تخت را تصرف کرد. او با کشتار مخالفان، 

کوشید پایه های قدرتش را محکم کند.
باستان١  ایران  مشهور  پادشاه  آخرین  خسروپرویز 
آن  از  یکی  که  بودند  مسیحی  زنانش  از  تن  دو  است. 
با این دو، نفوذ  نتیجٔه انس  دو، دختر امپراتور روم بود. 
مسیحیان در دربار و آزادی بیش از حّد آنان بود؛ عاملی 
که ناخرسندی موبدان و سایر درباریان را در پی داشت و از 
عوامل برکناری و قتل خسروپرویز در چند سال بعد شد.

خسروپرویز مردی متکبّر وخودپسند بود و همین نکته 
موجب رنجش و نفرت اطرافیان از وی شد. برخورد  نامناسب 

او با فرستادگان پیامبر اسالم در تاریخ مشهور است.
در زمان فرمانروایی خسروپرویز، امپراتور روم2 و 
خانواده اش در توطئه ای به قتل رسیدند. درنتیجه، خسرو 
به بهانٔه انتقام خون پدرزنش به صلح ایران و روم پایان داد و 
به روم لشکر کشید. در این لشکرکشی، ابتدا پیروزی های 
قرآن  که  همان گونه  اما  شد؛  خسروپرویز  نصیب  زیادی 
)در سورٔه روم( پیش بینی کرده بود، شکست خورد و از 
مقابل سپاه روم گریخت. در بازگشت نیز از بدرفتاری با 

اطرافیان دست نکشید. 
در اواخر سلطنت خسرو، اختالف و نزاع سیاسی در 
دربار ساسانی دوباره اوج گرفت. شیرویه، پسر و جانشین 

او، با همدستی اشراف و بزرگان، ضمن برکناری و قتل پدر، 
شمار زیادی از افراد خاندان شاهی از جمله برادرانش را 
کشت. رقابت و کشمکش های سیاسی در درون دربار چنان 
باال گرفت که در فاصلٔه چهار سال، ده نفر که دو تن از آنان 

دختران خسروپرویز بودند بر تخت شاهی نشستند. 
در سال های پایانی حکومت ساسانیان، براثر طغیان 
رودهای دجله و فرات و شکسته شدن سدها، بخش وسیعی 
از زمین ها و مزارع کشاورزی منطقٔه سواد )مناطق مرکزی 
و جنوبی عراق کنونی( به زیر آب رفت و نابود شد. پیامد 
اقتصادی این حادثه برای امپراتوری ساسانی زیانبار بود؛ 
زیرا بخش مهمی از منابع درآمد خود را از مالیات آن منطقه 
بیماری های مسری و مرگ شمار  تأمین می کرد. شیوع 

زیادی از ساکنان ناحیٔه مذکور نیز شرایط را بدتر کرد. 
سپاه ساسانی که در گذشته بارها توانمندی نظامی 
به  مهاجمان  و  دشمنان  با  بزرگ  نبردهای  در  را  خود 
مرزهای ایران نشان داده بود، در اواخر عصر ساسانی، به 
سبب شورش سپهساالران و دخالت آنان در درگیری های 
سیاسی، از آمادگی و توان رزمی مطلوبی برخوردار نبود 
و نتوانست در برابر حملٔه اعراب مسلمان ایستادگی کند. 

روابط ایرانیان و اعراب در دورهٔ ساسانیان 
همسایگی شبه جزیرهٔ عربستان با فالت ایران، موجب 
بود.  سرزمین  دو  این  ساکنان  مداوم  ارتباط  و  برخورد 
امپراتوری های ایران باستان به منظور جلوگیری از هجوم و 
دستبرد قبایل بیابانگرد عرب به آبادی ها و شهرهای مرزی، 
اقدام به تأسیس امارت های وابسته از میان اعراب کردند. 
به همین منظور در دورٔه ساسانی امارتی دست نشانده به 

١ ــ590   ــ627 میالدی
2 ــ موریس
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که  گرفت  شکل  لخم(  )آل  لَخمی  عرِب  خانداِن  ریاست 
مرکز آن شهر مرزی حیره در ساحل غربی رود فرات بود. 
و  نقاط حساس  در  ایرانی  مرزبان نشین  چندین  همچنین 
و  )مزون(  عمان  )َهَجر(١،  بحرین  جمله  از  عربستان  مهم 

یمن مستقر بود. 
هنگامی که خسروپرویز حکومت لَخمیان را به سبب 
تردید در وفاداری و اطاعت آنان نسبت به خود برانداخت، 
شکست  شد.  آسیب پذیر  ایران  غربی  جنوب  مرزهای 
واحدهایی از سپاه ساسانی در برابر یکی از قبیله های عرب 
در آبشخور ذوقار2 هیبت و اقتدار امپراتوری ساسانی را 
نزد اعراب فروریخت و به آنان جسارت داد که مکّرر شهرها 

و آبادی های سواد را مورد یورش و غارت قرار دهند. 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

به نظر شما چرا حکومت های هپتال و روم که از 

دشمنان ایران بودند، هر یک در مقطعی خاص از یکی 

)قباد  ایرانی  خوردۀ  شکست  یا  معزول  پادشاهان  از 

پادشاهی  به  را  آنها  و  کردند  حمایت  پرویز(  خسرو  و 

بازگرداندند؟ 

فرهنگ و تمدن ایران عصر ساسانی
اوضاع اجتماعی: آنچه تاکنون خواندید، حدود 
400 سال تاریخ سیاسی ساسانیان بود. بیشتر این سال ها 
باید  اما  شد.  طی  سیاسی  کشمکش های  و  جنگ ها  در 
توجه داشته باشید که دوران حکومت ساسانیان همه در 
جنگ و خونریزی نمی گذشت؛ بلکه دراین دوران طوالنی، 
ایران یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود. ایران شهرها و 

روستاهای آبادی داشت که جمعیت آنها را کشاورزان، 
گله داران، پیشه وران، صنعتگران، تاجران و … تشکیل 
می دادند. روستاییان ایرانی با آنکه زندگی خوبی نداشتند 
می کرد  آنان سنگینی  دوش  بر  مالیات ها  فشار  همواره  و 
به مشاغل باالی اجتماعی محروم  و از ترقی و دستیابی 
زیرا  نداشتند؛  خود  زندگی  از  شکایتی  چندان  بودند، 
تبلیغات ساسانیان به آنان باورانده بود که خون آنها با خون 
شده  زاده  یکی  است؛  متفاوت  بزرگان  و  اشراف زادگان 
بود تا کشاورز شود و دیگری به دنیا آمده بود تا آقای او 
باشد. تودٔه مردم به دین زردشتی اعتقاد داشتند و براساس 
ازدواج،  تربیت،  و  تعلیم  می کردند.  زندگی  آن  آموزه های 
بسیاری  و  عزاداری  یا  سرور  و  مراسم جشن  در  شرکت 
امور دیگر آنها براساس تعالیم دین زردشتی و آداب کهنی 
که از دوران قبل بر جا مانده بود، برگزار می شد. آنان هنگام 
صلح زندگی نسبتاً آرامی داشتند و هنگام جنگ به اجبار یا 
به انگیزه های دینی و ملّی به صف سپاهیان می پیوستند و به 

نبرد با دشمنان می پرداختند.
در  بود.  طبقاتی  جامعه ای  ساسانی،  عصر  جامعٔه 
قرار داشتند که شامل خاندان شاهی،  یک طرف بزرگان 
خاندان های قدیمی3، حاکمان والیات و مقامات دولتی و 
نظامی می شدند و در طرف دیگر، تودٔه مردم بودند؛ یعنی 
کشاورزان، صنعتگران و پیشه وران. ارتقا از طبقٔه دوم به 

طبقٔه نخست غیرممکن بود. 
دوران  انوشیروان،  عصر  به ویژه  ساسانی،  عصر 
شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران باستان است. گرچه این 
فرهنگ و تمدن تا حّد زیادی درباری بود و با دستگاه حاکم 
ارتباط بسیاری داشت، با این حال، بقایای آن نشانگر ذوق 

١ ــ بحرین یا هجر به نواحی ساحلی جنوب خلیج فارس که اکنون احسا نام دارد، گفته می شد. 
2 ــ آبشخور ذوقار در جنوب عراق میان شهرهای کوفه و  واسط واقع بوده است. 

3 ــ واسپوهران
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ایرانی است؛  و استعداد دانشمندان، هنرمندان و ادیبان 
به طوری که حتی با ظهور اسالم، میراث تمدن ساسانیان 
تداوم یافت و به حیات خود ادامه داد؛ مانند طاق و ایوان 
در معماری ساسانی که در مساجد اسالمی جلوه گر شد؛ 
کلیله و دمنه١، ویس و رامین و مضامین  آثاری چون  یا 

ادبی که در دوران اسالمی نیز به حیات خود ادامه داد.
اگر چه شاهان ساسانی در شیؤه حکومت، روشی 
جز استبداد نمی شناختند، خون انسان های پیرامونشان از 
نظر آنان ارزشی نداشت و به راحتی دستور قتل و حبس 
مانند  آنان  از  برخی  اما  می کردند؛  صادر  را  خطاکاران 
شاپور و انوشیروان به دانش و گسترش آن عالقه داشتند.
دین: خاندان ساسانی پس از به قدرت رسیدن، برای 
آتشگاه های  کردند؛  بسیار  کوشش  زردشتی  دین  توسعٔه 
زمین های  نمودند،  پا  بر  ایران  وکنار  گوشه  در  زیادی 
کشاورزی را وقف آنها کردند و موبدان را ارتقا بخشیدند. 
موبدان اجرای مراسم دینی و آموزش احکام دین زردشت 
را به عهده داشتند و رئیس آنان را موَبدان موَبد می گفتند. 
در بیشتر روستاها و شهرها آتشکده ای قرار داشت؛ اما در 

سراسر کشور سه آتشکده از بقیه مهم تر بودند:
1ــ آتشکدٔه آذر َفَرنْبَغ در فارس؛ مخصوص موبدان
2ــ آتشکدٔه آذر ُگشنَسب در آذربایجان؛ مخصوص 

شاهان و جنگ جویان
3ــ آتشکدٔه آذربرزین مهر در خراسان؛ مخصوص 

کشاورزان
که  است  یحیٰی  حضرت  پیروان  آیین  صابئین: 
طرفداران آن بیشتر در میان دو  رود می زیستند. صابئین 
مراسم دینی و آداب و رسوم ویژه ای داشتند؛ مثالً، خوردن 
گوشت گاو را حرام می دانستند و نماز صبح را پس از 

طلوع آفتاب می خواندند. 
مانویان و مزدکیان: مانی از دانشمندانی بود که در 
اندیشه های  و  ادیان  با  او  کرد.  ظهور  اّول  شاپور  زمان 
عصر خود آشنایی کافی داشت و اختالف مذاهب مختلف 
سعی  این رو،  از  می داشت.  مشغول  را  ذهنش  همواره 
مسیحی،  ادیان  آموزه های  از  بخش هایی  گزینش  با  کرد 
زردشتی، بودایی و   ...، آیین جدیدی به وجود آورد. او 
به واسطٔه هنر و دانش خود به شهرت رسید و به دربار راه 
یافت و اندیشه های خود را به شاپور عرضه کرد. شخصیت 
مانی توجه شاپور را به خود جلب کرد. او، مانی را در 
تبلیغ اندیشه های خود آزاد گذارد؛ اما موبدان که از این 
کار ناخرسند بودند علیه مانی دست به کار شدند و شاپور را 
واداشتند تا از حمایت او دست بکشد. سرانجام، در زمان 
بهرام اّول فرمان قتل مانی را از شاه گرفتند، ولی پیروان 
او دست از اعتقادات خود برنداشتند. آیین مانی به مرور 
مرکزی،  آسیای  در  به ویژه  و  ایران  در  پیروانش  توسط 
طرفداران زیادی یافت. مانی چندین کتاب نوشت که از 
نخستین  از  او  دارد.  بیشتری  شهرت  ارژنگ  میان،  آن 
نویسندگانی است که اهمیت تصویر در آموزش را دریافته 
بود. به همین دلیل، کتاب ارژنگ وی که مخصوص مردم 

عادی نوشته شده بود، تصاویر زیادی داشت.
بر  عالوه  او  نیاورد.  خود  با  تازه ای  آیین  مزدک 
گرایش های اجتماعی و سیاسی تفسیر تازه ای از موضوع 
نور و ظلمت ارائه کرد. مزدک معتقد بود که پیروزی خیر 
خیر  به  رساندن  یاری  مردم  وظیفٔه  و  است  قطعی  شر  بر 
رسید؛  قتل  به  مخالفانش  توسط  نیز  او  هرچند  است. 
پیروانش  و  نرفت  بین  از  قرن  چند  تا  اندیشه هایش  اما 

اندیشه های وی را گسترش دادند.

١ ــ اصل این اثر از هند بود که توسط برزویٔه طبیب، در دورهٔ انوشیروان به ایران آورده شد و به زبان پهلوی ترجمه گردید.
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فکر کنید و پاسخ دهید: 

مــانی  بــه نظر شما، ظهور آیین هـای مــزدک و 

این  و  است  ساسانی  دورۀ  در  مسائلی  چه  نشانگــر 

آیین ها چه پیامدهایی داشت؟

بودایی  و  مسیحی  یهودی،  نیز  ایرانیان  از  عده ای 
بودند. از این میان، مسیحیت رقیب سرسخت آیین زردشت 
به حساب می آمد؛ اما با انقراض حکومت ساسانی و گسترش 
دست  از  را  خود  گستردٔه  نفوذ  آنها  همٔه  ایران  در  اسالم 

دادند.
ادارۀ کشور: ساسانیان خود را وارث هخامنشیان 
می دانستند؛ بنابراین، می کوشیدند شیؤه کشورداری آنان 
را احیا کنند و مورد تقلید قرار دهند. به طورکلی، تمرکز 
و عدم تمرکز قدرت در زمان ساسانیان را می توان به کمک 

مثلث زیر نشان داد.

به عهده داشت، اداره می شد. در رأس آنان، وزیر اعظم 
قرار داشت که نزدیک ترین فرد به شاه بود و می توانست 

در او نفوذ بسیار داشته باشد.
بزرگ  و  کوچک  شهرهای  و  استان ها  از  هریک 
شیؤه  می کـرد.  اداره  را  آن  امـور  کـه  داشت  حاکمـی 
و  بنی عباس  تقلید  مورد  بعدها  ساسانیان  کشورداری 

حکومت های پس از آنان قرارگرفت.
خط های  مشهورترین  آموزش:  و  ادبیات  خّط، 
رایج در عصر ساسانیان، خّط پهلوی اشکانی و خّط پهلوی 
ساسانی است. این خط ها از خّط آرامی اقتباس شده بود و 
همٔه مکاتبات اداری، نوشته های ادبی و تاریخی و کتیبه های 
شاهان ساسانی بر  سینٔه صخره ها و … به این خط ها نوشته 
می شد. از بسیاری از شاهان ساسانی، کتیبه های متعددی 
باقی مانده است که چگونگی فتوح، تاج گذاری و … را بیان 

می کند و ارزش ادبی و تاریخی فراوانی دارد.
آموزش  بزرگان  فرزندان  تنها  ساسانیان  زمان  در 
می دیدند و فرزندان مردم عادی از آموزش محروم بودند. 
آنها بیشتر مطالب اوستا را آموزش می دیدند. تیراندازی، 
چوگان بازی و شنا از دیگر کارهایی بود که جوانان به آن 
داشته  را  الزم  آمادگی  جنگ  هنگام  تا  می شدند  مشغول 

باشند.
بود  پژوهش  و  آموزش  مراکز مهم  از  ُجندی شاپور 
و دانشمندان و پزشکان بسیاری در آن به کار و پژوهش 
برای کسب علوم  را  انوشیروان عده ای  بودند.  مشغول 
از  که  را  یونان  فالسفٔه  از  عده ای  او  فرستاد.  هند  به 
تنگ نظری و تعصب مسیحیان روم، به ایران پناهنده شده 

بودند به گرمی پذیرفت و از آنان حمایت کرد.
و  کاخ  چندین  خرابه های  حجاری:  و  معماری 
معماری  جلوه گاه   … و  بیشاپور  فیروزآباد،  در  آتشگاه 

موبدان 

شاه 

بزرگان

همان گونه که خواندید، بزرگان شامل کسانی همچون 
فرماندهان  و  دولتی  مقامات  سلطنتی،  خاندان  اعضای 
سپاه بودند. اگر شاه فردی قدرتمند بود، از نفوذ بیش از 
حّد بزرگان و موبدان کاسته می شد و اگر کفایت الزم را 
نداشت، دو ضلع دیگر این مثلث قدرت بیشتری می یافتند.

در دوران ساسانی، هریک از امور مالی، اقتصادی، 
کشاورزی، اداری و … زیِر نظر فردی که ریاست آن را 
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عصر ساسانی است. معماران این دوره در اوایل دنباله رو 
در  زمان،  گذشت  با  اما  بودند؛  اشکانی  عصر  معماران 
پیش  در  سبک هایی  و  شیوه ها  وآتشگاه ها  کاخ ها  بنای 
گرفتند که در گذشته فراگیر نبود؛ مانند استفاده از طاق 
نیاز  ستون  برپایی  به  دیگر  طاق،  از  استفاده  با  ایوان؛  و 
چندانی نبود. معماران عصر ساسانی از گچ بری های زیبا 
و گاه کاشی کاری استفاده می کردند. کاخ هایی مانند کاخ 
در  فیروزآباد  و کاخ  کسرٰی(  ایوان  به  )معروف  تیسفون 
زمان خود شکوه و جالل زیادی داشتند و چشم همگان 
را خیره می کردند. شاهان ساسانی در این کاخ ها به ادارٔه 
می کردند،  را صادر  می پرداختند، دستورات الزم  امور 
فرستادگان حکومت های دیگر را به حضور می پذیرفتند 

و نیز به تفریح و خوشگذرانی می پرداختند.
برخالف بناها و شهرهای دورهٔ ساسانی که در گذر زمان 
جز خرابه هایی از آنها باقی نمانده است، نقش برجسته های 
فرمانروایان ساسانی در فارس، کرمانشاه و … ــ با گذشت 
ـ تا اندازه ای سالم مانده و مورد توجه پژوهشگران  صدها سالـ 
است. موضوع این نقش برجسته ها شامل مراسم تاجگذاری، 

جنگ و شکار شاهان ساسانی است.
ذکر  هنری  فعالیت های  عالوه بر  صنعت:  و  هنر 
فلزکاری  پارچه بافی،  قالی بافی،  ساسانی،  در عصر  شده 
عصر،  این  در  یافت.  بسزایی  رونق  نیز  شیشه گری  و 
داشت.  زیادی  مشتریان  روم  در  ایران  بافت  پارچه های 
فلزکاران ماهر در خدمت شاهان و شاهزادگان بودند و برای 
آنان ظروف بسیار ظریف و زیبایی از طال و نقره می ساختند. 
نمونه هایی از این ظروف امروزه در موزه های اروپا توجه 

پژوهشگران و عالقه مندان را به خود جلب می کند.
در آن زمان، موسیقی نیز رونق داشت. موسیقی دانان 
و آوازه خوان های دربار را هُنیاگر )ُخنیاگر( می گفتند. آنان 

برای شاهان انواع ترانه ها را می ساختند و به مناسبت های 
مختلف اجرا می کردند. خسروپرویز بیش از سایر شاهان 
ساسانی به موسیقی عالقه داشت؛ به طوری که ساعات خود 
را به چهار قسمت تقسیم کرده بود و یک قسمت آن را به 

شنیدن موسیقی اختصاص داده بود. 
بـازرگـانی: در این دوره، جادۀ ابریشم جوالنگاه 
کاروان هــای بازرگانی بــود. این کاروان هـا کـاالهـای 
ساخت چین، هند، ایران و روم را از سرزمینی به سرزمین 
دیگر می بردند. در خلیج فارس صید مروارید رواج داشت. 
بازرگانی  در  بوشهر  و  سیراف  میناب،  شهرهای  همچنین 
بازرگانان  از  این دوره نقش بسزایی داشتند. مالیاتی که 
و کشاورزان دریافت می شد، ثروتی انبوه بود که صرف 
مخارج دولتی و زندگی پرتجمل خاندان ساسانی، بزرگان 
و حاکمان می شد. ساسانیان برای حفظ جادٔه ابریشم و 

تسلط بر آن تالش زیادی می کردند.

چه  این ظرف  نقوش روی  نظر شما،  به  دورۀ ساسانی.  به  مربوط  نقره ای  ظرف 
آگاهی هایی در مورد دورۀ ساسانیان در اختیار ما می گذارد. دربارۀ این موضوع 

در کالس بحث کنید یا مطلبی در چند سطر بنویسید.
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سکّۀ دورۀ ساسانی از جنس طال مربوط به زمان شاپور اّول. چه چیزهایی را بر  روی 
این سکه می بینید؟

باربد از مشهورترین موسیقی دانان و 
آوازه خوان های این دوره است. او بسیار 
عالقه مند بود که به دربار خسروپرویز وارد 
شود؛ اما خنیاگر دربار، نکیسا، به او اجازه 
این کار را نمی داد. عاقبت، روزی باربد در 
باالی درختی که در مسیر شاه بود، پنهان 
شد و به خواندن آواز مشغول گشت. شاه 
با شنیدن صدای باربد بدان عالقه مند شد 
و سراغ او را گرفت. از آن پس، وی نیز 
به گروه خنیاگران خسروپرویز پیوست و به 

شهرت زیادی دست یافت.

یک توضیح

پرسش های نمونه

1ــ اردشیر بابکان اهداف حکومت خود را چه چیز اعالم کرد و پس از رسیدن به حکومت چه اقداماتی انجام داد؟
2ــ اوضاع ایران در فاصلٔه حکومت شاپور اّول و شاپور دوم چگونه بود؟

3ــ برخورد شاپور دوم با مسیحیان چگونه بود؟ علت آن چه بود؟
4ــ انوشیروان چه اقدامات مهمی انجام داد؟ 

5  ــ ترکیب جامعه در عصر ساسانی چگونه بود؟ آن را با دوره های هخامنشی و اشکانی مقایسه کنید.
6  ــ علت ظهور اندیشه های مانوی و مزدکی در دورٔه ساسانی چه بود؟

7ــ جایگاه ایراِن عهد ساسانی را در جهان معاصر با آن چگونه ارزیابی می کنید؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها در عصر ساسانی مطلبی تهیه کنید.
2ــ یکی از بناها و نقش برجسته های دورهٔ ساسانی را در چند صفحه توصیف کنید.

3ــ دوران حکومت و اقدامات خسرو انوشیروان را با حکومت و اقدامات داریوش اول هخامنشی مقایسه و 
ارزیابی کنید.
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طلوع اسالم

مقدمه
در  اسالم  شدید.  آشنا  اسالم  ظهور  آستانۀ  در  جهان  و  ایران  تاریخ  حتوالت  با  قبل  درس های  در 

شبه  جزیرۀ عربستان ظهور کرد، اما ظهور آن عالوه بر ایجاد حتول در این منطقه، سرآغاز حتوالت بزرگی  در 

سرزمنی های مجاور آن مانند ایران و حتی سراسر جهان بود. بنابراین، آشنایی با تاریخ اسالم، گذشته از 

آنکه برای ما مسلمانان اهمیت دینی دارد، به دلیل ارتباط گستردۀ آن با تاریخ کشور ما ایران و اهمیت آن 

در شناسایی حتوالت تاریخی جهان ضروری است. 

شبه جزیرۀ عربستان
عــربستان بــزرگ ترىن شبه جـزىرٔه دنىاست کـــه 
آب هاى  را  آن  اطراف  دارد.  قرار  آسىا  در جنوب غربى 
خلىج فارس، درىاى عمان، اقىانوس هند و درىاى سرخ 
فراگرفته و شمال آن به وسىلٔه رىگ زارهاى وسىعى که به 

عراق و اردن محدود مى شود، پوشىده شده است. 

عربستان مسکن دىرىنٔه اقوام سامى است. کلمٔه عرب 
اىن  بىشتر ساکنان  بدوى و صحرانشىن است.  معناى  به 
شبه جزىره را بادىه نشىنان تشکىل مى دادند که معىشت آنان 
از طرىق پرورش معدودى بز و شتر تأمىن مى شد، شمارى 
به  جزىره  شبه  اندک شهرهاى  در  و  بودند  نىز شهرنشىن 

تجارت و کشاورزى اشتغال داشتند. 
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شبه جزىرۀ عربستان

اقىانوس هند

درىاى عمان

اىران

شبه جزىرۀخلــىــج فــــارس
عربستان

حبشهدرىـــــاى سرخ

تبوک

عدن

حضرموت

مدىنه

صنعا

ىمن
تهامه

طائف

حجاز
مدار رأس السرطان

مصر

نفود

خىبر 

جدهمکه
عمان

ىمامه

ربع الخالى

نجد

کوىت

به  زندگى در سرزمىن عربستان  اجتماعى:  نظام 
خشک،  و  گرم  هواى  و  آب  و  جغرافىاىى  شراىط  دلىل 
زندگى  سخت  شراىط  بود.  طاقت فرسا  و  سخت  بسىار 
زندگى  شکل  و  خو  و  خلق  طبىعى،  منابع  محدودىت  و 
ساکنان آن سرزمىن را تحت تأثىر قرار داده بود. زندگى 
به  نسبت  قبىله  افراد  داشت.  قبىله اى١  شکل  اعراب 
ىکدىگر و حفظ آداب و رسوم و مقررات قبىله تعصب و 
احساس مسئولىت وىژه اى داشتند و در مقابل از حماىت 
همواره  قباىل  بودند.  برخوردار  قبىله  بى چون و چراى 

بـزرگ در جنگ و  بـا ىکدىگر برسر مسائل کـوچک و 
به  سال ها  گاه  که  جنگ هاىى  مى بردند.  به سر  کشمکش 
طول مى انجامىد و جز گسترش کىنه و تشدىد خشونت و 
بى رحمى، نتىجٔه دىگرى نداشت. رىش سپىدان قبىله از 
مىان خود فردى را که به شجاعت، سخاوت و تدبىر شناخته 
شده بود به رىاست قبىله برمى گزىدند. رئىس ىا شىخ قبىله 
که مورد احترام همٔه افراد قبىله بود، ضمن برخوردارى از 
امتىازاتى وىژه، با هرگونه خطا و سرپىچى افراد از مقررات  و 

سنت هاى قبىله برخورد مى کرد. 

١ــ قبىله به مجموع خانواده هاىى گفته مى شد که با ىکدىگر ارتباط خونى و نسبى داشتند. وقتى قبىله اى گسترش مى ىافت، هر ىک از آن خانواده ها، تحت عنوان ىک تىره نوعى 
استقالل پىدا مى کردند و با ساىر تىره هاى قبىلٔه خود به رقابت و کشمکش مى پرداختند.
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ادیان رایج در شبه جزیرۀ عربستان )از خاطرۀ توحىد 
تا انحطاط شرک(

حضرت  مکـه  ،  ىادگــار  شهر   در  خــانهٔ  خــدا 
، پىامبر بــزرگ الهى و فــرزند او حضرت  ابـراهىم 
و  ىکتاپرستى  تروىج  به  آنان  زندگى  بود.  اسماعىل  
آىىن  از  با گذشت زمان،  با شرک سپرى گشت.  مبارزه 
و تعالىم ابراهىمى، جز خاطرات پراکنده و برخى سنت ها 
بعثت  آستانٔه  در  نماند.  باقى  چىزى  کعبه  زىارت  نظىر 
رسول اکرم  شمار معدودى از اعراب، ىکتاپرست و 
پىرو آىىن ابراهىمى بودند و به روز رستاخىز اىمان داشتند. 
اىن عده که خود را حنفا مى نامىدند، بىشتر در شهر مکه 
سکنا ىافته بودند. اکثرىت مردم اىن شبه جزىره پىرو عقاىد 

دىگرى بودند: 
1ــ شرک و بت پرستى: مهم ترىن صفتى که قرآن 

مجىد به عرب عصر جاهلىت نسبت داده، شرک و پرستش 
بت هاىى است که با دست خود مى ساختند١. گرچه هر قبىله 
بت هاى خود را داشت؛ اما برخى بت ها مانند الت  )خداى 
خورشىد و مادر خداىان(، منات )خداى سرنوشت و مرگ( 
و عّزى )خداوند زهره( از جمله بت هاى مورد احترام غالب 
قبائل بودند. خانٔه خدا که مردم از سراسر شبه جزىره در 
ماه هاى حرام٢ براى زىارت آن به مکه مى آمدند، به بتخانه اى 
مملو از بت هاى رنگارنگ تبدىل شده بود. بت پرستان تقرىباً 
همگى بى سواد و تابع بى چون   و چراى عقاىد و سنت هاى 

خرافى بودند که در مىان آنها رواج  داشت. 
2ــ دىن ىهود: گذشته از ىهودىان ساکن در ىمن، 
اطراف  و  ىثرب  در  عربستان  جزىرٔه  شبه  ىهودىان  بىشتر 
َحبر خوانده  که  ىهودى  مى کردند.٣ روحانىون  زندگى  آن 
مى شدند، در »بىت المدارس« به تدرىس تورات و احکام 

یک توضىح

کشته شدگان بى گناه
در جنگ هاى قبىله اى زنان بىش از مردان آسىب مى دىدند و در جرىان غارت قبىلٔه شکست خورده، 
تلقى  قبىلٔه شکست خورده  اىن خود عامل خفت  بردگى گرفته مى شدند که  به اسارت و  ىا  کشته شده 
مى گردىد. افزون بر آن به سبب اىنکه زنان نمى توانستند مانند مردان بجنگند و از قبىلٔه خود دفاع کنند، 
موجوداتى پست و ناچىز و عامل ننگ و بدنامى قبىله به شمار مى آمدند. سنت دلخراش زنده به گور کردن 
نوزادان دختر هم به اىن دالىل در مىان بسىارى از قباىل عرب راىج شد. زنان جز در برخى خانواده هاى 

سرشناس از حق مالکىت برخوردار نبودند.

١ــ گرچه اعراب جاهلى به خداىى برتر به نام اللّه اعتقاد داشتند؛ اما بت ها را به عنوان واسطه ىا شفىع تلقى مى کردند که باعث نزدىکى آنها به خداىى بزرگ تر مى شدند.قرآن نىز به 
اىن باور خرافى اشاره کرده است )سورٔه زمر/ آىٔه 4(.

٢ــ چون جنگ هاى دائمى مىان قباىل مانع رفت و آمد اىمن آنان به مکه و زىارت کعبه مى شد، اعراب بر اساس سنتى کهن هرگونه جنگ و نزاع را در چهار ماه سال ىعنى ذى القعده، 
ذى الحجه، محرم و رجب ممنوع مى دانستند و به آن  ماه هاى حرام مى گفتند. اىن سنت پس از ظهور اسالم نىز به عنوان ىک حکم دىنى مورد تأىىد قرار گرفت.

٣ــ برخى معتقدند ىهودىان عربستان، از قوم عرب نبودند؛ بلکه از تبار ىهودىان مناطق دىگرى بودند که به دالىل متعددى به سرزمىن هاى مختلف از جمله شبه جزىرٔه عربستان 
مهاجرت کرده بودند.
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شرعى مى پرداختند و حتى در مواردى پاسخگوى سؤاالت 
ىا داور نزاع و اختالفات اعراب بت پرست نىز بودند. 

3ــ دىن مسىح: دىن مسىح ابتدا در مىان اعراب 
مبلغان  سپس  ىافت.  پىروانـى  عـراق  و  شام  در  ساکـن 
مسىحى در مىان اعراب بىابان نشىن نىز به تبلىغ پرداختند. 
راهبان مسىحى در محل استراحت کاروان هاى تجارى، 
برپا  اعـراب  مىان  مسىحىت  تبلىغ  براى  عبادتکده هـاىى 
داشتند. مهم ترىن مرکز مسىحىت در شبه جزىرٔه عربستان، 

شهر نجران در جنوب آن شبه جزىره بود. 
مکه و ساکنان آن: مکه شهر کوچکى در منطقٔه 
حجاز بود که گرچه از کمبود آب، هواى گرم و بىمارى هاىى 
چون وبا رنج مى برد؛ اما به دو دلىل از رونق اجتماعى و 

اقتصادى برخوردار بود:
 1ــ وجود خانۀ کعبه

2ــ تجارت با شام و ىمن

در مىان قباىل شبه جزىرٔه عربستان، قرىش به دلىل 
از  با شام،  تجارت  و  کعبه  امتىاز سرپرستى خانٔه  داشتن 

اهمىت، قدرت و اعتبار بىشترى برخوردار بود. 
سود سرشار ناشى از تجارت و رباخوارى و فقدان 
عدالت اجتماعى و اقتصادى روز به روز بر ثروت، رفاه و 
بزرگان و رؤساى خانواده هاى  آلودگى هاى اخالقى  انواع 
بزرگ قبىلٔه قرىش مى افزود و رنج و مشقت طبقات فرودست 

و به وىژه جمعىت رو به فزونى بردگان را افزاىش مى داد. 

 فکر کنید و پاسخ دهید: 

نق  و ر جب  مو کعبه  نۀ  خا د  جو و ا  چر

اجتماعی و اقتصادی شهر مکه شده بود؟

قرىش
) اسماعىل )

عدنان

قرىش

ُقصّی بن کالب

عبدمناف

عبدشمسهاشم

امّىهبنى هاشم

عبدالّله

بنى امّىهعبدالمطلب

حمزهعباسابوطالب

) (محمد ) بنى عباسعلى )
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مولود ستوده
در همان سال که پىل سواران ابرهه به قصد تخرىب 
خانٔه کعبه به مکه هجوم آوردند، در خانٔه عبدالمطلب  بن هاشم، 
محترم ترىن شخصىت قرىش و سرشناس در آن روزگار، 
نوزادى به دنىا آمد که او را محمد )ستوده( نامىدند١.پدرش 
عبداللّه و مادرش آمنه بود. دورٔه کودکى خود را در بادىه 
نزد زنى به نام حلىمه گذراند2. پس از درگذشت زود هنگام 
والدىنش، دوران خردسالى و نوجوانى وى نزد پدر بزرگش 
عبدالمطلب، و پس از وى در خانٔه عموىش ابوطالب، مرد 

کرىم النفس قرىش گذشت. مردم مکه حضرت محمد 
را امىن لقب داده بودند و در جامعه اى پر از فساد، دروغ 
و آلودگى او را به صداقت و پاکدامنى مى شناختند. همىن 
صداقت، توجه بانوىى عفىف و توانگر به نام خدىجه را به 
خود جلب کرد و او را با سرماىٔه خوىش براى تجارت به شام 
فرستاد. اىن آشناىى به ازدواج پر برکتى انجامىد که ىکى از 
ثمرات آن تولد دخترى به نام فاطمه  بود که در قرآن، 
کوثر )خىر فراوان ىا چشمه اى پاکىزه( لقب گرفته است. 
حضرت محمد  در پىمانى موسوم به »ِحلْف الفضول« 
براى دفاع از مظلومان و ضعىفان بسته شد، شرکت  که 
کرد و در واقعٔه نصب حجراالسود نىز با داورى سنجىدٔه 
خود، اختالفى را که هر لحظه ممکن بود شهر را به آشوب 

و خون بکشاند فىصله داد. 
حضرت محمد   طبق سنت توحىدى حضرت 
ابراهىم از پرستش بت ها بىزار بود. او گرچه در هر سال 
روزهاىى را براى عبادت و تفکر در خلوت کوه جبل النور 
)غار حراء( مى گذراند، ولى هىچ گاه مانند راهبان، جامعه 

را ترک نکرد و از جرىان زندگى مردم عادى دور نشد. 
با  سرانجام در ىکى از همىن لحظه هاى با شکوه خلوت 
خود، صداى فرشته  وحى را شنىد و دوران نبوتش آغاز 

شد. 

١ــ 17 ربىع االول عام الفىل، مطابق با 570 م.
٢ــ خانواده هاى ثروتمند ساکن شهرهاى حجاز، براى اىمنى نوزادانشان از آلودگى هاى ناشى از بىمارى هاى مسرى مانند وبا و نىز براى آنکه کودکانشان با وىژگى هاى اخالقى و 

لهجٔه اصىل عربى خو بگىرند، آنان را به داىه مى سپردند تا در بادىه پرورش ىابند.

ظهور اسالم 
بر دو  آغاز  پىامبر  در  دعوت خاص: دعوت 
رکن اقرار به توحىد و ىگانگى خداوند و اعتقاد به 
روز رستاخىز استوار بود. در سه سال نخست بعثت، 
فکرى  آمادگى  که  کسانى  با  جز  را  دعوتش  پىامبر   
مىان  آىىن حق را داشتند در  پذىرش  و روحى شنىدن و 
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نمى گذاشت. نخستىن اىمان آورندگان به اسالم سه کس 
زىد بن  و  على بن ابى طالب   خدىجه ،  بودند: 
حارثه. به تدرىج و در طول اىن دوران، هستٔه اولىٔه نهضت 
اسالم به نام »السابقون« شکل گرفت که پىشگامان توحىد 

و اسالم در عربستان گردىدند. 
دعوت عام: پس از سه سال پىامبر  مأمورىت 
طى  نخست  او  سازد.  عمومى  را  خوىش  دعوت  ىافت 
مراسمى، خوىشاوندان خود )بنى هاشم( را به اسالم دعوت 
کرد تا ضمن ابالغ فرمان خداوند، از پشتىبانى عشىرٔه خود 
که  مراسمى  در  شود.  برخوردار  مکه  قبىله اى  نظام  در 
بىش از 40 تن از بنى هاشم در آن شرکت داشتند، رسول 
به اسالم، فرمود: کدام  آنان  خدا  ضمن فراخواندن 

ىک از شما مرا در اىن امر ىارى مى کند تا برادر، وصى و 
جانشىن من باشد؛ جـز علـى  هىچ کس حماىت خـود 
را از دعـوت پىامبر  اعالم نکرد. پس از اىن ماجرا 
پىامبر   رسالت خود را با شعار توحىد بر بلندى هاى 
و  قوم  مشرکانٔه  باورهاى  آشکارا  و  نمود  اعالن  صفا 
تقبىح کرد. اشراف و رؤساى  نىاکان را  سنت هاى غلط 
مکه به دشمنى با او برخاسته، ابتدا از طرىق تطمىع و سپس 
از راه تحقىر و تهدىد کوشىدند تا او را از ادامٔه دعوتش باز 
دارند. به رغم آنکه ابوطالب در دفاع از پىامبر مّصر بود، ولى 
مشرکان از آزار پىامبر  دست برنداشتند و پىروانش را تا 
سرحد مرگ شکنجه کردند. ىاسر و سمىه )نخستىن شهداى 

مسلمان( بر اثر همىن شکنجه ها به شهادت رسىدند. 

دشمنان پىامبر  براى مبارزه با پىشرفت اسالم وکاستن از محبوبىت روزافزون پىامبر  در مىان 
مردم، شىوه هاى مختلفى را به کار بستند. از جمله نضر بن حارث قرآن را مجموعه اى از قصه ها و افسانه هـاى 
کهن معرفـى و تـالش کـرد با نقل افسانه هاى اىرانـى از جـاذبٔه قـرآن بکـاهد. ولىد بن مغىره، پىامبر  را به 
جادوگرى متهم کرد، عـاص بن وائل کوشىد پىامبر  را به دلىل آنکه پسر نداشت تحقىر کند، ابولهب 

پىغمبر  را دروغگو نامىد و کسان دىگرى چون ابوجهل نىز از هىچ آزارى فروگذارى نکردند.

یک توضىح

ىافتن  دنبال  به  پىامبر  حبشه:  به  مهاجرت 
پاىگاهى براى انتشار آىىن اسالم، نجات پىروان خوىش، 
آنجا  پادشاه  فرستاد.  حبشه  به  را  مسلمانان  از  گروهى 
از  گروهى  مشرکان  بود.  معروف  دادگرى  به  نجاشى 
جمله عمروعاص را براى بازگرداندن مهاجران به حبشه 
فرستادند، اما نجاشى که به حسن خلق و آداب ستوده و 
باورهاى توحىدى پناهندگان مسلمان احترام مى گذاشت، 

از تسلىم آنان خوددارى ورزىد. 

مسلمانان:  اجتماعى  و  اقتصادى  محاصرۀ 
مشرکان پس از ناکامى در بازگرداندن مسلمانان از حبشه، 
تصمىم گرفتند از طرىق محاصرٔه اقتصادى و اجتماعى، 
پىامبرو  و پىروانش را از پاى درآورند. پىامبر  و 
ىاران با وفاىش به منظور بى اثر ساختن اىن توطئٔه مشرکان 
به دره اى در مىان کوه هاى مکه موسوم به »شعب ابوطالب« 
فشارهاى  سخت ترىن  سال  سه  مدت  به  آنان  بردند.  پناه 
روانى و معىشتى را تحمل کردند. گرچه پاىدارى و مقاومت 



  97  

مسلمانان، سرانجام مشرکان را وادار به رفع محدودىت 
کرد، اما تنها چند هفته پس از آن، وفات خدىجه و ابوطالب 
مؤثرترىن پشتىبانان پىامبر   موجب اندوه فراوان او و 

پىروانش گردىد١.
پس  پىمان عقبه، زمىنه ساز هجرت به مدىنه: 
از خــاتمٔه محـاصره، آزار مشرکــان مـکــه نسبت بــه 
پىامبر   بىشتر شد و او ناچار گردىد تالش هاىش را به 
ماه هاى حرام به وىژه اىام حج محدود سازد. آن حضرت 
در مراسم حج، رؤسا و بزرگان قباىل عرب را که براى 
زىارت کعبه به مکه مى آمدند به آىىن اسالم فرا مى خواند. 
ىازدهم بعثت، شش تن از بزرگان  اىام از سال  در همىن 
شهر ىثرب )مدىنه بعدى( بـه اسالم اىمان آوردند و عـامل 
انتقال اولىٔه اسالم به آن شهر شدند. سال بعد، شش تن 
دىگر با آنان همراه گـردىدند و در محلـى مـوسوم بـه عقبه 
بـا پىامبر   پىمان بستند که به خداوند شرک نورزند، 
دزدى نکنند، فرزندان خود را نکشند و در کارهاى خىر از 
رسول خدا فرمان برند. اىن پىمان که به عقبۀ اول معروف 
شد، چنان زمىنٔه گسترش اسالم را در ىثرب فراهم ساخت 
که در سال سىزدهم بعثت هفتاد تن از بزرگان آن شهر در 

»آنان که به دل اىمان آوردند و در راه خدا 
جهاد  جان هاىشان  و  مال ها  با  و  کردند  مهاجرت 

نمودند، نزد پروردگار جاىگاهى رفىع ىافتند« 
                                        )توبه/ آىۀ20(

١ــ به اىن دلىل سال دهم بعثت را عام الحزن )سال اندوه( گوىند.

عقبه، پىمان دىگرى با پىامبر   منعقد کردند که به پىمان 
عقبۀ دوم  معروف شد. براساس آن پىمان، اهالى ىثرب تعهد 
کردند از پىامبر اسالم  و ىارانش چون کسان خوىش 
پشتىبانى کنند و رسول خدا را در برابر دشمنانش ىارى 
دهند. به اىن صورت زمىنٔه مهاجرت تارىخى پىامبر اسالم 

و پىروانش از مکه به ىثرب فراهم آمد. 
واپسىن  در   : پىامبر  کشتن  براى  توطئه 
روزهاى پىش از هجرت پىامبر   به مدىنه، مشرکان به 
پىشنهاد ابوجهل تصمىم گرفتند به صورت گروهى و در 
تارىکى شب به منزل رسول خدا  هجوم برند و او را 
به قتل برسانند. پس از آنکه پىامبر  از توطئٔه مشرکان 
آگاهى ىافت، على   جان برکف در بستر او خوابىد تا 

رسول خدا آسوده به ىثرب هجرت کند. 
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پرسش های نمونه

1ــ زندگى قبىله اى چه وىژگى هاىى داشت؟
2ــ دربارهٔ اسامى و اصطالحات زىر توضىح دهىد.

الف( حنفا                   ب( بىعت عقبٔه اول                ج( الّسابقون
3ــ در دوران پىش از اسالم چه دىن هاىى در شبه جزىرهٔ عربستان راىج بود؟

4ــ علت و چگونگى مهاجرت مسلمانان را به حبشه توضىح دهىد.
5ــ چه جرىانى زمىنه ساز هجرت پىامبر  و مسلمانان به ىثرب شد؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ با مراجعه به قرآن ىا نهج البالغه دربارٔه اوضاع شبه جزىرهٔ عربستان پىش از اسالم مطلبى تهىه کنىد.
2ــ آىا تاکنون فىلم »محمد رسول اللّه« را دىده اىد؟ کدام قسمت آن را در ارتباط با تارىخ اعراب و اسالم تا زمان 

هجرت حضرت محمد  به ىثرب جالب تر مى دانىد؟ چرا؟
3ــ با مراجعه به کتاب هاى تارىخى، دربارٔه انگىزه و اهداف سپاهىان ابرهه از حمله به مکه و تصمىم به تخرىب 

کعبه مطلبى تهىه کنىد.
4ــ قرآن مجىد وىژگى هاى جامعٔه عربى قبل از اسالم را خصوصىات جاهلىت نخستىن معرفى مى کند، با تطبىق 
شراىط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى آن دوره با جوامع بعدى در جهان )حتى دوران معاصر(، دربارٔه تحقق دوبارٔه 

جوامع جاهلى مطلبى تهىه کنىد.
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تفاوت های مکه و مدینه در مواجهه با اسالم 
با مقایسٔه شرایط اجتماعی،  اقتصادی و فرهنگی مکه 
و مدینه می توان به دالیل واکنش متفاوت مکه و مدینه در 
مقابل پیام اسالم و تفاوت  دامنٔه موفقیت پیامبر  در 

دو شهر یاد شده پی برد. 
مکه: در این شهر فاصلٔه معناداری میان دو طبقٔه 
حاکم و فرمانبر وجود داشت. طبقٔه حاکم که متشکل از 
تمام  بود،  خاندان ها  و  قبایل،  تیره ها  ،  عشیره ها  رؤسای 
قدرت و ثروت جامعه را در اختیار داشت. این گروه برای 
حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود اسالم و آموزه های 
آن را نمی پذیرفت؛ طبقٔه فرمانبر و زیردست، شامل تودٔه 
مردم و بردگان، نیز اگر چه قبول اسالم را داروی دردهای 
تاریخی خود می دانست، اما جز تحمل مشقت و شکنجه، 

راهی برای حمایت از اسالم و رسول خدا  نمی یافت. 
این عوامل پیشرفت اسالم را در مکه کُند و ادامٔه حضور 
پیامبر   و مسلمانان را در آن شهر بی فایده کرده بود. 
مدینه: شرایط اجتماعی و اقتصادی مدینه با مکه 
و  دامداری  کشاورزی،  اقتصاد  داشت.  تفاوت  کامالً 
پیشه وری ُخرد در یثرب موجب شکل گیری طبقٔه متوسط 
نسبتاً قدرتمندی شده بود که می توانست بر سرنوشت شهر 
خود اثر گذار باشد؛ از سوی دیگر جنگ و ستیز طوالنی دو 
قبیلٔه اوس و خزرج در یثرب، عموم مردم را چنان خسته 
کرده بود که برای پایان یافتن چنین نزاع هایی لحظه شماری 
می کردند. بی تردید تعالیم اسالم بهترین پاسخ به این نیاز 

عمومی تلقی می شد. 

هم
ازد

س ی
در

١١

اسالم در مدینه

مقدمه
در درس گذشته با زندگی پیامبر  و کوشش های او در سیزده سال نخست دوران بعثت آشنا 

شدید. در این درس با مهم ترین حتوالت نهضت اسالم در ده سال پایانی حیات رسول خدا پس از مهاجرت 

به یثرب ــ که از آن پس مدینه نامیده شد ــ آشنا می شوید.
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مهم ترین اقدامات پیامبر     پس از مهاجرت به مدینه
1ــ تأسیس مسجد؛ پایگاهی عبادی و اجتماعی: 
مدینه دستور  به  ورود  بدو  در  پیامبر    اقدام  نخستین 
نبوی فقط محل  ساخت مسجد بود. مسجد در اجتماع 
عبادت، عرضه و ابالغ آیات الهی نبود؛ بلکه اصلی ترین مرکز 
مدیریت و اعمال حاکمیت پیامبر   بر جامعه تلقی می شد. 

پیامبر   در طول سال های زندگی اش در مدینه، همٔه امور 
اساسی جامعه را در مسجد سامان می داد؛ مواردی نظیر: 
آموزش و تربیت، قضاوت و داوری، مشورت و تصمیم گیری 
دربارهٔ مسائل مهمی چون جنگ و صلح، پذیرفتن نمایندگان 
سایر قبایل و مناطق و حتی تجهیز و تعلیم سپاهیان. شرکت 
ـ اعم از مهاجرین )مسلمانان مکی( و انصار  عموم مسلمانانـ 

مسجدالنبی

یک توضیح

در انتظار یک پیامبر 

یهودیان که جمعیت قابل توجهی از ساکنان یثرب را تشکیل می دادند، در کتاب های کهن دینی خود خوانده 
بودند که آخرین پیامبر  الهی در میان فرزندان ابراهیم مبعوث می شود و در مقابل کفار و مشرکان به پیروزی 
نهایی می رسد. آنان ظهور این پیامبر را در میان خود پیش بینی می کردند و هرگاه مورد آزار اوس و خزرج قرار 
می گرفتند، آنها را تهدید می کردند که پیامبر خاتم در میان ما برانگیخته می شود، ما به او ایمان آورده، بر شما 
مسلط خواهیم شد. به همین دلیل مردم یثرب پیش از ظهوراسالم، نسبت به احتمال بعثت پیامبر  آمادگی 
ذهنی داشتند، اما یهودیان که خود در ایجاد این آمادگی دخیل بودند به دالیل مختلف از پذیرش اسالم سر باز 

زدند؛ از جمله آنکه پیامبر  برخالف تصور آنها از قوم یهود نبود.
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)مسلمانان مدینه( و افراد متعلق به قبایل و تیره های مختلف، 
ـ در ساخت مسجد، نخستین تمرین  طبقات ثروتمند و فقیرـ 
برای فراموش کردن اختالفات گذشته و تفاوت های ظاهری 
میان مردمی بود که پیش از آن به چشم رقیب یا بیگانه به 

یکدیگر نگاه می کردند. 
2ــ بـرقـراری اخـوت دینی بـه جای تعصب 
قومی: نه تنها سابقٔه طوالنی عداوت و اختالف قومی و 
قبیله ای مردم مدینه را رنج می داد؛ بلکه رقابت میان آنها 
با ساکنان مکه نیز بی سابقه نبود، به عالوه سابقٔه اختالفات 
طبقاتی و اجتماعی میان مهاجران هم آشکار بود. وجود 
چنین زمینه هایی از تفرقه و پراکندگی می توانست به سرعت 
باعث شکل گیری مناقشات غیرقابل مهار در جامعٔه نوپای 
اسالمی شود. پیامبر   بالفاصله پس از ساخت مسجد 
در حرکتی بی سابقه مسلمانان را دو به دو با هم برادر و 
نسبت به هم مسئول و متعهد اعالم کرد و به این صورت از 
بروز بسیاری از اختالفات احتمالی در جامعٔه تازه تأسیس 
نبوی جلوگیری نمود. پیامبر   در انعقاد آخرین حلقٔه 
برادری، علی   را برادر خود در دنیا و آخرت اعالم 

کرده، با او عقد اخوت بست. 
3ــ انعقاد پیمان همزیستی مسالمت آمیز: در 
بدو ورود پیامبر   به مدینه افرادی با عقاید متضاد اعم 
از مسلمان، یهودی و حتی بت پرست در آن شهر حضور 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

از جملۀ کسانی که با هم عقد اخوت بستند حمزه، 

عموی پیامبر و زید، غالم آزاد شدۀ ایشان بود. این عقد 

چنان برای مسلمانان گرامی بود که حمزه وصیت کرد 

زید از او ارث ببرد. به نظر شما چه نکته ای در برادری 

میان این دو می توانست مورد نظر پیامبر باشد؟

داشتند. بنابراین، ایجاد اتحاد سیاسی و اجتماعی میان همٔه 
قبایل، گروه ها و جریان های فکری و مذهبی برای ایجاد 
دشمنان  مقابل هجوم  در  از شهر  دفاع  و  داخلی  امنیت 
خارجی ضروری بود. بر این اساس با درایت پیامبر   
پیمان  نامه ای تدوین شد و مورد پذیرش همگان قرار گرفت. 
مطابق این پیمان نامه که همچون بخشی از قانون اساسِی 
نخستین حکومت اسالمی شمرده می شود، تمام گروه های 
ساکن مدینه از جمله مسلمانان و یهودیان ملتزم گردیدند که 
ضمن برخورداری از آزادی در عقاید و اعمال مذهبی، 
حرمت عقاید و باورهای دینی دیگران را نگاه دارند، از 
دشمنی با هم بپرهیزند و به دشمنان یکدیگر یاری نرسانند. 

حضرت ابراهیم پیامبر

اسماعیلاسحاق

فرزندان اسماعیلیعقوب

قریشپسران یعقوب )بنی اسرائیل(

پیامبر اسالم
جمله  از  بنی اسرائیل  انبیای 
حضرت موسی    و حضرت 

عیسی   و قوم یهود

دشمنان و دشمنی ها
با وجود آنکه مدینه می توانست پایگاهی مطمئن و امن 
برای رشد و توسعٔه اسالم باشد، اما پیامبر  و مسلمانان 
باید خود را برای مقابله با انواع مخالفت ها و دشمنی ها 

آماده می کردند. دشمنان اصلی عبارت بودند از: 
الف( مشرکان: گرچه مسلمانان از مکه دور شده 
بودند؛ اما هنوز دالیل فراوانی برای خصومت و تقابل میان 
پیامبر    آنان ومسلمانان وجود داشت.بـه همین دلیل 
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نتیجۀ جنگ دلیل بروز جنگ طرف مخاصمه زمان وقوعنام جنگ ردیف

مشرکان مکه سال ٢ قبدر ١
تالش برای بازپس گیری اموال مسلمانان مکه 
که پس از هجرت آنان توسط قریش مصادره 

شده بود.

