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  اين مجموعه تقديم مي شود به
  
   

يزم آرتين كه عادت ساعت ها مطالعه و كار با رايانه مرا همسر و فرزند عز
محترم شمرده و حقوق خود را فداي فعاليت هاي علمي و فرهنگي همسر و 

  پدرشان نموده اند.
  
و تمام بزرگواراني كه لحظات گرانقدر عمر خود را براي پيشبرد دانش  

  اختصاص داده و مي دهند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  پيشگفتار:
به عنـوان پيوسـت  مولف مي باشد،جنبي يجه بيش از بيست سال مطالعه و تحقيق كه نت اين كتاب

از برخي علوم انساني و مشخصاً به عنوان مكمـل روش  رشته ها به غير بسياري ازفرهنگي دانشجويان 
ري ايرانيـان در پـيش يـا تو در پاسخ به سئوال بر زمين شناسي تحقيق دوره هاي تحصيالت تكميلي

  ه هر از گاهي در جامعه دانشگاهي كشور نيز مطرح مي شود، تدوين شده است.پس از اسالم ك
در شهر هاي مختلـف كشـور سـكونت داشـته و بـه خـاطر رشـته  ،ف كه بنا بر اقتضاي زندگيلمو 

بـه بسـياري از نقـاط دوردسـت  ،به مباحث تاريخي و فرهنگـي و عالقه وافر )زمين شناسي(تحصيلي 
بخشي از دانسته هاي فرهنگي كشور  ،ر آن بوده تا به اين شيوه، دست كمايران نيز سفر كرده است، ب

برتـري هـاي  و نمايد. همچنين به كمك شـواهد موجـود، بـربازگ دانش دوستان و را براي دانشجويان
پس از اسالم تاكيد نمايد تا بتواند زمينه هاي خود اتكايي،  ، به ويژهانمردم ايرو ديني  ، علميتاريخي

  شگاهي كشور را بيش از پيش فراهم سازد.نباروري علمي جامعه دا وخود باوري 
درسي بودن اين كتاب و پرهيز از ذكر اختالف عقايد برخـي  متخصص بودن مولف، غيربه دليل غير

كمتر در متن اصلي ظاهر شـود و بيشـتر از  ،راويان و مورخين، سعي شده تا حتي المقدور، نام مراجع
پژوهشگران كه فهرست آثار آن ها در بخـش منـابع و ماخـذ آورده شـده، مطالب مورد وثوق اكثريت 

ارائه شده  در بخش مربوطه ،گاه نگاره هايي از بناهاي باستاني يا تاريخي ايراناستفاده گردد. در ضمن
عالقه مند در چهارچوب فعاليت به عنوان سرپرست دانشجويان  مولفاند كه عموماً نتيجه بازديد هاي 

   و فوق برنامه در دانشگاه هاي مختلف بوده است.هاي فرهنگي 
اين كتاب از دو فصل جداگانه تشكيل يافته است. فصل اول به منظور تبيين و تشريح شرايط كشور 

در فصل دوم نيز سعي شده تـا  اي مختصر تدوين شده است. به گونه و در زمان حيات دانشمندان آن
قمري با توجه به ظهور دانشمندان مبـرز ايرانـي هجري  قويمت اول نيمهضمن ارائه يك بحث تاريخي، 

هجري قمري،   8تا  2 قرناواخر مورد تحليل قرار گيرد و سرانجام زندگينامه مختصري از دانشمندان 
  .بوده است، ارائه شود )از اسالم پس( ايران مردم علمي پيشرفت درخشان ترين مقطعكه بي شك 

سياسـت توسـعه ، كنـون كـه دلسـوزان و برنامـه ريـزان كشـوراخداوند متعال، به ياري  است اميد 
، هدفمند آموزش عالي را در دستوركار قرار داده اند و شتاب توليدات علمي ايران بسيار باال رفته است

سـابقه و جايگـاه علمـي پيشـينيانمان و الگـو قـرار دادن اهـل  نيز بتوانند با تكيه بر نسل جوان ايران
چهاردهم  قرنمقدمات جهش علمي ايرانيان را در پيشين را جبران نموده و  قرون، واپسگرايي (ع)بيت

 فراهم سازند. 
  مهران آرين                                                                 

  1391 تابستانچاپ اول،                                                           
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  سنگيدوران ديرينه-1- 1
و يك دوره  پسين، مياني، ينپيش سنگيديرينهسنگي ايران به سه دوره دوران ديرينه

  شود.تقسيم مي سنگيفراديرينهنام ه كوتاه ب
  ين پيشسنگي رينهدي

شامل فرهنگ ساطور ابزار  سنگي قديم ايراندوران ديرينههاي مرتبط با  فرهنگ
تبر  گو فرهنها)  سنگاز كوفتن چكشي سخت بر قلوه حاصلبزارهاي سنگي (ا اُلْدُوايي
 )سال پيشهزار  300تا  ميليون 6/1از (آشولي) بر دو روي سنگ هشد كاركرده(دستي 

است در اطراف  ييترين شواهد اين دوره كه مربوط به فرهنگ الدوا هستند. كهن
است. اين شواهد شامل تعدادي ابزار  رودخانه كشف رود در شرق مشهد يافت شده

 دست كمن اين مجموعه اسنگي ساخته شده از كوارتز است هستند. طبق نظر كاشف
  هزار سال قدمت دارد. 800

است. دست آمدهه نيز مدارك بيشتري در شمال غرب و غرب كشور ب آشولياز فرهنگ  
هاي مهم شامل گنج پر در رستم آباد گيالن، شيوه تو در نزديكي مهاباد،  برخي از مكان

اين دوران كه با استفاده ابزاري از چوب، ادوات  پل باريك در هليالن لرستان هستند.
پيش از  11ميليون سال پيش تا هزاره 4مي شود از سنگي اوليه و استخوان شناخته 

 ميالد را شامل مي شود.
  سنگي مياني ديرينه

عموالً از (م موستري ،فرهنگ ابزار سازي آن به كه سنگي مياني ايراندوران ديرينهاز 
، شودگفته مي )تر از مشته سنگى استدستتر و خوشيك اليه سنگ كه تيزتر، سبك

مركزي  زاگرساست كه اغلب مربوط به  ها يافت شده يشتري در غارها و پناهگاهشواهد ب
هزار  40هزار سال پيش شروع شده و تا حدود  150تا  200هستند. اين دوره از حدود 

زيستند كه در اين دوره در ايران مي نئاندرتالهاي انسان است. سال پيش ادامه داشته
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هاي مهم اين دوره غارهاي  است. مكان ها در غار بيستون يافت شده بقاياي اسكلت آن
در اطراف خرم  گرارجنهو  قمري، كرمانشاهدر شمال  دو اشكفتو  قبه، ورواسي، بيستون

در  قلعه بزيدر نزديكي كاشان،  كفتار خونو  نياسردر نزديكي گرگان،  كيارامآباد، 
 است. سمناندر نزديكي  ميركو  ن، دشت قزوين اصفهانزديكي 
  پسينسنگي ديرينه

هزار  18هزار سال پيش آغاز و تا حدود  40از حدود  سنگي جديد ايراندوران ديرينه
سال پيش ادامه يافته كه مقارن با مهاجرت انسان هوشمند جديدي به ايران است. آثار 

است. فرهنگ ابزار اين دوره در اطراف كرمانشاه، خرم آباد، مرو دشت و كاشان يافت شده
 .سازي اين دوره تيغه و ريز تيغه است

  سنگيفراديرينه

 (غارهاي نزديك بهشهر)و شمال البرز سنگي ايران در غرب زاگرسآثار دوره فراديرينه
هزار سال پيش در ايران  7اين دوره تا  .شوددست آمده كه فرهنگ زرزي خوانده ميه ب

  كه كشاورزي جايگزين جمع آوري غذا و شكار شد، ادامه يافته است.
قدمتي در حدود  و است واقع شده كاشان فينحوطه باستاني سيَلْك كه در منطقه م

هاي تمدن اقوام تپهباشد.  سنگي ايرانفراديرينه ، مي تواند نمادي ازهفت هزار سال دارد
هاي ها در اليه مدن آريايي شد كه آثار آنمغلوب ت ،سال پيش 2500سيلك در 

افزار آهني و دار بلند با نقش اسب و خورشيد و جنگگوناگون حفاري از قبيل ظروف لوله
اقوام باستاني  نيايشگاهتپه سيلك در حقيقت  .استهاي بلند كشف شدهشمشير و نيزه

  است. ساخته شده سفالو  رساست كه از گل بوده
ي شناسايي نشده بود و در ميان مردم كاشان به شمس 1310اين بناي تاريخي تا سال 

 .سان خارجي كشف شدشناهاي باستانكه با كاوش شهر نفرين شده معروف بود تا اين
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سيلك كاشان به  توان در آثار باستاني بازمانده در تپهبرخورد دو قوم ايراني و بومي را مي
خوبي ديد. در آنجا دو گروه متفاوت با دو نوع آداب و رسوم و فرهنگ متمايز ديده 

شود. در سيلك نزديك روستاي پيش از تاريخ بوميان آثار يك دژ مستحكم كه داراي مي
  شود.ديده مي مسكوني و شهر مردگان است، خ و محلهكا
خاك سپرده ه هاي مسكوني بدرگذشتگان قوم تازه وارد مانند بوميان در زير اتاق 

ها را مانند ظرف،  سپردند و لوازم زندگي آناند. آنان را در شهر مردگاه به خاك مينشده
را همراه آنان در گور سفالينه، كاله خود، اشياء زينتي و لوازم مربوط به اسب 

ست كه اسب ا شود و اين نشان آنها نقش اسب ديده ميگذاشتند. بر روي سفالينهمي
 .ها اهميت بسياري داشته است در زندگي آن

مرگ را  هاي فلسفي ايرانيان بود. آنانزايش و مرگ يكي از نخستين انديشه انديشه
به شكلي كه كودك در شكم مادر دارد رو درگذشتگان را  دانستند و از اينتولد ديگر مي
همان گونه كه به اين ه خاك سپردند تا به هاي جمع شده بر روي سينه ببا پاها و دست

  اند به دنياي ديگر وارد شوند. دنيا آمده
صورت ه الواح گلي ب ها وسنگ ،پنداشتندآخرت مي بر روي گور كه آن را همچون خانه
ها در  سازي آنسنت خانه است و اين ادامه شده خرپشته و شيرواني مانند گذاشته

سازي در نخستين ودند. اين روش بامب خيزي است كه از آنجا كوچ كردهمناطق باران
شود و نمودار آن است كه نيز ديده مي آرامگاه كورشمانند  هخامنشيگورهاي دوران 

در نواحي باران خيز ساحل  قرنچندين  فالت ايراناين قوم ايراني پيش از آمدن به 
  .انده فالت ايران رسيدهاند و از آن راه بزيسته درياي خزرغربي و جنوبي 
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  سنگينودوران  -1- 2

 :شوداست كه به دو دوره تقسيم مي عصر سنگآخرين دوره از  ،دوران نوسنگي
ونت دائم به دليل كشاورزي هزار سال پيش كه سك 5تا  7از  بدون سفالدوره  - الف

  رايج مي شود.
 هزار سال پيش كه منطقه سيلك كاشان نمونه بارز آن است. 4تا  5از  سفالدوره -ب

اند. در اين دوران، در دام دانستهو اهلي كردن  كشاورزيدوران نوسنگي را عصر شروع 
به مرحله  شكارآوري و ، انسان از مرحله جمع)خاورميانه( برخي نواحي جنوب غرب آسيا

كشت و اهلي كردن برخي حيوانات مثل بز و گوسفند و همچنين سگ، انتقال يافت. 
دانسته اند. قديمي  نيز هزار سال پيش 10باستان شناسان آغاز اين دوره را در حدود 

و آسياب در نزديكي ترين آثار اين دوره در ايران مربوط به مكان باستاني تپه گنج دره 
  است. عيالمكرمانشاه، علي كش در 

اما   .پاي گرفته است عراق سومرها تصور مي شد كه كهن ترين تمدن جهان در  مدت
با قدمت بيش از پنج هزار سال، آثار سنگي بسيار و همچنين كتيبه  نيايشگاهكشف يك 

شد باستان شناسان درباره  ، سببهاي آجري به خطي ناشناخته از منطقه جيرفت
دانسته ها و ادعاهاي پيشين خود تجديد نظر كنند. در اين زمان تمدني كشف شد كه 

بوده است همچنين مطالعات و كاوش ها  بين النهرينتر از تمدن  قديمي تر و وسيع
نشان مي دهد كه جيرفت بزرگ ترين مركز تجاري جهان بوده است. شرايط مطلوب آب 

تمدني در اين منطقه  ،ب شدسبايي در جيرفت و وجود انواع محصوالت كشاورزي و هو
 .شكل بگيرد كه در دوره باستان بهشت جهان محسوب مي شده است

آنان با بررسي دوباره كتيبه هايي كه از پيش در مناطق مهم باستاني كشف شده بودند، 
خته به دست آورند و در سعي كردند اطالعات بيشتري درباره اين تمدن عظيم و ناشنا

 .فراوان، به تعدادي كتيبه دست يافتند جستجوينهايت پس از 



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

١۴ 

 

به دست  ن) بين النهريدر جنوب ( اوروكدر يكي از اين اسناد كه از خرابه هاي شهر  
ام با فرمانرواي سرزمين ثروتمندي به ن سومرآمده است، داستان كشمكش ميان پادشاه 

ارت ثبت شده بود و در كتيبه ديگر، پادشاه سومري سعي كرده بود با گذر از شهر شوش 
رشته كوه، به سرزمين ارت حمله كند. بررسي دقيق اين كتيبه ها و آثار كشف  هفتو 

شده اين فرضيه را به اثبات نزديك مي كند كه شهر افسانه اي و گمشده ارت كه در 
  .شهر جيرفت است ان بسيار،گمشرق ايران قرار داشته، به 

ز آثار كشف شده در حوزه تمدن جيرفت مي توان به ظروف و پالك هاي سنگي با ا
ها در  نقوش بسيار ظريف از موجوداتي چون عقاب، عقرب و پلنگ اشاره كرد كه نظير آن

ادامه اكتشافات و  با هيچ يك از محوطه هاي باستاني جهان كشف نشده است. شايد
ثار كشف شده، باستان شناسان به اين نتيجه برسند كه از اين پس به جاي تحقيق روي آ
، مي بايست جيرفت ايران را مهد كهن ترين تمدن بشري در جهان عراق بين النهرين

استان  در جيرفتشهر سوخته يكي از آثار تاريخي و باستاني عصر برنز منطقه  .ناميد
  .آيدبه شمار مي ايراني در كنون سيستان و بلوچستان

  شهر سوخته
جا نشين شده بود، شهري در سيستان پديد آمد كه در روزگاران دور كه بشر تازه يك

شناسان به لحاظ بافت شهري، جمعيت، برنامه ريزي شهري اولين شهر باستان به گفته
هزار سال قدمت، و خالق آن با بيش ازپنج جهان بود. شهر سوخته و تمدن هوشمند

اي منحصر به شرقي فالت ايران، نمونه ترين استقرار شهرنشيني در نيمهعنوان بزرگبه
 باشد.هاي دور اين مرز و بوم ميگر واقعي علم، صنعت و فرهنگ گذشتهفرد و حكايت
هر در چهار دوره از ميالد پايه گذاري شده و مردم اين ش پيشسال  3200اين شهر در 

از ميالد در آن سكونت داشته اند. محوطه باستاني  پيش 1800تا  3200هاي بين سال
از ميالد، توسط مهاجراني كه از چهار گوشه به  پيششهر سوخته در هزاره دوم و سوم 
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سند يا كتيبه اي كه نام واقعي و قديمي اين شهر را  اند، بنا شده است.آن مهاجرت كرده
د هنوز به دست نيامده و به دليل آتش سوزي در دو دوره زماني بين سال مشخص كن

شهر سوخته داراي  ناميده مي شود.» شهر سوخته«از ميالد  پيش 2750تا  3200هاي 
هاي شهر جزدهي اجتماعي نيز تشكيالت مرتب و منظمي بوده و از بعد سازمان

ن پيشرفت هاي شگفت انگيز به برخي از اي در ذيلي زمان خود بوده است. پيشرفته
  :شده استاشاره 

براي نخستين بار در شهر سوخته يك چشم مصنوعي متعلق به  :چشم مصنوعي
ساله بوده كه 30تا  25چشم مصنوعي متعلق به زني  سال پيش كشف شد. اين  4800

در يكي از گور هاي شهر سوخته مدفون شده بوده است.چشم مصنوعي يافت شده در 
سال از ساخته  4500به  گذشت زمان نزديك  گذاشته شده و با وجود چشم چپ او كار

شدن آن هنوز سالم است.جنس اين چشم مصنوعي يافت شده هنوز بطور كامل مشخص 
چربي  مخلوط به نوعي است اما به نظر مي رسد در ساخت آن از قير طبيعي نشده

  جانوري استفاده شده است.
ترين هاي كهنهاي اين شهر، پيدايي نشانهتهانگيزترين يافيكي شگفت :جراحي مغز 

اي از دختر دوازده يا سيزده ساله كه در جراحي مغز درشهر سوخته است. جمجمه
پيش، پزشكان آن ديار براي درمان بيماري هيدروسفالي (جمع شدن مايع  سال 4800

از  سپها كردند كه مدت درجمجمه) بخشي از استخوان جمجمه او را برداشته و جراحي
 .اين عمل زنده مانده است

در طي كاوش هاي انجام گرفته در شهر سوخته يك خط  :هزار ساله 5خط كش 
سانتيمتر با دقت  10كش ساخته شده از چوب آبنوس كشف شد. اين خط كش به طول 

نيم ميليمتري و از جنس چوب آبنوس است. كشف خط كش در شهر سوخته زابل 
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ن شهر باستاني داراي پيشرفت هاي زيادي در زمينه علم نشانگر اين است كه ساكنان اي
 .رياضيات بوده اند

كهن ترين تخته نرد جهان به  ،گور باستانييك  از :قديمي ترين تخته نرد جهان
آن در شهر سوخته پيدا شد. اين تخته نرد بسيار قديمي تر از  تاس 2و مهره60 همراه

اين تخته .در بين النهرين پيدا شده بود» اور«تخته نردي است كه در گورستان سلطنتي 
بار به  20نرد از چوب آبنوس و به شكل مستطيل است. روي اين تخته نرد، ماري كه 

خانه  20دور خود حلقه زده و دمش را در دهان گرفته، نقش بسته است. اين تخته نرد 
داشتند از مهره دارد. مهره ها كه در يك ظرف سفالي در كنار تخت نرد قرار  60بازي و 

 .سنگ هاي رايج در شهر سوخته يعني از الجورد، عقيق و فيروزه است
هزار ساله جامي  5باستان شناسان هنگام كاوش در گوري  :نخستين انيميشن جهان

را پيدا كردند كه نقش يك بز همراه با يك درخت روي آن ديده مي شود. آن ها پس از 
برخالف ديگر آثار به دست آمده از بررسي اين شي دريافتند نقش موجود بر آن 

اي كه حركت بز به هاي تاريخي شهر سوخته، تكراري هدفمند دارد، به گونهمحوطه
سوي درخت را نشان مي دهد. هنرمندي كه جام سفالين را بوم نقاشي خود قرار داده، 

و از برگ آن  حركت، بزي را طراحي كند كه به سمت درخت حركت 5است در  توانسته
 .يه مي كندتغذ

گر توان از سفال با امضاي سفالاز ديگر اشياي مهم از ميان هزاران شي يافت شده، مي
چون گاني همهاي همههاي مسكوني و ساختمانبر روي آن، چكش، سوزن، شهرك

هاي سفالگري، آپارتمان، بذر خربزه، حبوبات، ماهي خشك كرده، برنج، زيره، كوره
، تبر، بندكفش، قالب، شانه سر، طناب، سبد، گل مو، هاي ذوب فلزات، دكمهكوره
  .هاي چوبي، كفش، كمربند نام بردقاب
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در پايان اين دوره، عصر مس و سپس عصر مفرغ پديدار شدند كه در پايان مورد اخير 
ي ايران شكل گرفت. غربي در گستره جنوب عيالمهزار سال پيش، تمدن  3در حدود 

يناك (ايزد نگهبان شهر شوش) نمونه اي از سازه هاي نيايشگاه چغازنبيل يا اينشوش
 سال پيش از ميالد آغاز شد 1250ميانه است كه ساخت آن از حدود   عيالمخشتي 
. با ظهور عصر آهن، زمينه براي تشكيل سلسله هاي تاريخي ماد و پارس )1-1(نگاره 

  فراهم شد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ه تاريخي چغازنبيلخشتي در محوط اي: نمايي از ديواره1-1نگاره 
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  مادها -1- 3

پيش از ميالد تا زمان اسقرار دولت قدرتمند مادها در  اولهاي آغازين هزاره  قرندر 
هفتم پيش از ميالد، اقوام و دولت هاي متعددي چون گوتي ها، كاسي ها،  قرندهه آخر 

ي ها از عيالم كاسپي ها، مانايي ها، سكاها، اورارتوها، سيمري ها، لولوبي ها، ميتاني ها و
ي ايران سكنا داشتند كه فردي به نام دياكو توانست سرانجام با غربي تا جنوب غربشمال 

 تشكيل اتحاديه اي از آن ها، پادشاهي ماد را تاسيس نمايد.
ترين پادشاهي غرب به بزرگ (پنجمين پادشاه ماد)هووخشترهشاهنشاهي ماد در زمان 

كرد و سراسر ايران را براي نخستين بار در تاريخ به زير يك پرچم آورد. آسيا حكومت مي
خشتره بنيانگذار اولين قدرت ايراني بود. پايه گذاري دولت ماد به عنوان نخستين وهو

با  (كه در باال ياد شده اند)مختلف ساكن فالت ايران بر پايه وحدت اقوام ،دولت
 ترين رويداد در تاريخ ايران به شمارمشتركات و پيوندهاي فرهنگي را بايد به عنوان مهم

 .آورد
و خطر  پيش از ميالدهشتم  قرنهاي آشور به سرزمين ماد در مجموعه لشكركشي

يك دولت متمركز را براي مادها  وسيله دولت زورمند آشور، نياز تشكيلحمله از غرب به
پيش از ميالد  7 قرناز آن ها  .وجود آورده كه جديدترين مهاجران به زاگرس بودند ب

را نابود  بين النهريندولت تشكيل داده بودند و سرانجام دولت مقتدر آشور در گستره 
  كردند.

در آن ساكن بودند. اين سرزمين دربرگيرنده  مادهاماد نام سرزميني بود كه تيره ايراني 
ي در شمال غربي فالت ايران را با كنون آذربايجانبود. سرزمين  فالت ايرانبخش غربي 

، تهران (ري)، حوزه شمال غربي كوير مركزي و كردستانو ناحيه امروزي  ماد كوچكنام 
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نام داشت كه  هگمتانهر گذشته شناختند. پايتخت ماد دمي ماد بزرگهمدان را با نام 
 .تغيير نام داد اكباتانبعدها به 

هايي كه به عنوان جايگاه خود در ايران انتخاب كرده بودند، مس،  اين قوم، در كوه
دست آوردند و چون زندگي ه بها ب هاي گران آهن، سرب، سيم و زر، سنگ مرمر و سنگ

 .هاي منزلگاه خود پرداختندها و دامنه تپه ساده داشتند، به كشاورزي بر دشت
د و اهورامزداپرستي در آن زمان رايج بود. زرتشت، زبان مادها با گذشت زمان، پهلوي ش

ايران(بلخ) رفت و  شرقدر همين دوره در اروميه زاده شد و به سبب مشكل با مغ ها به 
گشتاسب را به دين خود دعوت كرد و كتاب اوستا را به او تقديم كرد. اين موضوع در 

  شاهنامه فردوسي نيز به شكل جالبي به نظم كشيده شده است. 
 ذكر شده است كه يونانيان باستان توسط دو فهرست متفاوت ،پادشاهان ماددر مورد 
پرسيكاي كتسياس طبيب و مورخ  ديگري بر پايه مندرجات تاريخ هرودوت و يكي بر پايه

هاي زيادي با هم  تفاوت ظاهراً مورد نظر، دو فهرست است.دربار پادشاهان هخامنشي 
فهرست هرودوت  ،ن گرديده است كه از اين مياندارند و اين تفاوت ظاهري باعث آ

 قلمداد گردد. تنها هرتسفلد ايران نادرستست كتسياس سياهه اي فهراساساٌ درست و 
شناس بزرگ آلماني شجاعانه از جامع بودن روايت كتسياس دفاع كرده و به جنبهً شرقي 

   .اصيل آن پي برده است گر چه آن هم نه در حد كافي
اساس شجرهً نامهً فرزندان آدم تورات را  ،هرست بسيار جالب كتسياسفگفتني است كه 

ها قرار  تشكيل مي دهد. دليل اينكه پادشاهان ماد در تورات در رديف نخستين انسان
خاندان سپيتمه جمشيد را كه به موازات  ،از آن جاست كه مغان دورهً اشكاني ،گرفته اند

پيشداديان مي ناميده اند كه در اصل  ،ده انداواخر مادها و اوايل هخامنشيان حكومت كر
ولي اين نام همچنين معني نخستين مخلوقات را  .به معني نخستين قانونگذاران بوده اند
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 هاي باجاست كه مكان پيشداديان در اوستاي كنوني و كت و از همين نيز مي داده است
  دشاهان ماد برده شده اند.پهلوي و روايات ايراني دورهً اسالمي به ماقبل كيانيان يعني پا

به درستي كيانيان (مادها) را  ،بنابراين انبياي تورات كه در تقليد از مغان ايران بوده اند 
بر پيشداديان ايران مقدم گرفته اند و اين حتي باعث آن شده كه نام پيشداديان سكايي 

مي دانيم  .از كيانيان ذكر گردد پس ،نيز در تركيب با پيشداديان ايراني در تورات
ها هم به شمار مي رفتند خود  ها) كه واقعاٌ نخستين انسان پيشداديان سكايي (پاراالت

  دستاويز مغان ايراني قرار گرفته اند.  ،براي عقب برده شدن تاريخ پيشداديان ايران
به عمد تاريخ جعل نشده است بلكه موبدان اوستا و  ،بنابر اين در تدوين اوستا و تورات

دنبال روايات تاريخي / اساطيري شفاهي شايع زمان خود و پيش از خود را  ،وراتانبياي ت
  گرفته اند. 

هاي پادشاهان ماد از چهار فهرست تاريخ هرودوت و پرسيكاي  در اينجا فهرست
. است آورده شدهكتسياس و تورات و منابع ايراني يعني اوستا و كتب پهلوي و شاهنامه 

فرورتيش، يعني (فرائورت  ،ن دايائوكو (قاضي، داور) فهرست هرودوت: ديوك كه هما
خشتره يعني شهريار نيك) وبسيار ديندار)، كي آخسارو (يعني شهريار نيرومند همان هو

و آستياگ (يعني ثروتمند يا نيزه انداز همان ايشتي ويگو كتيبه هاي بابلي، يعني نيزه 
در اين فهرست نام دوتن بين  انداز) است. چنانكه دياكونوف مولف تاريخ ماد دريافته

 .ديوك و فرائورت از قلم افتاده اند
نام دومين پادشاه بدون اينكه به عنوان دومين پادشاه ماد معرفي بشود  ،در تاريخ ماد 

در حواشي كتاب ضمن درج مطالب كتيبه هاي آشوري به صورت اوپيته يا آرپيته (يعني 
هاي سياسي وي  اشاره شده در فعاليت داراي پدر خوب و شريف) آمده و جالب است كه

چهار پسر وي او را همراهي مي كنند و پادشاه سوم كه در اين كتاب به  ،عليه آشور
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به خطا با پسرش فرائورت  ،خشثريتي (شهريار) معرفي شده ،استناد كتيبه هاي آشوري
   (فرورتيش) يكي انگاشته شده است.

كه مطابق با  "قلعهً واقع در بلندي خداوند نجيب"آرباك يعني  ،فهرست كتسياس در
قلم افتاده است ولي نام چهار پسر او به صورت  همان ديوك هرودوت است. نام اوپيته از

هاي  سودرسان)، ارتوك (پرتوان)، اربيان (پادشاه عرب رهبر بزرگ و(ماندائوك، سوسارم 
 )رتي (متدينآشرقي كه بين گرگان و بلخ مي زيسته اند) ذكر شده است. پسر اربيان، 

هرودوت است كه در حوالي شهر گنجهً اران به  فهرستمطابق همان فرائورت (ديندار) 
  دست مادياي اسكيتي (افراسياب توراني) مقتول شد.

هرودوت  فهرستهمان كي آخساروي  ،رتيآرتين يعني شهريار بسيار شايسته يا پسر آ 
هرودوت است و سرانجام  فهرستو گزنفون است. استيبر (نيزه ور) همان آستياگ 

ه داماد و وليعهد آستياگ يعني ك "دارندهً اسبان تندرست با ارزش"اسپنداس يعني 
همزمان با كي آخسارو و آستياگ در قفقاز و آذربايجان  او .سپيتمه جمشيد مي باشد

جمشيد (شاه موبدان) و لهراسپ (داراي  ،فرمان مي رانده است. نام وي در شاهنامه
  آمده است. اسبان تندرو)

در اوستا و كتب پهلوي و شاهنامه اين پادشاهان تحت القاب اوستايي خويش از اين  
قرار معرفي شده اند: كي قباد (شاه داور)، اپيوه (داراي اخالف نيك)، كي پسين (پادشاه 

در سمت كرمان)، كي ارشن (پادشاه  ناحيه پشتي)، كي بيرشن (پادشاه مادهاي دوردست
اوس (پادشاه سرزمين اطراف چشمه فين كاشان)، سياوش (سودرسان) ماد غربي) كي ك

شهريار نيرومند) و اژي دياك (ثروتمند) يا آخروره (يا فرود (ديندار مقتول)، كي خسرو 
  .(شاه عادل) كه به خطاي عمد يا به سهو شاه ستمگر و ماروش معرفي شده است
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  هخامنشيان- 4-1

 ي ها كهعيالمگ از قوم پارس ها (جايگزين پيش از ميالد، كورش بزر 550در سال 
در  هابابلي، هااَكَدي، هاسومريپس از هزاران سال مقاومت در برابر اقوام نيرومندي چون 

شدند)  به سبب ، نابود آشورپادشاه  آشور بانيپال پيش از ميالد توسط 640سال 
گسترش مشكالت و تجمالت در دولت ماد، توانست بر پدر بزرگ خود(آژي دهاك) پيروز 

شاه  6ماد به وجود آورد. پيش از كورش بزرگ،  شد و دولت ايران را از اتحاد پارس و
ديگر در ميان قوم پارس حكومت داشتند كه نخستين آن ها، چيش پيش پسر هخامنش 

  رئيس قبيله پاسارگاد بود. 
 ليكن كورش پس از فتح هگمتانه و شكست مادها، بابل(بخشي از عراق كنوني) و ليديه

اسراي يهودي از جمله دانيال را نيز بخت ( بخشي از تركيه كنوني) را نيز تصرف كرد و 
كوروش  النصر پادشاه بابل پس از نابود كردن دولت يهود با خود آورده بود، آزاد كرد.

دادگر و دشمن ستمگران و ظالمان بود و به مال و ثروت ، مهربان ،يكتا پرست ينسانا
و بر پايه ساير  زدنيا عالقه اي نداشت، او هم به خدا ايمان داشت و هم به روز رستاخي

ياد شده در قرآن را همان كورش بزرگ ذوالقرنين شواهد، بيشتر پژوهشگران علوم ديني 
  مي دانند.

شهورترين پيامبري است و م نام دانيال در حديث و روايات مربوط به پيامبران ذكر شده
را به نام اين  )1-2(نگاره شوشاست. شهر باستاني كه در ايران ديده از جهان فرو بسته

اي به اين مضمون دارد هر كس برادرم دانيال را جمله )امام علي (عشناختند پيامبر مي
حك  دانيال نبيسنگ مزار  است و همين جمله برزيارت كند گويي مرا زيارت كرده

  .استشده
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  : نمايي از مقبره دانيال نبي در شهر شوش.1-2نگاره 

در سال و  مصر را نابود كرد پسركورش، امپراتوري چند هزارساله كمبوجيه كامبيز يا
 س از كشتن گاو مقدسپ .مصر در واقع يك واليت ايران شد ،پيش از ميالد 524

كمبوجيه تغيير اخالق داد و مصريان اعتقاد راسخ داشتند كه  )(آفوس آپيسيا  مصريان
 پارسكه در هيچ دوره و زماني در  است. با آنحالش ناشي از همين گناه بوده تغيير

وجود اين به اين خيال افتاد كه برخالف  سابقه نداشت، برادر با خواهر وصلت كند، با
  ازدواج كند. آتوسار خود شرع و آئين قومي خويش، با خواه

آيا در پارس قانوني هست كه اگر وي «پس قضات شاهي را احضار كرد و پرسيد  
د داوران شاهي پاسخي متناسبي يافتن» بخواهد ازدواج بين خواهر و برادر را مجاز سازد؟

هر چند نتوانسته  آن هاانداخت. را به خطر مي آن هاكه نه خالف واقع بود و نه جان 
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بودند، قانوني پيدا كنند كه چنين امري را تجويز كند ولي قانوني يافتند كه به پادشاه 
  داد، به آنچه دلخواه اوست، رفتار كند.ايران اختيار مي

د، استفاده كرد و با خواهر جوانترش كمبوجيه نه يك بار بلكه دو دفعه، از حق جدي 
هاي سلطنتي باستاني، براي در برخي خاندان ازدواج ميان محارم .هم ازدواج كرد ركسانا

و غيره، اين  هاتايلنديو  مصريانو  يانعيالمو است نگهداري خون و مالكيت رايج بوده
دهد كه پارسيان در آن زمان از اين اند. اين داستان كمبوجيه نشان ميرسم را داشته

ها پس از پيروزي بر مصر ارتباط تامي به شكي نيست كه ايراني .اندرسم ناخوشنود بوده
ها بعضي از اعضاي خاندان زمان در پيروي از مصري اند. احتماالً از آناين ملت داشته

را تحريك و تحريض نموده كه  موبدانسلطنتي چنين عملي را مرتكب شده و پس از آن 
  فتوا به مشروعيت آن صادر نمايند. 

پيش از ميالد، با كمك  522بود. وي در سال  هخامنشيه داريوش بزرگ، سومين پادشا
بر تخت نشست.  مغ گئوماتبا كشتن  پارسيچندي از بزرگان هفت خانواده اشرافي 

فرمانروايي شاهنشاهي را  .اختمرزي پردهاي درونپس از آن به فرونشاندن شورش
تخت ( پارسههايي چند به شاهنشاهي افزود. آغاز ساخت استحكام بخشيد و سرزمين

ستاني . شهر پارسه را مي توان به عنوان پايتخت تابجمشيد) در زمان پادشاهي او بود
از پايتخت اصلي آن ها از  مرتفع ترمتر  1500هخامنشيان در نظر گرفت زيرا نزديك به 

برخالف آن داراي محيط كوهستان و خنك تر است.  (شوش) بوده و ي هاعيالمزمان 
هنري و تشريفاتي بوده كه محل به جاي آوردن مراسم  -همچنين يك مركز فرهنگي

  است. ديني و جشن هايي چون نوروز بوده 
در حالِ پيشرفت در ميان  هاي پنجم و ششم پيش از ميالد قرندين زرتشت در فاصله 

بيني جهان ،هااز نظر مراسم و آيين پارس و هخامنشيان بود، ليكن عامه مردم عقايد
، اهورامزدامطابقت دارد، آييني كه در ضمن پرستش  ين كهن ايرانييآبا  هخامنشيان
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 شدند.و نيروهاي طبيعت نيز پرستش مي كوچك تر همانند ميترا و آناهيتا ايزدان متعدد
روز جشن  60شادبودن و  وغ)، بقاي روح (به دليل موميايي نكردن )،راستي( پرهيز از در

رسمي در سال(نوعي شكرگزاري) و نور خورشيد و آتش را نماد اهورامزدا دانستن، داليل 
  شباهت بسيار دين هخامنشيان با آيين زرتشت است.

 (تخيلي) در هخامنشيان به دليل آسماني دانستن مقدسات، به هنرهاي سوررئاليستي
مجسمه سازي و نقاشي هاي برجسته روي آورده بودند. حلقه پيمان با اهورامزدا، 

( نماد  (نماد نظارتگري حكوت)، موجودات با بدن هاي شير يا گاو موجودات بالدار
ملت تابع و حجاري  28قدرتمندي حكوت)، قرارگيري اركان حكومت بر روي نمايندگان 

  ايي از وضعيت ياد شده هستند.(آرم هخامنشيان) نمونه ه فْـرَوَهْـر
به  ( var   هاي ايراني ريشه اين واژه را از ريشه ايرانيشناسي زبانهارولد بيلي، زبان

داند و معني اصلي اوليه واژه س راندن) ميپبه معني ( fra  ، محافظت) و پوشش معني 
فْـرَوَشي، در  اوستاييكند.اين واژه در زبان عنوان مي» كنندهدالوريِ حفاظت«فروهر را 

. شودفْـرَوَهْـر خوانده مي )زبان پهلوي (فْـرَوَرتي و در پارسي ميانه ستانپارسي بازبان 
داشته كه با نماد مصري در آشور  يبين النهريننخستين نماد فروهر، احتماال منشأ 

شاه و » حمايت الهي« اين نماد بالدار را با باستان درهم آميخته است. هنر آشوري هم
شود. و هم بدون پيكر انساني ديده مي داند. اين نماد هم با پيكر انسانيمردم مرتبط مي

بدون پيكر انساني، نماد خورشيد و با پيكر انساني، نماد آشور، ايزد آشوريان است و در 
  .خوردها و مُهرها به چشم ميكاريبسياري از كنده

آمد. در بيستم، نماد فروهر تنها يك اثر باستاني به شمار مي قرندر ايران تا اوايل 
هاي در مقاله جي.ام.اونواالبه نام  ميالدي، دانشمندي زرتشتي 1930تا  1920 هايسال

يعني روح نگارنده تعاليم زرتشتي معرفي كرد. با انتشار » وشيفره«خود، فروهر را نماد 
آگاهي يافتند و  شاناز ميراث باستاني ايراني پارسيانها، زرتشتيان هندي يا اين مقاله
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اهميت مذهبي و ملي، به عنوان نماد  دليل ، بهتخت جمشيداستفاده از پيكر بالدار 
، ايراك تاراپورواالميالدي، دانشمند اوستاشناس هندي،  1928 زرتشت آغاز شد. در سال

وشي نيست، بلكه يا فره اهورامزدابالدار،  كه پيكراي منتشر كرد، مبني بر اينمقاله
بيستم، نگاره فروهر وارد  قرنهاي دهه (فّر پادشاهي) است. در نخستين» خورنه«

 ها، اعتقاد باستانيقرناز  پسانتشاراتي زرتشتي شد و  ها، زيورآالت و نشانآتشكده
  عبارت است از: "فره وهر"مفهوم نشان . زرتشتي و نماد استانداردي يافت

     چهره يك پيرمرد به عنوان سرِ نگاره نشان از خرد و تجربه دارد. .1
دست راست نگاره به سوي آسمان دراز شده است كه اشاره به ستايش و  .2

    .دارد "مزدا اهورا "پرستش 
چنبره اي (حلقه اي) دردست چپ نگاره وجود دارد كه نشان از عهد و پيماني  .3

است كه بين انسان و اهورامزدا بسته مي شود و انسان بايد اهورامزدا را ستايش 
حلقه هاي ازدواجي كه بين جوانان رد و بدل مي شود را  تاريخ نويسانكند. 

  ند. برگرفته شده از همين چنبره مي دان
بال هاي كشيده شده در دو طرف نگاره اشاره به تنديس پرواز به سوي پيشرفت  .4

  در ميان انسان ها و در نهايت امر رسيدن به اهورامزدا است. 
سه رديف پر روي بال هاي فره وهر، به صورت طبقه بندي شده قرار گرفته است  .5

 "رتشت اشو ز "كه اشاره به سه دستور جاودانه پير خرد و دانش جهان 
كه بعدها به نشان اضافه شد. اين سه فرمان كه روي بال هاي فروهر نقش    دارد

  كردار نيك، گفتار نيك و پندار نيك است.   بسته شده همان
      در ميان كمر پيرمرد يك چنبره (حلقه) بزرگ قرار گرفته شده كه اشاره به .6

د در ميان اين و جهان هستي دارد و مردمان موظف شده ان "دايره روزگار "
چنبره روزگار روشي را براي زندگي برگزينند كه پس از مرگ روحشان شاد و 

  آمرزيده شود. 
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دو رشته از چنبره (حلقه) به راست (خير) و چپ (شر) كشيده شده است. يكي  .7
  كه همان نيروي الهي اهورامزدا است و ديگري نشانه "سپنته مينو " نشانه

روي شر و اهريمني است . انسان در ميان دو نيروي كه نشان از ني "انگره مينو"
اگر از كردار نيك، گفتار نيك، پندار نيك پيروي  .خير و شر قرار گرفته است

كند هميشه نيروي سپنته مينو در كنار وي خواهد بود و او به كمال خواهد 
رسيد و در اين دنيا نيك زندگي خواهد كرد و در دنياي پسين روحش شاد و 

  خواهد بود. آمرزيده
كه  )1- 3(نگارهقسمت دم مانند قسمت بال ها به سه رديف پر تقسيم شده است .8

اشاره به كردار نيك ، گفتار نيك و پندار نيك دارد و روش نيك زندگي كردن و 
  همين سه فرمان است. "اشو زرتشت  "به كمال رسيدن از ديد 

 

  

  

  نشان فره وهر :1- 3نگاره

آشورشناس  آلبرت اومستددان مدرن، براي نمونه برخي از دانشمندر هر حال، 
شوريد برادر واقعي و وارث حقيقي  كمبوجيهآمريكايي عقيده دارند، مردي كه بر 

 بردياي دروغينناميد و داستان  گئوماتسلطنت بود كه داريوش او را كشت، آنگاه او را 
يك دختر بنام پارميس از خود  برديا .را اختراع كرد تا غصب سلطنت را موجه جلوه دهد

جا گذاشت كه داريوش وقتي شاه شد با او ازدواج كرد تا جايگاه خود را وجهه قانوني ه ب
  ببخشد.
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العاده مراقب بود كه از طرف مأمورين دولتي تعدي به مردم نشود و با اين داريوش فوق 
نجبا كه از  كرد.به امور سركشي ميمقصود همواره در ممالك ايران حركت و از نزديك 

در زمان او يك دستگاه منظم  .اين مراقبت شاه دلخوش نبودند او را دوره گرد ناميدند 
ساخت و ظاهراً تا حدي نيز از اداري در كشور بوجود آمد كه تمركز امور را ممكن مي

نجا با آن نظام رايج در مصر كه داريوش در جواني و در ضمن اقامت سه ساله خود در آ
  .گرفتآشنا شده بود، الهام مي

نجبا و اعيان پارسي و مادي كه غالباً روحيه نظامي داشتند، به كارهاي  از آنجا كه 
از  اي اتحاديها (هآراميدادند، اين كار به دست اقوام تابع افتاد و اقوام دبيري تن در نمي

 مي  درياچه مردهو  رود اردنكه در پيرامون كوير در شرق  نژاد ساميقبايل بدوي 
 )زيستند. اين شبانان چادرنشين و بيابانگرد از خويشاوندان نزديك بني اسرائيليان بودند

  .ين امور سررشته را به دست گرفتندا كه در
 .دشزبان ديواني و اداري كشور  ان هخامنشيدر قلمرو  زبان آرامي به اين ترتيب،

كه تقسيم كشور  انجام داد فراواني راسال پادشاهي خود، اقداماتي  36داريوش در طول 
استان وشيوه اداره مبتكرانه آن ها، تاسيس سپاهيان جاويدان، ضرب سكه  30به 

 درياي مديترانهو از آن سو به  رود نيلرا به  درياي سرخآبي كه و حفر راه طال(دريك)
به  يوناني از ميالد شورشيان پيش 498در سال  ،  از مهم ترين وي بودند.دادپيوند مي

به تصرف ايران  پيشرا كه پنجاه سال  )ليديهپايتخت سابق ( ساردها شهر همراهي آتني
عقب نشيني  ساردن از درآمده بود، آتش زدند اما تسخير بر ارگ ممكن نشد و شورشگرا

 .كردند
ها شاه را به سختي عصباني كرده بود و خطر يوناني ،ها در ماجراي شورشمداخله آتني

ونان فرستادگان شاه به شهرهاي ي ،سوي دريا را به داريوش يادآور شد. سال بعد در آن
رفتند و همه جا از يونانيان خواستند تا نسبت به وي انقياد خود را اعالم كنند. در آتن و 
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المللي بود، فرستادگان داريوش را كشتند و براي داريوش اسپارت برخالف آنچه رسم بين
   .ها اجتناب ناپذير شداعزام سپاهي جهت تنبيه آن

 اسپارتو  آتنشد كه  سببمده بود، اي كه در يونان پديد آسابقهوحشت و خشم بي
اسپارت  .تحد شوندمنازعات ديرين خود را فراموش كنند و براي دفاع از يونان با هم م

قدر به تأخير ميلي خود را آماده همكاري با آتن كرده بود، بسيج خود را آنكه با بي
پايان  سود يوناني ها ، بهنبرد ماراتونانداخت كه وقتي نيروي او به كمك آتن رسيد، 

  .رسيده بود
، گزافه نمايي بسياري در آن نموده اند وآن را شبيه به افسانه تاريخ نويساننبردي كه  

خشايارشا پسر داريوش به تالفي اين شكست، با عبور از تنگه داردانل  ها جلوه داده اند.
ان شد و آكروپليس آتن را به تالفي سوزاندن به كمك ايجاد پلي از كشتي ها وارد يون

  سارد، به آتش كشيد.
از  پيشپانصد سال  نزديك بهدريانوردي ايرانيان در خليج فارس، گفتني است كه 

ميالد مسيح و در دوران سلطنت داريوش اول آغاز شد. داريوش بزرگ، نخستين ناوگان 
انه سند را تا سواحل اقيانوس دريايي جهان را به وجود آورد. كشتي هاي او طول رودخ

هند و درياي عمان و خليج فارس پيمودند و سپس شبه جزيره عربستان را دور زده و تا 
فرمان  ،انتهاي درياي سرخ رسيدند. او براي نخستين بار در محل كنوني كانال سوئز

ه را داد و كشتي هايش از طريق همين ترعه به درياي مديترانه را ( نهر)كندن ترعه اي
  يافتند.

نوشته شده است: من پارسي  ،در كتيبه اي كه در محل اين كانال به دست آمده 
هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان كندن اين ترعه را داده ام از رودي كه از مصر 

پس اين جوي كنده شد چنان كه فرمان داده ام و  ،روان است به دريايي كه از پارس آيد
چنان كه خواست من بود. داريوش در اين كتيبه  ،از اين آبراه به پارسناوها آيند از مصر 
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از خليج فارس به نام دريايي كه از پارس مي آيد نام برده است و اين نخستين مدرك 
  تاريخي است كه درباره خليج فارس موجود است. 

در هر حال پس از چهار پادشاه ديگر، نوبت به داريوش سوم رسيد كه از اسكندر 
سال نابود شدند. با اين حال، احترام به  230دوني شكست خورد و هخامنشيان پس از مق

ساير اديان، بزرگ داشتن فرومانروايان شكست خورده، استخدام كارگران با پرداخت 
حقوق و بيمه و نه برده داري، استان بندي و انتصاب استانداران سالم، انتصاب فرماندهان 

داشتن بازرسان مخفي، راهسازي و سامانه پيك هاي سريع  جنگي مستقل از استانداران،
  از ويژگي هاي قابل توجه حكومت داري هخامنشيان بود. 