پیروزی قاطع مسلمانان و کشته 
شدن قریب 70 تن از مشرکان

مشرکان مکهسال ٣ قاحد٢
دفاع در مقابل حملٔه سپاه مکه به شهر مدینه 
که قصد جبران شکست خود در جنگ بدر 

را داشت.

شکست مسلمانان به دلیل سرپیچی 
از  مسلمان  جنگجویان  از  تعدادی 

دستور پیامبر 

٣
خندق 

)احزاب(
سال ٥ ق

مشرکــان مـکـه و سایر 
آنــان و  قـبایل هم پیمان 
برخی گروه های یهودی

و  گروه ها  که  سپاهی  حملٔه  مقابل  در  دفاع 
راه  به  اسالم  نابودی  برای  هم پیمان  احزاب 

انداخته بودند.
شکست احزاب

٤
جنگ های 

متعدد با 
یهودیان

سال های ٦ و 
٧ ق

گــروه هــای  و  قـبـایـل 
مختلف یـهـودیـان مدینه 
)بنی قریظه، بنی مصطلق، 
قلعٔه  اهالی  و  بنی نضیر( 

خیبر

و  اهـانت هــا  پیمان  شکنی هـــا،  بــه  پاسخ 
خیانت های آشکار و پنهان یهودیان که مستقالً 
یا با همدستی مشرکان بر ضد مسلمانان مرتکب 

شده بودند.

شکست یهودیان

مشرکان مکهسال ٨ قفتح مکه٥
پاسخ به پیمان شکنی مشرکان نسبت به مفاد 
صلح حدیبیه و حمله به هم پیمانان مسلمانان

پیروزی مسلمانان

مشرکان هوازنسال ٨ قحنین٦
دفاع در مقابل حملٔه قبایل بت پرستی که پس 
با اسالم هم پیمان  از فتح مکه، برای مبارزه 

شده بودند.
شکست مشرکان

سپاهیان ُبصریسال ٨ قموته ٧
پاسخ به قتل ناجوانمردانٔه سفیر پیامبر توسط 
حاکم بصری که نوعی اعالن جنگ محسوب 

می شد.

سپاه  فرماندهان  از  تن  سه  شهادت 
اسالم  و شکست مسلمانان

کار به برخورد نظامی نکشید.واکنش به تحرکات نظامی رومیان در مرزهاسپاهیان رومسال ٩ قتبوک٨

در طول مدت ده سالٔه حیات خود در مدینه بارها ناچار به 
کشمکش و درگیری با مشرکان به خصوص مشرکان مکه 
گردید. برخالف آنکه دشمنان اسالم در طول تاریخ تالش 
کرده اند مسلمانان را گروهی جنگ  طلب  معرفی کنند که 

از راه خونریزی به توسعٔه باورهای دینی خود پرداخته اند؛ 
عـصر  نبردهـای  از  یک  هیچ  کــه  است  آن  تاریخ گـواه 
پیامبر    جنبٔه تهاجمـی نداشته و تنها واکنش دفـاعـی 

مقتضی در برابر تهاجم دشمنان اسالم بوده است. 

١ــ بررسی دالیل بروز این جنگ ها نشان می دهد که مسلمانان هرگز آغاز کنندٔه جنگ نبوده اند و پیامبر از جنگ به عنوان ابزاری برای تحمیل اسالم استفاده نکرده است.

مهم ترین جنگ های مسلمانان در طول سال های استقرار پیامبر  در مدینه١ 
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ب( یهودیان: یهودیان اهل کتاب و یکتاپرست به دلیل 
برخورداری از بیشترین وجوه اشتراک با مسلمانان می بایستی 
هم پیمانان  حداقل  یا  اسالم  به  آورندگان  ایمان  نخستین  از 
مسلمین باشند؛ اما عواملی چند، موجب بروز و تداوم دشمنی 

و مسلمانان شد، از جمله آنکه:  آنها با پیامبر 
1ــ اسالم سلطٔه فرهنگی یهودیان بر اعراب بی سواد 

و جاهل را شکست. 
2ــ به خطر افتادن ارتباط تجاری با مکه و اعالم 
حـرمت ربـاخــواری در اسالم، منافع کــالن اقتصادی 

یهودیان را محدود کرد.
رفتار مسالمت جویانٔه پیامبر   و مفاد پیمان نامٔه 
باز  با مسلمانان  ابراز دشمنی  از  نیز یهودیان را  اجتماعی 
نداشت. آزار روحی و تحقیر مسلمانان، خیانت به مسلمین 
از طریق همدستی با مشرکان و جاسوسی برای آنان و حتی 
جنگ رو در رو با مسلمانان، از جمله رفتارهای خصمانٔه 
برای  آغاز  در  پیامبر   بود.  اسالم  دین  پیروان  با  آنان 
حفظ رابطٔه مسالمت آمیز با یهودیان، دشمنی های آنان را 
یهودیان  لجاجت  و  حسادت  تداوم  اما  می گرفت؛  نادیده 
نسبت به مسلمانان این رابطه را خدشه دار ساخت. تغییر 
رابطٔه  این  نشانٔه  کعبه  به  بیت المقدس  از  مسلمانان  قبلٔه 
کشید،  نظامی  برخورد  به  کار  سرانجام  بود.  آسیب دیده 
برخی از یهودیان کشته شدند و بقیه ناچار به ترک منطقه 
اسالم  هم  یهود  دین  پیروان  از  شماری  البته  گردیدند. 
آوردند. این در حالی بود که رهبران مسیحی شبه جزیرٔه 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

به نظر شما چرا دشمنان اسالم این همه تالش 

کرده اند ثابت کنند اسالم، دینی پر از خشونت است 

و با تکیه بر شمشیر گسترش یافته است؟

عربستان، اگر چه از راه گفت وگو و مباحثه با پیامبر  
به نتیجه نرسیدند و اسالم را نپذیرفتند، اما ضمن مصالحه 
با رسول خدا  و قبول تعهداتی در مقابل مسلمانان، از 
امنیت پایدار برخوردار شدند و مانند یهودیان به کشمکش 

و دشمنی مدام با مسلمانان نپرداختند. 

فکر کنید و پاسخ دهید: 
مسلمانان ابتدا به سوی بیت املقدس که قبلۀ 

یهودیان بود مناز می خواندند، اما پس از آنکه یهودیان 

این مسئله را نشانۀ ضعف و وابستگی مسلمانان تلقی 

کردند، در سال 2    ق خداوند دستور تغییر قبله به جانب 

قبلۀ  بودن  مشترک  شما  نظر  به  کرد.  صادر  را  کعبه 

مسلمانان و یهودیان چه پیامی داشت؟ و تغییر قبله 

چه هدفی را دنبال می کرد؟

به  یثرب  اهالی  از  ثروتمندی  اقلیت  منافقان:  ج ( 
شکل  مدینه  در  را  نفاق  جریان  عبداللّه بن ابی،  رهبری 
دادند. آنان چون وابسته و یا تحت تأثیر اشرافیت حاکم 
بر مکه بودند، عمالً به نوعی تشکیالت مخفی علیه مسلمین 
تبدیل شدند. منافقان برخالف باطن بی ایمانشان در ظاهر 
خود را مسلمان معرفی می کردند. به همین دلیل رویارویی 
و درگیری با آنها حتی از مواجهه با مشرکان یا یهودیان 
پدیدٔه  متوجه  را  مسلمانان  آیاتی  در  قرآن  بود.  سخت تر 
نفاق و خطر منافقان کرد. پیامبر  برای حفظ آرامش 
اجتماعی همواره با سعٔه صدر، آزار و دشمنی منافقان را 
نفع دشمن،  به  تحمل می کرد. جاسوسی و شایعه پراکنی 
ایجاد  کارزار،  هنگامٔه  در  مسلمانان  روحیٔه  تضعیف 
 ، اختالف در میان آنها و کـارشکنی در مقابل پیامبر 
از جمله شیوه های منافقان برای آسیب رساندن به جامعٔه 

اسالمی بود.
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تقویت پایگاه اسالم
گرچه درگیری های مستمر مسلمانان با دشمنانشان باعث 
لطمات جانی و مالی زیادی به جامعٔه نوپای اسالمی شده بود؛ 
آنان از یکسو موجب تقویت ایمان و  اما پیروزی های مکرر 
اعتماد به نفس مسلمانان گردید و از سوی دیگر قدرت آنان را 
در نگاه دشمنانشان آشکار کرد. پیروزی در جنگ احزاب، 
محسوب  منطقه  در  کفر  و  شرک  اتحادیٔه  فروپاشی  و  تزلزل 
می شد؛ اخراج یهودیان پیمان شکن از مدینه، حضور نمایندگان 
پیامبر  به عنوان مبلغان اسالم در میان قبایل مختلف عرب و 
پذیرش این دعوت از جانب برخی از آنان، گواه برتری و اقتدار 
مدینه در شبه جزیرٔه عربستان بود. به عالوه در طول این سال ها 
با نزول آیات قرآن، به تدریج احکام شرعی متناسب با نیازهای 
جامعه اسالمی عرضه گردید و ساختار شریعت اسالمی شکل 

منظم و منسجمی به خود گرفت.

صلح حدیبیه، پیروزی آشکار
بـه همراه  گرفت  تصمیم  6  ق  سال  در  پیامبر   
نه به قصد جنگ، بلکه برای زیارت  گروهی از مسلمانان 
این  در  پیامبر   موفقیت  شود.  مکه  عازم  خدا  خانٔه 
سفر به معنای پایان سلطٔه بت پرستی و شرک در شبه جزیرٔه 
عربستان بود. بنابراین، سران مشرک مکه در مقابل چنین 
و  مکه  به  مسلمانان  ورود  مانع  و  کردند  مقاومت  اقدامی 

زیارت خانٔه خدا شدند. به رغم آنکه مسلمانان لباس احرام 
آنان  نیام، سالحی همراه  به تن داشتند و جز شمشیری در 
نبود، اما در بیعتی دوباره با رسول خدا  بر پشتیبانی 
از او تا پای جان تأکید کردند. با تمایل پیامبر  به پرهیز 
از رویارویی نظامی، سرانجام مذاکرٔه نمایندگان دو طرف به 
انعقاد قراردادی انجامید که به مناسبت محل تنظیم آن به 
معروف شد. اصلی ترین مادٔه این صلحنامه،  صلح حدیبیه 
توافق بر ده سال متارکٔه جنگ میان مکه و مدینه و هم پیمانان 
آنها بود. براساس این توافق نامه مسلمانان در آن سال از 
ورود به مکه صرفنظر می کردند؛ اما سال بعد مشرکین چند 
روز از شهر مکه خارج می شدند تا مسلمانان با آرامش و در 
فضایی معنوی خانٔه خدا را زیارت کنند. مهم ترین پیامد این 
پیمان، شکل گیری مناسبات منطقه ای و جهانی مسلمانان و 

گسترش دامنٔه تبلیغات اسالم بود.

ابالغ جهانی دعوت اسالم
متارکٔه  از  آمده  فراهم  امنیت  و  آرامش  سایٔه  در 
جنگ،در سال 7 ق١پیامبر   سفیران خود را به فراسوی 
مرزهای شبه جزیرٔه عربستان فرستاد و رسالت خویش را 
جهانی کرد. رسول خدا   نامه هایی به سران کشورها 
تعداد  کرد.مورخان  دعوت  اسالم  به  را  آنان  و  نوشت 
امپراتور  هرقل،  نوشته اند.  مورد  شش  تا  را  نامه ها  این 
المقدس دریافت  بیت  نامٔه رسول خدا را در  روم شرقی 
کرد، بعضی از مورخان نوشته اند که وی در باطن اسالم 
را پذیرفت، ولی از ترس عوام و یا برای حفظ قدرتش، آن 
را علنی نکرد. مشهور است که خسرو پرویز در تیسفون 
نامٔه پیغمبر  را پاره کرد و پیامبر او را نفرین نمود. 
گرامی  را  فرستادٔه رسول خدا  نیز  مقوقس، حاکم مصر 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

نفاق  پدیدۀ  ظهور  اجتماعی  عوامل  شما  نظر  به 

چیست؟

چرا نفاق در مدینه بیشتر از مکه بروز کرد؟

١ــ برخی این رویداد را در اواخر سال 6 ق دانسته اند.



  105  

داشت و او را با هدایایی روانه ساخت.١ 
از دریافت  این کشور ها پس  یا مردم  گرچه سران 
 ، نامه ها یکباره اسالم نیاوردند، اما این اقـدام پیامبر 
ضمن انتقال پیام اسالم به آن مناطق، توان حکومت نوپای 
قدرت های  مهم ترین  دادن  قرار  مخاطب  در  را  اسالمی 

جهان آن روز نشان می داد.
فتح مکه، گشودن مهم ترین پایگاه بت پرستی: 
نظامی،  پراکندٔه  تحرکات  با  مکه  مشرکان  ق   8 سال  در 
پیامبر    در  کردند.سکوت  نقض  را  حدیبیه  پیمان نامٔه 
مقابل نقض آشکار مفاد صلح نامه می توانست به جسارت 
اقتدار مسلمانان  و  بینجامد  تکرار چنین حوادثی  و  آنها 
بنابراین،  انـدازد.  بـه خطر  را  اسالمـی  جامعٔه  امنیت  و 
پیامبر  سپاهی بزرگ فراهم آورد و عازم مکه گردید. 
رسول اکرم  بـه مـالحظٔه حرمت مکه بـه عنوان شهر 
امن الهی تمایل داشت فتح آن شهر بدون خونریزی انجام 
گیرد. مشرکان نیز با مشاهدٔه عظمت و قدرت سپاه اسالم، 
از مقاومت در برابر مسلمانان مأیوس گشته، به ناچار تسلیم 
اقتدار وارد مکه  و  آرامش  با  بنابراین، مسلمانان  شدند. 
گردیدند و ابوسفیان سرکردهٔ مشرکان به ناچار اسالم آورد. 
فتح مکه یک فتح نظامی ساده نبود، این واقعه اوج رأفت و 
کرامت انسانی پیامبر  و مسلمانان را به نمایش گذاشت. 
رسول خدا  در کمال قدرت و صالبت نظامی، مردم 
شهری را بخشید که بیست سال با او جنگیده، یارانش را 
شکنجه کرده یا به شهادت رسانده بودند و حتی از تکه تکه 
کردن اجساد شهدای مسلمان نیز خودداری نکرده بودند. 
درون  در  مکی  نومسلمانان  جذب  منظور  به  پیامبر  
جامعٔه اسالمی به آنها اجازه داد تا سپاه اسالم را در غزؤه 

حنین٢ که اندکی بعد از فتح مکه اتفاق افتاد، همراهی کنند 
و حتی جهت تألیف قلوبشان سهم بیشتری از غنایم را به 

آنان اختصاص داد.

فکر کنید و پاسخ دهید: 

»انتم  تعبیر  با  پیامبر   مکه،  فتح  از  پس 

مورد  را  قریش  سران  آزادشدگانید(  )شما  الطلقاء« 

کربال،  حماسۀ  از  پس  داد.  قرار  خود  اغماض  و  عفو 

حضرت زینب  ، یزید را با عنوان »یا بن الّطلقاء« 

)ای  پسر آزادشدگان( خطاب کرد. به نظر شما حضرت 

را  هدفی  چه  تعبیر  این  از  استفاده  با  زینب  

دنبال می کرد؟

١ــ گفته اند که نجاشی، حاکم حبشه، نیز اسالم آورد و فرزند خود را به همراه جمعی برای اظهار دوستی روانٔه مدینه کرد، ولی همگی در دریا غرق شدند و به مقصد نرسیدند.
در نبرد شرکت نمی کرد و فرماندهی سپاه  ٢ــ غزوه به نبردهایی گفته می شد که پیامبر  شخصاً در صحنٔه جنگ حضور داشت و سپاه را فرماندهی می کرد. اما اگر پیامبر 

را به شخص دیگری می سپرد، آن نبرد را سریه می گفتند.

پس از فتح مکه مسلمانان ناچار به انجام اقدامات 
نظامی دیگری نیز شدند که یا مانند غزوهٔ حنین برای از میان 
بردن آخرین سنگر های فتنه و توطئه در داخل شبه  جزیره 
برای فرونشاندن تحرکات  مانند غزؤه تبوک که  یا  بود و 

سپاه روم در مرزهای شمالی انجام شد.

دستاورد های اسالم و کارنامۀ پیامبر 
، عامل  ظهور اسالم و 23 سال تالش پیامبر 
و  اجتماعی  و شرایط  اخالق  اندیشه،  در  اساسی  تحول 
از  برخی  گردید.  اقوام  دیگر  و  اعراب  زندگی  سیاسی 

دستاوردهای مهم حرکت پیامبر  عبارت اند از: 
1ــ اصالح عقاید و اندیشه ها: از میان رفتن 
شرک و عقاید خرافی، شکل گرفتن باوری عمیق و اصیل 
به توحید و برخورداری از شریعتی الهی، کامل و ماندگار، 

اساسی ترین دستاورد حرکت الهی پیامبر  بود.
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2ــ عرضۀ الگویی اخالقی: پیامبر  در تمام 
مسلمانان،  معنوی  و  روحی  پاالیش  به  رسالتش  دوران 
تقویت روحیٔه اتحاد و برابری، زدودن کینه  های جاهلی، 
نفی روحیٔه خشونت و جنگ طلبی و تبلیغ رأفت و یکدلی 

در جامعه اهتمام ورزید.
امتیازات  نفی  اجتماعی:  عدالت  تحقق  3ــ 
و  قومی  مالک های  اجتماعی،  تبعیض  انواع  طبقاتی، 
و  عمل  ایمان،  بر  صرف  تأکید  و  اقتصادی  ارزش های 
اخالق به عنوان معیار برتری و کرامت در جامعه  اسالمی، 
پیامبر  قرار  بود که همواره مورد توجه  نکتٔه مهمی 
قومی  اشرافیت  و  قبیلگی  رسومات  نتیجٔه  در  داشت؛ 
تضعیف گشت، تفاوت میان عرب و عجم، سیاه و سپید، 

زن و مرد در جایگاه انسانی و حقوق اجتماعی کنار گذاشته 
شد و حتی بردگان یا افراد فاقد جایگاه اجتماعی در عصر 

جاهلیت، از حقوق اساسی برخوردار گردیدند.
4ــ ارتـقـای سطح دانش و معرفت عمومـی: 
کمال  و  دانش  جست وجوی  و  سواد  تحصیل  به  تشویق 
علمی، آن هم در جامعه ای که تا چندی پیش از آن به جهالت 
و نادانی شهرت داشت، از افتخارات نهضت اسالم است.  
5 ــ فراهم آمدن زمینۀ ظهور یک تمدن بزرگ 
کـردار  و  گفتار  قــرآن،  آمـوزه هـای  مجموع  جهانی: 
پیامبر  و پیشوایان دین زمینه ساز شکل گیری تمدن 
اسالمی شد.پویایی، زایندگی و جهانی بودن، ویژگی های 

اصلی این تمدن است.

یک توضیح

استفاده از هر فرصتی برای گسترش سوادآموزی
گرفته  بردگی  به  یا  اسیران جنگی  ملت ها(،  )وحتی سایر  آن روزگار  اعراب  میان  در  رایج  براساس سنت های 
باید خود فرد یا خویشاوندانش پرداخت می کردند. پس از  یا برای آزادی آنان مبلغی فدیه مقرر می شد که  می شدند 
پیروزی مسلمانان در جنگ بدر، پیامبر  باسواد کردن ده نفر از مسلمانان را فدیه و شرط آزادی اسیران معین کرد. 
این درحالی بود که مسلمانان به شدت تحت فشار مالی بودند و مبلغ دریافتی در ازای آزادی اسرا می توانست به بهبود 

شرایط اقتصادی آنان بسیار کمک کند. 

اسالم  زندگی:  جامع  الگوی  ارائۀ یک  6  ــ 
موفق شد الگویی جامع برای زندگی افراد عرضه کند که در 
آن پرداختن به معنویات مانع استفاده از نعمت های مشروع 
زندگی نگردد و اهتمام به امور روزمره، انسان را از توجه 

به خدا و وظایف دینی اش غافل نگرداند.
اهداف  تحقق  اسالمی:  تأسیس حکومت  7ــ 
دینی، تربیتی و اجتماعی اسالم و نیز دفاع از جامعه ای 
که از همه سو مورد تهدید و دشمنی قرار داشت، نیازمند 

ابزاری کارآمد و برخوردار از قدرت اجتماعی باال بود. 
سیاسی   و  پایگاه  از  مکه  در  گرچه  پیامبر   بنابراین، 
اجتماعی محکمی برخوردار نگردید؛ اما در مدینه حکومتی 
متکی بر اندیشه و محتوای دین بنیان نهاد. این حکومت 
به سرعت قدرت الزم را برای ادارٔه امور داخلی و غلبه 
برای  الگویی  و  آورد  به دست   خارجی  تهدیدهای  بر 

حکومت های اسالمی در دوره های بعد گردید.
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تهدیدهای پیش روی جامعۀ اسالمی در سال های 
پایانی حیات پیامبر 

گرچه پیامبر  طی بیست و سه سال تالش، نتایج 
عظیم و باورنکردنی کسب کرد؛ اما نمی توانست کار را در 
همین نقطه پایان یافته بداند و از مخاطرات و تهدیدهایی 
اسالمی   نوپای  جامعٔه  آیندٔه  متوجه  او  وفات  از  بعد  که 
تهدیدها  و  این مخاطرات  بماند. مهم ترین  می شد، غافل 

عبارت بود از:
1ــ زنده شدن مجدد فرهنگ، عقاید و سنت های 

عصر جاهلی
2ــ درک نادرست دین و عرضٔه تفسیرهای غلط از 

اسالم بنا به انگیزه های اقتصادی و قومی
3ــ تهدیدهای نظامی دشمنان خارجی به ویژه رومیان 
که در سال های پایانی حیات پیامبر  جدی شده بود.

از  منطقه  چند  در  پیغمبری  مدعیان  ظهور  4ــ 
شبه جزیره که درصدد بودند با طرح دعاوی دروغین نبوت، 
قدرت و نفوذی همچون حضرت محمد  کسب کنند.

مسئلۀ جانشینی
گرچه پیامبر تا پایان عمر به برنامه ریزی و تالش 
برای رفع مشکالت و تهدیدهای فوق مشغول بود، اما تنها 
یک اقدام نهایی می توانست تدبیری جدی برای مواجهٔه 

اساسی با همٔه مشکالت جامعٔه اسالمی باشد. اقدام نهایی 
و کارسازی که قرآن از آن به »کامل شدن دین و مأیوس 
شدن کفار« تعبیر کرده است.١ پیامبر  با دوراندیشی 
از نخستین روزهای رسالت به فکر معرفی جانشین خود 
بود. پس از آن نیز در موقعیت های مختلف به این مسئله 
پرداخت که حادثٔه غدیر خم یقیناً مهم ترین این موقعیت ها 
پایان سال  در  از حج  بازگشت  راه  در  پیامبر   بود. 
10ق، قبل از آنکه حجاج پراکنده شوند و هر کدام به راهی 

یک توضیح
فرمانبری از جوان شایسته

با باال گرفتن خطر حمالت نظامی رومیان، پیامبر  در آخرین ماه های زندگی اش دستور داد 
از  برخی  که  در حالی  داشتند،  آن شرکت  در  کارآزموده  مسلمانان  اکثر  که  تجهیز شود  سپاهی عظیم 
اعضای سپاه میانسال و حتی سالخورده بودند، پیامبر  فرماندهی این حرکت مهم و خطیر را به اسامه، 
رزمنده ای غیور و شایسته، اما بسیار جـوان سپرد. این اقدام پیامبر  را مـی تـوان از جملٔه آخرین 
تالش هـای پیامبر برای زدودن آداب و سنن جاهلی دانست که صرفًا بر شیخوخیت )کهنسالی( در 
توزیع جایگاه های مدیریتی تأکید داشت. مقاومت و مخالفت برخی از صحابٔه پیامبر  در مقابل فرماندهی 
اسامه ــ که منجر به تأخیر حرکت سپاه او شد ــ دالیل مختلفی داشت که بقایای اندیشه های جاهلی بود.

١ــ سورٔه مائده/ آیٔه 3.
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بروند، در محلی به نام غدیر خم توقف کرد؛ پس از سه روز 
انتظار بـرای جمع شدن همٔه حجاج در آن محل، رسول 
در یک سخنرانی عمومی، علی بن ابی طالب   خدا 
را به جانشینی خود و رهبری جامعه اسالمی پس از خویش 
، مـردم دسته دسته  تعیین کرد.پس از سخنرانی پیامبر 
بـرای تبریک و اعــالم حمایت از عـلـی شتافتند و با 
او بیعت کردند. رسول خدا در آخرین سخنان خود 

نیز ضمن تأکید بر جدا نشدن قرآن و اهل بیت از یکدیگر، 
بر لزوم تمسک مردم به هر دوی این یادگارهای ارزشمند 

تأکید کرد.
پیامبر  سرانجام در 28 ماه صفر سال 11 ق به 
دیدار حق شتافت و جامعٔه اسالمی در آستانٔه آزمونی بسیار 

بزرگ قرار گرفت.

پرسش های نمونه

1ــ دالیل انعقاد پیمان همزیستی مسالمت آمیز میان ساکنان مدینه را بیان کنید.
2ــ یهودیاِن مدینه برای ضربه زدن به مسلمانان چه کارهایی انجام دادند؟

3ــ منافقان چه کسانی بودند و دست به چه اقداماتی زدند؟
4ــ صلح حدیبیه چرا و چگونه منعقد شد و چه پیامدهایی داشت؟

5ــ روش های پیامبر  را برای استقرار عدالت اجتماعی توضیح دهید.
6ــ راه حل نهایی پیامبر  را برای پایان دادن به همٔه نگرانی ها و مخاطرات پیِش روِی جامعٔه اسالمی توضیح 

دهید.

اندیشه و جست  و جو

1ــ کارکردهای مسجد را در محله، روستا و شهر خود بررسی کنید و آن را با کارکردهای مسجد در عصر 
پیامبر  مقایسه نمایید.

2ــ با مراجعه به قرآن و کتاب های تاریخی، مطلبی دربارٔه مباهلٔه پیامبر  و مسیحیان تهیه کنید.
3ــ دربارٔه رفتار مسلمانان با بازماندگان و اسرای جنگی مطلبی بنویسید و ضمن آن، این رفتارها را با شیوه های 

متداول در جنگ های اعراب، ایرانیان و رومیان پیش از ظهور اسالم مقایسه کنید.
، دربارهٔ شخصیت های  4ــ با مراجعه به کتاب های تاریخی و مطالعٔه تاریخ نبردهای مسلمانان در روزگار پیامبر 
مهم و مطرح در هر جنگ مطالبی تهیه کنید، مثاًل حمزه در بدر و احد، حضرت علی  در خندق و خیبر، جعفر 

طیار در موته و …
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رهبری جامعه پس از پیامبر 
محمد جز فرستادۀ خدا نیست که پیش از او نیز رسوالنی آمده اند، پس اگر مبیرد یا کشته 

شود، شما به روش گذشتگانتان باز خواهید گشت؟   

                                                                                                                                                      )سورۀ آل عمران / آیۀ 144(
هم

ازد
دو

س 
در

١٢

عصر خلفای نخستین

مقدمه
در درس قبل با دستاوردهای عظیم نهضت اسالمی در عصر نبوی آشنا شدید و دربارۀ مشکالت و مسائلی 

که در سال های پایانی زندگی پیامبر ایجاد گردیده بود، مطالبی خواندید. در این درس ضمن بررسی عملکرد 

جانشینان پیامبر    تا شهادت امام علی   ، به مسئلۀ فتوحات مسلمانان در خارج از شبه جزیرۀ  عربستان 

و درگیری ها و جنگ های داخلی جامعۀ اسالمی پرداخته می شود. در پایان نیز دورۀ حساس و پرآشوب خالفت 

کوتاه امام حسن  و دالیل و چگونگی صلح او با معاویه مورد بررسی قرار می گیرد.

بــــه رغــم آنــکـــه پیامبر  در غــــدیر خــم،
کرد،  معرفی  خود  جانشین  عنوان  به  را  علی   امـام 
ادارٔه حکومت  نتواند  آن حضرت  گردید  عواملی موجب 
اسالمی را پس از وفات پیامبر   عهده دار شود. مهم ترین 

این عوامل عبارت اند از:
و  آداب  و  اخالقی  خصلت های  بقایای  1ــ 

شیخوخیت:  رسم  جمله  از  جاهلی،  عصر  رسوم 
و  ریاست  احراز  شرایط  مهم ترین  جمله  از  کهنسالی 
از  تصور  همین  با  برخی  بود،  جاهلی  جامعٔه  فرماندهی 
پذیرش جانشینی علی  که کمتر از 35 سال داشت، 

امتناع کردند.
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یک توضیح

فکر کنید و پاسخ دهید: 

عمر،اسامۀ  روزهای  واپسنی  در  پیامبر   

نظر  گماشت.به  عظیم  سپاهی  فرماندهی  به  را  جوان 

با  ایشان  تصمیم  این  میان  رابطه ای  می توان  آیا  شما 

امام   جـانشینی  بــا  بـرخـی  مخـالفت  بــروز  پیش بینـی 

علی   پیدا کرد؟ 

و  بی نظیر  نقش  کینه توزی:  و  حسادت  2ــ 
ارزندٔه امام علی  برای پیشرفت اسالم در طول دوران 
رسالت پیامبر  و عشق عمیق رسول خدا  نسبت به 
او، حسادت افراد بسیاری را برانگیخته بود؛ گروهی نیز 
به سبب آنکه یک یا چند تن از اعضای خانواده و قبیله اشان 
در جنگ های مختلف به وسیلٔه امام علی کشته شده 

بودند، کینٔه آن حضرت را به دل داشتند.١

١ــ موّرخان تنها تعداد کسانی که با ضربت علی  در جنگ بدر کشته شدند را بیش از ١4تن ذکر کرده اند که حنظله پسر ابوسفیان و برادر معاویه از جملٔه آنان بود.

در غزؤه خندق وقتی عمروبن عبدود از دلیران نامدار عرب از خندق عبور کرد و هماورد خواست، 
هیچ کس از مسلمانان داوطلب رزم تن به تن با عمرو نشد، تا اینکه علی  پیش آمد و گفت: من به 
مبارزٔه او مـی روم. پیغمبر گفت: »این ابن عبدود است« و علی  بـی هیچ تزلزلی پاسخ داد »من هم 
ابن ابی طالبم«. گویند وقتی وی به مبارزٔه عمرو می رفت، پیغمبر گفت: اینک تمام اسالم به مبارزه با تمام 

،علی  را نزد مسلمانان محبوب تر کرد. کفر بیرون شد. این سخنان ستایش آمیز پیامبر 

3ــ رقابت و امتیاز طلبی گروه های مختلف: 
از  یکسو انصار با استناد به خدمات و نقش خود در تأسیس 
را حق خود  و  پیروزی حکومت اسالمی،جانشینی پیامبر
می دانستند، و از سوی دیگر سران قریش مدعی انحصار 
بر آن در  پیامبر در قبیلٔه خود بودند. افزون  جانشینی 
داشت.  وجود  رقـابت  نیز  قـریش  مختلف  تیره های  میان 
پیامبر  از بنی هاشم بود و بسیاری از تیره های دیگر قریش 

مایل نبودند که خالفت نیز در این خانواده استمرار یابد.
4ــ توطئه های پنهان: فتنه های دشمنان دیرینٔه 
ایجاد  فکر  به  لباسی جدید  در  که  ابوسفیان  مانند  اسالم 
اسالم  به  زدن  لطمه  و  مسلمانان  میان  تفرقه  و  اغتشاش 

بودند، به این شرایط خطرناک دامن می زد.
: در حــالـی کــه  انتخاب جــانشین پیامبر 
مراسم  انجام  مشغول  صحابه  از  برخی  و  امام علی  
تدفین پیامبر  بودند، در گوشٔه دیگری از مدینه به نام 
سقیفه بنی ساعده و در پی گفت وگویی کوتاه، اما پر تنش 
بین سران انصار و مـهـاجر، ابوبـکـر با پشتیبانی جّدِی 
عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح به عنوان جانشین رسول 
انتخاب گردید و اعتراض امام علی  و برخی  خدا 
دستور  گرفتن  نادیده  بـه  نسبت  کـه  مسلمانان  از  دیگــر 

پیامبر  ابراز نارضایتی می کردند نیز به نتیجه نرسید.
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خالفت ابوبکر )11ـ13ق(
مهم ترین  کرد.  حکومت  سال  سه  از  کمتر  ابوبکر 

رویدادهای عصر خالفت او عبارت اند از:
دستور  بـه  سپاه  این  اسامه:  سپاه  اعـزام  1ــ 
پیامبر   باید به جنگ با رومیان می رفت، اما حرکت آن 

تا زمان خالفت ابوبکر به تأخیر افتاد.
داخلی:  شورش های  و  مخالفان  سرکوب  2ــ 
گروه هایی از اعراب بادیه نشین با رحلت پیامبر  بار دیگر 
به شرک و بت پرستی بازگشتند. برخی قبایل نیز با امتناع از 
پرداخت زکات به خلیفه بر استقالل خود تأکید می کردند.١ 
نیز  را  نبوت  دروغین  مدعیان  کار  آنان،  با سرکوب  ابوبکر 

یکسره ساخت.
3ــ آغاز فتوحات در مناطق تحت سلطۀ ایران و 
روم: در زمان خالفت ابوبکر جنگ و گریز قبایل عرب در 
مرزهای حکومت ساسانی شدت گرفت. در امتداد سرکوب 
مرتدان، خلیفه به سپاهیان مسلمان دستور داد  در سر حدات 

امپراتوری های ساسانی و روم شرقی جهاد کنند.
این فتوحات ضمن انتشار اسالم در سرزمین های 
جدید، موجب توجه اذهان به خارج از شبه جزیره و حفظ 

آرامش درونی جامعٔه اسالمی می گردید.

گسترش  )13ـ23ق (:  خطاب  بن  عمر  خالفت 
قلمرو اسالمی

ابوبکر قبل از مرگ، عمر بن خطاب را به جانشینی 
در  مسلمانان  گستردٔه  پیروزی های  کرد.  منصوب  خود 
فتح  و  روم  و  ایران  یعنی  روز  آن  مهم  قدرت  دو  با  نبرد 
سرزمین های وسیعی از ایران، شام و مصر مهم ترین رویداد 
عصر خالفت خلیفٔه دوم به شمار می آید. سرعت پیشرفت 

سپاه اسالم در مقابل سپاه پر شمار و مجهز امپراتوری های 
ساسانی و روم معلول عوامل زیر است:

1ــ فشارهای داخلی و نابسامانی های اجتماعی: 
نظام  در  عدالت  از  حداقلی  فقدان  و  تبعیض ها  تشدید 
طبقاتی ساسانیان و ظلم و خشونت امپراتوری روم شرقی 
بر مناطق تحت سلطه اش ) شام، مصر و …(، موجب بروز 
نارضایتی گسترده و احساس نیاز به تغییر و رهایی در مردم 

این مناطق شده بود.
مورد  در  به ویژه  مسئله  این  اسالم:  جاذبۀ  2ــ 
دین   خرافات  به  آغشته  تعالیم  با  را  اسالم  که  ایرانیان 
زردشت و سلطٔه بی حد و حصر موبدان مقایسه می کردند، 

بیشتر صدق می کرد.
3ــ رفتار انسانی و صلح طلبانۀ سرداران سپاه 
اسالم: مردم سرزمین هایی که مورد حملٔه سپاهیان مسلمان 
واقع می شدند، اجازه داشتند با پرداخت مالیاتی تحت عنوان 
جزیه بر دین خود باقی بمانند و در امنیت کامل جامعٔه اسالمی 
قرار بگیرند. ساکنان شهرها و روستاهای زیادی در ایران، 

مصر و شام به این طریق با مسلمانان به توافق رسیدند.

پیامدهای فتوحات
حکومت  قلمرو  گسترش  موجب  فتوحات  اگر چه 
اسالمی و افزایش شمار مسلمانان گردید؛ اما این مسئله 

پیامدهای نامطلوبی نیز داشت. از آن جمله اند:
ـ ارائۀ الگویی ناقص و انحرافی از دینداری:  1ـ
بیشتر افراد سپاه اسالم در دوران فتوحات را بدویان یا اعراب 
نومسلمانان تشکیل می دادند که از تربیت دینی کاملی برخوردار 
نبودند، به این دلیل محتوا و پیام دین اسالم به شکلی ناقص و 

بعضاً تحریف شده در نواحی مفتوحه انتشار یافت.

١ــ این دستٔه اخیر قطعاً مرتد )یعنی بازگشته از دین( نبودند ولی خلیفه تمامی آنها را مرتد قلمداد کرد.
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2ــ تقویت روحیۀ رفـــاه طلبـی و تضعیف 
ارزش های معنوی: با آنکه سادگی رفتار و منش مسلمانان 
اما در  بود،  آنان  پیروزی  پیشروی و  از مهم ترین عوامل 
به  فتوحات  گسترش  پی  در  که  فراوانی  ثروت  درازمدت 
جامعٔه اسالمی سرازیر گردید، بسیاری از مسلمانان را به 

خلیفۀ سوم چگونه انتخاب شد؟
عمربن خطاب پس از آنکه در پی یک سوء قصد مجروح گردید و مرگ خود را نزدیک دید، تصمیم گیری در 
مورد خالفت پس از خود را به عهدٔه شورایی از مسلمانان باسابقه گذاشت. اعضای این شورا عبارت بودند: 
، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحة بن عبیداللّٰه، زبیر بن عوام و سعدابن ابی  از علی بن ابی طالب 
وقاص که در میان آنان، عبدالرحمن بن عوف از حق داوری نهایی برخوردار بود. پس از گفت وگوهایی میان 
اعضا، عبدالرحمن بن عوف، تعهد به رعایت سه شرط را برای خلیفٔه بعدی ضروری دانست: عمل به کتاب 
خدا، پیروی از راه و روش پیامبر  و پیروی از روش شیخین )ابــوبــکـر و عمر(. او ابتدا شرایط خـود را بـه 
علی بن ابی طالب  عرضه داشت. آن حضرت دو شرط نخست را پذیرفت، اما حاضر نشد به رعایت شرط سوم 
متعهد گردد؛ ولی عثمان هر سه شرط را پذیرفت و عهده دار منصب خالفت شد، گرچه به تعهداتش پایبند نماند. 

ـ   35ق( خالفت عثمان بن عفان )24
در دوران عثمان، لشگرکشی و فتوح پیگیری شد 
و سپاه اسالم در ایران، ارمنستان، آسیای صغیر و شمال 
آفریقا پیروزی های چشمگیری به دست آورد. در این زمان 
قدم  اروپا  خاک  به  مسلمان  نیروهای  بار  نخستین  برای 
گذاشتند. نیروی دریایی مسلمانان تأسیس شد و تا جزیرٔه 
قبرس پیش رفت. در ایران نیز یزدگرد سوم در حالی که 
بی کس و یاور مانده بود، به دست آسیابانی در مرو کشته 

شد و حکومت ساسانی منقرض گشت )31 ق(.
از  سوم  خلیفٔه  عثمان:  عملکرد  به  اعتراض 
با سابقه شمرده  از مسلمانان  اگرچه خود  و  بود  بنی امیه 
می شد، اما ضعف او در مقابل زیاده خواهی و منفعت طلبی 
خویشاوندانش، راه را برای سلطه طلبی امویان گشود و 

این خاندان را بر بخش های گسترده ای از سرزمین های 
اموی،  اشرافیت  فزونخواهی  ساخت.  مسلط  اسالمی 
تجمل گرایی و رفاه طلبی مقامات لشکری و کشوری و 
تبعیض های گسترده در جامعٔه اسالمی، کم کم به بروز و 
خلیفه   منتقدان  البته  انجامید.  عمومی  نارضایتی  توسعٔه 
ابوذر غفاری  مانند  برخی  داشتند،  متفاوتی  انگیزه های 
از میان رفتن  یاسر نگران فراموش شدن دین و  و عمار 
سنت هــای نبوی بــودند و بـرخـی مـانند طلحـه و زبیر 
امتیازاتی برابر با اشرافیت اموی می خواستند. به هر حال 
بی توجهی خلیفه به انتقادها و برخورد نادرست اطرافیان 
او با معترضان، منجر به اوج گیری خشم مخالفان و بروز 
شورش عظیمی شد که در نتیجٔه آن خلیفه توسط افرادی 

ناشناس به قتل رسید.

یک توضیح

اندوزی مبتال کرد. وقتی خلیفٔه دوم  ثروت  رفاه طلبی و 
توزیع مساوی درآمدهای عمومی را کنار گذاشت، روحیٔه 
جامعٔه  در  اقتصادی  تبعیض های  با  همراه  مال انـدوزی 
اسالمی تشدید گردید و در دورٔه خلیفٔه سوم بــه اوج خود 

رسید.
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در غزؤه تبوک ابوذر از سپاه اسالم جا ماند. او پس از چند روز، با تحمل مشقت های بسیار 
خود را به سپاه رساند. پیامبر  با مشاهدٔه ابوذر از جای برخاست و او را در آغوش گرفت و فرمود: 
»خوش آمدی ابوذر، خدا تو را رحمت کند، که تنها می آیی، تنها می میری و تنها از خاک برانگیخته  

می شوی«. ابوذر به سبب اعتراض بر عثمان به آبادِی دور افتادهٔ ربذه تبعید شد و همان جا درگذشت.

سوگند بـه کسی کـه دانه را شکافت و جـانداران را آفـرید، اگر انبوه آن جماعت منی بـود 

از عاملان پیمان نگرفته بود که در برابر  را بر من متام منی کرد و خدا  و گرد آمدن آنان حجت 

شکمبارگی ستمکاران و گرسنگی ستمدیدگان خاموشی نگزینند، ریسمان این کار )خالفت( را 

برگردنش می افکندم.                                                          

                                                                                                                                                                )نهج البالغه/ خطبۀ 3(

خالفت علی بن ابی طالب  )35ـ40ق(

یک توضیح

پس از قتل عثمان، مسلمانان بــه امام عـلـی  
اسالمی  بحران زدٔه  جامعٔه  سکانداری  تا  کردند  پیشنهاد 
را عهده دار شود. آن حضرت با توجه به شناختی که از 
مردم زمانٔه خود داشت، ابتدا از قبول آن پیشنهاد سر باز 
زد؛ اما سرانجام به اصرار مردم خالفت را پذیرفت. امام 
استانداران  و  والیان  خود  حکومتی  اقدام  نخستین  در 
ثروت های  عادالنٔه  توزیع  به  و  کرد  عزل  را  عثمان  دورٔه 
احیای  برای  حضرت  آن  تالش  ورزید.  اهتمام  عمومی 
ـ   در  روش حکومتی پیامبر  و توسعٔه عدالت اجتماعیـ 
اجتماعی  ارزش های  با  پنج سال  و  بیست  که  جامعه ای 
ـ با مشکالت و مخالفت های  عصر نبوی فاصله گرفته بودـ 
حرکت های  اصلی  مخالفان  گردید.  روبـه رو  فراوانی 

عدالت طلبانٔه امام علی عبارت بودند از:

1ــ امتیازطلبان: شیؤه مــدیریت و حکــومت 
و نصب های  و عزل  ثروت های عمومی  توزیع  در  عثمان 
برادری  برابری و  سیاسی و نظامی موجب گردید روحیٔه 
دینی عصر نبوی کمرنگ گردیده، افرادی به اتکای سابقٔه 
اسالم،  گسترش  و  توسعه  در  داشتن  نقش  یا  مسلمانی 
خواهان امتیازات اقتصادی و سیاسی ویژه باشند. به عالوه 
کسانی مانند طلحه و زبیر که در شورش علیه عثمان دخالت 
از  خاصی  امتیازات  دریافت  مستحق  را  خود  داشتند، 
امام  رویٔه  پذیرش  به  و حاضر  می دانستند  امام علی  
برای گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی نبودند. آنان 
با امام بیعت کردند؛ اما چندی بعد بیعت  گرچه در آغاز 
خود را شکستند1  و در مقابل او به صف آرایی پرداختند.
کوشش هـای امام  برای دفع فتنه بی نتیجه ماند

١ــ به همین دلیل به ناکثین )پیمان شکنان( معروف شدند.
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جنگ  این  شد.  تحمیل  حضرت  آن  بر  جمل  جنگ  و 
پیروزی  از  پس  امام  و  افتاد  اتفاق  بصره  اطراف  در 
کوفه  به  عایشه(  و  زبیر  )طلحه،  جمل  اصحاب  بر 
داد.  قرار  خود  خالفت  مرکز  را  شهر  آن  و  رفت 
2ــ امویان و وابستگان آنها: امویان در دوران 
سه خلیفٔه اول بر جامعٔه اسالمی نفوذ و سیطره یافتند. از 
از سوی خلیفٔه  دوم حاکم  ابوسفیان  فرزند  معاویه  جمله 
در  نفوذ خود  و  قدرت  دامنٔه  بر  روز  به  روز  و  شام شد 
افراد  افزود. قدرت و ثروت معاویه و سایر  شام و مصر 
خود  اوج  به  عثمان  خالفت  دورٔه  در  اموی  خاندان 
)ستمکاران(  قاسطین  به  تاریخ  در  که  گروه  این  رسید. 
حتی  و  قدرت  واگذاری  به  هرگز حاضر  گشتند  معروف 
تحمل حکومت امام علی  نبودند. آنان به سرکردگی 
معاویه، بـه بـهـانٔه خـونـخـواهـی عثمان،  بـه مخـالـفت بـا 
علی  و سرکشی در مقابل او پرداختند و جنگ دیگری 
منطقٔه  در  جنگ  این  کردند.  تحمیل  اسالمی  جامعٔه  بر 
داد.  رخ  ــ  شام  و  عراق  مرز  در حدود  ـ  جایی  ـ صفین 
در آستانٔه پیروزی سپاه امام، با دسیسٔه عمروعاص که در 
اردوی امویان بود، سپاهیان معاویه قرآن ها را بر سر نیزه 
کردند و خواستار حکمیت شدند. کوشش یاران صادق 
امام مانند مالک اشتر به نتیجه نرسید و پیشنهاد حکمیت 
به سبب کوته بینی برخی از افراد سپاه امام علی براو 
تحمیل شد. به این صورت معاویه از شکست قطعی نجات 

یافت.
3ــ خوارج: این افراد که به مارقین نیز معروف 
شده اند، همان کسانی بودند که در بحبوحٔه جنگ صفین، 
امام را وادار به قبول حکمیت کردند، اما وقتی دریافتند 
جای  به  ولی  شدند،  پشیمان  داده،  فریب  را  آنان  معاویه 
سرزنش خود، در یک اقدام غیر منطقی، امام را مورد 
نکوهش قرار دادند. امام با مالیمت و از طریق موعظه سعی 

کرد آنان را به راه راست هدایت نماید و مانع آشوبگری 
شود، اما خوارج بر جهالت و تعصب خود سماجت کردند 
و سرانجام در مقابل امام آمادٔه اقدام نظامی شدند. امام به 
نـاچار در نـهـروان در بــرابــر آنان ایستاد. با نصیحت 
امام  بیشتر خوارج از اردو خارج شدند. بقیه در جنگ 

کشته شدند یا از معرکه گریختند.
در طول سال های درگیری امام با مخالفان و دشمنان 
عدالت، عده ای نفع خویش را در کناره گیری و انزواطلبی 
دیدند و در جدال حق و باطل سکوت کردند. گوشه گیری 
این گروه که در تاریخ به قاعدین )برجای نشستگان( معروف 
شدند، در واقع جبهٔه امتیازطلبان و اشرافیت مال اندوز را 

تقویت و جبهٔه حق را تضعیف کرد.

وقایع دوران خالفت علی

ایران
موصل

کوفه

حجاز

دریــای مـدیترانـه جنگ نهروان 39  ق.

جنگ صفین 37 ق.

شهادت امام 
در کوفه

حرکت امام  به سوی عراق

بیعت با علی  در مدینه

 حرکت اصحاب جمل  
به سوی بصره

جنگ جمل 36 ق.
س

فار
یج 

 خل
 

عراق

 دجله
فرات

فلسطین

فسطاط

مدینه

هجوم لشکر معاویه به مصر

 دمشق
شام

صر
م

دریـــــــای سرخمکه
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: ماجرای  روزهای پایانی خالفت امام علی 
حکمیت و درگیر شدن امام با فتنٔه خوارج، موجب سرکشی 
نهروان  امام پس از جنگ  بنابراین،  بیشتر معاویه گردید. 
تصمیم گرفت بار دیگر برای رویارویی با امویان مهیا شود؛ 
اما در حالی که بهترین یاران امام مانند محمد  بن ابی بکر و 
مالک اشتر با دسیسه های معاویه کشته شدند، مردم کوفه 

حاضر به همراهی وی در نبردی دیگر نبودند. امام رنجیده 
خاطر از فتنٔه دشمنان، شهادت یاران و سستی همراهانش، 
همچنان برای سامان بخشیدن اوضاع جامعٔه اسالمی در تالش 
بود که سرانجام در 19 رمضان سال 40 ق در مسجد کوفه، 
با شمشیر زهرآلود ابن ملجم ــ از بقایای خوارج نهروان ــ 

مجروح شد و دو روز بعد به شهادت رسید.

یک توضیح

مالک داوری
به ظاهر  امام علی  را چهره های سرشناسی تشکیل می دادند که  از مخالفان  بسیاری  چون 
دارای اعتبار دینی بودند، آن حضرت به سختی می توانست مردم ظاهربین را در مقابل آنان بسیج نماید.
امام در یک سخنرانی تاریخی و در کالمی نغز به مردم گوشزد نمود به جای آنکه صرفاً موقعیت 
ظاهری افراد را مالک تشخیص حق و باطل قرار دهند، نخست برای شناسایی حق از باطل تالش کرده، 

سپس حق را مالک داوری درمورد افراد، اندیشه ها و رفتارهای آنان بدانند.

یک توضیح

بخشی از خطبۀ امام خطاب به کوفیان
به کسانی گرفتار شده ام که چون آنها را می خوانم، جواب نمی دهند. نفرین بر شما، برای نصرت 
و یاری دین خدا منتظر چه هستید؟ آیا باوری نیست که شما را گرد آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را 
تکان دهد؟ در میان شما ایستاده ام و فریادکنان یاری و همراهی می طلبم، ولی سخن مرا گوش نمی دهید 
و فرمانم را پیروی نمی کنید. سوگند به خدا، درخانه ها بسیارید و در زیر پرچم های جنگ اندک. به من 
خبر رسید که لشکر معاویه به شهر انبار وارد شد و یکی از لشکریان آنها به خانٔه یک زن مسلمان و یک 
زن غیر  مسلمان داخل شده و دستبند و گردن بند او را گرفت؛ ولی آنان نتوانستند مانع او شوند. اگر مرد 

مسلمانی از شنیدن این واقعه از حزن و اندوه بمیرد، بر او مالمت نیست.

با وجود همٔه درگیری ها و آشوب ها، حکومت کوتاه 
و  توجه  قابل  مختلف  جهات  از  امام  نشیب  و  پرفراز  اما 

بررسی است: زهد و ساده زیستی امام؛ ممانعت او از هرگونه 
ـ از اموال  ـ حتی اعضای خانواده اشـ  سوءِ  استفادۀ افرادـ 
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و  جامعه  طبقات محروم  به  عمومی؛ رسیدگی  امکانات  و 
اهتمام به برخورداری آنها از حداقل امکانات زندگی؛ رفع 
هرگونه تبعیض اجتماعی و اقتصادی و تالش برای توسعۀ 
عدالت و امنیت برای همۀ مردم اعم از مسلمانان باسابقه، 
تازه مسلمانان غیر عرب )موالی( و حتی غیر مسلمانان )اهل 
ـ البته تا زمانی  ذمه(؛ صبر و تحمل ستودنی در مقابل مخالفانـ 
ـ و حتی دستور به مدارا  که امنیت جامعه را بر هم نمی زدندـ 
با کسی که به قتل او اقدام کرده بود، از جلوه های کم نظیر 

حکومت علی بود.
پژوهشگران تاریخ اسالم زندگانی امام علی  را 

به سه دوره تقسیم کرده اند:
]دوران  راه خدا  در  سال جهاد  سه  و  بیست  1ــ 

] پیامبر 
2ــ بیست و پنج سال سکوت برای حفظ وحدت 

مسلمانان ]دوران سه خلیفٔه اول[
3ــ پنج سال مبارزه برای استقرار  عدالت ]دوران 

خالفت[

خالفت امام حسن مجتبی 
، مردم مناطقی چون  پس از شهادت امام علی
کوفه، یمن، فارس و بصره با فرزندش امام حسن  بیعت 
کردند؛ اما عواملی چند موجب گردید کـه امام حسن 

ناچار به کناره گیری از خالفت شود، از جمله آنکه:
1ــ تالش معاویه برای تسلط بر سرتاسر سرزمین های 
اسالمی پس از شهادت امام علی  به اوج خود رسید. 
خود  اهداف  پیشبرد  به  راه  دو  از  گذشته  مانند  معاویه 

پرداخت:
الف( مهیا کردن قوای نظامی چند هزار نفری برای 

جنگ

از  امام حسن   علیه  روانی  جنگ  تشدید  ب( 
فتنه گری،  برای  مزدورانی  و  جاسوسان  فرستادن  طریق 
اسالمی  سرزمین های  در  شایعه پراکنی  و  تفرقه افکنی 

به خصوص عراق مرکز خالفت امام حسن 
2ــ امام حسن  برای مقابله با سرکشی معاویه 
پدرش  مانند  نیز  او  اما  کرد.  سپاه  سازماندهی  به  اقدام 
فاقد سپاهی یک دست، با انگیزه و مطیع بود. جز افراد 
انگشت شماری که تا پای جان حاضر به همراهی با امام 
و  بودند  کم انگیزه  و  عنصر  سست  افرادی  بقیه  بودند، 
جاسوسان  توسط  که  ناچیزی  مبلغ  مقابل  در  به راحتی 
معاویه به آنان پیشنهاد یا پرداخت می گردید، به سپاه معاویه 
می کردند.  ترک  را  امام  سپاه  حداقل  یا  و  می پیوستند 
سستی و زبونی کوفیان در برابر وسوسه های جاسوسان 
موجب  تنها  نـه  معاویه  یــاران  حیله گری هــای  و 
نـاکــامــی امـام عـلـی   در جنگ صفین گــردید  کــه 
سپاه امـــام حسن  را نیز در جنگ ساباط در آستانٔه 
شکست قرار داد. دسیسه ها و شایعات دشمن چنان تزلزل 
و اغتشاشی در میان کوفیان ایجاد کرد که افراد دسته دسته 
گریخته و یا به سپاه معاویه می پیوستند، برخی حتی به خیمٔه 
امام یورش برده، آن را غارت کردند. کار به جایی رسید که 

امام را زخمی کرده، فرش زیر پای او را ربودند.
در چنین شرایطی، امام تصمیم نهایی را برای ادامٔه 
سپرد  باقیماندٔه خود  یاران  معدود  به  آن  خاتمٔه  یا  جنگ 
و فرمود اگر اهل نبرد هستید تا پای جان بجنگیم و اگر 
زندگی را به مرگ در راه خدا ترجیح می دهید، با معاویه 
صلح کنیم؛ آنان راه دوم را پذیرفتند و امام برای جلوگیری 
از وقوع شکستی قطعی که می توانست جان و مال همٔه 
مردم عراق را در مقابل سپاه شصت هزار نفری معاویه به 
واگذار  معاویه  به  شرایطی  با  را  اندازد، خـالفت  مخاطره 
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بـــا  پیمان صلح  در  مـعـاویه  تـعـهـدات  مهم تـرین  کـرد. 
امـام حسن  عبارت بود از:

1ــ براساس کتاب خدا و سنت نبوی حکومت کند.
و  شیعیان  آزار  و  علی   امام  به  دشنام  از  2ــ 

پیروان او پرهیز نماید.
3ــ جانشینی برای خود تعیین نکند.

همراه  معاویه،  با  صلح  از  پس  حسن     امام 
تعهدات  تمام  معاویه  بازگشت.  مدینه  به  خود  خانوادٔه 
خود را زیر پا نهاد و مردم عراق که بیشترین تقصیر را در 
تنها گذاشتن امام علی  و امام حسن  و در نتیجه 
پیروزی معاویه داشتند، بیشترین رنج و خسارت را در طول 

حکومت او و سایر خلفای اموی متحمل شدند.

پرسش های نمونه

، به سفارش او در مورد جانشینی امام علی  عمل  1ــ چه عواملی موجب گردید پس از رحلت پیامبر 
نشود؟

2ــ تحوالت مهم جامعٔه اسالمی را در زمان خلیفٔه دوم تحلیل کنید.
3ــ مسائل مهم جامعٔه اسالمی در زمان خلیفٔه سوم چه بودند؟

4ــ حضرت علی  در طول خالفتش با چه مشکالت اجتماعی روبه رو بود؟
5ــ گروه های مخالف حضرت علی  را نام برده، دالیل سرکشی آنان را در برابر امام ذکر کنید.

6ــ مواد صلح نامٔه امام حسن  با معاویه بیانگر چه واقعیت هایی در جامعٔه آن روز است؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ جریان یکی از فتوح مسلمانان را در ایران گزارش کنید.
2ــ آیا تاکنون فیلمی دربارٔه تاریخ اسالم در عصر خلفای نخستین دیده اید؟ به نظر شما مهم ترین قسمت های آن 

فیلم کدام اند؟ چرا؟
3ــ شیؤه انتخاب چهار خلیفٔه نخست را با هم مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتایجی می توان گرفت؟

4ــ دربارهٔ رفتار امام علی  با موالی یا غیر مسلمانانی که در جامعٔه اسالمی زندگی می کردند، مطلبی تهیه کنید.
5ــ با بررسی نمونه های تاریخی، دربارٔه معنای بیعت و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن در جامعٔه اسالمی 

قرون نخست، مطلبی تهیه کنید.
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امویان در عصر جاهلیت و دورۀ اسالمی
پیامبر اسالم برای کامل کردن مکارم اخالق و تربیت 
انسان هایی پاکیزه از جهت اندیشه و عمل مبعوث شد ١و به 
همین دلیل از آغاز رسالت تا هنگام رحلت اهتمام جّدی به 
ایجاد تحول در فکر و رفتار جامعٔه عصر جاهلی داشت. 
تا  بنی امیه  آنها  پیامبر  و در رأس  تحولی که دشمنان 
مقاومت  آن  مقابل  در  مکه  فتح  از  پیش  روزهای  آخرین 
کردند. گرچه سرانجام این مقاومت فروریخت و ابوسفیان 
و فرزندان او و سایر سرکردگان شرک درجریان فتح مکه 
ناچار به پذیرش ظاهری اسالم شدند؛ اما تاریخ نشان داد 
که اسالم آوردن دیرهنگام آنان، به تحولی بنیادین نینجامید و 
به محض آنکه بار دیگر امکان اثرگذاری برجامعه را یافتند، 

همان اندیشه و خصلت های جاهلی را در لباسی جدید به 
امویان  واقع خالفت  در  کردند.  تحمیل  و  جامعه عرضه 

تداوم تفکر جاهلی در بستر جامعٔه اسالمی بود.

معاویه بنیانگذار خالفت اموی
معاویه فرزند ابوسفیان، در جریان فتح مکه اسالم 
آورد. در دوران خلیفٔه اول با سپاه اسالم عازم فتح شام 
امارت  به  دیار  آن  شد و در دورٔه خالفت خلیفٔه دوم در 
رسید و تا زمان خالفت امام علی  در این منصب باقی 
ناآگاهی  طبعاً  و  اسالم  ظهور  مرکز  از  شام  دوری  ماند. 
نومسلمانان شامی از محتوای واقعی دین و پیشینٔه پیشرفت 
اسالم موجب گردید فرزندان ابوسفیان در نگاه مردم شام، 

هم
زد
سی
س 
در

١٣

خالفت امویان )4١ـ ١٣2ق  (

مقدمه
در درس گذشته، با حتوالت جامعۀ اسالمی پس از رحلت پیامبر  و دوران خالفت خلفای راشدین 

آشنا شدید. حتوالت عصر خالفت امویان، کارنامۀ خلفای این خاندان و سیر دگرگونی و تبدیل حکومت دینی 

به سلطنت دنیوی، حماسۀ شکوهمند حسینی و فتوحات مسلمانان نکاتی است که در این درس دربارۀ  آن 

سخن گفته خواهد شد. در پایان نیز عوامل مؤثر در انقراض خالفت امویان بررسی می شود.

١ــ پیامبر  فرمود: »إنما ُبِعثُت ِلُتّمَم مکارَم االخالِق«؛ من تنها برای تام و تمام ساختن مکارم اخالقی مبعوث شده ام.
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مسلمانانی راستین شناخته شوند. معاویه بـا معرفـی خـود 
به عنوان صحابی پیامبر، پایگاهی نسبتاً محکم برای امویان 
در شام ایجاد کرد و از حمایت وهمراهی مردم آن سرزمین 
بـرای دستیابی بـه اهـداف دنیوی خـود بـهـره برد. وقتی 
امام علی  در آغاز خالفتش او را ازحکومت شام برکنار 
کرد، امام و یارانش را به عنوان قاتالن خلیفٔه مقتول به مردم 
شام معرفی کرد و به بهانٔه خونخواهی عثمان، شامیان را به 
جنگ با امام علی  کشاند. او سرانجام بعد از شهادت 
امام علی  با تحمیل قرارداد صلحی به امام حسن  

رسماً خالفت را به دست گرفت.
معاویه در مقام والی شام و سپس خلیفٔه مسلمانان 
هدفی جز تداوم قدرت و سلطۀ امویان از هر طریق ممکن 
نداشت. او برای دستیابی به اهدافش شیوه های مختلفی 

به کار گرفت. از آن جمله است:
1ــ تبدیل و تغییر حکومت دینی به سلطنت 
دنیوی: اسراف و تجمل گرایی معاویه که با تعالیم اسالم، 
سیرٔه پیامبر  و حتی شیؤه حکومتی خلیفٔه اول و دوم 
هم سازگار نبود، آشکارترین نشانٔه این تغییر است. افزون 
بر آن، معاویه با موروثی کردن خالفت و اعالم جانشینی 
فرزند ناصالح و فاسق خود )یزید(، گامی اساسی در جهت 

تغییر شکل و محتوای حکومت دینی برداشت.
افکار  فریب  و  دین  گرایانۀ  جبر  تفسیر  2ــ 
و  سیاسی  تحوالت  تفسیر،  این  براساس  عمومی: 
و  مبارزه  گردیده،  تلقی  خدا  مشیت  یا  تقدیر  اجتماعی، 
و مشیت  تقدیر  ناصالح خالف  با حکومت های  مخالفت 

خداوند شمرده می شد.
3ــ بدگویی از امام علی  و آزار شیعیان: 
از سیاست های زشت معاویه که جانشینان وی نیز آن را 

ادامه دادند، بدگویی از امام علی  بود که توسط مبلغان 
مزدور انجام می شد. هدف از این کار محو الگوی کامل 
دینداری و نمونٔه عالی حکومت اسالمی و جایگزینی آن 
همین  در  بود.  سیاست  و  دین  شدٔه  تحریف  صورت  با 
راستا شیعیانی که حاضر به همکاری با معاویه نمی شدند، 
آنـان  از  برخـی  و  گـرفتند  قـرار  شکنجه  و  آزار  مورد 
به شهادت رسیدند.  به وضع فجیعی  مانند حجر بن عدی 
معاویه حتی با وعده های فریبنده، همسر امام حسن  را 
واداشت تا آن حضرت را مسموم کرده، به شهادت برساند.
4ــ جذب واستخدام افراد حیله گر و جاه طلب: 
معاویه به تنهایی قادر به اقناع افکار عمومی و ممانعت از 
مخالفت های گستردهٔ مردم نبود. بنابراین، از هر راه ممکن 
از جمله با سوءاستفاده از بیت المال، واگذاری حکومت 
و حتی تهدید، تعدادی از افراد جاه طلب و حیله گر را به 
خدمت گرفت. برخی از این اشخاص با حیله گری و تزویر 
او را در طراحی روش سلطه بر مردم یاری می رساندند، 
جعل  با  دین  عالم  و  دانشمند  لباس  در  نیز  دیگر  جمعی 
را  عمومی  افکار  بر  غلبه  راه  تاریخ،  تحریف  و  حدیث 
برای او هموار می ساختند و گروهی با نبوغ و توان نظامی 
خود، او را در سرکوب مخالفانش یاری می دادند. کسانی 
چون عمروعاص، مغیرة بن شعبه و زیاد بن ابیه از جملٔه این 

افراد بودند.
ادامه  خارجی  فتوحات  معاویه،  خالفت  دردورٔه 
یافت. مسلمانان قبرس را فتح کردند و تا نزدیکی قسطنطنیه 
پیش رفتند و در شرق نیز سیستان و بلوچستان امروزی و 
قسمتی از سرزمین سند را تصرف کردند. ثروت حاصل 
انجام اقدامات  برای  پیروزی ها، دست معاویه را  این  از 

یاد  شده باز می گذاشت.
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قلمرو مسلمانان در دورۀ بنی امّیه 
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خالفت یزید : کارنامۀ شوم
معاویه پیش از مـرگ در سال 60  ق، زمینه را بـرای 
خـالفت یزید فراهم آورد. بـا مرگ معاویه، یزید از والی خود 
در مدینه خواست تا از امام حسین   برای او بیعت بگیرد.
بیعت نشانٔه تـأیید و  اطاعت بـود.امام کـه حکومت یـزید  را
برخالف اسالم و قرارنامٔه صلح امام حسن    می دانست از 
بیعت با او که به بی بند و باری و فسق و فجور نیز شهرت 
داشت، سر باز زد. امام حسین  برای در امان ماندن 
یزید عازم مکه گردید. آن حضرت  از دسیسٔه کارگزاران 
قصد داشت از فرصت حج استفاده کرده، شرایط نامطلوب 
جامعه و حکومت اسالمی را برای عموم حج گزاران تشریح 
نماید. مدتی بعد نامه های بسیاری از مردم کوفه به دست 
به  امام  نامه ها ضمن دعوت  این  در  کوفیان  امام رسید. 
کوفه، بر پشتیبانی قاطع خویش از او تأکید کرده بودند. 

بـــررسی  بـــرای  را  بن عـقیل  مسلم   ، امـام حسین 
وضع کـوفـه بــه آن شهر فـرستاد.پس از 35 روز اقامت 
مسلم در کـوفه، بـالغ بر هجده هزار نفر بـا او بـه نمایندگی 
از امام حسین     بیعت کردند. مسلم در نامه ای آمادگی 
مردم کوفه را برای پشتیبانی از امام حسین  به اطالع 
آن حضرت رساند. امام پس از دریافت نامٔه او، مکه را به 
قصد عراق ترک کرد. از سوی دیگر یزید سریعاً دست به 
کار شد و با عزل حاکم کوفه که میلی به خونریزی نداشت، 
عبیداللّه بن زیاد را که مردی سنگدل و خونریز بود، به کوفه 
به آن شهر چنان رعب و  فرستاد. عبیداللّه پس از ورود 
وحشتی ایجاد کرد که کوفیان عهدشان را با مسلم نادیده 
گرفته، او را در چنگال طرفداران بنی امیه رها کردند. مسلم 

که تنها مانده بود، مظلومانه به شهادت رسید.

دریای طبرستان
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امام در مسیر خود به کوفه در حالی خبر پیمان شکنی 
که  کرد  دریافت  را  عقیل  بن  مسلم  شهادت  و  کوفیان 
مأموران ابن زیاد به فرماندهی حّربن یزید ریاحی راه را بر او 
بسته بودند. امام و اندک یارانش در صحرای کربال، بر سر 
دو راهی بیعت و اطاعت توأم با ذلت و خواری و یا استقبال 
از مرگ شرافتمندانه و شهادت در راه خدا قرارگرفتند. او 
راه دوم را برگزید و در خطبه ای فرمود:»من مرگ در راه 
عقیده و ایمان را سعادت می دانم و زندگی در سایٔه حکومت 

»ای مردم، آنکه سلطان جباری ببیند که حالل خدا را حرام می مناید، میثاق او را می شکند و بر ضّد 

راه و روش رسول خدا عمل می کند و در میان بندگان خدا به گناه و ستم فرمان می دهد، اگر به زبان یا 

کردار درصدد تغییر و اصالح برنیاید، سزاست که خداوند، جباران را بر او چیره سازد«. 

                          امام حسنی 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

با مطالعۀ رویدادهای عصر امامت امام علی    

و امام حسن   و امام حسنی   منونه هایی از 

تغییر سریع تصمیم های مردم آن زمان را برشمارید.

جباران را جز ننگ نمی شمارم«. سرانجام پس از چند روز 
صف آرایی دو سپاه، در 10 محرم سال 61 ق در نیم روزی 
خونین، امام و هفتاد و دو تن از یاران وفادار و با ایمانش به 
شهادت رسیدند. حربن یزید ریاحی و چند تن دیگر از سپاه 
یزید نیز که پیش از آغاز نبرد به امام حسین  پیوسته بودند، 

از جملٔه شهیدان کربال بودند.

اهداف قیام امام حسین 
امام پیش از حرکت، در وصیت نامه ای به برادرش، 
محمدبن حنفیه انگیزٔه خود را از قیام علیه یزید، امر به معروف 

و نهی از منکر برای تحقق هدف های زیر برشمرد:
اساس  بر  اسالمی  جامعٔه  بازسازی  و  اصالح  1ــ 

. الگوی حکومت پیامبر  و امام علی 
2ــ جلوگیری از رواج فساد و بی بندوباری در میان 

مسلمانان.

حرم و مرقد مطّهر حضرت امام حسین  در کربال



ن١  122  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

رفتار لشکریان یزید با پیکر شهدا و بازماندگان 
آنان: لشکریان یزید بر اجساد شهدا اسب تاختند و سر 
مطّهر آنان را بر نیزه کردند. زنان و کودکان را به اسارت 
این  همٔه  وجود  با  بردند.  شام  سپس  و  کوفه  به  گرفته، 
، سرپرست کاروانیان و  مصیبت ها حضرت زینب 

وقتی که سربریدٔه امام حسین  را به همراه اسرا نزد یزید بردند، او در حضور جمع، شعری با 
این مضمون خواند: »ای کاش امروز پدران ما که در جنگ بدر کشته شدند، شاهد بودند و می دیدند 
که ما به تالفی قتل آنان امروز شیری شجاع و پهلوان )امام حسین( را به قتل رساندیم«. یزید در ادامه با 
انکار نبوت گفت: »بنی هاشم با حکومت بازی کردند، و حال آنکه نه پیامبری آمد و نه وحی ای نازل شد.«

امام سجاد  ــ که سخت بیمار بود ــ در طول مسیر و 
در کوفه و شام با خطبه های خود، پیام نهضت حسینی، 
انسان های  همٔه  و  مسلمانان  تکلیف  و  ظالمان  بد  فرجام 
شرافتمند را با عّزت و سربلندی بیان داشته، مانع فراموشی 

حقیقِت حماسٔه دینی و تاریخی کربال شدند.

یک توضیح

و  عام  قتل  در  یزید  عّمال  جنایات  َحّره:  واقعۀ 
را  مدینه  پرهیزکاران  و  دینداران  پیامبر،  اسارت خاندان 
سخت نگران و مضطرب کرد. نمایندگان مردم مدینه که به 
شام رفته بودند پس از بازگشت، اخالق و رفتار زشت و 
پلید یزید را به اطالع عموم رساندند؛ در نتیجه، مردم مدینه 
عبداللّه بن حنظله را به رهبری برگزیدند و حاکم اموی را از 
شهر بیرون راندند. یزید لشکری را برای سرکوبی مخالفان 
به مدینه اعزام کرد که با قساوتی تمام جنبش را سرکوب و 
شهر پیامبر  را عرصٔه تاخت و تاز قرار داد. در این 
واقعه، جمع کثیری از جمله هفتصد تن از قاریان قرآن و 

کشته شدند.  هشتاد تن از صحابٔه پیامبر 
زبیر،  بن  عبداللّه  سرکوب  برای  سپس  سپاه  این 
یکی دیگر از مخالفان یزید عازم مکه شد و برای وادار 
ساختن او به تسلیم، مسجد الحرام را به منجنیق بست و 
موجب ویرانی کعبه گردید. در همین زمان خبر مرگ یزید 

به سپاهیان رسید و کارنامٔه شوم خالفت وی بسته شد.

جانشینان یزید
پس از یزید، پسرش معاویه دوم به حکومت رسید. او 
حدود چهل روز پس از تکیه بر کرسی خالفت، در مسجد 
رفتار  از  نکوهش  به  مردم  مقابل عموم  در  و  حاضر شد 
گذشتٔه خاندان اموی پرداخت. از طغیان جدش، معاویه 
ـ و رفتار زشت پدرش  ـ  ـ امام علی  علیه خلیفٔه بر حقـ 
در قتل و کشتار اهل بیت پیامبر  و شکستن حرمت 
مّکه بیزاری جست  و در حالی که می گریست کناره گیری 
خود را از خالفت اعالم نمود. او چندی بعد در گذشت 

یا به روایتی مسموم گردید.

کوفه پس از عاشورا
فـــاصلٔه میان مـرگ یزیدبــن مـعـاویه تــا خـالفت

عبدالملک مروان، به دوران فترت خالفت اموی معروف 
شده است. امویان در دورهٔ فترت عالوه بر شورش ابن  زبیر 
ـ نظامی دیگر در عراق مواجه شدند:  با دو جنبش سیاسیـ 
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قیام توابین و قیام مختار.
قیام توابین: نخستین قیام بـه قصد خـونـخـواهی 
امام حسین  را گروهی از مردم کوفه که به توابین معروف 
شدند، برپا کردند. قیام توابین بیش از آنکه حرکتی آگاهانه، 
هدفمند و برنامه ریزی شده باشد، نوعی واکنش عاطفی شتابزده 
با سپاه  از درگیری کوتاهی  توابین پس  به همین دلیل  بود. 

اموی، شکست خوردند و بسیاری از آنان به قتل رسیدند.
قیام مختار: مختار از خانواده های اشراف کوفه 
بود. او بـه بهانٔه خونخواهی امام حسین و بـا بهره گیری 
از احساسات جریحه دار شدٔه مردم کوفه و میدان دادن 
با امویان از  به ساماندهی سپاهی برای مبارزه  به موالی، 
به  یکسو و عبداللّه بن زبیر از سوی دیگر پرداخت. وی 
موفقیت های بزرگی دست یافت و با شکست لشکر شام، 
بسیاری از عامالن فاجعٔه کربال از جمله عبیداللّه بن زیاد، 
عمر بن سعد و شمر را مجازات کرد. اما توجه و تکیٔه او 
به موالی، موجب رنجش رؤسا و اشراف کوفه شد. آنان 

را  زبیر هم داستان شدند و مختار  بن  نیروهای عبداللّه  با 
شکست دادند. قیام مختار نخستین صحنٔه حضور گستردٔه 

ایرانیان در یک جنبش ضد اموی بود.
به شاخۀ  از شاخۀ سفیانی  اموی  انتقال خالفت 
مروانی: پس از درگذشت معاویٔه دوم، به سبب درگیری های 
شورش  و  بنی امیه  طرفداران  میان  در  قبیله ای  و  قومی 
خاندان  در  قدرت  تداوم  روند  خالفت،  مدعیان  دیگر 
سالخورده  مروان  سرانجام  گردید.  اختالل  دچار  اموی 
پس از سال ها انتظار، در شام به خالفت رسید. او اندکی 
در  سقوط  هنگام  تا  اموی  خالفت  اما  گذشت،  در  بعد 
دست فرزندان و نوادگان وی که به مروانیان یا بنی مروان 
معروف اند بـاقی مـاند. عبدالملک، پسر و جانشین مروان 
قساوت  و  به سنگدلی  که  ثقفی  با کمک حجاج بن یوسف 
مشهور بود، تمامی مدعیان خالفت را از میان برداشت و 
دوباره اقتدار و حاکمیت امویان را بر سرتاسر سرزمین های 

اسالمی برقرار کرد.

یک توضیح

، آمیزش عظمت مبارزه و شکوه عبادت امام سجاد 
امام سجاد  پسر امام حسین  و چهارمین امام شیعیان است. شدت بیماری موجب گردید 
که با وجود حضور در کربال، نتواند در نبرد شرکت کند. آن حضرت پس از قیام کربال، به همراه سایر 
بازماندگان حادثه، وظیفٔه انتقال پیام این حرکت الهی را به عهده گرفت. امام سجاد  در روزگار 
آشفتٔه پس از امام حسین  و اختناق حاکم بر جامعٔه اسالمی، ضعف بنیٔه فکری و اعتقادی و فقدان 
تربیت و آموزش شاگردانی، نخستین  با  بنابراین،  معنویت را اصلی ترین مشکل جامعه تشخیص داد. 
هستٔه دانشمندان شیعه را تشکیل داد.دعاهای امام سجاد  از جمله  روش های غیر مستقیم او برای 
آموزش عمومی مردم بود. شیؤه دیگر امام آن بود که بردگان را می خرید و پس از تعلیم آموزه های دین 
به آنان، آزادشان می کرد. به این صورت طی یک جریان تدریجی و درازمدت، زمینه های تحولی بنیادین 
در تفکر و اندیشٔه جامعٔه اسالمی را فراهم آورد. آثار این آموزش های مستقیم و غیرمستقیم، در اقبال 

گستردهٔ دانش پژوهان به محضر درس امامان بعدی آشکار گردید.
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خالفت عمر بن عبدالعزیز: هرچند خلفای اموی 
به ظاهر می کوشیدند با ادعای دینداری و فریب مردم، اعمال 
خود را توجیه نمایند، اما عملکرد آنان و دست نشاندگانشان 
موجب تنزل مقبولیت و مشروعیت دستگاه خالفت اموی 
دچار  را  اموی  مسئله حاکمیت  این  مردم شد.  میان  در 
هشتمین  عمربن عبدالعزیز،  لذا  کرد.  جدی  مخاطرات 
اموی  خلفای  دیگر  با  متفاوت  شیوه ای  اموی  خلیفٔه 
در پیش گرفت. او در دوران خالفتش به انجام تغییرات 
و اصالحاتی دست زد که می توانست به کاهش نارضایتی 
اقدامات اصالحی  بینجامد. مهم ترین  امویان  از  عمومی 

این خلیفه عبارت بود از:
1ــ توقف فتوحات و رسیدگی به مطالبات سپاهیان که 
از جانب فرماندهان مورد ستم و بهره کشی قرارگرفته بودند.
2ــ رسیدگی به وضع مردم والیات و مناطق مختلف 
و اعمال نظارت بر عملکرد والیان و استانداران اموی؛ از 

جمله منع اخذ جزیه از نومسلمانان.
3ــ ممنوع کــردن دشنام گــــویی و اهــانت بــــه 
امـام  علی   کـــه از زمان مـعـاویه بـــه طور وسیعی در 
تمام سرزمین های اسالمی بـــه اجبار اجرا می گردید. اما 
اجتماعی  تغییر جّدی در شرایط  این اصالحات  اجرای 
و اقتصادی آن روزگار و جایگاه امویان در نگاه عمومی 
ایجاد نکرد؛ زیرا خالفت وی کوتاه مدت بود و خلفای 
بعدی سیاست های عمر بن عبدالعزیز را کنار گذاشتند. 
در نتیجه اعتراض و نارضایتی عمومی از حکومت اموی 

همچنان گسترش یافت.

سقوط حکومت بنی امیه
نشین  عرب  مناطق  در  اموی  ضد  قیام های  چون 
نظیر عراق که تحت نظارت مستقیم دستگاه خالفت بود، با 
خشونت هرچه تمام تر سرکوب می شد و حکومت مستبدانٔه 
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کسانی مانند حجاج بن یوسف )والی خشن عبدالملک در 
از مردم سلب کرده  اعتراضی را  عراق( فرصت هرگونه 
بود. مخالفان به منظور حفظ جان خود و تداوم مبارزه به 
تدریج در سرزمین هایی مستقر شدند که شرایط مناسب تری 
برای فعالیت داشته باشد. خراسان از جملٔه این سرزمین ها 
بود که به دالیل زیر به بزرگترین کانون انقالب ضد اموی 

تبدیل شد:
1ــ از آنجا که این سرزمین مرز قلمرو اسالمی با 
مناطق غیرمسلمان بود، همواره جمعیت قابل توجهی از 

جنگجویان مسلمان در آن منطقه حضور داشتند.
مخالفان،  برای  منطقه  این  امنیت  دلیل  به  2ــ 
نیروهای ناراضی به ویژه علویان و بنی هاشم در این سرزمین 

مستقر شده، هواداران پرشوری برای خود یافتند.
3ــ اعراب مهاجر در این منطقه به واسطٔه اختالفات 
قومی و قبیله ای از وحدت و یکپارچگی الزم برخوردار 
نبودند؛ لذا مانع جّدی در مقابل مخالفان ایجاد نمی کردند.
4ــ ایرانیان مسلمان که به عنوان موالی در معرض 
انواع تحقیر و ستم حکام نژادپرست اموی قرار داشتند، 

همراهی مؤثری با مخالفان اموی از خود نشان دادند.
در چنین شرایطی داعیان عباسی که از تشکیالت 
اصول  رعایت  با  بودند،  برخوردار  منسجمی  تبلیغاتی 

را  خود  فعالیت های  بخش  اصلی ترین  مخفی کاری، 
توجه  جلب  با  آنان  کردند.  متمرکز  خراسان  منطقٔه  در 
از  بنی امیه  انحراف  بر  آن،  محسنات  و  اسالم  به  مردم 
تعالیم اسالمی و ظلم نسبت به اهل بیت پیامبر  تأکید 
می ورزیدند. اما دو چیز بیش از همه در پیشبرد جنبش 

عباسیان مؤثر بود:
با  خویشاوندی شان  نسبت  بر  عباسیان  تأکید  1ــ 

. خاندان پیامبر 
2ــ انتخاب شعار کلی و مبهم »الرضا من آل محمد«: 
این شعار عالوه بر علویان، ایرانیان را نیز که گرایش وسیعی 
به تشّیع و محبت اهل بیت پیامبر داشتند، به پشتیبانی از 
جنبش ترغیب می کرد. در درس آینده خواهید خواند که 
این شعار عباسیان تنها عاملی برای فریب افکار عمومی 

بود.
ابومسلم  توسط  که  خراسانیان  جنبش  حال  هر  به 
سازمان دهی گردید، نقش اساسی در تحوالت تاریخی آن 
آنان چون لباس سیاه را نشان و شعار  دوره بازی کرد. 

خود قرار داده  بودند به »سیاه جامگان« معروف شدند. 
سرانجام با سقوط دمشق و قتل مروان حمار، آخرین 
خلیفٔه اموی در سال 132ق، خالفت بنی امیه منقرض شد.

سختگیری و ظلم نسبت به اهل بیت ودوستداران آنان

اتکاء محض بر عنصر عربی و نادیده گرفتن حقوق مسلمانان غیر عرب )موالی(

تحریف و تبدیل دین با تفسیر به رأی

منازعات شدید قبیله ای و فقدان تعادل ساختاری

تبعیض و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

ترجیح منافع و مصالح فردی و قومی بر منافع و مصالح امت اسالمی

تجمل گرایی مفرط و بی اعتنایی به ارزش های دینی

گستردگی قلمرو و ناتوانی در نظارت صحیح بر آن

عوامل بحران و 
فروپاشی خالفت 

اموی
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پرسش های نمونه

1ــ معاویه برای رسیدن به اهدافش چه شیوه هایی به کار برد؟
2ــ دلیل شکست قیام مختار را توضیح دهید.

3ــ چه عواملی در پیشبرد جنبش عباسیان مؤثر بود؟
4ــ مهم ترین عوامل فروپاشی حکومت امویان کدام اند؟

اندیشه و جست  و جو

1ــ در مورد اقدامات حجاج بن یوسف گزارشی بنویسید.
2ــ دربارهٔ فتوحات مسلمانان در اسپانیا یا شبه قارٔه هند در دورٔه اموی مطلبی تهیه کنید.

3ــ عملکرد امام حسین  را در زمان معاویه و در دورٔه یزید با هم مقایسه کنید و در مورد دالیل تفاوت 
عملکرد امام مطلبی بنویسید.
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عباس

عبدالله

علی

محمد

منصور )2( سفاح )1(  ابراهیم امام   

مهدی )3(  

هارون الرشید )5( هادی )4(   

معتصم )8(  مأمون )7(  امین )6(   
 

مستعصم )37(
 

آخرین خلیفۀ عباسیخلفای عباسی

28 خلیفۀ دیگر

مقدمه
در درس  گذشته با حتوالت عصر امویان آشنا شدید. در این درس حتوالت عصر خالفت عباسیان 

را می خوانید و با مباحثی مانند چگونگی استقرار و تثبیت خالفت عباسی و نقش ایرانیان در این مسئله، 

عوامل رونق و شکوفایی متدن اسالمی، نقش امامان شیعه در توسعه و تکوین فرهنگ و متدن اسالمی و 

سراجنام خالفت عباسیان آشنا خواهید شد.

شکل گیری خالفت عباسیان
سال  در  سفاح  ابوالعباس  عباسی  خلیفٔه  نخستین 
132ق در مسجد کوفه رسماً بر مسند خالفت نشست. او 
در اولین خطبٔه خود با بیان انحراف امویان از تعالیم اسالم 
 ، پیامبر با  عباسیان  خویشاوندی  نسبت  یادآوری  و 
کوشید تا حقانیت خالفت جدید را توجیه نماید. سفاح از 
مردم خواست که خدا را به جهت استقرار دولت عباسی 
در سرزمین های اسالمی شکرگزار باشند. دوران حکومت 
چهارسالٔه او عمدتاً به تالش برای استقرار خالفت عباسیان 
اما  گذشت؛  آنان  وابستگان  و  امویان  بقایای  سرکوب  و 
برادرش منصور، دومین خلیفٔه عباسی، طی بیست سال 
حکومت خود با شکست رقیبان و مخالفان، پایه های دولت 
عباسیان را مستحکم ساخت و 35 خلیفٔه بعدی همگی از 

نسل او هستند. 

هم
ارد

چه
س 

در

١٤

خالفت عباسیان )١32ـ 656ق(
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اصلی ترین تهدیدهایی که در دورهٔ زمامداری منصور 
متوجه خالفت عباسی بود و با خشن ترین شیوه سرکوب 

و مهار شد، عبارت بود از: 
ـ ادعای خالفت تعدادی از اعضای خاندان  1 ـ
عباسی: تمام این مدعیان از طریق تطمیع، تهدید و جنگ، 

تسلیم یا از صحنه خارج شدند. 
ابومسلم  ازدیاد  به  رو  نفوذ  و  قدرت  2ــ 
عباسیان  پیروزی  در  زیادی  سهم  یقیناً  وی  خراسانی: 
و  ابومسلم  نظامی  و  سیاسی  جاه طلبی  و  غرور  داشت. 
گسترش محبوبیت و نفوذ اجتماعی او در میان ایرانیان، 
دو خلیفٔه اول عباسی، به ویژه منصور را سخت به وحشت 
خدعه  با  خالفتش  ابتدای  همان  در  منصور  انداخت. 
سردار خراسانی را از هوادارانش جدا کرد و ناجوانمردانه 
به قتل رساند. قتل ابومسلم موجب شکل گیری قیام هایی 
با ادعای خونخواهی او گردید. این جنبش ها که بیشتر 

در شرق ایران بروز کرد تا مدت ها خالفت عباسی را به 
خود مشغول ساخت. 

سقوط  از  پس  چون  علویان:  جنبش های  3ــ 
، فردی از  پیامبر  به جای یکی از اهل بیت  امویان، 
خاندان عباسی بر مسند خالفت جلوس کرد، علویان که 
از نتیجٔه همکاری با عباسیان پشیمان شده بودند، در صدد 
برآمدند اعتراض و مخالفت خود را با خالفت جدید به 
عباسیان  آنکه  رغم  به  دهند.  نشان  مختلف  شکل های 
پیروزی خود را مدیون حمایت شیعیان بودند، اما منصور 
از ترس به خطر افتادن مقام و موقعیت خود و خاندانش، 
سرکوب قاطع و خونین این جنبش ها را در دستور کار 
و  ائمه  به  نسبت  شدید  سختگیری  داد.  قرار  خود 
چهره های برجسته از خاندان امام علی  و عموم شیعیان 

در بیشتر دوران حکومت عباسی ادامه یافت. 

عباسیان برای برخورداری از مشروعیتی که بتواند مردم را به همراهی با آنان متقاعد سازد، بیش  از هر چیز نیازمند 
را  امامت شیعیان  بودند که در آن زمان  امام جعفر صادق   به خصوص  حمایت شخصیت های معتبر خاندان علوی 
به عهده داشت. به همین دلیل به مذاکره و مکاتبه با ایشان و دیگر چهره های خوشنام از جمله برخی سادات حسنی 
مبادرت نمودند. امام صادق  با فراست تمام دریافت که پیشنهاد همراهی عباسیان، تنها فریبی برای بهره برداری 
از موقعیت اجتماعی علویان است؛ لذا نه تنها حاضر به هیچ نوع همکاری با آنان نشد که سایر سادات را هم از این امر 
بر حذر داشت؛ اما برخی از سادات از جمله عبداهلل بن حسن مثنی و فرزندانش این هشدار امام را جدی نگرفتند. اینان 
بعد از تسلط عباسیان بر امور، تالش کردند که بار دیگر به سازماندهی نیروهای خود بپردازند، اما آن چنان که خواهید 

خواند با خشونت تمام سرکوب شدند. 

بیشتر بدانید

یک توضیح

بغداد، دهی از دهات تیسفون )مداین( و به معنای دادٔه بغ )خداداد( بود. منصور در طرح نقشٔه 
شهر بغداد از نظر خالد بن برمک استفاده کرد و هنگامی که از او خواست برای این کار طاق کسری را 

ویران کند، خالد این کار را صالح ندانست. 
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قلمرو مسلمانان در دورۀ بنی عباس

سیحون   

سمرقند
بخارا

 مرو بلخ 
کابل

غزنه 
قندهار 

هرات 

 نیشابور 
 گرگان

دریاچه 
آرال 

ری

کرمانشاه 

غرناطه 

طنجه

 صحرای لیبی

قاهره 

 شام 

 حلب 
حمص 

ُرهاء دیار بکر
قیصریه  ارزروم  

 بیت المقدس
اسکندریه  

قــبرس 

 افسوس 

دریای مدیترانه 

دریای
 اژه 

 قسطنطنیه 

 طرابلس
 قیروان

دریای مدیترانه

 بغداد 
 بصرهشیراز 

دهناء  

حضرموت 

خلیج عدن 

مکه

مدینه
اسوان

 نیل 

قرطبه

 دریـای طبرستان )خزر(

کرت

ُرۡبع الخالی

دریـای پـارس

منصور در سال 145ق  پـایتخت عــبــاسی را از 
هاشمیه که بـه کـوفـه، مرکز هواداران تشیع نزدیک بود، به 
بغداد انتقال داد. او به یاری خاندان ایرانی برمکی دستگاه 

از هارون تا معتصم : دوران شکوفایی خالفت عباسی
موّرخان اوج عظمت و شکوفایی خالفت عباسی را 
عصر هارون می دانند؛ گرچه خلیفه سهم چندانی در آن 

عظمت و شکوفایی نداشت. 
عوامل مؤثر در رونق و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ 
در این دوران را می توان در عوامل زیر جست وجو کرد: 
1ــ ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی: مقدمات 
انتقال  و  بود  فراهم شده  قبل  امر در دوران خلفای  این 
مستمر ثروت به مرکز خالفت عباسی آن را تقویت می کرد.

و  اندیشه، فرهنگ و تمدن ملل  برخورد  2ــ 
اقوام گونا گون: این جریان در فضای عمومی فرهنگ 
اسالمی مجال ظهور و بروز یافت و موجب رشد و ارتقای 

سطح فرهنگ عمومی جامعه شد. 

اداری نیرومندی تأسیس کرد که عمدتاً تقلیدی از سازمان 
بود. در دوران خالفت منصور،  اداری دولت ساسانی 

دماوند و طبرستان فتح شد. 

3ــ درایت و کاردانی وزیران ایرانی، به ویژه 
خالفت  تأسیس  اوایل  از  برمکی  خاندان  برمکیان: 
عباسیان پا به عرصٔه فعالیت های سیاسی و اداری گذاشتند 
و با درایت خود و استفاده از تجربیات دیوانی و فرهنگِی 
ایران نقش مهمی در پیشرفت امور داشتند. آنان سرانجام 
به  و  شدند  دچار  ابومسلم  سرنوشت  مشابه  سرنوشتی  به 

دستور هارون به زندان افتادند و یا به قتل رسیدند. 
در عهد خالفت هارون، روابط و مناسبات خارجی 
توسعه یافت و هیئت های نمایندگی از طرف چین و اروپا به 
بغداد آمدند. در این دوره به تدریج نخستین حکومت های 
مستقل در شمال آفریقا شکل گرفت و سرزمین هایی از 

پیکرٔه خالفت اسالمی جدا شد. 

دریای مکران)عمان(
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ـ    218 ق ( دورۀ جدیدی از  خالفت مأمون )198
نفوذ و نقش آفرینی ایرانیان 

پس از مرگ هارون و بروز اختالف میان دو پسر 
او ــ امین از مادری عرب و مأمون از مادری ایرانی ــ 
امین  شرایط سیاسی و اجتماعی جدیدی شکل گرفت. 
که در بغداد مستقر شده بود، بر نیروی سیاسی ــ نظامی 
اعراب تکیه داشت و از سوی اکثر اعضای خاندان عباسی 
حمایت می شد؛ در مقابل، مأمون که مرو١ را پایگاه حکومت 
خود قرار داده بود، از پشتیبانی قاطع ایرانیان سود می برد. 
رقابت دو برادر و به تعبیری رقابت اعراب و ایرانیان جز به 
جنگ و خونریزی فیصله نیافت؛ لشکریان هوادار مأمون 
به فرماندهی سرداری از خطٔه خراسان به نام طاهر بن حسین 

بغداد را تسخیر کردند و امین را به قتل رساندند.
مأمون و جنبش هـای شیعـی: خلفای عباسی پیش 
از مأمون برای مهار جنبش های شیعی، به ویژه قیام هایی که 

توسط سادات رهبری می شد از شیوهٔ سرکوب نظامی استفاده 
می کردند اما مأمون روش دیگری در برخورد با امامان شیعه 
در پیش گرفت. او با تزویر، امام رضا  را از مدینه به مرو 
دعوت و والیتعهدی خود را به او پیشنهاد، بلکه تحمیل کرد. 
خلیفه با این اقدام امیدوار بود به هدف های زیر دست یابد: 
1ــ کسب امنیت بیشتر برای خالفت عباسی از طریق 
محدود کردن ارتباط امام رضا  با مردم و به  خصوص 

شیعیان 
2ــ کسب مقبولیت برای خالفت عباسی به ویژه نزد 
علویان و سادات، از طریق مشارکت دادن امام در امور 

حکومتی و ممانعت از شکل گیری جنبش های آنان 
مـردم  زیرا  ایـرانیـان؛  بیشتر  پشتیبانی  جلب  3ــ 
و  پیامبر     به خاندان  ارادت خاصی  و  گرایش  ایـران 

اهل  بیت   داشتند. 

حرم حضرت امام رضا 

١ــ در ترکمنستان امروزی
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پذیرش  به  ناچار  تهدید  و  فشار  با  رضا   امام 
والیتعهدی خلیفٔه عباسی گردید. اما قبول این پیشنهاد 
که در تصمیم گیری های سیاسی و  آن کرد  به  را مشروط 
عزل و نصب ها دخالتی نداشته باشد. از یکسو هوشیاری 
و تدبیر امام مانع دستیابی مأمون به اهدافش شد و از سوی 
دیگر حضور امام رضا  در ایران موجب آشنایی بیشتر 
اقدام  عالوه  به  گردید.  پیامبر      بیت  اهل  با  ایرانیان 
مأمون در نزدیک شدن به ایرانیان و انتصاب امام رضا  
به والیتعهدی، اعتراض و خشم شدید خاندان عباسی را 
در بغداد برانگیخت. مأمون برای خروج از این تنگنا دست 

به اقدامات جدیدی زد:
ــ بار دیگر مقّر خالفت را از مرو به بغداد انتقال داد. 
ــ در حین سفر بــه بـغـداد، مخـفـیانـه دستور قتل 

فضل   بن سهل، وزیر ایرانی خود را صادر کرد. 
به  بعدًا  )که  تـوس  سناباد  در  قتل سهل،  از  پس  ــ 
مسموم  را  امام رضا    گشت(  معروف  مشهدالرضا 

و    شهید کرد )203ق(.

روش ائمه   در معارضه با قدرت های حاکم 
پس از فاجعٔه کربال، رهبران علوی برای مقابله با 
قدرت های حاکم )اموی و عباسی( دو شیؤه متفاوت در 

پیش گرفتند: 
شیوۀ اول: گروهی از آنان مبارزات سیاسی قهر آمیز 
و جنبش های مسلحانه را بـرگـزیدند. قیام زید از فرزندان 
دلخراش  گونه ای  به  که  اموی  دورٔه  در  امام سجاد  
سرکوب گردید، از جملٔه این تالش ها بود. همراهی سادات 
حسنی با عباسیان برای مبارزه با خالفت اموی نیز با همین 
هدف انجام گرفت. مبارزٔه قهر آمیز و مسلحانه علویان در 
دورهٔ عباسی ادامه یافت، اما هرگز نتیجه مطلوبی کسب نکرد. 
شیوۀ دوم: گـروه دیگـری از عـلویان به رهبری 
برگزیدند.  را  فرهنگی  و  فکری  مبارزٔه  ائمه   شیؤه 

دالیل آنان برای اتخاذ این شیوه عبارت بود از: 
1ــ بی نتیجه بودن جنبش های سیاسی نظامی در آن 
دوره؛ زیرا این جنبش ها به شکل خشونت آمیزی سرکوب 
می شدند و به سبب وحشت حاکم بر جامعه، امیدی به جلب 

پشتیبانی مؤثر مردم از این قیام ها وجود نداشت. 
2ــ ضرورت و نیاز مبرم جامعه اسالمی به فعالیت های 
علمی و فرهنگی، تشخیص چنین ضرورت و نیاز اساسی 

ناشی از دو مسئله بود: 
الف( توسعٔه فتوحات از یکسو موجب افزایش سریع 
با محتوای  بود که کمترین آشنایی  نومسلمانانی شده  تعداد 
واقعی اسالم نداشتند و از سوی دیگر زمینٔه آمیزش عقاید 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

به نظر شما، چرا امام رضا  با شرایط فوق حاضر 

به پذیرفنت امر والیتعهدی شد؟ 

فکر کنید  و پاسخ دهید: 

به نظر شما، چرا معتصم اتکا به ایرانیان یا عرب ها 

را به صالح حکومت خود منی دید؟

ـ   227ق  ( خالفت معتصم )218 
بر  ترکان  که  است  دوره ای  آغاز  معتصم  خالفت 
مادرش  که  معتصم  یافتند.  غلبه  عباسی  دستگاه خالفت 
ترک بود ترجیح داد به جای تکیه بر عرب ها یا ایرانیان، 

نیروی سومی را جایگزین آنان کند. 
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افکار  جمله  از  فرهنگ ها  و  اندیشه ها  سایر  با  را  اسالمی 
صوفیانٔه هندی و تفکرات فلسفی یونانی فراهم آورده بود. 

اوضاع  ساماندهی  در  بــی کفایتی حکومت ها  ب( 
در  آنـهـا  مـؤثر  نقش  بلکـه  جامعه،  فرهنگـی  و  فکـری 
نابسامانی های موجود، زمینٔه گسترش جعل حدیث، توسعٔه 
خرافات، اظهار نظرها و تفاسیر غلط در مباحث دینی را 
فراهم آورده و موجب مخدوش گردیدن چهرٔه اصیل دین 

و سردرگمی مسلمانان شده بود. 
برای گسترش  ائمه  تالش  در چنین شرایطی 
فرهنگ ناب اسالمی را بر مبارزٔه مسلحانه ترجیح دادند. 
این حرکت در عصر اموی و دورٔه امام سجاد با مالیمت 
و به شکـل غیر مستقیم در قالب دعا آغاز شد، پس از آن 
در عصر  و  یافت  ادامه  باقر   امام  با تالش های علمی 
عباسی و دورٔه امامت امام صادق    به اوج خود رسید. 
آموزش هزاران نفر از دانش پژوهان مشتاق به اندیشٔه متعالی 
اسالم توسط ائمه تأثیری عمیق بر نظام فکری جامعه گذارد 
و تحولی بنیادین را در تاریخ اسالم موجب گردید. بر اثر 
به  شیعه  فقه  نه  تنها  صادق   امام  علمی  کوشش های 
نهایت انسجام و جامعیت رسید و به نام ایشان )فقه جعفری( 
نامیده شد؛ بلکه سایر مذاهب بزرگ فقهی جهان اسالم نیز 
از حرکت علمی امامان شیعه تأثیر پذیرفتند؛ زیرا مؤسسین 
این مذاهب بی واسطه یـا با واسطه شاگرد امام صادق  

معرفی شده اند. 
نهاد،  بنیان  امام جعفر صادق   که  فقهی  مکتب 
یافت. پس  امامان بعدی استحکام و توسعه  بعدها توسط 
، رهبری و هدایت شیعیان را امام  از امام جعفر صادق 
موسی بن جعفر  بر عهده گرفت. امام به سبب کثرت زهد 
به »عبد صالح« مشهور بود و به واسطٔه حلم و فروخوردن 

خشم و صبر بر سختی و نامالیمات »کاظم« نامیده می شد؛ 
ایشان ضمن آموزش فرهنگ و علوم دینی و تربیت شیعیان، 
اسوه و نمونٔه عالی دینداری خالصانه و اخالق واالی انسانی 
بود. در نظر بسیاری از مردم، منزلت واالی دینی و انسانی 
امام چنان بود که او را شایستٔه رهبری و خالفت مسلمانان 
می دانستند و همین امر موجب تشویش و نگرانی دستگاه 
خالفت عباسی شد تا جایی که خلفای معاصر وی )هادی 
و هارون( سال ها، امام را زندانی کردند. سرانجام، امام در 

سیاه چال زندان بغداد به شهادت رسید.
مهم ترین حادثٔه روزگار امام هشتم، امام رضا 

ماجرای انتصاب ایشان به والیتعهدی مأمون بود که پیش از 
این دربارٔه آن خواندید. 

، امام جـواد  بـه  پس از شـهـادت امـام رضا  
امامت رسید. مأمون از طریق اجبار امام   به اقامت در 
بغداد و نظارت و مراقبت شدید بر فعالیت های آن حضرت، 
مانع ارتباط امام   با مردم و پیروانش گردید. به رغم این 
محدودیت ها امام   گاه در بعضی مجالس و مناظرات 
به  را  خود  دینی  دانش  وسیع  دامنٔه  و  می نمود  شرکت 

اندیشمندان عصر خود عرضه می کرد. 
سال هــای امامت امام هــادی  کــه معاصر بــا 
دوران استیالی ترکان و دوران خالفت متوکّل بود، از 
سخت ترین روزهای زندگی شیعیان بود. به دستور متوکّل 
بارگاه امام حسین   و دیگر شهدای کربال ویران گردید 
و شیعیان مدتی از زیارت مرقد ایشان محروم شدند. او 
همچنین امام هادی   را به اقامت در سامرا وادار کرد. 
سرانجام امام هادی   نیز به دستور معتز، خلیفٔه بعدی 

به شهادت رسید.
در  ویژه  مراقبت  تحت  نیز  حسن عسکری1  امام 

١ــ دوران امامت آن حضرت از 254 تا 260 ق بود.
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فضای اختناق آمیز شهر سامرا قرار داشت. نگرانی دستگاه 
خالفت در این زمان به دو جهت بود: 

و  امام  دینی  آموزش های  و  علمی  فعالیت های  1ــ 
ارتباط وی با مردم 

2ــ تولد حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه، منجی 
 ، و موعود نجات بخش که قبالً پیامبر   و امامان

ظهور ایشان را بشارت داده بودند. 

فکر کنید و پاسخ دهید: 

چرا خلفای عباسی به ویژه متوکل تالش مـی کـــردند 

امـام حسنی  بکاهند و  بـارگاه  بــه  از توجه مردم 

مانع زیارت بارگاه آن حضرت شوند؟ 

سلسله نسب امامان شیعه و انشعابات آن 

امام علی بن ابی طالب  )شهادت40ق( 

امام حسن )50    ق( 

حسن مثنی

عبدالله 

 محمد نفس زکیه )145ق( ابراهیم

امام حسین  )61 ق( 

)94 ق( امام علی بن حسین 

امام محمدباقر )113ق(

( )148ق( امام جعفرصادق )

اسماعیل )145ق(

محمد بن اسماعیل

 عبدالله

 احمد

حسین 

  محمد القائم )322ق( 

محمد بن حنفیه )81 ق( ابوهاشم

زیدبن علی )125ق( 

 عیسی  یحیی

امام موسی کاظم  )183ق(

امام علی بن موسی الّرضا  )202ق(

امام محمد تقی )220ق(

امام علی الّنقی  )254ق(

امام حسن عسکری  )260ق( 

امام مهدی عج الله تعالی فرجه امام غایب

)والدت: 256ق( خلفای فاطمی
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حضرت  زنـــدگـــی  شیعه، تـــاریخ  مـوّرخـــان 
مهدی عج الله تعالی فرجه را به دو دوره تقسیم کرده اند: 

1ــ دوران غیبت صغری که از آغاز امامت آن حضرت 
در سال 260 ق آغاز شد و تا سال 329 ق ادامه داشت. 

در این دوران، امام مهدی     عج الله تعالی فرجه از طریق 
چهار نایب خاص خود با شیعیان در ارتباط بود. 

2ــ دوران غیبت کبری که از سال 329 ق شروع 
شد و هنوز ادامه دارد. 

واپسین ایام خالفت عباسی
پس از معتصم، 28 خلیفٔه دیگر از سلسلٔه بنی عباس به 

پرسش های نمونه

روِی عباسیان در دوران خالفت منصور از ناحیٔه چه کسانی بود؟  1ــ اصلی ترین تهدیدهای پیش ِ
2ــ تأثیر ایرانیان را بر تحوالت تاریخی عصر هارون و مأمون عباسی توضیح دهید. 

3ــ هدف مأمون از نزدیک شدن به امام رضا   چه بود؟ 
4ــ امامان شیعه برای مقابله با تهدیدهایی که جامعٔه اسالمی پس از واقعٔه کربال با آن روبه رو بود چه اقدامی 

انجام دادند؟ 
ـ دلیل حساسیت ویژٔه خلفای عباسی نسبت به امام عسکری  چه بود؟  5  ـ

اندیشه و جست  و جو

1ــ دربارٔه مصادیق اثر پذیری خالفت عباسیان از حکومت ساسانیان مطلبی تهیه کنید. 
2ــ دربارهٔ شاگردان امام جعفر صادق  و مقام علمی آنان گزارشی بنویسید. 