ساله ايرانيان  200اسكندر پس از ايران به سوي مصر رفت و مردم مصر كه از سلطه 
ر سال ناراضي بودند، او را پسر خدا لقب دادند و شهر اسكنديه را در آن جا بنا نمود. د

و سپس بدون جنگ، شهر  افتاد اسكندر مقدونيبه دست  بابلپيش از ميالد،  322
رفت و به  پارسهش به شوش پايتخت هخامنشيان را تصرف نمود. اسكندر پس از شو

  مقبره كورش اداي احترام كرد. 
، به دليل قرار گيري در حال غيرعادي و توجه به نظر تاريخ نويسانليكن به گفته برخي 
را به تالفي آتش سوزي آكروپليس آتن سوزاند. وي در شهر  پارسهافرادي ناسالم و نادان، 

را پايتخت قلمرو  آنشوش با استاتيرا دختر داريوش سوم ازدواج كرد و به بابل رفت و 
  از دنيا رفت. سالگي 32در النصربختاسكندر در همين شهر و در قصر  ساخت.خود 

  كاخ آپادانا

است. اين كاخ به دستور  بوده شاهان هخامنشيكاخ آپاداناي شوش قصر زمستاني 
 شوشپيش از ميالد در  521- 515هاي در حدود سال هخامنشيپادشاه  داريوش بزرگ

هاي آن از جنس و ستون خشتبنا نهاد شد. ديوارهاي كاخ از  يعيالمروي آثار و بقاياي 
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روازه و كاخ سرا، دكاخ داريوش واحدهاي مختلفي از جمله تاالر بار عام، حرم.سنگ است
پذيرايي و همچنين سه حياط مركزي دارد. ديوارهاي داخلي كاخ با آجر لعابدار منقوش 

اند كه بقاياي آبي مزين بوده گل نيلوفرنقش ، شير بالدار و سپاه جاويدانهاي با طرح
 .شوندهاي خارجي و داخلي نگهداري ميدر موزه آن ها ماندهجايرب

اين كاخ را از دل خاك  فرانسوي باستان شناسانميالدي، يك گروه از  1880در سال 
منتقل كردند  فرانسههاي كاخ را با اره بريدند و به ها و سرستونو ستون بيرون كشيدند

و كاخ به شكل سابقش  )1- 4(نگارهو امروزه در شوش، فقط چند زيرستون وجود دارد
  .شوندنگهداري مي موزه لوورخارج شده، اكنون در وجود ندارد. بيشتر اشيا 

  

  

  

  

  

  

  محوطه كاخ آپادانا در شوش. :1- 4نگاره

به گمان  را شوش قلعه ،فرانسوي شناسانباستانبراي سكونت  فرانسوي ژاك دمورگان
 اي تاريخي بناتپه بر روي و كاخ آپادانادر نزديكي  بسيار به خاطر حفظ آثار باستاني

  . نمود
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است و با نظارت حاج مصطفي  وسطايي قروناي داراي نقشه )1-5(نگاره اين قلعه
كاخ آپاداناي ( يداريوش هخامنشاز كاخ آمده دستدزفولي و با استفاده از آجرهاي به

 است. نقشهاحداث شده چغازنبيل خط ميخيو تعدادي از آجرهاي منقوش به  ش) شو
واقع شده و دور تا دور آن  شمال كوچك آن در سمت است كه قاعده شكلذوزنقه قلعه

  است. را راهرويي احاطه كرده و چند رديف اتاق به سمت حياط، بر گِرد آن قرار گرفته

  

  

  

  

  

  

  

  قلعه شوش در كنار محوطه كاخ آپادانا در شوش. :1- 5نگاره

ناپير  معروف ملكه توان به مجمسهها، ميهدست آمده از اين تپه ترين آثار باز مهم
 قانون حمورابي، ليوان مشهور سفالي شوش به رنگ نخودي و نقش بزكوهي و اسوستون
ماده  282نوشته شد، شامل  بابلقانون َحمورابي كه به دستور حمورابي شاه د. اشاره كر
است. ستوني كه قوانين حمورابي بر  حقوق تجارتو  حقوق مدنيو  حقوق جزادر باب 
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. متن قوانين متر ارتفاع دارد 5/2است و در حدود  بازالتروي آن حك گرديده از 
 . استنوشته شده خط ميخيرديف به  34گرداگرد اين ستون در 

ست كه در آن يك فرمانروا به اعالن ا ايقانون حمورابي نخستين سند شناخته شده
 1750- 1810( حمورابي .كندقوانين براي ملت خود اقدام مي عمومي يك مجموعه كامل

است. اين قانون  بابلششمين پادشاه اولين سلسله شاهان كشور قديم  يش از ميالد)پ
 .شامل حقوق و روابط افراد با يكديگر با تكيه بر عوامل مهم اقتصادي در آن دوران است

در  ژاك مورگانتوسط گروه اكتشافي  1901ستون حاوي قانون حمورابي در سال 
دوازدهم پيش از  قرندر  عيالم پادشاه شوتروك ناخونتا .كشف شد خوزستان، شوش
ستون مذكور د. پس از فتح بابل اين ستون را از شهر سيپ پار به كشور خود آور ،ميالد
  .شودنگهداري مي پاريس موزه لووراكنون در هم

  هنر هخامنشيان و

هنر كنده كاري، حجاري،  عبارتند از: هخامنشيان دوره شكار شدهآ جلوه هاي هنري
پيكر تراشي، فلزكاري، كاشي سازي و قالي بافي است . آثار برجا مانده عمق پيشرفت 
هنرمندان ايراني را در اين رشته هاي هنري به تصوير مي كشند. نقش برجسته هاي 

به شمار مي روند كه هر  تخت جمشيد نيز در زمره ي گنجينه ي هنر دوره هخامنشي
يك مجموعه اي از تصاوير غني و نقوش دوران هخامنشي را به نمايش مي گذارند و 

 .بر آن گوياي بسياري از آداب و رسوم رايج در دربار هخامنشي اند افزون
در نقش برجسته هاي تخت جمشيد صحنه هايي از مراسم و مناسك رايج در پايتخت 

كه عموما پيكره ي پادشاه، كانون اصلي هر صحنه است. در شاهان هخامنشي وجود دارد 
اين كنده كاري هاي زيبا كه بر دل كوه نقش بسته دسته هاي آورندگان هدايا، صحنه بار 
عام پادشاه و ديگر نقوش برجسته ي مربوط به آرامگاه به نمايش گذارده شده است . اين 
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بحر و مهارت سنگ تراشان كنده كاري كاري ها درعين حال كه همگي حكايت از ت
هر يك گوشه اي از مراسم و وقايع سياسي مذهبي آن دوران را به نيز نمايش مي  ،دارند

گذارند. ويژگي اين آثار بيشتر در آن است كه نشان مي دهد هنرمندان پيكر تراش 
روزگار هخامنشي به طور كامل در خدمت اجرا و طرح نقوش خود بوده و مجالي براي 

 .الت شخصي خود نداشتند و به عبارت ديگر، كامال مطيع به شمار مي رفتندبروز تماي
آثار فلزكاري نيز در اين دوره ، برجسته و چشمگير است. اشياء فلزي هخامنشيان 

ارابه زريني  ترين آثار مكشوفه،  بيشتر از طال، نقره و برنز ساخته مي شده است و از مهم
ارد و دو پيكره آدمي بر روي نيمكت ارابه نشسته است كه چهار اسب در جلوي آن قرار د

اند. نكته مهم در آثار فلزي اين عهد، استفاده زياد از نقوش و پيكر حيواني در ساخت 
ظروف و زيور آالت است. اين نقوش را مي توان بر روي بشقاب هاي نقره اي و طاليي به 

 .صورت جنگ شير و گاو و يا دو بزكوهي مشاهده كرد
ها به دو سر  رجسته ترين زيور آالت اين دوره دستبندهايي است كه انتهاي آنيكي از ب

شير ختم مي شود و با زيور آالت كوچك و قرص مانندي به شكل سر حيوانات و 
يان ايراني حاكي از آن است كه همگ اين آثار .ين شده استيپرندگان و نقوش هندسي تز

مفرغي عالقه داشته و بخشي از هنر خود سيمين و  ،در عهد هخامنشي به ابزارهاي زرين
 .را در اين راه به كار مي برده اند

فرش بافي از ديگر جلوه هاي بارز هنر ايراني در زمان هخامنشيان است. اين هنر به 
چندان مورد مطالعه قرار نگرفته  ،باستان سبب از بين رفتن اكثر فرش هاي ايران در عهد

جلوه اي ديگر از هنر هخامنشي  ،با كشف يك فرش شپي قرن 50بود ولي در اواخر دهه 
قرار داد. اين فرش در  روسيهسن پترزبورگ در موزه آرميتاژ  را در معرض ديد بينندگان

محلي به نام (پازيريك) كشف گرديد و بعدها به همين نام معروف شد. نوع بافت و 
منشي و نشانگر ظرافت و نقش اين قالي گوياي مهارت و تبحر هنرمندان بافنده هخا
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سنت ديرپاي بافت فرش ايران است كه قدمت آن را به دو هزار و پانصد سال و شايد 
  .مي گرداند بيشتر باز

، سرگي رودنكوتوسط  1949ترين فرش دنيا است كه در سال قديميپازيريك،  
زده در كنار اشياء باستاني ديگري در در گور يخ دره پازيريكدر  روس شناسباستان

هاي  با رنگ پشميقالي پازيريك يك قالي  .كشف شد سكاييرمانروايان يكي از ف
است.  متر 89/1در  98/1بوده و ابعاد آن  مربعاست. اين فرش چهارگوش تقريبا زنده
و  چرا در حال  آهوهايشود شامل تصوير سواركاران، هايي كه در آن ديده مينقش

 .دار دارداي گلاست و حاشيه شيرو بدن  عقاباي با سر جانوران افسانه
متوجه شباهت زياد  ،هاي آنپس از بررسي ساختار فرش و نگاره سرگي رودنكو 

شد. بيشتر پژوهشگران اين  تخت جمشيدهاي هاي اين فرش با نقش برجستهمايهنقش
قدمت  و،آزمايش راديواكتيدانند. نتايج مي مادهاو يا  هاپارتهاي ه بافتقالي را از دست

دره  .است هاي پنجم و چهارم پيش از ميالد نشان دادهقرنرا تا  دره پازيريكگورهاي 
 79ي و در در جنوب سيبري مركز( آلتايياي كوچك در شمال كوهستان پازيريك دره

 .كيلومتري مرز مغولستان) است
اين شاخه از هنر ايران باستان كه  .پيكرتراشي، ديگر جلوه هنري دوره هخامنشي است

 و پادشاهان به صورت پيكره هاي زيبايي از ،به نوعي وارث رموز تزئيني آشوربوده
  جانوراني نظير اسب، گاو، سگ، شير برجاي مانده است. 

جانوران را معموال به صورت نيمرخ نقش مي كردند و در نمايش  سنگ تراشان افراد و
صحنه ها و اتفاقات تاريخي و سياسي همواره بر بزرگ جلوه دادن شاهان خود تأكيد 
زيادي داشته اند. در آثار باقيمانده از پيكرتراشي هاي هخامنشي قدرت تجسم بخشي، 

 .مي خوردخالقيت هنري و دقت در انتخاب موضوع به خوبي به چشم 
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هنر ايران در عصر هخامنشي به پيشرفت قابل كه  در نتيجه گيري كلي مي توان گفت
، بدين صورت كه ايرانيان جلوه هاي مختلف هنري قديم را بود شدهمالحظه اي نايل 

ها تركيبي خاص با خصوصيات اصيل ايراني ساختند. سهم  جذب كرده و از آن
بخشيدن، تناسب دادن و عظمت بخشيدن به هخامنشيان دراين دوره تركيب، ظرافت 

  .شاخه هاي مختلف هنري بود به گونه اي كه آن را به اوج عظمت و شكوه خود رساند
استفاده از  افزون بر موارد ياد شده، مي توان به چيره دستي در كيمياگري به واسطه

ي دو هابند ـ پل، ساختن قنات، آسياب و رنگ ها استفاده در بناهاي تخت جمشيد
  منظوره براي آبياري و تردد نيز اشاره كرد.

در اين دوره وجود داشته ارتباطات فرهنگي يونانيان با ايران  همچنين گفتني است كه
پزشكاني از قبيل دموسوس و  يش از ميالد،پ 6 قرناز پايان است. به عنوان مثال، 

تحصيل در مكتب فيثاغورث نيز براي  .هخامنشي راه يافته بودند ركتزياس به دربا
 6 قرنزرتشت به بابل سفر كرده بود.گسانتوس نويسنده ليدي اولين شخصي است كه در 

 .از زرتشت نام برده است يش از ميالدپ 5و 
تيوپمپ مورخ يوناني دو رساله در مورد آموزه هاي  ،چهارم پيش از ميالد قرندر  

 را شاگرد مكتب مغان مزدايي نوشته است. آمپووكل از متفكران پيش از سقراط خود
كند. افالطون نيز در حين سفر به مصر مايل بود براي آگاهي از مكتب  معرفي مي

سفر را به اجرا برساند و به ارتباط  ستنامزدايي به ايران سفر كند كه به دليل جنگ نتو
   .با مجوسان فينقيه اكتفا كرد
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  سلوكيان- 1- 5
از آن هم  پسمدت و حتي چند سالي از مرگ اسكندر كه تمام آن  پسيازده سال 

به وسيله  بابلهاي جانشيني او بين سردارانش در منازعات طوالني گذشت، استان  جنگ
ان يك سردار مقدوني او به نام سلوكوس كه پدرش انتيوكوس(آنتيوخوس) هم از سردار

 پيش از ميالد).312شد، افتاد (فيليپوس (فيليپ) پدر اسكندر محسوب مي
از  اي يافته نظام سازمان فرمانده سواره ش،شوسلوكوس در زمان اسكندر پس از فتح  

به ( مادو بخشي از لرستان امروز و سرزمين او سپس استان خوزستان  .بزرگان ايراني شد
استثناي آذربايجان) را هم بر قلمرو خويش افزود. بدين گونه، دولت پادشاهي مستقلي به 

سلطنت او سلوكيان) خوانده شد و آغاز (وجود آورد كه به نام خود او دولت سلوكي 
شهر در ايران بنا شدند كه شهر صد دروازه( نزديك دامغان) 70در اين دوره  بعدها براي

  يكي از آن ها است.
انتقال ساكنان بابل به به عنوان پايتخت اين امپراتوري و  سلوكيهبا احداث شهر بزرگ  

اهميت پيشين خود را از دست داد. بقاياي اين شهر  سلوكيانآن شهر، بابل در زمان 
قابل ، بغدادكيلومتري جنوب  88، حدود عراقامروزه در استان بابل در شهر الهالل 

  است. مشاهده
يوناني  ز سلوكيان اثر مهم معماري بر جاي نمانده است جز چند ستون و خط نوشتها

ها كه با هدف  آن .توان اين آثار را به دوره اشكاني نيز نسبت داد كه البته مي
بلكه با  ،نه تنها موفق به اين كار نشدند ،كردن ايران آمده بودند (يوناني كردن)هلنيزه

و  قرنفقط توانستند دو  ،فرهنگ ايران نيز آميخته شدند و بدون داشتن پايگاه مردمي
اد ايرانيان و فرهنگ ايراني وقفه اندازند و ثروت ايران را به مقدونيه نيم در زندگي آز

   .انتقال دهند
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  اشكانيان-6-1
پرچم مقابله با سلوكيان بر افراشت  ،پيش از ميالد 250اشك اول يا ارشك كه در سال 

 دوماُرد سورنا در زمان پادشاهي  به نام رشيد سردارياز قوم پارت در خراسان بود. 
فرماندهي كرد و  امپراتوري تازه تاسيس روماشكاني، سپاه ايران را در نخستين جنگ با 

روميان را كه تا آن زمان در همه جا پيروز بودند، براي اولين بار به سختي شكست داد. 
شكستن درهم  به دليلت او شهر هك فرماندار بخش شرقي روم( كراسوس ،در اين جنگ

و بيشتر سربازانش  )بود اسپارتاكوسبه فرماندهي پيش از ميالد  71قيام بردگان در سال 
  .ان در طول تاريخ بودها از ايرانيترين شكست روميشدند كه اين، بزرگ كشته

اشكانيان مانع  ولي را فتح كند، هندو  ايران، اسكندركراسوس قصد داشت مانند 
پايتخت اشكانيان در ابتدا شهر نسا در نزديكي عشق آباد  شدند. شرق رومپيشرفت رو به 

بود ولي پس از مدتي ابتدا آن را به شهر اساك در نزديكي قوچان و بعد به شهر 
ي رود تيگريس(دجله) و در شرقا ساختن شهر تيسفون در ساحل صددروازه و سرانجام ب

  مقابل شهر سلوكيه به آن جا منتقل ساختند.
استان يا ممالك پادشاهي كوچكتر  18اشكانيان به طور ملوك الطوايفي ايران را به 

تقسيم كرده بودند و اين فرمانروايان، تاحدي نيز استقالل داشتند. در اين دوره، سه 
ان سلطنت، ريش سفيدان(سنا) و مهستان(از تركيب دو مجلس يادشده و مجلس خاند

به نوشته پيرنيا، قدرت اعيان و اشراف اشكاني در  .براي انتخاب پادشاه) وجود داشت
تاريخ ايران بي سابقه است و عضويت آن ها در مجلس مهستان بر حسب ميل شاه نبوده 

داشته اند. در مقابل، نفوذ مغان به است و به همين دليل، حتي بر اعمال شاه نظارت 
شكار يكي از تفريحات اشكانيان بود كه به خاطرآن، باغ وحش تدريج كاسته شده بود.

 هاي وسيعي در كشور ايجاد مي كردند و در آنجا، خرس، شير و پلنگ ها را نگاه مي
   .داشتند تا در هنگام ميل به شكار، به سرعت با آن ها مواجه شوند
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يان، پهلوي بود و اوستاي از بين رفته در هنگام حمله اسكندر، در زمان زبان اشكان 
درخم با ريشه يوناني بود كه  نيز، واحد پول آن ها پادشاهي بالش اول جمع آوري شد.

اين سلسله اگرچه به خوبي در برابر امپراتوري روم ايستادگي  بعدها به درهم تغيير كرد.
انحطاط دولت مركزي و شكست اردوان پنجم به  سال  به دليل 474نمود ليكن پس از 

  دست يكي از اميران پارس به نام اردشير نابود شد.
 هنر واشكانيان

از هنر اين دوره اطالعات زيادي در دست نيست و آثار مكشوفه به دليل در دسترس 
با اين حال اندك آثار موجود   .نبودن معيارهاي معتبر تاريخ گذاري، كمتر راهگشا هستند

حاكي از رهايي تدريجي هنر اين دوره از تأثير هنرهاي يوناني و رومي است. در دوره 
اشكانيان هنر ايران تا حدودي ملهم و متأثر از سنت هاي پيشين خود بود. با اين حال 
اين هنر كامالً ايراني به شمار مي رفت و اگر چه از نظر تكنيك و موضوع تا حدي دچار 

 .ملي خود را حفظ كرده بود رنگانحطاط شده بود ولي 
هنرمندان اين عهد به اقتضاي زمان، كم كم آثار هنر يوناني را كه محصول حكومت  

از خاطره ها زدودند و هنري نو و ايراني به وجود آوردند. از  ،اسكندر و جانشينان او بود
اشت جلوه هاي مهم هنري اين عهد ، هنر گچبري را مي توان نام برد كه رواج بسياري د

بهترين آثار هنري گچبري اين  .و نقوش آن تلفيقي از سبك يوناني و هخامنشي است
عهد بر روي ديوارهاي مكشوف در آشور، اوروك (در عراق) و كوچه خواجه (در سيستان) 
يافت شده است. رونق هنر گچبري بيشتر به سبب وفور گچ معدني و سهولت كار با آن 

  يني را سبب مي گشته است. يه از اين روش تزبوده كه رغبت بيشتري در استفاد
در آن روزگار مالط گچ به سهولت بر ديوار كشيده مي شد و به سرعت خود را مي 

لذا هنرمندان اشكاني به سرعت و سهولت مي توانستند سطح  .گرفت و سفت مي شد
نده را وسيعي را با نقش و نگاره هاي زنجيره اي بپوشانند. رواج اين نوع نقوش تكرار شو
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برخي مرتبط با نقوش مشابهي مي دانند كه در بافته هاي ايلياتي پارتيان چادر نشين 
 .مشاهده مي شود

در دوره اشكاني صنايع دستي نيز ترقي كرد و اين خود عامل مهمي در تجارت و 
بازرگاني با بنادر سوريه و فينيقيه بود. يكي از عمده ترين كاالهاي صادراتي زمان 

بافته هاي پارچه اي بود كه به نقش ها و تصاوير مقتبس از نقوش اساطير اشكانيان، 
هاي زري و  ايراني و يوناني مزين بود. برخي از اين پارچه ها نيز با پولك هاي نقره و نخ

  د.ين مي شينقوش زرين تز
شكل گرفته اند و مجسمه هاي  حجّـاري ها و مجسمه هاي كوچكي كه از گلِ پخته 

و به نحو ناشيانه و زمخت ساخته شده اند، نمونه هايي از آثار  نس عاجمفرغي كه از ج
اين دوره محسوب مي گردند. كوزه هاي سفالين عهد اشكاني عمدتًا داراي نقش هايي 

هنر چهره  .ها داراي اهميت هنري چنداني نمي باشند بوده اند و انواع ساده و رنگي آن
يي را اختيار كرده و تضاد با شيوه آرماني پردازي اشكانيان نيز نوعي شيوه واقع نما

يونانيان به ويژه در مسكوكات اين دوره مشهود است. به گونه اي كه در نقش روي سكه 
  .هاي اين دوره حتي به جزئيات ناچيز هم توجه شده است

هنر اشكاني، پرتو افكن تمدن هاي همجوار خود نيز گشت و بر اقوام بدوي همسايه 
روسيه جنوبي و حتي چين تاثير گذاشت. اشكانيان به نوبه خود از  خود، تا دشت هاي

هنر اين اقوام الهام گرفتند و شيوه جواهر سازي رنگارنگ و پر زرق و برق از آن زمان در 
به دليل آنكه  ،ايران رايج گشت. در مجموع بايد گفت با وجود شاخصه هاي هنري مزبور

در مدت طوالني  ،يادي به امور هنري نداشتندها توجه ز اشكاني و اطرافيان آن پادشاه
  هنر ايران به پيشرفت قابل مالحظه اي دست نيافت. ،حكومت آنان
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  ساسانيان- 7-1
ميالدي، اردشير پسر بابك پسر ساسان، مجدداً حكومت واحد و تك  224در سال

 ندر اين دوره مردم به چهار طبقه موبدان، ارتشتارا پادشاهي ايران را تشكيل داد.
(نظاميان)، دبيران ( اعضاي ادارات) و ماليات دهندگان( كشاورزان و پيشه وران) تقسيم 

  شدند.البته بردگان نيز وجود داشتند كه جز طبقات يادشده نبودند.
ساسانيان پيشينه خود را به هخامنشيان مي رساندند و از آن جا كه اردشير از خاندان 

ايرانيان قرار داد، هرچند كه ساير اديان همانند  موبدان بود، دين زرتشتي را آيين رسمي
يهود، مسيحي و بودايي نيز در كشور رواج داشت. همچنين موبدان زرتشتي به قضاوت 

  گماشته شدند و آتشكده ها يا مكان هاي مقدس احداث و توسعه يافتند.
در اين  زبان ساسانيان، پهلوي بود و شهر تيسفون را به عنوان پايتخت برگزيده بودند. 

دوره معماري ( همانند ساختن تاق خسرو يا كسري) و سپس مجسمه سازي و نقاشي 
 بود.  ان برخالف هخامنشيان، بيشتر از نوع رئاليستيايشاعتال يافتند. هنر در دوره 

هايي كه در بزرگ و برجسته داشتند. نام آتش آتشگاهايرانيان سه  ،ساسانياندر زمان 
به معناي آتش عشق واال و ويژه برزيگران  بُرزين مهرشد. يكي ها نگهداري مياين آتشگاه

بود به معناي آتش فرّ ايزدي  فَربغدومي  .خراسان جاي داشت نيشابوربود كه در نزديكي 
كه در  سپنآتشكده آذرگشسومي  گان بود.و بلندپاي موبدانو ويژه  فارسكه در كاريان 

 .)1- 6(نگارهتكاب آذربايجان قرار داشت
گنزك  يا ويژه ارتشيان بود و در شهر و محلي بنام شيز يا گَنجَك آتشكده آذرگشنسپ 

هاي ديگر است. در نوشته ا فراد نوشتهاين شهر ر ، ناممؤرخ يوناني پلوتارخ .قرار داشت
 اين ترين از همهدر شاهنامه چيچست به كار رفته و كهن و پهلوي شيچ خوانده شده

  .استهگفته شدچئچست  به آن اوستاها، در نوشته
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  در پشت درياچه تخت سليمان، تكاب. آتشكده آذرگشنسپ :1-6نگاره

ايراني اين آتشگاه بدين  هايافسانهآذرگشنسپ به معناي آتش اسب نر است. بر پايه 
با  نيمروزهنگام گشودن بهمن دژ در ه ب كيخسرواست كه اين طور ناميده شدهعلت 

روبرو شد. آنگاه آتشي بر يال  ،با جادوي خود پديد آورده بودند ديوانگي شبانه كه تير
اسب وي فرود آمد و جهان را ديگر باره روشن كرد و كيخسرو پس از پيروزي و گشودن 

، آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش و جايگاه اهورايي، به پاس اين ياوري بهمن دژ
به نام آتش اسب نر (گشسب يا گشنسب) ناميده شد. اين محل هم اكنون نام تخت 

 سليمان نام دارد.
اين شهر شده كه ممكن است محل تولد زرتشت، شهر شيز بوده باشد.  حتي گفته

، اشكانيان، هخامنشيان، مادهاباستاني در ادوار مختلف محل سكونت اقوامي مانند، 
اين محل در اوج قدرت و  يادشدههاي  بوده و در هر يك از دوران مغوالنو  ساسانيان

  .استخود بودهه تمدن زمان مربوط ب
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هاي متعددي را با آن دولت انجام به عنوان رقيب قدرتمند دولت روم، جنگ ساسانيان
يافت و زماني ايران و زماني روم  ادامه آن هاها تا پايان حكومت و اين كشمكش ندداد

ميالدي والرين تمپراتور روم را اسير كرد  260شاپور اول در سالودند. ها بفاتح اين جنگ
و اسراي رومي را وادار به ساخت پل و بنا هايي در گندي شاپور(بين دزفول و شوشتر) 
نمود. در زمان اين پادشاه، ماني(زاده همدان) با كتاب شاپورگان ظاهر شد و يك آيين 

ي را مطرح ساخت كه مانوي ها در روزهاي تركيبي از اديان زرتشتي، يهودي و مسيح
همچنين شخصي كتاب ماني را مي  يكشنبه اجتماع كرده وسرودهاي ديني مي خواندند.

خواند و ديگران با احترام گوش مي دادند. او يك كتاب نقاشي بسيار زيبا به نام ارژنگ 
عقايدش درباره  هاي بنيادين خود ووي در اين كتاب براي نشان دادن آموزش ارائه نمود..

  .تا فهم عقايد او براي پيروانش آسان باشداست استفاده كرده نقاشينظام خلقت از 
پادشاه مشهور ديگر ساسانيان، شاپور ذواالكتاف بود كه پس ازمرگ پدر و زماني كه 

در شكم مادر بود به فرمان موبد موبدان شاه شد. عنوان او به سبب سوراخ كردن  هنوز
ساله وي، كنستانتين،  70شانه هاي اعراب متجاوز بحريني بود. در دوره سلطنت 

ي(بيزانس) را تاسيس و رسماً روم را مسيحي كرد تا جنگ ها ماهيت شرقامپراتوري روم 
  ديني پيدا كنند.

دشاهان ديگر ساساني است كه به دادگري شهره بود و سرانجام بهرام گور يكي از پا
هنگام تعقيب گوري در باتالقي بين اصفهان و شيراز فرو رفت و ناپديد شد. مزدك (زاده 
نيشابور) در زمان پادشاهي قباد اول ظاهر شد و همين پادشاه بود كه قوم وحشي خزر را 

روح جاويد) به پادشاهي رسيد، فردي تارومار نمود. پس از وي، پسرش خسروانوشيروان(
علم دوست كه دستور ترجمه حكمت ارسطو و افالطون به پهلوي را داد و كليله و دمنه 

زبان پهلوي ترجمه شد.  ) بهمهتر اطبّاي پارس ه (برزوي نيز از زبان سانسكريت توسط
همچنين بازي شطرنج نيز از هند به ايران آورده شد. سلسله ساسانيان پس از كشمكش 



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

۴۴ 

 

هاي خسرو دوم يا خسروپرويز(پيروز) با سردار نيرومند ايراني بهرام چوبين و پاره كردن 
  نامه پيامبر بزرگ اسالم توسط او رو به نابودي گذاشت. 

ا بركناركرده و به قتل رساند و با مسترد كردن صليب شيرويه(ملقب به قباد) پدر ر
ساله با روم پايان داد.  27مسيح كه از بيت المقدس به غنيمت آورده شده بود، به جنگ 

وي كليه زندانيان سياسي زمان پدرش را آزاد كرد و همه برادران خود را كشت و خود 
 سهقدري آشفته بود كه ظرف  نيز در اثر بيماري طاعون مرد. پس از وي اوضاع ايران به

پادشاه بر تخت نشستند و حتي پوراندخت و آذرميدخت دختران خسروپرويز نيز 11سال 
  به پادشاهي رسيدند. 

سرانجام با آغاز پادشاهي يزدگردسوم نوه خسروپرويز، ابوبكر به خالفت رسيد و اعراب 
چندين جنگ  چادر نشين متحد شده زير پرچم اسالم توانستند پس از پيروزي در

(نزديكي كربال) و نهاوند(فتح الفتوح) سلسله طبقاتي شده و  معروف همانند قادسيه
  سال نابود نمايند. 416پردسيسه ساسانيان را پس از 

ميالدي و در زمان خالفت  652يزدگردسوم نيز پس از مدت ها در به دري در سال
راتش كشته شد. گفتني عثمان در نزديكي مرو توسط آسياباني به طمع لباس و جواه

ند، به طوري ه بودهاي پهناور بر قلمرو خويش افزودساسانيان با تصرف سرزميناست كه 
ن آكه قلمرو ساسانيان در دوره حكومت خسروپرويز به قلمرو هخامنشيان در زمان اوج 

در نهايت مقهور قدرت  ،ولي اين حكومت مقتدر و بزرگ .نزديك شده بود ،حكومت
مسلمان گرديدند و اعراب مسلمان با كمترين امكانات به ايران حمله كرده  نوظهور اعراب

   ميالدي) حكومت ساسانيان گرديدند. 651( نابوديو موفق به 
گيرشمن عواملي چون جنگ هاي مكرر به ويژه با روميان و منازعات اجتماعي و ديني 

بايد مي داند، ليكن داخلي را در نابودي سلسله بزرگ ساسانيان در عرض چند سال موثر 
  توجه داشت.تعيين كننده  اصلي و عامل به عنوان ماهيت دين اسالم،بر 
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پرشكوه و  يدوران م،تاريخ ايران پيش از اسالدوران همان طور كه مالحظه گرديد، 
باشد. از اين دوران مي رت جهاني ايرانيان به عنوان يك قدرت بزرگشهيادآور 

، همدان شاه، كازرون،كرمان ،تكاب، پاسارگاد، شوش، تخت جمشيديادگارهاي بسياري در 
ليكن  باشد.دهنده عظمت ايران در آن روزگار ميبه يادگار مانده و نشان گندي شاپور
 و لذا ريش دواندن فساد يات آشكار شده در اين دوران، نشانگر فقدان اخالقيتوجه به جز

 بسياركومتداري مي باشد، هرچند كه اين موضوع در زمان برخي پادشاهان حدر امر 
  مي شد. رنگپر

  گندي شاپور
به از «يعني » وه اندوشاهپوهر«است و اصل آن » گندشاه پوهر« خالصهگندي شاپور 

شهري  است. انطاكيه» شهر شاپور بهتر از انطاكيه «به عبارت ديگر  و» انطاكيه ، شاهپور
 . انطاكيه از شهرهاي مشهور قديمي استدر تركيه در كنار رود اورونتس (نهرالعاصي ) 

سال پيش  300در حدود  (سردار و جانشين اسكندر مقدوني) آن را سلوكوس اول و بوده
از مراكز معتبر  ه سرعتباين شهر وس نام نهاد. كنام پدرش، آنتيوه بنا كرد و ب از ميالد

  تجاري گرديد و شكوه و جاللش شهرت يافت.
ترين  و مهم ترين بزرگاز پومپيوس آن را گرفت و انطاكيه  سال پيش از ميالد، 64در  

شاپور  سپسشهرهاي آسيايي دولت روم و كرسي ايالت آسيايي امپراتوري روم گرديد. 
  اشغال و تاراج كرد و سكنه اش را به گندي شاپور منتقل نمود. اول ساساني آن را

د. دانشجويان و بو ايران ترين مركز فرهنگي بزرگ دوره ساسانيان،گندي شاپور در 
پذيرفته شدند  جاآوردند. مسيحيان نسطوري در آنبدان روي مياستادان از اكناف جهان 

 بينشمال  منشا آن،و عبراني است كه  آراميهاي زبان يكي از لهجه( و ترجمه سرياني
( پيروان  اننو افالطوني .فلسفه را به ارمغان آوردند آثار يوناني در طب و )است النهرين

جا بذر صوفي گري كاشتند. سنت طبي هندوستان،  در آن )آخرين مكتب فلسفه يونان
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به  .وريه و يونان در هم آميخت و يك مكتب درماني شكوفا را به وجود آوردايران، س
تدريس  گندي شاپورفرمان انوشيروان، آثار افالطون و ارسطو به پهلوي ترجمه شد و در 

 .شد
 تصريح بسيار دارد. به اهميت زمين ايران فرهنگي شاپور در تاريخگندي  بيمارستان

، يوناني پزشكي دانش در انتقال مركز علمي ، ايناسالمي دوره پزشكي تاريخ منابع اغلب
 دوره هاي بيمارستان . نخستيناست داشته فراواني سهم اسالم المع به و هندي ايراني

  گندي شاپور بنا شد.  بيمارستان الگوي طبق اسالمي
و  علمي از اوضاع دقيق تصويري بتوان كه نيست ما چندان تاريخي ، اطالعاتهمه با اين
شهر  اين علمي پيشينه درباره اسالمي هدور در منابع كرد. آنچه شهر عرضه اين فرهنگي

 ادعاهايي جديد نيز، بعضاً، حاوي هاي ماند. پژوهشمي افسانه به ، گاهاست آمده
  .نمايدبسيار دشوار مي اطالعات اين درستي و تشخيص و غيرمستند است ناسنجيده

شهر،  نهادن با بنيان نزما ، هم، شاپور اول(مولف معروف مصري)قفطي گزارش به
گندي  به را از قسطنطنيه حاذق طبيبان ويژه و به گوناگون هايحرفه از صاحبان جمعي

 مركزي عنوان شهر به شهرت دادند و باعث نوجوانان را آموزش گروه شاپور آورد. اين
 كه است كرده معرفي ير وياس و همراهان قيصر روم نرا والري گروه اين شدند (كه طبي

  برد). بهره ساختماني ها در كارهاي آن شاپور از مهارت
 زشكاناز پ گروهي كه است كرده نيز اشاره يعقوبيهيشواي فرقه مسيحي پ عبريابن 

 آموزش ها پيشينه گزارش در گندي شاپور پرداختند. اين بقراطي طب ترويج به يوناني
، در فردوسي گرداند. همچنينباز مي شاپور اول حكومت را در گندي شاپور به پزشكي

ر كنار را د دار ماني چوبه كه است ، نوشتهاول روزگار بهرام به ماني قتل ماجراي نقل
 ، پيشينهمعتبر بدانيم را از نظر تاريخي مطلب شهر برپا كردند. اگر اين ديوار بيمارستان

  .رودمي عقب به ميالدي سوم قرن دوم گندي شاپور تا نيمه بيمارستان فعاليت
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 نويسنده كتاب تاريخ پزشكي ايران و پزشك سفارت انگليس در دربار قاجار "الگود"اما  
كرد و  ، تأسيسذواالكتاف يا گندي شاپور را شاپور دوم مدرسه كه است اين عقيده بر

 آنجا  كه و استادان او، پزشكان نوشته به سپرد. نسطوري كليساي اولياي را به آن اداره
 دعاي ، در مراسمروزانه از آغاز خدمت پيش ،بودند ايراني و برخي يوناني برخي

 كه دانيمنمي از اين بيش كهن منابع كردند، اما از گزارشمي شركت حگاهيصب
 نام ، بهمسيحي پزشكي آورد و احتماالً براي شوش به از هند طبيبي ذواالكتاف
 ظاهراً در آن در گندي شاپور بنا كرد. تئودوروس ، كليساييتئودوسيوس يا تئودوروس

 در دوره كه است يپارس هاي از معدود كتاب وي كُنّاش كرد و كتابمي تدريس جا طب
 .شد ترجمه عربي به اسالمي

مركز افزود:  در اين يوناني هايزهگندي شاپور و نفوذ آمو ديگر بر رشد علمي دو حادثه
 در باب پاپ كه تكفيري حكم ، در پيامپراتور زنون ميالدي 489در  كه آن اول

 نسطوريوسمباني آن نخستين بار توسط  كه مسيحيتاي از شاخه( طرفداران نسطوريان
دو شخص و دو طبيعت وجود داشت:  عيسي مسيحند كه در عقيده ابر اين  و مطرح شد

 بود، مدرسه صادر كرده )»لوگوسپسر خدا يا «عت الهي و طبي» عيسى«طبيعت آدمي 
(شهر مسيحي نشين قديمي در روم شرقي يا اورفه كنوني در جنوب  رُها و پزشكي ديني

  .را بست تركيه)
(شهري در  نصيبين مركز به اين )ه به علم الهيات اشتغال دارد ي كانكس(متألّهان 

گندي شاپور  به ،جا آن و پزشكان ي تركيه كنوني در كنار رود فرات)شرقجنوب 
 بردند. در آن پناه ساساني پادشاهي به روم از قلمرو امپراتوري سان كوچيدند و بدين

بود و از هر  جهاني بود، اما گندي شاپور شهري بمĤ كامالً يوناني رُها شهري ،روزگار
 بر نوافالطونيان  ، امپراتور رومنيانوسيوستي سختگيري ديگر در پي آزاد. حادثه تعصبي

 را ترك آتن نوافالطوني حكيم داد. هفت رخ ميالدي 529در  آتن و بستن فرهنگستان



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

۴٨ 

 

 دربار انوشيروان ، بهافالطوني جمهوري با آرمان مطابق اميد ديدار پادشاهي گفتند و به
 .آوردند روي

آثار  كوشيد و گويا خود از تلفيق و هندي يوناني متون و ترجمه در گردآوري انوشيروان
و  ايراني پزشكان ، رئيسحكيم برزويه كرد . وي تأليف در پزشكي كتابي و هندي يوناني

 پزشكي هاي كتاب برخي آوريجمع گندي شاپور، را براي بيمارستان و مدرسه سرپرست
گندي شاپور  به هندي طب تدريس بُذ را براي نام به هندي هند فرستاد و پزشكي به

گندي  از پزشكان ، گروهيدستور وي ، بهانوشيروان پادشاهي بيستم فراخواند. در سال
 ذكر نام ، ضمنپرداختند. قفطي پزشكي موضوعات در باره بحث شاپور گرد آمدند و به

شد. از مي و ضبط ها ثبت آن مناظرات كه است ، نوشتهانجمن اين از اعضاي چند تن
  . است داشته دسترسي مناظرات اين عربي ترجمه به آيد كهبرمي چنين وي لحن

و  است هبود علمي شكوفايي در اوج انوشيروان ر پادشاهيروزگا ، گندي شاپور بهدر واقع
بخشي به گردآوري  در گندي شاپور، .ابت داشته استريه مصر رقدبا مدرسه اسكن

است. در ها اختصاص داشته هاي درمان آنهاي دريانوردان و راهاطالعات درباره بيماري
شد، همواره پزشكاني با سفرهاي دريايي اكتشافي كه در زمان هخامنشيان انجام مي

ي دريانوردان را بر عهده هاي بهداشتهاي دريايي همراه بودند كه وظيفه مراقبتكاروان
  اند. داشته

نوعي  هرمزو بندر  سيرافدر بندر  ساسانياست كه در دوران  آمدهت دينكردر كتاب 
موزش و پرورش افسران به آوجود داشته كه  دانشكده افسري به نام ناوارتشتارستان

زبان پهلوي ه جموعه اي است بزرگ بت، مدينكر ه است.پرداختايران مي نيروي دريايي
  ،آداب ،اصول ،قواعده نبغ شامل اطالعات مربوط بتاليف آذرفر به كلمه169000داراي 
پايان ه نهم ميالدي ب قرندر اواخر  آنتاليف  كهتاريخ و ادبيات زرتشتي  ،روايات ،رسوم

   .رسيده است
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  هنر ساسانيان و
هنر ايران در روزگار ساسانيان معجوني است از جلوه هاي هنر شرقي قديم و وارث  

ر عهد ساسانيان هنر ايراني به اوج پيشرفت خود د .تمدن هاي هخامنشي و اشكاني
رسيد و اگر چه از جريانات خارجي همچون يونان و روم تأثير پذيرفت ولي اين هنرها را 
بر اساس سنن محلي تغيير داد. در اين دوره براي تزئينات كاخ ها و ابنيه ها از عوامل 

ش برجسته استفاده مي مختلفي چون موزائيك كاري، نقاشي روي ديوار، گچ بري و نق
  شد كه هر يك از تجليات خاص عهد ساساني محسوب مي شدند. 