در ایران و ارتباط نزدیک آن حضرت با مردم ایران مطلبی تهیه کنید. 3 ــ دربارهٔ آثار حضور امام رضا

خالفت رسیدند که غالباً ضعیف النفس و بازیچٔه دست غالمان 
تجزیه  خالفت،  دربار  در  ترک  غالمان  سلطٔه  بودند.  ترک 
حکومت های  پدید آمدن  دینی،  و  سیاسی  قدرت  تفکیک  و 
رقیب مانند خوارزمشاهیان و اسماعیلیان در ایران و وقوع 
جنگ های صلیبی آخرین مشکالت و دشواری هایی بود که 

خالفت عباسی را دچار انحطاط کرد.
دژ های  گشودن  برای  مغول  هالکوخان  سرانجام، 
با سقوط  به مغرب فرستاده شد.  بغداد  اسماعیلیه و فتح 
سالٔه  پانصد  خالفت  عباسی  خلیفٔه  آخرین  قتل  و  بغداد 

عباسیان به پایان رسید )656 ق(. 
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ورود اسالم به ایران

مقدمه
ورود اعراب مسلمان به ایران و سقوط امپراتوری ساسانی،رویدادی مهم و سرنوشت ساز در تاریخ 

کهن سرزمین ما به شمار می رود.پیامد این رویداد به تغییر و تحول سیاسی محدود نبود؛ بلکه از آنجایی 

که اعراب حامل دین جدیدی بودند، دگرگونی های اساسی در ابعاد عقیدتی،فکری،فرهنگی و اجتماعی 

زندگی ایرانیان رخ داد.در این درس با ورود اعراب مسلمان به ایران و دو قرن حکومت آنان بر ایران و 

نیز چگونگی گرویدن ایرانیان به دین اسالم آشنا می شوید.

ورود اسالم به ایران و سقوط ساسانیان 
تالش مسلمانان برای گسترش اسالم در قلمرو تحت 
حاکمیت امپراتوری ساسانی از زمان پیامبر اکرم  آغاز 
شد. براثر آن تالش ها، مرزبانان ساسانی و سایر ایرانیان 
مستقر در یمن، بحرین و عمان مسلمان شدند و یا در شمار 

اهل ِذّمه1درآمدند. 
در درس ١٢ خواندید که ابوبکر، خلیفٔه اول پس 
از سرکوب مخالفان داخلی و دفع آشوب مدعیان دروغین 

١ــ اهل ِذّمه به پیروان دین های مسیح، یهود و زردشت گفته می شد که اجازه داشتند با شرایطی از جمله پرداخت جزیه در قلمرو تحت حاکمیت مسلمانان زندگی کنند.

سرحدات  در  داد  دستور  مسلمان  سپاهیان  به  نبّوت، 
دوران  در  کنند.  جهاد  روم  و  ساسانی  امپراتوری های 
دیگر  فتح  به  بیشتری  جدیت  با  مسلمانان  عمر،  خالفت 
اعراب  خلیفه،  این  دوران  در  دادند.  ادامه  سرزمین ها 
را  ساسانی  ارتش  سرنوشت ساز  نبرد  چند  در  مسلمان 
شکست دادند و از مسیرهای مختلف اقدام به پیشروی 

در خاک ایران کردند. 
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 مسلمانان به هر شهر و والیتی که می رسیدند، مطابق 
مطرح  را  پیشنهاد  سه  پیامبر   سنت  و  اسالم  تعالیم 
می کردند: نخست، پذیرش اسالم؛ دوم، قبول جزیه و قرار 
گرفتن در امان مسلمانان و سوم جنگ. حاکمان و بزرگان 
محلی اغلب پرداخت جزیه را برگزیدند و قراردادهای صلح 

گسترش قلمرو مسلمانان

نهاوند
بنقازی

صنعا

نیشابور

اصفهان

دریــای
خـزر

خـــلیــج فــــــارس

مرو

موصل

بصره

مکه

تبریز

طائف

حیره

مداین

جلوال

انطاکیه حلب

استخر

بلخ

دریای مــدیترانه

ســــرخ ی   یــــا ر د

جیرفت
اهوازکرمان 

بخارا 
سمرقند

اربیل

دمشق
اسکندریه

فسطاط

دریای عمان

میان آنان و فرماندهان سپاه اسالم منعقد شد. البته خیلی از 
شهرها و والیات فتح شده، به خصوص ری و فارس بارها 
شوریدند، اما اعراب توانستند شورش ها را فرونشانند و 

سلطٔه خود را تحکیم کنند.

قسمت هایی از مفاد صلح نامٔه نهاوند، ری و آذربایجان با اعراب مسلمان را مطالعه و تعهدات دو طرف را استخراج کنید.
     نهاوند

»...]فرمانده سپاه عرب[ جان ها و مال ها و زمین هایشان را امان می دهد که کس ]کسی[ دینشان را تغییر ندهد و 
از انجام ترتیبات دینشان منع نکند، مادام که هر سال به عامل خویش جزیه دهند ... مادام که ره مانده را رهنمایی کنند، 
راه ها را اصالح کنند و هرکس از سپاه مسلمانان را که به آنها گذر کند ]یک شبانه روز[ مهمان کنند... و مادام که 

نیک خواهی کنند. اگر خیانت کردند ... ذمٔه ما از آنها بری باشد«.
                                                                                                   )تاریخ طبری، ج 4، ص1960(

یت
عال

ف

قزوینری

اردبیل

دارابگرد

هرات

سیستان
زرنج

?
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حدود بیست سال پس از آغاز حملٔه اعراب به ایران، 
و در حالی که مسلمانان وارد خراسان شده بودند، یزدگرد 
سوم، آخرین شاه ساسانی به دست آسیابانی در مرو کشته 
عصر  و  یافت  پایان  ساسانیان  حکومت  او  قتل  با  شد. 
جدیدی در تاریخ ایران شروع شد. البته مناطق کوهستانی 
البرز و نواحی ساحلی دریای مازندران، هنوز به تصرف 

اعراب در نیامده بود. 

دو قرن حکومت اعراب بر ایران
الف( عصر خلفای نخستین: پس از آنکه مسلمانان 
شهر و والیتی را می گرفتند، به فرمان خلیفه، فردی از میان 
فرماندهان ارشد و یا سران قبایل عرب به حکومت آن شهر 
به  یا والیت منصوب می شد. در جریان ورود مسلمانان 
ایران، بیشتر ایرانیان بر دین خود باقی ماندند و به عنوان 
اهل  ِذّمه  شناخته شدند؛ روابط آنان با مسلمانان بر مبنای 

صلح نامه ها تنظیم گردید. بزرگان ایرانی همچون گذشته، 
ادارهٔ امور محلی را برعهده داشتند و واسطه ای میان مردم 
و حاکمان عرب  بودند. تا هنگامی که قراردادهای صلح 
نقض نمی شد و مشکلی برای حاکمیت سیاسی ــ نظامی 
اعراب پیش نمی آمد، آنان دخالتی در ادارٔه امور داخلی 

شهرها و روستاها نمی کردند.  
عـلـی    در دوران کـوتاه حکومت خود بـرخی 
تبعیض و تمایزهای موجود میان مسلمانان عرب و غیرعرب 
را از میان برداشت و با اهل ذّمه خوش رفتاری کرد. آن 
حضرت همچنین بر عملکرد والیان نظارت جّدی و کاملی 
داشت و امیران متعددی را به دلیل رفتار غیراسالمی یا 
بازخواست  مورد  و  کرد  برکنار  مالی،  استفاده های  سوء 

قرار داد. 
ب( دوران خالفت امویان: در دورٔه حکومت 
امویان، والیات مختلف ایران تحت فرمان و نظارت حاکم 

ری
»]یکی از بزرگان شهر[ پانصد هزار درهم بداد تا تازیان کسی از ایشان را نکشند و به اسیری نبرند و آتشکده ای 

را ویران نکنند، و نیز خواستند که مقدار خراج ایشان برابر خراج اهل نهاوند باشد«. 
            )بالذری، فتوح البلدان، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1346، ص120(

آذربایجان
بر آن شد که هشتصد هزار درهم  بر همٔه آذربایجان از ُحَذیفه ]فرمانده سپاه عرب[ طلب صلح کرد و  »مرزبان 
بپردازد به آن شرط که حذیفه کسی را نکشد یا به اسیری نگیرد و آتشکده ای را ویران نسازد ... اهل شیز را از پایکوبی 
در روزهای عید و انجام مراسم دیگر باز ندارد«.                                                                             )همان، ص163(

تعهدات ایرانیانتعهدات اعراب مسلمان
.1.١
.2.٢
.3.٣
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عراق اداره می شدند؛ البته گاهی نیز خلفای اموی در عزل 
و نصب حاکمان والیات مهمی مانند خراسان و آذربایجان 
به طور مستقیم دخالت می کردند. در آن دوره، حکومت 
والیات ایران و سایر سرزمین های اسالمی در انحصار کامل 
سران قبیله ها و اشرافیت عرب بود. بیشتر فرمانداران و 
والیان سلسلٔه اموی در ستم و بیدادگری کم نظیر و بی همتا 
یوسف  حجاج بن  عبیدالله،  پسرش  و  ابیه  زیادبن  بودند. 
و یوسف بن عمر که در عصر خالفت بنی امیه، بر عراق و 
ایران حکومت می کردند، ظلم و جنایت بسیاری در حق 
اهل بیت    و  خصوص  به  غیرمسلمانان  و  مسلمانان 

ایرانیان مرتکب شدند. 
سبب  به  یکسو  از  امویان  حکومت  دوران  در   
مهاجرت گستردٔه قبایل عرب به ایران و سکونت در داخل 
و حومٔه شهرها و روستاها، و از سوی دیگر به دلیل اسالم 
برای  مناسبی  ایرانی، شرایط  از جامعٔه  گروه هایی  آوردن 
همزیستی و توسعٔه روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
امویان  حال،  این  با  آمد.  فراهم  اعراب  و  ایرانیان  میان 
سیاست  به   ، پیامبر   سنت  و  اسالم  تعالیم  برخالف 
اشرافیت  و  بنی امیه  آوردند.  روی  افراطی  قوم گرایی 
هم پیمان آنان، قوم عرب را برتر و شریف تر از سایر اقوام 
به  نتیجٔه این سیاست، تقسیم امت اسالمی  می شمردند. 
دو گروه متمایِز عرب و غیرعرب بود. مسلمانان غیرعرب 
از جمله ایرانیان که موالی خوانده می شدند، شأن و مرتبٔه 
پایین تری نسبت به اعراب مسلمان داشتند و مورد تحقیر 

و توهین قرار می گرفتند1.
ایرانیان در برابر رفتار توهین آمیز و فخرفروشی قومی 
بنی امیه، واکنش نشان دادند. این واکنش ابعاد اجتماعی، 
بُعد اجتماعی و فرهنگی،  فرهنگی و سیاسی داشت. در 

گروهی از عالمان، شاعران و نویسندگان ایرانی با استناد 
به آیات قرآن، هر گونه برتری جویی قومی را مردود و ناروا 
دانستند، اما شماری دیگر، با مقایسٔه زندگی ایرانیان باستان 
فضائل  و  تاریخ  به  جاهلیت،  عصر  در  اعراب  زندگی  و 
ُشعوبیان  به  اینان  تفاخر  کردند.  تمدنی خود  و  فرهنگی 

معروف شدند.  
و  ظلم  از  که  مسلمان  ایرانیان  نیز  سیاسی  بُعد  در 
به خود و اهل بیت  آنان نسبت  بیدادگری امویان و ُعمال 
رسول خدا به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مخالفت 
جنبش های  و  قیام ها  به  پیوستن  و  بنی امیه  حکومت  با 
در  ثقفی  مختار  که  هنگامی  کردند.  استفاده  ضد اموی، 
کوفه به خونخواهی حضرت امام حسین  برخاست، 
ایرانیان با جان و دل و تا آخرین لحظه او را یاری کردند. 
عبدالرحمان بن اشعث ــ از اشراف عرب ــ نیز با تکیه بر 
یوسف  حجاج بن  بر  ایرانی(،  )مسلمانان  موالی  پشتیبانی 
ثقفی، حاکم ستمگر و سفاک عراق شورش کرد. همچنین 
در درس 13 خواندید که ایرانیان نقش مهم و اساسی در 

جنبش بنی عباس برای سرنگونی امویان داشتند.
آمدن  روی کار  با  عباسیان:  خالفت  دورۀ  پ( 
بنی عباس، تغییر محسوسی در موقعیت ایرانیان به وجود 
آمد. آنان فرصت یافتند با نفوذ در دستگاه خالفت، امور 
کشوری و لشکری مانند حکومت والیات، فرماندهی سپاه 
و وزارت را در اختیار خود بگیرند. به تدریج دوگانگی و 
تمایز »عرب  ــ موالی« کم رنگ شد. با این حال، غدر و خیانت 
عباسیان نسبت به اهل بیت  ، ظلم و سختگیری آنان 
نسبت به شیعیان و سایر مسلمانان و نیز برخی اقدامات ناروا 
مانند قتل ابومسلم، نارضایتی و خشم ایرانیان را برانگیخت 

ـ نظامی شد. و زمینه ساز بروز برخی جنبش های سیاسیـ 

١ــ در عصر اموی، موالی از پیشنمازی اعراب،ازدواج با زنان عرب و فرماندهی سپاه یا حکومت والیات منع شده بودند.
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علیه  ایرانیان  ـ نظامـی  سیاسی ـ خیزش هـای 
به لحاظ فکر،  عباسیان در سده های دوم و سوم هجری 
از جنبش هاِی  بودند. یک دسته  متفاوت  عقیده و هدف 
زردشتی،  عقاید  و  افکـار  از  تلفیقی  خـالفت،  مخالِف 
شورش هایی  داشتند.  اسالمی  حتی  و  بودایی  مزدکی، 
مانند  پیوست  وقوع  به  ابومسلم  خونخواهی  بهانٔه  به  که 
بابک  جنبش  نیز  و  ُمَقنَّع  و  استاذسیس  َسنباد،  شورش 
خرمدین در آذربایجان، از آن جمله اند. افراد زیادی فقط 
برای رهایی از ظلم و ستم به این جنبش ها پیوستند. تمامی 
این حرکت ها سرکوب شدند و راه به جایی نبردند. گروه 
ـ نظامی را ایرانیان معتقد و  دیگری از جنبش های سیاسیـ 
مؤمن به اسالم به راه انداختند. هدف و انگیزٔه اصلی این 
خیزش ها، مخالفت و مبارزه با ستمگری و سلطٔه سیاسی 
آنان بود. فعالیت این گروه از جنبش ها،  خلفا و عوامل 
تأثیر اساسی بر شکل گیری حکومت های ایرانی در سده های 

سوم تا پنجم هجری داشت.

ایرانیان چرا و چگونه مسلمان شدند؟
چگونگی و چرایی مسلمان شدن مردم ایران توجه 
بسیاری از موّرخان و پژوهشگران را جلب کرده است. 
اسالم  تدریجی  روند  بیانگر  تاریخی  مستندات  و  شواهد 
آوردن ایرانیان است. اگرچه بیشتر مناطق ایران در کمتر 
از بیست سال فتح شد، اما چندین قرن طول کشید تا مردم 
ایران به دین اسالم درآمدند. گزارش موّرخان مسلمان نشان 
می دهد که در جریان ورود اعراب مسلمان به ایران، معدودی 
از ایرانیان اسالم آوردند. در دوران حکومت بنی امیه نیز 
روند پذیرش اسالم کُند بود. عملکرد غیراسالمی برخی 
از حاکمان اموی، موانع و محدودیت هایی را بر سر راه 

گروندگان به اسالم ایجاد کرد؛ تحقیر مسلمانان غیرعرب، 
محرومیت آنان از پاره ای حقوق اجتماعی و گرفتن جزیه 
از نومسلمانان1، نمونه ای از آن رفتارهاست. البته ایرانیان 
به  را  غیراسالمی  و  غیرانسانی  رفتارهای  این  هیچگاه 
حساب اسالم نگذاشتند. در زمان خالفت عباسیان و به 
به دین  ایرانی، گرایش  خصوص در عصر حکومت های 
اسالم در ایران شتاب گرفت و سرانجام اکثریت ایرانیان 

مسلمان شدند.

١ــ براساس شریعت اسالم، هر فردی از اهل ِذّمه که به دین اسالم درمی آمد از پرداخت جزیه معاف می شد اما در دورٔه اموی از نومسلمانان هم جزیه می گرفتند. 

مسجد فهرج یزد

مسجد تاریخانه دامغان
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روند آرام و تدریجی اسالم آوردن مردم ایران، شور 
و حرارت نومسلمانان ایرانی برای تبلیغ اسالم و مشارکت 
جّدی آنان در پایه گذاری و نشر معارف اسالمی، داللت بـر 
آن دارد کــه ایرانیان بـر اساس شناخت و عـالقـه  بـه اسالم 
روی آوردند. بنابراین، اجبار و منفعت جویی، نمی توانسته 
نقش تعیین کننده و مؤثری در گرایش آنها به اسالم داشته 
باشد. ایرانیان خواه زردشتی و خواه مسیحی و یهودی، 
مردمی یکتاپرست و معتقد به معاد، بهشت و جهنم و ظهور 
منجی بودند. از این رو، درک و پذیرش جهان بینی توحیدی 
و پیام مکتب اسالم برای آنان، دشوار و ناخوشایند نبود. 
سابقٔه آشنایی ایرانیان با اسالم به زمان حیات رسول 
اکرم  باز می گردد. عالوه بر سلمان فارسی، صحابی 
برجستٔه پیامبر که نقش مؤثری در گسترش اسالم در ایران 
داشت، ایرانیان ساکن یمن نیز در زمان حضرت محمد  

به دین اسالم گرویدند. 
تأثیر  ایران،  در  مسلمان  اعراب  گستردٔه  سکونت 
بسزایی بر آشنایی ایرانیان با دین اسالم گذاشت. سادات 
و شیعیانی که از ظلم بنی امیه و بنی عباس به میهن ما پناه 
آنان را جذب  برقرار و  ایرانیان  با  ارتباط خوبی  آوردند، 
اسالم کـردند. شمار زیادی از ساکنان مــازندران و گیالن، 
در نتیجٔه سکــونت و تبلیغات سادات عـلـوی )نـوادگان 
حضور  درآمــدنــد.  اسالم  دین  بــه   ) امـام عـلـی 
امام رضا  و امام زادگان در ایران نیز توجه و گرایش 

مردم را به اسالم جلب کرد. 

نکتٔه بسیار جالب در خصوص مسلمان شدن ایرانیان 
آن است که آنان با پذیرش اسالم، تاریخ و فرهنگ خود را 
از یاد نبردند و بسیاری از عناصر فرهنگی و تمدنی خود را 
همچنان حفظ کردند. دربارٔه این موضوع در  درس 19 

مطالب بیشتری خواهید خواند.

حرم شاه چراغ در شیراز

حرم حضرت معصومه  درقم
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پرسش های نمونه

١ــ روند فتح ایران را پس از جنگ نهاوند در سه سطر توضیح دهید.
٢ــ تفاوت ها و شباهت های شیوهٔ حکومت امویان و عباسیان بر ایران چه بود؟

٣ــ موقعیت و شرایط ایرانیان را در دورهٔ حکومت امویان و عباسیان مقایسه کنید.
٤ــ روند اسالم آوردن ایرانیان را به طور خالصه در سه سطر شرح دهید.

٥ــ عوامل مؤثر بر اسالم آوردن مردم ایران را بررسی و تحلیل کنید.

اندیشه و جست  و جو

١ــ دربارٔه برخورد و رفتار حجاج  بن یوسف حاکم اموی عراق با ایرانیان مطلبی تهیه کنید.
٢ــ دربارهٔ استقبال مردم شهرهای مختلف ایران از امام رضا  به هنگام سفر به مرو، مطلبی تهیه کنید.

یک توضیح

سلمان فارسی صحابی ایرانی رسول خدا 
سلمان فارسی یکی از یاران و اصحاب مشهور حضرت محمد  بود. نام اصلی و ایرانی او 
روزبه بوده و در یکی از روستاهای اصفهان در خانواده ای از بزرگان زردشتی به دنیا آمد. پدر در تربیت 
دینی فرزندش کوشا بود، ولی تعلیمات موبدان روزبه کنجکاو را اقناع نکرد؛ از این رو، خانه را ترک کرد 
و به عبادتگاه راهبه های مسیحی رفت. سپس مدت ها در عراق و شام در طلب گمشدٔه خود، به سیر و 
سیاحت و تفکر و تأمل در ادیان مختلف پرداخت. نشانی حجاز را به او دادند. هنگام عزیمت به حجاز 
وی را به بردگی گرفتند و به یک یهودی در یثرب فروختند. همان جا بود که از بعثت آخرین رسول خدا 
آگاه شد. پس از هجرت حضرت محمد  به یثرب در حالی که برده بود در محضر رسول خدا به دین 
اسالم درآمد. رسول خدا او را خرید و آزاد کرد و نام سلمان را بر وی نهاد. در جنگ احزاب )خندق( 
به پیشنهاد او به دور شهر مدینه خندقی کنده شد و چون میان انصار و مهاجر در انتساب سلمان به خود 

مشاجره ای درگرفت، پیامبر رحمت فرمود: »سلمان منا اهل البیت«؛ سلمان از ما اهل بیت است.
سلمان در شمار یاران و شیعیان خاص امیرمؤمنان علی  بود. او در فتوحات مسلمانان به عنوان 
مبلّغ اسالم حضور داشت و در جریان محاصرٔه تیسفون )مدائن( پایتخت ساسانیان توسط اعراب، مردم 
شهر را به پذیرش اسالم و یا قبول جزیه دعوت کرد. وی در زمان خالفت عمر، به صالحدید موالیش 

امام علی   حاکم مدائن شد و سرانجام در سال 34 یا 36ق در همان شهر از دنیا رفت.
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ایران در مسیر استقالل  ، شکل گیری حکومت های ایرانی

سوم  سدۀ  در  ایرانی  حکومت های  تشکیل  برای  شرایط  ایران،  بر  مسلمان  اعراب  حاکمیت  قرن  دو  از  پس 

هجری فراهم آمد. در این درس با فراز و فرود مهم ترین سلسله های ایرانی در فاصلۀ سده های سوم تا پنجم 

هجری، آشنا می شوید.

زمینه های تأسیس حکومت های ایرانی
پس از روی کار آمدن بنی عباس، ایرانیان در ادارٔه 
سایر  و  وزارت  بر  عالوه  و  شدند  سهیم  خالفت  قلمرو 
مشاغل دیوانی، حکومت والیات و فرماندهی سپاه را نیز 
به عهده گرفتند. انتصاب افرادی از خاندان های متنفذ و 
ریشه دار ایرانی به حکومت والیات توسط خلفای عباسی 
زمینه ساز  خاندان،  آن  زمامداری  موروثی شدن  سپس  و 

تشکیل برخی سلسله های ایرانی شد.
اقدام  و  بغداد  بر  ترک  امرای  دیگر،  تسلط  سوی  از 
آنان در عزل و نصب خودسرانٔه خلفا در سدهٔ سوم هجری، به 
تضعیف نفوذ و قدرت سیاسی و نظامی خالفت انجامید. از 
این رو، فرصت مناسبی برای بروز حرکت های استقالل طلبانه 

در گوشه و کنار قلمرو خالفت، به ویژه ایران فراهم آمد.  

سیاسی،اجتماعی  جنبش هــای  خراسان،پیشگــام 
نخست هجری  وفرهنگی: والیت خراسان١ در سده های 
و  اجتماعی  سیاسی،  تحوالت  در  برجسته ای  سهم 
جریان  در  داشت. خراسانیان  اسالمی  فرهنگی خالفت 
دو رویداد مهم تاریخی )نابودی امویان و به قدرت رسیدن 
عباسیان و نیز انتقال خالفت از امین به مأمون( نقش آفرین 
صحنٔه  دیار  آن  ابومسلم،  قتل  پی  در  همچنین  بودند. 
متعددی  مذهبی  و  اجتماعی  سیاسی،  ظهور جنبش های 

شد که برای مدتی خالفت را به خود مشغول کرد.
خراسانیان در سدٔه سوم هجری به پشتوانٔه پویایی 
استقالل  مسیر  در  خود،  اقتصادی  و  تمدنی  فرهنگی، 
سیاسی و فرهنگی ایران گام نهادند. نخستین سلسله های 
برآوردند.  سر  خـراسان  از  اسالمــی  ایران  حـکـومتی 

١ــ والیت خراسان در سده های نخست هجری بسیار پهناور بود و شامل مناطقی در حدفاصل دشت کویر در مرکز ایران تا فالت پامیر و کوه های هندوکش می شد؛ از این   رو 
خراسان بزرگ نامیده شد.
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فرهنگ  بعد،  سدٔه  در  که  بود  والیت  همین  در  همچنین 
ادب  دوران شکـوهمندی  و  یافت  تـازه  تـولدی  ایرانـی 

فارسی آغاز شد.

طاهریان؛ طلیعۀ استقالل
سلسلٔه طاهریان را سرداری به نام طاهر ذوالیمینین 
تأسیس کرد. طاهر در ماجرای اختالف امین و مأمون، 

١ــ ذکر نام خلیفه در خطبٔه نماز جمعه، حک کردن نام وی بر روی سکه و پرداخت منظم خراج به او، نشانه های فرمانبرداری و تبعیت حاکمان والیات از خالفت بود.
٢ــ به قولی توسط عمال و جاسوسان خلیفه مسموم شد.

فرماندٔه سپاه خراسان بود که پس از فتح بغداد، امین را 
به قتل رساند و خالفت را برای مأمون استور ساخت. 
او مدتی پس از آنکه از سوی خلیفه به حکومت خراسان 
منصوب شد )205ق(، نام مأمون را از خطبه١ انداخت و 
اعالم استقالل کرد، اما اندکی بعد درگذشت.٢ این اقدام 
طاهر را مـی تـوان نقطٔه عـطفـی در مسیر کسب استقالل 

ایران در دورٔه اسالمی دانست.

ذوالیمینین
ذوالیمینین، واژه ای عربی به معنای »دارندهٔ دو دست راست« است. دربارهٔ ملقب شدن طاهر به این 
لقب دو روایت تاریخی وجود دارد. یکی آنکه چون طاهر خواست با امام رضا  بیعت کند، برخالف 
معمول دست چپش را دراز کرد و عذر آورد که دست راستش در بیعت خلیفه است؛ از  این  رو، ذوالیمینین 
لقب گرفت. بر اساس روایت دوم، طاهر به دلیل مهارت ویژه در شمشیرزنی با هر دو دست، به ذوالیمینین 

معروف شد.

یک توضیح

اوضاع و شرایط شرق ایران و محبوبیت طاهریان 
در خراسان، مأمون را ناگزیر کرد که امارت خراسان را 
به فرزندان طاهر واگذار کند. پس از آن خاندان طاهری 
آن  مجاور  سرزمین های  و  خراسان  بر  قرن  نیم  مدت  به 

فرمان   راندند.
طاهریان اگرچه خود را تابع و مطیع خالفت نشان 
می دادند و با مخالفان و دشمنان آن مقابله می کردند، اما 

در ادارٔه قلمرو خود مستقل بودند.
و  میانه رو  حاکمان طاهری، سیاستمدارانی عاقل، 
مردم دار بودند. نامٔه طاهر ذوالیمینین به پسرش عبدالله که 

مملو از نکات ظریف و مهم کشورداری است، داللت بر 
شعور و خرد سیاسی او دارد. طاهریان نسبت به اوضاع 
و احوال تودٔه مردم بی توجه و غافل نبودند؛ وقتی سیستان 
به دستور عبدالله    بن طاهر 300 هزار  دچار قحطی شد، 
خاندان  شد.  تقسیم  آنجا  فقیران  و  ضعیفان  میان  درهم 
طاهری همچنین به عمران و آبادی، به ویژه کشاورزی و 

نیز ترویج علم و دانش اهمیت زیادی  می دادند. 
بی وقفٔه  شورش های  اثر  بر  که  طاهریان  حکومت 
بود،  شده  ضعیف  طبرستان  علویان  نهضت  و  خوارج 

سرانجام توسط یعقوب لیث بر افتاد.
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صفاریان؛ حکومت عیاران 
سرزمین  سیستان،  از  صفــاریان  مستقـل  سلسلٔه 
افسانه های حماسی و زادگاه پهلوانان برآمد. این والیت 
تأسیس حکـومت صفاریان،  از  پیش  خیلـی سال هـا  از 
صحنٔه فعالیت گـروه های ناراضی و دشمنان خالفت از 
جمله خوارج بـود و عامالن خلیفـٔه عباسی و حکـومت 
طاهریان از عهدٔه آنها بر نمی آمدند. در شرایطی که امنیت 
داوطلب  جنگجویان  بود،  شده  سلب  عمومی  آسایش  و 
)مطوعه(١ و عیاران برای مقابله با شورشیان و برقراری 

١ــ مطوعه در برخی از والیات مرزی مانند سیستان و ماوراءالنهر برای جهاد با کفار حضور داشتند.

امنیت به صحنه آمدند.
عیاران، گروهی منسجم و ریشه دار در تاریخ ایران 
بودند که بر اساس اصول اخالقی و مبارزاتی ویژه ای به دور 
هم جمع می شدند و فعالیت می کردند. آنان به جوانمردی، 
در  تهیدستان  و  مظلومان  از  دفاع  و  چاالکی  شجاعت، 
مقابل ستمگران و ثروتمندان شهرت داشتند. عیاران که 
اغلب از مردم فرودست شهری بودند، از طریق راه زنی و 
تصاحب اموال ثروتمندان، امرار معاش می کردند، گاهی 

نیز به عنوان مزدور در جنگ ها حاضر می شدند.

یک توضیح
لوا و شمشیر

صفاریان حکومت خود را مدیون سلحشوری و قدرت شمشیر خود می دانستند و نه فرمان خلیفٔه 
عباسی؛ در جریان فتح نیشابور، امیر طاهری به یعقوب پیغام داد اگر به فرمان خلیفه آمده ای، عهد و لوای 
وی عرضه کن تا والیت به تو سپارم و اگر عهد و لوای خلیفه نداری بازگرد. یعقوب شمشیر خود را 

بیرون کشید و گفت این عهد و لوای من است.

به اتکای  یعقوب لیث صفاری که خود عیار بود، 
نیروی عیاران و بی آنکه اجازه و فرمانی از خلیفٔه عباسی 
نایبان او داشته باشد، در مسیر دستیابی به قدرت گام  یا 
بر مدعیان، حکومت صفاریان  پیروزی  از  او پس  نهاد. 
تأسیس  )زرنگ(  زرنج  شهر  مرکزیت  به  سیستان  در  را 
کرد. خلیفه به مالحظٔه اقدام یعقوب در سرکوب خوارج 

و جهاد با کفار مرزهای شرقی، فرمان حکومت سیستان، 
کابل و بلخ را برای وی فرستاد؛ اما وقتی یعقوب نیشابور 
را گرفت و حکومت طاهریان را برانداخت، خلیفه او را 
یاغی خواند. روابط صفاریان و خالفت عباسی به دنبال 

لشکرکشی ناموفق یعقوب به بغداد، خصمانه تر شد. 
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بی اعتمادی صفاریان به خالفت 
بی اعتمادی صفاریان به خلفای عباسی به حدی بود که: »یعقوب بسیار گفتی که دولت عباسیان بر 
غدر و مکر بنا کرده اند؛ نبینی که با بوسلمه ]ابوسلمٔه خالل[ و بومسلم ]ابومسلم[ و آل برامکه و فضل بن 
سهل چندان نیکویی کایشان ]که ایشان[ را اندر آن دولت بودند، چه کردند؟ کسی مبادا که بر ایشان اعتماد 

کند«.
)تاریخ سیستان، ص 267(

                                                                                                      

یک توضیح

پس از مرگ مؤسس صفاریان، برادرش، عمرولیث 
به حکومت رسید. عمرو، سیاست محتاطانه ای نسبت به 
و  نام خلیفه خطبه خواند  به  او  پیش گرفت.  خالفت در 
خلیفه نیز فرمان امارت سیستان، خراسان و فارس را به نام 
او نوشت. با این حال، خالفت بغداد همچنان به صفاریان 

آنها  به  ضربه زدن  برای  فرصتی  هر  از  و  بود  بی اعتماد 
استفاده می کرد. عمرو، سرانجام در جنگ با امیر اسماعیل 
سامانی به اسارت درآمد و در بغداد به فرمان خلیفه به قتل 
رسید. پس از وی، امیران صفاری تا مدت ها تحت سیطرٔه 

سامانیان و غزنویان بر سیستان فرمان راندند. 

خدا خانۀ مسجد جامع عتیق در شیراز از آثار دورۀ صفاریان
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سامانیان؛ حکومت دهقانان
که  بودند  ایرانی  کهن  خاندان  از  یکی  سامانیان 
بهرام چوبین )سردار معروف ساسانی(  به  را  نسب خود 
دهقانان١  از  ُخدات  سامان  ایشان،  نیای  می رساندند. 
حاکم  حمایت  مورد  و  شد  مسلمان  که  بود  خراسان 
گروه های  از  یکی  دهقانان  گرفت.  قرار  خراسان  اموی 
اجتماعی بازمانده از دورٔه ساسانی بودند که در سده های 
نفوذ و قدرت  به خصوص در خراسان،  نخست هجری 
در  سامان  نوادگان  و  فرزندان  داشتند.  قابل توجهی 
خدمت والیان خراسان بودند و در زمان خالفت مأمون 

١ــ دهقان معرب واژٔه  فارسی دهگان است. دهگانان در دورٔه ساسانی خرده مالکان ده نشین و شهرنشینی بودند که ادارٔه روستاها و گردآوری مالیات ها را بر عهده داشتند. اینان 
تا قرن سوم هجری موقعیت اداری و اجتماعی خود را حفظ کردند و پس از زوال آنان، واژهٔ دهقان در ادبیات فارسی مترادف با کشاورز و زارع شد.

به حکومت برخی شهرهای ماوراءالنهر منصوب شدند.
امیر اسماعیل سامانی )یکی از نوادگان سامان( به 
فرمان خلیفٔه عباسی بر تمام ماوراءالنهر حکومت یافت. او 
پس از پیروزی بر عمرو لیث صفاری و شکست فرمانروای 
علویان، خراسان، سیستان، گرگان، طبرستان و ری را نیز 
فتح کرد و حکومت سامانیان را در سرزمین های شرقی 
ایران تأسیس کرد. فرمانروایی سامانیان بیش از یک قرن 
به  اوقات  بیشتر  وی،  جانشینان  قلمرو  البته  آورد؛  دوام 

ماوراءالنهر و خراسان محدود بود.

 قلمرو فرمانروایى
 سامانیان

رود سیحون
 رود جیحون

 بخارا

غزنین 

مرو

رىنیشابور هرات

اصفهان 

دریـــاى پـــارس

دریاى طبرستان )خزر(
دریاى روم 

 دمشق بغداد 

 حلب 

 بیت المقدس

سامانی،  امیران  اغلب  ُملک داری:  و  سیاست 
وزیران  وجود  از  و  بودند  الیق  و  باتدبیر  سیاستمدارانی 
و مشاوران دانشمند و کاردانی بهره می بردند. با مساعی 
مشترک آنان، تشکیالت منظم و کارآمد دیوانی و اداری 

لیاقت حاکمان سامانی،  و  تدبیر  نتیجٔه  شکل گرفت. در 
و  علمی  شکوفایی  از  دورانی  خراسان  و  ماوراءالنهر 
فرهنگی و رونق اقتصادی و رفاه را تجربه کرد. بخارا، 
و  رشد  آنان  قلمرو  شهرهای  دیگر  و  سامانیان  پایتخت 

دریاچه 
آرال

دریای عمان



ن١  148  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

آبادانی فراوانی یافتند. 

بـه وقـت دولـت سامانیـان و بلعمیـان
چنین نبود جهان، با  نهاد و سامان بود

کسائی مروزی، شاعر اواخر عهد سامانی و اوایل عصر غزنوی

امیران سامانی اگرچه حرمت خلفا را نگه می داشتند 
اما  می کردند،  تابعیت  و  اطاعت  اظهار  آنها  به  نسبت  و 
و  نفوذ  و  می آمدند  حساب  به  مستقل  امیرانی  عمل  در 
اقتدارشان در درون قلمرو خود نامحدود بود. خراسان 
و ماوراءالنهر در دوران حکومت آنها از مداخلٔه خلیفه و 

نمایندگان او دور ماند.
پشتیبانی  با  سامانیان  و سقوط: حکومت  زوال 
خدمت  به  با  سامانی  امیران  اما  گرفت،  شکل  دهقانان 
به تدریج از نفوذ  گرفتن غالمان ترک در دربار و سپاه، 
و  درگیری  کاستند.  دهقانان  نظامی  و  سیاسی  قدرت  و 
ترک،  سپه ساالران  و  ایرانی  دیوان ساالران  میان  تضاد 
به هرج و مرج و نابسامانی در ارکان زمامداری سامانیان 
انجامید. در چنین شرایطی، ترکان قراخانی١ و غزنویان 

را  خراسان  دیگری  و  ماوراءالنهر  یکی  و  برآوردند  سر 
تسخیر کردند و به فرمانروایی خاندان سامانی پایان دادند.

علویان طبرستان؛ حکومت سادات 
والیات ساحلی دریای مازندران به سبب موقعیت و 
شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی، دیرتر از سایر نواحی 
ایران توسط اعراب مسلمان تسخیر شد. در سده های دوم 
و سوم هجری شماری از سادات علوی پیرو مذهب شیعه 
که مورد آزار و اذیت خلفا و وابستگان آنها قرار داشتند 
و  پسندیده  اخالق  با  علویان  آوردند.  پناه  منطقه  این  به 
رفتار انسانی، مردم را جذب خود کردند و باعث گرویدن 

آنان به اسالم شدند.
و  طبرستان  متنفذ  خاندان های  و  مردم  سرانجام   
دیلم، یکی از سادات علوی به نام حسن بن زید را که فردی 
به رهبری خویش برگزیدند)٢50ق(.  جسور و عالم بود 
حسن  بن زید با اخراج حاکم طاهریان از آن دیار، حکومتی 
بنیان نهاد. او دامنٔه قلمرو  به مرکزیت شهر آمل  مستقل 
خود را به گرگان و حتی ری و قزوین نیز رسانید و نظم و 

امنیت پایداری را برقرار کرد. 

١ــ ترکان قراخانی که به ایلک خانیان و آل افراسیاب معروف بودند بر قسمت هایی از ماوراءالنهر و ترکستان شرقی حکومت  کردند )382   ــ607 ق(.

حاکم دادگر و دانشمند
حسن  بن علی ملقب به اطروش )نا شنوا( و معروف به ناصر کبیر، یکی از امیران مشهور حکومت 
علویان بود که پس از شکست سنگین علویان از سامانیان که به قتل محمد بن زید انجامید، دوباره قدرت 
او  حاکمی دادگر مدافع طبقات محروم در مقابل  بر سامانیان احیا کرد.  پیروزی  با  سادات علوی را 
بود و چندین کتاب در مباحث فقهی و  نیز  برجسته  بود. وی عالمی  زورگویی های زمین داران محلی 

اعتقادی نوشت.

یک توضیح
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علیه  خصومت   آمیزی  سیاست  عباسی  خالفت 
آنکه  بر  عالوه  خلفا  گرفت.  پیش  در  علویان  حکومت 
و  طاهریان  فرستادند،  علویان  جنگ  به  را  سپاه  چندین 

سامانیان را نیز به نبرد با آنها فراخواندند.
فرمانروایی علویان به سبب تهاجم نیروهای خالفت و 
حکومت های رقیب )طاهریان، صفاریان و سامانیان(، بارها تا 
مرز سقوط پیش رفت، اما به سبب حمایت مردم طبرستان و 
دیلم دوباره قدرت  گرفت. حکومت علویان سرانجام در نتیجٔه 
اختالفات داخلی، گرفتار رقابت و کشمکش های سرداران 
دیلمی شد و فروپاشید  )3١6ق(. در دوران زمامداری علویان، 

مذهب شیعه در قلمرو آنان گسترش یافت.

فکر کنید و پاسخ دهید :

علویان  با  شدیدی  خصومت  عباسی  خالفت  چرا 

طبرستان داشت؟

زیاریان
از  خاندانی  و  مردان  هجری  سوم  قرن  در  اگر 
شرق ایران )خـراسان، سیستان و مــاوراءالنـهـر( پرچم 
استقالل خواهی را برافراشتند، در سدٔه چهارم هجری، 
سردارانی از گیالن و مازندران، امارت های مستقلی برپا 
و سرزمین های مرکزی، جنوبی و غربی ایران را از تسلط 

خالفت عباسی خارج کردند.
شماری  علویان،  حکومت  پایانی  سال های  در 
یکدیگر  با  و کشمکش  رقابت  وارد  محلی  فرماند هان  از 
آنان بود که ادعا داشت  شدند. مرداویج زیاری یکی از 
نسبش به شاهان قدیم گیالن می رسد. او پس از پیروزی 
بر تعدادی از سرداران مدعی، شهرها و مناطق وسیعی در 
شمال، مرکز، غرب و جنوب ایران را تحت فرمان خود 

گرفت و اصفهان را به پایتختی برگزید. 

ساسانیان  شاهنشاهی  احیای  خیال  در  مرداویج 
بود. او عالقٔه زیادی به آداب و سنن باستانی نشان می داد؛ 
تاجی جواهرنشان مانند تاج انوشیروان بر سر می نهاد و بر 
تخت زرین می نشست. همچنین در برگزاری جشن های 
باستانی مبالغٔه بسیار می کرد؛ به دستور وی، جشن سده 

با شکوه و تشریفات تمام در اصفهان برپا شد )323ق(.
سلسلٔه زیاریان پس از قتل مرداویج به دست غالمان 
شورشی، بیش از یک قرن دوام آورد. جانشینان او که گرفتار 
رقابت و درگیری آل بویه با سامانیان و غزنویان شده بودند، تنها 

بر گرگان و قسمت هایی از طبرستان حکومت می کردند.

آل بویه؛ حکومت دیلمیان
پسران  را  آل بویه  سلسلٔه  استقرار:  و  تأسیس 
ابوشجاع بویه )علی، حسن و احمد( از اهالی دیلم گیالن 
پایه گذاری کردند. بویه شغل صیادی را رها کرد و به همراه 
پسران  به خدمت سرداران محلی درآمد.  فرزندان خود 
بــه حکومت شهرهای  بویه پس از پیوستن به مرداویج، 

مختلف منصوب شدند.
پشتوانٔه  به  مرداویج،  مرگ  از  پس  بویه،  فرزندان 

 برج قابوس از بناهای ساخته شده در دورۀ زیاریان
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جنگجویان گیل و دیلم، حکومت خود را بر بخش های 
یکی  ایران گستراندند.  از مرکز، غرب و جنوب  وسیعی 
از برادران، سپس با استفاده از اوضاع نابسامان خالفت 
قلمرو  به  نیز  را  عراق  و  کرد  تسخیر  را  بغداد  عباسی، 
بوییان افزود. او پس از فتح بغداد، خلیفٔه وقت را برکنار 
با  بویه  به جای وی منصوب کرد. پسران  برادر او را  و 
تقسیم متصرفاتشان میان خود، موجبات شکل گیری سه 
شعبٔه حکومت آل بویه را به مرکزیت شهرهای ری، شیراز 

و بغداد فراهم آوردند.

فکر کنید و پاسخ دهید:

چرا آل بویۀ شیعه مذهب پس از تسلط سیاسی بر 

بغداد، خالفت عباسی را نابود نکردند؟

اوج اقتدار و شکـوفـایی: حکومت آل بویه در 

شکوفایی  و  اقتدار  اوج  به  عضدالدوله  فرمانروایی  زمان 
خود رسید. قلمرو بوییان در عهد او به نهایت گستردگی و 
وحـدت سیاسی رسید و شامل بــخش وسیعـی از ایـران 
)به استثنای خراسان و سیستان که به سامانیان تعلق داشت(، 
عراق و قسمت هایی از عربستان بود. عضدالدوله نخستین 
نامش  َمِلک )شاه( داد و  لقب  او  به  بود که خلیفه  امیری 
بعد از نام خلیفه در خطبٔه بغداد خوانده شد. به دستور او 
بناهای بسیاری مانند بیمارستان عضدی بغداد و بند امیر 

فارس ساخته شد.
اهمیت و نقش تـاریـخـی: حکومت آل بویه در 
تاریخ ایران دورٔه اسالمی اهمیت و نقش خاصی داشت؛ 

زیرا: 
و  کردند  برپا  مستقل  بویه،حکومتی  پسران  ١ــ 
خالفت عباسیان را به مدت یک قرن تحت سلطه و سیطرٔه 

راهنمای نقشه
قلمرو اصلی آل بویه
مناطق تحت نفوذ در برخی سال ها
پایتخت های آل بویه

قلمرو آل بویه )٣٢٢ ـ ٤٤٧ق(

دریای طبرستان
)خزر(
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خود درآوردند.
 2ــ  بوییان پیرو مذهب شیعه بودند و در دوران 
حکومت آنان تشیع گسترش پیدا کرد و معارف و آداب و 

رسوم شیعه، نشر و رواج یافت.
آل بویه همچون سامانیان و دیگر سلسله های   3ــ 
ایرانی  سنت های  و  فرهنگ  کردن  زنده  برای  ایرانی 
به بهرام گور )شاه  کوشش کردند و حتی نسب خود را 

ساسانی( رساندند.  

فکر کنید و پاسخ دهید:                                             

فرمانروایان  و  بنیان گذاران  چـرا  شما  نظر  بـه 

تـــالش  دورۀ   اسالمــی  ،  در  ایـــران  حکــومت هـــای 

را به شاهان و سرداران عهد باستان  می کردند خود 

منتسب کنند؟ 

در  آمد.  به وجود  توحیدی  ادیان  دیگر  و  اسالم  مختلف 
زردشتی،  مسلمان،  اندیشمندان  و  علم  اهل  دوره  آن 
به گفت وگوی علمی  آسوده  با خیالی  یهودی  و  مسیحی 
می پرداختند و با استدالل و منطق گفته های خود را اثبات 

و آرای مخالف را نقد می کردند.
انـحـطاط و سقـوط: تشدید رقـابت و اختالف 
درونـی خـاندان بـویه پس از عضدالدوله و بروز شورش 
سیاسی  انحطاط  و  ضعف  موجبات  آنان،  قلمرو  در 
توسعه طلبی  همچنین  آورد.  فراهم  را  آل بویه  حکومت 
خلفای فاطمی مصر در شام و حجاز، پیامدهای سیاسی 
و اقتصادی نامطلوبی برای آن حکومت داشت. در چنین 
شرایطی، نیروی تازه نفس سلجوقیان به فرمانروایی آل بویه 

بر ایران و عراق پایان داد.

سکۀ آل بویه

سایر  و  آل بــویه  حکـومت  بـرجستٔه  ویژگـی  یک 
سلسله هـای ایرانی، مـدارای مـذهبی بود. بـوییان نه تنها 
دیگر  پیروان  با  بلکه  اسالمی،  مختلف  مذاهب  پیروان  با 
دین ها نیز به نرمی و مدارا رفتار می کردند. سامانیان پیرو 
مذهب سنت نیز چنین سیاستی داشتند. در نتیجٔه سیاست 
آسایش  و  امنیت  ایرانی،  حاکمان  آزاداندیشی  و  مدارا 
مناسبی برای متفکران، دانشمندان و عالمان پیرو مذاهب 

یک توضیح
آل َحۡسنَویه کُرد

عالوه بر آن حکومت هایی که در این درس با آنها آشنا شدید، سلسله های محلی دیگری نیز همزمان 
یا  َحۡسَنویه، خاندانی از  آِل َحۡسَنویه  آنها آل َحۡسَنویه بود.  برآوردند. یکی از  ایران سر  در گوشه و کنار 
کردان بَۡرَزکانی بودند که حدود نیمٔه دوم قرن چهارم هجری بر بخش هایی از کردستان، کرمانشاه، لرستان 
و ایالم فرمان راندند. َحۡسَنویه بنیان گذار این حکومت، دژ َسرماج را بر فراز بیستون ساخت و تختگاه 

خود قرار داد. روابط حسنویه با آل بویه گاهی خصومت آمیز و گاهی دوستانه بود.
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پرسش های نمونه

تفاوت و  تأسیس حکومت های طاهریان، صفاریان، سامانیان و علویان طبرستان را مقایسه کنید و   ١ــ روند 
شباهت های آنها را ذکر کنید.

٢ــ سیر روابط یعقوب و عمرو لیث صفاری را با خالفت عباسی توضیح دهید.
3ــ شیؤه زمامداری و ُملک داری سامانیان را چگونه ارزیابی می کنید؟

4ــ مناسبات سامانیان و علویان طبرستان با خالفت عباسی را مقایسه کنید.
5ــ عوامل ضعف و سستی حکومت آل بویه را بنویسید.

6ــ سه ویژگی مشترک برای حکومت های ایرانی در سده های سوم تا پنجم هجری بیان کنید.

اندیشه و جست  و جو

ــ دربارهٔ برگزاری مراسم عزاداری امام حسین  در زمان حکومت آل بویه، پژوهشی انجام دهید.

 با مطالعٔه درس،بررسی نقشه ها و راهنمایی دبیر خود، جدول زیر را کامل کنید.

آل بویهزیاریانعلویان طبرستانسامانیانصفاریانطاهریان

322ـ  447 ق316ـ  475 ق250ـ  316 ق261ـ  395 ق247ـ 393 ق205ـ 259 قدورٔه حکومت

پسران بویه……………………………………………………مؤسس

عبدالّله بن طاهرامیران مشهور
…………

خلف بن احمد
احمد بن اسماعیل

نصربن احمد
حسن بن علی
)ناصر کبیر(

وشمگیر زیاری
قابوس بن وشمگیر

…………

قلمرو
……، گرگان، 

طبرستان و سیستان
…………

 ،…… ،……
سیستان، گرگان، 
طبرستان و کرمان

……، گرگان، ری 
و گیالن

 ،…… ،……
ری،اصفهان، 

فارس،همدان و 
خوزستان

…………
…………
…………
…………

…، شیراز، …………، گرگان…………زرنج )زرنگ(………پایتخت

رویدادهای مهم

تأسیس نخستین 
حکومت ایرانی، 

درگیری با جنبش ها 
و حکومت های 
مخالف خالفت 

مانند قیام مازیار و 
حکومت علویان

…………
…………
…………
…………
…………
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…………
…………
…………
…………

…………
…………
…………
…………
…………
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ورود ترکان به ایران
قبایل کــوچ نشین و پـراکندٔه ترک از گــذشته هـای 
بسیار دوری در صحراهای جنوب سیبری و شمال چین 
می زیستند. در سدٔه ششم میالدی این قبایل متحد شدند 
و حکومتی قدرتمند را به وجود آوردند. از آن زمان به 
ایران  جمله  از  همجوار  سرزمین های  به  آنها  هجوم  بعد 
آغاز شد. از این رو، یکی از مسائل و مشکالت ساسانیان 

در اواخر حکومتشان، دفع حمالت ترکان بود.
مرزهای  در  پیشروی  جریان  در  مسلمان  اعراب 
طول  در  کردند.  برخورد  ترکان  با  ایران  شمال شرق 
سده هـای نخست هجری، فـرماندهـان و امیران مسلمان، 
سرزمین های  و  ماوراءالنهر  به  جهاد،  شعار  با  بارها 
این  جریان  در  کردند.  لشکرکشی  سیحون  سوی  آن 
مسلمانان  اسارت  به  ترکان  از  شماری  لشکرکشی ها 

یافتند.  راه  اسالمی  خالفت  قلمرو  درون  به  و  درآمدند 
پذیرش  با  ترک  قبایل  و  طوایف  از  برخی  آن،  بر  عالوه 
اسالم، توانستند به ماوراءالنهر و سپس خراسان و دیگر 
نواحی ایران نفوذ کنند؛ زیرا بر اساس تعالیم اسالم همٔه 
ترکمانان  می شدند.  برابر شمرده  و  برادر  هم  با  مسلمانان 

سلجوقی بدین گونه وارد ایران شدند.

حکومت غزنویان
تأسیس و استقرار: بـرخــی از تـرکـانـی را کـه 
امیران سامانی در دربار و سپاه خود به خدمت گرفتند، 
)رئیس  )سپه ساالری( و حاجبی  فرماندهی سپاه  مرتبٔه  تا 
تشریفات دربار( پیش رفتند و شروع به دخالت در امور 
َالبَتکین از جملٔه این سپه ساالران بود  حکومتی کردند. 

هم
فد

س ه
در

١٧

ایران از غزنویان تا مغوالن

مقدمه

سده های چهارم تا هفتم هجری  ، سپه ساالران و سران قبایل ترک در ایران به قدرت رسیدند و حکومت های  در فاصلهٔ 

غزنویان   ،  سلجوقیان و خوارزمشاهیان را بر سر کار آوردند. در این درس ، مهم ترین تحوالت ایران در آن دوره ، مطالعه و بررسی 

می شود.
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درىــــاى عــــمـــان

قلمرو غزنوىان در زمان سلطان محمود

دهلى 

رود سند
قصدار

ُبست زرنج
مولتان

الهور
پنجاب

کابل
 بلخ

غزنه
زابلستان
قندهار

هرات
بادغیس

 سرخس
نسامرو

رىطبرستاننیشابور
جبال
اصفهان

عراق عجم

آمودرىا )جیحون( 

کاشغر

اىلک خانیان

فرغانه
سمرقند

 ماوراءالنهر
 فاراب

سیردرىا )سیحون( 

کشمیر 

آذرباىجان درىاى طبرستان ) خزر(

 کردستان

دجله

بغداد

فرات 

خوزستان  فارس 
 شیراز

درىاى سیاه

درىاى پارس

درىاچۀ  خوارزم
)آرال(

سیراف

آل  بــــوىــه کرمان

مکران

کارون

که چون نتوانست شخص مورد نظر خود1 را در بخارا به 
تخت امارت سامانیان بنشاند، به غزنه2 رفت و حکومت 
گذاشت  بنیان  او  که  گرفت. حکومتی  دست  به  را  آنجا 
شد.  مشهور  غزنوىان  به  غزنه  شهر  به  انتساب  دلیل  به 
حاکمان غزنه اگرچه در ظاهر خود را فرمانبردار سامانیان 

می شمردند، اما در عمل مستقل بودند. 
محمود پسر سبکتکین٣ که پس از پدر در غزنه به 
قدرت رسیده بود )387ق(، به دنبال استیالی ایلک خانیان 
بر بخارا )پایتخت سامانیان(، با تسلط بر خراسان، قلمرو 
فرمانروایی خود را گسترش داد. خلیفٔه عباسی بی درنگ 

حکومت او را تأیید کرد.
فرمانروایی  قلمرو  و  قدرت  دامنٔه  فرود:  و  فراز 

حال  در  همواره  محمود  سلطان  دوران  در  غزنویان 
سالٔه  سی  دوران  از  زیادی  مدت  او،  بود.  گسترش 
مسلمان  حکومت های  با  جنگ  به  را  خود  زمامداری 
بیشتر  در  و  هندوستان گذراند  به  لشکرکشی  و  همجوار 
این نبردها، پیروز میدان بود؛ زیرا سپاهی آماده و مجهز 
و  ضعف  شرایط  در  نیز  رقبایش  و  داشت  اختیار  در 
نظامی  نتیجٔه موفقیت های  به سر می بردند. در  نابسامانی 
سلطان محمود، قلمرو غزنویان از ری در مرکز ایران تا 

قلب شبه قارٔه هند گسترش یافت.
یکی از رویدادهای مهم دوران حکومت غزنویان 
از  که  اقدام  بود.این  به هندوستان  پیاپی  لشکرکشی های 
فــرمــانـروایی  عـهد  در  شد،  شروع  سبکتکین  زمـان 

١ــ شخص مورد نظر البتکین، نصربن عبدالملک   بن نوح سامانی بود، اما منصوربن نوح عموی او به امارت رسید.
2ــ شهری در شرق افغانستان

3ــ پس از البتکین چند نفر از سرداران ترک از جمله سبکتکین داماد او در غزنه حکومت کردند.
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زمان جانشینان  در  و  رسید  اوج خود  به  سلطان محمود 
او ادامه یافت. این لشکرکشی ها که به اسم جهاد برای 
نتایج مختلفی برای  آثار و  گسترش اسالم انجام  گرفت، 

غزنویان داشت:
1ــ تصاحب گنجینه هـای مملو از طال و جـواهر 

معابد و بتکده های هند؛
به  و سیاسی  دینی  و مشروعیت  اعتبار  2ــ کسب 

عنوان جهادگر؛
طریق  از  نظامیان  بحران آفرینی  از  3ــ جلوگیری   

سرگرم کردن آنان به عملیات های جنگی.
پسرش  )421ق(،  محمود  سلطان  مرگ  از  پس 
اّما  به تخت نشست،  محمد، مطابق تصمیم پدر در غزنه 
برادرش مسعود که از قابلیت نظامی بیشتری برخوردار 
سلطان  شدید  برخورد  زد.  کنار  قدرت  از  را  او  بود، 
مسعود با درباریان و دیوانیاِن هوادار محمد و بر دار کردن 
غزنوی  حکومت  برای  نامطلوبی  نتایج  وزیر،  حسنک 

داشت. اوضاع دربار غزنه نابسامان شد و نظارتی بر کار 
مقامات کشوری و لشکری نمی شد. وضعیت خراسان، 
مهم ترین والیت پریشان تر از سایر والیات بود و اجحاف 
نبود.  حصری  و  حد  را  مالیاتی  مأموران  بیدادگری  و 
شرایط  این  از  والیت  آن  در  مستقر  سلجوقی  ترکمان 
بر  آنان  به حاکمیت  با شکست غزنویان  استفاده کردند و 
این  از  بعد  مدتی  مسعود  سلطان  دادند.  پایان  خراسان 
رسید.  قتل  به  خود  شورشی  سپاهیان  توسط  شکست، 
جانشینان او تا سال ها بر قسمت هایی از افغانستان کنونی 

و مناطق شمال غربی هندوستان حکومت کردند.
سیاست و ُملک داری: اساس حکومت غزنویان 
بر سپاهی مجهز و قدرتمند استوار بود، آنان نمی توانستند 
پشتیبانی  به  ایرانی  سلسله های  دیگر  و  سامانیان  همانند 
خاندان های متنفذ محلی و توده های مردم دلگرم باشند؛ 
بنابراین ناگزیر بودند این ضعف را از طریق قدرت نظامی 
اداری  و  دیوانی  منظم  تشکیالت  غزنویان  کنند.  جبران 

داستان حسنک وزىر
ماجـرای بـر دار کـردن حسنک وزیر یکـی از روایت هــای شنیدنــی تاریخ بیهقی است. ابوعـلـی 
حسن بن محمد، معروف به حسنک وزیر از خاندان مشهور میکالیان نیشابور بود. سلطان محمود او را 
به وزارت خود گماشت و حسنک تالش زیادی برای به تخت نشستن محمد، پسر محمود کرد. سلطان 
را  داشتند، وی  دل  به  را سخت  او  کینٔه  که  زوزنی  بوسهل  مانند  رقیبان حسنک  از  برخی  و  مسعود 
بر  دار کردند.در تاریخ بیهقی آمده است: »... و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور... چون ]خبر 
مرگ پسر[ بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند؛ بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی 
خون گریستند. پس گفت: بزرگ مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و 

پادشاهی چون مسعود آن جهان«.
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حکومت سامانی را به همراه دیوان ساالران آن به خدمت 
گرفتند. دربار غزنه مانند دربار بخارا، مملو از شاعران 
فارسی گو و دانشمندان ایرانی بود؛ اما سالطین غزنوی 
سامانیان  فرهنگی  و  مذهبی  ُمدارای  سیاست  از  هیچ گاه 
پیروی نکردند. آنان نسبت به پیروان مذهب شیعه بسیار 
با  ری،  تسخیر  از  پس  محمود  سلطان  بودند.  سختگیر 

شیعیان به خشونت و قساوت رفتار کرد.
محمود،  سلطان  ویژه  به  و  غزنوی  فرمانروایان 
برقرار  عباسی  خالفت  دستگاه  با  دوستانه ای  روابط 
کردند و خود را تابع و مطیع خلیفٔه بغداد خواندند. آنان 
و  هدایا  عنوان  به  را  هندوستان  جنگی  غنایم  از  بخشی 
دادن  با  نیز  بغداد می فرستادند. خلفای عباسی  به  عطایا 
تأیید و  لوا، منشور، لقب و خلعت، سالطین غزنوی را 

پشتیبانی  می کردند.

امپراتوری سلجوقیان
تأسیس حکومت: سلجوقیان گروهی از ترکان بودند 
که به واسطٔه رهبر خود سلجوق،  به این نام معروف شدند. 
آنان پس از آنکه به اسالم گرویدند، ابتدا به ماوراءالنهر و 
سپس به خراسان کوچ کردند. در دوران زمامداری سلطان 
مسعود غزنوی، گـروهـی از سلجوقیان،به فرماندهی طُغرل 
و  نابسامان غزنویان  اوضاع  از  استفاده  با  )نوهٔ سلجوق(، 
غفلت سلطان از خراسان، شروع به تاخت و تاز در آن دیار 
نیشابور،  از جمله  از تصرف چند شهر  آنان پس  کردند. 
بر  و  دادند  دندانقان١ شکست  جنگ  در  را  غزنوی  سپاه 
خراسان مسلط شدند. طغرل بعد از آن، والیات ایران را 
یکی پس از دیگری تسخیر کرد و سرانجام به بغداد رفت و 
به سلطٔه آل بویه بر خالفت عباسی پایان داد. پس از آن بود 
که خلیفه حکومت طغرل را به رسمیت شناخت و مورد 

مهم ترىن آثار به جا مانده از دورۀ حکومت غزنوىان و غورىان، چند 
مناره در کشور افغانستان امروزى است. در سمت چپ، مناره اى 
در سمت راست،  و  غزنوى  فرمانرواىان  از  ىکى  زمان  به  مربوط 
مناره اى که توسط فرمانرواىان غورى بناشده، دىده مى شود. شما 

فکر مى کنید اىن مناره ها به چه منظورى ساخته شده اند؟

1ــ سال 431ق.
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تأیید قرار داد.
زمـان  در  اقـتدار:  اوج  و  قـلمـرو  گسترش 
آلب ارسالن،1جــانشین طغــرل سرزمین هــای دیـگـری 
گسترش  منظور  به  وی  شد.  سلجوقیان  قلمرو  ضمیمٔه 
اسالم به قفقاز لشکر کشید و سپس در نبرد مهم مالزگرد، 
سپاه امپراتوری روم شرقی را شکست داد، امپراتور را 
افزود.  متصرفات خود  به  را  آسیای صغیر  و  کرد  اسیر 
در نتیجٔه این فتوحات، قلمرو سلجوقیان از رود سیحون 
در شرق تا دریای مدیترانه در غرب گسترش یافت. این 
اسالمی  دورٔه  ایران  در  حکومت  یک  قلمرو  وسیع ترین 
بود؛ از این رو، پژوهشگران تاریخ، عنوان امپراتوری را 

برای حکومت سلجوقی به کار برده اند.
در دوران ملکشاه حکومت سلجوقی به اوج قدرت 
رسید. دودمان های محلی حاکم منقرض شدند یا تابعیت 

1ــ لقبی ترکی به معنای شیر شجاع )آلب = شجاع، ارسالن= شیر(

برج طغرل در ری

قلمرو سلجوقیان در زمان ملکشاه

سلجوقیان کرمان

درىاى عمان

درىاى پارس

قطر

کرمان 

بحرىن هند

الهور
غزنه 

پروان

سمرقند

اىلک خانیان

ماوراءالنهر

مرو
 نیشابور

هرات
 قائن 

قهستان
زرنج 

شیراز

اصفهان

جبال 

عراق عجم
عراق عرب

 بغداد کرمانشاههمدانرى

مالزگردتبرىز

ارزروم

دىاربکر

دمشق

درىاى روم
)مدىترانه(

ره 
قاه

 قونیه 

آنقره

درىاى سیاه 

درىاى طبرستان )خزر(

درىاچۀ 
خوارزم

ن روم
وقیا

سلج

عمان

درىاى سرخ
آذرباىجان

قراختاىیان

فاطمیان

دندانقان
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یک توضیح

اسماعیلیان فرمانرواىان کوهستان
اسماعیلیه گروهی از شیعیان اند که اسماعیل فرزند امام جعفر صادق  را جانشین آن حضرت 

می دانند. اینان خود به چندین فرقه و گروه تقسیم می شوند. 
به  ایران آغاز کردند و در زمان سلجوقیان  از قرن سوم هجری فعالیت خود را در  اسماعیلیان 
ـ سیاسی نیرومند تبدیل شدند. آنان با تصرف و یا بنای تعدادی  رهبری حسن صباح به یک جریان مذهبیـ 
دژ )قلعه( در نواحی عمدتاً کوهستانی ایران، پایگاه های مستحکمی برای خود ایجاد کردند. دژ الموت 
نظامی  عملیات های  سلجوقیان  بودند.  آنها  مهم ترین  جملٔه  از  در   اصفهان  شاه دژ  و  قزوین  نزدیکی  در 
گسترده ای را علیه اسماعیلیان تدارک دیدند؛ اما موفق به نابودی آنها نشدند. قدرت سیاسی و نظامی 

اسماعیلیان سرانجام توسط هوالکوخان مغول از بین رفت. 

سلطان سلجوقی را پذیرفتند. ملکشاه به مرزهای غربی و 
شمال غربی امپراتوری توجه بسیار داشت. او به منظور 
گروه هایی  آسیای صغیر،  بر  تحکیم حاکمیت سلجوقیان 
از ترکان را در آنجا سکونت داد. خواجه نظام الملک، 
در  مؤثری  نقش  ملکشاه،  و  آلب ارسالن  مشهور  وزیر 
و سهم  گرفت  به عهده  امپراتوری سلجوقی  امور  ادارٔه 

بسزایی در  توسعه و اقتدار آن امپراتوری داشت.
خواجه  درگذشت  از  پس  سقوط:  و  انحطاط 
نظام الملک و ملکشاه، سرزمین های زیر سلطٔه سلجوقیان 

دچار آشفتگی شد. رقـابت های خـانـوادگـی و اختالف 
استحکام  و  ثبات  سلجوقـی،  خـانـدان  ناسازگـاری  و 
انداخت  به طمع  را  اتابکان  و  برد  بین  از  را  امپراتـوری 
آنها،  کنند.مهم ترین  تأسیس  مستقل  حکومت هـایی  کـه 

اتابکان یزد، فارس و آذربایجان بودند.
سرانــجــام در اواخـــر سده ششم هـــجـــری، 
خوارزمشاهیان، اتابکـان و خـالفت عباسی، هر کدام بر 
بـه زمامداری  بخشی از قلمرو سلجوقی مسلط شدند و 

نوادگان سلجوق در ایران پایان دادند.

رسم اتابکی
اتابک، لقب یا عنوانی بود که سالطین سلجوقی به برخی از امرای خود که تربیت و سرپرستی 
شاهزادگان را به عهده داشتند، می دادند. رسم اتابکی در دورٔه سلجوقیان رواج یافت. بر پایٔه این رسم، 
شاهزادگان سلجوقی از زمان کودکی تحت سرپرستی و تربیت امیری باتجربه به حکومت والیات منصوب 
می شدند که راه و رسم حکومت داری را بیاموزند. هنگامی که حکومت سلجوقیان رو به ضعف گذاشت، 

اتابکان، شاهزادگان سلجوقی را کنار زدند و حکومت های مستقلی بر پا کردند.

یک توضیح
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سیاست و حکومت: ترکمانانی که در سدٔه پنجم 
هجری به رهبری خاندان سلجوقی زمام قدرت سیاسی و 
نظامی را در ایران به دست گرفتند ناگزیر از ادارٔه سرزمین 
زندگی  از  گسترده تر  ابعادی  که  بودند  متمدنی  و  آباد 
طایفه ای و قومی آنان داشت. اگرچه حدود یک قرن از 
مسلمان شدن و سکونت سلجوقیان در ایران می گذشت، 
بودند  نرسیده  سطحی  به  تمدنی  و  فرهنگی  لحاظ  به  اما 
این رو،  از  برآیند؛  حکومتی  پیچیدٔه  امور  عهدٔه  از  که 
ناگزیر بودند، مسئولیت امور اداری، مالی و فرهنگی را 
دیوان ساالران  از  زیادی  کنند. شمار  ایرانیان واگذار  به 
ایرانی که پیش از آن در خدمت غزنویان و سامانیان بودند به 
فرمانروایان جدید پیوستند. آنان کوشیدند تا رموز و فنون 
کشورداری را به حاکمان سلجوقی بیاموزند و تشکیالت 
اداری و مالی را سامان دهند. در نتیجٔه کوشش دیوانیان، 
سلجوقی  حکومت  که  بود  ایرانی  عالمان  و  دانشمندان 
ــ  ایرانی  فرهنگ  و  سنت ها  مروج  و  مدافع  حکومتی  به 

اسالمی از جمله زبان فارسی تبدیل شد. 
سلجوقیان خود را منجی و پشتیبان خالفت عباسی 
می شمردند و تمایل داشتند خلفا به پیشوایی مذهبی قناعت 
و قدرت سیاسی و نظامی را به آنان واگذار کنند؛ بنابراین، 
به  نمی کردند،  عمل  آنها  میل  مطابق  خلفا  که  مواقعی  در 
دشمنی با خالفت برمی خاستند. چنان که ملکشاه، خلیفه را 
به خاطر مخالفت با درخواست هایش تهدید به حملٔه نظامی 
در  عباسی  اواخر حکومت سلجوقیان، خلفای  در  کرد. 
اندیشٔه تجدید قدرت سیاسی و نظامی گذشتٔه خود برآمدند و 

چندین نوبت وارد جنگ با سلجوقیان شدند.

حکومت خوارزمشاهیان
ایران  آباد  و  کهن  سرزمین های  از  یکی  خوارزم 
محل  در  و  آرال  دریاچٔه  جنوب  در  سرزمین  این  بود. 
است.١  شده  واقع  دریاچه  آن  به  جیحون  رود  اتصال 
آن سرزمین، خوارزمشاه  به حاکمان  باستان،  از دوران 
می گفتند. خوارزم در قرن چهارم هجری از مراکز مهم 
فرهنگی و اقتصادی ایران به شمار می رفت و دانشمندان 
آن  در  بیرونی  ابوریحان  و  فارابی،ابن سینا  مانند  بزرگی 

دیار پرورش یافتند.
تأسیس و استقرار:  در زمان ملکشاه سلجوقی، 
َانوشتکین  نام  به   ادارٔه خوارزم به یکی از امیران ترک 
واگذار شد. فرمانروایی بر خوارزم در خانوادٔه َانوشتکین 
موروثی شد. خوارزمشاهیان با وجود استقالل داخلی، 
مطیع سلجوقیان بودند. َاتِسز، نؤه انوشتکین با مشاهدٔه 
تابعیت  از  سلجوقی،  حکومت  در  مرج  و  هرج  بروز 
سلجوقیان خارج شد و به کشورگشایی پرداخت. تَِکش، 
پسر و جانشین او، آخرین سلطان سلجوقی٢  را شکست 
داد و بر مناطق وسیعی در شرق و مرکز ایران تسلط یافت. 
سلطان محمد خوارزمشاه، فرزند و جانشین تَِکش، راه 
خوارزمشاهیان  داد.  ادامه  قلمرو  گسترش  در  را  پدر 
قلمرو  تصاحب  و  ماوراءالنهر  شرق  در  پیشروی  با 

قراختاییان٣، با مغوالن همسایه شدند. 

1  ــ منطقه خوارزم در کشور کنونی ازبکستان قرار دارد؛ گرگانج و کاث مهم ترین شهرهای قدیمی ناحیٔه خوارزم بودند.
2ــ طغرل سوم

3  ــ قراختاییان، دسته ای از بیابانگردان مغولی شمال چین بودند که به سمت غرب آمدند و با تصرف ماوراءالنهر حکومت قراخانیان را نابود کردند و 
بر قلمرو آنها حاکم شدند.
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بخارا

قلمرو خوارزمشاهیان )سلطان محمد خوارزمشاه(

جزىرۀ آبسکون

کاشغر

 الهور 

مولتان

هندوستان

درىــــــاى عــــمـــــــــان
درىـــــاى پــــــــارس

خالفت عباسى بغداد 

دمشق

انطاکیه

سلجوقیان روم 

 گرجستان

درىاى  طبرستان )خــــــزر(

درىاچۀ آرال
  )خوارزم(

اترارقراختاىیان
 سیحون 
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خیوه  جیحون 

 سمرقند 

خجند

ترمذ

بلخپروان

مرو
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هرات
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ىن 
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 ج

نظامىفتوحات 

فرمانروایان  عباسی:  خالفت  و  خوارزمشاهیان 
خلفای  داشتند  انتظار  سلجوقیان  همچون  نیز  خوارزم 
عباسی به پیشوایی دینی بسنده کنند و امور سیاسی و نظامی 
را به سالطین واگذار نمایند، اما خلفا که در فکر احیای 
موقعیت سیاسی و نظامی خود بودند به تقاضای آنان پاسخ 
به  داشت  قصد  خوارزمشاه  محمد  سلطان  دادند.  منفی 
بغداد لشکرکشی کند اما فرصت نیافت. البته برخوردهایی 

نظامی میان جانشین او و خلیفٔه عباسی رخ داد.
که  وقتی  خوارزمشاهیان:  حکومت  فروپاشی 
حاکم ُاترار١ به دستور سلطان  محمد خوارزمشاه، کاروان 

1ــ ُاترار یا فاراب شهری  کهن در کرانه غربی سیحون و بر سر راه ابریشم )واقع در کشور کنونی قزاقستان( قرار داشت.
2ــ سلطان محمد خوارزمشاه از ترس مغوالن به جزیرهٔ آبسکون در دریای مازندران پناه برد و همانجا درگذشت. 

تجاری مغول را به اتهام جاسوسی، قتل و عام و غارت 
آورد.  هجوم  ایران  به  که  داد  بهانه  چنگیزخان  به  کرد، 
خالفت  با  درگیری  و  اختالف  سبب  به  خوارزمشاهیان 
عباسی و ناهماهنگی و عدم انسجام قلمروشان، نتوانستند 
تمام نیروها و امکانات ایران و حتی جهان اسالم را برای 
مقابله با تهاجم مغوالن بسیج کنند. شیؤه دفاعی سلطان 
محمد خوارزمشاه به سود مغوالن تمام شد؛ زیرا او سپاه 
را در شهرها متفرق کرد و خود به داخل ایران گریخت. 
فرار او،٢ موجب تضعیف روحیه و کاهش توان پایداری 

سپاهیان و مردم شد.
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درصدد  خوارزمشاه،  آخرین  جالل الدین،  سلطان 
برآمد حکومت خوارزمشاهی را احیا کند و در جنگ با 
مغوالن به پیروزی هایی نیز دست یافت؛ اما این موفقیت ها 
خوارزمشاهی،  خاندان  تمامی  نتوانست  زیرا  بود؛  گذرا 
سرداران و حکومت های محلی را برای مبارزه با هجوم 
به  را  حکومتش  دوران  بیشتر  وی  کند.  متحد  مغوالن 
درگیری با مخالفان داخلی و خالفت عباسی و جابه جایی 
از شهر و والیتی به شهر و والیت دیگر گذراند و سرانجام 

در یکی از جنگ و گریزها با مغوالن، کشته شد.

فکر کنید و پاسخ دهید:

مــــیـان  درگـــیری  و  دشمنــــی  اخــــتـــــالف، 

خـوارزمشاهیان و خالفت عباسی چه تأثیری بر نتیجهٔ 

تهاجم مغوالن به ایران داشت؟

با مطالعٔه درس،بررسی نقشه ها و راهنمایی دبیر خود، جدول زیر را کامل کنید.

اتابکان لراتابکان فارساتابکان آذرباىجاناتابکان ىزدخوارزمشاهیانسلجوقیانغزنوىان
 بزرگ

اتابکان لر 
کوچک

ـ  628ق429ــ590 ق351ــ583 قدورٔه حکومت ـ  718ق490ـ ـ  685ق541   ــ622 ق536 ـ ـ  828 ق543  ـ 580  ــ1006ق550  ـ

……………………مؤسس
قطب الدین 
محمد بن 
انوشتکین

مظفرالدین شمس الدین ایلدگزرکن الدین سام
شجاع الدین ابوطاهر محمدسنقربن مودود

خورشید

………مرکز
الهور

………
…………………………………………………………

………قلمرو
………

………
………

………
اران………………

………………………
………

………
………

رویدادهای مهم

لشکرکشی به 
هند

………
………

درگیری با غزنویان
…………
…………

درگیری با 
سلجوقیان

…………
…………

پذیرش تابعیت 
مغوالن

همکاری با خالفت 
علیه سلجوقیان، 

درگیری با 
خوارزمشاهیان

درگیری با اتابکان 
آذربایجان و 

لرستان، اظهار 
اطاعت به مغوالن

درگیری با 
اتابکان فارس، 

اظهار اطاعت به 
مغوالن

تابعیت و عدم 
تابعیت متناوب 

نسبت به خالفت 
عباسی و مغوالن

یت
عال

ف

?
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پرسش های نمونه

١ــ روند قدرت یابی غزنویان را از البتکین تا سلطان محمود به اختصار شرح دهید.
٢ــ لشکرکشی های غزنویان به هندوستان چه پیامدهایی داشت؟

٣ــ وجوه تشابه و تفاوت روابط غزنویان و سلجوقیان با خالفت عباسی را بنویسید.
٤ــ نقش و اهمیت دیوان ساالران ایرانی را در نظام حکومتی سلجوقیان توضیح دهید.

5  ــ چرا مناسبات خوارزمشاهیان با خلفای عباسی خصمانه بود؟
   

اندىشه و جست  و جو

١ــ دربارٔه نقش و تأثیر ترکان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه بر رویدادهای سیاسی آن دوره، مطلبی 
تهیه کنید.

 ٢ــ مهدی حمیدی شیرازی، پیروزی جالل الدین خوارزمشاه در جنگ با مغوالن )جنگ پروان( و عبور از 
رود سند را در شعری حماسی به تصویر کشیده است. این شعر را جست و جو کرده و در کالس بخوانید و تحلیل 

نمایید.
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الف( دورۀ هجوم و فرمانروایی مغول
مغول  هجوم  تا  چنگیز  گیری  قدرت  از  ١ــ 
به ایران: مغوالن، گروهی از طوایف زردپوست بودند 
مغولستان،  می کردند.  زندگی  مغولستان  سرزمین  در  که 
طبیعت و اقلیم نامساعدی داشت و بدین سبب، ساکنان 
از  برخورداری  برای  که  بودند  ناچار  آن  دوش  به  خانه 
حداقل امکانات موجود، با طبیعت و با یکدیگر در ستیز 
سخت کوش،  مردمی  مغوالن  بنابراین،  باشند.  دائمی 
عنوان  به  غارت  و  جنگ  به  که  بودند  خشن  و  جسور 

شیوه ای مناسب برای تأمین معاش خود می نگریستند.
رونق  و  رواج  شهرنشینی  و  شهر  مغولستان  در   
نبود.  و حرفه های مختلف خبری  از مشاغل  و  نداشت 
ساکنان آنجا از خط،  ادبیات، هنر و دیگر دستاوردهای 

هم
جد

هی
س 

در

١٨

ایران از مغول تا صفویه

مقدمه
تیموری  ــ  مغول  عصر  را  سال907ق  در  صفویه  قدرت گیری  تا  ق   616 سال  در  ایران  به  مغول  حملۀ  از 

می نامند. در این درس با مهم ترین حتوالت دوران مذکور در  قالب سه دورهٔ:

الف( هجوم و فرمانروایی مغوالن

ب( هجوم و فرمانروایی تیموریان 

ج( فرمانروایی ترکمانان، آشنا می شوید.

چنگیزخان مغول
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فرهنگی بهرٔه زیادی نداشتند. قبایل مغول پراکنده بودند 
و هر قبیله به طور مستقل زیر نظر خان قبیله اداره می شد 
با  مدام  قبایل  این  نداشت.  وجود  اتحادی  آنها  میان  و 

فرمانروایان  و  بودند  درگیری  و  ستیز  حال  در  یکدیگر 
چینی نیز به اختالفات آنها دامن می زدند. چنین شرایطی 

تا زمان قدرت گیری چنگیز١ ادامه داشت.

1ــ نام اصلی چنگیز »تموچین« به معنای آهنگر بود که بعد از به قدرت رسیدن، عنوان »چنگیز« به معنای »دالور، جهانگیر و...« به خود گرفت. وی پسِر خان قبیلٔه خویش بود 

که پس از مرگ پدر، دوره ای از آواره گی و فالکت را پشت سر نهاد، اما به سبب شخصیت قوی و سخت کوشی فراوان موفق به قدرت گیری شد.

امپراتورى مغوالن در اوج گسترش

آلمان قراقروم

 مــغـولستان
ترکستان

چین

هندوستان

خراسان

بیزانس

روسیه

آذربایجاندریاى طبرستان) خزر(

ماوراءالنهر

دریاى سیاه

دریـــــاى روم

دریاچۀ 
خوارزم

دریاى
 عمان

دریاى سرخ

دریای پارس

 چنگیز سرکردٔه یکی از طوایف بود که به سرعت 
او  رسید.  مغول  قبایل  رهبری  به  و  پیمود  را  ترقی  راه 
برقرار  سیاسی  اتحاد  مغولستان  ساکن  قبایل  میان  ابتدا 
کرد و سپاه منظم و توانمندی تشکیل داد. همچنین در 
انجام  اصالحاتی  حقوقی  و  نظامی  سیاسی،  زمینه های 
زندگی  در  گشایش  ایجاد  هدف  با  سپس  چنگیز  داد. 
سیاسی و اقتصادی مغوالن، گام در مرحلٔه جهان گشایی 
نهاد و یک دوره هجوم را شروع کرد که آوازٔه مغول را 

جهانی نمود.

یاسای چنگیزی   
چنگیز، بــرای نخستین بـــار سنت هــای 
حقوقی قبایل تابع خود را با برخی از قواعد ملل 
متمدن روزگار خویش ترکیب کرد و یک مجموعٔه 

قانونی به وجود آورد که به »یاسا« معروف شد.

یک توضیح

خوارزم
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 نخستین هدف مغوالن، سرزمین شمال چین بود. 
این سرزمین در مجاورت قلمرو مغوالن قرار داشت و از 
ثروت و امکانات خوبی برخوردار بود. فتح شمال چین 
مغوالن  برای  اما  بود  همراه  غارت وحشتناکی  و  قتل  با 
دستاورد زیادی داشت؛ چرا که عالوه بر کسب ثروت و 
تمدنی و  امور  از دستاوردهای چینیان در  بسیار،  غنائم 
فرهنگی بهره مند شدند و مهندسان و متخصصان چینی 

را در امور نظامی و تجهیز ارتش به خدمت گرفتند.
مناطق  چین،  شمال  فتح  از  پس  چنگیز  سپاهیان 
غربی مغولستان و از جمله ترکستان و قلمرو قراختاییان 
قبایل  نظامی  موفقیت  این  نتیجٔه  در  کردند.  فتح  نیز  را 

متعددی از ترکان تابعیت و اطاعت چنگیز را پذیرفتند. 
مغوالن با این فتوحات بر بخشی از جادٔه ابریشم مسلط 
شدند و تصمیم گرفتند از طریق آن جاده، منافع اقتصادی 

سرشاری از تجارت کسب کنند.
در  2ــ از هجوم مغول تا قدرت گیری ایلخانان:   
اقدام  بودند،  شده  همسایه  ایران  با  مغوالن  که  شرایطی 
حکومت خوارزمشاهی در کشتن بازرگان مغول در شهر 
ایران  به  برای حمله  به چنگیزخان،  را  بهانٔه الزم  ُاترار، 
داد. این هجوم که از سال 616 تا سال 622ق به طول 
انجامید، یکـی از تلخ ترین و هـولناک ترین رویـدادهـای 
تاریخــی سرزمین مـا بــه شمار مــی آید. در نتیجـٔه این 
و  پرجمعیت  و  بزرگ  شهرهای  بیشتر  تهاجم سهمگین، 
آنها  ساکنان  و  ویران  و خراسان  ماوراءالنهر  روستاهای 

کشته، اسیر و آواره شدند.
شبکه هـای  تخریب  جمعیت،  محسوس  کـاهش 
آبیاری و مزارع کشاورزی و نابودی کارگاه های تولیدی 
و اماکن مسکونی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی موج 
نخست هجوم مغوالن به مناطق آباد شمال شرق ایران بود.

حملۀ مغوالن به یکی از شهرهای چین،این نقاشی در قرن دهم هجری کشیده شده 
است.

فکر کنید و پاسخ دهید:

کشتار  تاریخ،  پژوهشگران  چرا  شما  نظر  به 

تهاجم  بهانۀ   را  خوارزمشاه  توسط  مغول  بازرگانان 

چنگیز به ایران می شمارند و نه علت واقعی آن؟

او  مرگ  و  مغولستان  به  خان  چنگیز  بازگشت 
)624ق(، از شدت حمالت مغوالن به ایران کاست. البته 
گروهی از سپاهیان او در تعقیب جالل الدین خوارزمشاه، 
بــودند.اوکتای، پسر و  تاز  همچنان در حــال تاخت و 
قلمرو  ساکنان  به  نسبت  مالیم تری  سیاست  او  جانشین 
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متصرفی در پیش گرفت. جانشینان چنگیز عنوان »قا  آن١« 
داشتند. آنها قلمرو خود از جمله قسمت هایی از ایران را 
اعزامی مغول  نمایندگان  به وسیلٔه  بودند  که تسخیر کرده 
اداره می کردند. این نمایندگان وظیفٔه گسترش فتوحات، 
سرکوب شورش ها، گردآوری مالیات ها و تثبیت حاکمیت 
مغول را بر عهده داشتند. مسئلٔه مهم این دوره، پیوستن 
تمام  آنان  بود.  مغوالن  به  ایرانی  باتجربٔه  دیوان ساالران 
تالش خود برای مهار خشونت و رفتار غیرمدنی مغوالن 

به کار بستند.

تیمور:  هجوم  تا  ایلخانی  حکومت  تشکیل  از  3ــ 
حکومت ایلخانی2یا ایلخانان به سلسله ای اطالق می شود 
که پس از اعزام هالکوخان به ایران تشکیل شد. هالکو 
نؤه چنگیز بود و در زمان فرمانروایی برادرش منگوقاآن 
فتوحات  داشت،  مأموریت  وی  شد.  اعزام  ایران  به 
نخست  هالکو،  کند.  تکمیل  اسالم  جهان  در  را  مغول 
قلعه های اسماعیلیان را تسخیر و به قدرت آنان پایان داد 
عباسی  و خالفت  گرفت  را  بغداد  وی سپس  )654ق(؛ 
را برانداخت )656ق(. سقوط خالفت عباسی سرآغازی 
بر تأسیس حکومت ایلخانان بود. او پس از انتظام امور 
سرزمین های متصرفی، به شام لشکرکشی کرد و تا دمشق 
پیش رفت. در حالی که هالکوخان با شنیدن خبر مرگ 
نبرد  در  مغول  سپاه  بود،  شده  مغولستان  راهی  برادرش 
عین جالوت٣ از سپاه مملوکان٤ مصر به سختی شکست 
خورد. مغوالن هرگز  نتوانستند این شکست را جبران و 
فتوحات خود را در این بخش از سرزمین های اسالمی 
تکمیل کنند. تالش های سیاسی بعدی آنها برای اتحاد با 

مسیحیان علیه مملوکان نیز موفقیت آمیز نبود.

فکر کنید و پاسخ دهید:

مغوالن  ویرانگری  و  خشونت  چرا  شما  نظر  به 

حتت  مــغــوالن  از  کمتر  هالکــوخان،  فرمان  حتت 

فـرمـان چنگیزخان بود؟

1ــ قا  آن به معنای خان بزرگ است. این  عنوان برای افرادی از خاندان چنگیز که در مرکز امپراتوری ریاست کل امپراتوری مغول را داشتند به کار می رفت. 
2ــ ایلخان به معنای خان تابع است؛ از آنجایی که هالکو و جانشینانش از خان بزرگ مغول در مغولستان تبعیت می کردند به این نام خوانده شدند.

3ــ نام آبادی در فلسطین اشغالی و در شمال شهر بیت المقدس
4ــ سلسله ای که در حدفاصل سال های 648 تا 923 ق بر مصر و شام حکومت کرد. از آنجا که بانیان این حکومت، خاستگاه غالمی داشتند به مملوکان شهرت یافتند.

مجلس جشن به افتخار تعیین هالکو برای مأموریت ایران.منگوقاآن بر تخت نشسته 
و هالکو در سمت راست او قرار دارد.
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 دوران حکومت ایلخانان را می توان به دو دورٔه: 
عهـد نـامسلمانـی١ )654  ــ694ق  ( و عـهـد مسلمانـی 
)694  ــ736ق( ایلخانان تقسیم کرد. در عهد نامسلمانی 
دیوانیان،  چه  و  عالمان  چه  ایرانی  بزرگان  ایلخانان، 
مسئولیت مهمی را بر عهده گرفتند. آنها تالش  کردند که 
اسالمی  ــ  ایرانی  فرهنگ  با  را  مغول  امرای  و  ایلخانان 
و رسوم  یکجانشینی  زندگی  رموز  و  قواعد  و  کنند  آشنا 
کشورداری را به آنان بیاموزند. در این دوران، عالمانی 
مانند  دیوان ساالرانی  و  توسی  نصیرالدین  خواجه  چون 
شمس الدین محمد جوینی و برادرش عطاملک جوینی در 
جهت انتظام امور، رونق فعالیت های اقتصادی،علمی و 
بر  داشتند و سعی  فرهنگی و آرامش و آسایش مردم گام 

قلمرو ایلخانان در زمان غازان خان

ترکستان

سیر دریا )سیحون(
دریاچۀ 
خوارزم

دشت قپچاق

ماوراءالنهر

دریاى طبرستان )خزر(

بدخشان

کابل

آمودریا )جیحون(

بخارا

بلخ
خراسان

مرو

هرات

قندهار 
 زرنج

دریــــــــاى عــــمـــــان

بم

مسقط 

دریـاى پارس )خلیج فارس(
کرمان 

 گرگان

 شیراز

رىآمل

اصفهان

اهواز

 کرمانشاه

سلطانیه

مراغه تبریز

گنجه  باکو
تفلیسدربند

وان

ارومیه
موصل 

سامرا

 بغداد

طرابوزان

دریاى سیاه

آنقره 

 بالد روم قونیه 

دمشق

دریاى روم

قسطنطنیه 

هرمز

نیشابور

آذربایجان

مصر

دریـــــــــاى سرخ

1ــ البته در میان ایلخان عهد نامسلمانی، تکودار )سلطان احمد( پسر هالکو خان، سومین ایلخان که از 680 تا 683ق حکومت کرد و به جرم تخطی از یاسا برکنار و اعدام شد، یک استثنا 
بود، زیرا او به دین اسالم گروید.

زیاده خواهی  و  مغول  امرای  خودسری  مانع  می کردند 
مأموران مالیاتی شوند. در نتیجٔه تالش آنان، ایلخانان و 
یاسای  بر  اسالمی  شریعت  شدند،  مسلمان  مغول  بزرگان 
چنگیزی برتری یافت و شرایط برای بازسازی و اصالح 

امور ایران فراهم آمد. 
غازان، اّولین ایلخان مسلمانی بود که اسالم را دین 
رسمی اعالم کرد. او با خارج شدن از تابعیت خان بزرگ 
مغول، استقالل حکومت ایلخانی را تکمیل کرد. غازان 
خصوص  به  و  ایرانی  بزرگان  مشاورت  و  راهنمایی  به 
وزیر بزرگ خویش خواجه رشیدالدین فضل اللّه همدانی 
اصالحاتی را در زمینٔه سیاسی، نظامی و اقتصادی آغاز 
کرد. هدف این اصالحات در عرصٔه سیاسی، یکپارچگی 
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و تمرکـز امـور کشوری و لشکری و مقابله بـا سرکشی 
سرداران مغول بود. در عرصٔه نظامی به منظور جلوگیری 
از بی نظمی و چپاول گری  نظامیان، زمین هایی به فرماندهان 
واگــذار و بــرای سربازان مقرری تعیین شد. مهم ترین 

انتظام  و  ساماندهی  غازان خان،  اصالحات  برنامٔه  بخش 
امور مالیاتی بود. همچنین در زمینٔه کشاورزی، اقدامات 
اصالحی مانند بازسازی شبکه های آبیاری انجام گرفت.  

زمینٔه  در  ایلخانی  حکومت  دستاورد  برجسته ترین 
سیاسی، وحدت جغرافیایی ایران بود. ایلخانان موفق شدند 
سرزمین های پهناوری از جیحون تا فرات و بخش وسیعی 
از آناتولی را تحت فرمانروایی خود در آوردند. در عهد 
ایلخانی برای نخستین بار از عهد باستان، روابط مستقیم 

سیاسی میان ایران و کشورهای اروپایی برقرار شد.
یکی از ویژگی های دینی و اجتماعی دورٔه ایلخانان، 
از شیعه  اعم  مسلمانان  میان  که  بود  هماهنگی  و  وحدت 
به  غیرمسلمانان  با  فرهنگی  و  فکری  مقابلٔه  برای  و سنی 
وجود آمد. چنین وحدتی عالوه بر اینکه در اثبات برتری 

تعالی  در  بود  مؤثر  اسالمی  ــ  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ 
مناسبی  تأثیر  نیز  روز  آن  دنیای  در  مسلمانان  جایگاه 
بر  افزون  و  بودند  فعال تر  شیعیان  زمان  این  در  داشت. 
تالش فکری و فرهنگی، در عرصٔه سیاسی نیز وارد عمل 
نهضت های  شکل گیری  در  فعالیت ها  این  نتیجٔه  شدند. 
شیعی و تأسیس حکومت سربداران اندکی پس از زوال 

حکومت ایلخانان مشاهده می شود. 
این عصر،  اجتماعی  و  دینی  ویژگی های  دیگر  از 
معنوی  و  اجتماعی  نفوذ  افزایش  و  تصوف  گسترش 
ایلخانان  عصر  در  تصوف  است.  جامعه  در  صوفیان 

غازان خان در حال تالوت قرآن
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قیام سربداران در سبزوار )بیهق(

در اواخر عهد ایلخانان، سرداران مغولی حاکم بر خراسان ستمگری پیشه کردند و پس از مرگ 
آخرین ایلخان مغول ظلم و ستم آنان بر مردم فزونی گرفت.

برخی مشایخ صوفی  فعالیت  تأثیر  تحت  زمان  آن  در  بودند،  پیرو مذهب شیعه  که  مردم سبزوار 
مانند شیخ خلیفه مازندرانی )مقتول: 736 ق( و شاگردش شیخ حسن جوری آمادٔه مقابله با بی عدالتی 
و ظلم شدند. چون زیاده خواهی و گستاخی مأموران حکومت از حد گذشت، مردم  روستای باشتین 
سبزوار، مأموران گستاخ و فاسق را مجازات و با شعار »سربه دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم« قیام 
کردند. آنان سپس به رهبری دو تن از بزرگان آن دیار، سپاه وزیر خراسان را شکست دادند و با تسلط بر 
سبزوار، تأسیس حکومت سربداری را اعالم کردند. سربداران با پیروزی بر حکام محلی، قلمرو خود را 
به نیشابور، بسطام، دامغان و سمنان گسترش دادند. حکومت سربداران از بدو تأسیس گرفتار اختالف 
و نزاع داخلی شد و به همین دلیل نتوانست از قیام های سربداری در دیگر نقاط ایران از جمله کرمان 

به خوبی پشتیبانی کند. سربداران مدافع و مرّوج مذهب شیعه بودند و سرانجام توسط تیمور برافتادند.

گنبد سلطانیه از شاهکارهای معماری ایران در عصر ایلخانان

پیدایش  در  و  گرفت  خود  به  شیعی  ماهیت  تدریج  به 
حکومت های شیعی که پس از سقوط ایلخانان به وجود 

آمدند، نقش مؤثری ایفا کرد.
در سال 736ق با مرگ ایلخان ابوسعید، فرمانروایی 
آشفتگی  و  بی ثباتی  دورٔه  یک  و  شد  منقرض  ایلخانان 
ایران  به  تیمور  هجوم  زمان  تا  که  آمد  وجود  به  سیاسی 
افرادی  مغول،  سرداران  دوران  این  در  داشت.  ادامه 
رقابت  به  یکدیگر  با  و  کردند  َعلَم  را  چنگیز  خاندان  از 
محلی  حکومت  چندین  شرایطی،  چنین  در  برخاستند. 
مختلف  مناطق  در  آل مظفر  و  آل جالیر  سربداران،  مانند 

ایران به وجود آمدند. 
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اتراررود سىحون 
ماوراءالنهر

خانات جغتاى
تاشکند 

خجند

رود جىحون

سمرقند
بخارا  

ترمذ  قبادىان

بدخشان
فارىاب

بلخ 

 مرو

بامىان
نىشابور

غزنه
آل کـــــرت 

اسفزارهرات

قندهار

زوزن

ترشىز

 پىشاور

ک سىستان 
ملو

زرنج 

نسا

خبوشان)قوچان(
جانى قربانى ها

سبزوار

هندوستانرود سند

هزار اسب

خـــوارزم
درىاچۀ خوارزم )آرال(

اورگنج )گرگانج(

درىاى طبرستان) خزر(

دربند

 گرجستان

ارمنستان

ک
 جاس

ملوک 

ملوک شبانکاره 

الر حکام الر طغاتىمورىان
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رى 
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س
 طب
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مکران 

 اصفهان 

ىزد

قم کاشان 

هرمز

اىروان

درىاچه وانمالزگرد
نصىبىن

آباد خرم 

درىاى پارس )خلىج فارس( 

اتابکان 
گ

لر بزر

ک
اتابکان لر کوچ

 رود فرات
 رود دجله

موصل
سلطانىه

مراغه
اربىل

آل جــــالىــر

حران

قزوىن

ارومىه

سمنان

تبرىز

همدان

بغداد

شبه جزىرۀ عربى

بوشهر

ف
سىرا

شىراز

عـثمـانـى

تىز

سىرجان
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آمل

رشت
استرآباد

امراى محلى

جىرفتکرمانباشتىن
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نخجوان
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اىذج

آل اىنجو

گ 
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آل باوند
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آذرباىجان



  171  

یک توضیح

ب( دوران فرمانروایی تیموریان
١ــ عصر هجوم و استیالی تیمور: در اواخر 
سدٔه  هشتم هجری، کشور ما با یورش دیگری از سمت 
شد.  مواجه  گورکانی  تیمور  سرکردگی  به  ماوراءالنهر 
مورخان  از  برخی  و  داشت  مغولی  نسب  و  اصل  تیمور 
شرایط  از  او  می رسانند.  چنگیز  خاندان  به  را  او  نسب 
نابسامان ماوراءالنهر استفاده کرد و با شکست رقیبان و 

مدعیان، بر آن دیار تسلط یافت. 
 تیمور پس از آنکه قدرت خود را در ماوراءالنهر 
به فکر فتح  ایران  با آگاهی از اوضاع آشفتٔه  تثبیت کرد، 
مرحله  سه  ایران  کامل  تسخیر  برای  او  افتاد.  ما  میهن 
یورش آورد. این یورش ها که با شدت و خشونت بسیار 
انجام گرفت، یادآور هجوم وحشتناک چنگیزخان مغول 
بود. در جریان این هجوم ها، شهرهای زیادی مانند هرات، 
سبزوار، اصفهان، تبریز، شیراز و بغداد ویران و هزاران 
نفر از ساکنان آنها قتل و عام شدند. در نتیجٔه یورش های 
تیمور، حکومت های محلی ایران منقرض شدند یا به انقیاد 
سرزمین های  و  کشورها  همچنین  تیمور  درآمدند.  او 
همسایٔه ایران را نیز مورد تهاجم قرار داد و در فکر حمله 

به چین بود که از دنیا رفت )807 ق(.
مقبرۀ تیمور در سمرقند

جهان گشای بزرگ صحراگرد
   امیر تیمور به سان طوفانی سهمگین در برهه ای از تاریخ جهان پدید آمد و با یورش ها، ویرانگری ها و 
قتل عام هایش آوازه ای جهانی یافت. موّرخان درباری او را ستوده اند و اعمال وی را مظهر قهر الهی شمرده اند 

و موّرخان غیردرباری مانند ابن عربشاه او را سرآمد تبهکاران دّجال صفت خوانده اند.
   یکی از ویژگی های بارز او نبوغ نظامی اش بود که در شیوه های جنگی او آشکار بود. زندگی و تربیت 
او در صحرا و پیروی از آداب زندگی و نظامی مغول، در موفقیت هایش نقش اساسی داشت. وی در تشکیالت 

نظامی به ایل و تبار خود تکیه می کرد )دائرة  المعارف بزرگ اسالمی، ج16، مدخل تیمور گورکانی(.
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تیمور بیشتر یک جنگجو و فرماندٔه نظامی بود؛ از 
مفتوحه  مناطق  امور  انتظام  برای  این رو، تالش چندانی 
سمرقند  شهر  به  آبادی  و  عمران  به  او  عالقٔه  نداشت. 
نابود  را  »تیمور جهانی  که:  معروف است  بود.  محدود 

کرد تا شهری را آباد سازد«.
2ــ عـهـد جـانشینان تیمور: اختالف و نزاع 
محلی،  قدرتمندان  ظهور  و  تیمور  نوادگان  و  فرزندان 
قلمرو وسیع تیمور را دچار آشفتگی و تجزیه کرد. پس 
از چند سال خصومت و درگیری میان اعضای خاندان 
شاهرخ  نام  به  تیمور  پسران  از  یکی  تیموری، سرانجام 
بر  و  کرد  تحمیل  مدعیان  دیگر  بر  نسبت  را  برتری خود 
بیشتر متصرفات پدر تسلط یافت. او شهر هرات را مرکز 

حکومت خود قرار داد. شاهرخ که در محیط فرهنگی و 
تمدنی ایران پرورش یافته و از تربیتی اسالمی برخوردار 
بود، سیاست جنگ طلبانٔه پدر را کنار گذاشت و به صلح 
و آرامش توجه و تمایل بیشتری نشان داد. وی به علم و 
هنر عالقه مند بود و از علما، اندیشمندان و ادیبان حمایت 
می کرد. او به همراه همسرش گوهرشاد خاتون تالش قابل 
دوران  داد.  انجام  آبادی شهرها  و  عمران  برای  توجهی 
تیموریان  دوران  عظمت  و  شکوه  اوج  شاهرخ  سلطنت 
فرمانروایی  نیز  شاهرخ  جانشین  و  پسر  ُالغ بیک،  بود. 
نجوم  و  ریاضیات  به  خاصی  عالقٔه  و  بود  دانش دوست 
داشت. بایُۡسۡنُقۡر، دیگر فرزند شاهرخ نیز شیفتٔه هنر و ادب 

پارسی بود. 

قلمرو تیموریان در زمان شاهرخ 

دریاچۀ 
دریــــاى طبرستان) خـــزر(خوارزم

ماوراءالنهر

بخاراسمرقند

خوارزم 

 خیوه 

نیشابور بلخ

هراتکابل

دریــــاى عــــمــــان

دریای پارس)خلیج فارس(

حکومت عثمانى

دریــــــــــاى سیاه 
قراقویونلو
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 کرمان  

شیراز
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اصفهان

رى
کرمانشاه

 خوزستان

 بغداد
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تبریز
مرو
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رود جیحون
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ظهور  با  شاهرخ،  جانشینان  زمامداری  دوران  در 
مدعیانی چون قراقویونلوها و آق قویونلوها، قلمرو تیموریان 
به مناطق شرقی ایران محدود شد. سرانجام در اوایل سدٔه 
را  ماوراءالنهر  ازبکان  و  خراسان  صفویان  هجری  دهم 
تصرف کردند و نوادگان تیمور را به هند راندند تا در آنجا 

دولت گورکانیان هند را پایه گذاری کنند. 

ج( عهد فرمانروایی ترکمانان1
اتحادیه  دو  به  ترکمانان  و  ترکمان  اصطالح   
و  قراقویونلوها٢  نام های  به  ترک  قبایل  و  طوایف  از 
یکـی  نهم  قـرن  در  کـه  مـی شود  اطالق  آق قـویونلوهـا٣ 

پس از دیگری بر بخش های مرکزی و غربی ایران حکومت 
از  قدرت  به  دستیابی  برای  قراقویونلوها   تالش  کردند. 
سال های پایانی زندگی تیمور آغاز شد و در عهد جانشینان 
او به اوج خود رسید. آنها توانستند جانشینان شاهرخ را 
شکست دهند و سلطٔه خود را بر بسیاری از نواحی ایران 
به استثنای مناطق شرقی تثبیت کنند. این سلسله به مذهب 
قویونلوها  آق  توسط  قراقویونلوها  داشت.  گرایش  تشیع 
و  عثمانی  امپراتوری  روزافزون  قدرت  رفتند.  میان  از 
پیشروی آن به سمت مناطق شرقی آسیای صغیر از یکسو 
نابودی  و قـدرت گیری صفویان از سوی دیگر موجبات 

آق قویونلوها را فراهم آورد.

1ــ  به معنای »ترک مانند« و یا »ترک بزرگ«
2  ــ به معنای دارندگان گوسفندان و یا پرچم های سیاه
3ــ به معنای دارندگان گوسفندان و یا پرچم های سفید

مسجد گوهرشاد مشهد
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با مطالعٔه درس،بررسی نقشه ها و راهنمایی دبیر خود، جدول زیر را کامل کنید.

آل مظفر سربدارانایلخانان
)مظفریان(

آل جالبر 
آق قویونلوهاقراقویونلوهاتیموریان)جالبریان(

780ــ920 ق790ــ872 ق771ــ911 ق740ــ835 ق718ــ795 ق736ــ783 ق653ــ736 قدورٔه حکومت

………عبدالرزاق باشتینی…………مؤسس
شیخ حسن 

بزرگ
عثمان بیکقرایوسف………

زمامداران 
معروف

اوزون حسنجهانشاه………سلطان اویسشاه شجاعخواجه علی مؤیدغازان و ُالجایتو

قلمرو
………

عراق و آسیای صغیر

…………
گرگان، قومس 

)سمنان(، 
مازندران

……، یزد، 
کرمان، اصفهان 
و گاه آذربایجان

عراق، نواحی 
غربی و مرکزی 

ایران

………
………
………

شمال غرب، غرب 
و مرکز ایران، 

عراق

شمال غرب، 
غرب، مرکز و 
جنوب ایران، 
شرق آسیای 

صغیر

مرکز
………
سلطانیه

بغداد………………
………
………

………………

رویدادهای مهم
………
………
………

قیام علیه 
زیاده خواهی 
امرای مغول، 
اشاعٔه مذهب 

تشیع، حمایت از 
ستمدیدگان

درگیری با 
آل اینجو، 
آل مظفر و 

تیمور، برخورد 
نامناسب با 

حافظ

درگیری با 
آل مظفر، 

قراقویونلوها و 
تیمور

………
نابودی قدرت های 
محلی یا واداشتن 

آنها به اطاعت
………

درگیری با 
تیموریان، 
آل جالیر 

آق قویونلوها، 
گرایش به تشیع

رقابت و 
درگیری با 

قراقویونلوها، 
اتحاد و دوستی 

با تیمور، 
درگیری با 

صفویان

یت
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ف
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پرسش های نمونه

١ــ اوضاع اجتماعی و سیاسی مغولستان را پیش از به قدرت رسیدن چنگیزخان شرح دهید.
2ــ مغوالن چگونه به مرزهای ایران رسیدند و بهانٔه هجوم آنان به ایران چه بود؟

٣ــ پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تهاجم سپاهیان چنگیزخان را به ایران بنویسید.
4ــ نقش بزرگان ایرانی )عالمان و دیوانیان( را در عهد نامسلمانی ایلخانان توضیح دهید.