همچنين هنر گچ كاري و گچ بري اهميت زيادي يافت. هنرمندان آن روزگار ديوارهاي 
مي كردند. در  را تزئين  آن هاآجري و سنگي را با اليه اي از گچ مي پوشاندند و گاه 

ات گچ بري شده قاب مي ساختند و به تعداد زياد، ضي مواقع نيز هنرمندان از قطعبع
  .قطعاتي شبيه هم به وجود مي آوردند

نقوش اين گچبري ها عبارت بودند از نقوش مختلف گياهي، حيواني، انساني و نقوش 
 .هندسي و گاه تصوير و صحنه اي از شكارگاه كه بقايايي از اين آثار باقي مانده است

در  آن هاز بسيار حائز اهميت است كه تعداد زيادي از نقش برجسته هاي اين دوره ني
مركز اصلي اين سلسله يعني استان فارسي واقع شده اند و برخي نيز در مناطق ديگر از 

 .جمله طاق بستان كرمانشاه وجود دارند
ترين نقش برجسته ساساني در فيروز آباد است صحنه اي از پيروزي اردشير اول  بزرگ

آنچه در مورد نقش برجسته ساساني تازگي  .ه اشكاني نشان مي دهدرا بر آخرين پادشا
ها است. بسياري از اين نقش برجسته ها  دارد بزرگي و وسعت و همچنين تعداد زياد آن

بر دو مضمون عمده محدود مي شوند كه هر دو نيز از دوره اردشير اول متداول شده اند، 
بر مي   در است كه عمدتاً اهورامزدا را  يكي اعطاي مقام شاهي از جانب يك مقام رباني

  گيرد و ديگر صحنه اي از پيروزي شاه بر دشمنانش. 
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اي طاق بستان صحنه هايي از شكار خوك وحشي نيز مشاهده مي در نقش برجسته ه
سته هاي طاق بستان تصاوير و شواهدي گويا از نحوه زندگي و آيين هاي جشود. نقش بر

وسايل مورد استفاده آن روزگار و حتي نوع لباس و نقش و  درباري مي باشند كه لوازم و
قالي بافي از ديگر  .نگارهاي پارچه و زيور آالت به دقيق ترين وجه به نمايش درآمده اند

 .جلوه هاي هنري مهم عهد ساسانيان است كه در اين دوره رواج زيادي داشته است
زرين و سيمين بافته و با   هاي ابريشمي و فرش بهارستان در كاخ تيسفون كه با نخ

نقطه عطف هنر قالي بافي آن دوره و اوجه هنر  ،هزاران قطعه جواهر مرصّع مي باشد
قالي بافي در ايران باستان به شمار مي رود. نقوش و قالي هاي اين دوره مملو از تصاوير 

بافته انتزاعي و هندسي از گل و گياه و حيوانات و پرندگان است. از مضامين عمده اين 
ها، نقش باغ و صحنه هاي شكار است و ظاهراً قالي هاي باغ نما آنقدر محبوب و مورد 

 .ها آرايش مي كرده اند عالقه شاهان بود كه حتي باغ ها را به تقليد از آن
بافت پارچه هاي ابريشمي نيز در اين دوره رواج فراوان يافت و اين بيشتر از آن ناشي 

ترين  ترين تهيه كننده ابريشم) و روم (بزرگ زرگ(بچين  مي شد كه ايران بر سر راه
مصرف كننده آن) قرار داشت و مسير انتقال ابريشم كه بعدها به جاده ابريشم معروف 

 .از ايران مي گذشت ،شد
هنر فلز كاري و ساخت لوازم تزئيني فلزي نيز در روزگار ساسانيان رونق داشت و در  

نقوش مشابهي از صحنه    ،ب، جام، گلدان و زيور آالتآثار فلزي اين دوره همچون بشقا
ها و  هاي شكار، جلوس شاه، اعطاي منصب و همچون تصاوير زيبايي از پرندگان، گل

به ويژه  ،حيات افسانه اي مشاهده مي شود. نقاشي از ديگر هنرهاي مهم اين عصر است
ه سازي، حكاكي روي كه ماني آن را توسعه فراواني بخشيد. طال كاري، برنز كاري، شيش

سنگ و نگين هاي نقاشي دار و سكه سازي از ديگر شاخه هاي مهم هنر ساساني مي 
  باشند كه جملگي اوج درخشندگي هنر ايران در اين عهد را به نمايش مي گذارند. 
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سال حكومت شاهان اين سلسله جلوه اي از وحدت را در  416هنر ساساني در طي 
گرچه عناصر هنرهاي ديگر كشورها و  ،ورد. در اين هنرعين تنوع و كثرت آن پديد آ

حتي هنر رومي به چشم مي خورد اما هويت مستقل آن حفظ شده است. از اين روست 
افزون بر  .كه مي توان انسجام و همگوني آشكاري را در تمامي آثار اين دوره مشاهده كرد

پل هاي كماني،  كده ها،آتش دژهاي بلند و مستحكم، موارد ياد شده، مي توان به ساخت
  .كه در ذيل نمونه اي از آن ها آورده شده اند ها نيز اشاره كردبند ـ پلانواع آسياب و 

  تدژ شاپورخواس

 آبادخرماي تاريخي در مركز شهر قلعه ،)1-7(نگارهاالفالكفَلَك يا قلعه تدژ شاپورخواس
 اين شود.االفالك با نام قلعه دوازده برجي هم شناخته مياست. فلك استان لرستاندر 

آباد قرار گرفته و و در نزديكي رودخانه خرم آبادخرماي مشرف به شهر قلعه  بر فراز تپه
  .آباد استگيرترين اثر تاريخي و گردشگري درون شهر خرمچشم

ساختند كه  شاپورخواستساسانيان شهري با نام  .استي ساسان اين بنا مربوط به دوره 
ي به جاي آن بنا گرديد. كنون آبادخرمهفتم هجري  قرنبعدها ويران شد و در حدود 

نام  ضبط  اين به بعد با قاجاراز دوره  ،عناي سپهر سپهران استاالفالك در لغت به مفلك
  است.  شده

به عنوان مقر  ،چهارم هجري قمري قرناين قلعه به لحاظ موقعيت استراتژيكي خود در 
همچنين خزانه حكومتي خاندان  .در آمد آل بويهدر زمان  گنجورو  آل حسنويهحكومت 
در دوره  لرستانو واليان  اتابكان لر كوچكچهارم هجري و مقر حكومتي  قرنبدر در 
از  ،اول و دوم پهلويو سرانجام پادگان نظامي و زندان سياسي در دوران  قاجارتا  صفويه
  د.شوميترين كاربردهاي قلعه در گذشته محسوب  مهم
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  دژ شاپورخواست، خرم آباد. :1- 7نگاره

  آتشكده فيروزآباد 

ين پادشاه آخر اردوان پنجم پس از شكستكاخ اردشير بابكان يا آتشكده فيروزآباد 
ميالدي ساخته شد.  3 قرندر  ساساني سلسلهگذار بنيان ر بابكاناردشيبه دست  اشكاني

بري قسمت باالي سال گچ 1800اين كاخ داراي تاالرهاي تو در تو است و با گذشت 
  است. همچنان سالم مانده ديوارهاي داخلي آن

 ) و1- 8(نگاره در ضلع شرقي كاخ، چهار ساختمان گنبدي شكل عظيم وجود دارد
  اي به قطر يك متر باز است.قسمتي از نوك سقف گنبدها در دايره
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  .فارس آتشكده فيروزآباد نمايي از :1- 8نگاره

جوشد و استخري اك مياي زالل از دل خدر ضلع شمالي خارج از ديوار كاخ نيز چشمه
. نهري از كنار ديوار شرقي كاخ )1-9(نگاره استطبيعي جلوي اين چشمه به وجود آمده

است. كمي باالتر از كاخ كند كه موجب آباداني شهر گور و كاخ ساساني بودهعبور مي
آتشداني براي مراسم مذهبي وجود دارد. وجود چهار عنصر طبيعي آب، باد، خاك و آتش 

  .است اي به اين منطقه دادهويژه زامتيا

  

  

  

  

  فارس. آتشكده فيروزآبادنمايي از استخر طبيعي كنار  :1- 9نگاره
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اند كه معرب آن ناميده فيروزآباد كنوني را در عهد باستان اردشير كوره و شهر گور مي
جور گرديده است. اين شهر در روزگاران گذشته يعني عهد شاهنشاهي ساساني و 

ستين اسالم، مركز كوره اردشير و يكي از پنج ناحية معروف پارس را تشكيل هاي نخقرن
چون  ،چهارم هجري قرننويس گفته مقديسي تاريخه ش بنا بي انام كنون .داده است مي

يعني به شهر » ملك به گور رفت«آيند امير عضدالدوله ديلمي نبوده كه بگويند: خوش
ظاهراً اين نام از نام فيروز نياي انوشيروان گرفته گور رفت، به فيروزآباد تبديل گرديد و 

  .گذشته است شده است. راه شيراز به بندر باستاني سيراف از همين شهر مي

  وآسياب هاي آبي دزفول پل قديم

قديمي  است و سابقه قرن 17با بيش از  دزفولترين اثر تاريخي مهم دزفول، پل قديم
به دستور  ،سال پيش 1750اين پل در حدود . )1- 10(نگاره جهان است فعال ترين پل

ساخته شد و به  دزت ده ها هزار اسير رومي بر روي رود دسه ساساني و ب شاپور اول
دهانه است و آب  14همين دليل اين پل به پل رومي نيز مشهور است. اين پل داراي 

بنا شده و رودخانه دز از زير آن عبور مي كند، پل قديم دزفول از سنگ ساروج و آهك 
  .صفويان و پهلوي بازسازي شده است در دوران حكومت عضدالدوله ديلمي،

  

  

  و بخش جديد آن كه در اثر جنگ تحميلي ويران شد.  دزفول پل قديمنمايي از  :1-10نگاره

دزپل يا دژپل را در گويش بومي دزفيل و دسفيل گويند و عربي شده آن دزفول است. 
براي  )،بر روي رود دز(همزمان با ساختن پل در كنار آن  و دزفول در زمان ساسانيان
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ندي شاپور) و شوشتر بنيان نهاده شد. دژ به گپديد آوردن پيوند ميان پايتخت تازه (
آيد كه نام دزفول يا دزفيل از نام دژ باشد و چنين برميمعني سنگر و سكوي ديدباني مي

هاي آبي دزفول در كنار پل يابس. بخشي از آاستساخته شده در كنار پل گرفته شده
  د. انساخته شده )1- 11(نگاره ومرا لكنگسنگ روي  و برقديم 

  

  

  

  .دزفول پل قديمنمايي از كنگلومرا در رودخانه دز در كنار  :1-11نگاره

بوده كه پل  ا هميندر ارتباط ب) 1-12(نگاره هاي آبي دزفول  يشينه تاريخي آسيابپ
ها كه در سه بخش از به دوره ساسانيان باز مي گردد اما عمده آثار موجود از آسياب

  .باز مي گردد قاجاريهبه دوره تاريخي صفويه و  ،رودخانه موجود است

  

  

  

  

  

  .در دزفولنمايي از آسياب هاي آبي متروكه در رودخانه دز  :1-12نگاره
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  سالسل دژ

هاي مفصل و متعدد و  است بسيار بزرگ كه داراي حياط دژيقلعه سالسل شوشتر 
نقاره و  قورخانهو  هاباغچهو  هابرجو  هاشبستانو  هاحمامو  هاطويلهو  هاسربازخانه

 خندقو  حصاربزرگ و  هايحوضمتعدد و  هايقاپيو  زخانهآشپو  حرم خانهو  خانه
هاي زير زميني،  اند و جز اتاقهاي آن تخريب شده اكنون تمامي عمارت .است بوده

است. متون تاريخي از وجود آن در چيزي از آن نمانده داريونهاي  و تونل ها شوادان
  است. سال پيش آباد بوده 50كنند و قلعه تا حدود حكايت مي هخامنشيانزمان 

 بوده داريونداشته، مركز كنترل نهر  شوشترجز نقش دفاعي كه از شهر ه اين قلعه ب
هاي باقيمانده چشمگير ، بخش)1-13(نگاره وجود تخريب قسمت عمده اين قلعه . بااست

قلعه سالسل كه برخي نام سالسل را مربوط به شخصي بنام ابي د. و بسيار ديدني هستن
دانسته اند و  ،كردهقلعه را تعمير و مرمت  زندگي مي كرد و 4 قرنسالسل بوده كه در 

هايي كه به صورت زنجير به  ي از قايقمعبرخي نيز وجه تسميه سالسل را مربوط به ج
   .دانسته اند ،هم متصل شده

  

  

  

  

  .شوشتر نمايي از بخش هاي ويرانه قلعه سالسل :1-13نگاره
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  يا شاپوري بند ميزان

كه تا امروز  ساسانيان مربوط به دوره و است در شوشتر سدي )1- 14(نگاره بند ميزان
اين سد،  دهندساساني نسبت مي شاپور اولپابرجاست. ساختن بند ميزان شوشتر را به 

كند. رود تقسيم مي شطيطو  گرگربين رودهاي  4و  2هاي  را به نسبت كارونآب 
ند. مصالح ده ارا چهاردانگه هم خوان شطيطا دودانگه يا مسرقان نيز گويند و رود ر گرگر

هستند. شكسته شدن  ساروجكار رفته در بند ميزان سنگ تراشيده شده شوشتر و ه ب
 ر،هاي آبي شوشتسازههمراه ديگر به آن و پابرجا بودن شوشتر نابوديمنزله ه اين سد ب

  است. دهش شوشتر بمياناهزار هكتار دشت 40آبياري  سبب

  

  

  

  نمايي از دهانه هاي بند ميزان در شمال شوشتر. :1-14نگاره

اي است جدا كه دهانه ،ها ترين آن تشكيل شده كه مهم هاي متعددي اين بند از دهانه
بيشتر از  گرگردبي  به گونه اي كه اگر ،رودخانه را انجام مي دهد تنظيم آب دو شاخه

اين خود از  عكس وبرمي دهد و  انتقال شطيطآن را به شاخه  ،يك سوم باشد
كه گفته مي شود توسط والرين امپراتور روم و ساير  اين بند است معماريشاهكارهاي 

  ميالدي ساخته شده است.  260اسيرشدگان جنگ اپودا در سال
است كه آسياب  بشر ژرف شده توسط ي قديمي و گر، در واقع داراي يك بستررود گر

  )، در بخش شمالي آن ساخته شده اند.1- 15هاي آبي مشهور شوشتر (نگاره
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  شوشتر در رود گرگر . آسياب هاي آبينمايي از  :1-15نگاره

  بندشادروان -پل

يزان و بر روي رودشطيط، كيلومتري غرب بند م 5/1در  )،1-16(نگارهبندشادروان - پل
ساخته شد تا ضمن ايجاد پل، آب ورودي به نهر  ساساني شاپور اولاين سازه به دستور
  شطيط را فراهم سازد.  در جنوب رود ،دست كند داريون

  

  

  

  

  

  .ي شوشترغربشطيط در شمال  بندشادروان بر روي رود -پلنمايي از  :1- 16نگاره
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شود و دوباره به جدا مي شطيطكه از رود  شوشتراست در  )1-17(نگارهداريون نهري
 داريوش هخامنشيگردد. اين نهر داريوش يا دارا نيز نام دارد و در زمان آن ملحق مي
  .حفر شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .رودشطيط در شمال شوشتر نمايي از ورودي نهر داريون در جنوب :1-17نگاره
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 كاله فرنگي شوشتر

ضلعي در كنار رود شطيط است كه بر  8بقاياي برج  ،)1-18(نگارهكاله فرنگي شوشتر
مردم شوشتر اين بنا را كاله است. فراز تپه كوتاهي مشرف به بند ميزان ساخته شده

نامند كه ديدگاه قيصر روم يا شاپور ساساني بر پهنه رودخانه و نظارت بر كار فرنگي مي
است، بنا به نظريه ديگري از اين برج بر مقدار و شدت جريان رودخانه كارگران بوده

  . استشدهنظارت مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كاله فرنگي شوشترنمايي از برج  :1-18نگاره
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  موسيقي يان وساسان

. در اين دوره است وره حكومت ساسانياندر تاريخ ايران، ددرخشان ترين دوره موسيقي 
قدرت متمركز به جاي قدرت هاي پراكنده در ايران حاكميت يافت و با تمركز قدرت و 

ويژه ه جذب تدريجي ارباب هنر به دربار، زمينه رشد، پيشرفت و پرورش هنرمندان، ب
تنها نام مشاهير هنري دوره  ،طوري در تاريخ ايران آمدهآن ن فراهم آمد. موسيقي دانا

  ، حتي نامي هم در بين نيست.پيشو از مشاهير دوره هاي است ساساني باقي مانده 
به ي به وجود نوابغ علوم و هنر در ايران تا پيش از اين برختا  اين موضوع سبب شده

نها افرادي كه داراي استعداد نظامي و اقتصادي و ايرانيان قديم را ت ديده ترديد بنگرند
تدريج ه ، مردم نيز ب انبا تشويق و حمايت دربار ساساني از موسيقيدان .شناسندببودند، 

طوري كه در اين دوره موسيقيدانان از رفاه و احترام ه عالقمند به موسيقي شدند، ب
  بسياري برخوردار بودند.

قبيل باربد، نكيسا، بامشاد و رامتين نيز از همان زمان ان بزرگ ايراني از اننام موسيقيد 
همچنين نام بسياري از الحان سازنده موسيقي و سازهاي  ،براي ما به يادگار مانده است

آن زمان. رواج موسيقي در عصر ساساني با نام اردشير بابكان تداعي مي شود. اردشير 
ميالدي)، نظام طبقاتي  226-241بابكان طي سلطنت خود كه كمتر از بيست سال بود(

  ان را پايه گذاشت. مردم و هم چنين موسيقيدان
طبقات متوسط و گاهي حتي  جزباز  در اين زمان خنياگران و رامشگران كه از دير 

پست جامعه بودند، به سطح درباريان ترقي داده شدند. او درباريان را به هفت طبقه 
پنجم محسوب مي شدند. آرتور تقسيم كرده بود كه موسيقي دانان در طبقه 

 پژوهش هايكه درباره تمدن ايران در عهد ساساني  دانماركيكريستينسن مستشرق 
در زمان حكومت ساسانيان و "زيادي انجام داده است با تحسين و تعجب مي نويسد: 
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 "ه دولت بودند.تب، خنياگران(نوازندگان و سازندگان) در رديف مامورين عالي رراردشي
موسيقي در ايران قديم، رونق بالنسبه كامل "اس اقبال آشتياني مي نويسد: عالمه عب

 درگاهداشته است. اردشير بابكان موسس سلسله ساساني در موقعي كه درباريان و اعيان 
خود را به طبقات ممتاز تقسيم مي نمود، مطربان و مغنيان را طبقه مخصوصي قرار داد و 

   "وسط اعطا فرمود.در ميان طبقات ايشان را مقامي مت
بهرام گور پانزدهمين پادشاه ساساني بود، او در نوجواني با فرهنگ و ادب و هنر 

از يادگيري علوم و  پسكشورهاي ديگر آشنا شد و طبق رسم اشراف زادگان آن زمان، 
بهرام مردي جنگاور بود كه بي اندازه به موسيقي عالقه  .فنون مختلف، موسيقي آموخت

از نشستن به تخت پادشاهي اولين كاري كه كرد رسيدگي به  پسكه  طوريه داشت. ب
را از لحاظ مقام و رتبه باالتر  انوضع موسيقي دانان و تامين رفاه آن ها بود. او موسيقيدان

برد و گروهي از آن ها را به طبقه اول برنشاند. جانشينان بهرام تا انوشيروان نيز اين رسم 
  را برپا داشتند. 

ام گور به موسيقي به حدي بود كه هنرمندان بزرگ را با مطربان برابر مي عالقه بهر
نشاند و به دلخواه خود تعيين رتبه مي كرد. تا جايي كه اسباب ناخشنودي عده اي را 
فراهم مي ساخت! او هر كس را كه مايه خوشنودي خود مي ديد برتر مي نشاند. 

بهرام گور "آورده است كه:  "لفرسغرراالخبار ملوك ا"ابومنصور ثعالبي صاحب كتاب
چهارصد نوازنده را از هند به ايران خواند و اين هنرمندان را بر ساير طبقات مقدم شمرد. 
اين هنرمندان به نام لولي يا سوري ناميده مي شدند. آنان شوخ و ظريف بودند و در هر 

   .)1380وادي،(جكوي و برزن، شهر و روستا براي مردم ساز مي نواختند و مي خواندند
سعودي نام آالت موسيقي ايرانيان را چنين آورده است: عود، ناي، تنبور، مزمار و م

بردند كه هفت تار چنگ، و گويد مردم خراسان بيشتر آلتي را در موسيقي به كار مي
تر خواندند، اما مردم ري و طبرستان و ديلم تنبور را دوستداشت، و آن را رنگ (رنج) مي
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رس مقدم بر ساير آالت بوده است. شكارگاه خسرو در طاق اين آلت نزد همه فداشتند و ا
بستان ظاهراّ حاكي از اين است كه در آن عصر چنگ آلت درجه اول موسيقي ساساني 

كه مطابق آثار آن عصر مسلما در عهد پرويز وجود داشته  بوده است. اما آالت ديگر،
  .شيپور و تنبور و ناي عبارتند از:

از  عده كثيري از آالت موسيقي در رساله پهلوي خسرو و غالمش مسطور است، نام
جمله عود هندي موسوم به ون و عود متداول موسوم به دار، و بربط (بربود) و چنگ و 

و طبل كوچكي موسوم به ني موسوم به مارتمبور و سنتور موسوم به كنّار و ناي و قره
  .دمبلگ بوده است

اند. ران و ترانه سازان در دربار خسرو پرويز سركش و باريد بودهترين رامشگ معروف
آنچه از احوال اين دو استاد به ما رسيده، مأخوذ از خداي نامك نيست، بلكه از بعضي 
كتب عاميانه اواخر عهد ساساني نقل شده است. تفصيلي كه در كتاب فردوسي و ثعالبي 

سركش در آغاز حائز مقام اول بود و براي حفظ  آميز است. گويندآي افسانهآمده، تا اندازه
از  كه رامشگري جوان و بنابر قول ثعالبي از مردم مرو بود، پايگاه خود، پيوسته باربد را،

اي كرد و آواز خويش را به گوش خسرو داشت. اما باربد حيلهحضور شاهنشاه دور مي
  .رسانيد و از آن پس مقرب شد
دهند. در واقع هاي موسيقي ايران را به باربد نسبت مياهروايات موجود اختراع دستگ

ولي محل ترديد نيست كه اين آهنگساز  اين مقامات پيش از باربد هم وجود داشته،
سزايي در موسيقي ساساني كرده است. ثعالبي گويد، باربد در مالقات اول ه بزرگ تأثير ب
فرخار را به سمع او رسانيد،  پرتوايآفريد را براي خسرو خواند، بعد دستان دستان يزدان

  بخشد، پس از آنبخشيد كه توانگري از پس درويشي ميكه همان شادماني را مي
كه شنوندگان از آهنگ زارزار ساز او و از  چنان اندر سبز را خواند و نواخت، دستان سبز
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بد در اين زير و بم سرود او مجذوب و مبهوت شدند. به گفته فردوسي سه دستاني كه بار
  .دادآفريد، پيكارگرد و سبز در سبز بود محل خواند و نواخت،

در برهان قاطع نام سي لحني كه باربد براي بزم خسرو پرويز ساخته، مسطور است و با 
ها در خسرو و شيرين نظامي نيز ضبط است. ثعالبي اختراع  مختصر اختالفي نام آن

در اين زمان هم مطربان در بزم ملوك و ساير  خسروانيان را به باربد نسبت داده و گويد:
شده است. عوفي از نوازند. در واقع كلمه خسرواني بر يك دستان اطالق نميمردمان مي

است كه » دستگاه شاهانه«نواي خسرواني نام برده است و ظاهراّ مرادش همان هفت 
  .ناميده است» الطرق الملوكيه«مسعودي آن را 

كه هر روز  دستان ساخته بود. چنان 360باربد براي بزم خسرو  مطابق روايتي ديگر،
رفت و ديگران براي استادان فن قانون مطلق به شمار مي ينواخت و به قولدستاني نو مي

  .چين خرمن ذوق او بودندهمه خوشه
د مركب از هفت خسرواني و بهاي موسيقي منسوب به باردستگاه بنابر آنچه گذشت،

كه با ايام هفته و سي روز ماه و سيصد و شصت روز سال  دستان بوده، 360سي لحن و 
در ديوان منوچهري و بسي از نويسندگان ايران اسامي  .ساسانيان تناسب داشته است
كه آيا  نمي شودمعلوم  آن هاولي از هيچ يك  بينيم،بسيار از آوازهاي موسيقي مي

. يزدان آفريد ظاهراّ سرود ديني دستان 360مقصود يكي از سي لحن است يا يكي از 
  بوده است. 

پنجم ميالدي به  قرنكرده كه از ها حوادث تاريخ قديم ايران را بيان ميبعضي از دستان
يكي از اين  .انددادهها نشان مي بعد، ساسانيان عالقه بسيار به ذكر و يادآوري آن

  مثال آن. اديگري كين سياوش  و  سرودهاي حماسي كين ايرج نام داشته،
مثل باغ شيرين،  هاي ديگر در وصف قدرت و ثروت خسرو پرويز بوده استدستان

اي ديگر در هاقديس، هفت گنج. دستانتاورنگيگ (اورنگي، يعني سرود تخت) تخت 
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هاي فصول مختلف، خاصه در تهنيت مقدم بهار و مناظر طبيعت و مسرات وصف جشن
گ (نوروز بزرگ)، سروستان، آرايشناي خورشيد از قبيل: نوروزاي وزر حيات بوده است،

(آرايش خورشيد)، ماه ابر كوهان (ماه باالي كوهسار)، نوش لبينان (نوش لبان) و غيره. 
 12نام يكي از آوازها بوده و امروز هم يكي از » راست«در اصطالح موسيقي آن زمان 

   .دستگاه موسيقي ايران و عرب به همين اسم موسوم است
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 ظهور دين مبين اسالم  - 1- 8

سالم شدن و از آفات رهايي  ،آنمعني لغوي  و است سلم ريشهاز  زبان عربياسالم در 
يعني كسي كه خدا را  ن)مسلما يپارسبا توجه به معني اسالم، مسلم (در  .يافتن است

 دينيسالم، ا .كندپرستد و اختيار خود را تسليم امر و نهي او ميخالصانه و بي ريا مي

را  قرآن، خداوندند كه عقيده ااين  مسلمانان بر است. هاي ابراهيميدينو از  يكتاپرستانه
 فرستاده فرو (ص)محمدحضرت  راي آخرين پيامبر ياب جبرئيله نام ب ايفرشتهاز طريق 

، موسي، ابراهيمكننده ايمان توحيدي خالص را اعاده (ص)محمدحضرت مسلمانان  است.
 است. ترين آيين الهيو معتقدند كه اسالم كاملدانند و ديگر پيامبران مي عيسي

 بزرگ دين پيامبربنيانگذار و  (ص)،بوالقاسم محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن هاشما
با تحمل سختي هاي بسيار،  سال 23ند و ظرف شدمبعوث سالگي  40اسالم، در سن 

 شان حضرت خديجهبزرگوار ياري حضرت علي(ع)، همسر دين رحمت و برادري را به
مردم عرضه داشتند، هرچند كه حتي مورد كج فهمي بسياري به  و اصحابشان كبري(ع)

و چند روزي،  ندشد بيمار، حجة الوداعچند ماه پس از  (ص)محمدحضرت  نيز واقع شد.
 ند.از سردرد و ضعف رنج برد

د، نتوانست از خانه بيرون روو نمي ندسخت بيمار بود حضرتاي كه در روز دوشنبه 
 صفر 28در  ايشان ،در همان روز و با مسلمانان نماز خواند پدر عايشه ام المومنين ابوبكر

اتحاد  (ص) و بامحمدحضرت ت لرحس از پ. به ملكوت اعلي پيوستندسالگي  63در 
براي تصدي مقام  هو ابوعبيده بن جراح، را عمرسازي زمينه وسيلهميان مهاجران به 

 علي بن ابي امام در دفاع از منذر بن ارقمد. هر چند ش، هموار ابوبكرخالفت توسط 
 باعث شد تا سرانجام، در حالي كه بني هاشمسخن راند، ولي عدم حضور  (ع)طالب

كار را تمام كرده  سقيفهاهل  ند،، به تغسيل و تدفين ايشان مشغول بود(ع) علي  حضرت
  هاي بيعت با ابوبكر شود، جلوگيري كنند.ه موجب سستي پايهو از هر عملي ك
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را » اميرالمومنين«به خالفت رسيد و نخستين كسي بود كه لقب  عمر ابوبكر، پس از
 ام كلثوم، با (ص) محمدحضرت  رحلتوي، در سال هفتم پس از  .براي خود برگزيد

عمر بن خطاب، در طول ده سال خالفت خود، زندگي  .ازدواج كردحضرت علي(ع) دختر 
  اي داشت و از تجمل گرايي سخت متنفر بود.اقتصادي ساده

به عنوان  .از جمله خصوصيات عمر بن خطاب سختگيري او در مورد غير عرب بود 
بيت وي دستور داده بود كه سهم  ،است نابع اهل سنت ذكر شدهمثال چنانچه در م

و نيز اگر مرد عرب از عجم زن گرفت و  ها برابر سهم بردگانِ عرب باشدغير عرب المال
ش اي از اين ازدواج به دنيا آمد، چنانچه آن بچه در بالد عرب به دنيا بيايد از پدربچه

  .برداز پدرش ارث نمي ،برد و اگر در سرزمين غير عرب به دنيا بيايدارث مي
يروز پابولؤلؤ يا فيروز يا  .كشته شود پيروز نهاونديتوسط يك ايراني به نام سرانجام او  

بود و از سخت گيرهاي وي به عمر شكايت برد كه بي  هه حاكم بصرمغيرة بن شعبغالم 
خرين روزهاي عمر خود، آعمر، در  را به قتل رساند. خود عمرر نتيجه د و حاصل ماند

شش تن از صحابه را مامور نمود تا در مدت سه روز خليفه سوم را تعيين كنند. اين 
، عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، (ع)علي بن ابيطالب :شش تن، عبارت بودند از

  .وقاصابي سعد بنو  طلحة بن عبيد اللّه، مزبير بن عوا
عمر چنين دستور داد كه: اگر چهار نفر نظري دادند و دو نفر مخالف شدند، آن دو نفر  

را گردن بزن و اگر سه نفر توافق كردند و سه نفر مخالفت نمودند، سه نفري كه عبد 
الرحمان در ميان ايشان نيست، گردن بزن و اگر سه روز گذشت و بر كسي توافق حاصل 

در اين سه روز مذاكرات زيادي انجام شد و سرانجام  .شان را گردن بزننكردند، همه اي
بخشش فراوان عثمان از  عبدالرحمن، عثمان را انتخاب كرد و عثمان، به خالفت رسيد.

بيت المال به خويشاوندانش كه پيشاپيش توسط خليفه دوم پيش بيني شده بود و مال 
  رود. ار مياز علل طغيان مردم عليه او به شم اندوزي او،
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، بي تابي مردم در برافكندن عثمان از خالفت (ع)طالب علي بن ابيبر اين داليل،  افزون
پس از كشته شدن عثمان به دست  د.ستندانمي را دليل ديگري بر قتل عثمان

بود. در اين ميان  طلحهو  (ع)عليحضرت كوفه و بصره، نظرها بر  ،شورشياني از مصر
 حضرت بر خالفتاهالي مصر متمايل به طلحه بودند و انصار، بصريان و كوفيان تمايل 

ابوالحسن علي ابن  (ص)،مكرم محق واقعي جانشيني پيامبر سرانجام، داشتند. (ع)علي
  ند.به خالفت برگزيده شدقمري  35ذيحجه سال  19در  (ع)ابي طالب
بر  ايشانخاطر وقوف بسيار زياد  كه در مسائل شرعي به بر اين افزون  (ع)علي حضرت

خليفه دوم)  ويژهاست، محل رجوع مسلمين (به و در فقه، تفسير، سي قرآن و سنت
  .ندبود دست در سخنوري و ادبيات نيز چيره ند،بود
سخن او را شيواترين سخن پس از قرآن  محمد عبدهبه نقل از  مطهري استاد شهيد 
كردند، تا بيانشان شيوا به طوري كه وابستگان بني اميه، گفتارش را از حفظ مي ،داندمي

سيد  ه توسطنهج البالغدر كتابي به نام  ايشان كهبخشي از گفتارها و نوشتارهاي  شود.
مورد  ايشانه است، توسط شيعيان جمع آوري شد قمري 4 قرن شيعه رضي از علماي

 . استفاده قرار داشته و دارد
از سوي ديگر، معاويه ابن ابوسفيان كه از همان اوايل فتح شام و فلسطين توسط سپاه 

ده بود، پس از شهادت امام علي(ع) و اسالم، از سوي عمر و سپس عثمان والي دمشق ش
سلطنت را براي  مقدمات خالفت كوتاه مدت امام حسن(ع)، خالفت و يا به بيان بهتر،

ساله را بر  92بني اميه فراهم ساخت. امويان كه پس از خلفاي راشدين يك حكومت 
قلمرو گسترده اسالم آغاز كردند، شيعه ستيزي را به سبب حق گويي و حق خواهي 

ان در دستور كار خود داشتند. به همين دليل از ايراني ها كه در زمان عزيمت امام ايش
علي(ع) از حجاز به عراق گرداگرد ايشان و سپس بر گرد فرزندان ايشان جمع شده 

  بودند، دل خوشي نداشتند.
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  و عباسيان امويان-1- 9

عرب گريزان بودن  امويان، همواره از اعطاي مناصب مهم را به مسلمانان و ايرانيان غير
و رسم آن ها فرستادن حكامي از جانب خليفه به ايران بود. اين حكام، غالباً قبايل عرب 
جمع كثيري را با خود كوچانده و در ايران ساكن مي كردند.حتي فرزندان عربي را كه 
مادر غير عرب داشتند را نيز از شغل محروم مي ساختند. بدين ترتيب بود كه روش 

بود،  (ص)سعادت به كمك دين و اعتالي اخالق كه سيره پيامبر بزرگ اسالم قدرت براي
جاي خود را به سياست قدرت براي قدرت حتي به قيمت زيرپا گذاشتن مسلمات ديني 
و نابودي اخالق داد. سياستي كه سرلوحه كاري برخي از پادشاهان ايراني پيش از اسالم، 

  به ويژه در اواخر دوران ساسانيان بود.
در سرزمين ايران كه در نتيجه پيروزي اعراب بر ساسانيان و  استقرار دين اسالمس از پ
هاي اجتماعي، مذهبي و روي داد، تحوالت بسياري در عرصه آن هاح ايران توسط فت

ايرانيان كه از تبعيض طبقاتي موجود در كشورشان بيشتر سياسي ايران به وجود آمد. 
اسالم را پذيرفتند و در اشاعه آن كوشيدند ولي با اين حال هرگز مخالفت  ،ناراضي بودند

هاي بر خاك ايران پنهان نكردند و جنبش عباسيانو  امويانخويش را با سلطه 
 826- 881( طاهريانهايي چون پا ساختند كه تشكيل حكومت اي را بهطلبانهاستقالل
  ها برشمرد. توان از نتايج آن) را ميميالدي 866-903( صفاريان) و ميالدي

گفتني است كه ايرانيان با تكيه بر مذهب حق مدارشيعه و با پشتوانه گذشته پرافتخار 
توانستند با  هخويش، روز به روز عرصه را بر امويان و مروانيان تنگ تر كردند تا اينك

بهزادان (فت آن ها مهيا سازند. ابومسلم خراسانيحمايت از بني عباس، زمينه را براي خال
يكي از سرداران ايراني است كه نقش مهمي در واژگوني خالفت بني  )پور ونداد هرمزد

مروان داشت. اين سردار بزرگ كه رياست شيعه بني عباس خراسان را بر عهده داشت به 
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زشت ديگر  سبب ترس منصور خليفه دوم عباسي از وي، با دسيسه كشته شد. كار
منصور، كشتن دانشمند بزرگ ايراني روزبه، معروف به عبداله مقفع بود كه مترجم كليله 

  و دمنه از پهلوي به عربي و مولف كتاب هاي ديگر است.
نفوذ ايرانيان به اوج رسيد و ايشان آداب و رسوم و انتظاماتي را كه  ،در دوره منصور

همانند  ،دستگاه خالفت معمول ساختند ساسانيان به آن پايبند بودند، تا حدي در
كه تا وزارت پيش رفتند. منصور همچنين بغداد را كه درآن موقع  انخانواده برمكي

  دهكده اي بيش نبود، دارالخالفه عباسيان كرد.
خليفه  عبدالملك بن مروانفرزند بيمار  كهپزشكي زبردست (بَرمَكيان يا فرزندان برمك
گري هاي ايراني بودند كه در دستگاه خليفهاز خاندان )،اموي را درمان نموده بود

 بلخدر  نوبهارمعبد  بوداييبه قدرت فراوان رسيدند. تبار ايشان به گردانندگان  عباسيان
بودند كه در  يحيي و فرزندش  خالد پسر برمك ،اين خاندان فرد ورترينمشهرسيد. يم

اعتبار بسيار يافته بودند. ترجمه بخش بسيار مهمي از  بغدادهشتم ميالدي در شهر  قرن
هاي مرهون كوشش ه،نهضت ترجمدر آغاز  ،آثار ايراني و حتي يوناني به زبان عربي

  . استبرمكيان 
هاي قيام خراسانيان عليه در سال ابومسلم ان سپاهفرماندهيكي از  ،خالد بن برمك

افت و پس از پس از پيروزي، به تشكيالت عباسيان وارد شد و به سرعت نمو ي كه امويان
را برعهده گرفت  سفاح يعني مدتي، وزارت و تصدي ديوان خراج نخستين خليفه عباسي

در بنا نهادن شهر بغداد  ي و برادر سفاح)عباس (خليفه دوممنصورو البته طرف مشورت 
  .هم بود

هارون در سال  مشاورت انتخاب يحيي پسر خالد به كتابت واوج اقتدار خاندان برمك با 
پسر  كه مهدي عباسي، هارون و به هنگامي 169ال آغاز شد. در سقمري  162

هاي غربي قلمرو خويش برگزيد، تمام امور را به فرمانروايي تمامي سرزمين كوچكترش
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از استعفاي هارون  مانع اين منطقه در دستان يحيي قرار گرفت و البته اين يحيي بود كه
ي نجا بر اين امر پاآتا  يو ) شد.فرزند هادي برادرزاده اش( از جانشيني خليفه به سود

هارون را بر تخت قمري و پس از مرگ هادي( برادر بزرگتر)،  170فشرد كه در سال 
 .خليفه گري نشاند

نان نسبت آبه  ،دو اتهام بزرگ براي نابودي برمكيان د،هارون الرشيسرانجام در زمان 
نان به آان با زنديقان و دوستيشان با ملحدان و ديگري گرايش آن اول رابطهداده شد. 

 به دست جعفر بن يحيي برمكي زاد سازي يحيي بن عبداهللا علويآسوي علويان و البته 
، دستاويز لذا ).را از چشمان هارون ربوده بود ها خواب مدت ،كه شورش او در طبرستان(

ن يدبا بر 187تا از فرصت سود جسته و در سال  شدهارون فراهم  حسودان و الزم براي
 .غاز شدآبرمكيان  نابوديسر جعفر، 

در بغداد به جاي پدر  )امين( محمد پس از مرگ هارون الرشيد، پسر بزرگ تر او 
ه آمده از ظلم عباسيان، با حمايت از برادر كوچك تر نشست. ليكن شيعيان ايراني به ستو

كه مادري ايراني داشت و در موقع مرگ پدر در مرو مقيم بود، علم  )مامونعبداهللا( به نام
  مبارزه با خليفه را بلند كردند.

سپاه اعزامي از سوي خليفه براي رفع قيام برادرش، از طاهر سردار ايراني شكست  
ز سرداران هارون الرشيد بود در اختالف بين امين و مامون، خورد. طاهر كه پدرش ا

 تدبير فضل بن سهل سرخسي(وزير خوش درخشيد و سرانجام بغداد را فتح كرد. وي به
امام رضا(ع) را به مرو  و براي وليعهدي دعوت كرد و هنگام بيعت با ايشان  )،مامون

من در بيعت مامون دست راست  :گذاشت و گفت (ع)دست چپ خود را در دست امام
من دست  :اين موضوع را براي مامون نقل فرمودند، مامون گفت (ع)است.هنگامي كه امام

چپ طاهر را نيز دست راست مي نامم تا نقصي در بيعت او نباشد و از اين زمان او را 
  ذواليمينين خواندند. هرچند كه توانايي شمشير زني وي با دو دست نيز مشهور است.
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   انطاهري-10-1

در هر حال مامون به پاس خدمات طاهر، حكمراني خراسان را به او داد تا هم او را از 
بغداد دور كرده باشد و هم قاتل برادر پيش چشمش نباشد. طاهر پس از مدتي نام مامون 
را از خطبه انداخت و روز بعد او را مرده يافتند.به همين خاطر بعضي معتقدند كه وي به 

  ون مسموم شده است. دست جاسوسان مام
است كه مردي  عبداهللا بن طاهرس از طاهر ذواليمينين، پ ترين امير طاهريانمعروف

آورد و هر ساله بخشي و با آن كه نام خليفه را در خطبه نماز جمعه ميدانا و دادگر بود 
اجازه دخالت درامور داخلي  خليفهفرستاد، امّا به را به دربار خالفت مي خراساناز خراج 
 كشاورزيبسيار كوشيد. به  نيشابورداد. اين امير دانشمند در آباداني را نمي خراسان

ها داري از قناتتوّجهي خاص داشت و از همين رو به فرمان او كتابي درباره راه نگه
  .پارسي زبان بود نويسندگانو  اعرانشو  دانشمنداننوشته شد. دربارِ او محلّ رفت و آمد 

كه يك رويگر زاده  آخرين امير طاهريان، محمّد بن طاهر، به دست يعقوب ِليث صفّار
سوم  قرنهاي حكومت طاهريان در ميانه رتيب،و به اين ت زنداني شد سيستاني بود

سرنگون شد. وي پس از مرگ يعقوب آزاد گرديد و دوباره به  سال 50پس از هجري 
  مقام رياست شهرباني بغداد رسيد. امّا ديگر نتوانست حكومت خراسان را به دست آورد.

براي اولين بار پس از  طاهريان .برگزيده شد پايتختيبه  نيشابوردر زمان طاهريان 
در زمان  .نواحي شرقي ايران همچون خراسان را به استقالل رسانيدند ،ظهور اسالم

 سبب ،رخ داد ذربايجان و مازندرانآكه به ترتيب در  مازيارو  بابكهاي  طاهريان قيام
دست  در آن منطقه جخواربه همين دليل و  از شرق ايران باز دارد خليفه را توجه شد كه

  به شورش زدند. 
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هاي ديگري مانند  به پيروزي دست يافتند و سرزمين خوارجطاهريان در جنگ با 
را به تصرف در آوردند و نظم و امنيت را در مرزها بر  ماوراءالنهرو قسمتي از  سيستان

كه در زمان حكومت طاهريان، به جهت اهميت دادن آنان به شود قرار كردند. گفته مي
پس از  براي اولين بارهمچنين  .كردندبه آسودگي زندگي مي مردمكشاورزي و آبادي، 
  ي به جاي زبان عربي استفاده كردند.پارساز زبان  ظهور اسالم در ايران

ولت نيمه گفتني است كه حكومت يك سال و نيمه طاهر را بايد به عنوان اولين د
سكوتي كه به نظر  قرنمستقل ايراني دانست كه پس از دويست سال تاسيس شد. دو 

استاد شهيد مطهري سبب شد تا شخصيت هاي مسلمان ايراني، افزون بر شكفتگي 
استعداد علمي و فرهنگي و كسب افتخاراتي از اين نظر، از جنبه مذهبي و ديني، خود را 

  كه مورد احترام فوق العاده ملل ديگر قرار گرفتند. در حدي ،به مقام قداست رساندند
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  صفاريان- 11-1

دانستند كه پس از حمله اعراب به سيستان  نوادگان ساسانيان مي صَفّاريان خود را از
نخستين امير اين خانواده  يعقوب ليثبود و  زَرَنگاند. پايتخت ايشان شهر مهاجرت كرده

ليث سه پسر داشت بنامهاي يعقوب  .بود كه دولت مستقل اسالمي صفاريان را بنياد نهاد
سه پسران ليث حكومت كردند اما دوره حكومتشان چندان نپاييد. و عمر و علي، هر 

 اآورد جوانمردانه بدست ميه كرد و هرآنچه بيعقوب نيز در اوايل مانند پدر رويگري مي
  كرد. مي تقسيمدوستان و همساالنش 
تعدادي از مردان جمع شده او را به سرداري  ،به سن رشد رسيد هنگامي كه يعقوب

كرد مردي به در خراسان حكومت مي طاهر بن عبداهللاكه  237در سال  خود برگزيدند.
مستولي شد و يعقوب به خدمت وي در آمد. طاهر  سيستانبر  صالح بن نصر كنانينام 

نام ه از وي شخصي ب كه مردي با تدبير بود صالح بن نصر را از سيستان براند و پس
  درهم بن نضر خروج كرد و سيستان را تصرف نمود و سپاهيان طاهر را از سيستان براند. 

كه نتوانست از عهده سپاهيان برآيد يعقوب را به سرداري سپاه خويش  بن نضر درهم
برگزيد. سپاهيان چون ضعف فرماندهي درهم را ديدند از فرماندهي يعقوب اسقبال 

 فرستاد. بغدادز چندي والي خراسان با چاره تدبير درهم را اسير كرد و به نمودند. پس ا
در اين زمان بود كه كار يعقوب نيز باال گرفت و او به دفع خوارج رفت. يعقوب چون 

كردند كه برون از بود تمام يارانش از وي چنان فرمانبرداري مي عيارمردي با تدبير و 
  تصور بود. 

نهاد ولي چيزي نصيبش نشد. يعقوب  خراسانيعقوب بعد از تصرف سيستان رو به 
هجري قمري رو به خراسان نهاد اما  253شود و بار ديگر در سال  نا اميدمردي نبود كه 

نهاد  كرماناين بار بخت يار او بود. وي شهرهاي هرات و پوشنگ را گرفت و از آنجا رو به 
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و گماشته حاكم شيراز در كرمان را گرفت. پس از آن رو به شيراز نهاده و با حاكم فارس 
جنگيد و آنجا را نيز تصرف كرد. يعقوب سپس چند نفر از طرفداران خود را با 

 رد.هاي گرانبها نزد خليفه بغداد فرستاد و خود را مطيع خليفه اعالن كپيشكش
لشكر كشيد و خليفه المعتمد به وي پيغام داد كه ما  فارسباز به  257يعقوب در سال 

كني. المؤفق برادر خليفه كه ايم كه تو به آنجا لشكر كشي ميملك فارس را به تو نداده
ت بود پيكي نزد يعقوب فرستاد مبني بر اينكه واليت بلخ و تخارستان اختيار مملكصاحب

  است. توو سيستان مربوط به 
يعقوب نيز بلخ را تصرف نموده متوجه كابل شد و والي كابل را اسير و شهر را تصرف  

نمود. پس از آن به هرات رفت و از آنجا به نيشاپور و محمد بن طاهر حاكم خراسان را با 
شد تا در آنجا با  طبرستانير كرد و به سيستان فرستاد. وي از آنجا روانه اتباعش اس

  حسن بن زيد علوي بجنگد. 
از حسن درين جنگ شكست خورد و فرار كرد و به سرزمين ديلمان رفت. يعقوب 

آوري خراج يكساله روانه ديلمان شد. در راه در اثر رفت و پس از جمع آملبه  ساري
 سپاهيانش كشته شدند و او به مدت چهل روز سرگردان ميباريدن باران تعداد زيادي از 

گشت. يعقوب پيكي را نزد خليفه فرستاد مبني بر اينكه طبرستان را فتح كرده و حسن 
حكمي را  خليفهبه اميد اينكه مورد نظر خليفه واقع گردد. اما  ،را منزوي ساخته است

فرستاد كه چون وي از حكم ما تمرد كرد و به حكومت  خراسانتوسط حاجيان به 
  سيستان بسنده نكرد او را در همه جا لعن كنند.

 و خالفت بغداد  كشمكش ميان صفاريان

محمد بن واصل تميمي بر فارس مستولي شده بود. المتعمد عباسي فارس را به موسي 
بن بغا داد. موسي نيز عبدالرحمان بن مفلح را به جنگ محمد بن واصل فرستاد. 
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عبدالرحمان شكست خورد و اسير شد. چون يعقوب در سيستان خبر باال گرفتن كار ابن 
اليت فارس بست. در حالي كه محمد بن واصل در اهواز بود وي واصل را شنيد طمع در و

  رو به فارس نهاد و فارس را تصرف كرد. 
يعقوب از فارس رو به خوزستان نهاد. چون خبر به خليفه المعتمد رسيد  262در سال 

فرمان حكومت خراسان، گرگان، طبرستان و ري و فارس را در حضور حاجيان به شمول 
ي داد. اما يعقوب راضي نشد و به خليفه پيغام داد كه به چيزي راضي شرطگي بغداد به و

  نيست جز رسيدن به بغداد.
خليفه برادرش الموفق را به جنگ با يعقوب فرستاد. يعقوب در اين جنگ شكست  

دست سپاهيان بغداد افتاد و به نام غنيمت ه قوب بعخورد و فرار كرد. بسياري از اموال ي
 گندي شاپورفق به علت بيماري به بغداد بازگشت و يعقوب نيز در والمبه بغداد برده شد. 

  به مريضي قولنج مبتال گشت. 
يعقوب  خليفه پيكي را با منشور واليت فارس و استمالت نزد يعقوب فرستاد.سپس 

به خليفه بگو «قدري نان خشك و پياز و شمشير را پيشروي خود نهاد و به پيك گفت: 
شوي و من از تو، اگر ماندم اين شمشير  بميرم تو از من رها ميكه من بيمارم و اگر 

ميان ما داوري خواهد كرد، اگر من غالب شوم كه به كام خود رسيده باشم و اگر مغلوب 
  .»شوم اين نان خشك و پياز مرا بس است

در گذشت. يعقوب را مردي  قولنجدر اثر مرض  گندي شاپوردر  265يعقوب در سال  
باخرد و استوار توصيف كرده اند. حسن بن زيد علوي كه يكي از دشمنانش بود او را به 

  لقب داده بود. سندانخاطر استقامت و پايداريش 
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 ي پارسرسمي كردن زبان 

زبان  ،ي براي اولين بار پس از حمله اعرابپارسزبان  صفاري، در زمان يعقوب ليث
به همين دليل  ،ن جلوگيري شدآريشه  ي وپارستا حدي از نابودي زبان  رسمي شد و
طور ه ب ،سيستان در ي در شرق ايران پاك تر و زنده مانده است.پارسهم گويش 

شايد به همين دليل است  و ي جلوگيري شدپارسغيرمستقيم از ورود كلمات عربي به 
پهلوي دارد وكلمات عربي  ي باستان وپارسكه گويش مردم سيستان شباهت زيادي به 

 .دنشو خيلي كمتر ديده مي

 ترويج مذهب تشيع در ايران 

زيرا در دوران امپراتوري سيستانيان از نخستين ايرانياني بودند كه مسلمان شدند 
 مقدس ترين مراكز زرتشتيان بود و ترين و مهم ترين و سيستان يكي از بزرگ ،ساساني

تشكده ها و كشتار موبدان زرتشتي آدستور ويراني  اعراب به اين مسئله پي برده بودند و
  .سيستان يكپارچه مسلمان گشت ،اثر اين اقدام دادند كه بر سيستان را

در  شدت ترويج يافت وه مذهب تشيع ب ،مدن رهبران تشيع درسيستانآوجود ه با ب 
بر ترويج مذهب تشيع سرعت  ،زمان حكومت صفاريان يعقوب ليث كه مردي شيعه بود

حتي قسمت هايي از فارس  يزد و-كرمان- قهستان-مذهب تشيع درسيستان بخشيد و
   .برتري يافت
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  سامانيان- 12-1

شتي تساساني بوده و آيين زر بهرام چوبينو از نوادگان خاندان ساماني از مردم بلخ 
والي عرب خراسان  ،بنيان گذار اعلي خانواده فرمانرواي بلخ بود. اسد ،داشتند، سامان خدا

 سامان دين اسالم را برگزيد و نام پسر خود را  .هشتم با سامان دوست شد قرندر نيمه 
   .اسد گذاشت هم،

عهد مامون عباسي به حكمراني  در نهم قرنپسران اسد اشخاص با كفايتي بودند و در 
مانند: علي در سمرقند، احمد در فرغانه و الياس  ،و هرات برگزيده شدند ماوراالنهرمحلي 

 .در هرات. ابراهيم پسر الياس بود كه بعدها به سپهساالري دولت طاهري ايران رسيد
  .و نصر پسرش در سمرقند جانشين او گرديد كرد فوت 874 سالاحمد حاكم فرغانه در

 ندتوانست وي بودند كهبرجسته  دهانه، نصر و گروهي از فرمانبنيانگذار اين سلسل 
. گفتني است كه سامانيان سني دوراني از آرامش نسبي را براي ايرانيان فراهم آورند

  مذهب بوده و خليفه هاي عباسي را اميرالمومنين مي دانستند.
سزائي ه نقش ب ،گيري فرهنگ، تمدن و دانش در ايران پس از اسالمسامانيان در شكل

با آن  .ي از پيشرفت و شكوفايي زيادي برخوردار شدپارسدارند.در دوره سامانيان، زبان 
وحدت خالفت  سبببردند و آن را كه سامانيان در كارهاي اداري زبان عربي را به كار مي

و  رودكيهمچون  ي دريپارسامكان آن را فراهم آوردند تا شاعران  اما شمردند،مي
اي از زبان ملي خود كه از تكميل و آميختن از نخستين كساني باشند كه با گونه دقيقي
  مطلب بنويسند. ،هاي محلي گوناگون فراهم آمده بودلهجه 

نوين  يپارساين زبان در دربار سامانيان پذيرفته شد و سرانجام به عنوان زبان  
ي پارساست. گسترش پيدا كرد كه با اندكي تغييرات آوايي تا زمان حاضر بر جاي مانده



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٧٩ 

 

هاي عربي به آن راه يافت نوين به خط عربي نوشته شد و رفته رفته هر چه بيشتر واژه
  است.هكه اين امر تا اندازه اي نتيجه پيشرفت جهاني تمدن اسالم بود

كاره و نيمهدقيقي پس از آگاهي يافتن از مرگ  در جواني و ،توسي فردوسيحكيم  
شاهنامه پردازد)، به نگاشته شدن مي زرتشتكه به زمانه سروده او ( نامهگشتاسبماندن 

ي برد و به دنبال پ ،بود نامهگشتاسبدر سرودن  دقيقيمايه بن كه )به نثر( ابومنصوري
  و بازمانده آن را به شعر در آورد. رفت تا آن را بيابد  سامانيان، پايتخت بخاراآن به 

اميرك ، توسرا نيافت اما در بازگشت به  شاهنامه ابومنصوري فردوسي در اين سفر
به دستور پدرش  را اي شاهنامه ابومنصورينسخه ،، كه از دوستان فردوسي بودمنصور

  در اختيار فردوسي نهاد. ،يكپارچه و نوشته شده بود ابومنصور محمد بن عبدالرزاق
ابومنصور   بود. وزيرش توس  حاكم  ،ابومنصور محمد بن عبدالرزاقگفتني است كه 

 345تا  339هاي هاي باستاني ايران را طي سالها و افسانهداستانبه دستور او،  معمري
   .دنموتدوين  شاهنامه ابومنصوري  نوانهجري قمري و تحت ع
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  علويان طبرستان- 13-1

اول صورت گرفته  قرناولين هجرت مخالفين امويان در  ،يطبق اسناد و منابع تاريخ
ها شدت  اين هجرت ،دوم و سوم قرناست. همچنين در پي چند واقعة تاريخي در اوايل 

يافته به صورتي كه مناطق مختلف ايران مأمن امني جهت پناه گرفتن ناراضيان و 
شمال و شمال  هاي كوهستاني دشمنان امويان و عباسيان شد. در اين ميان سرزمين

شرق ايران به علت بافت خاص جغرافيايي مورد توجه ويژة ناراضيان و دشمنان حكام 
كه اين وقايع تاريخي  شودوقت شده بود. در ذيل به چند واقعه و قيام تاريخي اشاره مي 

به چگونگي حضور علويان و ناراضيان از حكام آن زمان و چگونگي سير و تشكيل 
  .ن اشاره مي كندحكومت علويان طبرستا

هجري، ياران او مورد  125از كشته شدن زيد در سال  پس :قيام يحيي بن زيد -الف
مناطق  ويژهتعقيب عمال خليفه اموي قرار گرفتند و اكثر ايشان به طرف ايران و به 

هاي  پسر زيد به نام 4كوهستاني و صعب العبور خراسان گريختند. در بين اين افراد 
  ي، و محمد به خراسان رفته و در آنجا مخفي شدند. يحيي، حسين، عيس

با حضور يحيي در خراسان يك جنبش و انقالب عظيمي بر ضد امويان در منطقه 
اينكه يحيي شهر به شهر حركت مي كرد و  ويژهخراسان در حال شكل گيري بود به 

واقعه كشته شدن زيد، پدرش را بيان مي نمود. به همين علت يحيي توسط حاكم 
راسان (نصر بن سيار) به دستور يوسف بن عصر ثقفي دستگير شد و در مرو زنداني خ

شد. زنداني شدن او و رسيدن نامة والي خراسان با مرگ هشام مطابق شد و او به دستور 
  وليد آزاد شد.