5  ــ ویژگی برجستٔه حکومت ایلخانان در زمینٔه سیاسی چه بود؟
6  ــ اوضاع سیاسی ایران را در حّدفاصل زوال ایلخانان تا یورش های تیمور گورکانی شرح دهید.

7ــ شخصیت سیاسی تیمور گورکانی را با شخصیت سیاسی پسرش شاهرخ مقایسه کنید.  

اندىشه و جست  و جو

١ــ  تحقیق کنید لشکریان چنگیز در جریان تسخیر شهرهای نیشابور، هرات و بلخ، چه برخوردی با ساکنان 
آنها کردند؟

2ــ  جست و جو کنید چه اثری منسوب به شاهزاده بایسنقر است؟ ویژگی آن اثر چیست؟
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زمینۀ پیدایش و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ 
اسالمی

همیشه  نظامی  و  سیاسی  شکست های  و  فروپاشی 
نیست.  فرهنگی  و  اجتماعی  نابودی  و  زوال  با  همراه 
گاهی بر اثر ناکارآمدی حکومت ها و ضعف حاکمان یک 
سرزمین، نظام سیاسی فرو می ریزد، اما جامعه و فرهنگ 
که  برخورداراند  پویایی  و  قوت  چنان  از  سرزمین  آن 

می توانند به مسیر خود ادامه دهند.
فروپاشی  معنای  به  ساسانی  امپراتوری  سقوط 
بلکه  نبود،  ایرانی  جامعٔه  تمدنی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ایرانیان با پذیرش تدریجی و آگاهانٔه اسالم، دوران جدیدی 
از پویایی و شکوفایی را در عرصه های اندیشه، علم، ادب 
و هنر آغاز کردند. آنان با انتقال میراث فرهنگی و تمدنی 
و  فرهنگ  شکل گیری  موجبات  اسالمی،  دورٔه  به  خود 

تمدن ایرانی ــ اسالمی را فراهم آوردند.

به  را  ایرانی  ریشه دار  تمدن  و  فرهنگ  نیز  اسالم 
با  نیز  ایران  مردم  کرد.  غنی تر  را  آن  و  واداشت  تحرک 
جدیت نیروی معنوی و تجارب فرهنگی و تمدنی خود را 
برای نشر و ترویج فرهنگ و ارزش های اسالمی به کار 
بستند. در نتیجٔه چنین تعاملی، فرهنگ و تمدن ایرانی ــ 

اسالمی به اوج شکوفایی و شکوهمندی رسید.

نظام حکومتی و تشکیالت اداری
انتقال میراث سیاسی و اداری ایران باستان 
در  آنکه  دلیل  به  مسلمان  اعراب  اسالمی:  دورۀ  به 
کافی  آگاهی  و  تجربه  اداری،  تشکیالت  و  کشورداری 
ناگزیر شدند برخی امور  ایران  به  نداشتند، پس از ورود 
اداری و دیوانی مانند نحؤه محاسبه و گردآوری مالیات ها 
را به ایرانیان واگذار کنند. اولین دیوان حکومت اسالمی 
در زمان خالفت عمر به نام دیوان بیت المال، به پیشنهاد 

هم
وزد

س ن
در

١٩

فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسالمی
)از ورود اسالم به ایران تا تأسیس حکومت صفوی(

مقدمه

در درس های پیش، روند حتوالت سیاسی ایران از سقوط ساسانیان تا پایان حکومت تیموریان، 

مطالعه و بررسی شد. در این درس فرهنگ و متدن ایرانی ــ اسالمی، عناصر و ویژگی های آن مطالعه و 

بررسی می شود. 
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هرمزان )سردار اسیِر ایرانی( در مدینه تأسیس شد. دفترها 
همچنان  امویان،  دوران  اواسط  تا  مالیاتی  دیوان های  و 

به خط و زبان ایرانی بود.
و  اقتباس  عباسی،  دیوانی خالفت  و  اداری  نظام 
آن  در  بود؛  باستان  ایران  اداری  تشکیالت  از  تقلیدی 
عصر  در  آنچه  مشابه  دیوان هایی  و  وزارت  نهاد  دوره، 

نظام  سامانیان،  گرفت.  شکل  داشت،  وجود  ساسانی 
مورد  کردندکه  تأسیس  را  منسجمی  دیوانی  و  اداری 
غزنویان،  تنها  نه  گرفت.  قرار  بعدی  سلسله های  توجه 
ایلخانان  بلکه  ترک تبار،  خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان 
مغول و تیموریان نیز راه و رسم حکومت داری ایرانی را 

مبنای زمامداری خود قرار دادند.
نمودار نظام اداری ــ دیوانی

دیوان اوقاف
)سازمان اوقاف(

درگاه )دربار(شاهفرماندهی سپاه

وزیر

)نخست وزیر(

دیوان ها

)سازمان ها و وزارتخانه ها(

دیوان استیفا
)وزارت امور

 اقتصادی و دارایی(

دیوان رسایل
)دبیرخانه(

دیواِن اشراف
)سازمان بازرسی(

دیوان برید
)وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات(

دیوان َعۡرۡض
)وزارت دفاع(

١ــ به معنای دفتر و اداره، معادل وزارتخانٔه امروزی

تشکیالت  از  مجموعه ای  ایران  نظام حکومتی  در 
اداری به مرور زمان به وجود آمد که به هر بخش آن دیوان١ 
و به کارکنان آن دیوانیان گفته می شد. تعدادی از مهم ترین 

این دیوان ها در جدول صفحٔه بعد معرفی می شوند.
وزارت در نظام حکومتی ایران: نهاد وزارت 
رکنی مهم در تشکیالت حکومتی ایران در عصر باستان 
وزیر،  اصلی  وظیفٔه  می رفت.  شمار  به  اسالمی  دورٔه  و 
کمک به پادشاه در ادارٔه امور کشور بود. اگرچه وزیر 
پند  فرمانروا  به  و  کند  دخالت  امور  کلیٔه  در  می توانست 
او  اختیارات  دایرٔه  معمول  طور  به  اما  دهد،  مشورت  و 

رأس  در  وزیر  بود؛  محدود  مالی  و  اداری  مسائل  به 
امور  جریان  بر  و  داشت  قرار  دیوان ساالری  تشکیالت 

دیوان ها و فعالیت دیوانیان ریاست و نظارت می کرد.
در آغاز خالفت عباسی، نهاد وزارت دوباره شکل 
گرفت و به مرور اهمیت و تأثیر آن افزایش یافت. وزیران 
تا  از سدٔه سوم  که  امور خالفت و سلسله هایی  ادارٔه  در 
ایفا  بر ایران فرمان راندند، نقش مهمی  سدهٔ دهم هجری 
آبادانی،  برای افزایش درآمدهای حکومتی،  آنان  کردند. 
عمران، رونق کسب و کار و رفاه عمومی تالش می کردند. 
 بخش دیگری از مسئولیت وزیران، آشنا کردن زمامداران



ن١  178  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

ـ با راه و رسم کشورداری بود. ـ به ویژه حاکمان غیر ایرانیـ  ـ 
بسیاری از وزیران در عرصٔه علمی و فرهنگی نیز 
کوشا بودند و اقدامات مؤثری در جهت احیا و گسترش 
از  آنان  دادند.  انجام  ــ اسالمی  ایرانی  تمدن  و  فرهنگ 
یکسو مرّوج آداب و سنن ایرانی و زبان فارسی بودند و 

ایرانی  و شاعران  دانشمندان  عالمان،  از  دیگر  از سوی 
و  مدارس  همچنین  می کردند؛  معنوی  و  مادی  حمایت 
مراکز علمی متعددی را بنیان نهادند. شماری از وزیران، 
ارزشمندی  کتاب های  و  بودند  دانشمند  و  عالم  خود 

تألیف کردند.

توضیحاتنام دیوان

ِاستیفا
استیفا به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا یا دیوان بیت المال و دیوان خراج، معادل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی امروزی بوده است. این دیوان به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک به امور مالی یعنی محاسبه و گردآوری درآمدها 

)مالیات ها( و هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد. 

رسایل
دیوان رسایل یا دیوان انشا به ریاست صاحب دیوان رسالت، وظیفه داشت احکام و نامه های حکومتی را نگارش، تنظیم، ثبت، 

دریافت و ارسال کند. عدهٔ زیادی دبیر در این دیوان مشغول کار بودند.

بَرید
دیوان برید یا چاپارخانه به ریاست صاحب برید، وظایفی شبیه ادارٔه پُست امروزی داشته است. چاپارهای این دیوان وظیفه داشتند 

عالوه بر انتقال پیام ها و نامه های حکومتی از مرکز به والیات و بالعکس، برای فرمانروا خبرگیری و به نوعی جاسوسی کنند.

ِاشراف
دیوان ِاشراف مشابه سازمان بازرسی کنونی بوده است. این دیوان به ریاست مشِرف بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان به 

ویژه مستوفیان نظارت می کرد.

َعۡرۡض
دیوان َعۡرۡض به ریاست عارض تقریباً معادل وزارت دفاع کنونی بود و بر امور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه، از قبیل آمار سپاهیان، 

پرداخت و حقوق و مواجب آنان نظارت می کرد.

تاج و دوات

در اواخر عمر خواجه نظام الملک برخی از نزدیکان ملکشاه که به نفوذ زیاد خواجه و فرزندان و بستگان 
او در دستگاه حکومتی و دستیابی به مشاغل حساس رشک می ورزیدند در صدد لرزاندن پایه های قدرت این 
سیاستمدار کهنه کار برآمدند. خواجه مخالفان خود را از میدان به در کرد، ولی به تدریج موجبات دلسردی 
ملکشاه و حتی هراس سلطان از این وزیر مقتدر فراهم آمد به گونه ای که چند بار مشاجراتی تند بین آنان در 
گرفت. سرانجام خواجه با لحنی خشم آلود به ملکشاه هشدار داد: »به سلطان بگویید اگر نمی دانستی که من در 
ملک با تو شریکم، پس بدان که تو این دولت را به تدبیر و رأی من به دست آورده ای... از من به او بگویید که 
آنکه تو را تاج داد، دستار بر سر من نهاد، هر دو در هم بسته اند و به هم پیوسته، هر وقت این دوات بر گیرند، آن 

تاج نیز از سر تو برگرفته خواهد شد«.

یک توضیح
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وزیران  وزارت،  خطیر  نقش  و  جایگاه  وجود  با 
فاقد امنیت شغلی و جانی بودند. شماری از وزیران بر اثر 
سوِءظن، حسادت و خشم خلیفه یا سلطان، برکنار شدند 
و دارایی و جان خود را از دست دادند. امرا و فرماند هان 
شمار  به  دیوانیان  و  وزیران  رقیب  همواره  نیز  نظامی 

)نظامیان(  »اهل شمشیر«  دو اصطالح  می رفتند. وجود  
بیانگر  ایران،  تاریخی  ادبیات  و »اهل قلم« )دیوانیان( در 
افزون  است.  گروه  دو  این  مداوم  درگیری  و  اختالف 
میان  در  اوقات  بیشتر  شدید  رقابتی  و  حسادت  این،  بر 

دیوانیان و به ویژه وزیران جریان داشت.

جست و جو کنید و جدول زیر را کامل کنید.

اقدام و اثر مهمدورۀ وزارتنام وزیر
نخستین وزیر عباسیان که نقش مؤثری در جنبش عباسیان و تأسیس خالفت عباسی داشت.خالفت سفاح عباسی..................

………………یحیی بن خالد برمکی
خاندان  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  و  نفوذ  توسعٔه  و  خالفت  امور  زمام  گرفتن  دست  به 

برمکی، حمایت از دانشمندان، عالمان، شاعران، نویسندگان و مترجمان 

خالفت مأمون عباسی………………
ایفـای نقش مؤثر در پیروزی مـأمون بـر امین و رسیدن او به خـالفت، تصدی امور کشوری 

)دیوانی( و لشکری، نقش داشتن در والیتعهدی امام رضا 

حکومت سامانیانابوالفضل بلعمی
رودکی،  جمله  از  پارسی گو  شاعران  تشویق  فارسی،  زبان  اشاعٔه  و  تقویت  برای  کوشش 

حمایت از دانشمندان و عالمان و کمک به توسعٔه علمی 
ابوعبدالله محمدبن احمد  

جیهانی )جیهانی کبیر(
انتظام امور مالی و تکوین نظام دیوانی، کمک به توسعٔه علمی از طریق حمایت از دانشمندان………………

بسط و نشر علم، تألیف کتاب جغرافیایی المسالک و الممالک………………احمدبن محمد جیهانی

بسط و نشر علم و فرهنگ، ترجمٔه تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی یا تاریخنامٔه طبریحکومت سامانیان………………

به فارسی برگرداندن موقت دفاتر دیوانی و نامه های حکومتیحکومت غزنویانابوالعباس اسفراینی

تعلق خاطر به زبان فارسی و برگرداندن دیوان ها و نامه ها از عربی به فارسی………………عمیدالملک کُندری

………………………………
تأسیس مدارس  با  فعالیت های علمی  تقویت  و  ترویج  اقتدار وزارت،  و  نفوذ  دامنٔه  توسعٔه 
نظامیه، نگارش کتاب سیاستنامه به هدف آشنایی سالطین و شاهزادگان سلجوقی با فرهنگ 

سیاسی و روش کشورداری ایرانیان

………………شمس الدین جوینی
کوشش برای آشنا کردن مغوالن با فرهنگ و تمدن ایرانی، تالش برای بسط و نشر علم، 

عمران و آبادی

حکومت ایلخانان………………
فعال در عرصه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، نگارش آثاری در تاریخ، کالم و 

فقه، بانی مجتمع فرهنگی و آموزشی َربع رشیدی در تبریز

………………امیرعلیشیر نوایی
متبحر در شعر و نویسندگی و صاحب آثاری به شکل نظم و نثر در زبان های فارسی و ترکی، 

بانی مراکز و بناهای علمی، آموزشی و مذهبی

?
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زبان و خط
رسمیت زبان و خط عربی: پس از آنکه اعراب 
بر ایران مسلط شدند، زبان عربی رسمیت یافت. فرمان ها 
بر  نوشته شدند. عالوه  زبان  این  به  نامه های حکومتی  و 
امیران و انبوه مهاجران عرب، بسیاری از ایرانیانی که با 
آنها همکاری می کردند نیز به زبان عربی سخن می گفتند؛ 
شاعران  و  عالمان  بود،  دانش  و  دین  زبان  چون  عربی 

مسلمان ایرانی هم به آن زبان می نوشتند و می سرودند.
فارسی، زبان تودۀ مردم: با این حال توده های 
مردم ایران، زبان مادری خود را رها نکردند. ایرانیان با 
ارج  قرآن  زبان  عنوان  به  عربی  به  و  شدند  مسلمان  آنکه 
این  می گفتند.  سخن  فارسی  به  همچنان  اما  می نهادند، 
زبان  جذب  زمان  مرور  به  بودند  ایران  به  مهاجر  اعراب 

فارسی شدند. 

  یعقوب لیث و شعر فارسی

امیر  به زبان عربی در مدح او سرودند؛  یعقوب لیث هرات را گشود، شاعران اشعاری     وقتی 
صفاری که عربی نمی دانست با شنیدن آن اشعار، گفت: » چیزی که من اندر نیابم، چرا باید گفت«. 

پس از آن شاعران شروع به سرودن شعر فارسی کردند.

یک توضیح

توسعه و تقویت زبان فارسی: دورٔه صفاریان، 
از  حکومتی  و  رسمی  حمایت  و  توجه  بر  سرآغازی 
وزیران  و  امیران  آن،  از  پس  بود.  فارسی  ادب  و  زبان 
زبان  رواج  و  کمال  توسعه،  ایران دوست سامانی موجب 
آنان،  تشویق و حمایت  نتیجٔه  در  فارسی شدند.  ادب  و 
فارسی،  شعر  پدر  رودکی  جمله  از  پارسی گو  شاعران 
یکی  که  فردوسی  سرود.  را  خود  قصیده های  و  غزل ها 
شروع  سامانی،  دورٔه  اواخر  در  بود،  توس  دهقانان  از 
سنت ها  زبان،  طریق،  آن  از  تا  کرد،  شاهنامه  سرودن  به 
ایرانیان حفظ و شکوه و جالل گذشته  کـهـن  تـاریخ  و 
یادآوری شود.اگرچه سلطان محمود غزنوی قدر خدمت 
آزاده  و  میهن دوست  شاعر  آن  و  ندانست  را  فردوسی 
فرخی  مانند  دیگری  شاعران  ولی  کرد،  آزرده خاطر  را 
سیستانی، منوچهری دامغانی، عنصری بلخی و … مرّوج 

زبان و ادب فارسی در دربار غزنوی بودند.

بسی رنج بردم درین سال سی
عجم زنده کردم بدیـن پارسی
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دری١  فارسی  زبان  سامانیان،  دوران  در  همچنین 
به عنوان زبان علم و دین نیز مطرح و چندین اثر علمی و 
تاریخ  ترجمٔه  ترجمه شد؛  یا  و  نگارش  زبان  این  به  دینی 
طبری،  تفسیر  ترجمٔه  و  بلعمی  تاریخ  عنوان  با  طبری 

معروف ترین این آثار بودند.
الفبای  پهلوی،  خط  نقایص  و  دشواری  دلیل  به 
جدید زبان فارسی، از الفبای خط عربی که ساده تر بود، 
اقتباس شد. دانشمندان بزرگی مانند ابوریحان بیرونی و 
ابوعلی سینا نیز برخی از آثار علمی خود را به زبان فارسی 

نوشتند که برای عموم ایرانیان قابل استفاده باشد.
ابتدای  در  فارسی:  زبان  گسترش  و  رسمیت 
زمامداری سلجوقیان به همت عمیدالملک کُنُدری، وزیر 
فارسی  زبان  شد.  اداری  و  رسمی  زبان  فارسی  طغرل، 
در  کند،  مقابله  آنها  با  یا  نفی  را  دیگر  زبان های  بی آنکه 
گسترش  سلجوقیان  امپراتوری  پهناور  قلمرو  سرتاسر 
علمی  مختلف  رشته های  در  متعددی  کتاب های  و  یافت 
و  فارسی گویی  روند  شد.  نگاشته  زبان  آن  به  مذهبی  و 
تیموریان  و  مغوالن  حاکمیت  عصر  در  فارسی نویسی 
رونق و شتابی بیش از گذشته یافت و گنجینه های بی نظیر 
و ارزشمندی از علم، ادب و عرفان در قالب آن زبان به 

وجود آمد.

آداب و رسوم
یکی از ویژگی های جالب ایرانیان در طول تاریخ، 
دیرین  سنت های  و  فرهنگ  به  تعلق خاطر  و  دلبستگی 
از  بسیاری  ساسانیان،  انقراض  از  پس  است.  خویش 
جشن ها،  قبیل  از  ایرانی  زندگی  کهن  آیین های  و  آداب 
تفریح و سرگرمی، بازی، موسیقی، خوراک و پوشاک، 

١ــ واژٔه دری از در به معنای درگاه و دربار گرفته شده؛ زیرا زبان گفتاری درباریان و مردم شهرنشین پایتخت ساسانیان بوده است.

دانشنامۀ عالیی،نخستین دایرة المعارف فارسی، نوشتۀ ابوعلی سینا در پنج علم: 
منطق  ، طبیعیات، هیئت )نجوم(، موسیقی و الهیات

و  واژه ها  گرفتن  کار  به  برای  را  راه  کتاب،  این  نوشتن  با  بیرونی  التفهیم: 
اصطالحات علمی به زبان فارسی باز کرد.
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همچنان متداول و مرسوم ماند. ایرانیان پس از آنکه به دین 
ارزش های  و  شعائر  بزرگداشت  با  توأم  درآمدند،  اسالم 
و  با شور  را  کهن خود  از سنت های  بسیاری  اسالمی، 

شوق فراوان پاس داشتند.
یافته  ایران سلطه  بر  که  بیگانگانی  زمان،  با گذشت 
آیین  شدند.  ایرانی  رسوم  و  فرهنگ  مجذوب  بودند، 
اسالمی  دورهٔ  ابتدای  از  که  مهرگان  و  نوروز  جشن های 
پا  برجا بود، در زمان خالفت عباسیان با شکوه بسیار برگزار 
می شد. سرگرمی ها و بازی های کهن ایرانی مانند چوگان، 

شطرنج و تیراندازی نیز در دورهٔ اسالمی تداوم داشت.

ایرانیان ُمبدع بازی چوگانسفره هفت سین ایرانی

 فکر کنید و پاسخ دهید
فرهنگ  به  ایرانیان  دلبستگی  شما  نظر  به 

و آداب رسوم خویش و بزرگداشت آنها در طول 

تاریخ،چه آثار و نتایجی داشته است؟ 

در  که  بودند  اجتماعی  گروه های  از  یکی  دهقانان 
حفظ  در  زیادی  سهم  و  نقش  هجری  نخست  سده های 
و تداوم سنت ها، آداب و رسوم  و در یک کالم فرهنگ 

ایرانی داشتند.

آموزش و علوم
توجه و تأکید ویژٔه اسالم و آموزه های قرآن به علم 
قلمرو  پیشرفت علم در  برای  و دانش، زمینٔه مناسبی را 
پهناور اسالمی فراهم آورد. ایرانیان که به خردورزی و 
دانش دوستی مشهور بودند، با استفاده از تجربه و سابقٔه 

تمدنی، فعالیت های علمی خود را گسترش دادند.
مدارس و مراکز علمی: جایگاه رفیعی که تعلیم و 
تربیت در اسالم و فرهنگ ایران داشت، توجه مسلمانان 

را نسبت به ایجاد مدارس، کتابخانه ها و سایر مراکز علمی 
آموزشی  مراکز  مهم ترین  و  نخستین  کرد. مساجد  جلب 
اسالمی بودند. در بیشتر مساجد بزرگ شهرهای ایران، 
حلقه های درس بزرگی تشکیل می شد. کم کم مدرسه هایی 
نهادهای  و  تجربیات  شد.  دایر  بزرگ  شهرهای  در  هم 
آموزشی تمدن های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفت. 
مدرسٔه پزشکی جندی شاپور همچنان تا قرن سوم هجری 

به فعالیت خود ادامه داد.
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آنان  ایرانیان و عالقٔه  به ویژه  علم دوستی مسلمانان 
به یادگیری از دیگران، موجب شکل گیری نهضت ترجمه 
شد. از این رو، در زمان مأمون عباسی، مرکزی با عنوان 

مختلف  زبان های  از  آثاری  ترجمٔه  برای  »بیت الحکمه« 
را  آن  مترجمان  زبده ترین  که  آمد  به وجود  زبان عربی  به 

ایرانیان تشکیل می دادند.

یک توضیح
کتابخانۀ صاحب

  به همت صاحب بن عباد  وزیر ادیب و دانشمند آل بویه، کتابخانه ای بزرگ در ری شکل گرفت. 
فهرست کتاب های آن کتابخانه را مشتمل بر ده جلد دانسته اند. پیش از صاحب، فرمانروایان و وزیران 
آنها  مطالعٔه  از  را  کتاب  و شیفتگان  دانش طلبان  و  می نهادند  گنجینه ای  در  را  کتاب های خود  معموالً 

محروم می کردند، اما صاحب، کتابخانٔه خود را بر روی دانش پژوهان و عموم طالبان علم گشود.

طبرستان،  علویان  سامانیان،  طاهریان،  سلسله های 
توسعٔه  به  ویژه ای  اهتمام  و  توجه  بویه،  آل  و  سامانیان 
سوادآموزی و پیشرفت علمی داشتند. مدارس، دار العلم 
و کتابخانه های زیادی به فرمان امیران و یا به همت وزیران 

فرهنگ پرور این سلسله ها به وجود آمد.

مختلف  شهرهای  در  نظامیه  مدارس  تأسیس 
بسیاری  نظام الملک در عصر سلجوقی،  توسط خواجه 
برپایی  به  ترغیب  را  علمی  و  مذهبی  سیاسی،  بزرگان  از 

مدارسی  مشابه  کرد.

پس از فروکش کردن ویرانگری های آغازین مغول 
و تیمور، مدارس و مراکز علمی متعددی  در ایران شکل 
گرفت که برخی از آنها را امرا و بزرگان مغولی و تیموری 
به تشویق دانشمندان و دیوان ساالران ایرانی بنیان نهادند. 
رصدخانۀ مراغه و َربع رشیدی تبریز از جملٔه مراکز علمی 

و آموزشی معروف دوران حکومت ایلخانان بودند. در سدٔه 
نهم هجری، مدارس و مراکز علمی و آموزشی شهرهای 
بسیاری  شهرت  سمرقند،  و  تیموریان(  )پایتخت  هرات 
داشتند و  طالبان علم و معرفت را از نقاط مختلف جذب 

خود کردند.

یت
عال

ف
جست و جو کنید که مدرسه های نظامیه در چه شهرهایی تأسیس شد و دو نفر از استادان آن مدارس را نام ببرید.
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کالم(:  و  تفسیر  حدیث،  )فقه،  دینی  معارف 
مسلمانان تالش می کردند که راه و رسم زندگی فردی و 
جمعی خود را با قرآن و سنت پیامبر  و امامان   
بنابراین، نیاز آنان برای مراجعه به قرآن،  مطابقت دهند. 
موجب پیدایش علم تفسیر شد و ضرورت رجوع آنان به 
، دانش حدیث  گفتار و رفتار پیامبر  و امامان 
را پدید آورد. همگام با حدیث و تفسیر، علم فقه نیز به 
منظور استنباط احکام دین به وجود آمد. ضرورت دفاع 

عقلی از باورهای دینی و پاسخ گویی به شبهات مخالفان، 
نقش  ایرانی  عالمان  شد.  کالم  علم  شکل گیری  سبب 
اسالمی  معارف  تکامل  و  پیشرفت  تدوین،  در  بسزایی 

داشتند. 
مفسران، محدثان و فقیهان برای دسترسی به دانش 
مورد نظر، نیازمند آگاهی هایی در حوزه های دیگر به ویژه 
زبان و ادبیات عرب بودند. در حوزٔه دانشی زبان و ادبیات 

عرب نیز ایرانیان پیشگام و سرآمد بودند.

محدثان، فقیهان، مفسران، متکلمان و ادیبان ایرانی

اثر، ابداع، ابتکار و خالقیتعالم، دانشمندعلم

محمدبن اسماعیل بخاریفقه و حدیث
محمدبن حسن طوسی )شیخ طوسی(

مؤلف کتاب صحیح بخاری یکی از مجموعه های حدیثی معتبر اهل سنت
مؤلف دو کتاب از کتب اربعٔه شیعه با عنوان: تهذیب االحکام و االستبصار

محمدبن جریر طبریتفسیر
شیخ طبرسی

نویسندهٔ یکی از نخستین تفاسیر قرآن با عنوان جامع البیان
نویسندهٔ تفسیر معروف با عنوان مجمع البیان

ابوحامد غزالیکالم
خواجه نصیرالدین توسی

نویسندهٔ کتاب االقتصاد فی االعتقاد
نویسندهٔ کتاب تجرید االعتقاد

ادبیات عرب
ع ابن ُمَقفَّ

سیبویه

پیشرو نثر عربی مرسل، نویسندٔه کتاب های ادب الصغیر و ادب الکبیر و مترجم 
آثاری از زبان پهلوی به عربی مانند کلیله و دمنه

پیشرو علم دستور زبان عربی )قواعد صرف و نحو( 

تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب( فخررازی اصول کافی کلینی من الیحضره الفقیه شیخ صدوق
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یت
عال

ف

فلسفه: تـوصیٔه مکـرر قـرآن بـه تفکر  و تعقل و 
ترجمٔه آثار فلسفی از زبان های مختلف به عربی، زمینه ساز 
حوزٔه  در  فلسفـه  علم  چشمگیر  پیشرفت  و  شکل گیری 
یکی  فارابی  ابونصر محمد  اسالمی شد.  ــ  ایرانی  تمدن 

از نام آورترین فیلسوفان ایرانی، مکتب فلسفی منسجمی 
را در چارچوب جهان بینی اسالمی ارائه کرد که اندکی 
بعد با ابوعلی سینا، فیلسوف بزرگ ایرانی به کمال رسید. 

مشهورترین فیلسوفان مسلمان ایرانی در سده های سوم تا هفتم هجری

نوشتن شرح هایی بر آثار ارسطو فیلسوف یونانیابونصر محمد فارابی)معلم ثانی(

نگارش کتاب های السعادة و االسعاد و  االعالم بمناقب االسالمابوالحسن عامری

نگارش کتاب  فلسفی شفا ابن سینا

نویسندٔه کتاب های: الفوز االکبر، حکمت خالده )جاویدان خرد(، السعادة و...ابن مسکویه رازی

نگارش کتاب شرح اشارات ابن سیناخواجه نصیرالدین توسی

بررسی  و  مطالعه  به  قرآن  تأکید  و  توصیه  تاریخ: 
زندگی گذشتگان و عبرت آموزی از سرنوشت آنان و همچنین 
 ، ضرورت شناخت سیره و سّنت پیامبر    و امامان 
موجب توجه مسلمانان به تاریخ و رونق چشمگیر علم تاریخ 
ده ها عنوان  تا دهم هجری  فاصلٔه سده های سوم  در  شد. 
کتاب تاریخی به زبان های فارسی و عربی توسط موّرخان 

ایرانی نوشته شد.
مداوی  و  سالمت  و  بهداشت  حفظ  پزشکـی: 
بیماران، بدون دانش پرشکی ممکن نبود. ایرانیان مسلمان 
در دانش پزشکی و داروسازی، پیشرفت و موفقیت های 
خیره کننده ای کسب کردند. افزون بر مسلمانان، اروپائیان 
بهره  مسلمان  ایرانیان  پزشکی  علم  دستاوردهای  از  نیز 

جدول زیر را با راهنمایی دبیر خود کامل کنید.

کتابمورخ

.............محمدبن جریر طبری

تاریخ بیهقی.............

.............ابن مسکویه رازی

.............ابن فُنُدق )علی بن زید بیهقی(

جهانگشای جوینی.............

.............خواجه رشیدالدین فضل اللّٰه

روضة  الصفا............. 

یت
عال

معلّم ف به  معروف  فیلسوف  کنیدکدام  جو  و  جست 
اّول بود؟

پزشکی  تاریخ  نابغه های  ابن سینا،1  و  رازی  آثار  بردند؛ 
جهان، تا سال ها در مدارس و دانشکده های پزشکی اروپا 

تدریس می شد.

1ــ حاوی و قانون عنوان های دو کتاب معروف در علم پزشکی هستند که به ترتیب توسط رازی و ابن سینا نوشته شدند.

?
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در ایران و سایر سرزمین های اسالمی بیمارستان هایی 
وجود داشت کـه دارای بخش هـایی بـرای تربیت پزشکان 

ریاضی دانان و منجمان مشهور ایرانی در سده های دوم تا نهم هجری

ابوجعفر محمدبن موسی 
خوارزمی

پدر علم جبر، حل معادله های خطی و درجه 
دوم، تغییر عددنویسی رومی به هندی و عربی

مثلثات ابوالوفای جوزجانی دانش  پیشرفت  در  بسزایی  نقش 
داشت و در نجوم نیز متبحر بود.

ابوریحان بیرونی
نگارش کتاب های قانون مسعودی و التفهیم 
فی اوائل صناعة التنجیم، عالوه بر نجوم در 
شامخ  مقام  نیز  جغرافیا  و  تاریخ  ریاضیات، 

داشت.

عمر خیام
نیز  فلسفه  در  نجوم  و  ریاضیات  بر  عالوه 
متعددی  علمی  آثار  صاحب  داشت.  تبحر 
است و اصالح تقویم جاللی یکی از کارهای 

اوست.

غیاث الدین جمشید کاشانی
مخترع روش های کنونی چهار عمل اصلی، 
زیـاد، دسته بندی  دقت  بـا     p  عـدد محاسبٔه 

معادالت

بودند. بیمارستان َعُضدی بغداد که به دستور عضدالدوله 
ساخته شد از آن جمله است. 

ریاضیات: ریاضیات از جمله علوم کاربردی بود 
که در تمدن ایرانی ــ اسالمی پیشرفت فوق العاده ای کرد. 
مسلمانان برای فعالیت های مختلف نیازمند دانش ریاضی 
بودند که بتوانند محاسبات عددی و هندسی دقیق را انجام 
دهند. محمدبن موسی خوارزمی، ابوالوفای جوزجانی و 
ریاضی دانان  بـزرگ تـرین  کـاشانـی  جمشید  غیاث   الدین 
ایرانی مسلمان بودند که ابداعات و اکتشافات مهمی در 

علم ریاضی به نام آنان ثبت شده است.

ابوعلی سینا
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نجوم: تشخیص جهت قبله، تعیین اوقات شرعی 
از جمله وقت نماز، تشخیص زمان شروع و پایان ماه های 
دانشی  به  هجری،  و  قمری  گاه شماری  تدوین  و  قمری 
و  ستارگان  حرکت  و  وضعیت  و  آسمان  دربارهٔ  دقیق 
عمرخیام  و  بیرونی  ابوریحان  داشت.  احتیاج  سیارگان 
سرشناس ترین منجمان ایرانی بودند که در علم ریاضی نیز 

مهارت و تبحر داشتند. 

التفهیم الوایل صناعة التنجیم  کتاب  در  خسوف  هنگام  در  ماه  مختلف  حالت هاى 
اثر ابوریحان بیرونى

1ــ تعدادی از جغرافی دانان مسلمان ایرانی در سده های دوم تا چهارم هجری مانند ابن خردادبه، جیهانی و اصطخری آثار جغرافیایی خود را تحت عنوان املسالک واملمالک 
نوشتند.

کاربردهای  دلیل  به  جغرافیا  دانش  جغرافیا: 
برای  آنان  گرفت.  قرار  مسلمانان  توجه  مورد  مختلف 
شهرهای  و  آبادی ها  سرزمین ها،  محدودٔه  شناسایی 
راه ها،  شناخت  و  مالیاتی  مناطق  حدود  تعیین  اسالمی، 
بــودند.  کـاملـی  و  دقیق  جغرافیایی  اطالعــات  نیازمند 
و  تحقیق  مطالعه،  طریق  از  ایرانی  مسلمان  جغرافی دانان 
مسافرت، مـوفق شدند آثاری دربـارٔه جغرافیای طبیعـی، 
نزدیک  و  ایران و سرزمین های دور  اقتصادی  و  انسانی 
برجستٔه  کنند.1حمداللّٰه مستوفــی، جغرافـی دان  تـألیف 
سده های هفتم و هشتم هجری کتاب ارزشمند نزهة  القلوب 
را در جغرافیای طبیعی، تـاریخـی، انسانـی و اقتصادی 

ایران و دیگر سرزمین ها نوشت.

هنر و معماری
ادامٔه  در  اسالمی  دوران  در  ایران  هنر  و  معماری 
هنرمندان  و  معماران  و  بود  باستان  دورٔه  هنر  و  معماری 
هنری  و  معماری  سنت های  و  میراث  دوره،  این  ایرانی 
تکیه  با  آنان  بخشیدند.  تکامل  و  تداوم  را  باستان  ایراِن 
بر تجربه و دستاوردهای گذشته و متناسب با ارزش ها و 
اعتقادات اسالمی، نبوغ و استعداد خود را در خلق آثار 

معماری و هنری بروز دادند.
معماری: مساجد یکی از جلوه های مهم معماری 
ایرانی ــ اسالمی هستند. مسجد جامع فَهَرج یزد و مسجد 
شده اند،  بنا  هجری  نخست  قرن  در  که  دامغان  تاریخانٔه 
نشانی از معماری دورٔه ساسانی دارند. در سده های بعد 
شد  ساخته  ایران  مختلف  شهرهای  در  بزرگی  مساجد 
که در ظرافت و زیبایی بی همتا بودند و شکوه و عظمت 

معماری ایرانی ــ اسالمی را متجلی کردند.
ُاسُطرالب ،  وسیله ای برای اندازه گیری در نجوم که مورد استفادۀ منجمان ایرانی 

بوده است.
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جست و جو کنید و جدول زیر را کامل نمایید.

مسجد کبود تبریزمسجد گوهرشاد مشهدمسجد جامع یزدمسجد جامع ورامینمسجد جامع اصفهاننام مسجد

دورٔه ساخت

آرامگاه ها و بناهای یادبود، جلؤه شکوهمند دیگری 
می روند.  شمار  به  اسالمی  ــ  ایرانی  معماری  میراث  از 
قابوس  گنبد  بخارا،  در  سامانی  اسماعیل  امیر  مقبرٔه 
سلطانیه  گنبد  و  زیاری(  وشمگیر  قابوس بن  )آرامگاه 
معماری  باشکوه  نمونه های  اولجایتو(  ایلخان  ) آرامگاه 

و  تالش  با  همچنین  می روند.  شمار  به  اسالم  جهان  در 
بناهای عمومی  اسالمی،  دورٔه  در  ایرانی  معماران  همت 
مانند مدرسه، کتابخانه، بازار، حمام، پل، کاروانسرا، برج 
)میل( و ساختمان های حکومتی چون کاخ ها و قلعه ها در 

شهرها و مناطق ایران ساخته شد.

مسجد جامع یزد، که در قرون ششم تا  هشتم هجرى ساخته شده است، از جمله شاهکارهاى معمارى و هنر اسالمى است. در تصویر سمت 
چپ همچنین گنبد بقعۀ سید رکن الدین یزدى دیده مى شود. سید رکن الدین از عارفان و عالمان قرن هشتم هجرى است. او موقوفات بسیارى 

را براى ادارۀ این بقعه و تشکیل مجالس درس در آن اختصاص داده بود. وقف نامه او تا زمان حاضر باقى مانده است.

یت
عال

ف

?
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محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان. این محراب 
جانشین  و  )برادر  محمد الجایتو  سلطان  زمان  در  که 
غازان خان( ساخته شده یکى از زیباترین گچ برى هاى 
موجود در ایران مى باشد. این محراب در زمانى ساخته 
همین  به  ق(.   710( بود  شده  شیعه  الجایتو  که  شده 
ایران  تاریخ تشیع در  تاریخى در  آثار  از  دلیل یکى 

به شمار مى آید. 

مسجد کبود تبریز

سفالگری: هنر سفالگری ایران که پیشینه 
آن به قرن 8  ق.م. می رسد، در دورٔه اسالمی تنوع 
و کاربرد بیشتری یافت. در این دوره، سفال های 
جهت  از  و  بـود  متداول  بـی لعاب  و  لـعـاب دار 
تزیین در سفالگری، تحول بزرگی رخ  شیوه های 
طالیی،  یا  فام  زرین  به  معروف  ظرف های  داد. 

مشهورترین سفالینه های دوران اسالمی هستند.
کاشی کاری: کـاربرد کـاشی در بـنـاهـای 
و  یــافت  سدهٔ    5  ق.گسترش  اسالمــی   از  دورٔه 
معماران ایرانی عالقه مند شدند بناهـای مذهبی از 
جمله مساجد را بــا کــاشی تزیین کنند. اوج هنر 
کاشی کاری را می توان در بنای مسجد کبود تبریز 
از مراکز  )سدٔه9ق( مشاهده کرد. ری و کـاشان 
مهم  کاشی سازی ایران در دوران اسالمی بودند.
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فلزکاری، بافندگی، تذهیب )کتاب آرایی(، شیشه گری، 
دیگر  جمله  از  و...  خوش نویسی  نگارگری،  و  نقاشی 
جلوه های برجستٔه هنر ایرانیان در دوران اسالمی به شمار 
می روند. هنرمندان ایرانی در هر یک از آن رشته ها، ابداعات 

و ابتکارات بدیع و شگفت انگیزی خلق کردند.

و  نوشته ها  با  برنزى  شمعدان 
نقوش طالیى و نقره اى مربوط 

به قرن هشتم هجرى

ظرف برنجى تزیین شده با طال و نقره. 
این ظرف در قرن نهم هجرى در هرات 

ساخته شده است.

پرسش های نمونه

١ــ روند انتقال میراث سیاسی و اداری ایران باستان را به دورهٔ اسالمی به اختصار توضیح دهید.
٢ــ وظایف و اختیارات وزیر را در نظام حکومتی ایران دورٔه اسالمی بنویسید.

٣ــ وضعیت زبان فارسی در قرون نخست هجری چگونه بود؟
٤ــ حکومت سامانی چه نقش و سهمی در تقویت زبان و ادب فارسی داشت؟
5  ــ وضعیت مدارس و مراکز علمی را در دوران مغول و تیموری شرح دهید.

٦  ــ چه عواملی موجب توجه و عالقٔه مسلمانان به علم تاریخ شد؟
٧ــ دالیل گسترش و پیشرفت علم نجوم در فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسالمی چه بود؟

اندىشه و جست  و جو

با راهنمایی دبیر خود به کتاب های مرجع رجوع کنید وجدول زیر را تکمیل کنید.

دورۀ زندگانیمهارت و تخصصمحل تحقیق، تألیف و تدریسمحل تحصیلمحل تولد و وفاتعالم و دانشمند

محمدبن جریر طبری

شیخ طوسی

فارابی

ابوریحان بیرونی

حمداللّٰه مستوفی
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اوضاع اجتماعی
اجتماعی  پیامدهای  و  آثار  ایران،  به  اسالم  ورود 
و  برابری  با شعار  یک  سو  از  اسالم،  دین  داشت.  مهمی 
برادری، موانع و محدودیت های اجتماعی رایج در دورٔه 
ساسانی مانند محرومیت عامٔه مردم از پیشرفت و دستیابی 
به مشاغل و مدارج عالی را از میان برداشت و از سوی 
دیگر بر تحرک و پویایی جامعٔه ایرانی افزود. مردم ایران 
پس از آنکه به تدریج اسالم آوردند، وارد عرصٔه گسترده ای 
از فعالیت های مختلف فکری، علمی، اقتصادی و سیاسی  
در قلمرو پهناور اسالمی شدند. در نتیجٔه چنین تحرک و 
پویایی بود که موقعیت و منزلت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی ایرانیان ارتقا یافت.
سرزمین ایران در طول تاریخ بارها هدف حمله های 

یورش  آنها،  شدیدترین  که  است  گرفته  قرار  خارجی 
ویرانگر صحراگردان آسیای مرکزی به سرکردگی چنگیز 
این  بود.  هجری  هشتم  و  هفتم  سده های  در  تیمور  و 
یورش ها، ضربات سنگینی بر پیکرٔه جامعٔه ایران وارد کرد. 
تخریب گستردٔه شهرها  و  و غارت  قتل عام های هولناک 
و روستاها، آثار و نتایج ناگواری چون کاهش جمعیت، 
آوارگی و سرخوردگی اجتماعی را به دنبال داشت. با این 
حال، مردم ایران به پشتوانٔه تجربیات تاریخی، فرهنگ و 
تمدن غنی و پویایی اجتماعی خود توانستند از این دوران 
سخت گذر کنند. جامعه و فرهنگ ریشه دار ایران نه تنها 
فرزندان  و  نوادگان چنگیز  بلکه  بازسازی کرد،  را  خود 
آبادانی،  پرورش داد که شیفته و مشتاق  تیمور را چنان 

علم و هنر شدند.

ستم
س بی

در

٢٠

اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران
)از ورود اسالم تا تأسیس حکومت صفوی(

مقدمه

حتوالت  و  اسالم  ورود  تأثیر  حتت  هجری  دهم  تا  اول  سدۀ  از  ایران  اقتصادی  و  اجتماعی  اوضاع 

سیاسی و نظامی دچار تغییر و دگرگونی شد. در این درس وضعیت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران 

در دوران مذکور  بررسی می شود.
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شهر و شهرنشینی
ایلی  و  روستایی  شهری،  زندگی  شیؤه  سه 
)عشایری( در ایران پیشینٔه کهنی دارند. در عصر باستان 
شکل  ایران  در  زیادی  شهرهای  ساسانی،  دورٔه  ویژه  به 
به خصوص از سدٔه سوم  گرفتند. در دوران اسالمی و 
و  بازرگانی  فعالیت های  توسعٔه  علت  به  هجری  هفتم  تا 
رونق پیشه وری، شهرنشینی رشد چشمگیری یافت. در 

این دوران، عالوه بر بسیاری از شهرهای کهن که آباد و 
گسترده تر شدند، شهرهای جدیدی نیز به وجود آمدند و 
جمعیت شهرنشین افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اگرچه 
شهرهای زیادی در جریان هجوم  مغوالن و تیمور ویران 
شدند، اما پس از آنکه جانشینان چنگیز و تیمور، تحت 
ـ اسالمی، به عمران و آبادانی  تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانیـ 

روی آوردند، زندگی شهری دوباره رونق گرفت.

تحت  اسالمی  ــ  ایرانی  فیزیکی شهرهای  ساختار 
تأثیر عوامل سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی قرار 
داشت. ارگ یا کهندژ، مسجد جامع و مدارس، بازار و 
محله های شهری، اجزا و عناصر اصلی شهرهای ایران را 
در دوران اسالمی تشکیل می دادند. ارگ محل سکونت 
مدارس  و  بود، همچنانکه مسجد جامع  فعالیت حاکم  و 
مرکز  بازار  و  دینی  علوم  و طالب  عالمان  فعالیت  کانون 
فعالیت بازرگانان و پیشه وران بود. در اغلب شهرها، این 
داشتند  قرار  شهر  اصلی  و  مرکزی  میدان  گرد  بر  مراکز 
پیروان  بودند.  واقع شده  آنها  پیرامون  و محالت شهری 
هر  اصناف  و  دینی  اقلیت های  اسالمی،  مختلف  مذاهب 
محله  هر  معموالً  بودند.  محلٔه خاص خود  دارای  کدام 

مسجد، بازارچه و گرمابٔه جداگانه ای داشت.
حــاکم، مـقـامات بلند پایٔه کشوری )دیوان ساالران( 
و لشکری )فرماندهان نظامی(، پیشوایان مذهبی، عالمان و 

دانشمندان بزرگ و بازرگانان سرشناس از جایگاه سیاسی 
و اجتماعی ویژه ای در شهرهای ایران، برخوردار بودند.

شمار قابل توجهی از شهرنشینان را صنعت گران 
و پیشه وران تشکیل می دادند. آنان به حرفه های مختلف 
مـانند سفالـگــری  ،  آهنگری   ، بــافندگـی ، نجاری و ... 
اشتغال داشتند. پیشه وران بر اساس حرفه  و پیشٔه خود 
هر  اعضای  بودند.  آورده  پدید  را  مختلفی  صنف های 
صنف از میان خود فردی را به عنوان ریش سفید و رئیس 

با مرور درس های 17،16 و 18 جدول زیر را کامل کنید.

تیموریانایلخانانسلجوقیانآل بویهسامانیانصفاریانسلسلهها

شهرهایمهم

فکر کنید و پاسخ دهید:

محله هایی  آیا  شما  سکونت  محل  شهر  در 

وجود دارد که به نام یکی از فرقه های مذهبی یا 

صنف های پیشه وری معروف باشد؟ نام ببرید.

?
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پیشکسوتان  از  شخصی  همچنین  برمی گزیدند.  صنف 
از  یک  هر  می شد.  تعیین  کار  استاد  عنوان  به  صنف 
مخصوص  راسته ای  یا  و  مکان  شهر،  بازار  در  اصناف 
شهری  مقام های  نظارت  تحت  اصناف  داشتند.  خود 

مانند محتسب، داروغه و کالنتر فعالیت می کردند.

پوشاک
جامعه  هر  هویت  مهم  نمادهای  از  یکی  پوشاک، 
است و ارتباطی تنگاتنگ با باورهای مذهبی، ارزش ها، 
فرهنگ، جغرافیا، اقلیم، نوع معیشت و حس زیباشناختی 

آن جامعه دارد. 
از  را  خود  پوشاک  باستان،  دورٔه  از  ایران  مردم 
تهیه  خود  تولید  پشمی  و  ابریشمی  پارچه های  و  مواد 

نمونۀلباسمرداندورۀسامانی

نمونۀلباسمرداندورۀصفاری١ نمونۀلباسزناندورانصفاریوسامانی

می کردند. لباس ایرانیان باستان ترکیبی از کاله، پیراهن، 
شنل )باالپوش(، شلوار، دامن، قبا، کفش و کمربند بود 
متنوع  تزیین های  با  و  مختلف  رنگ های  و  طرح  در  که 
دوخته می شد. آثار و شواهد باقیمانده از آن دوره، مانند 
نقش برجسته ها داللت بر آن دارد که یک ویژگی شاخص 

پوشاک ایرانی، پوشیدگی بدن بوده است.
همچنان  ایران  مردم  ساسانیان،  سقوط  از  پس 
لباس های سنتی خود را می پوشیدند و بعد از آنکه به تدریج 
مسلمان شدند، براساس شریعت اسالمی تغییراتی در نوع 
و شکل پوشش آنان به وجود آمد. تقریباً بیشتر گونه های 
بود  رایج  باستان  عصر  در  که  ایرانی  لباس های  مختلف 
در دورهٔ اسالمی نیز رواج داشت و حتی اعراب و دیگر 
مهاجران نیز به پوشیدن لباس های ایرانی عالقه مند شدند.

1ــ مأخذ: تاریخ پوشاک ایرانیان: از ابتدای اسالم تا حملٔه مغول،تألیف محمدرضا چیت ساز، انتشارات سمت، 1386.
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گروه های اجتماعی و شغلی مانند درباریان، دیوانیان، قاضیان، 
روحانیان، بازرگانان، لشکریان، پیشه وران و اصناف، دارای پوشش 
متفاوتی بودند و هر یک از آنها لباس مخصوص خود را می پوشیدند. 
لباس خلفا، شاهان و امیران از پارچه های مرغوب و گران قیمت مانند 
اقلیم های  تهیه می شد.  پارچه های زربفت فارس  دیبای شوشتری و 
متعدد جغرافیایی نیز تأثیر بسیاری بر نوع پوشاک مردم از جهت جنس، 

شکل، رنگ و طرح داشته است.

بافندگی
   هنر و صنعت بافندگی )نساجی( ایران در دوران اسالمی پر رونق بود و مردم شهرهای مختلف 
در بافت انواع پارچه های ساده و پر نقش و نگار نخی، کتانی، ابریشمی، زربفت و پشمی، هنر و مهارت 
بافت  در  شوشتر  مردم  و  بودند  بافندگی  صنعت  مهم  مراکز  از  خوزستان  شهرهای  داشتند.  خاصی 
پارچه های ابریشمی و نخی، معروف عام و خاص بودند و دیبای شوشتری شهرتی جهانی داشت. در 

خوارزم، طبرستان، فارس، آذربایجان و توس نیز منسوجات مرغوبی تولید می شد.

یک توضیح

نمونۀلباسبازرگاناندورۀغزنویوسلجوقی١

1ــ مأخذ: همان
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اوضاع اقتصادی
همچون  اسالمی  دوران  ایران  در  کشاورزی: 
اقتصادی  فعالیت  اصلی  باستان، کشاورزی شکل  عصر 
بود و کشاورزان و روستاییان بخش عمدهٔ جمعیت ایران 
)زراعت  کشاورزی  فعالیت های  می دادند.  تشکیل  را 
بلکه در حومه و اطراف  نه تنها در روستاها،  باغداری(  و 
در  ایرانی  کشاورزان  داشت.  رونق  و  رواج  نیز  شهرها 
شرایط عادی بیشتر از  نیاز داخلی تولید می کردند و بخشی 

از محصول تولیدی به سرزمین های دیگر صادر می شد.

یک توضیح

لباسهایرنگارنگ
     یکی از ویژگی های پوشاک ایرانی تنوع رنگ  بوده است. به طور معمول رنگ های سفید، 
سرخ، زرد، ارغوانی و سبز نماد شادی و سرور محسوب می شدند. در این میان، نوع کاربرد دو رنگ 
سفید و سیاه در فرهنگ ایرانی ــ اسالمی در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت بوده است. در برخی 
جاها و دوره ها، لباس سیاه، به عنوان رنگ عزا و ماتم قلمداد می شد؛ در عصر آل بویه همانند امروز در 
هنگام سوگواری جامٔه سیاه می پوشیدند؛ اما در زمان ها و محل هایی نیز لباس سفید نشانه ماتم بود و 
آن گونه که بیهقی در کتاب خود اشاره می کند، در مراسم سوگواری امیرمسعود غزنوی و خلیفه القادر 

باللّٰه عباسی، لباس عزاداران سفید بود.

بندامىردرفارس.اىنبند)سد(دردورۀآلبوىه)عضدالدوله(ساختهشدهاست.

تشکیل  تا  ساسانیان  سقوط  از  ایران  کشاورزی 
و رکود  آبادانی  و  رونق  از  دوره هایی  حکومت صفوی، 
سپس  و  اعراب  حملٔه  گذاشت.  سر  پشت  را  ویرانی  و 
آسیب  مرکزی،  آسیای  بیابانگردان  ویرانگر  یورش های 
کرد؛  وارد  ایران  کشاورزان  و  کشاورزی  به  فراوانی 
صحراگردانی که به سرزمین ما یورش آوردند، با زندگی 
یکجانشینی سازگاری نداشتند و باعث تخریب و نابودی 

مزارع کشاورزی، قنات ها و شبکه های آبیاری شدند.
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البته در فاصلٔه آن جنگ ها و یورش های خانمان سوز، 
که  داشت  وجود  نیز  آرامش  و  ثبات  صلح،  از  دوره هایی 
در  رونق  می گرفت.  کشاورزی  به خصوص  کار  و  کسب 
چنین دورانی به طور معمول امور کشور در دست حاکمان 
و وزیران با کفایت و کاردانی بود که به آبادانی و عمران به 
ویژه کشاورزی و کشاورزان اهمیت می دادند. برای نمونه 
طاهریان به کشاورزی و آبیاری توجه داشتند. در دوران 
حکومت آنها قنات های بسیاری در خراسان دایر بود و به 
دستور عبدالله بن طاهر )امیر طاهری( کتابی در بارهٔ قنات و 
چگونگی استفاده از آن تدوین شد.1 در عصر زمامداری 
سامانیان، آل بویه و سلجوقیان نیز کشاورزی رونق خوبی 
داشت. ایلخانان مغول نیز پس از مدتی، تحت تأثیر عالمان 
و دیوان ساالران ایرانی، در صدد جبران ویرانی های اجداد 
خود برآمدند. در دورهٔ حکمرانی غازان خان اقداماتی برای 
مرمت شبکه های آبیاری و اصالح قوانین و مقررات مالی 

صورت گرفت.
بـاستان،  عصر  همچون  نیز  اسالمــی  دورٔه  در 
زمین های  عمدٔه  نبودند.  زمین  مالک  عموماً  کشاورزان 
فرمانروایان،  تصاحب  در  و  دیوان  به  متعلق  کشاورزی 
اعضای خاندان حکومتی و مقام های دولتی بود. همچنین 
اراضی  از  توجهی  قابل  بخش  نیز  وقفی  زمین های 
این  بر روی  کشاورزی را تشکیل می دادند. کشاورزان 
آنان  به  محصول  از  سهمی  و  می کردند  زراعت  زمین ها 
دوره،  این  در  رایج  پدیده های  از  یکی  می گرفت.  تعلق 
و   نظامی  صاحب منصبان  به  دیوانی  زمین های  واگذاری 
در   ،... و  حکومتی  خاندان  اعضای  دیوانی)اداری(، 

ازای خدمت و یا پاداش بود.2 

1ــ به دلیل توجه خاص طاهریان به قنات و آبیاری، بعدها قنات های کهن را در خراسان، قنات طاهری می خواندند.
2ــ واگذاری امالک و زمین تحت عناوینی چون ِاقطاع، سیورغال و تُیول انجام می گرفت. 

نیز  دامپروری  کشاورزی،  کنار  در  دامداری:
که  قبایل کوچ نشین  و  عشایر  و عمدتاً  توسط روستاییان 
بخش قابل توجهی از جمعیت ایران را تشکیل می دادند، 
که  مغوالن  سپس  و  ترک  اقوام  ورود  با  می شد.  انجام 
داشت،  دام  نگهداری  به  زیادی  وابستگی  آنان  زندگی 

دامپروری رونق بیشتری یافت.
بــازرگــانــی:مـوقعیت جـغـرافیایـی ایـران از 
عهد باستان، زمینه ساز رونق و شکوفایی بازرگانی داخلی 
اکتشافات جغرافیایی  تا عصر  ما   بود. کشور  و خارجی 
)سدٔه 16م.( کانون اتصال شرق و غرب جهان بود. ایران 
همچنین از طریق خلیج فارس و دریای عمان به آب های 

مىلخسروجرددرنزدىکیسبزوار؛دربارۀکارکردواهمىتمىلچهمیدانىد؟
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راه های  اصلی ترین  این رو،  از  داشت.  دسترسی  آزاد 
بین المللی زمینی و دریایی از کشور ما عبور می کردند که 
نقشٔه  )به  بودند.  ادویه2  راه  و  ابریشم1  آنها جادٔه  مهم ترین 

جادٔه ابریشم در صفحٔه 7٥ نگاه کنید.(
امپراتوری  هجری  اول  در  مسلمانان  که  هنگامی 
از مرزهای هندوستان و چین  پهناوری را تشکیل دادند که 
تا مدیترانه و مرزهای امپراتوری روم شرقی گسترش یافت و 
داخلی  بازرگانی  تجاری حکمفرما شد،  مسیرهای  بر  امنیت 
و بین المللی به سرعت رشد کرد. ایرانیان که دارای تجربه و 
بودند، جریان  دریانوردی  و  بازرگانی  امور  در  کافی  مهارت 

1ــ جاده ای که از شرق چین شروع می شد و پس از عبور از خاک آن کشور از شمال شرقی وارد ایران می شد و با عبور از ایران به اروپا و آفریقا می رسید. از آنجایی که ابریشم 
ارزشمندترین کاالیی بود که از طریق این جاده حمل می شد به راه ابریشم معروف شد.

2ــ مسیری که از هند شروع می شد و پس از گذشتن از نواحی جنوبی ایران در میان   رودان به جادٔه ابریشم می پیوست. 
3ــ بندری باستانی در استان بوشهر که آثار آن در مجاورت بندر طاهری قرار دارد.

را در  با دیگر سرزمین ها  تجارت سرزمین های مسلمان نشین 
نخست  سده های  در  ایرانی  بازرگانان  گرفتند.  خود  اختیار 
هجری از شرق و جنوب شرق آسیا تا شمال آفریقا و اروپا در 
حال داد و ستد بودند. در آن دوران خلیج فارس و بنادر ایرانی 
آن از جمله بندر معروفسىراف3  به یکی از کانون های مهم 
سهم  بازرگانان  این  شدند.  تبدیل  خارجی  و  داخلی  تجارت 
بسزایی در نشر و ترویج اسالم و فرهنگ ایرانی در سرزمین های 
دور و نزدیک و انتقال تجارب ملت های دیگر به ایران داشتند. 
شکوفایی تجارت در سده های نخست هجری، موجب گسترش 

شهرها و رشد شهرنشینی و پیشه وری در ایران شد.

کاروانسرای)رباط(شرف،منزلگاهیدرجادۀابرىشمدرحدفاصلمروونىشابور)نزدىکیسرخسکنونی(کهدردورۀسلجوقیبناشدهاست.

فکر کنید و پاسخ دهید:

چه ارتباطی میان راه ها، شهرها و بازرگانی وجود داشته است؟
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و  ملکشاه  عصر  ویژه  به  و  سلجوقی  دوران  در 
رونق  پر  بازرگانی  فعالیت های  نیز  نظام الملک  خواجه 
شام  تا  ماوراءالنهر  از  وسیعی  سرزمین های  زیرا  بود، 
و  امنیت  و  درآمدند  یکپارچه ای  قدرت  حاکمیت  تحت 
آرامش مناسبی در مسیرهای تجاری برقرار شد. هجوم 
ویرانگر مغوالن برای مدتی تجارت را مختل کرد، اما با 
استقرار امپراتوری مغول در شرق آسیا و سپس تأسیس 
حکومت ایلخانی در ایران و برقراری مناسبات سیاسی با 
کشورهای اروپایی، شرایط برای توسعٔه روابط بازرگانی 
تبریز،  آمد.  فراهم  آن روز  از جهان  در محدودٔه وسیعی 
پایتخت ایلخانان، در آن عهد یکی از مراکز مهم مبادالت 
نیز  تیموریان  عصر  در  بود.  اروپا  و  آسیا  میان  تجاری 
دیگر  بار  تیمور،  هولناک  یورش های  کردن  فروکش  با 

تجارت رونق گرفت.
مالیاتومالیاتگیری:گرفتن مالیات برای تأمین 
هزینه های عمومی در ایران پیشینٔه کهنی دارد. خواندید که 
بخشید  انتظام  را  مالیاتی  امور  بزرگ هخامنشی  داریوش 
را  مالیاتی  نظام  نیز  ساسانی  پادشاه  انوشیروان  خسرو  و 

اصالح کرد.
 اعراب مسلمان پس از کشورگشایی، از تشکیالت 
ایران  جمله  از  شده  فتح  سرزمین های  مالیاتی  مقررات  و 
و اصلی تـرین  مهم ترین  جـزیه  و  کردند.خـراج  استفاده 
مرور  به  دوران  این  در  بودند.  اسالمی  دورهٔ  مالیات های 
زمان بر اثر گسترش فعالیت های اقتصادی و تالقی نظام های 
مالیاتی مختلف، بر تعدد و تنوع مالیات ها افزوده شد. در 

عهد مغوالن و تیموریان ده ها نوع مالیات رایج بود.
کشاورزی  زمین های  بر  که  بود  مالیاتی  خراج،1 
وضع می شد و یکی از عمده ترین منبع درآمد حکومت ها 
را در ایران از عصر باستان تا دورٔه قاجار تشکیل می داد. 
اهمیت و نقش این مالیات چنان بود که هرگاه حکومت و 
یا حاکمی از تنظیم امور خراج باز می ماند و ترتیب منظمی 
و  نمی کرد، اوضاع کشور مختل  اتخاذ  آن  برای وصول 
نابسامان می شد. البته میزان خراج و کیفیت گرفتن آن در 
دوره های مختلف تاریخی، متفاوت بود. خراج به صورت 
جنسی و نقدی و یا هر دو دریافت می شد و مبنای محاسبٔه 

آن به روش های مختلفی بود.

1ــ  واژٔه خراج از واژٔه فارسی خراگ اخذ شده است.

یک توضیح
روشهایمحاسبۀخراج

ُمقاسمه: قسمتی از محصول کشاورزی به عنوان خراج گرفته می شد.
ُمحاسبه: میزان خراج بر اساس وسعت زمین زراعی و بدون توجه به مقدار محصول برداشتی، 

تعیین و دریافت می شد.
ُمقاطعه: میزان ثابتی )نقدی یا جنسی( به صورت ساالنه و بدون در نظر گرفتن مساحت و مقدار 

محصول برداشتی، تعیین و گرفته می شد.
در روش محاسبه و مقاطعه حتی اگر زمین کشت نمی شد و یا در اثر خشکسالی محصولی عاید 

نمی شد، خراجگزار ملزم به پرداخت خراج مقرر بود.
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عالوه بر کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل دیگر 
به  ملزم  نیز  پیشه وران و ...  بازرگانان،  مانند دامداران، 
پرداخت مالیات یا عوارض خاص خود بودند. همچنین 
اقشار مختلف مردم به ویژه روستاییان و عشایر می بایستی 
به مناسبت و بهانه های گوناگون برای صاحب منصبان و 
نهادهای حکومتی خدماتی را به صورت مجانی )بیگاری( 

انجام دهند. 
شریعت  اساس  بر  که  بود  سرانه ای  مالیات  جزیه1، 
برای  آن  مقدار  و  می شد2  گرفته  ِذمه  اهل  از  اسالمی 
زنان،  بود.  متفاوت  ضعیف  و  متوسط  مردم  توانگران، 
کودکان، از کارافتادگان و تهیدستان از پرداخت آن معاف 

1ــ جزیه عربی شدٔه گزیت فارسی است.
2ــ در عهد ساسانی، گزیت یا مالیات سرانه از عامٔه مردم گرفته می شد و خاندان سلطنتی، صاحب منصبان حکومتی، اشراف و بزرگان از پرداخت آن معاف بودند.

بودند. با گرویدن تدریجی اهل ذمه به دین اسالم، اهمیت و 
نقش جزیه در تأمین درآمد حکومت ها کاهش یافت.

در درس 19 خواندید که تصدی امور مالیاتی به عهدٔه 
نحؤه  و  دیوان  این  فعالیت  بود. چگونگی  استیفا  دیوان 
برخورد مأموران یا محصالن مالیاتی با مالیات دهندگان در 
دوره های مختلف تاریخی فرق می کرد. اگرچه در فرهنگ 
ایرانی ــ اسالمی همواره به فرمانروایان و صاحب منصبان 
سفارش شده بود که نخست در پی عمران و آبادی باشند 
با عدل و انصاف مالیات ها را وصول کنند، اما  و سپس 
به  توجهی  مالیاتی  از صاحبان قدرت و محصالن  برخی 

این نصایح نداشتند.

یک توضیح

بهمالکاشتردربارۀخراجوخراجستانی بخشیازنامۀامامعلی

در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه ای که به صالح خراجگزاران باشد.زیرا صالح کار 
خراج و خراجگزاران، صالح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن 
حال خراجگزاران، زیرا همٔه مردم روزی خوار خراج و خراجگزارانند. ولی باید بیش از تحصیل 
خراج در اندیشٔه زمین باشی، زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانی زمین و هر که خراج طلبد 
و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هالک کرده است و کارش استقامت نیابد، مگر اندکی. 
هرگاه از سنگینی خراج یا آفت محصول یا بریدن ]قطع[ آب یا نیامدن باران یا دگرگون شدن 
زمین،... شکایت نزد تو آوردند، از هزینه و رنجشان بکاه،... و کاستن از خراج بر تو گران 
نیاید، زیرا اندوخته ای شود برای آبادانی بالد تو و زیور حکومت تو باشد...که عدالت را در 

میانشان گسترده ای..... )نهجالبالغه، نامٔه امام علی   به مالک اشتر(

یت
عال

ف

و  خراج  مورد  در  را  اشتر  مالک  به  علی   امام  سفارش  دو  و  بخوانید  دقت  به  را  توضیح  یک  متن 
خراجگزاران بیان کنید. ?



ن١  200  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

گاه  هر  که  است  آن  بیانگر  تاریخی  بررسی های 
وزیرانی  و  حاکمان  و  داشت  ثبات  مرکزی  حکومت 
آینده نگر، کاردان و الیق بر سر کار بودند، اوضاع کشور 
بسامان و در نتیجه، فعالیت دیوان استیفا و امور مالیاتی 
مالیات دهندگان  شرایطی،  چنین  در  بود.  منظم  و  مرتب 
نیز در آسایش و رفاه نسبی بسر می بردند و حتی گاهی به 
سبب خشکسالی و یا بروز بالیای دیگر، مشمول عفو و 
بخشودگی مالیاتی نیز می شدند؛ بر عکس، در شرایطی که 

آشوب و کشمکش های سیاسی حکمفرما و قدرت مرکزی 
یا هنگامی که بیگانگان به کشور یورش  متزلزل می شد و 
اوضاعی،  چنین  در  می کرد؛  تغییر  وضعیت  می آوردند، 
به  مجبور  و  می گرفتند  قرار  تعدی  و  ظلم  مورد  مردم 
همچنین  بودند.  بی تناسب  و  گزاف  مالیات های  پرداخت 
به دلیل دست به دست شدن سریع قدرت، چه بسا امکان 

داشت که در سال بیش از یک بار مالیات گرفته شود.  

یک توضیح

درخانۀصاحبانش

طمع و حرص زمام داران در ثروت اندوزی، یکی از دالیل زیاده خواهی مأموران مالیاتی و اجحاف 
به مردم بوده است. علی بن عیسی بن ماهان که به فرمان هارون، خلیفٔه عباسی به جای فضل، پسر یحیی 
برمکی به حکومت خراسان منصوب شد، بیدادگری پیشه کرد و اموال بسیاری از مردم به ناحق و زور 
 ستاند. او بخشی از این اموال را به خلیفه هدیه داد. به گفتٔه ابوالفضل بیهقی: »وقتی هدایای سنگین 
علی بن عیسی را بر هارون عرضه کردند، هارون روی به یحیی برمکی کرد و گفت: این چیزها کجا بود در 
روزگار پسرت فضل؟ یحیی گفت: زندگانی امیرالمؤمنین دراز باد، این چیزها در روزگار امارت پسرم 

در خانه های خداوندان ]صاحبان[ این چیزها بوده به شهرهای عراق و خراسان«.

در دوران مغول شدیدترین فشارهای مالیاتی بر مردم 
ایران وارد آمد. در کتاب های تاریخ جهانگشای جوینی، 
مستوفی  حمدالله  گزیده  تاریخ  رشیدی،  جامع التواریخ 
مالیات هایی  اقسام  و  انواع  دربارٔه  زیادی  مطالب   ... و 

که با عنوان ها و بهانه های مختلف در آن دوره به زور از 
مردم گرفته می شد، وجود دارد. غازان خان با راهنمایی 
دیوان ساالران ایرانی، اصالحاتی را با هدف رونق کسب 

و کار و کاهش فشار بر مالیات  دهندگان انجام داد.
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پرسش های نمونه

1ــ آثار و پیامدهای اجتماعی ورود اسالم را به ایران شرح دهید.
2ــ در فاصلٔه سدهٔ سوم تا سدهٔ هفتم هجری، شهر و شهرنشینی در ایران چه وضعیتی داشت؟

3ــ اجزا و عناصر اصلی شهر ایرانی ــ اسالمی را نام ببرید و کارکرد هر یک از آنها را بنویسید.
4ــ وضعیت پوشاک ایرانیان پس از ورود اسالم چگونه بود؟

٥  ــ عوامل رکود و رونق کشاورزی ایران را در دوران اسالمی بیان کنید.
6  ــ چه عواملی موجب توسعٔه بازرگانی داخلی و خارجی ایران در سده های نخست هجری شد؟

7ــ نقش و اهمیت اقتصادی و سیاسی خراج را در ایران دوران اسالمی توضیح دهید.

اندیشه و جست  و جو

ــ از طریق مصاحبه و گفت و گو با بزرگ خانواده و یا فامیل، گزارشی در بارٔه لباس های محلی و سنتی دیار 
خود تهیه کنید.
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اروپا در قرون وسطا

مقدمه

آیا تاکنون با واژۀ قرون وسطا برخورد کرده اید؟ مثالً شنیده اید که می گویند این کار قرون وسطایی 

است، یا آن طرز فکر یا اخالق، قرون وسطایی است؟ این نحوۀ  بیان وقتی به کار می رود که کاری به روشی 

کهنه انجام گیرد یا طرز فکر و اخالق یک شخص براساس علم و دانش و اصول تعلیم و تربیت نباشد. 

زمانی بود که در قارۀ اروپا شهرنشینی رواج نداشت و تعلیم و تربیت و رفتن به  مدرسه و کسب علم 

چندان مورد استقبال قرار نمی گرفت. این شرایط مربوط به دوره ای از تاریخ اروپا است که مورخان آن را 

قرون وسطا نامیده اند و قرون وسطایی یعنی آنچه که متعلق به دورۀ قرون وسطا یا مانند آن دوران باشد. 

مثالً کلیسای نُتْردام در پاریس یک بنای تاریخی متعلق به دورۀ قرون وسطا است. همچنین داستان های 

رابین هود مربوط به این دوره است. اگر شخصی هنوز معتقد باشد که زمین مسطح است و کروی نیست 

یا خورشید به دور زمین می چرخد می گویند او قرون وسطایی فکر می کند؛ زیرا در دورۀ قرون وسطا فکر 

می کردند زمین مسطح است و خورشید برگرد زمین می چرخد.

دورۀ قرون وسطا حدود هزار سال از تاریخ اروپا، یعنی از سال 500 تا 1500 میالدی را در بر می گیرد. 

دو دورۀ قبل و بعد از قرون وسطا را به ترتیب قرون قدیم و قرون جدید می گویند. قرون قدیم همان 

دوران شکوفایی تمدن های یونان و روم باستان است و قرون جدید به پانصد سال اخیر که تمدن جدید 

اروپا )غرب( در آن شکل گرفت گفته می شود. در این درس به تاریخ اروپا در نیمۀ اول قرون وسطا یعنی 

از 500 تا 1000 میالدی می پردازیم.
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اوضاع اجتماعی اروپا در قرون وسطا 
به  روم غربی  انقراض  از  پس  وسطا  قرون  دورٔه 
دست اقوام مهاجم و تصرف شهر رم شروع شد. اقوام 
ژرمن١، مجار٢، فرانک٣ و مانند آنها طی چند قرن تهاجم 
تقریباً سراسر اروپا را به تصرف خود درآوردند و پس از 
برجای گذاشتن ویرانی های بسیار به روستانشینی و زندگی 
در قلعه ها روی آوردند. درنتیجٔه این حمالت بسیاری از 
مراکز  و  تجارت  شهرنشینی،  مانند  تمدنی  دستاوردهای 
علم و آموزش به دست فراموشی سپرده شد. تا اینکه پس 
از گذشت چندین قرن، در اواخر قرون وسطا، بار دیگر 
شهرنشینی، تجارت و مراکز علم و آموزش در اروپا رونق 

گرفت که در درس های آینده با آن آشنا خواهید شد.
حاکم  فئودالی  نظام  اروپا  بر  وسطا  قرون  در 
امالک  فئودال  هر  ارباب.  یا  مالک  یعنی  فئودال٤  بود. 
را  بزرگ  والیت  یک  گاهی  که  داشت  زیادی  بسیار 
در   بر می گرفت. در این امالک بزرگ مزرعه، شکارگاه، 
رودخانه، جنگل و روستا با هم وجود داشت. لذا از نظر 
تهیٔه مایحتاج خود کامالً خودکفا به شمار می آمد. مردمی 

فئودال  فئودال زندگی می کردند، زیردست  که در ملک 
همین  به  می شدند.  خوانده  رعیت  و  می آمدند  شمار  به 
جهت به نظام فئودالی نظام ارباب ــ رعیتی نیز می گویند. 
رعیت کامالً تابع ارباب بود و ارباب عالوه بر ادارٔه ملک 
به قضاوت هم می پرداخت. کار اصلی اروپاییان در قرون 
وسطا کشاورزی بود. ارباب بیشترین سهم را از محصول 
می برد و سهمی را نیز به رعیت می داد و رعیت مجبور بود 
با همین سهم در تمام طول سال به زندگی خود ادامه دهد.

فکر کنید و پاسخ دهید:

تجارت و خرید و فروش در قرون وسطا رونقی 

نداشت. آیا می دانید چرا؟

فئودال ها در اصل فرماندهان دسته های جنگجو بودند که 
پس از جنگ ها و سکونت در نواحی مختلف اروپا مالک زمین 
شده، جنگجویان خود و مردم بومی هر محل را نیز به صورت 
رعایای خویش درآورده بودند. فئودال ها در حقیقت اشراف 
قرون وسطا بودند. آنها بعد از استقرار تا مدت ها منش جنگاوری 

Feudal ــFranks                        4 ــMagyars                       3 ــGermans                           2 ــ1 

یکی از قلعه های بازمانده از قرون وسطا در فرانسه 
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خود را فراموش نکردند و مهم ترین کاری که بدان می پرداختند، 
بود.  در جنگ ها  و شرکت  ملک خود  امنیت  و  نظم  حفظ 
برای همین منظور هر فئودال قلعۀ بسیار بزرگی داشت که او 
و رعایایش را در مقابل دشمنان حفاظت می کرد. هر فئودال 
با دشمنان خود  آنها  با  جنگجویانی هم در اختیار داشت که 
می جنگید. فئودال دفاع از رعیت را وظیفٔه خود می دانست و 
برای دفاع از آنها تالش بسیار می کرد. در مقابل رعایا هم از 

او مانند پدرحرف شنوی داشتند.
فئودال یا ارباب نیز به نوبٔه خود تابع پادشاه بود. البته 
در دورٔه قرون وسطا پادشاه به وسیلٔه خود فئودال ها انتخاب 
می گردید؛ بدین ترتیب که فئودال ها جمع می شدند و از میان 
این  برمی گزیدند و  به عنوان فئودال اعظم  نفر را  خود یک 
همان پادشاه بود. فئودال ها برای وفاداری به پادشاه سوگند 
مستقل  خود  ملک  در  فئودال  هر  این همه  با  می خوردند. 
با  آنکه جنگی  نداشت؛ مگر  پادشاه  با دربار و  بود و کاری 
دشمنان خارجی پیش  می آمد که در این صورت فئودال ها با 
جنگ جویانشان به کمک پادشاه می شتافتند. در دورٔه قرون 
وسطا در اروپا جنگ ها بیشتر داخلی و میان فئودال ها بود 
نه با دشمنان خارجی. به همین جهت پادشاهان اغلب قدرت 
زیادی نداشتند و تنها در اواخر قرون وسطا بود که به تدریج 

قدرت گرفتند و فئودال ها را زیر دست خود ساختند.
جامعه  قشر  مشهورترین  وسطا  قرون  دورٔه  در 
نجیب زادۀ   به معنای  شوالیه  کلمٔه  بودند.   ١ شوالیه ها
سوار  کار است. اینان اشراف زادگان قرون وسطا بودند 
که تمام عمر خود را صرف جنگجویی می کردند. آنها به 
فراگرفتن فنون جنگ و به کار بردن اسلحه و نیز رعایت 
پهلوانی  رفتار  طور کلی  به  و  وفاداری  و  جوانمردی 
آنان  افتخار  بزرگ ترین  بودن  شجاع  می پرداختند. 
محسوب می شد و علم یا ثروت برایشان اهمیتی نداشت.

Chivalier ــ١ 

شوالیه ها هنگام جنگ سراندرپا زرهپوش می شدند.



ن١  206  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

در زیردست شوالیه ها، رعایا قرار داشتند. آنان با 
کار کردن بر روی زمین و زندگی در قلعه، روزگار خود را 
می گذراندند و در محصولی که به  دست می آمد سهیم بودند 
و حّق ترک کردن مزرعه و رفتن به جای دیگر را نداشتند. 
به اینان سرف١ یعنی رعیت وابسته به زمین می گفتند. شاید 
سرف ها در آن زمان احساس خوشبختی می کردند چون در 
محصول سهم داشتند و از امنیت زندگی در قلعه و حمایت 
شوالیه های جنگجو برخوردار بودند. همین شرایط از پدر 
به فرزندانش نیز به ارث می رسید. اما عده ای هم بودند که به 
عنوان رعیت بدون زمین از این امکانات برخوردار نبودند. 
آنها برای یافتن کار از روستایی به روستای دیگر می رفتند 
و در مقابل کار مقداری محصول به   آنها داده می شد. برای 
آنکه این عده نیز از حمایتی برخوردار باشند، پادشاه ارباب 
همٔه آنها خوانده می شد به همین جهت رعیت پادشاه هم 

نامیده می شدند. 
از  پس  شخص  هر  معموالً  وسطا  قرون  دورٔه  در 

بود، جنگجو  )فئودال ها(  اشراف  اگر جزو  کودکی  دوران 
می شد و اگر از رعایای وابسته به زمین بود به کار در مزرعه 
می پرداخت. مدرسه رفتن و درس خواندن وجود نداشت. 
تنها کسانی که می خواستند کشیش بشوند از نوجوانی به کلیسا 
وارد می شدند و در آنجا علوم دینی می آموختند؛ زیرا آموختن 

علم برای خدمت به ایمان و اعتقاد صورت می گرفت. 

نمونه ای از زندگی اروپاییان در قرون وسطا 

پادشاه

فئودال 
   

شوالیه

   
سرف

   
رعیت بدون زمین    

سلسله مراتب جامعۀ فئودالی 

کلیسا
در هر ملک فئودالی چند کلیسا وجود داشت که به 
وسیلٔه کشیش ها اداره می شد. کشیش ها مدتی از عمر خود 
را در مکان هایی جدا از جامعه به نام »َدیر« به درس خواندن 
می گفتند.  راهب  آنها  به  حالت  این  در  می گذراندند. 
درس های آنها شامل ادبیات )زبان التین(، فلسفه، منطق، 
ریاضیات و نجوم بود. اما علوم تجربی مورد توجه نبود. 
بعضی از کشیش ها تمام عمر خود را در دیر باقی 
وقت  تمام  و  می کردند  زندگی  همان جا  آنها  می ماندند. 
چند  برای  می کردند.  کتاب ها  رونویسی  صرف  را  خود 
قرن کشیش ها تنها قشر باسواد مردم اروپا بودند و علم و 
اندیشه به وسیلٔه آنان به نسل های بعد منتقل شد. در اروپا 
مدرسه ای وجود نداشت تا آنکه شارلمانی2 پادشاه فرانک ها 

مدرسه ای در دربار خود دایر کرد. 

Charlemagne ــSerf     2 ــ1 
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فکر کنید و پاسخ دهید :

اروپا  وسطای  قرون  با  همزمان  می دانید  آیا 

وضع علم و دانش در جامعهٴ مسلمانان چگونه بود؟

خواندن  درس  از  پس  کشیش ها  از  زیادی  عدٔه 
روحانی  و  دینی  وظایف  انجام  به  و  می رفتند  کلیسا  به 
می پرداختند. کارهایی مانند غسل تعمید، برگزاری مراسم 
دعا و عبادت، مراسم ازدواج و مانند آن برعهدٔه آنان بود. 
از  فئودال  یک  ملک  کلیساهای  در  ساکن  کشیش های 
کشیش عالی رتبه که اسقف نامیده می شد اطاعت می کردند. 

فئودال حق دخالت در امور کلیسا را نداشت. 
اسقف ها از یک اسقف عالی رتبه که َسراسقف نامیده 
می شد تبعیت می کردند. سراسقف بر تمامی کلیساهای یک 
کشور نظارت داشت و خود از جانب عالی ترین و باالترین 
نامیده می شد، منصوب می گردید و  پاپ١  مقام مسیحی که 
پادشاه کشور فرمان برداری  از  یعنی  پیروی می کرد؛  او  از 
نداشت. پادشاه اگرچه حق مداخله در کارهای پاپ را نداشت 
به جدال  آنها اختالف رخ می داد که گاهی  میان  اما اغلب 
می انجامید. پاپ که پیشوای همٔه مسیحیان قلمداد می شد، 
تمامی کلیساهای اروپا را زیر فرمان خود می دانست. به همین 
دلیل مقام او از پادشاهان اروپایی باالتر به شمار می آمد. پاپ 

در شهر رم پایتخت امپراتوری 
می کرد.  زندگی  باستان  روم 
پس از سقوط امپراتوری روم 
غربی دیگر در ایتالیا حکومتی 
این رو،  از  نداشت.  وجود 
آن  اطراف  نواحی  و  شهر رم 
قلمرو پاپ محسوب  می شد. 

اوضاع سیاسی اروپا در نیمۀ اول قرون وسطا
قرون  و شروع  روم  امپراتوری  از سقوط  پس  اروپا 
شرقی  جنوب  در  البته  بود.  بسیار  آشفتگی  دچار  وسطا 
بالکان حکومت قدرتمند و منظم  اروپا، یعنی در شبه جزیرهٔ 
روم شرقی )بیزانس ( به حیات خود ادامه داد. در قرن ششم 
توانست  بیزانس  امپراتوران  از  یکی  ژوستی نیان٢  میالدی 
بر قلمرو بیزانس بیفزاید و به نظر می آمد که خواهد توانست 
روم باستان را احیا کند. اما جنگ های بیزانس با ساسانیان 
و سپس مسلمانان آن حکومت را بسیار ضعیف ساخت. هر 
چند بیزانس تا پایان قرون وسطا به حیات خود ادامه داد، لیکن 
به دلیل انحطاط داخلی دیگر نتوانست اقتدار خود را بازیابد.

اروپا  بقیٔه خاک  در  بیزانس،  قلمرو  از  صرِف نظر 
مشغول  کردند،  نابود  را  باستان  روم  که  مهاجمی  اقوام 
تاخت  و تاز بودند. مدت ها طول کشید تا به تدریج این اقوام 
ساکن شدند. ساکن شدن این اقوام همراه با مسیحی شدن 
آنها بود. در آن زمان پاپ از شهر رم پایتخت روم باستان 
به تبلیغ مسیحیت در میان بربر ها اقدام می کرد.از جمله 
فرانک ها بودند. آنها حکومتی  قبایلی که مسیحی شدند 
پادشاهی  بـه  که  آوردند  وجود  به  اروپا  غرب  در  بزرگ 
فرانک معروف شده است. هر چند پادشاهان فرانک ها در 
برابر اشراف فئودال قدرت چندانی نداشتند؛ اما در برابر 
تهاجماتی که به اروپا می شد به موفقیت هایی دست یافتند. 
یکی از پادشاهان معروف فرانک به نام شارلمانی در قرن نهم 
میالدی توانست حکومتی مقتدر و درباری باشکوه برای 
خود به وجود آورد. شارلمانی بعضی از اقوام ژرمن٣ را 
که هنوز مسیحی نشده بودند، شکست داد. او با همراهی 
پاپ مسیحیت را در اروپا گسترش داد و نیز با مسلمانان 
که از طریق اسپانیا وارد اروپا شده بودند جنگید. او حتی 

German ــJustinian                                   3 ــPope                                      2 ــ1 

سلسله مراتب کلیسا

پاپ

سراسقف 
   

اسقف

   
کشیش
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اسالوها 
مجارها

گ ها
یکین

وا

قبرس 

دریای سیاه

قسطنطنیه

امپراتوری بیزانس

کرت

مسلمانان

ساردنی

 کرس ایتالیا

مجارها

کیف
اسالوها

وایکینگ ها

نووگورود

ژرمن ها  وایکینگ ها 

دانمارکی هاانگلستان

 به طرف ایسلند

ایرلند

لندن

 نرماندی
فـرانسه ین

را
پاریس

دانوب

وایکینگ ها

اندلس

اشبیلیهْ مسلمانـان

دریای مدیترانه

جهان اسالم
   اسالوها                     وایکینگ ها
    مجارها                           مسلمانان

اروپا در فاصلۀ 800 تا 1000م.

با خالفت عباسی رابطه برقرار کرد. شارلمانی بزرگ ترین 
پادشاه اروپا در نیمٔه اول قرون وسطا است؛ به طوری که 
هم آلمان ها و هم فرانسویان او را پادشاه خود می دانند. 
از  قسمتی  در  و  شد  تجزیه  او  قلمرو  شارلمانی  از  پس 
آن، که تا حدودی با کشور کنونی فرانسه منطبق است، 
پادشاهی فرانسه شکل گرفت. در قسمتی دیگر نیز که تا 
حدودی با کشور آلمان کنونی منطبق است حکومتی به 
نام امپراتوری مقدس روم به وجود آمد که تا قرن ها ادامه 
یافت. این امپراتوری خود را هم پرچمدار مسیحیت و 

هم وارث امپراتوری روم باستان می دانست.

دولت های پس از شارلمانی قدرت چندانی نداشتند، 
درنتیجه بار دیگر تهاجمات اقوام مختلف از شمال و شرق به 
اروپا آغاز شد. در شرق اروپا روس ها و مجارها تاریخ خود 
را با استقرار در سرزمین های کنونی شان آغاز کردند. اقوام 
انگل١ و ساکسون٢ با تهاجم به جزیرهٔ بریتانیا بنیاد حکومت 
و ملت انگلستان را گذاشتند. به همین نحو فن ها٣ سرزمین  
فنالند و دان ها٤ کشور دانمارک را پایه گذاری کردند. این 
تحوالت و وقایع که اساس شکل گیری ملت های بعدی در 
تاریخ اروپاست در حدود هزار سال پیش رخ داد. پس از 
آن نیز طی چندین قرن تغییر و تحول کشورهای کنونی اروپا 
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شکل گرفت. در آن هنگام تهاجم و تصرف سرزمین ها و 
مسیحیت  قبول  و  فئودال  حکومت های  تأسیس  سپس 
می آمد.  شمار  به  ملت ها  این  شکل گیری  اصلی  پایه های 
آن  بر  نیز  تاریخ  از آن آداب و رسوم، زبان و خط و  پس 
افزوده شد. بدین ترتیب، ریشه های تاریخی به وجود آمدن 

بسیاری از ملل اروپایی را باید در قرون وسطا جست   وجو 
از  بعضی  پرچم  بر  که  نقوشی  دیگر  و  صلیب  نقش  کرد. 
کشورهای امروز اروپایی دیده می شود، یادگارهایی از آن 

دوران به شمار می آید. 

پرسش های نمونه

1ــ مشخصات اصلی تاریخ اروپا در قرون وسطا کدام اند؟
2ــ دربارٔه فئودال ها و اختیارات آنها توضیح دهید.

3ــ در اروپای قرون وسطا شوالیه ها و سرف ها چه کسانی بودند؟
4ــ مراتب کلیسایی در قرون وسطا چگونه بود؟

اندیشه و جست  و جو

1 ــ دربارٔه منشأَ اقوامی که در قرون وسطا به اروپا آمدند، مطلبی تهیه کنید.
2ــ آیا فیلم یا کتابی را می شناسید که محتوای آن بیانگر اوضاع اروپا در قرون وسطا باشد؟ در صورت مثبت 

بودن پاسخ، دربارهٔ یکی از آنها گزارشی تهیه کنید.
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جنگ های صلىبى
زمىنه هاى جنگ: از قرن هفتم مىالدى، برابر با قرن 
اول هجرى، دو جهان اسالم و مسىحىت رو در  روى ىکدىگر 
قرار گرفتند. مسلمانان در همان قرن اول هجرى نواحى شام، 
فلسطىن، مصر، شمال آفرىقا و اسپانىا را از دست مسىحىان 
خارج کردند و پس از آن نىز جدال مىان آنان با مسىحىان در 
مرزهاى خشکى و آبى آسىاى صغىر، مدىترانه، اىتالىا و اسپانىا 
ادامه ىافت. با اىن حال، مسىحىان در قلمرو مسلمانان شراىط 
مناسبى براى زندگى به دست آوردند و در حالى که جدال در 

وم
و د

ت 
ىس

س ب
در

٢٢

جنگ های صلىبی

مقدمه

 ) بنا به اعتقاد مسیحیان یادبود شهادت حضرت عیسی  )  صلیب مهم ترین نماد مسیحیت است. این نماد 

از آن در تزیین  به وسیلۀ صلیب است. مسیحیان صلیب را به شکل های گوناگون رسم می کنند و 

تصرف  برای  که  وسطا  قرون  مسیحی  جنگجویان  مثالً  می نمایند.  استفاده  کلیساها  و  پرچم ها 

بیت المقدس از اروپا به شام و فلسطین حمله ور شدند، بر روی لباس خود صلیبی نقش کرده بودند. 

به همین جهت به آنها صلیبی و به جنگ های دویست ساله ای که میان مسلمانان و مسیحیان اروپایی 

رخ    داده است، جنگ های صلیبی می گویند. این جنگ ها اگر چه، جنبۀ مذهبی داشت اما نمی توان تمامی 

علل و زمینه های آن را به اعتقادات مذهبی نسبت داد. بلکه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

اروپا نیز در آن دخالت داشته است.جنگ های صلیبی در نیمۀ دوم قرون وسطا و در فاصلۀ سال های  

1099 تا 1291 م. به وقوع پیوست.

مرزها امرى عادى شده بود زندگى توأم با مسالمت دو طرف 
استمرار مى ىافت. اما با نزدىک شدن به سال هزار مىالدى 
)اواسط قرون وسطا( کم کم زمىنه هاى جدىدى براى جدال 
مسىحىان اروپاىى با جهان اسالم به وجود آمد. اىن زمىنه ها 

عبارت بودند از:
از  عده اى   :) ( عىسى  ظهور  انتظار  1ــ 
( پس از هزار سال ظهور  مسىحىان عقىده داشتند مسىح )
خواهد کرد، و چون بر اىن باور بودند که اىن واقعه در شهر 
و  بسىارى،  مسىحى  زائران  داد،  خواهد  رخ  بىت المقدس 
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به خصوص راهبان، به آن شهر مسافرت مى کردند. هر چند 
مسافرت از اروپا به سرزمىن هاى مسلمانان منعى نداشت، اما 
با مشکالت بسىارى چون نا امنى روبه رو بود. با اىن حال 
روز به روز بر تعداد زائران مسىحى در بىت المقدس افزوده 
مى شد. البته واقعه اى که مسىحىان انتظار آن را مى کشىدند 
آن  و  داشت  مهم  نتىجه  ىک  مسافرت ها  اىن  اما  نداد،  رخ 
زندگى  اقتصادى  و  اجتماعى  شراىط  از  اروپاىىان  آگاهى 
مسلمانان بود. براى اروپاىىان قرون وسطا که مى توان گفت به 
مسافرت نمى رفتند و روابط تجارى با جاىى نداشتند، اطالع 
از فراوانى ثروت و رونق کار و کسب و گسترش سرزمىن ها 
و مزارع در جهان اسالم بسىار پرجاذبه بود. هر چند اخبار 

ثروت مشرق زمىن با اغراق گوىى هاى بسىار همراه بود.
2ــ افزاىش جمعىت و بروز مشکالت اجتماعى 
ورود  و  اروپا  به  تهاجم  قرن  چند  پى  در  اروپا:  در 
فزونى  روبه  اروپا  جمعىت  سرزمىن  اىن  به  مهاجر  اقوام 
گذاشت. اىن مهاجرت ها مشکل کمبود زمىن مناسب براى 
کشاورزى را به همراه داشت تا جاىى که اروپاىىان مجبور به 
خشک کردن باتالق ها شدند. اما اىن کار نتىجٔه دلخواه را 
نداد. کمبود زمىن موجب فقر نسبى مى گشت و به تدرىج 
از تعداد رعاىاى زمىن دار کم و بر تعداد رعاىاى بى زمىن 
افزوده مى شد. اىن مشکل فقط مربوط به رعاىا نبود؛ بلکه 
جامعٔه  در  مى شد.  بىشتر  روزبه روز  نىز  شوالىه ها  تعداد 
فئودالى رسم بر اىن بود که ملک فئودالى، براى جلوگىرى 
از تجزىه  شدن، فقط به فرزند بزرگ برسد. از اىن رو، بقىٔه 
فرزندان )پسر( به شوالىه گرى روى مى آوردند. بدىن ترتىب 
بود که تعداد شوالىه ها در اروپا زىاد شد و با ماجراجوىى 

آنها نا امنى در اروپا گسترش ىافت.
در  پادشاهان  و  فئودال ها  شراىطى  چنىن  در 
به  بنابراىن،  بودند.  جدىد  سرزمىن هاى  جست   و جوى 

قصد تصرف سرزمىن هاى دىگران اقدام به  جنگ و جدال 
مى کردند و چون قارٔه نسبتاً کوچک اروپا که از سه طرف 
چندانى  کشورگشاىى  امکان  است  آب  در  محصور  نىز 
نداشت در نتىجه به اراضى شرق مدىترانه )شام و فلسطىن( 

که در دست مسلمانان بود، چشم دوختند.
3ــ پىشرفت مسىحىان در َانْدَُلس١ )اسپانىا(: 
مسلمانان در اواخر قرن اول هجرى اندلس را به تصرف 
سرزمىن  آن  مسىحىان  با  قرن ها  آنان  درآوردند.  خود 
فرانک ها  دورٔه  در  اما  داشتند،  مسالمت آمىزى  زندگى 
پس گىرى  باز  براى  خوىش  فشار  بر  اروپاىى  مسىحىان 
اندلس افزودند. اندلس تا مدت ها با وجود ارتباط اندک 
با بقىٔه جهان اسالم، هم به خوبى در برابر فشار اروپاىىان 
اىستادگى مى کرد و هم صاحب تمدنى پررونق و باشکوه 
شده بود. اما به دلىل اختالفات داخلى، مسلمانان کم کم 
متحمل شکست هاىى شدند و نواحى شمالى اسپانىا را از 
دست دادند. اىن شکست هاى مسلمانان، مسىحىان را به 

گشودن جبهه هاى جدىدى علىه آنان ترغىب کرد. 
پىروزى  شراىطى  چنىن  در  مالزگرد:  نبرد  4ــ 
جنگ  در  )بىزانس (  شرقى  روم  بر  سلجوقىان  برق آساى 
مالزگرد 1071 م / 463 ق رخ داد. امپراتور بىزانس که 
قسمت هاى وسىعى از قلمرو خود در آسىاى صغىر را از 
دست داده بود از پاپ علىه مسلمانان کمک خواست و 
اىن براى پاپ فرصت مناسبى بود تا کلىساى بىزانس را که 
از سال 1055 م / 447 ق از کلىساى رم جدا شده بود بار 
دىگر تحت فرمان خود درآورد. کلىساى بىزانس بر خود 
نام ارتدوکس٢ گذاشته بود و کلىساى رم نام کاتولىک٣. 
پاپ به تقاضاى کمک امپراتور بىزانس پاسخ مثبت داد و 

بدىن ترتىب جنگ هاى صلىبى آغاز شد.

Catholic ــOrthodox                          3  ــAndalusia                           2  ــ1
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ىک جنگجوى صلىبى

نخستىن جنگ های صلىبى
در سال 1096 م / 490  ق پاپ اوربان دوم1 فرمان 
جنگ علىه مسلمانان را، براى تصرف بىت المقدس، صادر 
کرد. در پى آن جمعىت بزرگى از نواحى غربى و مرکزى 
اروپا به طرف بىزانس به راه افتادند تا از آن طرىق خود را 
به اىن شهر کهن برسانند. اىن عده که اغلب روستاىىان و 
شوالىه ها بودند به شکل ارتش بى نظم و فاقد ىک فرماندٔه 
مشخص در مسىر خود بسىارى از روستاها و مزارع را 
غارت کردند. چون به قسطنطنىه رسىدند امپراتور بىزانس 
به وحشت  از دىدن اىن جمعىت گرسنه و سرکش سخت 

یک توضىح

بخشى از سخنان پاپ اوربان دوم 
خطاب به صلىبى ها

سکنا  آن  در  شما  اکنون  که  سرزمىنى   …
دارىد و از همه جانب محاط    به   درىا و قلل جبال 
تنگ  بسىار  شما  عظىم  نفوس  براى  از  است 
مى باشد. خوراکى که از آن عاىد مى شود به سختى 
به کار  که  مى کند  را  مردمى  احتىاجات  تکافوى 
کشت مشغول اند. از اىن روست که شما ىکدىگر 
را مى کشىد و مى درىد و … . آن سرزمىن را از 
چنگ قومى تبهکار بىرون آورىد و خود بر آن استىال 
ىابىد. بىت المقدس جنتى است مشحون از لذات 

و نعم …  .

مرزهاى  به سوى  را  آنها  معىن  برنامه اى  بدون  و  افتاد 
مسلمانان روانه ساخت. اگرچه عدٔه زىادى از صلىبى ها 
در نتىجٔه گم شدن در بىابان ها و گرسنگى از بىن رفتند؛ 
اّما بقىه سرانجام از کرانٔه شرقى مدىترانه خود را به شام 
و فلسطىن رساندند و در سال 1099 م / 493 ق موفق به 

تصرف بىت المقدس شدند.
جنگ هاى  آستانۀ  در  اسالم  جهان  اوضاع 
صلىبى: در هنگام شروع جنگ هاى صلىبى جهان اسالم 
دست  در  فلسطىن  مى برد.  رنج  داخلى  جدال  و  تفرقه  از 
فاطمىان بود که روزگار ضعف و زوال خود را طى مى کردند. 

Urban II ــ1
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با فرمان پاپ اوربان دوم صلىبى ها براى تصرف بىت المقدس به حرکت درآمدند.

شام در دست سلجوقىان طرفدار خالفت عباسى بود. اما نه 
سلجوقىان با هم متحد بودند و نه عباسىان توجهى به مرزها 
نشان مى دادند. از سوى دىگر عباسىان و فاطمىان نىز سخت 
با  هم دشمن بودند. در نتىجه در برابر سىل جنگجوىان صلىبى 
کردند.  مقاومت  مدتى  شام  شهرهاى  محلى  نىروهاى  فقط 
بدىن  جهت قسمت هاى وسىعى از شام و فلسطىن به دست 
بسىار  کشتار  از  پس  نىز  بىت المقدس  و  افتاد  صلىبى ها 

هولناکى که از مسلمانان صورت گرفت اشغال شد.
بىدارى مسلمانان: بدىن ترتىب جنگ اول صلىبى 
با پىروزى صلىبى ها به پاىان رسىد. اخبار اىن واقعه، جهان 
اسالم را تکان داد؛ لذا آل زنگى که در مرزهاى شام حکومت 
مى کردند، علىه صلىبى ها وارد عمل شدند و توانستند آنها را 
پس برانند و قسمتى از اراضى مسلمانان را باز پس گىرند. 
شکست صلىبى ها موجب حرکت نىروهاى تازه نفس از اروپا 
به سوى بىت المقدس شد. اگرچه از قبل نىز خبر پىروزى و 

تصرف بىت المقدس و به دست آوردن اراضى فراوان موجب 
تشوىق عدٔه زىادى در حرکت به سوى شرق شده بود، ولى 
اىن بار فئودال ها نىز با شوالىه ها همراه شدند. بدىن ترتىب 
جنگ دوم صلىبى آغاز شد؛ اما در اىن جنگ موفقىتى نصىب 
صلىبى ها نشد؛ زىرا از ىکسو مسلمانان آماده شده بودند و 
از سوى دىگر فاتحان جنگ اول صلىبى از آمدن مهاجران 

جدىد رضاىتى نداشتند.

فکر کنید و پاسخ دهید:

به نظر شما چرا فاتحان جنگ اول صلیبی از 

آمدن مسیحیان جدید ناراضی بودند؟

ناکامى در جنگ دوم صلىبى پاپ را بر آن داشت تا 
پادشاهان اروپاىى را نىز به   جنگ با مسلمانان تشوىق کند. 
در نتىجه پادشاهان انگلستان، فرانسه و آلمان ) امپراتورى 
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اىن  از  آنان  اگرچه  شدند.  فلسطىن  عازم  روم (  مقدس 
لشکرکشى چندان دل خوشى نداشتند؛ زىرا نگران اوضاع 
بىم  فئودال ها  نافرمانى  از  و  بودند  خود  کشور  داخلى 
داشتند، با اىن حال عازم جنگ شدند و بدىن ترتىب، جنگ 
سوم صلىبى شکل گرفت. در همىن جنگ بود که ىکى 
صالح الدىن اىوبى سخت  نام  به  از فرمانرواىان مسلمان 
اىستادگى نشان داد. صالح الدىن که با انقراض حکومت 
آل زنگى و فاطمىان، حکومت اىوبىان را در مصر و شام 
تأسىس کرده بود توانست بىت المقدس را بازپس گىرد و 
جنگجوىان سومىن جنگ صلىبى را ناکام سازد. تا اىن 
زمان قسمت هاى وسىعى از شام و فلسطىن به مسلمانان 

نواحى  از  بعضى  تنها  و صلىبى ها  بود  شده  بازگردانده 
براى حکومت هاى  اما  داشتند.  اختىار  در  را  ساحلى 
مسىحى اروپا تحمل اىن شکست ها بسىار دشوار بود. 

لذا لشکرکشى هاى جدىدى تدارک دىده شد.

دیگر جنگ های صلىبى
که  فراوانى  تجهىزات  و  زىاد  سربازان  به  توجه  با 
براى جنگ چهارم صلىبى تدارک دىده شده بود، امىد به 
کسب پىروزى در دل صلىبى ها تقوىت شد. آنان مصمم به 
پىروزى در بىت المقدس و دست ىافتن به غنىمت در آنجا 
بودند. اما وقتى به قسطنطنىه رسىدند، تصرف و تاراج آن 

جنگ هاى صلىبى
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شهر را پىروزى نزدىک تر و حتمى ترى دىدند تا جنگىدن با 
مسلمانان و تصرف بىت المقدس؛ لذا به قسطنطنىه حمله ور 
شدند و آنجا را که بزرگ ترىن شهر جهان مسىحىت بود 

تصرف و تاراج کردند.
جنگ هاى  پنجم،  و  چهارم  جنگ هاى  از  پس 
صلىبى در مسىرى دىگر قرار گرفت. از ىکسو حکومت 
براى رفتن  نداد جنگجوىان صلىبى  بىزانس دىگر اجازه 
همىن  به  کنند،  عبور  قلمروش  از  مسلمانان  مرزهاى  به 
جنگ  عازم  درىا  طرىق  از  خشکى  جاى  به  آنان  جهت 
شدند؛ ىعنى از بنادر شمالى اىتالىا حرکت کرده با عبور از 
مدىترانه به بنادر و سواحل شام که در تصرف صلىبى ها 
بود رسىدند. از سوى دىگر پاپ براى تدارک لشکرهاى 
صلىبى بر پادشاهان اروپاىى تکىه کرد. لذا از جنگ ششم 
تا نهم صلىبى را پادشاهان با همراهى فئودال ها و شوالىه ها 
موارد،  از  بسىارى  در  آنان،  اگرچه  مى کردند.  رهبرى 
دورى از کشور خود و رفتن به ىک سرزمىن دوردست را 
به سود خود نمى دىدند. اىن امر کش مکش پاپ و پادشاهان 

را به همراه داشت.

فکر کنید و پاسخ دهید:

اجازه  بیزانس  حکومت  چرا  شما  نظر  به 

برای  وی  قلمرو  از  صلیبی  جنگجویان  که  نمی داد 

رفتن به جنگ با مسلمانان استفاده کنند؟

در اىن شراىط بر توان مسلمانان اىن منطقه در برابر 
مصر  مملوکان  پرقدرت  حکومت  شد.  افزوده  صلىبى ها 
با ضرباتى  بود  آمده  اىوبىان روى کار  به جاى  و شام که 
پى در پى آخرىن بنادر و پاىگاه هاى صلىبى ها در سواحل 
شام را تصرف کرد و بدىن ترتىب جنگ هاى صلىبى پس از 

دو قرن، در سال 1291 م / 690  ق، با پىروزى مسلمانان 
به پاىان رسىد.