با گذشت مدتي يحيي دوباره با تشكيل سپاهي قيام كرد و در جنگ سختي با لشكر 
ي سرخس شكست خورد. خود يحيي نيز كشته شده و كل ياران والي خراسان در نزديك



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٨١ 

 

او در اين جنگ كشته شدند. پيكر يحيي در جوزجان بر دروازه شهر آويخته شد. اهانت 
ترين علل قيام ابومسلم خراساني در  به يحيي و بدن او پس از كشته شدنش، يكي از مهم

  .هجري بيان شده است132سال 
در نزديكي مكه اتفاق افتاد.  169هشتم ذي الحجه سال  واقعه فخ در :واقعه فخ - ب

دست خلفاي عباسي در طول خالفت ه ترين وقايعي بود كه ب اين واقعه يكي از دلخراش
  به دست هادي انجام شد. ،ايشان

كسي بود كه پس از واقعة فخ به (ع)،از نوادگان امام حسن بن علي هللايحيي بن عبدا 
ن پناه برد. حضور يحيي بن عبداهللا را مي توان اولين منظور حفظ جان خود به ديلما

حضور علويان در منطقة طبرستان و ديلمان دانست. وي پس از قيام بر ضد هارون 
  الرشيد با حيله و نيرنگ به اسارت هارون درآمد و در زندان وي به شهادت رسيد.

شديدي بين  زماني كه متوكّل از دنيا رفت اختالف :قيام يحيي بن عمر طالبي - ج
فرزندان او بوجود آمد. يحيي بن عمربن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن 
ابي طالب (عليهم السالم) در كوفه خروج كرد. وي در مذهب زيدي دعوي امامت كرد. در 

طاهري يكي از سرداران خود  را به جنگ با  هللاين زمان حاكم عراق محمد بن عبدا
  يحيي فرستاد. 

جنگ در نزديك كوفه روي داد و يحيي با عدة زيادي از ياران خود كشته شد. اين اين 
اتفاق افتاد. در پي اين جنگ و كشته شدن يحيي، تمام كساني كه از  249واقعه در سال 

جهت حفظ جان خود به طرف ايران حركت  ،صحنه جنگ جان به سالمت برده بودند
به دشمنان قسم خورده عباسيان يعني  كردند. ايشان در منطقه ديلمان و طبرستان

  اين واقعه در زمان مستعين خليفه عباسي روي داد. ، ديلميان اضافه شدند
  
  



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

٨٢ 

 

  فتح گرگان
، در زمان خالفت عمر و يا جرجان از اين كه بخش شرقي طبرستان، به ويژه گرگان پس

رور با به م و زياد زمانيبا فاصله  عثمان به دست مسلمانان فتح شد، بخش غربي آن
ها قدرت را در اختيار  قرنحتي در همين دوران، اميران محلي تا  .مسلمانان كنار آمد

  اول و دوم، بسياري از ساكنان گرگان از اعراب بودند. قرندر  داشتند.
داشتند، طبرستان نيز تحت سيطره آنان  در اختيار زماني كه طاهريان خراسان را

 ، در پي كوشش براي احياي آيين باستاني ايران بود.اين از زماني بود كه مازيار درآمد.
از آن پس اميران  وي به دست عبد اهللا بن طاهر اسير و بساط حكومت وي برچيده شد.

 .ها، بر اين سرزمين حكمراني مي كردند طاهري و نمايندگان آن
اين جرقه، رويدادي بود  جرقه تشكيل دولت علوي در طبرستان زده شد. 250در سال 

عامالن طاهري در طبرستان، به مردم ستم مي  ريشه در تحوالت پيشين داشت.كه 
شخصي با نام جابر بن هارون نصراني،  كردند و به تدريج خشم مردم را بر مي انگيختند.

اين  زمين هاي بي مالك ديلم و گيالن را به نام امير طاهري به تصرف در مي آورد.
 .رخدادها زمينه يك شورش را فراهم كرد

دو برادر با نام محمد و جعفر فرزندان رستم كه به نظر مي رسد پدرشان از آيين 
ها يكي از  آن نفوذ چشمگيري در اين ناحيه داشتند. ،زرتشتي بريده و مسلمان شده بود

وي گفت كه شخص قوي  علويان مقيم طبرستان محمد بن ابراهيم را به ياري خواستند.
را كه  او حسن بن زيد علوي را رهبري كند. آن هاند تري را مي شناسد كه بهتر مي توا

ها همراه با نامه اي از آن علوي،  آن ، به آنان معرفي كرد.كوچيده بودشهر ري  از مدينه
   به سوي حسن بن زيد رفتند و او را به طبرستان دعوت كردند.
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ا رويان وي دعوت را پذيرفت و وقتي به طبرستان آمد، همه مردم آن ناحيه، از چالوس ت
بدين ترتيب همه چيز براي ايجاد يك شورش بر  .و مازندران را آماده بيعت با خود ديد

   ضد طاهريان فراهم شده بود.
 كبيرداعي 

از جانب  كه داعي الي الحق(يا كبير آغاز قيام حسن بن زيد ملقب به داعي اول يا داعي
وي در  هجري بود. 250در سال  )حسيني بود سيد حسني و از جانب مادرش سيد پدر

نخستين اقدام، شهر آمل را به تصرف خود در آورد و محمد بن اوس بلخي عامل 
سليمان بن بن عبد اهللا  قدم بعدي، تصرف شهر ساري بود. طاهريان را از آنجا فراري داد.

   طاهري براي جنگ با حسن از شهر ساري كه مركز امارتش بود، بيرون آمد.
ي از شورشيان وارد شهر شدند.سليمان كه وضع را چنين در زمان وقوع جنگ، بسيار

ديد به سوي گرگان گريخت.حسن بن زيد پس از تصرف اين دو شهر، سپاهي را به سوي 
ري فرستاد كه آن شهر نيز تصرف شد و فردي علوي با نام محمد بن جعفر بر آن حاكم 

رانده شد، اما بار اندكي بعد ري دچار آشوب شد و محمد بن جعفر از آنجا بيرون  شد.
 .ديگر شهر به تصرف علويان در آمد

علويان، رقيب  اين حوادث سريع، سبب شد تا مستعين عباسي سخت وحشت كند.
ها، بر خالف پيدايش دولت طاهري يا صفاري، به  اصلي عباسيان بودند و پيروزي آن

ي به غرب وي سپاه گونه اي بود كه مي توانست اساس خالفت عباسي را از ميان ببرد.
او از محمد بن عبد اهللا  ايران فرستاد تا مانع از پيشروي حسن بن زيد بدان سوي شود.

 .بن طاهر، امير خراسان خواست تا سخت در برابر حسن بن زيد بايستد
حمايت هاي مردمي از حسن بن زيد، سبب شد تا وي پايگاه محكمي در طبرستان به 

ي و طاهري و صفاري در برابر او آرام نمي دست آورد، اما روشن بود كه دشمن عباس
مفلح تركي، يكي از فرماندهان نظامي عباسيان، به طبرستان حمله  255در سال  نشست.
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كرد و سپاه حسن بن زيد را شكست داد، اما از آنجا كه وي نتوانست در طبرستان بماند، 
 .به سرعت به عراق بازگشت

گوشه و كنار ممالك اسالمي سر به شورش  درست در همين سال ها، علويان فراواني در
به گرگان حمله كرد و اين شهر را از تصرف  257برداشتند. حسن بن زيد در سال 

گرگان امروز استرآباد سابق است و گرگان آن ( طاهريان خارج كرده بر قلمرو خود افزود.
ريان، خروج طبرستان و گرگان از دست طاه ،به هر روي .)روزگار از ميان رفته است

به دنبال همين ضعف بود كه صفاريان در  ضربه مالي سختي را بر اين دولت وارد كرد.
 .انديشه استيالي بر خراسان افتاده و به دنبال آن پاي صفاريان به طبرستان باز شد

زماني كه يعقوب صفاري نيشابور را به تصرف در آورد و سلسله طاهري را برانداخت، به 
اين اقدام، يعني  دشمن خود عبد اهللا سگزي، راهي طبرستان شد. ظاهر به بهانه تعقيب

حمله به علويان، مي توانست خليفه بغداد را نيز كه پس از بر افتادن طاهريان، نگران 
 .اوضاع بود، نسبت به يعقوب اميدوار كند

ها را به شكست داده وارد  هجري با سپاه علويان درگير شد و آن 260يعقوب در سال 
يعقوب،  آمل شد.حسن بن زيد، به ديلم كه پناهگاه بسيار مناسبي بود، گريخت. ساري و

ورود وي به اين  خراج يك سال را به زور از مردم گرفت و به تعقيب حسن پرداخت.
منطقه، همزمان با فرود باران هاي مداوم چهل روزه اي شد كه او را سخت اسير خود 

ز دست دادن بسياري از نيروهايش، مجبور به وي با تحمل مشقت فراوان و در پي ا كرد.
 نزديك بهبدين ترتيب طبرستان براي مدتي . رها كردن منطقه و بازگشت از آن شد
   بيست سال در اختيار حسن بن زيد بود.

اين مذهب، امام فكري و سياسي خود را زيد  حسن از نظر مذهبي، بر مذهب زيديه بود.
هجري بر ضد امويان در كوفه  122در سال  بن علي بن الحسين (ع) مي دانست كه

پيروان وي، بسيار انقالبي بودند و امام را كسي مي دانستند كه فاطمي باشد،  شوريد.
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شمشير قيام به دست گيرد و با دشمن مبارزه كند. حسن ضمن دستور العملي از مردم 
 ،ادر مي كندخواست تا به مباني مورد نظر او اعتقاد داشته و به دستورهاي فقهي كه ص

برخي از اين دستورات عبارت بودند از: عمل به كتاب خدا و سنت رسول  عمل كنند.
(ص) بر همه امت، دوري از  حضرت محمد(ص)، اعتقاد به برتري امام علي (ع) پس از 

اعتقاد به جبر و تشبيه، گفتن حي علي خير العمل در اذان، بلند خواندن بسم اهللا 
 .و چند نكته ديگرالرحمن الرحيم در نماز 

به دنبال اين اقدامات، او بر ناصبيان كه دشمنان امام علي عليه السالم بوده و از بقاياي 
وي با برخي از چالوسيان نيز كه همدلي با يعقوب  حزب اموي بودند، سخت مي گرفت.

 .ها را در اختيار مردمان ديلم گذاشت اراضي آن و كرده بودند، برخورد سختي كرد
 يرصغداعي 

حسن بن زيد، برادرش محمد را به عنوان جانشين خود معين كرد و براي او بيعت 
 اولين وي با دشواري هاي فراواني روبرو بود. محمد بن زيد را داعي صغير ناميدند. گرفت.

كبير، يعني ابوالحسين بود كه با زحمت توانست او را  ها، درگير شدن با داماد داعي آن
ز دست وي خارج كند، اما دشمنان خارجيش فراوان بودند.از يك سو آمل را ا و آرام كرده

صفاريان، از سوي ديگر رافع بن هرثمه، از امراي وابسته به طاهريان و از سوي ديگر 
  . اذكوتگين از فرماندهان ترك

، شكست سختي بر نيروهاي محمد بن زيد وارد 271با حمله اين فرمانده ترك در سال 
به جرجان  275از سوي ديگر، رافع بن هرثمه در سال  يرون رفت.آمده ري از دستش ب

داعي از طبرستان خارج شد و به ديلم پناه برد و در پناه .حمله كرد و آن را تصرف نمود
 .قارن بن رستم از امراي محلي درآمد

زماني كه عمرو بن ليث به دشمني با رافع برخاست، وي با  279اندكي بعد، به سال 
اين به  د و در جرجان و طبرستان به نام محمد بن زيد خطبه خواند.داعي متحد ش
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چندي بعد رافع از برابر عمرو صفاري گريخت و در  معناي انكار خالفت عباسيان بود.
 .خوارزم به قتل رسيد

درگيري هاي داخلي خراسان ميان صفاريان و سامانيان، طبرستان را براي محمد بن 
ن سال، با آرامش در اين ناحيه حكمراني كرد و افزون بر وي طي چندي زيد آرام گذاشت.

با تصرف  آن، هر ساله اموال فراواني را براي سادات مقيم عراق به بغداد مي فرستاد.
، سامانيان با علويان هم مرز 287خراسان از سوي اسماعيل بن احمد ساماني در سال 

  شدند.
يل از وي خواست تا در گرگان و گفته اند كه محمد بن زيد، قصد خراسان كرد.اسماع

طبرستان بماند.همين مسأله سبب لشكر كشي سامانيان به طبرستان شد.ميان دو سپاه 
نبرد سختي درگرفت و ضمن آن، محمد بن زيد كشته شد. پس از كشته شدن محمد، 
طبرستان زير سلطه سامانيان در آمد تا آن كه بار ديگر، ناصر علوي در طبرستان قيام 

 .كرد
ايسته ياد آوري است كه در همين روزگار، يحيي بن حسين ملقب به الهادي، در يمن ش

آغاز  قيام كرد و دولت علويان در صعده، يكي از شهرهاي مهم يمن، استقرار يافت.
هجري بوده و از همان زمان، مذهب زيدي در يمن  280تشكيل دولت وي به سال 

طبرستان و خراسان و زيديان يمن، ارتباط بعدها ميان زيديان ايران در  انتشار يافت.
  .فرهنگي مستمري برقرار شد

 دولت ناصر كبير
حسن بن علي ملقب به اطروش و الناصر للحق به اختصار ناصر از عالمان و رهبران بلند 
پايه دولت علويان زيدي در طبرستان است.او به خاطر ضربه شمشيري كه در يكي از 

ا به دليل هزار تازيانه اي كه رافع بن هرثمه بر او زده بود نبردها به سرش اصابت كرد و ي
وي مذهب زيدي داشت و خود از  ناشنوا گشته و به همين جهت، ملقب به اطروش بود.
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از ميان سه پسرش، ابو الحسين احمد، شيعه  فقيهان و متكلمان اين گرايش مذهبي بود.
 . بود

پس از آن كه سامانيان بر  ت.ناصر در رويدادهاي زمان محمد بن زيد حضور داش
وي در طول سيزده سال، در ديلم و گيالن  طبرستان مسلط شدند، امكان اقدامي نيافت.

تا اين زمان، اسالم در گيالن انتشار چنداني نيافته و مردم بر  به نشر اسالم مشغول بود.
، شمار بر اثر اقدامات وي، و رفت و شد او در روستاهاي مختلف .آيين كهن خود بودند

.نوشته اند: كسي در جبل و ديلم باقي نماند  فراواني از مردم اين ناحيه به اسالم گرويدند
 .جز آن كه به دعوت او به اسالم گرويد

در اين زمان، شخصي با نام ابو العباس عبد اهللا بن نوح بر طبرستان حكومت مي كرد 
د كه ناصر اقدام به دعوت بو 301كه مردم نيز از وي راضي بودند.پس از عزلش در سال 

مردم براي قيام كرد.وي امير جديد طبرستان را كه ابو العباس صعلوك بود شكست داد و 
بر طبرستان تسلط يافت .اين زمان بود كه علم هاي سفيد كه نشانه علويان و شيعيان 

 .بود در همه طبرستان و ديلم و جرجان، بر پا گرديد
توانست شكست خود را در طبرستان بپذيرد، احمد بن اسماعيل ساماني كه نمي 

سپاهي فراهم كرد تا خود به طبرستان بيايد، اما در لشكرگاه خود به دست تني چند از 
 .غالمانش كشته شد

يكي از فرماندهان ناصر كبير، حسن بن قاسم، عمو زاده او بود كه بر وي شوريد و ناصر 
ي نگذشت كه ناصر بر اوضاع مسلط شد.او را اسير كرده به قلعه الريجان فرستاد، اما چيز

وي در جرجان از  حسن را با كمال بزرگواري بخشيد و به حكومت جرجان گماشت.
سوي تركان محاصره شد، اما با شجاعت توانست از آنجا بگريزد و به آمل بيايد.با آمدن 

 304شعبان سال  25وي به آمل، ناصر كبير، حكومت را به او سپرد ناصر به تاريخ 
وي عالمي برجسته بود و  زيارتگاه خاص و عام شد. قرندرگذشت و مزارش براي چندين 
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بر  آن هاچندين كتاب درباره مسائل فقهي و اعتقادي تأليف كرد كه گويا هيچ كدام 
 .جاي نمانده است

 جانشينان ناصر كبير و زوال دولت علويان
مل را از وي گرفت.حسن بن ابوالقاسم جعفر فرزند ناصر، حكومت حسن را نپذيرفت و آ

قاسم به گيالن رفت.برخورد جعفر با مردم چندان مناسب نبود.به همين دليل باز حسن 
بن قاسم به حكومت طبرستان بازگشت.امراي محلي نيز مانند اسپهبد شروين و شهريار و 
نداميد پذيرفتند تا به وي خراج دهند.در اين وقت گرگان نيز در اختيار ابو الحسين 

مد فرزند ديگر ناصر بود.حسن بن قاسم با اين دو برادر گاه در توافق و گاه در مخالفت اح
 .و جنگ بود

مشكل ديگر، امراي محلي بودند كه هر بار مي كوشيدند تا يكي از اين سه تن را بر ضد 
ها نيز لشكر كشي هايي در  ديگري ياري دهند.سامانيان در پي تصرف گرگان بوده و آن

 آن هااشتند .به طور معمول، وقتي دشمن خارجي، يعني سامانيان يا امراي اين ناحيه د
حمله مي كردند، داعي و فرزندان ناصر با يكديگر متحد مي شدند، اما وقتي از جنگ با 

 .آنان فراغت مي يافتند، هر كدام با ديگري به دشمني بر مي خاستند
سان با علويان بود كه به شكست يكي از مهم ترين نبردها ميان سيمجور دواتي امير خرا

علويان منجر شد.اندكي بعد، داعي موفق شد از ديلم و گيالن نيرويي به گرگان اعزام 
كرده و لشكر علوي توانست به فرماندهي ابو الحسين احمد، تركان را از گرگان بيرون 

از پس از دفع دشمن خارجي، ب .به هر روي گرگان از آن احمد شد و آمل از داعي كند.
فرزندان ناصر با داعي به جنگ پرداختند تا آن كه وي از آمل گريخت و ابو الحسين 

درگذشت و حكومت به  311رجب سال  29احمد به امارت طبرستان رسيد.او در 
 .برادرش ابو القاسم جعفر رسيد كه برخوردي ظالمانه با مردم داشت
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ار ماكان بن كاكي از امراي ابن بار، باز مردم دو قسمت شدند.بخش گرگان كه در اختي
علويان بود، با اسماعيل فرزند ابوالقاسم جعفر كه كودكي بيش نبود، بيعت كرد، اما مردم 

 .گيل و ديلم با ابو علي محمد فرزند ابو الحسين احمد بيعت كردند
ابو علي توانست بر ماكان فائق شده و به امارت طبرستان دست يابد.پس از در گذشت 

برادرش ابوجعفر بيعت كردند.اندكي بعد ماكان بن كاكي، بار ديگر داعي  وي، مردم، با
حسن بن قاسم را از گيالن دعوت كرد و موفق شد تا آمل را از ابو جعفر بستاند.پس از 
آن بود كه نصر بن احمد ساماني با لشكري بيكران به طبرستان يورش برد.نا آشنايي 

از داعي خواستند تا اجازه  تاده و به اصرارسپاه وي به منطقه، سبب شد تا به دام اف
داعي با گرفتن بيست هزار دينار اجازه بازگشت به سپاه ساماني را . بازگشت به آنان بدهد

 .داد
در اين وقت، به جز ماكان بن كاكي، اسفار بن شيرويه نيز وارد عرصه سياسي طبرستان 

برخي از رهبران علوي، حمالتي بر گاه با سامانيان و گاه با استفاده از  و و خراسان شده
هجري ميان وي و داعي در نزديكي آمل  316در نبردي كه در سال  .طبرستان داشت

قاتل داعي كسي جز  صورت گرفت، داعي و شماري ديگر از طالبيان كشته شدند.
  مرداويج بنياد گذار سلسله زياري نبود.

قي ماند.از آن پس دولت با اين حال، ماكان همچنان در صحنه سياست طبرستان با
تا مدت ها، شماري از علويان امارت بخش هايي از  علويان طبرستان رو به زوال رفت.

منطقه اي را با تزلزل در دست داشتند، اما حضور آل زيار در منطقه و پس از آن تسلط 
از  پس خود را به دست آورد. ينبتواند، عظمت نخست آن هاآل بويه مانع شد كه دولت 

ها و امراي محلي،  نفوذ علويان در گيل و ديلم و طبرستان باقي ماند و ميان آنآن، 
به عنوان رهبران ديني و  آن هاهاي صميمانه اي وجود داشت و گاه با  همواره ارتباط

 .سياسي، بيعت مي شد
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 وضعيت مذهبي طبرستان در دوره علويان
ان فتح شد.از آنجا كه گرگان، نخستين شهري بود كه در اين منطقه به دست مسلمان

گرگان به خراسان نزديك بود و از زمان امويان در اختيار دولت اموي قرار داشت، بيش 
با حضور علويان در منطقه، تشيع در جرجان  تر مردم آن ناحيه بر مذهب سنت بودند.

چهارم، مسجدي مختص شيعيان در جرجان وجود داشت كه  قرننفوذي يافت و در 
 .تاريخ جرجان از آن ياد كرده استسهمي مؤلف كتاب 

چهارم، نشانگر آن است كه اين شهر از مراكز مهم علمي  قرنشمار علماي جرجاني تا 
ايران پس از شهرهايي مانند نيشابور، بخارا، اصفهان و ري بوده است.سنيان اين ديار 

اهل چندين گروه بودند.از نظر فقهي برخي شافعي و حنفي، و از نظر اعتقادي، برخي 
 .حديث، و كساني ديگر كرامي و نجاري و معتزلي بودند

اما در آمل و ساري، تشيع رواجي كامل داشت.دليل آن نفوذ علويان زيدي مذهب بود 
ها در اين ديار حكمراني كردند و مردم را با عقايد و فقه شيعه آشنا مي  كه سال

روي سنيان نيز در طبرستان  كردند.زيديان، در مباحث اعتقادي، پيرو معتزله بودند.به هر
نفوذي داشتند، به ويژه كه در دوره ساماني، سخت از عقيده سني تبليغ مي شد.يكي از 

  چهارم هجري، محمد بن جرير طبري  است. قرنسوم و اوايل  قرنعلماي برجسته اواخر 
، كتاب تاريخ االمم و الرسل و الملوك آن هاوي چندين كتاب تأليف كرد كه از ميان  
عروف به تاريخ طبري و كتاب تفسير او با عنوان جامع البيان في تفسير القرآن شهرت م

جهانگير به دست آورد.او از كودكي به بغداد رفت و در آنجا با مذهب سني انس گرفت و 
بر اساس همان مذهب، آثارش را نگاشت.وي در دانش فقه نيز مهارت كافي به دست 

جريريه بنياد نهاد كه تا يك صد سال بعد، پيرواني آورد و مذهبي فقهي با نام مذهب 
طبري در اواخر عمر خود، به تشيع نزديك شد و كتابي درباره درستي حديث  داشت.

 .غدير تأليف كرد
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چهارم، ابوبكر خوارزمي است كه فرزند خواهر  قرنيكي از ادباي معروف دنياي اسالم در 
ي ادبي فراواني از اين اديب برجسته بر نامه ها داشت. هطبري بوده و مذهب تشيع امامي

 .جاي مانده كه تحت عنوان رسائل خوارزمي چاپ شده است
ابو الحسين  به جز زيديان، شيعيان نيز در جرجان و آمل و ساري زندگي مي كردند.

مذهب بود و ضمن اشعاري، به عقيده زيديه حمله  هاحمد، فرزند ناصر اطروش، امامي
ندازه كه از نفوذ زيديان در طبرستان كاسته مي شد، بر پيروان بعدها، به همان ا كرد.

در نواحي غربي گيالن، سني مذهبان حنبلي زندگي مي  افزوده مي شد. هعقيده امامي
از ناحيه علويان نبود، بلكه مبلغاني از آذربايجان يا به طور  آن هاكردند كه اسالم 

 .مستقيم از نواحي عراق بدان ناحيه آمده بودند
فوذ مذهبي علويان در جنوب طبرستان، تا رويان و از آنجا تا قصران و شميرانات، ن

تهران فعلي و شهر ري كه مهم ترين شهر اين منطقه بوده مي رسيده است.بارها ري به 
 هم چنان كه شمار زيادي از سادات در اين شهر زندگي مي كردند. دست علويان افتاد.

اهميت  از اسالم بوده است. پسو  پيشي ايراني شهر ري، يكي از مراكز اصلي تمدن
جغرافيايي شهر ري از آن روي بود كه حكم چهار راهي را ميان خراسان، جبال و 

  .طبرستان و گيالن داشت
  منشأ فرقة زيديه
چهارم  ماز علي ابن الحسين (عليه السالم) اما پسماميّه است كه ازيديه فرقه اي از 
 .لي ابن الحسين بن علي بن ابي طالب را امام مي دانندزيد بن ع ،شيعيان اثني عشري

شيعيان حسني و حسيني درباره جانشيني  بين برخي از ،(ع)ت امام چهارمافوپس از 
پسر ايشان زيد  ،(ع)امام اختالف كردند و پيروان زيد قائل شدند كه پس از امام چهارم

  د.ي باشامام شيعيان م ،برادر كوچك تر امام باقر(ع)يعني  بن علي
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بود كه پس از واقعه  (ع)طالب زيد بن علي اولين شخص از خاندان حضرت علي ابن ابي
 121كربال بر ضد امويان قيام كرد. خروج او در زمان هشام ابن عبدالملك اموي درسال 

اتفاق افتاد. قيام زيد نيز به دعوت كوفيان اتفاق افتاد، اما از جمله بيعت كنندگان  جريه
 ،مدائن نيز ذكر شده اند. پس از قيام وي و ي اهل خراسان، بصره، موصلافراد ،زيد

يوسف بن عمر ثقفي حاكم كوفه با لشكر عظيمي به جنگ با زيد رفت. ياران زيد پس از 
شد، ياران وي پيكر او را در محلي  كشتهمدتي پراكنده شدند و خود او نيز در جنگ 
  تا قبرش پيدا نباشد. مخفي كرده و آب بر روي قبر او جاري نمودند

اما يوسف بن عمر بدن او را پيدا كرد و مدتي به صليب كشيد و سپس در آتش  
سوزانده و خاكستر آن را نيمي به فرات و نيمي در كشتزار ريخت. الزم به ذكر است زيد 
بن علي شاگرد واصل بن عطاء غزال، پيشواي فرقه معتزله بود و پس از او نيز زيديان 

  .معتزله شدندپيرو مذهب 
دوم  قرنترين امامان زيديه، پس از زيد بن علي(ع) و فرزندش يحيي كه تا پايان مهم

، دست به قيام زدند و به عنوان اماماني جامع شرايط براي قرندر طول بيش از نيم 
 :زيديه مطرح بودند، عبارتند از

به نفس زكيه ـ محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب(ع)، معروف 
و در زمان خالفت منصور عباسي در قيامي خونين در مدينه به  مريق 145كه در سال 

 .شهادت رسيد
ـ ابراهيم بن عبداهللا، برادر نفس زكيه، كه او نيز به دنبال قيام و شهادت برادرخود در 

 .عراق قيام كرد و در همان سال به شهادت رسيد
طالب(ع) معروف به ن بن علي بن ابيـ حسين بن علي بن حسن بن حسن بن حس

، در زمان خالفت هارون عباسي در مكه مكرمه قيام كرد مريق 169شهيد فخ كه در سال
 .اي به نام فخ به شهادت رسيدو در منطقه
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ـ يحيي بن عبداهللا، برادر ديگر نفس زكيه، كه پس قيام شهيد فخ و مشاركت در آن، در 
قيام و شكل دادن حركتي جديد زد، ولي به زودي  منطقه ديلم در شمال ايران دست به

 .توسط هارون خليفه عباسي دستگير شد و به زندان افتاد و در زندان درگذشت
ـ ادريس بن عبداهللا، برادر چهارم نفس زكيه نيز پس از جان در بردن از واقعه فخ، به 

سيان، مغرب دور گريخت و در آنجا با كمك برخي صاحب نفوذان مخالف حكومت عبا
   .گذار حكومت ادريسيان، به عنوان اولين حكومت با گرايش زيدي شدپايه

ـ محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن 
، در زمان مامون عباسي در مريق 199، معروف به ابن طباطبا، كه در سال  )طالب(عابي

ر عهده داشت به عنوان امام زيديه مطرح قيامي كه ابوالسراياي سرّي فرماندهي آن را ب
 .شد. وي در اثناي قيام در همان سال بر اثر بيماري درگذشت

پردازان و متكلمان زيدي دوم، برخي نظريه قرنگيري مبارزات زيديه در همزمان با اوج
نيز متاثر از جو حاكم بر آن دوره، به طرح مباحث مختلف كالمي روي آوردند و نظريات 

  .ها در ميان زيديه شد جب پيدايش نخستين دسته بنديآنان مو
گشت. زيرا آنان در اين اختالفات بيش از هر چيز به بحث امامت و رهبري جامعه باز مي

اصول كلي مورد اختالف متكلمان آن دوره و مباحثي همچون توحيد و نفي تشبيه و 
كردند و ارائه مي هاي تقريبا يكساني تجسيم و بحث عدل الهي و نفي جبر، ديدگاه

هاي زيديه در اين مقطع عبارت بودند از:  ترين فرقه اختالف چنداني نداشتند. مهم
  جاروديه، صالحيه و سليمانيه
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  و زياريان بوييان-14-1

 .نديلمستانام گويشي در منطقه كوهستاني گيالن بود به نام  ديلميقوم و  نام ديلميان
اي جز تسليم ها چارهسال حكومت راندند و چون خلفا در برابر آن 127مدت  ديلميان

عنوان خليفگي و احترامات ه واگذاشتند و خود ب آن هانديدند حكومت بغداد را به 
كه  يا بوييان يهآل بوبه زياريان يا آل زيار و  ديلمياني بسنده كردند. دو سلسله از ظاهر

نواحي مركزي و غربي ايران و فارس را از تصرف  ،ندبود برخاسته يهر دو از مناطق شمال
  خلفا آزاد كردند.

هاي ها و دره هاي طبرستان و ديلم كه در قسمت شمالي البرز و در پناه كوه سرزمين
حاكميت  ،محتي پيش از اسال گذشته دورهاي انبوه قرار دارد، از  صعب العبور و جنگل

 531 – 579زمان انوشيروان ( خسرو اول  در كه ، چنانندخود را حفظ كرده بود
 ها اين واليت يك نوع حكومت خود مختار داشت. ) تا مدت يالديم

بعد از فتوحات مسلمانان در اكناف ايران ( با اينكه تا اقصي نقاط خراسان تحت نفوذ 
هاي  از حمالت آنان محفوظ ماند. خاندان ) باز هم طبرستان و ديلماننداعراب در آمد

حدود رودبار و منجيل ) ( جستانقديم آن واليت، مانند اسپهبدان و قارنيان و خانواده 
 .كردندهمچنان به آداب و رسوم خود زندگي مي

عراب اهاي از  همچنين، بسياري مذهب خود را نيز حفظ كردند تا روزگاري كه گروه 
و شيعيان زيديه به آن نواحي پناه بردند و مورد حمايت  (ع)عليامام ر خاندان طرفدا

در آن نواحي سكني گزيد،    داعي كبير كه وقتي ها قرار گرفتند. چنانهمان خانواده
 جمعي كثير از مردم طبرستان و گيالن به طرفداري او برخاستند. همچنين در جنگ

داد، مردم گيالن از او حمايت بي دريغ  هايي كه ميان او و يعقوب ليث صفاري رخ
 نمودند.
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مسئله طبرستان از همان اوايل براي سامانيان حل نشده باقي مانده بود. اسفار پسر 
شيرويه، هر چند ابتدا با سامانيان همراه بود، اما در آخر كار بر آنان شوريد و به تدريج 

قلمرو خود آورد. اسفار  كاشان و خراسان را در ،گرگان، طبرستان، قزوين، ري، قم
فرماندهي سپاه خود را به يكي از بزرگان واليت، يعني مرد آويچ پسر زيار سپرد، ولي 

  خود با طغيان سربازان رو به رو گرديد و در طالقان به قتل رسيد. 
بر مازندران و قسمتي از گيالن، به شهرهاي ري، قم، افزون قلمرو حكومت مرد آويچ 

فتح كرد و خيال حمله به  نيز ، ابهر و باالخره همدان رسيد. مرد آويچ، اصفهان را كرج
تاريخ گردانم  (ورده بود كه من شاهنشاهي ساساني را بر ميوي به زبان آ .بغداد را داشت

كه  ) و قصد داشت كه مدائن را پايتخت قراردهد. او پس از آن 259الخلفاء سيوطي، ص 
مراسم جشن سده را در اصفهان بر پاي داشت. به علت اختالفي كه ميان غالمان ترك و 

 .ه شدديلم او پيش آمده، به دست غالمان ترك در حمام كشت
كردند  دعوتبه ري  مازندراناز مرد آويچ، جمعي از ياران او برادرش وشمگير را از  پس

هاي  واليتحكومت  در ذيل آورده شده،كه  اما، چنان .بسپارنداو  كه حكومت را به 
عمده ديگر به دست آل بويه افتاد و اين خانواده بعضي نواحي قلمرو حكومت خود رابه 
حوالي مرزهاي ايران در عصر ساساني رساندند. در اين مدت، وشمگير تنها به حكومت 

  .، به شكست انجاميدآل بويههاي او با  جنگ .سمتي از مازندران اكتفا كردو ق گرگان
رقابت داشت و حوزه حكومت  قابوسبهستون (بيستون) پسر وشمگير، با برادرش  

به همان گرگان منحصر شد. در جنگي كه ميان او و آل  )از مرگ برادر  پس (قابوس 
از آن،  پسبويه در حوالي استرآباد در گرفت، شكست خورد و به خراسان فرار كرد. 

  به قتل رسيد.  هجري قمري 403ن در دست آل بويه باقي ماند و قابوس نيز در گرگا
نتوانست بر قلمرو خود  ،از او، فرزندش منوچهر كه داماد سلطان محمود نيز بود پس

بيفزايد و نوشيروان پسرش، و جستان نوه اش، تنها به صورت امراي محلي در گرگان تا 
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اندند. در تمام مدتي كه قابوس و منوچهر حكومت ر هجري قمري 435هاي  حدود سال
 در واقع و ساير اوالد زيار در گرگان حكومت نيمه مستقلي داشتند، خاندان بويه كه

يافتند و قلمرو دست پرورده مرد آويچ بودند، پي در پي به فتوحات تازه دست مي
  .دادندحكومت خود را توسعه مي

 ،ترك و كرد و گيل و ديلم ايراني كه فرماندهان بغدادهاي ناتواني و انحطاط در سال
ش ساخته بودند، با آن كه در را در تختگاه وي دست نشانده قدرت و غلبه خوي خليفه
و  گيلانديشه ايجاد يك قدرت پايدار در خاطر بسياري از داعيه داران اين دوره، از  ايران
اي شكفته بود، به بار نشستن اين آرزو آن هم در يك مدت كوتاه، تا اندازه طبريو  ديلم

  .آل بويه ممكن شد  تنها براي
 داشتند، به گيالنكه گويا شغل ماهيگيري در  بويهسه تن از فرزندان پس از آن كه 

، زمينه براي رشد آن ها فراهم شد تا اين در آمدند )مرد آويچ( آل زيارخدمت فرماندهان 
 كرمانشد و احمد نيز به  فارس، راهي خوزستانعلي بن بويه پس از به دست آوردن  كه

 المستكفي باهللارفت و  بغدادسپس به  .روي آورد و به فتح آن سرزمين دست يافت
  را مطيع خود ساخت.  عباسيخليفه 

ديد، به خاطر ديدگاه هاي برادران بويه را با چشم خود مي كه پيشرفت دبغداخالفت 
با آنان از در سازش در آمد و لقب ويژه براي آنان  ابن مقله برخي از وزيران خود، از جمله

 ناميد.  معزالدوله و حسن را ركن الدوله و احمد را عمادالدوله اد كه علي رافرست
موقوف شود و مراسم عزاداري ماه  (ع)سب آل علي تا دستور داد بغدادمعزالدوله در 

ري بسياكه جمع  هجري قمري 352سال  عاشوراي، در ايام ويژهمحرم را برپاداشت. به 
آب ننوشيدند و در بازارها خيمه  مردم آن روز ند.گرد آمدند و بازارها بسته شد بغداددر 

كوفتند. از اين زمان رسم زيارت قبور ائمه روي خود مي پر پا كردند و زنان بر سر و



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٩٧ 

 

عليهم اسالم  رايج گرديد و بغداد به دو قسمت مهم شيعه نشين و سني نشين تقسيم 
  .شد
لدوله همچنين، مقام نقابت علويان هم در زمان آل بويه تأسيس شد. در زمان ركن ا 

ه ب هجري قمري 447بود كه مذهب شيعه رسميت كامل يافت.اين سلسله در سال 
دست سلجوقيان و به خاطر اختالف هميشگي كه با آل زيار و ديگر اميران محلي ايراني 

 گفتني است كه حكيم ابن سينا در دوره ايشان مي زيست. داشتند، از ميان رفتند.
هاي گوناگون وجود دانشمندان و تاريخنگاران ديدگاهر مورد تبار خاندان بويه در ميان د

گردد و منتهي مي بهرام گوراست كه نسب بويه به آورده تاجيدر كتاب  صابيدارد، 
 در كتاب ابوعلي مسكويهاست و بوده ديلم بن ضبهاند كه بويه از نسل ي گفتهبعض

 شهريارپسر  يزدگرداست كه پادشاهان آل بويه خود را از فرزندان آورده تجارب االمم
 نوادگانگويند كه در آغاز تهاجم اعراب بعضي از دانند و ميمي ساسانيآخرين پادشاه 

  رفته و درآنجا ساكن شدند. گيالنيزدگرد به 
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  غزنويان- 15-1

ومت ترك تبار و مسلمان در بخشي از شرق ) يك حكميالدي 977- 1186( غزنويان
مورد توجه و تاييد  اسالماما به عنوان مروج و ناشر  خاورميانه و جنوب آسياي ميانه بود.

بود. شهرت اين حكومت در جهان،  دريبود. زبان رسمي اين حكومت  خالفت عباسي
  .نداانجام داده هندوستانبيشتر به خاطر فتوحاتي است كه در 

آغاز  افغانستان كنوني نينغزرا در شهر  حكومتهاي از آنجا كه غزنويان نخستين پايه
اين سلسله . و براي خود عنوان سلطان را برگزيدند شدند مشهورنمودند به غزنويان 

توسط ابواسحاق الپتكين تاسيس شد، غالمي ترك كه در دوره سامانيان به مقام 
  دست يافت.  حكومت سپهساالري كل

حكومت ميان  سربر  كه مهم ترين سلطان غزنويان است محمود سلطان از مرگ پس
هايي مسعود از كشمكش پسوجود آمد و ه دو پسرش يعني محمد و مسعود اختالف ب

كرد كارگزاران پدرش با به اما چون حس مي .توانست پيروز شود و به حكومت برسد
در اين زمان  ها برآمد. حكومت رسيدن وي مشكل دارند، در صدد كنار گذاشتن آن

دسته تقسيم شده بودند يك دسته پدريان يعني  كارگزاران دستگاه غزنوي به دو
 طرفداران سلطان محمود و ديگران پسريان كه هواداران مسعود بودند.

ابو علي ميكال  ،از جمله پدرياني كه سخت مورد غضب سلطان مسعود قرار گرفت
بود كه چون از موقعيت اجتماعي بااليي برخوردار بود به ناچار  حسنك وزيرمعروف به 

تاريخ براي از سر راه برداشتن وي، او را به انحراف مذهبي متهم نمود كه شرح آن در 
  و سپس وي را دار زد و اموالش را مصادره نمود. استآمده بيهقي
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زيرا وي با اين كار هم  .اين اقدام وي ضربه مهلكي بر پيكره دودمان غزنويان وارد كرد 
كه  خود را از داشتن كارگزاران مجرب محروم ساخت و هم وجه خود را در ميان مردم

 دانستند علت اصلي بر دار كردن حسنك چيست، خراب نمود.مي
مسعود غزنوي نيز مانند نياكان خود حمله به هند را در سرلوحه كارهايش قرار دارد اما 

ها بر دوش اي هند خبري نبود و در نتيجه بار سنگين هزينههاي افسانهديگر از آن ثروت
ه بپردازند و اين خود باعث نارضايتي مردم بمردمي نهاده شد كه مجبور بودند ماليات 

وي از تحركات  ،و در نتيجه توجه بيش از اندازه مسعود به هند ويژه مردم خراسان شد
   در خراسان غافل ماند. سلجوقيان

 الهورس از مرگ مسعود فرمانروايي غزنويان به قسمتي از غرب هند به مركزيت پ
ي خدمت پارسسلطان محمود و ديگر پادشاهان غزنوي به زبان و ادبيات  محدود گشت.

ي دانسته نشد ولي نزديك به چهارصد شاعر در دربار كردند و اگرچه قدر حكيم فردوس
وي مي زيستند و افزون بر ايشان دانشمندان ديگري چون ابن سينا و ابوريحان بيروني 

  در اين دوره حضور داشتند.
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  سلجوقيان-1- 16

با پيروزي بر غزنويان  طايفه اي از تركستان كه )يالديم 1038 -1194( سلجوقيان
ويش درآوردند و به حكومت خويش را تأسيس نمودند و سراسر ايران را تحت سيطره خ

قدرت خود را تثبيت  همچون خواجه نظام الملك ياري وزراي بزرگ و دانشمند ايراني
  نمودند ولي در نهايت توسط خوارزمشاهيان از ميان رفتند. 

ها و در بغداد، بلخ، نيشابور، اصفهان و ايجاد كتابخانه اميهنظگذاري مدارس بنيان
است. نويسندگان و  هاي فرهنگي اين دورهها و مدارس گوناگون از كوششخانقاه

، شيخ شهاب الدّين ابوالفرج بن جوزي، غزالي، امام محمد زيفخر رامشاهيري مانند امام 
 .زيستندآنان نيز در اين روزگار مي و امثال جويني، امام الحرمين سهروردي

ي در اين دوره رواج كامل يافت و بيشتر پادشاهان سلجوقي در گسترش پارسزبان 
زبان يپارسفرهنگ و تمدن ايراني و سخن پارسي و تشويق و ترغيب شعرا و نويسندگان 

سرودند، چنانكه ملكشاه كوشش فراوان كردند. پادشاهان سلجوقي برخي خود شعر مي
گفت و همچنين ي شعر ميپارسحفظ داشت و هم خود به از ي پارسلجوقي هم اشعار س

 .استگوي بودهپارسي يشاعر ،طغرل سوم آخرين پادشاه اين سلسله
در شمار  نظاميو  خاقاني ،انوري ،معزيچون اميرالشعرا گروهي از شاعران اين دوره هم

سرايان و ي قرار گرفتند و سخنپارساستادان و پيشكسوتان بزرگ شعر و ادب 
نويسندگان ديگري كه در اين دوره از پشتيباني شاهان و وزيران سلجوقي برخوردار 

ناصر ، حكيم اسدي طوسي، خواجه عبداهللا انصاري، ابوالفضل بيهقي :عبارتند از ،بودند
ي در اين ارسپديگران. شعر  جمال الدين عبدالرزاق اصفهاني و، سنايي، عمر خيام، خسرو

 .در آن پديد آمد سبك عراقياي به نام هايي كرد و سبك ويژهروزگار پيشرفت
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در   االبنيه عن حقايق االدويه چنين در دوران سلجوقي آثاري چون كتابهم
 كيمياي سعادت ناصرخسرو در حكمت نظري و زادالمسافرين داروشناسي و مفردات دارو
، شهرستانيو  زَمَخَشريي نوشته شدند ولي كساني چون پارسغزالي در حكمت عملي به 

رفت نيز در اين دوره كتب فراواني به زبان عربي كه در واقع زبان ديني به شمار مي
 تأليف كردند.
است  طغرل بن ميكاييل بن سلجوقركن الدين ابوطالب  ،سلطنت سلجوقيان سرسلسله

ابوالقاسم علي ت. طغرل به كمك تخت نشس نيشابورهجري در  429 سالدر تاريخ كه 
معروف به ساالر پوژكان، كه همواره در دستگاه قدرت طغرل باقي  بن عبداهللا جويني

را  الدين ابوطالب محمدركند. طغرل براي خود اسم اسالمي شوارد  نيشاپورماند، به 
وزيري با  انتخاب كرد و اين نام و مقام مورد تأييد خليفه عباسي قرار گرفت. طغرل

 عميدالملك كندرينام دانند به مي الملك طوسيخواجه نظامرده كفايت كه او را هم
  .داشت و سياست و تدبير او به طغرل بسيار كمك كرد

شد و اين شهر را آباد كرده به پايتختي بر  ريوارد شهر  433در سال  طغرل بيك
 69سيده فاطمه را در  طغرل حتي خليفه قائم بامراله را مجبور كرد تا دختر خودگزيد. 

او سالگي به ازدواج وي درآورد، امري كه تا آن زمان براي يك غير عرب سابقه نداشت. 
سال سلطنت در سن هفتاد سالگي در  26هجري بعد از  455در رمضان  يك سال بعد

  دفن شد. ،معروف است) ابن بابويهدر( برج طغرله به در گذشت و در مكاني ك ري
كه از بزرگ ترين دولت هاي تشكيل شده در  حكومت سالجقه بسيار ه علت گسترشب

، ملكشاه كشور را به اياالت و واليات مختلف تقسيم كرد و هر واليت را ايران بوده است
پايتخت  اصفهاناينان به علت دوري از  كرد.اداره مي اتابكانيكي از شاهزادگان، امراء يا 

از مدتي شروع به تشكيل حكومتي  پسداده بود،  آن هاآن عهد و قدرتي كه ملكشاه به 
 همين نوشتكين غزجه كه يكي ازابه دست  خوارزمشاهيانو مستقل كردند. سلسله  جدا
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سلسله  كرمانالل زدند. در امراء بود تأسيس شد. اتابكان نيز براي خود دم از استق
اتابكان وجود آمد. از طرف ديگر ه ب سالجقه رومسلسله  رومسالجقه كرمان و در 

  هم ادعاي استقالل كردند. اتابكان لرستانو  آذربايجان
بر ايران  الملك طوسيخواجه نظامني مانند در زمان ملكشاه وزيران اليق و با تجريه ايرا

يران بسيار پيشرفت داشت و در شغل هايي مانند كشاورزي نظارت داشتند و از اين رو ا
با  و الملكخواجه نظامبا فرمان . همچنين تدوين تقويم جاللي پيشرفت هايي حاصل شد

ذكر  نيشابورو  ري ،ن)سلجوقياپايتخت ( اصفهانشهرهاي  خانه هايي دررصد احداث
  .است شده

ابوالفتح عبدالرحمان انان ايراني از جمله اي از رياضي دگاهشماري جاللي توسط عده
مون بن ، محمد بن احمد معموري، ميابوعباس لوكري، ابومظفر اسفزاري، منصور خازني

رمضان  3در  حكيم عمر خيامنجيب واسطي، ابن كوشك بيهقي مباهي و در رأس آنان 
 .هجري قمري تدوين شد 471

اطوري سلجوقي تضعيف گشت و رقابت براي قلمرو پهناور آن ملكشاه امپر مرگپس از  
تركان با توطئه  سلطان محمود اولميان پسرانش و برادرانش آغاز گشت. در ايران 

 )اسماعيليان( باطنيانانشين ملكشاه شد و با كمك عليه خواجه نظام الملك، ج خاتون
  به قدرت رسيد. 
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  اناسماعيلي-17-1

است كه معتقدان آن، محمد بن اسماعيل  اماميه هشيعاي از اسماعيليه يا باطنيه فرقه
دانستند. ظهور اين فرقه اصالً نتيجه را آخرين امام مي (ع)موسي كاظم امام برادرزاده

است.  بوده (ع)موسي بن جعفر امام اختالف در امامت اسماعيل بن جعفر با برادرش
تر وي  گرمت به پسر بزاماع) ، جعفر صادق( وفات اماماسماعيليان معتقدند كه پس از 

اسماعيل پيش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن  از آنجا كهاما  .رسيدمي
شود و پس از او امامت اسماعيل منتقل شد كه سابع تام است و دور هفت با او تمام مي

مشهورند و شيعه هفت  در ميان اهل سنت به باطنيان آن هادر خاندان وي باقي ماند. 
 وند.شتقسيم مي نزاريو  مستعلويشوند. اسماعيليه به دو فرقه ز ناميده ميامامي ني
اهميت بسياري داشت و به خاطر اينكه بيشتر پيروان  ،ي در نزد اسماعيليانپارسادب 

 آن هانوشتند. از ي ميپارسهاي خود را به آنان از مردمان عام بودند بيشتر كتاب
 ترين شاعر و نويسنده بزرگ .استي بر جاي ماندهپارسها و شعرهايي به زبان نوشته

  زيست.پنجم هجري مي قرناست كه در  ناصرخسرو اسماعيلي،
قيام كردند. مذهب وي و  سلجوقيملكشاه در دوره بود كه  ايرانيانيحسن صباح از 

، خلفاي فاطمي وبود  مصرمركز قدرت اينان در  .بود نزاريه اسماعيليه شيعهپيروانش 

پدرش او را به  وبود  ريهل وي اكشور رسمي اعالم كرده بودند.  آناين مذهب را در 
تحصيل كند. در بعضي منابع از حسن صباح، برد تا نزد او  نيشابوردر  امام موفقمدرسه 

 است.ياد شده سه يار دبستانيبه عنوان  الملكخواجه نظامو  عمر خيام
مالقات كرد. فرقه  المستنصر باهللا، خليفه فاطميرفت و آنجا با  مصرل به پس از تحصي

مخالف بود.  امير الجيوشسر جانشيني المستنصر با نامند زيرا او بر نيز مي نزاريهاو را 
تدا پسر اولش نزار را جانشين او اب. مستعليو  نزارهاي المستنصر دو پسر داشت به نام
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 خود كرد اما با مخالفت اميرالجيوش، مستعلي را به عنوان جانشين خود اعالم كرد.
طبق اعتقاد اسماعيليان نص اول قبول است   ها هم از همين جا شروع شد.اختالفات آن

بروز روز  ،و نص دوم باطل. سپس به ايران آمد و از آنجا كه كالمي آتشين و پرنفوذ داشت
 هايقلعه، الموتاز يك دوره طوالني و تسلط بر منطقه  پس بر طرفدارانش افزوده شد

 500در نزديكي  قلعه الموتها ترين اين قلعهسر ايران تصرف كرد. مهمزيادي در سرا
  كه مقر خود حسن صباح بود. قزويندر نزديكي  گازرخانمتري روستاي 

 تالمو استراتژيك قلعه( هجري قمري ) با تسخير  483در سال  اندولت اسماعيلي
 هجري قمري  654در قزوين پايه گذاري شد و دوره فرمانروايي آن تا  )1- 19(نگاره

دامه يافت. مركز فرماندهي اسماعيليان شهر قزوين و عمده فعاليت آن ها مبازه با ا
وان شاخص به عن حسن صباح .بود پس از عباسيان و قبايل مغول بني عباسخلفاي 

ترين فرمانرواي اسماعيليان با انجام تبليغات وسيع در بين كشاورزان و بينوايان توانست 
سرانجام دولت اسماعيليه پس از  .حوضه قدرت خود را تا سوريه كنوني گسترش دهد

  از بين رفت. هالكو خان مغولسال حكومت در قزوين با حمله  200
  

  

  

  : نمايي از ويرانه هاي قلعه الموت به سوي دره پايين دست آن.1-19نگاره 

. او را در نزديكي قلعه الموت به قمري درگذشت 518حسن صباح در پي بيماري در
و ديگر رهبران نزاريه ايران نيز در آنجا  كيابزرگ اميدخاك سپردند. مقبره او، كه بعداً 

 هنگامي كه به دست مغوالن ويران گشت، زيارتگاه اسماعيليان نزاري بود. دفن شدند، تا
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  اتابكان-18-1

است كه از زمان سلجوقيان رواج داشت. معني آن پدربزرگ  تركيتابك در اصل لغت ا
اين  .كلمه آتا و بك مخفف بيوك، به معني بزرگ است بود. لغت اتابك مركب از دو

معمول به معني آموزگار سلطان و گاهي به معني بزرگ ايل  ايراناصطالح در دربارهاي 
را اتابك خطاب  شاههاي فرزندان سرخانه ، معلمسالجقهدر دوره  است. استفاده شده

 رسيدند. كردند. اين افراد گاه به مقام صدارت نيز ميمي
نوشتكين غزجه كه ابه دست  خوارزمشاهيانسلسله كه در باال ياد شد،  همان طور 

شاهيان، غالمي بود نوشتكين نياي بزرگ خوارزما تأسيس شد. ،بود سلجوقيامراء يكي از
كه  شودياد مي )كنوني درافغانستان زارستان(هتانبه معني كوهس  غَرِجستاناز اهالي 

  يان خريداري شد.توسط سپهساالر كل سپاه خراسان در زمان سلجوق
به سبب استعداد سرشار و كفايتي  سلجوقياناين غالم رفته رفته در دوران فرمانروايي  

لي رسيد تا اين كه سرانجام مدارج ترقي را طي كرد و به مقامات عا ،كه از خود نشان داد
  برگزيده شد.  خوارزمبه امارت 

، قطب الدين محمد نام داشت. پس از آن هاترين پسر بود كه بزرگ 9نوشتكين صاحب ا
به واليت  ( پسر ارشد ملكشاه سلجوقي ) قبركيارنوشتكين، فرزندش محمد از جانب ا

نيز بعدها او را در آن سمت ابقاء كرد. بدين  سلجوقيخوارزم رسيد و سلطان سنجر
چيز برآورده و دست پرورده ترتيب دولت جديدي بنيانگذاري شد كه بيش از هر 

  سلجوقيان بود.
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 خوارزمشاهيان- 19-1

طاعت به مدت سي سال تحت قيوميت و ابا لقب خوارزمشاه، قطب الدين محمد  
از او به فرمان سنجر امارت خوارزم يافت،  پسسلجوقيان امارت كرد. پسرش اتسز هم كه 

از نزديكان درگاه سلطان سلجوقي بود. هر چند بعدها كدورتي بين وي و سلطان سنجر 
هاي متعددي هم منجر شد، اما تا زمان حيات سلطان سنجر،  پديد آمد كه به درگيري
  مرو خوارزميان كمك چنداني بكند. اتسز نتوانست به توسعه قل

اتسز پيش از سنجر وفات يافت، پسرش ايل ارسالن امير خوارزم شد. اما از آن جا كه 
در زمان او كه سلطان سنجر نيز وفات يافته بود، نزاع داخلي سلجوقيان امكاني را فراهم 

ايام دچار فترت آورد تا ايل ارسالن به قسمتي از خراسان و ماوراءالنهر كه هر دو در آن 
بودند، دست يابد و به اين ترتيب نزديك به پانزده سال به عنوان خوارزمشاه حكومت 

 .كند
از ايل ارسالن، منازعاتي كه بين پسرانش سلطانشاه و عالءالدين تكش براي  پس 

دستيابي به فرمانروايي واليات بروز كرد، بارها موجب رويارويي نيروهاي اين دو برادر 
 ها به پايان رسيد. ين كه عاقبت با استيالي تكش اين درگيريشد، تا ا

در زمان تكش تمامي خراسان، ري و عراق عجم، يعني آخرين ميراث سلجوقي به دست 
خوارزمشاهيان افتاد. غلبه تكش بر تمام ميراث سلجوقي، نارضايتي خليفه بغداد را به 

ها دامنگير محمد بن تكش دنبال خود داشت كه اثر اين ناخرسندي و عواقب آن، بعد
شد. با درگذشت عالءالدين تكش  پسرش محمد خود را عالءالدين محمد خواند و به اين 

 ترتيب سلطان محمد خوارزمشاه شد.
در طي همان ايامي كه محمد خوارزمشاه قدرت خود را در نواحي شرقي مرزهاي 

براي مقابله با توسعه  ) الناصر الدين باهللا (داد و خليفه بغداد ماوراءالنهر گسترش مي
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در آن سوي مرزهاي شرقي قلمرو  ،قدرت او در جبال و عراق سرگرم توطئه بود
  اي در حال طلوع بود .خوارزمشاهيان، قدرت نو خاسته

اي از طوايف بدوي يا بدوي گونه، خود را مغوالن كه در آن ايام با ايجاد اتحاديه اهميت 
ساختند، در معادالت و مجادالت سياسي اده ميبراي حركت به سوي ماوراءالنهر آم

  شد.مي سلطان خوارزمشاه و خليفه بغداد به حساب آورده ن
شد، از ديد دو قدرت و نيروي مهم آن در نتيجه فاجعه عظيمي كه تدارك ديده مي 

پوشيده ماند به طوري كه هنگامي كه دهان باز كرد، نه از سلطنت پر آوازه خوارزم 
 ت و نه از دستگاه خالفت.چيزي باقي گذاش

آنچه باقي ماند، ويراني، تباهي، كشتارهاي دسته جمعي، روحيه تباه شد. و در يك  
گشت، كالم، ويراني يك تمدن بود. هنگامي كه چنگيز خان به تختگاه خويش باز مي

  بخش عمده ايران به كلي ويران شده و بسياري از آثار تمدني آن نابود شده بود. 
توانست دولت خوارزمشاهي كه با سعي و كوشش بنيانگذاران آن كه مي دستاوردهاي

آينده بهتري را براي ايران زمين و تمدن اسالمي رقم زند، در نكبت استبداد مطلقه، 
هاي مذهبي و سياسي، رنگ باخت و تباهي را  هاي شاهانه و تنگ نظري ماجراجويي

  تر مردم محروم نمود.همنصيب مجريان، كارگزاران، كار گردانان و از همه م
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 مغوالن -20-1

، قيات، نايمان، كرائيت و تعداد ديگري از طوايف تاتارطوايف اي از اتحاديه  نمغوال
اين طوايف كه به قول ند. رفتشمار ميه ب سيبري، و چين، تركستانبدوي نواحي بين 

هاي  ، اگر هم در واقع اخالف هوندرفتنشمار ميه جديد ب هايهونبرخي مورخان، 
ها در جنگجويي، تير اندازي و سلحشوري به  قديم نبوده باشند، اما وارث مهارت آن

  .آمدندشمار مي
هاي قديم پا به عرصه تاريخ  هاي جديد هشتصد سال پس از هون با وجودي كه هون 

ها  را در تاريخ زنده كردند. به طوري كه اين آن هاگذاشتند، با اين وصف خاطره فجايع 
هاي اطراف  هاي گوبي و سرزمين نيز مانند همان مهاجمان باستاني، از اعماق بيابان

مدت زماني كوتاه، بخش  در ايولع و آزمندي بي سابقهچين و سيبري برخاستند و با 
 سپري شدناي از دنياي متمدن در قلمرو اسالم را به ويراني و نابودي كشيدند. عمده

ها پديد نياورد، چنان كه همچون  ، هيچ گونه تغييري در خوي و رفتار آنقرنهشت 
كردند و در كنار ا سر ميه هاي قديم، در زير چادرهاي نمد يا در هواي آزاد بيابان هون

كردند. اگر هم خشكسالي پيش شتران، گوسفندان، و اسبان خويش عمر را سپري مي
كردند. كه البته گوشت موش، آمد از خوردن هيچ چيز حتي شپش نيز خودداري نميمي

 شد.ها مي گربه و سگ و همچنين خون حيوانات نيز گه گاه مايه عيش آن
، سركرده يك تيره از اين طوايف با پيروزي بر اقوام مجاور، اندك اندك تموچينوقتي 

در مجلس  تمامي اقوام مغول را فرمانبردار ساخت و از جانب سركردگان قبايل قوم
، در چنگيز خانخان بزرگ خوانده شد. او سپس با لقب ، قوريلتايمشورتي آن ها با نام 

به عنوان خان محيط يا خان  و مايه وحشت تمامي نواحي مجاور شد ،دت زماني كوتاهم
اعظم، فرمانرواي همه اين طوايف شد. به طوري كه چندي بعد نيز قبايل اويرات و 
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قنقرات را فرمانگزار خويش كرد و بدين گونه خان اعظم ساير قبايل اطراف را به جنگ يا 
 .به صلح زير فرمان خويش گرفت

اي براي برقراري رابطه بين دو دولت نگيز خان تجارت با محمد خوارزمشاه را وسيلهچ
ساخت. به طوري كه نخستين سفير سلطان خوارزم در جلوي دروازه پكن به حضور خان 

تأكيد كرد و آن  يانرسيد و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاري بين مغول و خوارزمشاه
 صلح آميز اعالم نمود.در جريان سفر هيئت بازرگاني را الزمه توسعه مناسبات دوستانه و

با طمع فرماندار مرزي به اموال آن ها و سپس جاسوس جلوه دادن  ،مغوالن رهفن 450
  شدند.قتل عام  ايشان نزد سلطان، همگي جز يكي

توسط سلطان  )كه خواستار تسليم كردن فرماندار خاطي بود (با كشتن سفير چنگيز 
خوارزمشاه محمد خان مغول كه از سوء رفتار  شد واجتناب ناپذير جنگ  رويداد ،محمد

، به ايران لشكر كشيد. به طوري كه يورش يالديم 1217 سال به خشم آمده بود در
 دنبال داشتاز از شهري به شهر ديگر را به محمد وحشيانه مغول، فرار مفتضحانه سلطان

  ويراني اين تهاجم را چند برابر نمود.  و
شدند به كشتار نفوس، غارت اموال و ويراني كامل شهر و به هر ديار كه وارد ميمغوالن 

پرداختند. به نحوي كه در كوتاه مدتي ماوراءالنهر، خراسان و عراق عرصه ها ميآبادي
پس از فرار به جزيره آبسكون در دهانه  محمد خوارزمشاهند. كشتار و ويراني مغوالن شد

شدن خانواده اش به دست مغوالن، از شدت اندوه مرد و در رودگرگان و اطالع از كشته 
محمد و جانشين  پسرالل الدين ج مبارزات جسته و گريخته همان جا دفن شد.

 از ده سال پس از خوارزمشاه نيز نتوانست از ادامه هجوم چنگيز خان جلوگيري كند.
جهان اسالم به ويراني و تباهي ايران و هاي عظيمي از حضور اين قوم وحشي، بخش

هجري  624 سال چنگيز در بازگشت به مغولستان در سرانجام. تا اين كه ه شدديكش
 .دمر قمري
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  ايلخانان- 21-1

 1256 جري قمري ياه 750تا  654اي است كه از سال ايلخانان يا ايلخانيان نام سلسله 
سال در بودند.  مغول خانچنگيزان نوادگكردند و ميالدي در ايران حكومت مي 1349تا 

شد يا منگل، خان بزرگ يا قاآن، بر آن  منگو ميالدي يكي از پسران چنگيز به نام 1251
هاي كوبالخان) به ترتيب به ايران و چين پيروزي( قوبياليو  هوالكوتا با اعزام برادرانش 

ران سلسله ايلخانيان ايران و قوبيالي با مغوالن را تحكيم و تكميل كند. هوالكو با فتح اي
  چين را بنياد گذاردند. سلسله يوانفتح چين 

رساند و اين احترام مي قاآناناطاعت ايلخانان را نسبت به  تابع خان وايلخان يعني  
است. فتح ايران به دست هالكوخان شدهايران رعايت ميهمه وقت از طرف ايلخانان 

در پي داشت.  عباسيانو انقراض خالفت  اسماعيليانپيامدهاي مهمي چون پايان كار 
ايلخانان در ابتدا دين بودايي داشتند اما به تدريج به اسالم گرويدند. ايلخانان مسلمان 

 هاي اسالمي برگزيدند.خود را سلطان ناميده و نام
 قلعه الموتدي رو به رو نشد و با سقوط زيابرچيدن قدرت اسماعيليه در ايران با مشكل 

، دولت خداوندان الموت به پايان راه رسيد. از سوي ديگر خليفه هجري قمري 654در 
ه در ترساندن مغوالن از عواقب شوم در افتادن با هايي كعباسي، علي رغم كوشش

خاندان عباسيان انجام داد، نتوانست از حركت هالكو به بغداد جلوگيري كند، چرا كه به 
ناچار ) خليفهن (آخري مستعصمالزودي تختگاه عباسيان به محاصره افتاد. به همين دليل 

به اردوگاه هالكو آمد، اين امر نيز مانع غارت و كشتار بغداد نشد. خليفه و اوالدش نيز با 
عده كثيري از رجال دولت به قتل رسيدند. بدين گونه خالفت عباسيان نيز فرو پاشيد، 

كه از واليان مسلمان بود، تا  عطا ملك جوينيهر چند سپردن امارت بغداد و عراق به 
 حدي در كاهش آثار فروپاشي خالفت عباسي و كشتار بغداد موثر واقع شد.
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در دستور كار  مصرو  فلسطين، شامهاي پس از گشودن بغداد، بر انداختن حكومت
كه  )خان مغولستان  (هالكو خان قرار گرفت. اما اين نيت با مرگ برادرش منگو قاآن 

هالگو را به ترك شام و عزيمت به مغولستان  عملي نشد و وي حكومتش را از وي داشت،
هاي او موجب آن شده بود،  هايي كه لشكركشي هالكو در آبادي ويرانيسپس  وادار كرد.

اي به طوري كه تعدادي ابنيه از جمله معبد بودايي در خوي و رصد خانه اهتمام ورزيد.
  در مراغه ساخت.

اي يافت. به در ايران توسعه قابل مالحظه رياضياتو  نجوم، طب نناايلخادر عصر 
نيز با اظهار عالقه زيادي كه به تاريخ نشان  يپارسزبان طوري كه عدم توجه اين قوم به 

ي پارساي در اين دوره به هاي تاريخي قابل مالحظه جبران شد. چرا كه كتاب ،دادندمي
شايد نخستين تجربه موفق در  ،تاريخ رشيدي) در آن ميان( جامع التواريختدوين شد كه 

  نگارش دسته جمعي و گروهي تاريخ بود.
توجه برخي از اين ايلخانان به ايجاد بناهاي عظيم و آباداني، در خاطر  افزون بر اين، 

جبران گذشته اخالف وحشي اين قوم در ايران بود، چنان كه به منزله  ،هاي بعدي نسل
هاي برخي از اين  پيدايش سبك تلفيقي ممتاز در تاريخ معماري ايران، نتيجه كوشش

  اميران بود.
نام ايراني محمد  ،دبو نايرادر  مغولايلخان  كه هشتمين الجايتو به عنوان مثال،

خدابنده را براي خود برگزيد. الجايتو كه در كودكي با نام مسيحي نيكوال تعميد يافته 
و پيرو مذهب  را پذيرفتم اسال دينپس از چندي به آيين بودايي درآمد و سرانجام  ،بود

   .گرديد ابوحنيفه
اي مذاهب همناظره زشتي كه در حضور ايلخان بين فقبه دليل  ،ليكن به گمان بسيار

مكاتب فقهي اتهامات زشت و ناروايي بر  نمايندگان اين و حنفي و شافعي درگرفت
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عالمه پس از مناظره با  و دو رنجيده خاطر گشت الجايتو از هر ،يكديگر وارد ساختند
   را اختيار كرد. تشيعمذهب  ي،االدين مراغهنظامو  حلي
ها و از سكه نماز جمعههاي از خطبه عثمانو  عمر، ابوبكردستور داد كه نام  اولاو 

، به آغاز كرده بود ز پيش، اپدرش ارغون كهشهر سلطانيه را  وي ساختن برداشته شود.
را كه با وجود  )ديلم(گيالن همچنين و آن را پايتخت خود قرار داد. او اتمام رساند

، علي رغم ايلخانان هنوز كامال مطيع نشده بود حكومت گذشت پنجاه سال از برقراري
   .تلفات زياد فتح كرد

نخستين مجلد  رشيدالدينالجايتو حامي و مشوق انواع هنرها بود، به اشاره او بود كه 
به پايان برد و  ،بود كتاب تاريخ غازاني را كه بررسي تاريخ مغوالن از آغاز تا مرگ غازان

دست به كار نوشتن مجلد دوم گرديد كه اولين كوشش براي ثبت تاريخ همه ملل بزرگ 
به  سلطانيه گنبد اسيا بود.الجايتو در سن سي و شش سالگي وفات يافت و پيكرش دروار

 .خاك سپرده شد
ام نجهجري قمري به ا 712 سال و تا 10مدت در  ويساخت گنبد سلطانيه به دستور 

اند سلطان محمد خدابنده اين گنبد و بناي عظيم را بعضي از تاريخ نويسان نوشته. رسيد
جا اي خود به آنه را از آرامگاه مام علي(ع)و امام حسين(ع)ا مطهر بنا كرد كه اجساد

  .منتقل كند ولي به علت خوابي كه ديد از اين عمل منصرف شد
از اين گنبد الگوبرداري  س،فلورانسانتامارايا دلفيوره شود در ساخت گنبدهاي گفته مي

ه در اياصوفيو  ايتالياا در سانتامارينبزرگ  از گنبد پس ،نبداست. بناي اين گشده
 منارهبناي هشت ضلعي كه هشت اين  .ستا دنيا فعمرتسومين گنبد   ،استانبول تركيه

 استمتر  5/48 ارتفاعبا  ين گنبد آجري جهانرت زرگ، بنيز در اطراف گنبد دارد
  ).1- 20(نگاره
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  .: نمايي از گنبد سلطانيه1-20نگاره 

شرق بود كه در دوره  مسيحيتكليساي  ، در ابتدااياصوفيه يا حاجياسوفيا مسجد
ساخته  كنستانتين اولميالدي بنا به دستور امپراتور  532به سال  امپراتوري بيزانس

 محمد دوم، سلطان استانبولكليساي بزرگ نام گرفت. پس از فتح  ابتدا ،شد. اين كليسا
دستور  سليمان اول و سلطان كليساي اياصوفيه را به مسجد تبديل كنند تا دستور داد
در آنجا خوانده  نماز جمعههاي داخل اياصوفيه را بپوشانند تا و نگارگريها داد نقاشي

   شود.
به ساختمان اياصوفيه افزوده شد. در  محرابو  منبرو  مناره، مراد سوم سلطاندر زمان 

در ديوارها و سقف اياصوفيه  مصطفي چلبيزمان مراد چهارم، آياتي از قرآن به خط 
، آتاتركو به قدرت رسيدن  تركيهدر  جمهوريپس از اعالم حكومت  ند.نگاشته شد

گنبد  ارتفاعاست.  اياصوفيه به موزه تبديل شد و تا امروز به همين شكل باقي مانده
  ).1- 21(نگارهباشدمتر مي 55بزرگ اين مسجد از سطح زمين 
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  استانبول. اياصوفيه مسجد: نمايي از 1-21نگاره 

  سرانجام ايلخانان

نظمي و هرج و مرج لخانان هر چند با نظم و انضباط آغاز شد، اما در بيدوران اي
مقاومت ناپذيري پايان يافت. به طوري كه تجربه حكومت ايلخانان در ايران دگرگوني 
اجتماعي جالبي را در تاريخ به معرض آزمون آورد. اين كه در فاصله دو نسل، ايلخانان 

را در فرهنگ قوم مغلوب يك بار ديگر در تاريخ  اسالم آوردند، تجربه انحالل قوم فاتح
  ايران به صورت يك واقعيت تسلي بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. 

سالله يك قوم مهاجم سرانجام در طي دو نسل، مدافع قلمرو ايران شدند كه از آن در 
دست كم ، آن هابرابر تهاجمات ديگران و هجوم بيگانگان جانانه دفاع كردند. ارتباط 

  شروع جالبي براي روابط بازرگاني شرق و غرب شد.
هاي طوالني  كه سراسر ايران زمين را دچار اغتشاش ايلخانان ملوك الطوايفي حكومت

هاي گوناگون محلي را در برابر يكديگر به پيكار واداشت. پيكارهاي ميان  ساخت، خاندان
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هرها، و ها، ش ها و كشت و كشتارهاي بسياري در آبادي فرمانروايان محلي، باعث غارت
  گرديدند. واليات گوناگون شد. اين شهرها و واليات هر از چندي دست به دست مي

در عراق عرب و  جاليرياندر آذربايجان و اران و واليات جبال،  چوپانيان ،از اين ميان
در  آل كرتدر جرجان و خراسان غربي،  طغا تيموريانبعدها در تمامي قلمرو چوپانيان، 

 قراختاييانو  اتابكان فارس، فارسدر بخشي از  ملوك شبانكارهو خراسان شرقي،  هرات
بين اصفهان تا  اتابكان لرستان، ناصفهادر فارس و  آل اينجو، كرماندر فارس و 

و  طبرستان، اتابكان يزد در واليات تابع آن حوالي و شماري امير نشين در خوزستان
 كه از هم مستقل و با هم در حال ستيز بودند. مازندران

هاي ملوك الطوايفي در فرجام روزگار ايلخانان بر افتادند،  هر چند برخي از اين حكومت
از عهد  پسها همچنان باقي ماند و حكومت ملوك الطوايفي كه  اما جدايي قلمرو آن

از مغوالن، سرزمين  پس قرنهاي ديگر ادامه حيات يافت، تا چندين  م به صورتتيمور ه
ايران را عرصه تاخت و تاز و بي نظمي و اغتشاش كرد كه رهايي از آن، نيازمند حكومت 

  مركزي مقتدر بود و نيل بدان تا عهد صفوي براي ايرانيان ممكن نشد.
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 سربداران- 22-1

، آسياو بسياري از مناطق  ايرانبر  مغولاستيالي قوم پس از يكصد و بيست سال 
و عامالن  مغولعليه ظلم و تعدي حاكمان  خراسان سبزوارو  باشتينقيامي مردمي در 

است، از لحاظ  شهرت يافته آنان به وقوع پيوست. اين نهضت كه به قيام سربداران
 قرناز نظر تاريخي مهم ترين جنبش آزادي بخش خاورميانه در و  ترينوسعت، بزرگ

هجري بود. تالش پيگير رهبران آزاده اين قيام، منجر به تشكيل حكومت مستقل  هشتم
بود  هاي اين حكومت عبارتملي و شيعه مذهب ايراني در خراسان شد. مهم ترين ويژگي

 .هو تثبيت ايدئولوژي تشيع امامي مغولياز: تنفر و انزجار از عنصر 
بود كه به مدت دو سال و چهار  عبدالرزاق باشتينينخستين حاكم سلسله سربداران، 

. ماه حكومت كرد. پس از وي، برادرش وجيه الدين امير مسعود به حكومت رسيد
حكومت مستقلي  ،هنگامي كه سربداران توانستند بر حاكم مغولي خراسان پيروز شوند

قيام سربداران با آن كه جنبشي محلي بود  را مركز خود ساختند. سبزوارترتيب دادند و 
زيرا در پي اين قيام و با  .و مدت زيادي دوام نيافت، اما در تاريخ ايران اهميتي خاص دارد

گر نيز مردم روستاها سركشي آغاز هاي آن بود كه در نقاط دينيرو گرفتن از پيروزي
 .كردند

در مازندران را بايد يكي از بارزترين پي آمدهاي حكومت  مرعشياناستقرار دولت  
با يكديگر اختالف بسيار داشتند و  امراي سربداران در اداره حكومت سربداران دانست.

بسياري از آنان با توطئه ياران خود را از پاي درآمدند. با اين همه در مدت كوتاه حكومت 
دي جبران شد. تا حد زيا مغولهاي حمله ايشان، آباداني بسيار صورت گرفت و خرابي

اميران سربدار در پي بهتر كردن زندگي روستائيان و طبقه محروم شهر بودند و به نوعي 
 مساوات در تقسيم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند.
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و رهبر جنبش سربداران بود كه مردم را تبليغ كرد و  رشيخ خليفه مازندراني پايه گذا
بعدها اين امر به دست شيخ حسن جوري  به مبارزه با حكومت مغول مي پرداخت كه

افتاد. اميرمسعود با اين كه در مردم داري و مبارزه با حاكمان مغول و تثبيت حكومت 
هاي بااليي بود، ليكن به خاطر اختالف با شيخ حسن جوري و سربداران، داراي موفقيت

رو به ضعف  توطئه در قتل او، پايگاه مردمي خويش را از دست داد و حكومتش به تدريج
نهاد. به همين جهت سپاهش در نبرد با امراي مازندران متحمل شكست گرديد و خود 

  وي كشته شد.
تن ديگر از اين سلسله به حكومت رسيدند كه  10پس از مرگ امير مسعود،  

ها عبارتند از: شمس الدين علي، خواجه يحيي كرابي و خواجه علي  ترين آنمعروف
شهيد اول، معاصر با خواجه علي مؤيد بود كه در پي دعوت  مؤيد. فقيه نامور شيعه

را در فقه امامي تدوين و به همراه » اللمعه الدمشقيه«خواجه از وي، كتاب شريف 
  اي به سوي خواجه علي مؤيد در سبزوار فرستاد.نماينده

به سبزوار و محاصره چهار ماهه اين شهر در سال » امير ولي«سرانجام در پي هجوم  
گوركاني دراز كرد، و از او  تيمور لنگ قمري، خواجه علي مؤيد، دست نياز به سوي 783

ان ياري خواست. با تسليم شدن خواجه علي مؤيد به تيمور لنگ، پرونده حكومت سربدار
سال رهايي از يوغ استعمار  46نيز براي هميشه بسته شد و منطقه خراسان پس از 

 غلوب آنان گرديد.ممغوالن، مجدداً مقهور و 
در جنب در ايران وجود داشت و پس از مدتي حق حيات كه از مدت ها پيش  تصوف

پس از هجوم مغول و تاخت و تاز تيموريان و هنگامي كه . به بيان ديگر، متشرعه يافت
هجري از پاي درمي آورد، دراويش در  هشتمو  هفتم هاي قرنهاي مردم را در توده ،فقر

و از طرف  مغولجنبشي را كه از يك طرف عليه حكام ، آذربايجانو  مازندران ،سبزوار
  ها و اشراف بود، رهبري كردند. ديگر ضد فئودال
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عليه مكرر تصرف درآوردند و ه را ب سبزوارسربداران  هجري قمري 738در سال 
تا مازندران و گرگان  از سبزوار خود را پنجاه سال مغوالن جنگيدند و دامنه حكومت

 توسعه دادند.
تا قيام قيامت  تاتارخواهند كاري كنند كه حتي يك سربداران دعوي داشتند كه مي 

خيمه در خاك ايران نزند. به قول مؤلف روضات الجنات اين گروه را از آن جهت 
 واال سر خود را ،سربداران گويند كه گفتند: اگرتوفيق يابيم دفع ظلم ظالمان كرده باشيم

 از چگونگي نگاه مردم به. براي آگاهي بردار ببينيم كه ديگر تحمل تعدي و ظلم نداريم
 749سيف الدين محمد فرغاني( متوفي در  بخش هايي از قصيده مغوالن، كافيست تا به

  :توجه شود) قمري
 هم رونق زمان شما نيز بگذرد                               هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد

 بر دولت آشيان شما نيز بگذرد                      ين بوم محنت از پي آن تا كند خرابو
 بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد                                     باد خزان نكبت ايام ناگهان

 بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد                   آب اجل كه هست گلو گير خاص و عام
 اين تيزي سنان شما نيز بگذرد                           تيغتان چو نيزه براي ستم درازاي 

 بيداد ظالمان شما نيز بگذرد                          چون داد عادالن به جهان در، بقا نكرد
 اين عو عو سگان شما نيز بگذرد               در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت

 گرد سم خران شما نيز بگذرد                 سب داشت غبارش فرو نشستآن كس كه ا
 هم بر چراغدان شما نيز بگذرد                        ها بكشتبادي كه در زمانه بسي شمع

 ناچار كاروان شما نيز بگذرد                             زين كاروانسراي بسي كاروان گذشت
 تاثير اختران شما نيز بگذرد                              خويشتناي مفتخر به طالع مسعود 

 نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد                     اين نوبت، از كسان به شما ناكسان رسيد
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  مظفريان- 23-1

و گاه بر تمام  ايرانهشتم هجري بيشتر بر جنوب  قرناي بود كه در آل مظفر سلسله
 امير مبارزالدّين محمدكرد.سرسلسله اين دودمان حكومت مي خراسانجز ه ايران بزرگ ب

بودند. پدر او  شهرستان خوافاز توابع  نشتيفانبود. اجداد او از اهالي دهستان باستاني 
به مراتب بااليي رسيد. پس از مرگ پدر،  مغولنزد پادشاهان  ،نام داشت امير مظفركه 

قرار  )الجايتوو پسر  لايلخانان مغواز د (سلطان ابوسعيامير مبارزالدين محمد مورد توجه 
  يافت. يزدگرفت و منصب پدر را به انضمام فرمانروايي 

 ها ضعيف شدند، امير مبارزالدين به فكر استقالل و جهان د كه مغولپس از ابوسعي
شيخ را به متصرفات خود افزود و  شيراز 754كرمان و در  741گشايي افتاد. او در سال 

به قتل رسانيد.  ،فرمانرواي شيراز را كه سرداري اليق و دانشمند بود ابواسحاق اينجو
و حكومت  پردازدهاي مشهورش به سوگ ابو اسحاق مي در يكي از غزل شيرازي حافظ

 وي را مورد ستايش قرار مي دهد.
شاه سرانجام به دست پسرانش  ،داشتكه  ديني هاييمبارزالدين به دليل تندروي

اسير و كور گرديد و سپس در  شاه سلطانخواهرزاده و دامادش  ،شاه محمود ،شجاع
از دنيا رفت. پس از او فرزندش شاه شجاع به پادشاهي رسيد و مشهور است  765سال 

به صفات پدر روي آورد و  ،ولي پس از مدتي كه وي استبداد پدرش را از ميان برداشت
 لي اصفهان بود.وا ،مدت ها درگير جنگ با برادرش شاه محمود

بودند.  شاه منصورو  العابدينمجاهدالدين سلطان زين ،از ديگر پادشاهان اين دودمان
 كشته شد و باقي خاندان آل مظفر نيز  شيرازبه  يمور لنگتشاه منصور در جريان حمله 

  ام شدند.به دست تيمور قتل ع قمشهدر پس از اسارت، 
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  تيموريان-24-1

شود در ناميده مي شهرسبزيا كِش كه امروزه در شهر قِش  سمرقنديمور در توابع ت
ديده به جهان گشود و خيلي  يالديم 1335 سالفعلي در  ازبكستانقديم و  تركستان

بود  برالسزود در سواركاري و تيراندازي مهارت يافت. پدرش تراغاي، از جنگجويان ايل 
 1360 سالاش در اين نواحي از قدرت و نفوذ محلي برخوردار بودند. دركه طايفه

لشكر  ماوراءالنهر، از نوادگان جغتاي، از تركستان به تغلق تيمور، فردي به نام يالديم
كشيد. حاجي برالس كه دفاع از شهر كش را در مقابل اين مهاجم دشوار يافت، دفاع از 

 .سال داشت 25آن هنگام  واليت را به پسر تراغاي يعني تيمور سپرد كه در
كه مدعي  كابلدر  قزغناز نوادگان  امير حسينتيمور به زودي توانست با شكست 

را تسخير و حكومتي مستقل تشكيل دهد. تيمور از اين  بلخمنصب اجدادي خود بود، 
و پنج بار به  خوارزمخواند. پس از آن طي پنج سال سه بار به  پس خود را صاحبقران

لشكر كشيد. با اين وجود در سال دهم سلطنتش  سيحونقلمرو خانان جَثَه در آن سوي 
 .موفق به فتح خوارزم شد و عاقبت توانست آنجا را ويران كند

را نيز زير فرمان خود آورد. او سپس فرزند ده ساله  مغولستانو  قبچاقتيمور دشت 
ها پيوست.  كرد و خود نيز به آن خراسانرا با سپاهي، مامور تسخير  ميرانشاهخود، 
ها ساخت. سپس را تصرف كرد و در هرات از سرهاي مردم مناره هراتو  نيشابورتيمور 

  بود به تسخير خود درآورد. باوندرا كه در تصرف ملوك  مازندران
را نيز تصرف  روانشو  گرجستان، ارمنستان، لرستان، آذربايجاناو در يورشي سه ساله  

را  مسكوسپس  .حكومت هر شهر را به يكي از فرزندان يا خويشاوندان خود سپرد او .كرد
  يورش آورد. هندوستانفتح كرد و به 
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آنجا را نيز تصرف كرد و صد هزار نفر را به قتل رساند. جري قمري ه 801در سال  
جنگيد و  عثمانيانبا جري قمري ه 803ل بازگشت. در سا سمرقندتيمور سپس به 

اي فرستاد، ولي چون نتيجه مصرچندين شهر را گرفت. در همين هنگام سفيرهايي به 
را  بغدادو  دمشق، حلبنگرفت، مصمم شد به مصر حمله كند و در طول اين لشكركشي 

  نيز تصرف نمود.
از  پسي را مغلوب و اسير كرد. سلطان عثمان اولبايزيد جري قمري ه 804در سال  

را تسخير كند و عازم آنجا شد. او با سپاهيانش تا كنار رود  چينآن تصميم گرفت 
فوريه  يا جري قمريه 807بيمار شد و در رمضان سال  اترارسيحون نيز رفت ولي در 

 مرد.سالگي  71، در سن ميالدي 1405
سال، بخش عظيمي از جهان را زير فرمان خود آورد و بنيان امپراتوري  29 طيتيمور 

ات را گذاشت كه بالفاصله پس از مرگش، انحطاط و زوال و تجزيه آن آغاز شد. فتوح
هاي بسيار به دست آمده بود چندان هاي دهشتبار و ويرانيتيمور كه به قيمت خونريزي

پايدار نماند و به زودي قلمرو او با توجه به منازعات بين بازماندگانش و ظهور دو طايفه 
دوباره يكپارچه و  صفويتجزيه و بعدها توسط دولت  آق قويونلوو  قراقويونلوتركمان 

  متمركز شد.
از آنجايي كه فتوحات تيمور بيشتر جنبه يورش و هجوم داشت تا تسخير واقعي، اغلب 
اين مناطق باز به زودي از تصرف تيموريان خارج شد. با اين حال ماوراالنهر مدتي مركز 

گرفت. هنگامي كه بر ماوراءالنهر دربر ميزوندولتي شد كه بيشتر ايران و افغانستان را اف
  كشورهاي گسترده تيموري تجزيه شد، دوره هرج و مرج پيش آمد. 

نان درصدد تصرف و تركما آل جاليربه محض اينكه تيمور مرد، تركان عثماني و 
رفته خود برآمدند. بااين همه، فرزندان تيمور موفق شدند كه شمال كشورهاي ازدست

براي خود نگاه دارند. هرچند آنان بيشتر با يكديگر  قرنايران را كم و بيش به مدت يك 
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موفق شد كه مناقشات اقوام خود را تا حدي رفع و  شاهرخدر كشمكش بودند. سرانجام 
هاي قدرت و اعتبار كشور را نگهداري كند. ولي پس از مرگ او تصرفاتش به قسمت

ها را به متصرفات خود  آن امراي شيبانيو  صفويانتر مجزا شد و به همين سبب كوچك
 پيوست كردند.

ميرزا فرزند  سلطان ابوسعيدفرزند  ميرزا عمر شيخفرزند (، ظهيرالدين محمد بابُربعدها 
راءالنهر حكومت داشت و براي دفع كه در مناطق اطراف ماو ه)ميرانشافرزند  محمد

الزمان متحد شده بود، نتوانست با ازبكان مقابله كند و به هندوستان با بديع شيبك خان
 932ر در همانجا سكونت گزيد. او در رفت و و آنجا را فتح نمود و بر خالف جدش تيمو

  .بابريان) را در آنجا پايه گذاري كردد (تيموريان هنحكومت 
 و يا مغوالن كبير هند معروف هستند، درخشان گوركانيان هندجانشينان او كه به  

را تشكيل دادند و نقشي مهم در تاريخ آن  شبه قاره هندهاي حكومتي در ترين سلسله
ترين حاكمان تاريخ هند از اين سلسله  ز بزرگا اكبر شاهسرزمين ايفا نمودند. چنانچه 

  نامند.و اين سلسله را آخرين امپراطوري دوران طاليي چهان اسالم مي است
  دانش و هنر در زمان تيموريان

رو  از اين داد.كه بسيار خونريز بود ولي به دانش و هنر عالقه نشان مي تيمور با اين 
گذار امان بودند. فرزندان او نيز سياست بنيانهنرمندان و صنعتگران از كشتارهايش در 

توان به راه اندازي رصدخانه، مسجد و جمله مي از ،دودمان تيموريان را پي گرفتند
در اين دوره از تاريخ  خوشنويسيايراني و نيز  يا نقاشي نگارگريمدرسه اشاره كرد. هنر 

  ايران به شكوفايي قابل توجهي دست يافت.

علي بن  امام حرمو  مسجد گوهرشادپسر تيمور پيرو جدي علوم و صنايع بود و  شاهرخ
اوست. پسر شاهرخ،  مربوط به دوره مي باشد،كه زيارتگاه شيعيان (ع)  الرضاموسي
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زيج يا زيگ، جدول يا كتابي است براي تعيين احوال و حركات ي(زيجفرمان داد  بيگالغ
  ستارگان) ترتيب دادند.

كه نوه تيمور بودند  ابراهيم ميرزاو تاحدي برادر او  بايسنقر ميرزايگ يعني ببرادران الغ 
روند. شمار ميخود از خوشنويسان طراز اول و از حاميان هنري مهم در تاريخ ايران به

خليل نوه تيمور كه هيچگونه شباهتي به وي نداشت، كوشش كامل به رفاه و خوشبختي 
نيز حامي علوم و  حسين بن بايقرا كشور معطوف داشت و خدماتي به دانش و ادب كرد.

پادشاه توانا، با كفايت، هنردوست اين خاندان نيز خود هنرمند بود.  ابوسعيد ادبيات بود.
داشت و بعد او بود كه را گرامي مي صوفيهبود و مشايخ  عرفانو اهل  گريصوفياو پيرو 

 گري روي آوردند.خاندان تيموريان به صوفي
ازعات داخلي و درگيري اميران اين خاندان با دوره تيموريان به رغم نابساماني و من

تركمانان قراقوينلو، دوره رونق فرهنگ، ادبيات، تاريخ، رياضي و نجوم بود. دربارهاي 
سبب هنرپروري و هنرمندي فرمانروايان هرات، سمرقند، شيراز، تبريز و اصفهان به

 تيموري، محل تجمع و آمد و شد هنرمندان و اديبان برجسته بود.
هاي الف مهم ديگر در شيوه حكومتي تيمور با بازماندگانش، نحوه واگذاري بخشاخت

اي ناميدند و قدرت مطلقهحكومت بود. فرمانروايان تيموري با اينكه خود را سلطان مي
براي خود قائل بودند، چون اقتدار تيمور را نداشتند، براي تثبيت قدرت و حفظ 

ها و شتند و چون خزاين حكومتي بر اثر درگيريحمايت لشكريان نياز داقلمروشان، به
به اميران و حاكمان  سُيورغالاوضاع نابسامان داخلي تهي شده بود، مجبور به دادن 

  محلي شدند. 
در اواخر دوره تيموريان اين نوع بخشش به علما و هنرمندان و شاعران نيز تعلق گرفت 

حاكمان و اميران لشكري را افزايش داد بلكه موجب فقر و نابساماني كه نه فقط قدرت 
  .اجتماعي و تضعيف قدرت فرمانروايان تيموري و زوال اين خاندان نيز شد
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  تركمانان-25-1

بودند كه  تركمناي از حكمرانان ) سلسلهيالديم1469 - 1378(تركمانان قراقويونلو 
بر مناطقي از غرب و شمال غربي ايران فرمانروايي  قرنبراي مدت نزديك به يك 

 معني صاحبان گوسفند لو و به - قويون  -مركب از: قره  تركياي كردند.قراقويونلو واژه
هاي سياه است. اين واژه بسته به لهجه محلي گوينده، قره قويونلو يا قاراقويونلو هم تلفظ 

 شود.و نوشته مي
مطرح  سلسله صفويهاز  پيشنام قراقويونلوها نخستين بار در تاريخ در دوره 

ابتدا دست نشاندگان سلسله مغولي  ،است. قراقويونلوها كه تركمن بودندگرديده
رهبر  قرا يوسف ميالدي 1375بودند. اما در سال  بغدادو  تبريزدر  هاجاليري

ها اعالم كرد و ها استقالل خود را از جاليريقراقويونلوها در پي شورشي بر عليه جاليري
  را به دست گرفت. غدادبو  موصول، آذربايجانكنترل 

متواري شد.  مصرقرا يوسف را شكست داده و قرايوسف به  1400تيموريان در حوالي  
، دوباره كنترل تبريز مملوكهابا كمك حاكمان وقت مصر،  1406وي پس از مدتي و در 

دست آورد. دولت شيعي قراقويونلو در بخش مهمي از سرزمين ايران شامل ه را ب
  . خوزستان، كرمان، فارس و هرات حضور داشت

از دودمان  اوزون حسننام داشت كه  جهانشاه قراقويونلوقويونلو واپسين فرمانرواي قره
از  تبريزدر  مسجد كبود. او را شكست داد و وي را به همراه پسرش كشت قويونلوآق

هايي به نام باشد.در حال حاضر تيرهبناهاي ساخته شده در دوران قرافويونلوها مي
هاي تهران، در استان ايل شاهسون بغداديقاراقويونلو در ميان بازماندگان  قراقويونلو يا

 وجود دارند.  استان فارسدر حوالي  هاقشقاييو  مركزي
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هايي از قفقاز، سني بود كه بر قسمت يهاتركمناي از ركمانان آق قويونلو سلسلهت
راند. معني لغوي آق ميالدي فرمان مي 1508تا  1378از  ايرانو شمال  تركيهشرق 

  باشد. قويونلو صاحبان گوسفندان سفيد مي
بين قويونلو چهاردهم ميالدي، ايالت آق قرندر اواخر دوره ايلخاني در اواسط 

دياربكر) ( آمِدهاي قشالقي ارمنستان در شرق بايبورت و مراتع ييالقي در اطراف چراگاه
ين امر قويونلوها اطالعاتي در دست است. ادرباره آغاز سياسي آق. كردندآمد و شد مي

از  ها) پسكامننوني( امپراتوري ترابوزانبدون شك بر اثر تهاجمات مكرر آنان بر حاكمان 
  را واداشت تا درباره آنان بيشتر بنويسند.  بيزانسيبود كه مورخان  1340

در اين منابع از طور علي بيك (پهلوان) حاكم تركان آمِد صبحت شده كه پيشتر در 
در  1349هنگامي كه تركمانان تحت فرماندهي وي در سال . بود غازان خانزمره اميران 

مقابل شهر ترابوزان ظاهر شدند، نتوانستند شهر را متصرف شوند. اما هنگامي كه جان 
كه هيچ نوع تجربه نظامي نداشت با عنوان آلكسيوس سوم بر تخت  كامننوس جوان

كند و لذا خواهر خود ماريا امپراتوري تكيه زد، متوجه خطري شد كه او را تهديد مي
دسپينا را به عقد ازدواج فخرالدين قتلغ بيك فرزند علي بيك درآورد و خطر را از 

  . امپراتوري خود مرتفع ساخت
به دنبال برادرش  1389قويونلو، كه در سال ، موسس سلسله آققرايولوق عثمان بيك

سلسله . قويونلوها رسيد، فرزند همين قتلغ بيك بوداحمدبيك به سركردگي آق
و  اورفابا مركزيت آمِد در اراضي بين دجله و فرات همراه با قويونلوها در دياربكر آق

  .در جنوب و بايبورت در شمال امتداد داشت ماردين
آميز با حكام همسايه و خصوت هاي آق قويونلوها اغلب درگير منازعات و كشمكش

خطرناكترين . اي و قلمرو نفوذي تركمانان بودمحلي بودند كه هدف آن نيز توسعه منطقه
بود. بنابراين وقتي تيمور وارد  قراقويونلوقويونلوها در اين راه اتحاديه تركمانان دشمن آق
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و ديگر روساي قراقويونلو با وي از در خصومت درآمدند، رهبر  قرايوسفصحنه شد و 
   .لحق شد و به خدمت او درآمدقويونلوها به تيمور مآق

دار سپاه تيمور بود و در قراعثمان در نخستين لشكركشي تيمور به آناتولي طاليه
 نبرد انگوريهلشكركشي بعدي تيمور به سوريه هم نام او در ميان بود. قراعثمان بعدها در 

قويونلوها لقب امير بدو بخشيد و سرتاسر ه پاس خدمات رهبر آقشركت كرد. تيمور ب
و به اين ترتيب دياربكر تا هفتاد سال پس از آن مركز  اراضي دياربكر را تيول وي ساخت

  .قويونلوها بودسياسي آق
 زده خاور نزديك ادامه يافت.تهاي مصيب پس از مرگ تيمور منازعات در سرزمين 

ور وفادار باقي ماند، گو اينكه حمايت شاهرخ سود چنداني براي قراعثمان به خاندان تيم
قراعثمان در زمان  او نداشت و تا حدودي موجبات فرارسيدن مرگ او را فراهم ساخت.