بهره گىری اروپایىان از تمدن اسالمى
جنگ هاى صلىبى با شکست اروپاىىان تمام شد، اما 
براى آنان اىن فاىدٔه بزرگ را هم داشت که با دستاوردهاى 
تمدن اسالمى آشنا شدند و از آن بهره بردند. در اىنجا به 

برخى از اىن نتاىج اشاره مى کنىم:
ـ   قبل از هر چىز باىد توجه داشت که جنگ هاى  1ـ
صلىبى محىط بسته و محدود قرون وسطا را براى اروپاىىان 
درهم شکست. در جامعه اى که تا پىش از آن مسافرت 
نبود،  مطرح  دىگر  با    فرهنگ هاى  آشناىى  و  تجارت  و 
جنگ هاى صلىبى موجب تماس اروپاىىان با پىشرفته ترىن 
تمدن آن روزگار ىعنى تمدن اسالمى شد. اىن خود در باز 
شدن افق اندىشٔه اروپاىىان و گشودن چشم آنان بر واقعىات 

جهان و ارزىابى موقعىت خوىش بسىار مؤثر بود.
گشاىش هاى  صلىبى  جنگ هاى  نتىجٔه  در  2ــ 
با  نىز صورت گرفت.  جدىدى در عرصه هاى اقتصادى 
شروع تجارت اروپاىىان با مسلمانان از طرىق شرق مدىترانه 
و شمال آفرىقا محصوالت و کاالهاىى نظىر شکر، قهوه، 
داروهاى  و  ادوىه  پنبه اى،  پارچه هاى  قطب نما،  کاغذ، 
و  کاالها  اىن گونه  رسىد.  اروپاىىان  به دست  گوناگون 
محصوالت در اروپا وجود نداشت. به دست آوردن اىن 
کاالها و سپس شروع به تولىد آنها در اروپا موجب ارتقاى 

سطح زندگى، کار و فرهنگ در آن قاره شد.
3ــ به همراه داروهاى فراوانى که به اروپا مى رسىد 
کتاب هاى پزشکى جهان اسالم نىز مورد استفادٔه آنها قرار 
مى گرفت. علومى که با پزشکى مرتبط بودند مانند شىمى، 
داروشناسى، داروسازى، زىست شناسى، مکانىک و مانند 
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آنها نىز به نحو وسىعى مورد اقتباس قرار گرفتند. 
از دىگر علومى که اروپاىىان بدان عالقه نشان دادند 
جغرافىا و نجوم بود. اىن دو علم به شناخت سرزمىن ها، 
راه ها، درىانوردى و تجارت کمک بسىار مى کرد. علوم 

عقلى مانند فلسفه نىز در اروپا عالقه مندانى داشت و آثار 
ابن سىنا و فارابى که فىلسوفان بزرگ جهان اسالم بودند، 

به التىن ترجمه شد. 

پرسش های نمونه

1ــ اوضاع اجتماعى اروپا چگونه زمىنه ساز جنگ هاى صلىبى شد؟
2ــ جنگ سوم صلىبى چگونه شکل گرفت و به کجا انجامىد؟

3ــ برخورد امپراتورى بىزانس با صلىبى ها در مراحل مختلف جنگ هاى صلىبى چگونه بود؟
4ــ عملکرد صلىبى ها در جنگ چهارم صلىبى بىانگر چه واقعىتى است؟

5  ــ در اواخر جنگ هاى صلىبى چه تغىىرى در نحوهٔ نگرش اروپاىىان نسبت به جهان اسالم پدىد آمد؟
6 ــ جنگ هاى صلىبى چگونه به رشد تمدن و فرهنگ اروپا کمک کرد؟

اندیشه و جست  و جو

ــ دربارٔه سرگذشت ىکى از حکومت هاى مسلمان در زمان جنگ هاى صلىبى )فاطمىان، آل زنگى، اىوبىان و…( 
گزارشى بنوىسىد.
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رنسانس در اروپا

مقدمه
رنسانس1 یعنی تولد مجدد، و منظور از آن احیای فرهنگ و تمدن یونان و روم باستان است که با شروع 

قرون وسطا به دست فراموشی سپرده شده بود.احیای فرهنگ یونان و روم باستان، در واقع به صورت توجه 

به اصول و بنیادهای آن تمدن ها و بهره گیری از دستاوردهای آن تمدن ها تجلی می کرد. رنسانس به تدریج 

صورت گرفت و فرهنگ و تمدن قرون وسطا را با تغییرات و تحوالتی که در آن پدید آورد پشت سرگذاشت و 

زمینه ساز پیدایش تمدن جدید شد.

آنچه که در عصر رنسانس پدید آمد و چهرۀ  قرون وسطایی اروپا را تغییر داد عبارت بود از: 

1ــ رشد شهرنشینی و قدرت یافتن شهرنشینان

2ــ افزایش قدرت پادشاهان و ضعف فئودال ها

3ــ انسان گرایی و خردگرایی

4ــ رشد تجارت و حرفه ها 

5  ــ اکتشافات جغرافیایی

از آنجا که رنسانس در اواخر قرون وسطا رخ داده است در اینجا به بررسی تاریخ اروپا از 1300 تا 1600 م 

می پردازیم.

رشد شهرنشینى و قدرت گرفتن شهرنشینان
جنگ هاى صلىبى که طى آن عده اى از روستاىىان 
کردند،  مهاجرت  مدىترانه  شرق  به  اروپا  از  شوالىه ها  و 

مشکالت جمعىتى اروپا را حل نکرد؛ زىرا: 
از  بىشترى  عدٔه  زمىن،  کمبود  نتىجٔه  در  1ــ 

رعىت هاى زمىن دار به رعىت هاى بى زمىن تبدىل شدند.
ـ کشاورزان نىز، گاه به دلىل ستم فئودال ها دست  2ـ
ترتىب،  بدىن  مى گرىختند.  روستاها  از  و  زده  به شورش 
آنان هم بى زمىن شده و به عبارتى رعىت پادشاه مى شدند. 
همىن گروه، چون کم کم به حرفه هاى گوناگون و داد   و   ستد 
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مشغول شدند، شهرهاى جدىدى را در اروپا بنا نهادند. آنان 
از حماىت پادشاهان برخوردار بودند. رونق  گرفتن تجارت 
نىز که در پى جنگ هاى صلىبى رخ داد به رشد اقتصادى 

ساکنان شهرها کمک بسىار کرد. 
ساحلى  نواحى  در  بىشتر  ابتدا  در  شهرها  رشد 
بود؛ زىرا در آنجاها کشاورزان و حکمرانان فئودال کمتر 
حضور داشتند. رشد شهرهاى بندرى شمال اىتالىا و سپس 
شمال آلمان زودتر از شهرهاى دىگر آغاز شد، اما دىگر 
شهرها نىز با رشته اى از فعالىت هاى تجارى مرتبط با هم 
بورژوا  به ساکنان شهرها  کردند.  و رشد  آمدند  به وجود 
مى گفتند که به معناى شهرنشىن است. شهر، به خصوص 
پول  بود و چون الزمٔه داد و ستد هم،  محل داد و ستد 

است، استفاده از پول گسترش ىافت.

ضعىف  شدن فئودالىسم: فئودال ها اگرچه از اىن 
وضع ناراضى بودند اما کم کم توان مقابله با آن را از دست 
دادند. اتکاى اصلى آنان به نىروى نظامى جنگجوى خود 
ىعنى شوالىه ها بود که شوالىه ها هم، به دلىل شکست در 
جنگ هاى صلىبى، اعتبار خود را از دست داده بودند. 
بقاىاى نىروهاى فئودال ها نىز صرف جنگ با فئودال هاى 
رقىب مى شد. در نتىجه فئودالىسم در اروپا تضعىف شد.
پادشاهان از فئودال ها مى خواستند مالىات بپردازند 
کنند. الزمٔه  پرداخت  پول  به صورت  هم  را  مالىات  اىن  و 
به دست آوردن پول مراجعه به بازرگانان و بانکداران شهرها 
بر  شهرنشىنى  اقتصاد  برترِى  به  سرانجام  وضع  اىن  بود. 
اقتصاد فئودالى منجر شد و اشراف شهرنشىن را از مقام و 
موقعىت وىژه اى برخوردار ساخت. در اىن دوره فئودال ها 

نمونه هاىى از بازى هاى دورۀ رنسانس
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مى کوشىدند موقعىت گذشتٔه خود را حفظ کنند. در مقابل، 
معرفى  ادب  و  علم  داراى  را  خود  نىز  شهرنشىن  اشراف 
و  کشىد  مدت ها طول  اجتماعى  اىن کشمکش  مى کردند. 
سرانجام به پىروزى بورژواها )شهرنشىنان( منتهى شد. در 
نىل به اىن پىروزى عالوه بر تحول اجتماعى و اقتصادى که 
رخ داده بود، حماىت پادشاهان از شهرنشىنان نىز مؤثر بود. 
در هر حال بر تعداد شهرهاى اروپا و جمعىت آنها افزوده شد 
و شىوه ها و قوانىن شهرنشىنى نىز بهبود ىافت و با  اقتباس 
زندگى جدىد  اساس  باستان  روم  از شىوه هاى شهرنشىنى 

اروپاىىان شکل گرفت.

افزاىش قدرت پادشاهان
مالىاتى که پادشاهان از فئودال ها درىافت مى کردند، 
مى شد.  خودشان  حکومت  ساختن  قدرتمند  صرف  بىشتر 
بدىن ترتىب پادشاهان با استخدام تعداد زىادى سرباز، کم کم 
ارتش هاى منظم و داىمى تدارک دىدند و به ساخت اسلحه 
از  پادشاهان  اقدام،  اىن  اقدام کردند. درنتىجٔه  توپ  به وىژه 
نىز  توپ  که  به وىژه  شدند،  بى نىاز  فئودال ها  نظامى  نىروى 
درهم  را  فئودال ها  قلعه هاى  مى توانست  لزوم  در صورت 
پادشاهان،  نفع  به  فئودالىسم،  قدرت  از  بنابراىن،  بکوبد. 
بسىار کاسته شد. براى فئودال ها، امالک، القاب و افتخار 
به نجىب زادگى باقى مانده بود. پادشاهان که خود در اصل 
از همىن طبقه بودند از آن پس، اشراف فئودال را به صورت 
درآوردند.  دربار  و  حکومت  مقامات  و  اىاالت  حکمرانان 
بدىن ترتىب، قدرت در دست پادشاهان تمرکز ىافت. از اىن 
تحول عالوه بر پادشاهان طبقٔه بورژوا نىز خرسند بودند؛ زىرا 
برقرارى حکومت مرکزى موجب وحدت ادارى و برقرارى 
نظم و امنىت و قوانىن ىکسان مى شد. اىن امر در تسهىل و 

توسعٔه تجارت که خواست بورژواها بود تأثىر داشت.

افزاىش قدرت پادشاهان موجب دخالت آنان در امور 
کلىسا شد. آنان تعىىن سر  اسقف به وسىلٔه پاپ را نمى پذىرفتند 
و مى خواستند در امور داخلى کشورشان مستقل باشند. 
اما پاپ در مقابل آنان اىستادگى کرد. در نتىجه بعضى از 
پادشاهان اروپاىى از فرمان پاپ سرپىچىدند و حتى به مقّر 
او نىز حمله کردند. اگرچه آنان نتوانستند به خواست خود 
برسند، اما تا حدود زىادى قدرت پاپ را محدود کردند و 

در مقابل برقدرت و اختىار خود افزودند.

تحوالت سیاسى و شکل گیری حکومت های مرکزی
عصر  در  اروپاىى  حکومت هاى  و  کشورها  چند  هر 
براى  اما  گذاشتند،  پشت سر  را  مهمى  تحوالت  رنسانس 
رسىدن به شراىط مطلوب، هنوز راه درازى در پىش داشتند. 
شکل گىرى حکومت هاى مرکزى، قلمروهاى متحد و ملت ها 
به آرامى در حال انجام بود. هىچ ىک از کشورهاى کنونى 
اروپا وضع امروزى خود را نداشتند. در انگلستان، اشراف 
فئودال با حضور در پارلمان، شکل جدىدى از حکومت 
پادشاهان  به وجود آوردند.  مرکزى )مشروطٔه سلطنتى( را 
هم  کنونى  فرانسۀ  از  وسىعى  قسمت هاى  در  انگلستان 
داراى قلمرو بودند. اما پادشاهان فرانسه نىز براى تصرف 
اىن قلمرو وارد عمل شدند. نتىجٔه جنگ، وىرانى و خرابى 
بسىار بود؛ زىرا اىن جنگ ها صد سال طول کشىد. عالوه 
بر اىن طاعون عده زىادى را از پا درآورد. در اىن جنگ ها، 
به  ژاندارک١  نام  به  دخترى  قىام  با  فرانسوىان  سرانجام 

پىروزى رسىدند.
نتىجٔه مهم جنگ هاى صد ساله براى فرانسوىان و 
به آنان وارد شد، رشد  انگلىسى ها، به رغم خساراتى که 
فرهنگ ملى آنان بود. پس از اىن، اىن دو ملت بىش از 

پىش بر ملّىت خوىش پافشارى کردند.

Jeandearc ــ1
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ژاندارک

ژاندارک قهرمان ملى فرانسه است. )1431ــ1412 م.( او به دىندارى و پرهىزگارى شهرت داشت 
و مدعى بود که از الهامات غىبى برخوردار است. در جرىان جنگ هاى فرانسه و انگلىس به حضور شارل 
هفتم پادشاه فرانسه رسىد و با اصرار، از پادشاه خواست که وى را به فرماندهى سپاهى منسوب کند و به 
جنگ انگلىس ها بفرستد. ژاندارک بر انگلىس ها پىروز شد، اما در ىکى از جبهه ها، گوىا به دلىل خىانت 
بعضى از اطرافىان، اسىر شد. انگلىسى ها او را محاکمه کردند و به اتهام کفر و ارتداد به مرگ محکوم 
ساختند. ژاندارک با کمال خون سردى از خود دفاع کرد و حتى هنگام اجراى حکم از خود ترسى نشان 

نداد. او را زنده در آتش سوزاندند. ژاندارک هنگام مرگ 19 سال داشت.

ىک توضیح

اوضاع سىاسى اروپا در عصر رنسانس
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صحنه اى از جنگ هاى صدساله بىن انگلىس )سمت راست( و فرانسه )سمت چپ(

بود.  جرىان  در  دىگرى  تحوالت  اسپانىا  در   
اىالت هاى شمال اسپانىا که در دست پادشاهان مسىحى 
بود به پىروزى هاى جدىد علىه مسلمانان در جنوب دست 
ىافتند. حکومت هاى ملوک الطواىفى مسلمان که تجزىه 
و تفرقه ضعىفشان کرده بود، عقب نشستند. سرانجام در 
اواخر قرون وسطا پادشاهاِن مسىحِى مناطق مختلف اسپانىا 
با برقرارى پىوند خانوادگى مىان خوىش، متحد شدند و 

توانستند به آخرىن مقاومت مسلمانان پاىان دهند.
به ىک  نواحى مرکزى و شرقى اروپا براى رسىدن 
دولت مقتدر کندتر از نواحى غربى آن، ىعنى انگلستان و 
فرانسه و اسپانىا، حرکت مى کردند؛ زىرا اشرافىت فئودال 
در آنها هنوز قدرت بسىار داشتند. در آلمان )امپراتورى 
مقّدس روم( اىن اشراف مقام امپراتور را به طور رسمى تأىىد 

مى کردند. در روسىه نىز فئودال ها قدرت بسىار داشتند. 
سلطٔه مغوالن بر روسىه که نزدىک به ىکصد و پنجاه سال 
طول کشىد نىز آنان را ضعىف نکرد. تا اىنکه با به قدرت 
رسىدن اىوان چهارم١ اشراف سرکوب شدند و هرچند از بىن 
نرفتند، اما حکومت مرکزِى قدرتمند و وسىعى در روسىه 
شکل گرفت. اىوان چهارم )1533ــ1584( از مشهورترىن 
پادشاهان روسىه است که به سبب خشونت هاىش به اىوان 
مخوف مشهور است. او ىک بار در حال عصبانىت پسر 
خود را کشت! توسعٔه مذهب ارتدوکس نىز به تقوىت وحدت 

معنوى روس ها کمک مى کرد.
عکس  به  اروپا،  جنوبى  نواحى  سىاسى  اوضاع 
نواحى دىگر آن، به   سوى قدرت متمرکز سىر نمى کرد. در 
شبه جزىرٔه بالکان حکومت بىزانس پس از ضربه اى که از 

Ivan IV ــ1
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صلىبى ها خورد دىگر نتوانست قدرت خود را باز  ىابد و 
روبه زوال رفت. پىشروى ترکان عثمانى و استقالل طلبى 

صرب ها و مجارها نىز اىن زوال را تسرىع کرد. 
در شبه جزىرۀ اىتالىا آمىزٔه شگفت انگىزى از رشد 
و زوال دىده مى شد. شهرها و بنادر شمالِى اىن سرزمىن 
از طرىق تجارت و رشد شهرنشىنى صاحب ثروت بسىار 
بود.  فاقد حکومت مرکزى  آن سرزمىن  اما  شده    بودند. 
شهرهاى شمالى اىتالىا که خود را از تسلط دستگاه پاپ 
و امپراتورى مقدس روم خارج ساخته بودند، به صورت 
دولت ــ شهرهاىى جدا از هم درآمده و نه تنها تماىلى به 
با هم در جنگ و جدال  نىز  بلکه مدام  وحدت نداشتند؛ 
بودند. اشراف شهرى، دولت ــ شهر مستقل خوىش را 

بر ىک کشور وسىع ىک پارچه ترجىح مى دادند.

رنسانس علمى و فرهنگى در اروپا
همگام با تحوالت اجتماعى، اقتصادى و سىاسى 
در اروپاى عصر رنسانس، در  عرصٔه اندىشه، هنر، علم و 

فن نىز تغىىرات وسىعى به ظهور پىوست. 
ىکى از وجوه مهم رنسانس انسان گراىى و خردگراىى 
بوده است. پس از جنگ هاى صلىبى آشناىى اروپاىىان با 
آثار فلسفى به خصوص آثار مربوط به ىونان باستان موجب 

شد تا باور به انسان و ِخرد او پذىرش بسىار پىدا کنند. 

فکر کنید و پاسخ دهید:

یونان  فلسفی  آثار  از  منظور  می دانید  آیا 

باستان، کدام آثار است؟ 

صرِف نظر از آثار فلسفى و اخالقى عصر رنسانس که 
گراىش هاى انسان گراىانه را در خود منعکس ساخته اند، در 

Petrarc ــDante                         4 ــDavinci                        3 ــ٢                        Michelangelo ــ١

عرصٔه هنر نىز به خوبى مى توان اىن گراىش را مالحظه کرد. 
موضوع بىشتر آثار نقاشى و مجسمه سازى عصر رنسانس 
انسان است. در اىن آثار که نقاشان بزرگى نظىر مىکل    آنژ١ و 
داوىنچى٢به وجود آورده اند احساس انسان، اندىشٔه انسان، 
اعمال انسان و نىز طبىعت انسان مورد توجه قرار گرفته است.
تصاوىر  مى توان  رنسانس  دورٔه  نقاشى  آثار  در 
بسىارى از ثروتمندان آن دوره را مشاهده کرد، ثروتمندان 
به  زىادى  عالقٔه  اىتالىا  شمال  شهرهاى  در  دوره  آن 
فراهم آوردن اسباب شکوه و تجمل براى خود داشتند.
فراهم خود  براى  متعدد  هنرى  آثار  و  زىبا  کاخ هاى  لذا 

آوردند و هنرمندان را مورد حماىت و تشوىق قرار دادند. 
درنتىجه در همٔه عرصه هاى هنرى تحوالتى صورت گرفت. 
در عرصٔه ادبىات نىز عصر رنسانس شاهد تحوالت 
و  نوىسندگان  اىتالىا  شمال  تجارتخانه هاى  در  بود.  مهمى 
منشىان زبردستى پىدا شدند که دستور زبان، لغت و نىز تارىخ 
و حساب و مانند آنها را مى دانستند. همچنىن از مقررات علم 
حقوق و مکاتبات و تنظىم قرار دادها مطلع بودند. بعضى از 
آنها چند زبان مانند التىن، عربى، ِعبرى و ىونانى مى دانستند. 
بعضى از اىنان، هرچند در کلىسا درس خوانده بودند؛ اما 
خدمات کلىساىى انجام نمى دادند. همچنىن مدارسى خارج 
از کلىسا تأسىس کردند. بدىن ترتىب، به  عکس چند قرن پىش 
همٔه با  سوادان، اهل کلىسا نبودند، آنان نىز مانند هنرمندان  به 
موضوع انسانى در آثار خود مى پرداختند. دانته٣و پترارک٤  
از ادىبان بزرگ اىن عصر هستند. دانته براى اولىن بار به زبان 
اىتالىاىى جنبٔه ادبى داد که بعدها زبان ملى مردم آن سرزمىن 
شد. در فرانسه، انگلستان و آلمان هم از اىن زمان زبان ملى 
براى کارهاى ادبى، ادارى و قضاىى مطرح شد. دىگر زبان 

التىن تنها زبان علمى و رسمى اروپا نبود.
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انواع فعالىت هاى عمرانى و اقتصادى در شهرهاى اروپا در اواخر قرون وسطا

علوم تجربى نىز که قبالً مورد توجه نبود، عالقه  مندانى 
پىدا کرد. انتقال علوم اسالمى به اروپا در اىن خصوص 
نام  به  دوره  اىن  دانشمندان  از  ىکى  داشت.  مهمى  تأثىر 
راجر بىکن١بر اهمّىت تجربه در شناخت علمى تأکىد کرد، 
پىشرفت  پزشکى  در  و  بىشتر  انسان  بدن  دربارٔه  مطالعه 
وىلىام  نام  به  دانشمندان  از  ىکى  شد.  حاصل  بسىار 

هاروى٢چگونگى گردش خون را کشف کرد. استفاده از 
علوم تجربى در رشته هاى دىگر نىز مورد توجه قرار گرفت. 
در رىاضىات، نجوم و جغرافىا هم اندىشه هاى نوىنى مطرح 
شد. کپرنىک٣ کروى بودن زمىن را و پس از او گالىله٤ 

گردش زمىن به دور خورشىد را اثبات کردند.

                                                  Galilee ــCopernicus                     4 ــWilliam Harvey                   3 ــRoger Bacon                   2 ــ1

ىک توضیح

کروىت زمىن و گردش خون در آثار جغرافى دانان مسلمان

ىکى از جغرافى دانان مسلمان، در سدٔه چهارم هجرى، کتابى به نام صَور االَقالىم نوشت و در آن، 
ر نشان مى داد. همچنىن ابوعبدالله ادرىسى )متولد 494ق(  نقشه اى از زمىن کشىد که آن را به شکل ُمَدوَّ

اولىن کرٔه جغرافىاىى را از نقره ساخت که نقشٔه کامل جهاِن آن روز به شمار مى آىد. 
همچنىن، ابن نفىس پزشک دمشقِى سدٔه ششم، در کتاب شرح قانون )شرح قانوِن ابن سىنا( از کشف 
خود دربارٔه گردش خون ىاد کرده است. بى شک او اىن کشف را براساس تشرىحى که بر روى بدن انسان 

انجام داده، به دست آورده است.
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درىانوردان عصر رنسانس با استفاده از ستارگان به تعىىن موقعىت خود مى پرداختند.

در عرصٔه اختراعات، هرچند به اندازٔه علوم و هنرها 
و ادبىات پىشرفت وجود نداشت با اىن حال، اختراعات 
مهمى صورت گرفت؛ مانند اختراع دستگاه چاپ به وسىلٔه 
دانش  گالىله.  به وسىلٔه  تلسکوپ  اختراع  و  گوتنبرگ١، 
جغرافىاىى اروپاىىان نىز به دالىلى نظىر جنگ هاى صلىبى، 

مسافرت مارکوپولو به چىن توسعه ىافت.
اىن زاىش دوبارهٔ فکرى و فرهنگى در اروپا که 
کهن  دنىاى  به عصر  کم کم  است  شده  نامىده  رنسانس 
در اروپا پاىان داد و عصر جدىدى را آغاز کرد. نتاىج 
مثبت و منفى اىن تحوالت در چند قرن اخىر توسط 

بسىار  بررسى  و  بحث  مورد  عالمان  دىگر  و  مورخان 
قرار گرفته است.

فکر کنید و پاسخ دهید:

از  ایران  تاریخ  از  دوره  کدام  شما  نظر  به 

رنسانس  عصر  اروپای  با  فرهنگی  و  علمی  نظر 

آنها  میان  تفاوت هایی  چه  است؟  مقایسه  قابل 

وجود دارد؟

Gutenberg ــ1  
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رشد درىانوردی و آغاز اکتشافات جغرافیاىى
پس از آنکه جنگ هاى صلىبى به درىا کشىده شد کم کم 
اروپاىىان به تجارت در مدىترانه روى آوردند. آنان با استفاده 
از شىوه هاى کشتى سازى در اروپا و سرزمىن هاى اسالمى 
کشتى هاى جدىدى ساختند که هم محکم تر و هم بزرگ تر از 
کشتى هاى قبلى بود و از سرعت و قابلىت هداىت بىشترى 
برخوردار بود. قطب نما که مسلمانان از طرىق چىنى ها با آن 
آشنا شده بودند، به اروپاىىان رسىد. قطب نما و نقشه هاى 
جدىد جغرافىاىى بهره گىرى از راه هاى آبى و کشتىرانى را 
رونق فراوان بخشىد. بندرهاى بىزانس، شام، مصر، اىتالىا، 
اسپانىا و پرتغال در نتىجٔه اىن پىشرفت ها شاهد رفت و آمد 
کشتى ها و گسترش فعالىت هاى تجارى بودند. سود فراوانى 
که از اىن طرىق نصىب درىانوردان و بازرگانان مى شد بر رونق 

تجارت درىاىى افزود.

فکر کنید و پاسخ دهید:

با توجه به آنچه گفته شد سهم مسلمانان را 

در اکتشافات جغرافیایی چگونه ارزیابی می کنید؟

در اواخر قرون وسطا رقابت براى کسب ثروت و قدرت 
از طرىق تجارت درىاىى روز   به   روز در اطراف درىاى مدىترانه 
با ىکدىگر درگىر  بىشتر مى شد و بندرهاى بزرگ در رقابت 
مى شدند. اختالفات سىاسى و مذهبى نىز به اىن رقابت ها دامن 
مى زد. در سال 1453  م / 857 ق ترکان عثمانى که قسمت هاى 
زىادى از سواحل شمال شرقى مدىترانه را تصرف کرده بودند 
با تصرف قسطنطنىه به عمر امپراتورى بىزانس  موفق شدند 
پاىان داده و تجارت شمال   شرقى مدىترانه را از آنِ خود سازند. 
از آن پس  حکومت هاى اروپاىى به جاى بىزانس با عثمانى 

به داد  و ستد پرداختند. اما حکومت هاى اسپانىا و پرتغال که 
با عثمانى در حال جنگ بودند نمى توانستند از اىن تجارت 
سود ببرند. بنابراىن، درصدد برآمدند به جاى درىاى مدىترانه 
از اقىانوس اطلس استفاده کنند. آنان فکر مى کردند که از 
طرىق اقىانوس اطلس مى توان به   هندوستان و چىن رسىد و به 
کاالهاى پر ارزشى چون ادوىه و عطر و ابرىشم دست ىافت. 
با موفقىت در اىن امر آنان مى توانستند به قىمت بسىار ارزان 
به کاالهاى مورد  نظر خود دست ىابند و مجبور به پرداخت 
اىن  مى توانستند  در عوض  و  نباشند  عثمانى  به  گران  بهاى 

کاالى ارزان را در اروپا با سود خوب به فروش برسانند.
در پى اىن فکر، پرتغالى ها معتقد شدند که مى توان از 
سمت جنوب قارهٔ افرىقا را دور زد. آنان هرچند با استفاده 
از نقشه هاى جدىد، اطالعاتى از خشکى ها و درىاها داشتند 
افرىقا پى نبرده  به وسعت عظىم و پهناورى قارٔه  اما هنوز 
بودند لذا راه اروپا به هند را خىلى دور تصور نمى کردند.

اسپانىاىى ها نىز تصور مى کردند که اگر در اقىانوس 
اطلس به طرف غرب بروند به ژاپن و چىن خواهند رسىد 
مى کردند  فکر  نداشتند  آمرىکا  قارٔه  از  اطالعى  )چون 

اقىانوس هاى اطلس و آرام ىکى هستند(.

پرتغالى ها راه درىاىى به مشرق  زمین را کشف مى کنند
از اواسط قرن پانزدهم مىالدى پرتغالى ها از طرىق 
سواحل غربى افرىقا به سمت جنوب اقدام به درىانوردى 
کردند. آنان کم کم ساحل غربى افرىقا را به امىد دور زدن 
آن از  سمت جنوب پىمودند. در همان حال به تجارت بَرده 
و عاج نىز مشغول شدند. برخالف تصور آنها نقطٔه جنوبى 
افرىقا در فاصله اى بسىار دورتر قرار داشت. سرانجام در 
سال 1487 م. بارتولومودىاز1 توانست از جنوبى ترىن نقطٔه 
قارهٔ افرىقا که دماغۀ امىد  نىک نام دارد بگذرد و به اقىانوس 

                                        Bartholomev Dias  ــ1



ن١  226  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

هند در مشرق زمىن برسد. اىن کشف بسىار مهمى بود. پس 
از او درىانورد دىگر پرتغالى به نام واسکودوگاما1 توانست 
سراسر اقىانوس هند را بگردد و راه هاى هند، اندونزى و 

خلىج فارس را بىابد.
اقىانوس  به  اطلس  اقىانوس  درىاىى  راه  کشف  با 
هند پرتغالى ها با سرعت بىشترى خود را به دىگر سواحل 

جنوبى و شرقى آسىا رساندند.

اسپانیاىى ها قارۀ آمرىکا را کشف مى کنند
در همان زمان که پرتغالى ها با دور زدن افرىقا به  سوى 
به  فرماندهى  اسپانىاىى،  درىانوردان  بودند،  حرکت  در  شرق 
کرىستف کلمب، با چندىن فروند کشتى حرکت به طرف غرب 
اقىانوس اطلس را با هدف رسىدن به هندوستان آغاز کردند. 

نه  آنان  بود.  خطرناک  بسىار  ناشناخته  درىاهاى  از  عبور 
مسىرهاى درىاىى را مى شناختند و نه با آب و هواى نواحى 
دور دست آشنا بودند. در نتىجه تعدادى از کشتى ها غرق شد. 
کمبود آذوقه نىز آنها را بىمار ساخت و عده اى را از بىن برد. 
سرانجام کرىستف کلمب و همراهانش پس از ماه ها سرگردانى 
به  م.  بسىار در سال 1492  و تحمل مشکالت  در درىا 
جزىره اى رسىدند. کرىستف کلمب به تصور اىنکه به ىکى 
از جزاىر هندوستان رسىده است بومىان سرخ  پوست آنجا 
را هندى نامىد. او به اسپانىا بازگشت و با کشتى و آذوقه و 
افراد جدىد بار دىگر اقدام به مسافرت کرد. با استفاده از 
تجارب سفر قبلى او توانست به راحتى به مناطقى جدىد 
برسد در حالى که همچنان فکر مى کرد به هندوستان رسىده 

است. او تا پاىان عمر در اشتباه خود باقى ماند. 

گرىنلند

هند

ماژالن

کارنىه
کرىستف کلمب

افرىقا

آمرىکاى 
جنوبى

ماژالن

آسىا

اروپا

چىن

اقىانوس آرام
فىلىپىن

استرالىا

آمرىکاى شمالى

هودسنکابوت

اقىانوس اطلس
هند غربى

دگاما

درىک
اقىانوس آرام

کابرال 1500

مسىر اسپانىاىى ها

اکتشافات اسپانىاىى هااکتشافات پرتغالى ها مسىر فرانسوى ها
مسىر انگلىسى ها
مسىر هلندى ها

مسىر پرتغالى ها

اىران

اکتشافات جغرافىاىى

Vasco die Gama  ــ1  
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کرىستف کلمب

به  اقدام  از کرىستف کلمب  دىگر درىانوردانى که پس 
درىانوردى و اکتشاف کردند نىز تا مدت ها نمى دانستند  که به قارٔه 
جدىدى رسىده اند تا آنکه درىانوردى به نام امرىکووسپوچى1پى 
برد که سرزمىنى که به آن رسىده اند هند نىست بلکه قارۀ جدىدى 

است. اىن قاره را به نام او آمرىکا نامىدند. 
موفقىت هاىى که پرتغالى ها و اسپانىاىى ها در اکتشافات 
جغرافىاىى به دست آوردند ملت هاى دىگر را نىز به درىانوردى 
و کشف سرزمىن هاى جدىد تشوىق کرد. کم کم نقشٔه کرهٔ  
زمىن مشخص تر شد. قاره ها و اقىانوس ها و حدود آنها براى 
بشر معلوم شد و نقشٔه جهان به صورت کنونى شناخته گردىد.

فکر کنید و پاسخ دهید:

مانند  نیز  دیگری  کسان  کاشفان،  همراه 

سربازان، کشیش ها و بازرگانان به  مناطق جدید 

اعزام می شدند، آیا می دانید علت این امر چه بود؟

استعمارگری پرتغال و اسپانیا
و  اسپانىاىى ها  پرتغالى ها،  که  سرزمىن هاىى  هرچند 
دىگران بدان رسىده بودند خالى از سکنه نبود و از روزگاران 
براى  چون  اما  بوده اند؛  تمدن هاىى  صاحب  حتى  کهن 
مى دانستند.  شده  کشف  را  آنها  بود،  ناشناخته  اروپاىى ها 
مثالً در قارهٔ آمرىکا تمدن هاى سرخ پوستان وجود داشت. 
اىرانى ها، عرب ها، هندى ها  و…  اقىانوس هند  در سراسر 
را  آن  نقاط  همٔه  و  مى کردند  درىانوردى  پىش  قرن ها  از 
مى شناختند. بنابراىن، به کار بردن اکتشاف توسط اروپاىىان 
از  استفاده  با  اروپاىىان  است.  خودشان  دىدگاه  از  فقط 
کشتى هاى جنگى و توپ اقدام به قتل و غارت در عرصٔه 

درىاها کردند و عدهٔ  زىادى از بومىان را به قتل رساندند.
در  آلبوکرک٢  نام  به  پرتغالى  درىانوردان  از  ىکى 

Albuquerque  ــ٢   Amrigo Vespuchi  ــ1

هندوستان جزىره اى به نام گوآ را اشغال کرد و آنجا را مرکز 
مستعمرات پرتغال در مشرق زمىن قرار داد. در سراسر 
سواحل غربى و شرقى افرىقا نىز پرتغالى ها با گلوله باران 
شهرهاى ساحلى سلطٔه خود را برقرار ساختند. بندر عدن 
و بندر هرمز نىز به وسىلٔه آنها اشغال شد. پرتغالى ها بندر 
هنگ کنگ در چىن را نىز متصرف شدند و بدىن ترتىب 

تجارت با مشرق زمىن را از آنِ خود ساختند. 

فکر کنید و پاسخ دهید:

مردمان  شدن  ضعیف  علل  شما  نظر  به 

عصر  در  اروپاییان  یافتن  برتری  و  مشرق زمین 

جدید چیست؟

پس از ىک دوره غارت و کشتار، اروپاىىان اقدام 
به بهره بردارى از منابع مستعمرات کردند. آنان با بومىان 
کاال،  تجارت  مى کردند. عالوه بر  رفتار  برده  به صورت 
سىل  سپس  آوردند.  روى  نىز  به  تجارت  برده  اروپاىىان 
پرتغال و هلند،  انگلستان، فرانسه، اسپانىا،  از  مهاجرت 
به سواحل آمرىکا و افرىقا سرازىر شد که بعدها موجب 

پىداىش کشورها و ملت هاى جدىدى گردىد.



ن١  228  
جها

 و 
ان

ایر
یخ 

تار

پرسش های نمونه

1ــ علل و زمىنه هاى رشد شهرنشىنى در اروپاى عصر رنسانس چه بود؟
2ــ چرا در عصر رنسانس قدرت پادشاهان اروپاىى افزاىش ىافت؟

3ــ در عصررنسانس چه تغىىراتى درعرصٔه هنر اىجاد شد؟
4ــ مشخصات اصلى ادبىات عصر رنسانس کدام اند؟

5  ــ در دورٔه رنسانس چه تحوالتى در علوم تجربى پىدا شد؟
6ــ مراحل مختلف کشف قارهٔ آمرىکا را توضىح دهىد.
7  ــ اکتشافات جغرافىاىى چه نتاىجى براى اروپا داشت؟

اندىشه و جست  و جو

1ــ اگر تاکنون فىلمى دىده اىد ىا کتابى خوانده اىد که موضوع آن با تحوالت عصر رنسانس مربوط است، گزارشى 
کوتاه دربارٔه محتواى آن بنوىسىد.

2ــ دربارهٔ سرگذشت ىکى از اندىشمندان، دانشمندان، ادىبان ىا هنرمندان عصر رنسانس مطلبى تهىه کنىد.
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انتشارات مدرسه
تارىخ نشرمؤلفعنوان کتابتارىخ نشرمؤلفعنوان کتابتارىخ نشرمؤلفعنوان کتاب

١٣٩٢محسن هجریسربداران1388بهمن پگاه مرادتخت جمشىد1385ابراهىم زاهدی مطلقآرىو برزن

١٣٩٠منىر الدىن بىروتیسلمان فارسی1387عبدالرسول خىراندىشتمدن اىران  باستان1388بىژن آرقندابن سىنا

١٣٨٦اصغر فکورشىخ کلىنی1391مهدی فراهانی منفردتىمور1383عباس جهانگىرىانابن مقفع

١٣٨٦سىد جواد مهدویطاهر1389وحىد طلوعیجرىر طبری1386حمىد نواىی لواسانیابوالوفای بوزجانی

١٣٨٥محمود طاهر احمدیعضد الدوله1387حمىد نواىی لواسانیجمشىد کاشانی1386محمود برآبادیابورىحان بىرونی

١٣٩١عباس جهانگىرىانفارابی1387عبدالحی شماسیخواجه نصىر طوسی1388عباس جهانگىرىاناردشىر بابکان

١٣٩١عزت اله الوندیفردوسی1386فرهاد حسن زادهخواجه نظام الملک١٣٩٠محمود برآبادیاسکندر مقدونی

١٣٨٦منىر الدىن بىروتیناصر خسرو1392منصوره شرىف زادهخوارزمی١٣٩٢عباس جهانگىرىانانوشىروان

١٣٩١لىال برزگرنصرالله منشی1387محمد کاظم مزىنانیدارىوش هخامنشی1386محمود مهدویبلعمی

١٣٩٠مژگان شىخیىعقوب لىث1388جعفر توزنده جانیرودکی1387اسفندىار معتمدیبنو موسی

١٣٨٨امىد فالح آزادزکرىّا رازی١٣٩١اصغر ندىری و پسران ماهی گىر

معصومه حبىب پور)آل بوىه(

تارىخ نشرناشرمؤلف / مترجمعنوان کتاب

تولدی دوباره: ورود اسالم به اىران )مجموعه داستان فکر اىرانی ٣(

تا تشکىل امپراتوری سلجوقی  دوران طالىی: از آغاز سلسلهٔ صفارىان 
)مجموعه داستان فکر اىرانی ٤(

سپىده دم اندىشه اىرانی: از آغاز تمدن اىرانی تا پاىان شاهنشاهی هخامنشی 
)مجموعه داستان فکر اىرانی ١(

سرگذشت موسىقی در اىران )مجموعه فرهنگ و تمدن اىرانی ٢(

سرگذشت نقاشی در اىران )مجموعه فرهنگ و تمدن اىرانی ٤(

علم در اىران باستان

تا حملٔه مغول )مجموعه  امپراتوری سلجوقی  از تشکىل  از عقل:  فرار 
داستان فکر اىرانی ٥(

ساسانی  شاهنشاهی  پاىان  تا  مقدونی  اسکندر  حملٔه  از  فرود:  و  فراز 
)مجموعه داستان فکر اىرانی ٢(

فرهنگنامٔه کودکان و نوجوانان )١٤ ج(

مغول ها )از حملٔه مغول تا آغاز صفوىه( )مجموعه داستان فکر اىرانی ٦(

مىراث فرهنگی اىرانىان به رواىات موزٔه ملی اىران

علی اصغر سىد آبادی

حسىن شىخ رضاىی

محمد هادی محمدی و شکوه 
حاجی نصراللّه

عزت اله الوندی

پروىز براتی

حسن ساالری

حسىن بکاىی

محمد هادی محمدی و شکوه 
حاجی نصراللّه

شورای کتاب کودک

محسن هجری

زهره پرىرخ

افق

افق

افق

افق

افق

محراب قلم

افق

افق

فرهنگنامٔه کودکان ونوجوانان

افق

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

١٣٨٥

١٣٩٠

١٣٩٠

١٣٩٠

١٣٩١

١٣٨٧

١٣٩٠

١٣٩٠

١٣٦٥ــ١٣٩١

١٣٩٠

١٣٨٧

فهرست کتاب های مناسب برای دانش آموز
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الف( تارىخ اىران
1ــ آذرى، عالِءالّدىن، تارىخ روابط اىران و چىن، تهران، امىرکبىر، 1367.

2ــ آمىه، پىر، تارىخ عىالم، ترجمٔه شىرىن بىانى، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
3ــ اشپولر، برتولد، اىران در قرون نخستىن اسالمى )2 جلد(، ترجمٔه جواد فالطورى و مرىم مىراحمدى، تهران، 

شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1369.
4ــ اقبال آشتىانى، عباس، تارىخ مغول، تهران، امىرکبىر، 1365.

5  ــ اطلس تارىخى اىران، جمعى از مؤلفان، تهران، دانشگاه تهران، 1351.
6  ــ اومسِتد،  تارىخ شاهنشاهى هخامنشى، ترجمٔه محمد مقدم، تهران، امىرکبىر، 1340.

7ــ باسورث، ادموند کلىفورد، تارىخ غزنوىان، ترجمٔه حسن انوشه، تهران، امىرکبىر، 1378.
8  ــ برىان، پى ىر، تارىخ امپراتورى هخامنشىان )از کورش تا اسکندر(، ترجمٔه مهدى  سمسار، تهران، انتشارات 

زرىاب، 1377.
9ــ بوىس، مرى و فرانتز گرنر، تارىخ کىش زرتشت )3 جلد(، ترجمٔه هماىون صنعتى  زاده، تهران، توس، 1375.

10ــ بوىس، مرى و جورج فارمرهنرى، دو گفتار دربارۀ خنىا  گرى و موسىقى اىران، ترجمٔه بهزاد باشى، تهران، 
آگاه، 1368.

11ــ بهار، مهرداد، جستارى چند در فرهنگ اىران، تهران، فکر روز، 1376.
12ــ بىانى، شىرىن، دىن و دولت در اىران عهد مغول )3 جلد(، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1375 ــ 1367.

13ــ ملک زادهٔ بىانى، ملک زاده، تارىخ سکه، تهران، دانشگاه تهران، 1374.
انتشارات  به اهتمام دکتر غنى و دکتر فىاض، تهران،  تارىخ بىهقى،  ابوالفضل محمدبن حسىن،  بىهقى،  14ــ 

خواجو، 1370.
15ــ پىرنىا، حسن، اىران باستان )3 جلد(، تهران، دنىاى کتاب، 1370.

16ــ تارىخ اىران کمبرىج، گروه مؤلفان، ترجمٔه حسن انوشه، جلدهاى 3 )قسمت اّول و دوم(، 4 و 5، تهران، 
امىرکبىر، 1378 ــ 1364و جلد 6 )تىمورىان و صفوىان(، ترجمٔه ىعقوب آژند، انتشارات جامى، 80 ــ 1379.

1 ــ معرفى اىن منابع به  معنى تأىىد همٔه مطالب آنها نىست.

منابع برای مطالعۀ بیشتر١
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17ــ حصورى، على، آخرىن شاه، تهران، مؤلف، 1371.
18ــ خواجه رشىدالّدىن فضل الله همدانى،جامع التوارىخ )4 جلد(، تصحىح محمد روشن ومصطفى موسوى، 

تهران، نشر البرز، 1373.
ارباب، تهران، علمى و  اىران در دوران نخستىن پادشاهان هخامنشى، ترجمٔه روحى  آ.،  19ــ دانداماىف، م. 

فرهنگى، 1373.
20ــ دىاکونوف، ا. م.، تارىخ ماد، ترجمٔه کرىم کشاورز، تهران، علمى و فرهنگى، 1377.

21ــ رضا، عناىت الله، اىرانىان و ترکان در روزگار ساسانىان، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1365.
22ــ زرىن کوب، عبدالحسىن، تارىخ اىران بعد از اسالم، تهران، امىرکبىر، 1368.

23ــ زرىن کوب، عبدالحسىن، تارىخ مردم اىران )2 جلد(، تهران، امىرکبىر، 1367.
24ــ زرىن کوب، عبدالحسىن، روزگاران اىران، تهران، علمى، 1377.

25ــ ساندرز، ج.چ.، تارىخ فتوحات مغول، ترجمٔه ابوالقاسم حالت، تهران،امىرکبىر، 1363.
26ــ سلطان زاده، حسىن، تارىخ مدارس اىران، تهران، آگاه، 1364.

27ــ صفا، ذبىح الله، تارىخ ادبىات اىران، تهران، فردوس، چاپ سىزدهم، 1372.
28ــ فراى، رىچارد، مىراث باستانى اىران، ترجمٔه مسعود رجب نىا، تهران، علمى و فرهنگى، 1377.

29ــ فرشاد، مهدى، تارىخ علم در اىران )2 جلد(، تهران، امىرکبىر، 1366.
30ــ فروزنده، مسعود، تحقىقى در دىن صابئىن مندائى، تهران،سماط، 1377.

31ــ قفس اوغلى، ابراهىم، تارىخ دولت خوارزمشاهىان، ترجمٔه دکتر داود اصفهانىان، تهران، گستره، 1367.
32ــ کارنامۀ اردشىر بابکان، ترجمٔه قاسم هاشمى نژاد، تهران، نشر مرکز، 1369.

33ــ کامرون، جورج، اىران در سپىده دم تارىخ، ترجمٔه حسن انوشه، تهران، علمى و فرهنگى، 1374.
34ــ کخ، هاىدمارى، از زبان دارىوش، ترجمٔه پروىز رجبى، تهران، کارنگ، 1376.

35ــ کرىستىن سن، اىران در زمان ساسانىان، ترجمٔه غالمرضا رشىد ىاسمى، تهران، دنىاى کتاب، چاپ نهم، 1377.
36ــ کساىى، نورالله، نظامىه ها و تأثىرات علمى و اجتماعى آن، تهران، امىرکبىر، 1363.

37ــ کسنوفون، آناباسىس، ترجمٔه احمد بىرشک، تهران، کتاب سرا، 1375.
38ــ کلوزنر، کارال، دىوان ساالرى در عهد سلجوقى، ترجمٔه ىعقوب آژند، تهران، امىرکبىر، 1363.

39ــ گىرشمن، رومن، اىران از آغاز تا اسالم، ترجمٔه محمدمعىن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349.
40ــ گىرشمن، رومن، هنر اىران )2 جلد(، ترجمٔه عىسى بهنام و بهرام فره وشى، تهران، علمى و فرهنگى، چاپ 

دوم، 1371.
41ــ لمبتون، آن. اس.، تداوم و تحول در تارىخ مىانۀ اىران، ترجمٔه ىعقوب آژند، تهران، نشر نى، 1372.
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42ــ مجىدزاده، ىوسف، تارىخ و تمدن اىالم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 1371.
43ــ محمدى، محمد، فرهنگ اىرانى پىش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمى و ادبىات عربى )4 جلد(، تهران، 

توس، 1374.
44ــ مطهرى، مرتضى، خدمات متقابل اسالم و اىران، تهران، صدرا، 1368.

تهران، مؤسسٔه خدمات  ترجمٔه منصور صفت گل،  برآمدن و فرمان رواىى تىمور،  بئاترىس فوربز،  منز،  45ــ 
فرهنگى رسا، 1377.

46ــ مورگان، دىوىد، اىران در قرون وسطا، ترجمٔه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1373.
47ــ مىرسعىدى، نادر، تارىخ سىاسى اىالم باستان، تهران، کتاب سىامک، 1375.

48ــ ناصح، ناطق، بحثى دربارۀ زندگى مانى و پىام او، تهران، امىرکبىر، 1358.
49ــ وىسهوفر، ىوزف، اىران باستان، ترجمٔه مرتضى ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1377.

50   ــ هرتسفلد، ارنست،تارىخ باستانى اىران بر بنىاد باستان شناسى، ترجمٔه على اصغر حکمت، تهران، انجمن 
آثار ملى، 1354.

51   ــ هىنتس، والتر، دنىاى گمشدۀ اىالم، ترجمٔه فىروز فىروزنىا، تهران، مؤسسٔه تحقىقات و مطالعات فرهنگى، 
.1371

ب( تارىخ اسالم
1ــ آل على، نورالّدىن، اسالم در غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1370.

2ــ آىتى، محمد ابراهىم، تارىخ زندگانى پىامبر اسالم، تصحىح وتعلىقات دکتر ابوالقاسم گرجى، تهران، دانشگاه 
تهران، 1368.

3ــ ابن اثىر، عزالدىن على بن محمد، تارىخ کامل، ترجمٔه دکتر محمدحسىن روحانى، تهران، توس.
4ــ ابن جعفر، قدامه، کتاب الخراج، ترجمه و تحقىق حسىن قره چانلو، تهران، البرز، 1370.

5   ــ ابن طباطبا )ابن طقطقى(، محمدبن على، تارىخ فخرى، ترجمٔه محمد وحىد گلپاىگانى، تهران، انتشارات علمى 
و فرهنگى، چاپ سوم، 1367.

)دو جلد(، ترجمٔه رفىع الّدىن اسحاق بن محمد همدانى، تصحىح دکتر اصغر  ابن هشام، سىرت رسول الّله  6   ــ 
مهدوى، تهران، خوارزمى، 1362.

7ــ احسن، محمدمناظر، زندگى اجتماعى در حکومت عباسىان، ترجمٔه مسعود رجب نىا، تهران، انتشارات علمى 
و فرهنگى، 1369.

8   ــ ارسالن، شکىب، تارىخ فتوحات اسالمى در اروپا، ترجمٔه على دوانى، تهران، حکمت، بى تا.



  233  

9ــ باسورث، ادموند کلىفورد، سلسله هاى اسالمى، ترجمٔه فرىدون بدره اى، تهران، بنىاد فرهنگ اىران، 1349.
فتوح البلدان، ترجمه، مقدمه و تحشىٔه دکتر محمد توکل، تهران، نشر  10ــ بالذرى، احمدبن ىحىى بن جابر، 

نقره، 1367.
11ــ زىدان، جرجى، تارىخ تمدن اسالم، ترجمه و نگارش على جواهر کالم، تهران، امىرکبىر، چاپ هشتم، 1373.
12ــ جعفرى، سىدحسىن، تشىع در مسىر تارىخ، ترجمٔه آىت اللّهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، 1359.
13ــ جعفرىان، رسول، تارىخ سىاسى اسالم )2 جلد(، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى، 1373.
ـ   1368. 14ــ چارشلى، اوزون، تارىخ امپراتورى عثمانى )3 جلد(، تهران، کىهان، 1372  ـ

15ــ ِحتىّ، فىلىپ، تارىخ عرب، ترجمٔه ابوالقاسم پاىنده، تبرىز، کتاب فروشى حاج محمدباقر کتابچى حقىقت با 
همکارى فرانکلىن، 1344.

16ــ خضرى، سىداحمدرضا، تارىخ خالفت عباسى از آغاز تا پاىان آل بوىه، تهران، سمت، 1378.
17ــ دنت، دانىل، مالىات سرانه و تأثىر آن در گراىش به اسالم، ترجمٔه دکتر محمدعلى موحد، تهران، خوارزمى، 

چ سوم، 1358.
18ــ روزنتال، فرانتس، تارىخ تارىخ نگارى در اسالم )2 جلد(، ترجمٔه دکتر اسداللّه آزاد، مشهد، آستان قدس 

رضوى، چاپ دوم، 1366.
19ــ زرگرى نژاد، غالمحسىن، تارىخ صدر اسالم )عصر نبوت(، تهران، سمت، 1378.

20ــ زرىن کوب، عبدالحسىن، بامداد اسالم، تهران، امىرکبىر، چاپ مکرر.
21ــ زرىن کوب، عبدالحسىن، کارنامۀ اسالم، تهران، امىرکبىر، چاپ مکرر.

22ــ شاو، استانفوردجى، تارىخ امپراتورى عثمانى و ترکىۀ جدىد )2 جلد(، ترجمٔه محمود رمضان زاده، مشهد، 
آستان قدس رضوى، 1370.

23ــ شهىدى، جعفر، تارىخ تحلىلى اسالم، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چاپ بىست ودوم، 1377.
24ــ الشىخى، صباح ابراهىم سعىد، اصناف در دورۀ عباسى، ترجمٔه هادى عالم زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، 

.1362
25ــ طبرى، محمدبن جرىر، تارىخ طبرى، ترجمٔه ابوالقاسم پاىنده، تهران، اساطىر.

26ــ عنان، محمد عبدالله، تارىخ دولت اسالمى در اندلس )5 جلد(، ترجمٔه عبدالمحمد آىتى، تهران، کىهان، 1371.
27ــ فلوتن، فان، تارىخ شىعه و علل سقوط بنى امىه، ترجمٔه مرتضى هاشمى حائرى، تهران، اقبال، 1325.

قم،  تاج آبادى،  ترجمٔه حسىن  )6 جلد(،  بزرگ   اسالم  پىامبر  مرتضى عاملى، عالمه جعفر، سىرۀ صحىح  28ــ 
مؤسسٔه فرهنگى انتشاراتى آزاد گرافىک، چاپ دوم، 1373.
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29ــ مسعودى، على بن حسىن، التنبىه و االشراف، ترجمٔه ابوالقاسم پاىنده، تهران، علمى و فرهنگى، چاپ 
دوم، 1365.

30ــ مسعودى، على بن حسىن، مروج الذهب )2 جلد(، ترجمٔه ابوالقاسم پاىنده، تهران، علمى و فرهنگى، چاپ 
چهارم، 1370.

31ــ وات، مونتگمرى، تأثىر اسالم در اروپاى قرون وسطا، ترجمٔه ىعقوب آژند، تهران، مولى، 1361.
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4ــ بهار، مهرداد، از اسطوره تا تارىخ، تهران، نشر چشمه، 1376.
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امىرکبىر، 1374.
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