گانه شاهرخ به آذربايجان عليه قرايوسف قراقويونلو هميشه در كنار هاي سه لشكركشي
شكركشي مرد اما اسكندربيك تيموريان جنگيد. اگرچه قرايوسف در آغاز نخستين ل

دومين فرزند و جانشين وي شد و سرانجام اين قراعثمان بود كه پس از سومين 
  درگذشت.  1435بشدت زخمي شد و بر اثر آن در اوت  ارزروملشكركشي شاهرخ در 

قويونلوها به شرق (تبريز) پس از اضمحالل قراقويونلوها و فتح ايران، نه تنها تختگاه آق
سزايي ه ها تاثيرات ب منتقل شد، بلكه فرهنگ ايراني بر شيوه حكومت و فرهنگ آن

گذاشت. تبريز در فاصله بين سلطنت جهانشاه قراقويونلو و سلطنت اوزون حسن و پسر او 
از ابنيه دوره اوزون  .آرايي و معماري بوداكز عمده هنر كتابقويونلو از مريعقوب آق

  .است نمانده ، چيزي باقيمسجد جامع اصفهانحسن به غير از مرمت 
به دليل اوضاع آشفته  نگارگري هراتدر روزگاري كه  ،دربار حكام تركمان در تبريز

تاب آرايي حمايت از هنر ك ،سياسي در قلمرو شرقي تيموريان رو به افول گذاشته بود
  شاياني به عمل آورد. 
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   صفويان-1- 26

هجري  1101تا  880هاي بودند كه در سال شيعهو  ايرانيصفويه يا صفويان دودماني 
فرمانروايي كردند.  ايرانميالدي) بر  1501-1722قمري و  907- 1135برابر ( يشمس

ي در شمس 880است كه در سال  اولشاه اسماعيل بنيانگذار دودمان پادشاهي صفوي، 
است كه در سال  شاه سلطان حسينتاجگذاري كرد و آخرين پادشاه صفوي،  تبريز

 .شكست خورد هاافغاني از شمس 1101
آيد، چرا كه نهصد سال پس از به شمار مي ايرانترين دوران تاريخي دوره صفويه از مهم

بر  را يك فرمانروايي پادشاهي متمركز ايرانيتوانست ، ساسانياناهي نابودي شاهنش
، صفاريانكند. پس از اسالم، چندين پادشاهي ايراني مانند  حاكمسراسر ايران آن روزگار 

كدام نتوانستند تمام ايران را زير ، ولي هيچندشد تشكيل سربدارانو  آل بويه، سامانيان
 .ان مردم ايران پديد آوردندپوشش خود جاي دهند و يكپارچگي مي

دند و آن را به عنوان عامل همبستگي مّلي نمورسمي ايران  مذهبرا  شيعهصفويان، 
بود.  ه)شاايرانيان برگزيدند. شيوه فرمانروايي صفوي تمركزگرا و نيروي مطلقه (در دست 

پس از ساختن پادشاهي صفويه، ايران اهميتي بيشتر پيدا كرد و از ثبات و يكپارچگي 
 اروپاييدر اين دوره روابط ايران و كشورهاي  .آور شدبرخوردار شد و در زمينه جهاني نام

هاي بازرگاني گسترش فراواني و نيز جريان نيامپراتوري عثما آن ها با به دليل دشمني
در  ها ازبكبا هاي بسياري ميان ايران آن) جنگ اوليافت. در دوره صفوي (به ويژه نيمه 

عموماً تفرقه  ي اخيرهاگامپراتوري عثماني در غرب رخ داد كه علت جن و با شرق كشور
كه  بود شيعه و سني در آن زمان مسلمان اروپايي بين دو ابرقدرتهاي جريانافكني 

از  كردستان( واقع در عراق، تركيه و سوريه كنوني)سرانجام به جدايش بخش وسيعي از 
  كشور ايران منتهي گشت.
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قشم حضور فعال استعمارگران پرتغالي نيز در خليج فارس و جزايري چون هرمز و  
، عماري(مهنر، و فقه شيعهايران در دوره صفوي در زمينه مسائل نظامي، داشتند.

پيشرفت شاياني نمود. از فقيهان و دانشمندان نامي در اين دوره  ي)نقاشو  خوشنويسي
نامور هستند. هنرمندان  عالمه مجلسي، و مالصدرا، شيخ بهايي، فيض كاشاني، ميرداماد

 .هستند آقاميركو  ميرعماد، عليرضا عباسي، رضا عباسينامدار اين دوره نيز 
ا نويسنده بزرگي از ايران برنخاست و تنها ولي از ديدگاه ادبي، در دوره صفويه شاعر ي 

 در مكتب خانه نيز آثاري درخور توجه پديد آمد. سراييمرثيهدر زمينه ادبيات شيعي و 
 گسترش يافت. و ساير شهرهاي بزرگ ريزتبو سپس در  اصفهان، ابتدا در صفوياندوره 

گيري بازپس ترين سد در برابر تركان عثماني بودند و انديشه صفويان همواره بزرگ
ها همواره هاي خود با عثمانيان در جنگايشمرزهاي هخامنشيان و ساسانيان را داشتند. 

به دست شاه  رانده شدنشان عقبجنگيدند. تركان عثماني تا پيش از با نام ايران مي
دند. صفويان فرهنگ، بوآذربايجان و قفقاز را به اشغال درآورده  كردستان، عباس بزرگ،

دادند و سرانجام شاه عباس هنر، موسيقي، معماري ايراني و ادبيات پارسي را گسترش 
 .جا كرده پايتخت خود را به اصفهان جاب

ايران، رسيدن اصل و نسب و هاي ويژه خاندان صفويه در دوران پس از اسالم ز جنبها
ها با  باشد. اين جنبه تمايز پادشاهي صفويه سبب مقايسه آنمي صوفيانبه  آن هاتبار 

گذاران آن از رده موبدان شود، دودماني كه پايهمي ساسانيپادشاهي پيش از اسالم 
  م كردند.بودند و دين زرتشتي را به عنوان دين رسمي كشور اعال زرتشتي

نبودند  شيعهخاندان صفويه اصالتاً  صوفيهمچنين اين نكته بايد گفته شود كه نياكان  
گروه صوفيان خاندان  مذهببودند. تغيير  اهل سنت شافعييرو گروه پ آن هابلكه 

، يعني الدين اردبيليشيخ صفيدر زمان نوه  ،گراسياسي شيعه -مي صفوي به گروهي نظا
 علي آغاز شد. خواجه
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سخن  تركي آذربايجانيشاهان دودمان صفويه در زمان به شاهي رسيدنشان به زبان 
و  يپارسكه از بدو تولد دوزبانه بود و به هر دو زبان  اولشاه اسماعيل گفتند (به جز مي

نيز  سيادتسرود. همچنين اين شاهان ادعاي گفت و شعر ميسخن مي يجانيتركي آذربا
هستند ولي با اين وجود بسياري از  (ص)ماسال مكرم پيامبركه از تبار  و اين كردندمي

 پژوهشگران در مورد درست بودن اين گفته شك دارند.
شاه است. او فرزند  صفويدوران  پادشاهنامدارترين  اولشاه عباس بزرگ يا شاه عباس 

 42به مدت بيش از  ايراناست كه بر  دودمان صفويو پنجمين شاه از  محمد خدابنده
را  قزوينشاه عباس در هجده سالگي  سال با اقتدار آميخته با استبداد شهرياري نمود.

آسوده  عثمانيخواند. او براي آنكه خيالش از سوي  ايرانمتصرف شد و خود را شاه 
واگذارد. سپس به  ايران را به آنان غربصلح با آن كشور بست و  گردد، پيمان نامه

 ها پرداخت.كشوري و فرونشاندن شورش استان سازي امور درونبهينه
را شكست داد و سپس به جنگ با عثماني درآمد. او در سه نوبت با  ازبكان اولاو 

حمله كرد و آن  گرجستانعثماني جنگيد و در هر سه بار پيروز شد. همچنين دو بار به 
و آزادسازي جزاير  قندهارفتح  به توانمي ،هاي اواز واپسين لشكركشي رد.آوت به دسرا 

 ،د. در زمان شاه عباساشاره نمو ليپرتغااستعمارگران از دست  خليج فارسو بنادر 
و همچنين بازرگاني با كشورهاي بيگانه افزايش درآمد نقدي و غير نقدي كشور باال رفت 

 يافت. او بسياري از نقاط كشور را آباد كرد و بناهاي بسياري ساخت كه هنوز برخي از آن
 ها پابرجاست.

شاه عباس در گذار زندگي يكي از فرزندانش را كشت و دو تن ديگر را كور كرد و دو 
اي از نگام مرگ جانشين شايستهبدين شيوه در ه .پسر ديگرش نيز در كودكي مردند

 به پادشاهي رسيد. شاه صفيخود بازنگذاشت و به ناچار نوه او با نام 
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عالقه  هنرمندانو  علماتوجه داشت و به  معماريو  موسيقيو  نقاشيو  شعراو به 
از فاضالن عهد وي بودند.  غيرهو شيخ بهايي ،ميرفندرسكي ،ميرداماد ،مالصدرا .ورزيدمي

عليه السالم سخت ارادت  عليشاه عباس مردي ديندار بود و به ويژه به حضرت 
  ورزيد.مي
وي در قلمرو  است اولشاه عباس از سرداران جنگي و حاكمان زمان نيز امامقلي خان  

فرمان شاه ه ها را ب و متعلقات آن  و هرمز قشمحكومت خود تسلط كامل يافت و جزاير 
از مغرب تا  گرفت و اه از پرتغالي (كمپاني هند شرقي) انگليسي ها و همكاري عباس

و بنادر  الرستانو  كوهكيلويهو  فارسكه سراسر خاك  پيش رفت، چنان بصرهحدود 
خليج فارس در قلمرو حكومت او  هايو تمام جزيره شط العربتا  بندر جاسكجنوب، از 

روز اخراج پرتغالي ها از سال روز دهم ارديبهشت ماه كه هم اكنون نيز،  قرار گرفت.
  روز ملي خليج فارس نام دارد.  ،خليج فارس است

  ماجراي فتح هرمز
پانزدهم ميالدي، درياساالر پرتغالي آلفونس آلبوكرك در تداوم گسترش اهداف  قرندر 

متبوعش با ورود به درياي عمان و خليج فارس و حمله به جزاير و بنادر  استعماري دولت
 .ها، سيطره امپراتوري وقت پرتغال را بر اين منطقه اعمال كرد ايراني و تسلط بر آن

حضور نيروهاي پرتغالي در جزاير ايراني قشم، هرمز و الرك تا عصر صفوي و ربع اول 
استيال بر آبراه استراتژيك خليج  بود وضمنه شده هفدهم ميالدي به درازا كشيد قرن

  تاراج برده مي شد. توسط اشغالگران بهنيز  هاي مردم منطقه  فارس، ثروت
م هرمز در ناه نام داشت و بندري ب جرونهشتم هجري  قرنتا حدود  هرمزجزيره 

تصرف  ها دراين بندر مدت وجود داشت.كنوني در ساحل دريا  مينابنزديكي شهر 
ي يترين تأسيسات نظامي خود را به مناسبت موقعيّت جغرافيا بود و مستحكم پرتغاليان

 بودند. آن در آنجا ايجاد كرده



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

١٣١ 

 

راه آب  قشمر داد كه در جزيره دستوابتدا  ،امامقلي خان بر طبق نقشه اي كه داشت
ه ب ان،عمدر  رأس الخيمه يا  جلفاها بستند و عامل امير هرمز را بر رين را بر پرتغاليشي

جلفار را از  ،افراد محلي كمكضد ساخلوي پرتغال واداشت و عامل مزبور به  رشورش ب
ي ها در برد و از آن طريق نيز راه آب شيرين و آذوقه بر پرتغاليه ها ب چنگ پرتغالي
خراجگذار خان  ،از ورود پرتغال پيشسپس با اين عنوان كه جزيره هرمز  .هرمز بسته شد

 .ه هرمز مطالبه خراج كردندانيز بايد به همان روش عمل كند، از پادش اكنونالر بوده و 
ها اين دعوا را خالف حاكميّت خود دانسته و به سختي رد كردند. اين بهانه اي  پرتغالي

دست امام قلي خان ه تقيم به هرمز كه مقدمات آن تهيه شده و بشد براي حمله مس
فرمانده پرتغالي  ،حمله به هرمز شوند آماده ،كه لشكريان ايران از اين پيشافتاده بود. 

هرمز براي باز كردن راه آب شيرين از قشم به آن جزيره تعرض كرد و قسمتي از آن را 
 ت.در آنجا ساخ اي قلعه ،غاليبه عجله براي حفظ ساخلو پرت و ر ساختهيسخت

( پس  بندر گامبرونسپاهي به  5000با  مريق1031االول سال امام قلي خان در ربيع
و فوراً قسمتي از همراهان خود را به  وارد شد از جنگ، بندر عباس ناميده شد)

به تسخير قلعه پرتغالي قشم فرستاد. سپاهيان ايران از  اماقلي بيگ ممسنيسركردگي 
 آن زمان، نزديك بهدر  .خشكي و جهازات انگليس از دريا قلعه را به باد گلوله گرفتند

  كردند. عرب از مردم جلفار و دولت پرتغالي از قلعه دفاع مي250
ها و جهازات  حمالت لشكريان ايران و توپ د كه در مقابلنزودي احساس كرده ب آن ها

توانند كاري از پيش ببرند به اين جهت دست از دفاع برداشتند و فرمانده انگليس نمي
ها به كشتي خود بردند ولي  ها را انگليسي پرتغالي .خود را به تسليم مجبور ساختند

 قلي خان افتادند ومدست سپاهيان اما ه ب ،اعراب و ايرانياني كه به دشمن پيوسته بودند
  به قتل رسيدند.  ،به جرم همدستي با كفار و خيانت
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قلي خان قسمتي از قواي خود را به عنوان ساخلو در آن جزيره ماما ،از فتح قشم پس
  .آمدند بندرعباسهاي انگليس به  گذاشت و با كشتي

كنار جزيره هرمز لنگر انداخته و در  در مريق1031الثاني قواي دريايي انگليس در ربيع
از رسيدن اين  پسآنجا انتظار كشيدند تا سپاهيان امامقلي خان هم از خشكي برسند. 

نظامي هرمز الثاني به محاصره قلعه ربيع 27متحدين ايراني و انگليسي در  ،لشكر
  .ر ساختنديسختجمادي الثاني اين سال  10پرداختند و آنجا را سرانجام در

ها تسليم انگليسي اي، سه هزار تن بودند، مطابق قرارنامه نزديك بهاسراي پرتغالي كه  
   .منتقل شدند و اسراي عرب و ايراني را گرفته و به جرم خيانت كشتند هندوستانو به 

به دست   )1-23و  1-22(نگاره هايهاي پرتغالي هرمز اسلحه و توپ ،خزائن ،غنايم
 ها شد و انگليسي ها نصيب ايراني سپاهيان ايراني و مالحان انگليسي افتاد ولي اغلب آن

  ه ايرانيان فروختند. ها سهم خود را ب
  
  
  
  

  

  

  

  : نمايي از قلعه پرتغالي هاي جزيره هرمز.1-22نگاره 
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: نمايي از درون قلعه پرتغالي هاي جزيره هرمز و يك توپ بر جاي مانده از آن 1-23نگاره 
  زمان. مرجان هاي سنگ شده، مصالح اصلي به كار رفته در ديواره ها هستند.

به جاي برادر  مريق1017 ، برادر فيروز شاه  كه در ذي القعدهمحمودشاه ،پادشاه هرمز
پرتغالي و نائب السلطنه  تحت تبعيّت فرمانده ،نشسته و به ذلت تمام در اين مدّت

اسير سپاهيان ايران شد و با گرفتاري او در دهم  ،اسمي از سلطنت داشت ،هندوستان
گاهي با اعتبار و استقالل و  ،قرنكه چندين ملوك هرمز  سلسله 1031 الثانيجمادي

  . برافتاد ،كردندسلطنت مي اسپانياال و غمدتي تحت حمايت سالطين پرت
به ايشان  خليج فارسترين ضربتي بود كه در  بزرگ ،لاغبيرون رفتن هرمز از چنگ پرت

آخرين پناهگاه قواي دريايي پرتغال در خليج فارس بود و  ،وارد آمد. اين نقطه
تجارت سواحل و جزاير را تحت نظارت بسيار مهم  نقطه ،كوشيدند كه با نگاهداري آنمي

ها به يأس مبدل گرديد و  يره، اميد پرتغاليزخود داشته باشند. با از دست دادن اين ج
گفتني است كه . از دست بيگانگان خارج شد )1031تا 913سال (از 118هرمز پس از 

زرگ، كاالي خود را دو بار در در آن زمان، هرمز دروازه تجارت با هند بود و كاروان هاي ب
 سال از منطقه مديترانه و ايران به آنجا مي آوردند.
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، عالي قاپو مسجد شيخ لطف اهللا، ،م(شاه)مسجد اما، يدان نقش جهانباري، ساختن م
، د مانند سي و سه پلزاينده روهاي پلبرخي از ، چهارباغ، چهل ستوني از هايبخش

شاه از آثار نيك  و تكميل مجموعه به سمت زاينده رود تونل كوهرنگ كانال كشي آب
است ولي هنوز اصفهان به  ست. اگرچه نزديك به نيم هزاره از زمان او گذشتهعباس 

پايتخت فرهنگي دنياي  آن راچنانچه كه  ،بالدبناهاي فرهنگي و هنر عصر صفوي مي
  د.ي دانسته اناسالم

  اهللاسجد شيخ لطفم

ميالدي) شاهكاري از معماري و  1619 - 1602اخته شده در (ساهللا سجد شيخ لطفم
كه توسط استاد محمدرضا اصفهاني  )1-24(نگاره يازدهم هجري است قرنكاري كاشي
  است.  سال ساخته شده 18در مدت  شاه عباس اولعماران نامدار آن دوره به فرمان از م

يكي از علماي كه  بنا گرديد عاملياهللا جبلشيخ لطفاين مكان مذهبي براي تجليل 
و برخي  شيخ بهاييبود كه مانند  لبنانبزرگ عصر صفوي بود. وي از اهالي جبل عامل 

 قزوين و مشهدعلماي ديگر توسط شاه عباس از لبنان به ايران مهاجرت نموده و ابتدا در 
  و پس از آن در اصفهان ساكن شد.

مذهب تشيع  ويژهجا كه حكومت صفوي، حكومتي مذهبي بود و به اسالم و به  از آن
خ لطف اهللا پدر زن كرد. از سوي ديگر شيداد، علماي آن را نيز تكريم ميبسيار بها مي

  شاه عباس بود. 
اي به نام او ساخته شد كه در اين از اين رو در محل زندگي شيخ، مسجد و مدرسه

محل به تدريس دروس فقهي و جلسات ديني اشتغال داشت. شيخ بنا به استفتاي خود 
اين شمرد، به اقامه نماز جمعه در كه برگزاري نماز جمعه در غياب امام زمان را مجاز مي

  .نمودندپرداخت و مقلدان او نيز به او اقتدا ميمسجد مي
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  اصفهان. اهللاسجد شيخ لطفم: نمايي از 1-24نگاره 

  قاپوعالي 
 صفوي دولتخانهقاپو به تركي به معني درگاه بلند است كه در واقع درب ورودي عالي
 شاه عباساست و در ابتدا شكلي ساده داشته و به مرور زمان و در طول سلطنت  بوده

به آن  )1-25(نگاره ايوان ستوندار شاه عباس دومطبقاتي به آن افزوده شدند و در زمان 
  ه شد. افزود

  

  

  

  

  

  اصفهان. : نمايي ازكاخ عالي قاپو1-25نگاره 
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 واقع شده اهللامسجد شيخ لطفروي ه و روب ميدان نقش جهاناين بنا در ضلع غربي 
پذيرفته قدر را در اين كاخ به حضور مىعباس سفراء و شخصيت هاى عالى شاهاست. 

است كه هر طبقه تزئينات مخصوص دارد. در زمان بوده طبقه  5كاخ داراى است. اين 
عباس دوم به بناى اصلى افزوده شده و شاه و ميهمانانش از تاالر همين عمارت،  شاه

   كردند.بازى و نمايش هاى ميدانى را تماشا مى مناظر و چوگان و چراغانى و آتش
 ،داشت نام نيز و قصر دولتخوانه جهان نقش مباركه دولتخوانه قصر كه اين در

، و بوته گل هاي، نقاشيعباسعهد شاه معروف نقاش رضاعباسي هنرمندانه مينياتورهاي
و  جام انواع شكل به آن زيباي بري هاي و طيور و گچ وحوش ، اشكالو برگ شاخ

آكوستيك  با هدف صوت اتاق بري هاياست . گچ شده ها و ديوارها تعبيهدر تاق صراحي
  .شوند شنيده و دلنشين طور طبيعي ها و صداها بهاند تا نغمهو اجرا شده طراحي

 جدا موجود ىا عالي قاپو به دو صورت تلفظ گرديده كه براى هر كدام وجه تسميه 
پو است كه عالى قا ،است. آنچه بيشتر در مورد محاورات و مكاتبات متداول مي باشد

ست ا مركب از كلمه عالى و قاپوى تركى به معنى در مي باشد يعنى باب عالى و مراد اين
ابى وجود ببين ايرانيان شيعه هم چنين  ،همان طور كه در عثمانى باب عالى معمول بوده

داشته كه مانند باب عالى عثمانيه مورد احترام بوده است و از اين رو كليه كسانى كه مي 
بايد خم شده آستانه را بوسيده و داخل شوند و حتى شاه  ،د وارد عالى قاپو شوندخواستن

  اين عمارت از اسب پياده مي شده است. ه عباس هم هنگام دخول ب
عالى قاپو محل تحصن مقصران و گناهكاران بوده كه هر جانى و يا  ،گذشته از اين

نست او را از آنجا بيرون گناهكارى كه وارد درب عالى قاپو مي گرديد كسى نمي توا
مگر به امر شاه صفوى و خالصه عالى قاپو همان احترامى را داشت كه باب عالى  ،بياورد

   در عثمانى داشت. 
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كه شاه  معتقدند كه هنگامي ،اندرا على قاپو و على قاپو نوشته  اما عده اي كه آن 
درى را كه در پيش  ،دبه نجف برد و نصب كر (ع)امام علي عباس درب نقره براى بارگاه

  .آنجا نصب شده بود براى تيمن و تبرك اصفهان آورد و در عالى قاپو نصب كرد
منسوب به حضرت على  ،ند كه اين دراآن را عالى قاپو و يا قاپى ناميده  دليل،اين  به
است و از اين رو مورد احترام شاه و مردم بود و حتى تا چند سال پيش هم مردم در  (ع)

ى يزنجير جلو در مزبور رشته هاه پختند و نذوراتى مي كردند و بها مى  جا آشاطراف آن
طور كه گفته شد در زمان سالطين صفويه جاى  بستند و همانعنوان دخيل مى ه ب

  كاران بود.  بست گناه
سه طبقه و هر طبقه منقسم به دو طبقه اطاق است كه در واقع شش ، كاخ عالى قاپو 

 يكن از آن جا كهل .ها رسيد توان به آنهاي مارپيچ ميپلهراه وسيلهو به  طبقه مي شود
 خود بام را هم يك طبقه حساب كرده ،توان تمام مناظر شهر را ديد مي ،از بام طبقه آخر

مترى داراى  28متر و در  48ارتفاع آن  .گويند عالى قاپو هفت طبقه است و مي اند
آن حوض مسى قرار دارد كه آب از آن فوران  ايوان بزرگى است كه در ميان ستون هاى

   مي كرده است. 

  چهل ستون

قمري به منظور تشريفات  1057طور رسمي در سال ه ب )1-26(نگاره چهل ستون كاخ
. و پذيرايي از پادشاهان و صاحب منصبان دولت هاي هم عصر صفوي اختصاص داده شد

كه  آن اول د:مي توان اشاره نمو در نامگذاري اين بنا به عنوان چهل ستون به دو دليل
ستون ايوان  20كه انعكاس تصوير  در عرفان اسالمي نماد كثرت است و دوم آن 40عدد 

  .ضلع شرقي كاخ در استخر مقابل، در مجموع تعداد ستون ها را به چهل مي رساند
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  اصفهان. كاخ چهل ستون: نمايي از 1-26نگاره 

  پلوسهسي

زده  اصفهاندر شهر  زاينده رودوردي خان روي يا پل اهللا )1-27(نگاره پلوسهسي
است، به  اول شاه عباساست. اين پل كه شاهكاري بي همتا از آثار دوره پادشاهي  شده

است. تاريخ بناي اين پل را  بنا شده اهللا وردي خانهزينه و بازبيني سردار سرشناس او 
هجري به حساب  1005اي شاعر زمان شاه عباس در شعري ، سال شيخ علي نقي كمره

هم  چهارباغهمتاي است كه خيابان بي زمان با روزهايياست و اين سال، درست همآورده
و درازترين پل زاينده رود  متر پهنا دارد 14متر درازا و  295است. اين پل ساخته شده

  است. 

  

  

  

  اصفهان. سي و سه پل: نمايي از 1-27نگاره 
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 گرفتهدر كنار اين پل صورت مي پاشانآبمراسم جشن آبريزان يا  صفوياندر دوره 
هاي جهانگردان اروپايي آن دوران اشاراتي به برگزاري اين جشن است و در سفرنامه

خود را در محدوده همين پل برگزار  شويانخاجهم مراسم  ارامنه جلفات. اسشده
  اند. كردهمي

چون حروف الفباي گرجي سي و سه عدد  ند كهاعتقادبر اين بعضي از گرجي تبارها 
ريه ظسي و سه پل سي و سه دهانه دارد، البته اين ن ،است و اهللا وردي خان گرجي بوده

يا  اَناهيد(  سه را مربوط به آناهيتا و و سي صدرا بيشتر كارشناسان رد كرده اند، و عدد 
 .مي دانند )است ايران باستاننام ايزدبانوي آب و باران و باروري در مذاهب  ناهيد

جشن آبريزان از جمله مراسم معتبر و مشهوري است كه به نوروز منسوب است و اغلب 
اند. از جمله مراسم اين جشن رسم شست و شوي ردهمورخان و نويسندگان بدان اشاره ك

كه  سبب اين: استنوشته ابوريحان .باشدو غسل كردن و آب پاشيدن به يكديگر مي
  .كنندز خرداد) غسل ميايرانيان در روز ششم فروردين (رو

 آب است تعلق دارد و آب اين است كه اين روز به هرودا (هئوروتات، خرداد) كه فرشته 
را با اين فرشته مناسبتي است و از اين جاست كه مردم در اين روز هنگام سپيده دم از 

شويند و گاهي نيز آب جاري بر خيزند و با آب قنات و حوض خود را ميخواب بر مي
  ريزند. از راه تبرك و دفع آفات مي خود

پاشند و سبب اين كار همان سبب اغتسال است. نيز در اين روز مردم به يكديگر آب مي
پاشند اين است كه چون در زمستان هم مياند سبب آنكه ايرانيان در اين روز آب بهگفته

ب را براي تطهير شود اين آتن انساني به كثافات آتش از قبيل دود و خاكستر آلوده مي
  .كندريزند و ديگر اينكه هوا را لطيف و تازه مياز آن كثافات به هم مي
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  بهشت هشت كاخ

در  ،شدكه روزگاري زيباترين كاخ عالم هم ناميده مي )1-28(نگاره بهشت هشت كاخ
باغ . ساخته شد باغ بلبلصفوي در نزديكي  شاه سليمانهجري و به روزگار  1080سال 

شاه است كه  بوده باغ بزرگ نقش جهانجزئي از  ،وسيعي كه عمارت در آن واقع شده
به قطعات  شاه عباس اوله ويژه احداث كرد و در زمان جانشينان او ب اسماعيل اول

  .متعددي تقسيم شد
  

  

  

  

  

  

  

  اصفهان. بهشت هشت كاخ: نمايي از 1-28نگاره 

هاي درخشان يكي از نمونه ،ينات فراوانيهاي زيبا و تز اين بناي دو طبقه با طاق
رود. كليه سياحان و جهانگرداني كه از اصفهان بازديد به شمار مي صفويهر معماري عص

آن را بهترين بناهاي دنيا  ،بهشت راه يابنداند به درون كاخ هشتكرده و موفق شده
هاي  ترين كاخانگيزتر از مجللفرح بهشت را با عبارتكاخ هشت ،هاز آنيكي ا و اندناميده
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هشت سوگلي حرم پادشاه بوده  گاهاين باغ نشيمن ت.استوصيف كرده ممالك اروپايي
نفر ديگر در طبقه اول بنا  4ها در طبقة همكف و  نفر از آن 4است، به اين ترتيب كه 

  .اندزيستهمي

 الدينبقعه شيخ صفي

جد  الدين اردبيليشيخ صفيالدين به نام عارف نامدار ه نفيس بقعه شيخ صفيمجموع
بنا  صدرالدين موسيبه دست فرزند وي  هجري قمري 735، در سال صفويهسالطين 

ه سبب ارادت شاهان صفوي به جد خود، واحدهاي شد. پس از شروع حكومت صفويه، ب
  شد.  فزودهمختلفي به اين مجموعه ا

ني به شيخ صفي الدين و از آن جا كه وي ارادت فراوا شاه عباس اولبه ويژه در دوره 
رفت، براي تكميل و تزيين اين اثر، كارهاي داشت و بسيار به زيارت مقبره وي مي

در عصر صفوي، بقعه شيخ با حضور استادان بزرگ عهد صفوي  .فراواني صورت گرفت
به عنوان يكي از  قرنچنان به زيور آراسته شد كه هم چنان پس از گذشت چندين 

 .آيدبه شمار مي ايراني مفاخر تاريخي و فرهنگ
ها اثر بديع اين است كه اين بقعه حاوي ده ،يكي از موارد منحصر به فرد اين مجموعه

نوع ترين توان به عاليهاي هنري است كه از آن جمله ميدر مضامين مختلف رشته
ا و نفيس و خط زيب هايكتيبه بريگچو  مقرنسو  معرق )،1-29ي(نگارهكاشي كار

هاي  ) منبتمحمد اسماعيل، مير قوام الدين، مير عمادي(خطاطان بزرگ دوره صفو
و غيره اشاره كرد. اين اثر از  تنگ بريو  نقاشي، طالكاريو  تذهيب، نقره كاريارزنده، 
فخيمي برخوردار است كه گرد هم آمدن فضايل هنري نامبرده، آن را  معماريساختار 

  ).1379،جامعي(استهاي تاريخي ايران شاخص و متمايز نمودهدر مجموعه
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  اردبيل. الدينخ صفيمجموعه بقعه شي: نمو نه اي از كاشي كاري هاي 1-29نگاره 
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  انافشاري-27-1

به دنيا  خراساندر شمال  درگزدر  ايل افشاري در شمس 1066افشار در سال  نادرشاه
 .قرخلوو ديگري ارخلو يا  قاسملوشد: يكي آمد. اين ايل به دو شعبه بزرگ تقسيم مي

را شاه اسماعيل از آذربايجان به خراسان  قرخلو طايفه نادر شاه افشار از شعبه اخير بود.
مسكن  مروكوچاند و در شمال آن سرزمين، در نواحي ابيورد و دره گز و باخرز تا حدود 

ها در  بسياري از اين ايل داد تا در برابر ازبكان و تركمانان مهاجم سدي باشند. تعداد
 .ادغام گشتند شاهسوندر ايل  شاه عباس اولزمان 

سالگي نرسيده بود كه همراه با مادرش در يكي  18بود و هنوز به  نادرقلينام اصلي او 
از مدت كوتاهي از اسارت  پسها در آمد.  به اسارت آن خوارزم هاي ازبكهاي  از يورش

باباعلي بيگ بود. او گروه  ابيوردگريخته و به خراسان برگشت و در خدمت حكمران 
نادرقلي از كنترل چند ناحيه خراسان خود را  پس و ي را به دور خود جمع كردكوچك
 ناميد. بيگ

شاه را تصرف كرده بودند و  اصفهان محمود افغانها به رهبري در اين هنگام افغان
صفوي را به قتل رساندند. با سقوط اصفهان و قتل شاه سلطان حسين،  سلطان حسين
صفوي كه از اصفهان به قزوين گريخته بود خود را  شاه تهماسب دومپسر او به نام 

 ولي حكام نواحي گوناگون كشور حاضر به اطاعت از او نشدند. پادشاه ايران خواند
ه كرد كمي بعد بنيز كه تنها بر اصفهان و نواحي اطراف آن حكومت مي محمود افغان 

به قتل رسيد. همزمان با اين اوضاع و احوال نادر  اشرف افغاندست پسر عمويش به نام 
پيوست و  شاه تهماسب دومكه از ميزان نفوذ خاندان صفوي در ميان مردم آگاه بود، به 

 .را به تصرف خود در آورد خراسانسپس  .سردار سپاه او شد
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تا حدي مانع قدرت گيري  ن)سيستافئودال بزرگ ملك محمود سيستاني (حاكم 
فتحعلي و  صفوي شاه طهماسبپشتيباني  1726نادرقلي بيگ شد ولي نادر در سال 

 و را جلب كرده ر)آقا محمدخان قاجاسر شاه قلي خان قاجار و پدربزرگ (پ خان قاجار
  توانست ملك محمود را شكست دهد و حاكميت شاه ايران را در خراسان بر پا نمايد. 

طهماسب نيز، نادر قلي را والي خود در خراسان اعالم كرد و پس از آن نادر نام شاه 
خود را به طهماسب قلي تغيير داد. سال بعد او مناسباتش با شاه طهماسب را قطع كرده 

  رسد. به حكمراني كامل خراسان مي كردو  تركاز سركوب چند ايل  پسو 
 رييس افغان ووارد جنگ شده  ها انافغآنگاه براي به قدرت رساندن شاه طهماسب با 

و سپس در مورچه خورت  دامغانرا در مهماندوست در نزديكي  اشرف افغانها يعني 
شكست داد و سپس در تعقيب وي، افغانستان را  فارسو براي بار سوم در زرقان  اصفهان

مورد تاخت و تاز قرار داده و قبايل اين ديار را مطيع نمود. بدين ترتيب پس از هفت 
 ها به پايان رسيد.سال شورش افغان

را از شمال ايران راند، اما در زمان  ها روسسپس با دشمنان خارجي وارد جنگ شد و 
كه غرب ايران را در اشغال داشتند متوجه شورشي در شرق ايران شد  ها عثمانيجنگ با 

جنگ را نيمه كاره رها كرده به آن سامان رفت. شاه تهماسب صفوي به قصد اظهار  و
 وجود دنباله جنگ وي را با عثمانيان گرفت كه به سختي منهزم شد.

به دنبال يك قرارداد ميان شاه طهماسب و دولت عثماني  جري قمريه 1145در سال 
ها را كه پشتيبان  كرد، نادر رهبران ايلرا به آن دولت واگذار مي آذربايجانكه بخشي از 

را از شاهي بركنار  طهماسب آن هامود و با ياري بودند در يك جا جمع ن صفويه
را به جانشيني برگزيد و خود را ) شاه عباس سوم(گردانيده پسر خردسالش به نام عباس

  ناميد. اما در واقع قدرت اصلي در دست نادر بود.  نايب السلطنه
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پس گرفت و  عثمانيانرا از  گرجستاننادر شاه در عرض دو سال كل آذربايجان و 
نادرشاه كليه حكمرانان  جري قمريه 1148در سال  عثمانيان را به سختي شكست داد.

نفر). او در شوراي دشت  20000و كدخدايان ايران را در دشت مغان جمع كرد (بالغ بر 
گيري از خود را انجام داده و تصميم به استراحت و كنارهمغان اعالم كرد كه وظايف 

 كارها دارد.
دانستند او باطناً مايل به سلطنت است، وي را به سلطنت بزرگان كشور كه مي 

صفوي از شاهي بركنار شده و حكومت سلسله افشار با  عباسشاه پذيرفتند. بدين ترتيب 
بدين ترتيب حكومت صفوي منقرض گرديد. نادر اندكي بعد در  پادشاهي نادر آغاز شد.

تاجگذاري  ماده تاريخ، قوام الدينتاجگذاري نمود. شاعري به نام  جري قمريه 1148
 .هاي دوره افشاريه نيز منقوش گرديدسرود كه بر روي سكه» الخير في ماوقع«وي را 

شكركشي به نواحي گوناگون سال پادشاهي كرد و در اين مدت دائماً به ل 12او براي 
و بسياري نواحي ديگر  بخارا، خوارزم، قندهار، بحرينمشغول بود و در اين مدت توانست 

  گرداند.به ايران باز ند،بود ها از ايران جدا شدهرا كه براي سال
بود كه پس از فتح دهلي حاكم دهلي غنيمت هايي  هندوستانترين فتح او فتح مهم 

قرار بود كه  ماجرا از اين به نادرشاه افشارتقديم كرد. را درياي نور و كوه نور ازقبيل
 و هاي ياغي كه پس از گشايش قندهار به دست نادر، به دهلي گريخته بودندافغان

غارتگران بودند (حدودا  جزنادرشاه سه بار به هند اخطار نمود كه افسران اشرف افغان كه 
نفر) و در قتل عام مردم ايران نقش اساسي داشتند را به ايران تحويل دهد كه در  800

هندوستان را  جنگ َكرنالگذشتند و در  رود سندسپاه ايران از  آن هايل پي عدم تحو
  پايتخت آن را تصرف كرد. دهليشكست داده و 

در اين جنگ بيش  .متجاوز افغان را در بازار دهلي به دار زدند و بازگشتند 800سپس  
ه از هند به چنگ آورده بود به ايران از سي هزار نفر كشته شدند. نادر با غنائم فراوان ك
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بازگشت و تاج پادشاهي هند را بر سر محمد شاه گذاشت. غنائمي كه نادر شاه به ايران 
  است. آورد ده برابر بيشترين درآمد ساالنه دوران صفويه برآورد شده

كره و  تخت طاووسو  درياي نورو  كوه نوردر ميان اين غنائم جواهراتي چون 
يانش در مقابل شهرت دارند. نادر شهريار تواناي ايران به رغم كمي سپاه جواهرنشان

هاي نوين جنگي لشكر انبوه لشكريان فيل سوار هندي توانست با به كارگيري تاكتيك
هاي رزمي سنگين و هندوستان را در هم بكوبد. نادر شاه بزرگ توانسته بود با آموزش

به يك جنگ افزار رعب آور براي دشمن تبديل كند. با حمله نادر  كارآمد ارتش خود را
را فراهم كرد  گوركانيانيا  امپراتوري مغولي هندمينه تضعيف و انقراض به هندوستان ز

 بر اين كشور استيال يافت. كمپاني هند شرقيتوسط  انگلستانو پس از مدتي دولت 
نادر شاه در اواخر عمر تغيير اخالق داد و پسر خود رضاقلي ميرزا را كور كرد. سپس، از 

را مقصر  آن هامان شده برخي از اطرافيان خود را كه در اين كار كار خود پشي
هاي هاي خود مجبور بود تا مالياتهاي جنگكشت. او براي تامين هزينه ،دانستمي

داد ولي جاي كشور روي ميهايي در جايگزافي از مردم بگيرد، به همين دليل شورش
راسان رفته بود جمعي از سردارانش ها به خزماني كه نادر براي رفع يكي از اين شورش

  را به قتل رساندند. شبانه به چادر وي حمله كردند و او
  ايراننيروي دريايي ايده تشكيل 

دست ن توانست امام قلي خاانمندي ها و توانگليسي كشتي هاي با كمك اه عباسش 
در زمان ( بندر گمبرونبه افتخار اين پيروزي  و ها را از اين بندر كوتاه كندپرتغالي
شد و مركزيت اصلي شناخته مي با نام هُرميرزادبود شهر كوچكي  كه اين بندر ،اسكندر

   م داد.به بندر عباس تغيير نا )با جزيره هرمز بودمنطقه بيشتر 
خواست بندري در جنوب بسازد و همچنين نيروي دريايي مي نادر شاهبه همين دليل، 
ناخدا باشي  ابومهيري ساله دارد را 150بوشهر كنوني كه تاريخچه  .را تاسيس كند
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اين بندر چنان پر  .گذاري كردپايه مريهاي نادرشاه در سال هزار و صد و پنجاه قكشتي
آمد. اين شكوفايي به حساب مي بندر بصرهرونق شد كه به عنوان رقيب بزرگي براي 

رايج بوشهر را  اسكناستجاري تا آنجا پيشرفت كه حاج محمد شفيع اجازه چاپ و نشر 
  ، در بوشهر باقي بود. بانك شاهيبه دست آورد و اين امتياز تا برقراري 

ساساني نسبت داده شده و نام اصلي آن رام اردشير  اردشيربه  در اصل رناي بوشهب
شود كه رام اردشير به مرور زمان به ريشهر تبديل شد. به نظر است. گفته ميبوده
از اين  شوشهمچنين در آثار باستاني  است.ريشهر نام هفتتغيير يارسد كه بوشهر مي

 .تغيير يافت موزامبريآن به  نام اسكندراست. در زمان بندر نام برده شده
بندر بوشهر از اولين مراكزي بود كه داراي صنعت چاپ سنگي شد و همچنين بعدها در 

يكي از آثار تاريخي و از  )1-30(نگاره آب انبار قوام .و بودصنعت يخ سازي و برق پيشر
ي زساختمان آب انبار قوام در محوطه با. است ايراندر جنوب  استان بوشهرنقاط ديدني 

به  آب انبارو در كنار دريا قرار گرفته است. تاريخ بناي اين  شهربودر جانب غربي شهر 
ساخته  قاجاريهمصالح ساخت آن در زمان  كردد وصد و پنجاه سال بيش بر مي

است. در حال حاضر از اين آب انبار به عنوان (رستوران سنتي) چايخانه سنتي شده
  .شوداستفاده مي

  

  

  

  

  .در بوشهر قوام رستوران سنتيقديمي و يا آب انبار ايي از : نم1-30نگاره 
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 انزندي-28-1

به  بختياريخان نيرويي به هم زد و پس از چندي با دو خان كريم ،مرگ نادر پس از
بختياري ائتالفي فراهم ساخت و كسي  مردان خانعليو  خان بختياريابوالفتحهاي  نام

اسماعيل اه(ش دانستند، به نام ابوتراب ميرزامي صفويرا كه از سوي مادري از خاندان 
السلطنه بود و بختياري نايب عليمردان خانرا به شاهي برگزيدند. در اين اتحاد  م)سو

نيز سرلشكر سپاه بود. اما چندي  زند خانكريمو  اصفهانحاكم  ن بختياريخاابوالفتح
را كشت و بر ديگر همراهش  خان بختياريابوالفتحبختياري،  عليمردان خانكه گذشت 

 .بود خان زندكريمكريمخان زند شوريد ولي سرانجام پيروزي با 
كريم خان پس از شانزده سال مبارزه دايمي توانست بر تمامي حريفان خود از جمله 

مركزي و شمالي و  بخش هايغلبه كند و  آزاد خان افغانو  محمدحسن خان قاجار
روي خوش نشان نداد و  هاانگليسوي به غربي و جنوبي ايران را در اختيار بگيرد. 

كنند. برادر وي صادق خان،  هندوستانخواهند ايران را مانند ها ميگفت آنهمواره مي
منتزع نمايد و به  عثمانيرا از حكومت  بصره جري قمريه 1189نيز موفق شد در سال 

خليج و جزاير جنوبي  بحرين و اروندروداين ترتيب، نفوذ اوامر دولت ايران را بر سراسر 
  مسلم گرداند. فارس

بود به تجمالت و انباشتن دارايي كششي نداشت و بيشتر سرمايه  زيساده يو كه مردا 
رساند. او دوست داشت مردم در آرامش و كشور را به مصرف نيازهاي دروني كشور مي

كه نمونه آن  كوشيدآسايش و شادي زندگي بكنند و در راه اين آرزوي خويش مي
آاليش بود در ه انساني بي. او كساختن حمام،  مسجد، ارگ و بازار وكيل در شيراز است

شد و گاه در انجام كارهاي پست نيز شد و از روزگار آنان آگاه ميتوده مردم حاضر مي
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و از  كه خود را وكيل الرعايا مي دانست رساند. از مهرباني و بخشش اوها ياري ميبدان
  است.ها گفته شدهداستان ،كردمي پرهيز  شاهلقب 

دگرباره جانشينان او به جان هم افتادند و با جنگ و  ،پس از درگذشت كريم خان زند
را فراهم  قاجارهاي مستمر، زمينه تقويت و كسب اقتدار آغا محمد خان و سلسله نزاع

زند پس از  پادشاهآخرين  لطفعلي خانهجري قمري  1209آوردند. در سال 
كشته شد. در  اخته خانمعروف به  آغا محمدخان قاجارهاي بسيار آن به دست رشادت

  پايتخت زنديه بود. كرمانآن زمان 
ا به دست آوردن شهر شيراز دست به كشتار كساني كه از دودمان زند آغامحمدخان ب 

بودند زد، پسران لطفعلي خان را اخته نمود و دستور تجاوز جنسي به زن باردار و دختر 
 لطفعلي خان زند و ديگر زنان اين دودمان را داد.

اي قديمي در اي از وابستگان نزديك اين خاندان را با خود به تهران آورد و در قلعهعده
دست ه توانستند اراضي اطراف را ب قاجاريهامروزي زنداني نمود كه در اواخر  يافت آباد

 عثمانيآورند و همانجا اقامت كنند و ديگر وابستگان اين خاندان يا كشته شدند يا به 
  دانشان در امان باشد.گريختند و يا مهاجرت كردند تا جان زن و فرزن

 ،كرده بود كه به لطفعلي خان خيانت حاج ابراهيم كالنتردستگاه ديواني زند به رهبري  
به قاجارها پيوست و به جز تني چند كه به واپسين فرمانرواي زند تا دم مرگ وفادار 

  ماندند ديگران رويه ابراهيم خان را پيش گرفتند.
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  يانقاجار - 29-1
آسياي به  آسياي ميانهاز  ل،مغوبودند كه بر اثر يورش  هاتركماناي از قبيله يانقاجار 

 صفويبود كه ارتش  قزلباشآمدند. قبيله قاجار يكي از قبايل  ايران و سپس به صغير
رساندند كه از سرداران مي قاجار نويانتبار خود را به كسي به نام  آن ها .شدمحسوب مي

دارد. قاجار از  بود. نام اين قبيله ريشه در عبارت آقاجر به معناي جنگجوي جنگل چنگيز
، بين النهرينبه ايران و  مغولقاچاربه معناي چابك است. پس از حمله  تركي ريشه كلمه

 كوچيدند. آناتوليو  شامديگر به  تاتارو  تركمانقاجارها نيز به همراه چند طايفه 
به اين نقطه تاخت، قبايل ترك بسياري از جمله قاجارها و  تيمور گوركانيهنگامي كه 

به آسياي ميانه را داشت. ولي  آن هاديگر كوچندگان را به بند كشيد و قصد بازگرداندن 
آزاد شدند كه اين  ي)خانقاه صفوصوفي ( خواجه علي سياهپوشها را به خواهش  آن

قاجارها يكي از  ،موضوع باعث شيعه شدن و ارادت آنان به خاندان صفوي شد. پس از آن
  شدند.  قزلباشسازندگان سپاه 

هاي بزرگي دليل كمكه ساكن بودند و در آن زمان ب ارسايل قاجار ابتدا در شمال رود 
اي از دسته اول،نمودند، قدرت بيشتري يافتند و سپس شاه عباس ه به دربار صفوي ميك

كوچاند تا به عنوان سدي در برابر حمالت پياپي  دشت گرگانو  استرآبادآنان به غرب 
قبايل تركمن و ازبك عمل كنند. ايل قاجار در استرآباد به دو شاخه تقسيم شدند. شاخه 

االدستي) و شاخه پايين رود گرگان به (بباشيوخاريباالي رود گرگان به 
  .باش تشكيل يافتحكومت قاجاريه از ايل اشاقهكه معروف شدند ايين دستي)(پباشاشاقه

ادشاه آواره (پ  شاه تهماسب دوم، صفويهها و فروپاشي حكومت  پس از يورش افغان
خدمت وي را پذيرفت.  فتحعلي خان قاجارگريخت و  مازندرانپس از مدتي به  )صفوي

اي در فتحعلي خان قاجار سردار سپاه تهماسب دوم شد و در حقيقت تهماسب بازيچه
به سپاه تهماسب، فتحعلي خان مقام  نادرپيوستن دست فتحعلي خان بود. اما با 
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از فتحعلي خان، پسر به تحريك نادر كشته شد.پس  مشهدپيشينش را از دست داد و در 
در زمان  نادر شاه افشارجاي او را گرفت. ولي  محمدحسن خان قاجاراش دوازده ساله

حكومتش براي جلوگيري از به قدرت رسيدن محمدحسن خان كه در هنگام قتل پدر 
بودند را به  رود گرگانكه ساكنين باالدست  هاباشيوخاريسال بيش نداشت  12

ر، حكمراني منصوب كرد تا بدين ترتيب با ايجاد شكاف و چندگانگي ميان طوايف قاجا
 زير نظر حكومت ايشان گردند. هاباشاشاقههاي داخلي نگردد و نگران ناآرامي

، طايفه قاجارهاي استرآباد به يشمسهجري  1126پس از مرگ نادر شاه در سال 
كريم خان سردمداري محمدحسن خان در پي كسب پادشاهي برآمدند. اما در نهايت از 

  باش كشته شد.شكست خوردند و محمدحسن خان به دست يكي از اعضاي يوخاري زند
به عنوان گروگان در  لي خان جهانسوزحسينقو  آغامحمد خانفرزندان او از جمله  

بار حسينقلي خان كه از سوي كريم خان زند براي  نگهداري شدند. يك زنديهدربار 
زكي خان دست ه سركوبي حاكم استرآباد فرستاده شده بود، در سمنان ياغي شد، ولي ب

 فرار كرد و پس از جنگ شيرازاز  امحمد خانغآپس از مرگ كريم خان،  كشته شد. زند
امحمد خان موفق گرديد غهاي فراوان سلسله زنديه را نابود كرد و به پادشاهي رسيد. آ

باش (به معناي ساكن ناحيه باال رودخانه و ساكن ناحيه خاريباش و يودو قبيله اشاقه
 پايين رودخانه) را با هم متحد كرده و نيروي نظامي خود را استحكام بخشد.

با جنگ  ايرانهاي استاني در مناطق گوناگون سرزمين  حكومت ،در زمان اين دودمان
اي فدرالي با تبعيت از دولت مركزي يا مصالحه از ميان رفتند و جاي خود را به سامانه

پرچم ها در  ها و ترتيب آن رنگ دادند و كشور ايران دوباره زير يك پرچم شكل گرفت.
 است. از زمان اين سلسله به يادگار مانده كنوني ايران

درصد اختراعات و اكتشافات بزرگ بشري در زمان اين سلسله به ثبت  90بيش از 
اولين وجود نداشت. با اين حال  يرسيد و اين در حالي بود كه هنوز در ايران دانشگاه
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توليد انبوه، توليد الكتريسيته، چاپخانه، تلگراف، تلفن، چراغ برق، شهرسازي هاي كارخانه
مدرن، راهسازي مدرن، خط آهن، سالن اپرا (كه بعداً به سالن تعذيه تغيير كاربري داد)، 

بنياد گرديد) و  امير كبيركه به همت  لفنونادارمدارس فني به روش مدرن (از جمله 
ي پزشكي و هاها از دانشجويان ايراني به اروپا جهت تحصيل در شاخهاعزام اولين گروه

  آغاز شد. زمان اين سلسله  ازمهندسي 
افزار نوين اروپايي نيز از ها به جنگ با روش مشق و تجهيز آن نيز بازسازي ارتش ايران

 ز شد.آغا فرانسهامپراتور  ونئناپلقاجار در قرارداد نظامي اش با  شاهعليفتحزمان 
از كشمكش بسيار بين شاهان قاجار و آزادي خواهان،  پسشاه و مظفرالدين در زمان 

شد و بخشي از قدرت  مجلسدر ايران برپا شد و سرانجام ايران داراي  جنبش مشروطه
در پاسخ به  شمسي و1285مرداد  14ر د فرمان مشروطيت .شاه به مجلس واگذار گرديد

بنا به داليل  (محمد علي شاه)فرزند وي ،بعد سال 2 تا ، هرچند كهصادر شدمتحصنين 
زمان  درگفتني است كه مات الزم براي به توپ بست آن را فراهم كرد. مقدذيل، 

ها به خانه گذر از مكتب و گشايش يافت ايراندر  دبيرستانو  دبستان، مظفرالدين شاه
   است.مهم در تاريخ مشروطيت ايران  اموريكي از  ،مدارس
محمدعلي شاه از همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت. در مراسم  باري،

خود را هم به مخالفت و بي اعتنايي  يوزرا .تاجگذاري خويش مجلسيان را دعوت نكرد
تاسيس  با . ليكنتا موجبات تزلزل آن را فراهم آورد كليف يا تشويق كردبه مجلس ت

و  قوت گرفتمجلس ، هران و در سراسر مملكت تدريجاًتانجمن هاي ايالتي و واليتي در 
غوغايي كه در تبريز براي تقويت مجلس بر پا گشت، درباريان را از ادامه مخالفت با 

  ي بر تاييد مشروطيت صادر كرد.مجلس ترساند. شاه هم ناچار دستخطي مبن
اساس  كننده ليماده كه در واقع تكم 107مجلس نيز متمم قانون اساسي را در  

اصل تفكيك قواي سه گانه مملكت  سان، تهيه و تصويب نمود و بدين ،مشروطيت بود
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كه تاسيس عدالتخانه بدون آن غير ممكن يا بي فايده بود، به وسيله مجلس اول به 
ها و اوضاع ملوك طوايفي برافتاد، مستمري هاي  تيول، اقدامات مجلسبا  .تصويب رسيد

قطع شد. مجلس بودجه  ،اعيان كه بار آن بر دوش ضعيف فقراء بود گزاف شاهزادگان و
مستمري هاي نزديكان . ايران بانك ملي به وجود آورد در و كشور را اصالح و تعديل نمود

  .مستمري متناسب برقرار ساخت  شاه را محدود كرد و حتي براي خود شاه
خودروي او، دستور بدين ترتيب سرانجام محمدعلي شاه به بهانه بمب گذاري در 
فتح تهران توسط  نابودي فيزيكي مجلس را نيز صادركرد. يك سال بعد و در پي

)، 1288تير  (به سفارت روسيه  محمدعلي شاهشدن پناهنده  و خواهمجاهدين مشروطه
  سالگي به سلطنت رسيد.  13 احمد ميرزا در

سالگي و رسيدن به سن قانوني نقشي در اداره كشور نداشت و  18با اين حال تا 
بزرگ خاندان قاجار كه از سوي شورائي متشكل از علما و برخي » الملكعضد«

به نيابت سلطنت برگزيده شده بود، زمام امور  ،نمايندگان مجلس اول و سران مجاهدين
مانند پدربزرگ و جد خود سفرهاي  يسال پادشاه 17 شاه طياحمد شت. داعهده بر را

  .هاي خارجي به اروپا انجام دادمتعددي از طريق استقراض از بانك
فرمان رئيس الوزرائي سردار  ،رضاخان 1299كودتاي سوم اسفند  دو سال پس از وا

 .ز سلطنت خلع شددو سال بعد توسط مجلس ا اينكه تا و به اروپا رفت سپه را امضا كرد
 بعداحمد شاه سه سال . آميزي از ايران خارج شدبه شكل تحقيرنيز  او )وليعهد(برادر  لذا
  درگذشت. به واسطه بيماري كليه هاي پاريس  سالگي در يكي از بيمارستان 32در 

در ايران  روسيه تزاريو  انگليسهاي استعماري همچون نفوذ قدرت ن،قاجاريادر دوره 
 گلستان، تركمانچايهمچون  ننگين هاييها با تحميل عهدنامهتوسعه يافت و اين قدرت

 ،انستانغ، افآذربايجان، گرجستان، ارمنستان ازي يهابر دولت ايران سرزمين پاريس و
  از خاك ايران جدا كردند.  را پاكستان، تركمنستان و ازبكستان
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   انپهلوي-30-1
بود كه از  سوادكوه فوجدر  د)رگر(س ياورفرزند عباسعلي بيگ، رضا پهلوي هفتمين 

 كوه سواداز توابع  آالشتدر  1254 اسفند 24همسر چهارم او به نام نوش آفرين در 

آمدن او درگذشت و مادرش با  به دنيا آمد. پدرش چند روزي پس از به دنيا مازندران
يگاني ( بريگادرضا در اوان جواني وارد خدمت در  شد. تهرانفرزند بيمار خود رضا راهي 

   .شد قزاق )در حد هنگ  كه تدريجاً تا حد لشگر نيز ارتقا يافت
خستين منصب رضا در قزاقخانه، سمت وكيل باشي گروهان شصت تير بود كه بعدها ن

به فرماندهي آن رسيد و به رضا خان شصت تير شهرت يافت. او در اين زمان، به رسم 
پرداخت. كرد و به خودنمايي ميكشي ميبهادرها، با بستن گذرها، قمهها و بزنجاهل

هاي نظامي  ري و تحمل شدائد در انجام مأموريتگيتوانايي و تنومندي جسماني و سخت
  او را از ديگران متمايز كرد. ،اندك اندك درنظر برخي صاحب منصبان و متنفذان

به او توجه تمام  ،شاهزادگان قدرتمند قاجاري بود زااز جمله، عبدالحسين فرمانفرما كه  
سپرد. از اين رو، رضا را به او  )مسلسل ماكسيم  (نشان داد و مسؤوليت اسلحه جديدش 

خان در ميان خانواده فرمانفرما، رضا ماكسيمي نيز نام گرفت. پس از اين، رضا خان به 
هاي مختلف، همچون سركوب نهضت مرور مراتب ترقي را طي كرد و در انجام مأموريت

  خواهانه ميرزا كوچك خان در گيالن، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت.آزادي
گذشت و حتي پس از آن كه خواندن  سواديان تا ميانسالي در بيزندگي رضا خ 

شد. رضا خان ترقي خود آموخت، در نوشتن كلمات و عبارات، دچار اشتباهات فاحش مي
رحمي را مديون حمايت صاحبان ثروت و قدرت، انضباط خشك نطامي و قساوت و بي

  اي نداشت. اما از معلومات شايان و تفكر نظامي چندان بهره ،خود بود
ها قرار گرفت و سرانجام يك ژنرال با اين همه، به داليل متعدد مورد توجه انگليسي

وگويي كه با او داشت، وي را بريتانيايي به نام ادموند ايرونسايد ضمن ديدار و گفت
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شايشته اجراي طرح كودتايي يافت كه نافع كشورش در ايران و شبه قاره هند را تأمين 
  .ها او را سركار آوردندان بعدها اعتراف كرد كه انگليسيرضاخ .كردمي
اسفند  3خواهي خود قلمداد كرد. اين كودتا در وطناش را از اقدام به كودتا، او انگيزه 

به وقوع پيوست و رضا خان در اعالميه مشهوري كه با  يشمسهجري  1299ماه سال 
قوا خواند و پس از اندكي، از سوي  خود را رييس كل  منتشر كرد،» كنمحكم مي«عنوان 

 احمد شاه قاجار با لقب  سردار سپه به باالترين درجه نظامي (سردار سپهي) دست يافت.
        رضا خان سردار سپه در كابينه كودتا به نخست وزيري سيد ضياءالدين طباطبايي 
هاي ديگر ولتدار پست وزارت جنگ شد و اين منصب را در دعهده )ها عامل انگليسي (

هاي متفرق نظامي قشون متحدالشكلي به نيز در قبضه قدرت خود گرفت و با ادغام يگان
نفوذ و استيالي خود را در امور سياسي و  وجود آورد و به مرور از اين طريق، زمينه

 اجرايي كشور فراهم ساخت.
اما  ،شدنگاران اين جريان موجب اعتراض جناح اقليت مجلس و برخي از روزنامه 

مخالفت اقليت مجلس (به ويژه شهيد مدرس) به جايي نرسيد و قتل و ضرب و شتم و 
تهديد كساني همچون ميرزاده عشقي شاعر جوان ، حسين صبا مدير روزنامه ستاره، 

  بهار نماينده مجلس ، تقريبا صداي معترضان را خاموش كرد.  يالشعراملك
و قدرت حاكمان محلي اقدام نمود و شماري  سردار سپه در اين هنگام، به تجديد نفوذ

از آنان را به مركز جلب كرد يا از ميان برداشت تا در آينده نيروي مخالفي در داخل 
كشور نداشته باشد. در اين اوضاع و احوال، تصميم احمد شاه براي رفتن به فرنگ، زمينه 

كه از اين پس هيچ گونه رضا خان رييس الوزراء،  .رياست وزرايي سردار سپه را آماده كرد
ديد، با اتخاذ ترفندهاي خاص و با استفاده از مقام و قدرتي را مانع پيشرفت خود نمي

موقعيت اجتماعي و سياسي موجود، تحت حمايت نامرئي آورندگانش و ياريگري 
  .اطرافيان خود، پله پله نردبان ترقي را پيمود
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توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد  علي رغم عزل تلگرافي از سوي احمد شاه، حتي او 
به  ي توسط مجلس،شدن و جمهور رئيسو پس از مخالفت برخي از روحانيون با تصويب 

پايان داد و سلطنت را به دست آورد  انقاجاري سلسله به حكمراني وسيله مصوبه ديگري،
  اري كرد.تاجگذ به عنوان پادشاه ايران، با رعايت تشريفات ويژه ) و رسما1304ًآذر  23(

طوالني  بدين ترتيب، رضا خان به دوره سوم زندگاني خود گام گذاشت. اين دوره نسبتاً 
تداوم يافت، در برگيرنده وقايع گوناگوني است كه آگاهي مشروح از  1320كه تا شهريور 

به كتابي مستقل نيازمند است. همه اقدامات و رويدادهاي مربوط به عصر رضا  آن ها
و نيز ستيز او با فرهنگ  اخالق تندروانه و ديكتاتوري هاي فردي،شاهي، از سياست

  اسالمي و روحانيت او متاثر بوده است.
اجباري كردن  ،مدرس، ضرب و شتم شيخ محمدتقي بافقي و در نهايت شهادت ترور 

ويژه ماجراي ه استفاده از كاله پهلوي و لباس متحدالشكل فرنگي، ب و خدمت سربازي
هاي چالش صرف اوقاف و عدليه از سوي كارگزاران رژيم، زمينهكشف حجاب و ت

روحانيت و شاه را به وجود آورد.در همه اين اعمال، فرنگي مĤبي، رنگي آشكار داشت و 
بيني چون با ايران گرايي و باستان ستايي همراه بود، به تقليد و انفعال و خود بزرگ

ان، مجال و امكان شكوفايي علمي و متأسفانه خلق و خوي ديكتاتوري رضا خ منجر شد.
هاي تازه تأسيس گرفت و نهادهاي مدني چون فرهنگي فراخور عصر را هم از مؤسسه 

  شان بازداشت. انونيقمجلس و دولت را از انجام وظايف 
كند، آن متمايز مي پيش تر از دوره هاي اين دوره را از ،ايتر از هر پديدهگيرآنچه چشم

نام خانوادگي و صدور و اجباري كردن برگزيدن  ثبت احوال د وثبت اسنا گذاري بنيان
يكي كردن نيروهاي نظامي و تشكيل )، براندازي خانساالري (ملوك الطوايفي، شناسنامه

آهن راهساخت ، ملي و كشاورزي، بيمه ايران، سپه هاي بانكبنيانگذاري ، ارتش ايران
، سازي، پلسازي و تونل سازيجاده، از خليج فارس تا درياي خزر سراسري ايران
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تغيير تقويم  ن،فرهنگستان ايراو  دانشگاه تهران، راديو ايران بيمه ايران، بنيانگذاري
تغيير نام رسمي كشور  ي وتقويم خورشيدي جاللبه  تقويم هجري قمريرسمي ايران از 
رهيختگان آن كه توسط ف است1314المللي از پارس به ايران در سال در مجامع بين

  دوره پيشنهاد مي شد و پس از تصويب در مجلس وقت، اجرايي مي گرديد.
سال)،  16توسعه و نوسازي ايران در دوره رضاشاه، با توجه به روش و مدت زماني آن( 

به دليل فقدان تا آن دوره موضوعي بي سابقه بود. ليكن بايد توجه داشت همان طور كه 
وي به خواست خودش نبود، توسعه و نوسازي نيز تنها به ، آمدن و رفتن پايگاه مردمي

خواست خودش نبود، بلكه در پاسخ به نياز هاي روز افزون جامعه به شدت عقب مانده 
به بيداري اواخر دوران قاجاريان بود كه در خواسته هاي بسياري از نمايندگان  ولي رو

  بود.مجلس، روشنفكران و دانش آموختگان آن زمان تبلور يافته 
با خشم و  در دوران حكومت رضاخان، بدبيني و خودرأيي روز افزون او كه معموالً 

جويي همراه بود، نه تنها مخالفان را به دام زندان و كام مرگ انداخت كه حتي كينه
نصيب بي ،فروغي را كه از ياران و ياريگران او بودند كساني چون داور، تيمورتاش،

كه ناشي از اراده ملوكانه رضا خان بود، به مرور تحمل موافق  نگذاشت. مجموع اين اعمال
و مخالف را به آخر رساند و به همين دليل، با ورود متفقين به ايران، به اندك مدتي رژيم 

، با خوشحالي در جنوب آفريقا (موريس)اي رضا خاني از هم پاشيد و تبعيدش به جزيره
 مردم مواجه شد.

بهانه ظاهري و تا حدي  از تبعيد تا مرگ است. ،له زندگي اودوره چهارم و آخرين مرح 
ها در كشور بود. در حضور پرشمار و چشمگير آلماني جدي متفقين در ورود به ايران،

بر روس و  جريان جنگ جهاني دوم، خوشحالي مردم و دولت ايران از پيروزي آلمان
ان جلوه كرد و اين امر با منافع آلمان گرايي دولت اير انگليس، به نوعي آلمان دوستي و

  متفقين سازگار نبود.
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، سفيران كشور انگليس و شوروي 1320شهريور سال  3در نتيجه، در ساعت چهار روز  
هاي كشورهاي متبوعشان وارد خاك اي، اعالم كردند كه ارتشهاي جداگانهطي يادداشت

ستاد جنگي تشكيل داد. اين اند. رضا شاه دچار هراس شد و براي حفظ ظاهر ، ايران شده
جنگي خود را كه در آن از مردم خواسته  شهريور، اولين و آخرين اعالميه 4اد در روز تس

شهريور ماه، دولت  5شده بود در مقابل قواي متجاوز ايستادگي كنند، منتشر كرد. روز 
  نه شد.ها مأمور تشكيل كابيگرمي و هدايت انگليسيمنصور استعفا كرد و فروغي با پشت

دستور ترك  حضرت! جويانه اعليدولت به عنوان پيروي از نيات صلح ،شهريور 6روز  
مقاومت نيروهاي نظامي را صادر كرد. گفتني است كه پيش از صدور اين دستور، 
فرماندهان نظامي واحدهاي خود را ترك كرده و به تهران گريخته بودند. به اين ترتيب، 

ها به دست ايالت و عشاير ظاميان خالي شد و بسياري از سالحها از سربازان و نپادگان
  افتاد و سربازان پياده و پراكنده و گرسنه و تشنه، راهي شهر و ديار خود شدند.

هاي هنگفتي از اين سرانجام ارتشي بود كه رضا خان به وجود آورد و ايجاد آن، بخش 
از ورود متفقين به تهران  پيشعني شهريور ، ي 25آمد كشور را بلعيد. از اين روز تا در

وقايع ريز و درشت ديگري به وقوع پيوست تا آن كه رضا خان با توصيه و الزام سفارت 
اش را محمدعلي فروغي نوشت و گيري كرد و متن استعفانامهانگليس، از سلطنت كناره

  به جاي او خواند.
ول و غير منقول خود را كه رضا خان در مسير خروج از ايران در اصفهان همه اموال منق

ها گرفته بود، به فرزند و جانشين خود  به زور و تهديد از صاحبان آن طي بيست سال،
مهر ماه وارد بندرعباس شد و به اتفاق خانواده خود، به وسيله يك  5بخشيد و روز 

و به جاي هند، او  هاانگليسي ترك كرد. اما به مقصد هند هاي ايران راكشتي باري، آب
  .فريقاي جنوبي بردندآ همراهانش را به جزيره موريس
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جواهرات سلطنتي به وسيله رضاخان، مورد توجه به خارج ل انتقاموضوع  ،در اين جريان
، به اين موضوع وقت برخي نمايندگان مجلس حتي محافل داخلي و خارجي قرار گرفت و

 همين دليل، پس ازبه  و نبود خانپرداختند. جزيره موريس جاي مناسبي براي رضا
به ژوهانسبورگ كه موقعيت و آب و هواي  ،مدتي در نتيجه اقدامات فراوان پسرش

از  خسته و شكسته 1323مرداد  4تري داشت، انتقال داده شد و سرانجام در روز مناسب
  .به دست مرگ سپرد سالگي 69در  ، خود راتاريخ بازي

زيه ايران و پيوستن آن به اتحاد جماهير به بيان مختصر، رضاخان از بيم انگلستان از تج
)، به پادشاهي رسانده شد و سپس به دليل بيم متفقين از 1922شوروي تازه تاسيس(

نافرماني وي و پيوستن ايران به متحدين، از پادشاهي خلع شد. ليكن نكته جالب اين بود 
  كه در اين بازي، هيچ نقشي براي مردم مظلوم ايران در نظر گرفته نشد.

دختر عموي خود ازدواج كرد و  مريم سوادكوهيبا  رضا خان ابتدا از نظر خانوادگي،
رش چندي بعد درگذشت و او در همس السلطنه) شد.صاحب دختري به نام فاطمه(همدم

هاي چهار فرزند به نامدختر ياور آيرملو ازدواج كرد كه براي او الملوك تاجبا  1295سال 
به سرعت به دنيا آورد. رضا از آن پس مدارج ترقي را  عليرضاو  اشرف، محمدرضا، شمس

بريگاد در  ميرپنج طي كرد و به دريافت عنوان خاني، درجه افسري نايل آمد و به درجه
 رسيد. قزاق

پرست كشور پيدا او با نفوذي كه در بين نظاميان و سياسيون و محافل ملي و ميهن
در نهايت پادشاهي رسيد. با تشكيل  و زراييالورياستو  وزارت جنگكرد، به تدريج به 

رسميت يافت. در اين هنگام  رضا شاه پهلويسلطنت  1304مجلس مؤسسان در آبان 
اختيار كرد و از او صاحب يك فرزند به  توران اميرسليمانيهمسر ديگري به نام  رضا شاه

 عصمت دولتشاهيبه نام شد. او پس از جدايي از توران، همسر ديگري غالمرضا نام 
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 (كانديداي مسكو براي پادشاهي عبدالرضا ديگر به نام هاياختيار كرد كه چند فرزند 
  .براي او به دنيا آورد حميدرضاو  فاطمه ،محمودرضا ،احمدرضا ،)ايران پس از رضاشاه

وليعهد  ) پدرش نشد شاه ( همزمان باسالگيشش  پس از رضا شاه، محمدرضا كه از
پس  هاانگليسيگفتني است كه  .سالگي به پادشاهي رسيد 22، به كمك فروغي در بود

حميد  و پسرش احمد شاه قاجار) د و برادره(وليعاز مالقات با محمد حسن ميرزا 
از بزند،  فارسي حرف ) كه حتي نمي توانستبريتانيا نيروي دريايي سلطنتيافسر (ازمير

رژيم سياسي ايران از مشروطه تغيير طرح  و منصرف شده يانسپردن حكومت به قاجار
( نخست فروغي گزينه هايي چون با استقبال گويا مطرح مي سازند كهه جمهوري را ب

  مواجه نمي شود.  )ايران در مسكو وقت سفير كبير( اي محمد ساعد مراغه وزير وقت) و
زمان با اشغال ايران و هم) 1945تا1939(در كوران جنگ جهاني دوم  محمدرضا پهلوي

بر  1357 بهمن 22در ايراناسالمي انقالب تا  1320شهريور 25به پادشاهي رسيد و از 
زماني كه سه مرد قدرتمند آن و  در آغاز قدرت كمي داشتاو كرد.  حكومت ايران

به منظور  )1943ن(كنفرانس تهرابراي شركت در  ن)استاليو  روزولت، چرچيل(روزگار
و را نپذيرفتند و در ميزباني ا ند،ايران آمد هبرنامه ريزي هاي نهايي جنگ جهاني دوم ب

تنها استالين بود كه به ديدار وي رفت. شاه جوان ناچار  .هاي خود اقامت كردندسفارت
 شد براي مالقات با چرچيل و روزولت، به سفارت شوروي (كه محل كنفرانس بود) برود. 

مريكا و با آبا پايان اشغال ايران و خروج نيروهاي خارجي از كشور، با پشتيباني  او
و  آذربايجانبه حكومت خودمختار در ، )قوام السلطنه(نخست وزير وقت استسي

مجلس خاتمه داد. مدتي بعد و پس از نجات از يك ترور نافرجام، با تشكيل  كردستان
به رهبري  صنعت نفت ايرانبر قدرت و اقتدار خود افزود. در دوران پادشاهي او،  سنا

سازمان و  سازمان مخفي اطالعات بريتانيا 1332ملي شد. در سال  محمد مصدق
با شكست خوردن ، كودتايي براي بركناري مصدق سازمان دادند. اطالعات مركزي آمريكا
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، 1332مرداد  28كودتاي محمدرضا از ايران گريخت. ولي با موفقيت  مرداد 25كودتاي 
 .دگردي آمريكادولت  اً وامدارعلنو  دانده شمصدق بركنار شد و شاه دوباره به قدرت رس

ر عالقه داشت و بخش زيادي از درآمد نفتي كشور را صرف شاه به توسعه نظامي كشو
و با هدف رسمي قرار گرفتن ايران در بين  انقالب سفيدنمود. او تحت عنوان مي ارتش
- اي از اصالحات اقتصاديمجموعه ،بيستم قرنترين كشورهاي جهان تا پايان مدرن

را آغاز نمود. در دهه چهل و اوايل دهه پنجاه شمسي،  اصالحات ارضياجتماعي مانند 
  ايران رشد اقتصادي سريعي را شاهد بود. 

ي، شمسدر ابتداي دهه پنجاه  !دكر تاجگذاريسالگي خود،  48 روز تولدشاه در 
هزينه شد و  پارسهدر  هاي دو هزار و پانصد سالهجشنبراي برگزاري  دالرها ميليون
، امري كه با توجه به جا برگزار شدترين اجتماع سران كشورهاي جهان در آن بزرگ

 599يخ را به ، شاه مبداء تار1354سال  در .وضعيت كشور، اقدامي كامًال نابه جا بود
  مي كشور اعالم كرد.را، تاريخ رس گاهشماري شاهنشاهياز ميالد تغيير داد و پيش 

در شانزده سال پايان  حزبي را در كشور حاكم كرد و عمالًنظام تك شاهمحمدرضا 
هيچ يك از تصميمات كليدي كشوري بدون نظر مساعد او گرفته  تقريباً ،پادشاهي

سرانجام در  ،دستاوردهاي مشروطيت پس از سال ها ناديده گرفتن بدين ترتيبشد. نمي
ناگزير  ،(ره)خميني امام به رهبري ردميهاي ماعتراض گسترش و در پي 1357 دي 26
 د. وي در طول زندگي خود سه بار ازدواج كرد و صاحب پنج فرزند شد.شايران  ترك از

 و عدم پذيرش از سوي دوستان غربي در به دريحدود يك سال و نيم پس از  او سرانجام
و در  از دنيا رفت مصرسرطان غدد لنفاوي، در  توسعه سالگي و در اثر 61در سن  ،سابق

فعاليت مدارس نوين و  ،ويانلدر دوره په .به خاك سپرده شد قاهره مسجدالرفاعي
دك دانشگاه ها به ياري افراد تحصيل كرده و عالقه مندان آغاز شد ولي به دليل تعداد ان

  .دنتوانست پاسخگوي نيازهاي علمي كشور باش هرگز آن ها و كادر آموزشي ناكافي،
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  ايران جمهوري اسالمي - 31-1
پدرش را با ظاهري دموكراتيك ادامه مي داد و دستورات غرب سياست محمدرضا شاه 

را به موقع اجرايي مي كرد ولي او هم، به جز يك قشر تازه به دربار رسيده و مرفه و 
 پرسيهمهعالي رتبه، هيچ گونه پايگاه مردمي نداشت. شاهد اين ادعا نيز نتيجه  ياننظام
به انجام  كنندگاندرصد از شركت 98بيش از با راي آري  است كه 1358 فروردين 12

   .اسالمي تغيير يافتبدين ترتيب نظام حاكم بر ايران از شاهنشاهي به جمهوري  و رسيد
در زمان غيبت امام  ،شيعيان عقيدهواليت فقيه پايه جمهوري اسالمي ايران است. به 

شود كه وظايف امام يانتخاب م ه يا رهبرولي فقي، فقيه واجد شرايط به عنوان مهدي(ع)
 غايب در زمان غيبت را بر عهده دارد. 

دولت بعثي عراق با  ،1359شهريور 31جمهوري اسالمي، يعني در  كمي پس از آغاز
، و حمايت هاي بسياري از سوي بيشتر كشورهاي عربي منطقه چراغ سبز غرب و شرق

 به واسطه مجاهدتجنگ هشت ساله اي را به بهانه هاي واهي به كشور تحميل كرد كه 
ناكام ماند. پس از دوره شهيدان و ايثارگران  اقشار مختلف مردم و خون پاك و رشادت

كه تا امروز  دفاع مقدس، سازندگي كشور در عرصه هاي متفاوت در دستوركار قرار گرفت
  .نيز ادامه دارد و دستاوردهاي قابل توجهي را نيز به همراه داشته است

عالي، دانشگاه  آموزش عالي رتبه كشوري و مديران مت مسئوالنبه ه، به عنوان نمونه
ند كه ه ابه حدي توسعه يافتكشور هستند،  پايدار كه زيربناي توسعهها و مراكز پژوهشي 

به جز دانشگاه هاي ( در هيچ كشوري سابقه نداشته و ندارد، به طوري كه در تهران
و به واسطه  دنه معتبر وجود داردانشگاه و پژوهشگا 20، بيش از )كوچكوغيرانتفاعي 

توليدات از نظر  جمهوري اسالمي ايران هم اكنونمجاهدت علمي در سرتاسر كشور، 
بسيار خيره كننده اي است و انتظار مي رود با تداوم اين وضعيت در  داراي شتاب ،علمي

  آينده نزديك، كشور ما در زمره كشورهاي تراز اول علمي و صنعتي قرار گيرد.
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  ايراني مشهور دانشمندان
  و آثار علمي آن ها 
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  مقدمه-2- 1
در مورد نام و نشان دانشمندان ايراني پيش از اسالم، اطالعات زيادي بر جاي نمانده 

  عبارتست از: ،است. با اين حال، نام مشهور ترين افرادي كه تاكنون مطرح باقي مانده
كومت حزمان  (دوره هخامنشي در ندس سازنده قناتدريانورد و كاشف و مه اسكيالس:

   پيش از ميالد) 486تا  446داريوش  از سال 
 486از سال  خشايارشا زمان حكومت(هخامنشي دريانورد و كاشف دوره ستاسپ:ا
   پيش از ميالد) 521تا

 دوره هخامنشي در سميدان و استاد دموكريتويشاستانس: 
 )زمان خشايارشا (دوره هخامنشي در يونان سمهندس و سازنده كانال آتو آرتاخه:

 از سالاردشير  حكومتزمان  ي (دوره ساسان مهندس و احيا كننده شهر فيروزآباد برازه:
  ) ميالدي 241تا  226

   شادروان شوشتر دوره ساساني گان سدسازند از برانوش:
  دوره ساساني در سازنده طاق كسري فرغان:

  دوره ساساني در سازنده تخت طاقديس جهن برزين:
  دوره ساسانيدر شيده: سازنده كاخ خورنق 

 را، آنان در تاريخهاي ب اعلت برجاي نماندن نام دانشمندان ايراني و كتبرخي، 
انداختن كتاب ها ابتدا توسط اسكندر و سپس خليفه دوم  و يا در درون آب نسوزاند

  عمر و فرماندهان وي مي دانند. 
 نوعي فرهنگ قدرتمند ايران تالش زيادي كرد تا به وي بايد گفت كه اسكندردر مورد 

از بسياري از آداب دربار ايرانيان،  ،رو اين از .مقدوني تلفيق كند ـ، با فرهنگ يوناني را
پوشاك و حكومتداري را اقتباس كرد و نيز بسياري از سرداران  شيوه ،بوسيجمله دست

  .واج كنندخود را واداشت با زنان اشرافي ايراني ازد
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امپراتوري عظيمشان  زيرابا اين همه، در ايران باستان به گجستك يا ملعون مشهور شد 
جمشيد را به آتش كشيد. از سوي ديگر نفرت را برانداخت و اوستا را نابود كرد و تخت

حكومت آنان را براندازد و از  ،فردي غيرايرانيكه  نپذيرند تا حتي ايرانيان از او موجب شد
هايي پيرامون او پرداختند كه او برادر ناتني دارا افسانه ،و در فولكلور ايرانيان باستاناين ر

  . ه است(داريوش سوم) بود و پدري ايراني داشت
در  ،ميالدي نوشته شده 987به گفته ابن نديم نويسنده الفهرست كه در حدود سال 

بي، سنگ و خاك رس هاي چوهايي به صورت لوحهقصر آپادانا در تخت جمشيد نوشته
 در موضوعات متعدد وجود داشت. تعداد بسياري از اين الواح به وسيله اسكندر مقدوني

كشف سي  .پيش از ميالد نابود شد و يا به كتابخانه اسكندريه فرستاده شد 333در سال
 ح هاالوا از جمله هاي كاخ آپادانادر زير زمين ويرانه 1934هزار لوحه از گل رس در سال 

كند. اين گفته را تاييد مي ،هاي صنعتگران و كارگران اسناد صورت حساب بوط بهمر
اند. اسكندر باستانشناسان اين بخش را خزانه تخت جمشيد يا كتابخانه استخر ناميده

  .سوزاند ،ها نوشته شده بود چرم گاوي را كه اوستا بر روي آن 20000 چنينهم
قطعيت آن ها نيز مورد ترديد است، نمي ليكن علي رغم وجود برخي نگاشته ها كه 

توان به سادگي پذيرفت كه، تمام آثار و نام مولفان و دانشمندان ايراني، در بدو امر توسط 
كار با روح  اين اعراب مسلمان فاتح ايران نابود شده باشند. زيرا بايد توجه داشت كه

يعني   "اهل النّفاق الحكمه ضّاله المومن فخد الحكمة و لو من"اسالم كه مي گويد: 
  مخالف است. "را فرا گيريد هر چند از منافقان باشد حكمت گمشده مومن است پس آن

جنگ بدر دستور مي دهد: هر اسيري كه ده نفر را  پس از پيامبر آن اسالمي كه 
آزاد است و عظيم ترين كتابخانه هاي جهان را در شرق و  ،خواندن و نوشتن بياموزد

مملوّ از  هاي كتابخانه ممكن است با سوزاندن پا كرده، چگونهه ي بغرب سرزمين اسالم
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مگر پيامبر مكرم اسالم(ص)، مسلمانان را به فراگيري علم  ؟موافق باشدها  باانواع كت
  حتي در چين فرا نمي خواندند؟ 

زير مجموعه بنابراين هرچند كه نمي توان احتمال بروز خطاي برخي از فرماندهان 
ولي  ،ناديده گرفت هم نادرست برخي از آن ها از آموزه هاي دين اسالم راو فخليفه دوم 

حل مسئله به اين شكل، قانع كننده نيست. زيرا با فرض پذيرش اين گمانه، اين سوال 
مطرح مي شود كه پس چگونه نام دانشمندان و بخش اعظم آثار علمي قرون طاليي 

به هيچ اصولي پايبند نبودند، حفظ  قمري، در اثر حمله وحشيانه مغول كه 6و 5، 3،4
  شدند؟ لذا شايد، بهتر باشد به دنبال پاسخ هاي ديگري براي معماي مورد نظر بگرديم. 

 آثار ايراني بارز، دانشمندان سرشناس و تعدادييك پاسخ، اين است كه تقريباً به جز 
ه جامعه طبقاتي خيلي فراواني همچون موارد ذيل وجود نداشته اند و اين گزينه با توجه ب

آن دوران و بي سواد نگاه داشته شدن بيشتر مردم و غوطه وري اقليت با سواد در 
  امكانات و تفريحات، زياد دور از ذهن نيست.

مي توان به موارد ذيل اشاره  ،از معروف ترين كتاب هاي برجاي مانده پيش از اسالم
دشاهان از نخستين پادشاه تا در تاريخ پاكتابي در مورد حوادث » خْوتَاي نامگ«كرد: 

بارها به عربي ترجمه شد و  ،دورة مؤلفين بود. خْوتَك نامگ پس از سقوط ساسانيان
ابن مقفع از . همين ترجمه ها مورد استفاده مؤرخين مسلمان در نگارش تاريخ ايران شد

  .جمله مترجمين اين كتاب به عربي است
از چند  "زن در حقوق ساسانـي"تـاب در ك شناس آلمانيشرق شناس و زبان ،بارتلمه

ها است كه به  از جملة اين كتاب "مادگان هزار دادستان"كتاب . كتـاب نام برده است
حقوقداني از دورة  بارتلمه از آن ياد كرده است. اين كتاب را وزبـان پهلـوي نوشته شده 

است كه بوده قاضي زمان خسرو پرويز  ن،مرد بهرامافرخ ه است.  وي،ساساني تأليف كرد
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اند و به اوراق و ساساني بوده دستگاه قضاييزيسته و خود و پدرش در در شهر گور مي
  د.انقضايي دسترسي داشته بايگانياسناد 

هاي دوره ساساني دانها، قاضيان و حقوقآرا و نظرهاي ثبت شده دادگاه ،در اين كتاب 
كوتاه شده و براي استفاده و استناد  ،سال پيش از تاليف كتاب 300تا  200مربوط به 

 .استقاضيان و وكال گردآوردي شده
كه نام او در كتاب آمده،  خسرو پرويزكتاب در اصل در دوران اين رود كه احتمال مي

هاي ديگر زبان پهلوي در سده سوم تأليف شده باشد و شايد مانند بسياري از كتاب
اي مطرح شده در كتاب افزوده يا از آن كاسته باشند. قضاي ه آن هاهجري مطالبي را ب

، مالكيت، قيمومت، ارث، طالق، زناشوييبيشتر مربوط به قوانين مدني است همچون 
، ضمانت، اجارهغرامت و تاوان، و گرو و رهن،  وام، داريبرده، مسائل مربوط به موقوفات
است. اين كتاب بوده زرتشتيبر اساس قوانين ديني  فتواهاو شركت. همه  وكالت

 .سزايي داردهمچنين از جهت مطالعه وضع اجتماعي دوره ساساني اهميت به 
 از آن نام برده شده كه برخي از آن پيشها و جزوات ديگري از دوره ساساني و  كتاب

اياتگارِ زريران كه دربارة جنگ ميان گشتاسب و ارجاسب توراني و زرير و  ز:ها عبارتند ا
فسيري است بر كتاب اوستا) ، دامداد، چهرداد، (ت "زند"كتاب ، پسرش بستور است

ستان دينيگ، مختارات زات اسپرم، همن يشت، درخت آسوريگ، بند مينوگ خرت، دات
، السكيسران (السكسيكين) كه كتابي است دربارة تاريخ ايران هِشْن، جاماسپ نامگ

،  كتاب الملك كي لهراسف، تاج باستان، البنكش ، رُتْستَخم اُسپنديات، دارا و بت زرين
ان و چگونگي شكل گيري اين شهرها را با هاي ايران  كه نام شهرهاي اير نامه، شهرستان

كان) ، نامة تنْسر كه بابكارنامة اردشير (كارنامك ،ذكر نام بنيانگزاران شهرها آورده است
محمد بن حسن بن "هجري نيز  607ابن مقفع آن را به عربي ترجمه كرد و در سال 

عبارتند از : هفت كتاب از ماني كه  و ي برگرداندپارسرا از عربي به  آن "اسفنديار
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گنج "، "انجيل زنده"كه ماني آن را به شاپور پادشاه ساساني تقديم كرد،  "شاپورگان"
  ." هانامه "و  "كتاب عظيم"،"كتاب اسرار"، "پراگماتيا يا رساله"، "زندگي

�ً سعي مي كردند آثاري مكتوب و منقوش از  از سوي ديگر، پادشاهان ايران عموماَ
ها، صخره ها، الواح،  خود را بر سنگ و پيروزي هايها  استحدود قلمرو، ايده ها ، سي

بنابراين، خوشبختانه تمام اطالعات سكه ها، پوست ثبت و به نسل هاي بعد منتقل كنند. 
دوران پيش از اسالم، همانند امروز از جنس كاغذ و مقوا نبوده اند تا بتوان با در آب 

  د.انداختن و حتي سوزاندن، كل آن ها را نابود كر
، وجود كتابخانه ها را در دوران تاريخ نويساناز سوي ديگر بايد توجه داشت كه 

استيپچويچ به وجود كتابخانه هاي ساسانيان  مورد تاييد قرار داده اند. به عنوان مثال، 
 ها باها استنساخ و ترجمة كت سازمان يافته در دوران ساسانيان اشاره مي كند كه در آن

  .صورت مي گرفت
دربار ساسانيان، ادب و هنر و علم در سطح بسيار بااليي شكوفا شد و كتابخانه هاي در  

ها نسخه هاي كهن رونويسي و ترجمه مي  سازمان يافته اي وجود داشت كه در آن
شدند. بدين ترتيب، در زماني كه ميراث يوناني ـ رومي در اروپاي غربي و حتي مدت 

ز سر مي گذراند، ايران پناهگاه امن و زمينة روزگار دشواري را ا ،زماني در بيزانس
براي نمونه فالسفة نوافالطوني كه پس از  .مناسبي براي فعاليت شاعران و دانشمندان بود

به فرمان امپراتور يوستينيانوس، ناچار به ترك آتن  يالديم 529تعطيل آكادمي در سال 
  . دندآورشدند، به ايران پناه 

شمار زيادي  و نام هاي فراوان با كتاب ،تح ايراناف مانحتماً اعراب مسل بنابراين،
مند قانونتر با تشكيالت  و از همه مهم ( نه فقط ايران)دانشمند و شاعر از فرهنگ باستان

گندي شاپور رو به رو مثل  كتابخانه ها، مراكز اسناد و آكادميچون علمي و فرهنگي 
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 توان با توجه به يك نكته مهم، پاسخ و اكنون مي و از آن ها استفاده نيز كرده اند هشد
  مناسب تري براي معماي مورد نظر يافت. 

، نگارش تاريخ ايران باستان و حوادث دوران پادشاهان ايران به دست مؤرخين ته مهمنك
اين مؤرخين، مطالب و تفاسير متعدد و مفصل و گاه با ذكر  هاي بامسلمان است. در كت

 .جزئيات آن دوره  آمده است
چگونه توانستند اين اطالعات را  ،مسلمان تاريخ نويسانري، يعقوبي و ديگر طب 

ي كه هيچگاه در آن دوره زندگي نكردند، چگونه قادر تاريخ نويسانگردآوري نمايند؟ 
بودند با ذكر مشخصات پادشاهان، تاريخ و حوادث دورة حكمراني آنان را ثبت نمايند؟ آيا 

بودند ؟ در اين صورت آيا واقعاً اين منابع داراي چنين  تنها از منابع يوناني بهره برده
  ي بودند؟ يمحتوا

يا پس از ترجمه به عربي از  ومستقيماً ، تاريخ نويساناين دسته از به گمان بسيار، 
 ند. از جملهه ااستفاده كرد  ،تأليف شده به وسيلة ايرانيان در پيش از اسالمهاي  باكت

، حمزة  "تاريخ يعقوبي"ابن واضح يعقوبي در كتاب  ، مي توان ازتاريخ نويساناين 
،  "البداء و التاريخ" ، مقدسي در كتاب"سني ملوك االرض و االنبياء"اصفهاني در كتاب 

به ياد كرد كه  "غرر اخبار ملوك الفرس"ثعالبي در  و "الباقيه"ابوريحان بيروني در آثار 
اشاراتي كرده اند كه نمي توانسته بدون تاريخ پادشاهان ايراني و آداب و اخالق ايرانيان 

  باشد.بوده از اسالم  پيشاستفاده از نوشته هاي ايرانيان 
معتقد است طبري تاريخ بزرگ خود را با استفاده از  آلماني خاورشناسان "لدكهون "
و  ها بااقرار مي كند كه از كت "الحيوان"جاحظ در كتاب و  نوشته است "خداي نامه"

  .نوشته هاي اخالقي ايرانيان در تأليف خود سود برده است
رسميت يافتن زبان عربي به  دليل بهمي تواند  ،نام آن منابع ذكر نشدهكه چرا  اما اين

بي  و عنوان زبان علمي و رسمي، بي نيازي از متن اصلي به دليل ترجمة آن به عربي
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ايران  هاي باي به حفظ آثار منسوب به پادشاهان و سهل انگاري در حفظ كتياعتنا
  .باستان باشد

كتاب ها  همه اعراب مسلمان فاتح ايران، نه تنها بدين ترتيب مي توان چنين گفت كه
را نسوزانده و در آب نيانداخته اند، بلكه آن ها را مورد استفاده نيز قرار داده اند. ليكن به 
گمان بسيار از آنجا كه اوالً هدف اصلي آن ها اداره حكومت و ترويج اسالم در ايران بوده 

 و ثالثاً آگاهي كافي از شيوه هاي ديده اند و ثانياً ذكر مراجع و ماخذ را ضروري نمي
كتابخانه داري نداشته اند، به تدريج نسخه هاي اصلي و يقيناً اندك كتاب ها از بين رفته 

  ولي نسخه هاي متعدد عربي ماخوذ شده از آن ها، در جامعه پراكنده شدند. .اند
، در دوره ساسانيان ها محدوديت ابزارهاي نگارش و احياناً كمبود آن گفتني است كه 

تنها يك نسخه وجود داشته باشد.  ،كه عموماً از اطالعات ضبط شده هموجب مي شد
. باشديكي از عوامل مهم نابود شدن آثار مكتوب ايرانيان بوده  مي توانسته همين امر

ها فزوني  نسخه برداري شود و تعداد آن اب هاكه از كت داشتاين امكان وجود  گاهالبته 
ها به دوران شاپور پسر  بقة استنساخ كتاب و مراجعه به خزانه براي مطالعة كتابسا .يابد

  مي گردد. ازاردشير ب
معموالً امكانات و ابزار  ي ساسانيان،در كتابخانه ها، تاريخ نويسانبرخي  عقيدهبه  

و در اختيار دانشمندان و مراجعه كنندگان قرار  هوجود داشت ها بااستنساخ و ترجمة كت
تأليفي يا ترجمه شده مانند اسناد و مدارك دولتي در  هاي باكت و ه استمي شد داده

  . خزانه اي وابسته به حكومت نگهداري مي شدند
اما از آن جا  .ي بودند كه در اختيار دولت قرار داشتندياين خزانه ها در واقع كتابخانه ها

جامعه طبقاتي آن  در به دليل عدم گسترش سواد ،كتابخانه ها به مراجعه كنندگان كه
ند، احاد جامعه نمي توانستند حتي از نام پيشينيان انديشمند نبودعادي مردم  دوران،

   خود در كشور و آثار آن ها اطالع داشته باشند.
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و معدود افراد ديگر كه به دليل داشتن سواد،  موبدان، اشرافي دانشمندان بنابراين، تنها
تنها آن  ،كتاب ها دسترسي داشتند و به بيان بهتر ، بهموقعيت ممتاز اجتماعي داشتند

ها از كتاب ها و محتويات آن ها اطالع داشتند. لذا پس از كشته و يا اسير شدن اينان در 
همه جنگ با سپاه اسالم و به فراموشي سپردن زبان هاي غير عربي، عمالً انتظار حفظ 

در مورد علومي كه مورد  است. اين وضعيت خيلي خوشبينانه مقطع،اين آثار در آن 
توجه اعراب مسلمان در آن زمان قرار نداشته تا حتي مورد ترجمه قرار گيرند، از شدت 

  بيشتري برخوردار است.
عربي كتاب هايي كه مرجع و مولفين واقعي آن ها  ه هايپس از پراكنده شدن نسخ

دي ايران، به مردم عابين و علم آموزي در  دانشمعلوم نبودند و از سوي ديگر رواج 
 (نه اشراف زادگان و خواص حكومت) تدريج زمينه براي شكوفايي علمي مردم ايران

(براي  علم ي كه نقطه قوت آن ها در پيش از اسالم،لتفراهم گرديد. به اين ترتيب م
بود، پس از اسالم و آغاز نهضت ترجمه، به  (عموماً براي عوام) هنر و صنعت خواص) و

  نيز مجهز شدند. (براي همه) ديني كامل و اخالق مدارتر و فته ترپيشر يدانش
كتب : ي نويسدمبا اعتقاد به اينكه ايرانيان پيشتاز نهضت ترجمه بودند،  "بارتلمه" 

ي ميانه پارسمختلف فالسفه و دانشمندان يوناني كه به فرمان خسرو انوشيروان به زبان 
علمي را در اسپانياي مسلمان  (زبان رسمي دورة ساساني) ترجمه شدند، اساس پيشرفت

با  و ندبه وجود آوردند زيرا پس از سقوط ساسانيان، اين كتب به زبان عربي ترجمه شد
ها به اسپانيا، ملل مغرب زمين با اين انديشه ها آشنايي پيدا كرده و  راه يابي ترجمة آن

  موجب رشد و شكوفايي علوم شدند. 
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  يرانوضعيت گندي شاپور پس از فتح ا- 2- 2

بررسي وضعيت گندي شاپور پس از فتح ايران، يكي از مواردي است كه مي تواند، 
 اعراب مسلمان فاتح را روشن تر سازد. گسترده توسط كتاب سوزي نظريه موضوع
 شاپوريان نديدر گ فارس كه پزشكان از( كلده بن شهر را حارث اين علمي شهرت آوازه
از  كه رساند. با اين اعراب گوش به از گذشته ، بيش)ودبمند شده و ثروت آموخته طب

 شدن فرا خوانده تا زمان طائف به حارث بازگشت شاپور، از زمان نديگ مدرسه فعاليت
قمري  158 تا136خليفه دوم عباسي كه ازسالنزد منصور ( عبُختيشو بن جرجيس

 ميانه در اين كه گفت با اطمينان انتو، اما مينيست در دست )، گزارشيحكوت كرد
  . است نداده شاپور روي نديگ علمي در فعاليت فترتي

دوگانگي به مفهوم قبول  ثنويت يا همچون شتيتزر هايآموزه شايد از تأثير برخيفقط  
 نديگدر  رايج يوناني پزشكي بر اصول زماني كه (اهريمن)و شر (اهورا مزدا)دو مبدأ خير

 از اهتمام مانع همچنان مسيحي اما تعاليم ه باشد.شد كاسته شاپور مؤثر بود، قدري
، شد. آنانمي كالبدشناسي همچون پزشكي هايحوزه برخي شاپور به نديگ پزشكان

 باليني پزشكي خود را بيشتر به ، فعاليتيونان نظري از پزشكي شانا تأثيرپذيري رغمبه
  بودند.  محدود كرده و داروسازي و داروشناسي

 شهر به اين فتح شاپور در فاصله نديگ و استادان پزشكان كه است نايبر  اعتقاد
كار  به ،حكومت از حمايت مجبور بودند مستقل ،عباسي دوره عمر تا اوايل روزگار خالفت

 خليفه قمري، 148سالر را بگردانند، اما در شه و بيمارستان دهند و مدرسه خود ادامه
دستور  به و پس از ناتواني پزشكان بغداد در درمان، دچار شد دشواري بيماري منصور به

، بختيشوع بن ، جرجيسخليفه مشاوران تشخيص به(روزگار  آن طبيب ترينحاذق وي
  . شد بغداد فراخوانده به )شاپور نديگ پزشكان رئيس
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 به ،در بغداد اقامت از چهار سال پسو  بسيار يافت عزت ،خليفه از درمان پس وي
 جاي شهالثا را به يا شُهالفا بنداد تا شاگرد خود عيسي و وعده شاپور بازگشت نديگ

  بغداد بفرستد.  خود به
 درمان براي، بختيشوع يعني نيز فرزند جرجيس خليفه سوم عباسي روزگار مهدي به

 هارون معالجه نيز براي قمري171سال  و در  بغداد رفت به ، چندي)پسر خليفه (هادي
 حفظ ، در عينبختيشوع از خاندان نسل بسيار ديد. شش و اكرام رفت دارالخالفه به

 .بودند دربار عباسي پزشكان ترينها از مهم شاپور، سال نديگخود با  ارتباط
 يكي از گاليه موضوع بسيار داشتند. اين قدر و منزلت ،در بغداد شاپوري نديگ زشكانپ

 نديگ آموختگان با طب در مقايسه عرب بازار پزشكان از كسادي عصر جاحظ از طبيبان
 را به شاپوريان نديگ مهاجرت ميل بهنيز  ماَسوَيه . سرنوشتپيداست يا مسيحي شاپوري

 در بيمارستان سال ، سينداشت و نوشتن سواد خواندن حتي سازد. او كهمي اد روشنبغد
  .بغداد رفت به از كار بركنار شد با نوميدي از آنكه كرد و پس شاپور داروسازي نديگ

 شد. يوحنا پسر ماسََويه خليفه مخصوص پزشك ، چشمتجربياتش اما در آنجا، با اتكا به 
. او در بغداد نگاشت اثر در پزشكي از چهل و بيش تبحر داشت پزشكيدر چشم نيز

 از اهل گوناگون اصنافي كه روزگار بود و با آن آن طب درس مجلس ترينمهم مدرّس
 نديگ ديگر پزشكان و آمد داشتند، او نيزهمچون رفت وي درس حلقه به و ادب علم

  .بياموزد همگان خود را به دانشتا د نبو مايل شاپور،
، وصف بود. با اين سبب همين نيز به اسحاق بن حُنَين شاگردي به نام  با وي عتاب
شد.  اسالمي دوره پزشكانچشم تريناز بزرگ و يكي يافت راه ماسويهابن درس به حنين

 نديگ ، بر دانشآثار يوناني سرياني ترجمم ترينمهم عنوان ، ظهور او بهافزون بر اين
 درخواست به بيشتر كرد كه ترجمه سرياني را به اثر جالينوس 85 افزود. او شاپوريان
 نديگ دانشجويان ها برايترجمه از اين رسيد. برخي انجام شاپور به نديگ پزشكان
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، در كنار سرياني هايترجمه اضا برايتق آمدند. اوليريشمار ميبه درسي متون شاپوري
  .است شاپور دانسته نديگ علمي فعاليت تداوم ، را نشانهعربي هايترجمه

 مهاجرت باعث ،آثار يوناني ترجمه بغداد در نهضت يافتن ديگر، مركزيت از سوي 
 شاپور امكان نديگاز  در آنجا بيش بغداد شد. آنان شاپور به نديگ طبيبان گسترده
ها  مهاجرت داشتند. اين سرياني هايترجمه به و دستيابي پزشكي و تدريس تحقيق
مركز  اين و تجربه دانش انتقال ، اما زمينهشاپور كاست نديگ علمي از رونق اگرچه
نهاد  گيريدر شكل درخور توجه آورد و نقشي فراهم از گذشته بيش را بغداد را به علمي

 .داشت اسالم در جهان بيمارستان
و ديگر  و عربي يپارس و در كنار آن سرياني اول را در درجه گندي شاپور زبان ،الگود
روزگار با  شاپوري هم نديگ پزشكان . از تقاضاياست دانسته بومي متداول هاي زبان

 نديگ علمي زبان برد كه گمان توان، ميسرياني به آثار جالينوس ترجمه براي حنين
   .است بوده سرياني ،ريقم سوم قرندر  حتي شاپوريان
 عربي به باستاني هاي دانش در انتقال پهلوي زبان تأثير مستقيم ، اگرچههمه با اين
 نديگدر  ويژه به كه ( علوم و اقتباس ترجمه ساساني ، اما سنّتزياد نيست چندان

 به ترجمه نهضت فرهنگي هايريشه تريناز اصلي )بود يافته ادامه عباسيان شاپور تا دوره
 .آيدشمار مي

 و داروسازي در پزشكي ويژهبه آثاري تأليف ، بهمتون بر ترجمه افزون شاپوريان نديگ
 نهادند. كتاب تأثير فراوان اسالمي دوره نيز بر پزشكي طريق گماشتند و از اين همت

 كرد  و كتاب ترجمه عربي به را از سرياني آن حنين كه  بختيشوع بن جرجيس الكنّاش
 از جمله ماسويه بن يوحنا و آثار فراوان بخت صُهار بن اثر عيسي المفرده االدويهقوي
و  الطبيبنام محنه به پزشكان دانش آزموندر  و نيز كتابي پزشكي در چشم العيندغل
  .است شاپوريان نديگآثار  ترين، از مهماسحاق بن ، حنيناثر شاگرد وي العين كتاب



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

١٧۵ 

 

 كه برده ، نامسهل شاپوربن تأليف االَقرباذين از كتاب ويژهبه زمينه در اين نديمابن 
 اين نگارش كه داده . الگود احتمالاست ها بوده شيها و داروفرو بيمارستان همه مرجع

 اثري تأليف تجربه نخستين حال شاپور و در عين نديگ مدرسه رسمي اقدام اثر آخرين
 نديگ در بيمارستان پنجم قرن دوم اثر تا نيمه . از ايناست بوده در جهان داروشناختي

 .شدمي شاپور استفاده
ز ا پراكنده هايي قول نقل و فقط رفته از ميان اغلب ،شاپور نديگ پزشكان آثار تأليفي

 پزشكي ها در تاريخ آن اهميت درباره كافي پژوهش هايهنوز  كه است ها باقي آن
  . است نگرفته صورت
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پس از برقراري نهضت ترجمه در قلمرو  نيز، شكل گيري تمدن اسالمي جرقه هاي
نيان مسلمان شده توانستند وري اسالمي زده شد. اين نهضت زماني آغاز شد كه ايراتامپرا

رفته رفته در دستگاه حاكميت خلفا نفوذ كرده و پست هاي حساس حكومتي را از آن 
عمدتاً شكل گيري  .را مي توان از آن جمله دانست يخود كنند. خانواده مشهور برمك

 (همانند ابومسلم)تمدن اسالمي از زمان عباسيان كه توسط همراهي و شجاعت ايرانيان
  آغاز گرديد. ،اري شدپايه گذ

از عباسيان بودند، نگاه خلفاي اسالمي يك نگاه صرفًا  پيشدر زمان امويان كه  
اقتصادي به سرزمين هاي تحت اشغال خود بود. در آن زمان و چه به هنگام فتح ايران، 
بنا به اسناد و روايت هاي باقيمانده، مسلمانان، چون قرآن را كالم و كتاب اصلي اعالم 

  ند.دانستمي دند، هرگونه علوم و كتب ديگر را غير الزم مي كر
كه حكومتشان تثبيت  و هنگاميايران  از سلطه بر كشور ليكن پس از گذشت يك قرن

قرار  تحت تأثير دانش و علم و همنشيني با انديشمندان تحت سلطه به تدريجشد، 
دانشمندان و علوم  و همچنين به سفارش هاي قرآن و رسول خدا، خلفا به جايگاه گرفتند

 ،مصريان ،سومريان ،هنديان ،پي برده و با استفاده از تمدن باستاني و علوم ايرانيان
يونانيان و حتي چينيان، نهضت عظيمي تحت حاكميت عباسيان در امپراطوري اسالمي 

   .شود ميشناخته شكل گرفت كه با عنوان نهضت ترجمه در تاريخ 
هاي مختلف و  ا بهره گيري از كتب مختلف به زبانب ، بيشتر ايرانياندر اين نهضت

 ، پايه هاي تمدن)زبان مسلط قرآني و علمي و ديواني آن زمان(ها به عربي  ترجمه آن
  .اسالمي ريخته شد بزرگ
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  اسالمي بزرگ تمدن - 4-2 

شيار بر دستگاه حاكمه خلفاي متعدد به ويژه وتأثيرگذاري و نفوذ ايرانيان دانشمند و ه
باسي و همچنين كارگزاران و والي هاي آنان، باعث شد كه خلفاي اسالمي به خلفاي ع

  هاي قرآن و حضرت محمّد (ص) مبني بر اهميت علم و عالم توجه كنند . پيام
وري گسترده اسالمي را ديگر نمي شد بدون توجه به اصول علمي تامپرا ديگر،از سوي  

نوان يك نياز براي ادامه حكومت، خود حكومت داري و علم اداره كرد و علم و دانش به ع
دوم هجري به بعد خلفاي اسالمي تحت مديريت  قرنبا اين اوصاف از  .را تحميل كرد

وزراي ايراني تبار و باهوش خود، اقدام به ترجمه كتب باقيمانده مختلف از تمدن هاي 
  ايراني و ديگر تمدن ها به زبان عربي نمودند. 

وري اسالمي آغاز شد. اين درخشاني تشكوفايي علمي امپرا پس از اين ترجمه ها بود كه
زمان حمله مغول ادامه داشت و تمدني را ساخت كه يكي از  يعني هجري 7 قرنتا 

  .درخشان ترين و علمي ترين تمدن هاي جهاني گرديد
شخصي دانشمندان را نمي توان  عقايدسهل گيري به در البته نقش برخي از خلفا  

زرتشتي و  ،هندو ،مسيحي ،ناديده گرفت و همان باعث شد كه دانشمندان يهودي
به ويژه در بغداد گرد هم آيند  ،مسلمان در كنار هم در مجمع هاي علمي به وجود آمده

  .خود به يكديگر بپردازند و دانش و مهارت هاي قوميو هر يك به انتقال مواريث فكري 
ظاهر شدند كه  از اسالم نيز دانشمنداني پيشان طور كه پيش تر گفته شد، هم

كشفيات آن ها در زمان خودشان در درجات عالي قرار داشت، ليكن تنها با توجه به 
درخشان ترين مقطع هجري قمري، بايد  6و 3،4،5فهرست دانشمندان مشهور قرون 

  .ستناداز اسالم  پس را علمي ايران
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و توانستند با  هستند ، كه افتخار بشريتايران افتخار اسالم و نه تنها كهدانشمنداني  
  ند.نمبهوت ك مجاهدت خود، علي رغم بي مهري برخي از پادشاهان، جهانيان را

 :سوم هجري قرن

محمد بن موسي خوارزمي، ابومعشر بلخي، شاپور ، اسحاق بن حنين حنين بن اسحاق،
 محمد فارابي ابونصري، محمد زكرياي راز، بن سهل

  :چهارم هجري قرن

بن علي، ابوالوفا محمد بن محمد بن يحيي بوزجاني، ابوعلي حسين بن عبداهللا بن سينا 
  عبدالرحمن صوفي رازي، جوسي اهوازيمعباس 

  :پنجم هجري قرن

امام محمد  ،حكيم عمربن ابراهيم خيام نيشابوري ، خواجه نظام الملك،ابوريحان بيروني
  غزالي

  :هجري هفتم و مشش قرن

  طوسيالدين خواجه نصير ،يفخر رازامام  شهاب الدين سهروردي،
  

ليكن ممكن است اين سئوال پيش آيد كه دليل سكوت علمي قرون لول و دوم هجري 
  قمري چه بوده است؟

  سكوت علمي دو قرني، مي توانسته به واسطه موارد ذيل بوده باشد:
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 سالم(ص) و ائمه اطهار(ع)پيامبر مكرم اسيره آشنايي با دين اسالم،  -1
 و اوالد آن ها در برابر ظلم خلفا و عمال آن ها ائمه اطهار(ع) حمايت از -2
 فراگيري زبان عربي براي درك قرآن و مكاتبات رسمي -3
 فراگيري آموزه هاي ديني و احكام اسالمي -4
 سعي در انطباق دادن رسوم باستاني ايران با مناسبت هاي اسالمي -5
 اي طبقاتي ساسانياندر هم شكستن انحصار ه -6
 تدبير براي رشد در نظام حكومتي جديد -7
 ، اوالد وشاگردان آن هاائمه اطهار(ع) شناسايي خرافات و تحريفات ديني به كمك -8
 مبارزه با ابداعات خلفا و تبعيض هاي نژادي -9

 ترويج مذهب شيعه و شيعه گري -10
 برنامه ريزي و اقدام به جنبش هاي استقالل طلبانه -11

هجري قمري، به حكومت خلفاي راشدين، امويان و مروانيان  رن اولگفتني است كه ق
اختصاص داشت. قرن دوم تا نيمه هاي قرن ششم نيز به حكومت عباسيان اختصاص 

آن را بايد تحت تاثير حكومت هاي نيمه  اولسال  200داشت ولي در واقع تقريباً 
غزنوي، سلجوقي و اتابكان مستقل ايراني و مابقي آن را شديدًا متاثر از حكومت تركان 

  آن ها دانست.
، ايران شاهد هجوم قوم وحشي مغول از نيمه هاي قرن ششم تا نيمه هاي قرن هفتم

و به  نهم، اخالف مغول ( تيموريان) به ايران سلطه داشتند قرنبود و از اين زمان تا آغاز 
هم دهاي نهم و  قرن .اين همين دليل، دانشمندان جاي خود را به عرفاي برجسته دادند

يازدهم را ادامه وضعيت  قرنرا بايد، دوران تشكيل ايران مقتدر اسالمي(صفويان) و 
به حساب آورد، هرچند كه جنگ هاي فراوان و  پيشين در دوره افشاريان و زنديان
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دسيسه هاي غربيان مقهور قدرت امپراتوري عثماني، امكان توجهات بيشتر پادشاهان اين 
  دان را فراهم نمي ساخت.سه قرن به دانشمن

دوران سقوط آزاد علمي و فرهنگي پادشاهان  بايدنيز هم را سيزدهم و دوازدهاي  قرن
و  حقيقي ايران در دوران قاجاريان و پهلويان، علي رغم تالش هاي مجدانه روحانيون

  دانست. وطن پرست برخي تحصيل كردگان
و پس از در دوره احمد شاه  النيسيداشرف الدين قزويني معروف به گييعني آنچه كه   

  سروده بود، تجلي يافت كه:مالحظه به توپ بسته شدن مجلس 
  بينم همه آفاق پر از فتنه و شر مي             بينم اين چه شوريست كه در دور قمر مي

  بينم علت آن است كه هر روز بدتر مي                   هركسي روز بهي مي طلبد از ايام
  بينم دانا همه از خون جگر مي                    همه شربت ز گالب و قند استابلهان را 

  بينيم طوق زرين همه بر گردن خر مي               اسب تازي شده مجروح به زير پاالن
  

، اعراب، ترك ها و انونيدمق خاك پاك ايران زمين هرچند كه بارها مورد هجوم ،باري
 ، نه تنهاشخلف و هوشمندي فرزندانخويش  اصالت ذاتي يهاما بر پا ،ن قرار گرفتمغوال
به سبك و سياق را نيز ياد شده  بيگانهفرهنگ هاي را حفظ كرد، بلكه توانست  شهويت

  .و از آن براي پيشرفت و ارتقاي خود بهره گيرد ددرآورايراني 
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  در پيشرفت غرب نقش تمدن بزرگ اسالمي - 2- 5

يا تقريباً مقارن با حمله مغوالن به ايران و  هم ميالدىدوازدهم و سيزد قرن هايدر 
مسلمانان در اروپا پديد آمد. اين نهضت از پايه  هاي بانهضت ترجمه كت عراق اسالمي،

هاي اصلى رنسانس علمى و فكرى و عامل اساسى رويكرد اروپاييان به علم و دانش بود. 
لملكى على بن عباس اهوازى، ادر اين دوران آثاري مهمي در پژشكي همچون كتاب طب

المعارف بزرگ طب، و قانون ابن سينا به عبرى و التين ترجمه شد. كتاب الحاوى، دايرة
و  (Arithmetic) موضوع ديگر مورد توجه مترجمان اروپايى مباحث علم حساب

هاى ترجمه شده جبر و مقابله خوارزمى بود كه آغازگر  ترين كتاب از مهم .هندسه بود
  در اروپا شد.  علم جبر

معموًال  در اواخر قرون وسطي آغاز شد. مسلمانان در اروپا هاي بانهضت ترجمه كت
توسط  سقوط قسطنطنيهپنجم ميالدي تا  قرندر  رومامپراتوري قرون وسطي را از پايان 

در نظر ) 1453قرن پانزدهم(در  سبيزانا ي م شرقيوامپراتوري رو پايان  دولت عثماني
 اروپابندي تاريخ اي است كه براي تقسيمنام يكي از چهار دوره. اين دوره، گيرندمي

از دوران كالسيك باستان، قرون وسطي،  ندعبارت ياد شده شود. چهار دورهاستفاده مي
  شده است.ميالدي شروع  1600ز رنسانس و دوران جديد يا مدرن كه ا عصر

مهمي بود كه آغازگر دوراني از  فرهنگييا نوزايي، جنبش  (Renaissance) رنسانس
شد. عصر نوزايش، دوران  اروپادر  هنريو پيشرفت  اصالحات مذهبيو  علمي انقالب

ر ها دو دوران جديد است. اولين بار، واژه رنسانس را فرانسوي وسطي قرونگذار بين 
 ايتالياچهاردهم در شمال  قرنميالدي، به كاربردند. شروع دوره نوزايش را در  16 قرن
  را نيز فراگرفت.  اروپاپانزدهم ميالدي، شمال  قرندانند. اين جنبش در مي
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شروع شد و  فلورانساست كه از  ساله 300 يا انقالب يك تحول در حقيقت رنسانس،
و در عرض سه از ايتاليا آغاز شد  1300هاي رنسانس در سال. پايان يافت انگلستاندر 
  در سراسر اروپا انتشار يافت. قرن

اي چنين كوتاه از نظر تاريخي، رخدادهاي متعددي به وقوع به ندرت در دوره 
هاي بزرگ است. سرشار از تغييرات اساسي و فعاليت قرونپيوندد. حال آنكه اين مي

سياسي، هاي اقتصادي، هاست، زيرا رنسانس پايه عاليتهمين ف جهان امروزي نتيجه
 .هاي كنوني غرب را بنا نهادهنري و علمي تمدن

وجود آوردند. پانزدهم و شانزدهم بهقرن  يايايتالهاي عظيمي در پيشرفت هنردانش و 
است. دانشمندان، سرايندگان و  مشهور شده نوزايش باسانس رناين احياي فرهنگي به 

تر به با ديدگاني تازه يونانو  رومفيلسوفاني ظهور كردند كه با الهام از ميراث اصيل 
كالبد انسان پرداختند و اعضاي بدن انسان را به  ها به مطالعهنگريستند. نقاشجهان مي
نري را ها و كارهاي بزرگ هفرمانروايان ساختمان .كردنداي نقاشي ميگرايانهشيوه واقع

 .زودي در سراسر اروپا گسترش يافته سفارش دادند. اين عقايد تازه ب
در اين  .مداري استبه تعبيري دوره رنسانس دوره خردگرايي، رياضيات، منطق و انسان

آيد و به وجود مي دموكراتيكرود و يك جنبش ي كنار ميو تفكرات مذهب كليسادوره 
  .تأثير آن از قرون وسطي است كهشود مثل روم و يونان باستان پيشرفت علمي مطرح مي

ها وارد اروپا شده و دانشمنداني از  علم آن و مسيحيان را شكست داده ،مسلمانان زيرا 
آيد. در اين آيند و باعث شكوفايي علمي شده و رنسانس به وجود ميشرق به غرب مي

شاهد اختراعات زيادي مثل باروت، صنعت چاپ، دريانوردي، كشف قطب نما،  ، بشردوره
  .بود و تاسيس دانشگاه هاي متعدد تلسكوپ

  
  



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

١٨٣ 

 

  دانشگاه و كتابخانه پيشينه -6-2

ترين دانشگاه دنيا كه كهن در مورد اين ،شودبا توجه به تعريفي كه از دانشگاه ارائه مي
هاي بسياري وجود دارد. اما به يقين، چنين مركز آموزشي در  بحث و جدل ،كدام بوده

يي فرض است. اگر دانشگاه را يك موسسه دانشجوهاي باستاني خاور شكل گرفته تمدن
است و سند تاريخي هم بر اين ترين دانشگاه در باختر بودهقديمي آكادمي افالطونكنيم، 

  ادعا وجود دارد.
احيا شد و به كمك آن  رومو  يونان باستانابتدا در عصر  universitas واژه التين 

تنها يك  ،گر دانشگاها. هاي آكادمي افالطون را شرح دهندويژگي تا كردندتالش مي
را كه پيش  چيندر  يانگ شانگتوان دانشگاه آنگاه ميشود، موسسه آموزش عالي فرض 

مشروط بر اينكه  د،دانشگاه ناميترين از ميالد گشايش يافته بود، قديمي پيش 21 قرناز 
   .نباشد افسانه

ترين  كه بزرگ كنوني در خوزستان گندي شاپوركتابخانه  يش از ميالد،پ 250ر سال د
 بزرگ، رگندي شاپوكار كرد. ه آغاز ب ،استشمار آورده شدهه كتابخانه دنياي باستان ب

ترين مركز آموزش و پژوهش پزشكي، فلسفه (حكمت) و ادبيات دنياي قديم خوانده 
  . كردندتدريس مي روميو  يوناني، هندي، ايرانياستادان  آن جا،است. در شده

هاي علمي و مذهبي كتاب ،در ايران شاهنشاهي هخامنشي در زمانگفتني است كه 
دزي «و  تخت سليماندر » گنج هاپيگان«هاي در كتابخانه زرتشتايران از زمان 

ها در رود كه اين كتابگمان مي. بودند بايگاني شده تخت جمشيددر » ناپشت
ايران  مغان، موضوعاتي كه اند بوده پزشكيو علوم  كيمياگري، نجوم، فلسفهموضوعات 

  ها استاد بودند. در آن
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 تنها آن و ها در آتش سوختنداين كتاب ، كليهاسكندر مقدونيپس از فتح ايران توسط 
 هندو  چينبرداري كرده و يا به د كه پادشاهان گذشته از آن نسخهنمان يهايي به جا

  .فرستاده بودند
 قيصرميالدي به دستور  849در سال  س)وري بيزانتامپرادر عهد ( دانشگاه قسطنطنيه 

ا داشتن احيا گرديد. اين دانشگاه ب م)ميخائيل سوور تايب السلطنه امپرا(ن بارداس
عموماً به عنوان  ،هاي پژوهشي و آموزشي، حفظ خودگرداني و استقالل آكادميكفعاليت

 .شودهاي دانشگاهي امروزي شناخته مينخستين موسسه آموزش عالي با ويژگي
پيش از ميالد برپا بوده و به  5 قرندر  هنددر  بيهاردر ايالت  ندادانشگاه ناالآموزش در 

دهم  قرندر  دانشگاه االزهراست.  شدهاعطا مي مدرك دانشگاهيدانش آموختگان آن 
 .گشايش يافت مصردر كشور  قاهرهدر 

 با آتندر مجاورت  افالطون فيلسوف يونانيتوسط  د،از ميال پيش 387در سال  مدرسه
 ژيمناستيكو  رياضيات فلسفهنام آكاديموس تاسيس گرديد و به دانشجويان خود 

شود. موسسه كالسيك بعدي و گاهي به عنوان دانشگاه در نظر گرفته مي دادآموزش مي
 . استبودهاست كه از شهرت بسياري برخوردار  موزه و كتابخانه اسكندريه

در بخش پاياني اين فصل، سعي شده تا زندگينامه مختصري از برخي دانشمندان 
درخشان ترين مقطع ، كه بي شك )8تا  2(قرن هاي قمري تقويم نيمه اول مشهور ايراني
بوده است، ارائه شود تا به اميد خداوند متعال، نسل جوان ايران از اسالم  پس علمي ايران

ا امكانات و تالش هاي آن ها، مقدمات جهش علمي ايرانيان را در قرن با آشنايي بيشتر ب
  فراهم سازند. قمري  چهاردهم

م گندي گفتني است بيشتر اين دانشمندان، دانش آموختگان مستقيم ويا غير مستقي
كه اين موضوع نشانگر نقش بي  شاپور و يا مدارس نظاميه بغداد و ساير شهرها بوده اند

  ي برتر در تربيت دانشمندان و فرهيختگان است.بديل دانشگاه ها
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  جابر بن حيان - 7-2

كه مجموعه بزرگي از آثار در كيميا، فلسفه، طب،  ابوعبداهللا يا (ابوموسي) جابر
به خاطر گرايش به تصوف، صوفي  شده، رياضيات، نجوم، شيمي و موسيقي به او منسوب

ندگي و محل تولد و حتي مرگ او . در مورد تاريخ دقيق تولد و زنيز شناخته شده است
هجري  107تا  103اطالعات دقيق نيست ولي بيشتر منابع گفته اند كه حدود سال 

  قمري متولد شد. 
برخي منابع وي را از مردم كوفه مي دانند ولي به نقل عده اي، او ايراني و زادگاهش 

ند كه او از از شهرهاي خراسان بوده است. پدرش حيان بن عبداهللا بود. گوي "طوس"
در كوفه بوده است و شغل او داروفروش و به جنبش سر عباسيان پيوسته » ازد«قبيله 

داعياني بود كه بزرگان جنبش او را براي دعوت مردم خراسان انتخاب كرده  جزبود. او 
  .بودند

بود و طبق تاريخ (ابن نديم) به علت مناسب بودن  طوسهاي جواني را در  جابر سال
پرداخت.  "اكسير"مشغول به كار شد و به شغل كيمياگري و  طوسدر  بعداً ،آب و هواي 

با جعفر برمكي آشنا شد و با  و هاي مياني زندگيش، به عراق و بغداد آمد در سال
رفت. برمكيان كه  در بغداد وساطت او به دربار هارون الرشيد پنجمين خليفه عباسي

  ابر حمايت كردند. از ج ،خودشان به كيميا عالقه زيادي داشتند
، براي جعفر برمكي نگاشته بود و در اين را او كتاب درباره صناعت فاخر كيميا ظاهراً

كتاب، آزمايش هاي عجيبي را درباره يك روش بسيار پيشرفته كيمياگري وصف كرده 
، با افول برمكيان در زمان هارون الرشيد، جابر از دربار بغداد كناره قمري 188بود. سال 

كه صفت كوفي  و به كوفه برگشت و زندگي مخفيانه اش را در كوفه ادامه داد. اين گرفت
نشانگر زادگاه او نيست بلكه بيشتر به اين علت  ،در روايات زيادي به دنبال نام جابر آمده

  .ها در كوفه اقامت داشت است كه او مدت
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  )ع(جابر و امام صادق 
مام صادق عليه السالم بوده يا نه؟ بحث هاي درباره اين مطلب كه آيا جابر از شاگردان ا

زيادي شده است. در مهم ترين منابع نخستين رجال شيعه، مانند كشي، نجاشي و شيخ 
نامي از جابر نمي برند ولي عده اي از مولفان از  ،ي كه آثارشان به دست ما رسيدهطوس

اخره مانند حسين منابع مت اي جمله ابن نديم، سيد طاووس، ابن خلكان و تستري و پاره
كه او  و ديگران، تصريح دارند بر اين» دستورالمنجمين«بن محمد زيدي حسيني مولف 

  .از شاگردان امام جعفر صادق عليه السالم بود
با توجه به عالقه زياد او به فلسفه و گرايش او به عرفان، برمي آيد كه او پيوسته در   

اين ارتباط كوتاه احتماالً . البته باشد و در مكتب آن حضرت بوده (ع)محفل امام صادق
  .از تولد جابر اتفاق افتاد پسسال  20حدود  (ع)زيرا شهادت امام صادق ودهمدت ب

  منزلت جابر در علم شيمي
است. ظاهرا همين بلندي مقام و دانش  مسلماننخستين شيمي دان  ،جابر بن حيان

يش و بعضي مورد حسادت و عظيم او باعث شد كه بعضعي او را مورد قدرداني و ستا
او عقيده داشت همچنان كه طبيعت مي تواند اشياء را به . كينه توزي خود قرار دهند

وسيله ه يكديگر تبديل كند مانند تبديل خاك و آب به گياه، تبديل گياه به موم و عسل ب
از مي تواند با تقليد  نيز كيمياگر غيره،زنبور عسل، تبديل قلع به طال در زيرزمين و 

همان كار طبيعت را در مدت زماني كوتاه تر  ،طبيعت و استفاده از تجربه ها و آزمايش ها
وسيله اي نيازمند است ه ولي كيمياگر براي اين تبديل شئي به شئي ديگر، ب .انجام دهد

  آن را اكسير مي گويند. كه اصطالحاً
حيان، اكسير را كه از  اكسير در علم كيميا، به منزله دارو در علم پزشكي است. جابربن 

از انواع موجودات سه گانه (فلزات،  .ي خود استفاده مي كرديآن در كارهاي كيميا
حيوانات، گياهان ) به دست مي آورد. او خودش در اين زمينه مي گويد: هفت نوع اكسير 
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وجود دارد. اكسير فلزي، حيواني، گياهي، حيواني گياهي، فلزي گياهي، فلزي حيواني، 
: طال، نقره، مس، هستند گويد فلزات اصلي نيز هفت تا حيواني گياهي و ميفلزي 

تا زمان خالفت مامون عباسي زنده بود  آهن،سرب، جيوه، قلع. اين دانشمند بزرگ ظاهراً
در حالي كه كتاب الرحمه  طوسسالگي در شهر  93 و در 200و طبق روايتي در سال 

  .از دنيا رفت ،زير سرش بود
 آثار

لفي پركار و پرتالش بود. تاليفات بسيار زيادي به او نسبت دادند كه تقريبا شامل او مو  
همه آثار،  همه علومي است كه به مسلمانان منتقل شده ولي بايد اعتراف كرد كه اين

ابري شناخته جنام مكتب ه بلكه به مكتبي تعلق دارد كه ب ،نفر باشد نمي تواند كار يك
مجلد گفته و  500وعه جابري از كتب و رساالت را تا شده است. شمار تاليفات مجم

 :عبارتند از كه صفحه است 1000مجموع اين رسايل كه نزديك به 
اسرارالكيميا، علم الهميه، اصول الكيميا، الخميس، السموم، الرحمه، تصيحات كتب  

الشعير، افالطون، الخمائر، النور، رساله االيضاح، التجريد، اسطقس ثالث، الواحدالكبير، 
كتاب "و  "كتاب السبعين"نام ه كتاب او ب 2ها كتب و رساله ديگر.  الواحدالصغير و ده

شالوده كيمياي اسالمي است. بسياري از كتب منسوب به جابر، اصل عربي در  "الميزان
  .دست نيست و فقط ترجمه هاي التين آن موجود است

  دستاوردها
است. اهي از جمله عنبيق به اسم او ثبت شدهنوآوري انواع گوناگوني از وسايل آزمايشگ

كشف مواد شيميايي متعددي همچون هيدروكلريك اسيد، نيتريك اسيد، تيزاب 
(مخلوطي از دو اسيد ياد شده كه از جمله اندك موادي است كه طال را در خود حل 

، سيتريك اسيد (جوهر ليمو) و استيك اسيد (جوهر سركه)، همچنين معرفي  كند)مي
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آيند، از جمله يندهاي تبلور و تقطير كه هر دو سنگ بناي شيمي امروزي به شمار ميفرا
  هاي اوست. يافته
هاي استخراج و خالص سازي طال، هاي ديگري درباره روشهمچنين يافته يو

ها و جلوگيري از زنگ زدن آهن، حكاكي روي طال، رنگرزي و نم ناپذير كردن پارچه
  ه داد. تجزيه مواد شيميايي ارائ

هاي ديگر او، قلم نوري است. قلمي كه جوهر آن در تاريكي نيز نور از جمله اختراع
است. در احتماالً با استفاده از خاصيت فسفرسانس اين اختراع را انجام دادهكه  دهدمي

هاي فلز را  در دست نوشتهغيربه فلز و  صرادسته بندي امروزي عن مي توان ريشهآخر، 
  .وي يافت
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  سيبويه- 2- 8

از  قمري) 180تا140(بن قنبر البصري معروف به سيبويه ابوبشر عمرو بن عثمان
منسوب به «معني نام او  .است عربيزبان  صرف و نحو مشهور در دانشمندان ايراني

هاي ايراني پيش از اسالم و اوايل دوره اسالمي به پسوند است. بسياري از نام» سيب
 ها غربيان نام سيبويه را به صورت سيبَوَيه ها و به تبع آن عرب .شدويه ختم مي-نسبي 

 مواليسيبويه، نامش عمروبن عثمان بن قنبر و كنيه اش ابوالبشر و از  كنند.تلفظ مي
 و سپس از موالي آل الربيع بن زياد الحراثي بود بود.  حارث بن كعببني  )بردگان(

امروزي از توابع  شهرستان سپيداندر  بيضاهجري قمري در شهر 140سيبويه به سال 
پس از آن  . ويشد بصرهسالگي براي تحصيل علم رهسپار  14زاده شد، در سن  فارس

 ،در آن دوران ، زيرارفتبه نزد يحيي بن خالد برمكي به بغداد  ،شد سرآمدكه در نحو 
  .دانش بود مركز علم و بغداد

كسب  خليل فراهيدينحو در آن دوران  ترين استادان علوم صرف ونزد يكي از بزرگ او 
نزد استادان ديگري مانند عيسي بن عمر و يونس به شاگردي نشست و لغت و  علم نمود

علم اللغة  يترين علمايكي از برجسته ،در آنجا را هم از ابو خطاب اخفش فرا گرفت و
به  به شمار مي رفت. ايشاننام ه و از فالسفه ب عربعظم نحو و علوم از علماي ا و گرديد

: نه پيش از وي كسي  نويسددرباره آن مي ابن نديمتأليف كتابي در نحو پرداخت كه 
اوّلين كتاب » الكتاب« از او كسي تأليف خواهد كرد. پسمانند آن را تأليف نموده و نه 

 و از منابع و مأخذ قابل اطمينان است.  نحوو  صرفحاوي 
اهميت تاريخي سيبويه از آن جهت است كه نخستين فردي بود كه براي زبان عربي 
صرف و نحو (گرامر) نوشت و صداها را در اين زبان مشخص ساخت. بنابراين، عالمات 

  ر سيبويه ايراني است. ها اختراع و كاضمه، فتحه، كسره و تنوين



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

١٩٠ 

 

را به خود اختصاص داد. بدون كاري كه سيبويه » سيبويه نحوي«وي با اين عمل عنوان 
كرد و در آن زمان يك شاهكار بود، پيشرفت زبان عربي ميسر نبود و استحكام اين زبان 

  ماند. به اين صورت باقي نمي
ان (صرف و نحو) نوشت. بود كه براي اعراب دستور زب يين ايرانهمبه اين ترتيب، 

 در سال  و شوددر راه بيمار مي ،بود خراسانبه  سفرزم اكه ع يسيبويه هنگام
 دار فاني را وداع گفته و شيرازسالگي در شهر  40 سندر  يالدي م 796 جري ياهـ180

   .به جوار رحمت حق پيوست است
شهر  در مدفون شد. يك مزار ديگر نيز شيراز و در گورستان باهليها بنا به روايتي،

واقع در عسلويه بوشهر وجود دارد  ،شودكه اكنون بندر طاهري ناميده مي سيرافقديمي 
 نام مزار اين دانشمند معروف است.ه كه ب
گرامر) (اي زبان عرب صرف و نحو ند كه اگر سيبويه ايراني برا عقيدهاي بر اين عده

يكنواخت بودن خود را از دست  ،اين زبان در نوشتارهمانند لهجه (گويش) ،ننوشته بود
 داد.مي
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  ابن ماسويه - 2- 9

، مشهور به ابن ماسويه، از پزشكان نابغه قمري) 243تا  160(ابو زكريا يوحنا بن ماسويه
به دنيا آمد.  داروساز شاپور به عنوان پسر يك داروميالدي در گندي 776ايراني، در سال 

همراه پدر به بغداد رفت و پس از او به عنوان  ،شاپوردر گنديكار ها سالپس از  وي 
  خليفه و مدير بيمارستان بغداد برگزيده شد.  پزشك ويژه

 ميالدي). ماسويه استاد 861يا  ريقم 247وي مدتي نيز در بيمارستان سامرا كار كرد(
ها را به سرياني ترجمه كرده است. حنين بن اسحاق بود و برخي از آثار پزشكي يوناني

 221گويند او مكاني در كنار دجله براي تشريح بوزينگان درست كرده بود و در سال 
آنگاه كه پادشاه نوبه براي معتصم بوزينه هديه آورده بود، ابن ماسويه تمنا كرد كه  قمري،

ع آن براي او بفرستند و او به تشريح اجساد آنان پرداخت چرا كه اين تعداد بيشتري از نو
نوع ميمون در تمام اندام به انسان شبيه بود و تنها فرقشان با آدمي پوشيده بودن 

  بدنشان از مو بود.
هاي يوناني تهيه كند. وي هر همچنين به فرمان مامون به بيزانس فرستاده شد تا كتاب 

اثر  24هاي سرياني و عربي نوشته است. او بود، بيشتر به زبانچند پيرو آيين مسيح 
ها، سردرد، ماليخوليا، صرع، آزمون پزشكان و پزشكي، تبهاي چشمدر موضوع پزشكي 
 العين (نارسايي چشم) كه نخستين رسالههاي پزشكي نوشته است، به ويژه دغلفوريت

  وسطي شهرت فراواني پيدا كرد.  پزشكي است و ترجمه التين آن در قرونمنظم در چشم
وي آثار پزشكي گوناگوني در زمينه داروها، گياهان دارويي، درمان بيماري هاي مختلف 
مثل جذام، اسهال و همچنين حجامت، تغذيه و حتي رشد جنين دارد كه در نوع خود 

  .بوده استقمري  243بي نظير است. وفات يوحنا در سال 
  



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

١٩٢ 

 

   حنين بن اسحاق-10-2

، ملقب به ابوزيد، قمري) 258تا 194(بن ايوب عبادى بن اسحاق بن سليمانحنين 
 سوم قرنترين مترجم آثار يونانى به عربى و سريانى در  پزشك و متكلم نسطورى و مهم

) كه به طور خالصه در اين جا آورده 1385قمري است بر اساس پژوهش هاي هاشمي(
 به طور تحليليسوانح زندگى او  و ستنامش يوهان نيتيوس ا ،ضبط التين در شده اند،

آمده است. دو رساله از آثار حنين نيز دربردارنده اطالعاتى سودمند و قابل اعتماد درباره 
اى كه وى در آن ماجراى  ، رنجنامهاولزندگى و شيوه علمى او و شاگردانش است: 

الى " عنوان با بن اسحق دوم، رسالة حنين و مصائبش در دوره خالفت متوكل را بازگفته
بن ي كه حنين به خواهش عل "بن يحيى فى ذكر ما ترجم من كتب جالينوسي عل

  .هاى سريانى و عربى آثار جالينوس نگاشته است يحيى درباره ترجمه
بين   حيره از شهرهاي قديمدر حيره متولد شد.  194بن اسحاق به سال  حنين 

اين . كنوني قرار گرفته بود نجفكيلومتري جنوب شهر  5/6است كه در نزديكي  النهرين
بودند. با  ساسانيبردار پادشاهان ها نيز خود فرمان بود كه آن ملوك لخميشهر پايتخت 
، از آباداني حيره كاسته شد و سپس به تدريج از ميان رفت. نام كوفهشهر  بزرگ شدن

اين منطقه از مراكز مهم . ها استمعني اردوگاه مركب از خيمهبه  آرامياي حيره از ريشه
  .معرفي گرديد عرببه دنياي  بربطفرهنگي ايرانيان بوده و از اين مركز ساز 

مشهور  و گياهدارو شناس زشك( پجُلجُل بنا بر گزارش ابن وحنين داروفروش بود  پدر 
به  وى در جوانى مدتى را در فارس )،االطباء طبقات كتاب و مولف قمري 4قرن  اندلسى

نباء اال عيون"(نويسنده كتاب  اصيبعهي بنا بر آنچه ابن اب .آموختن ادبيات عرب گذراند
 قمري) 7قرن تا  اسالمى طب از تاريخ آگاهى منبع ترينعمده كه"االطباء طبقات فى

كند، هنگامى كه حنين در مجلس درس طب يوحنابن ماسويه در بغداد حاضر ي نقل م
   است.تقريباً دوازده سال داشته  ،شده مى
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از جالينوس در علم بخشى از كتابى ، 211دانيم كه حنين در حوالى سال  اين را مى
بن بُختيشوع، طبيب مشهور دربار  تشريح را از يونانى به سريانى ترجمه كرد و به جبرئيل

الحكمه، عرضه نمود. جبرئيل چنان از اين ترجمه  مأمون و فرد مورد اعتماد او در بيت
 بينى كرد كه ترجمه زده شد كه حنين را رَبَّن (معلم، استاد) خطاب كرد و پيش شگفت

  .مترجمان بزرگى چون سَرجيس رأس عينى را از اعتبار خواهد افكند ،ى اوها
فى اصناف "نخستين ترجمه حنين بود. او در رساله خود  از كتاب  اين ترجمه احتماالً

اش ياد كرده است كه در هفده سالگى براى  به عنوان نخستين ترجمه "الُحمّيات
   بود. ردهبن بختيشوع از يونانى به سريانى درآو جبرئيل

هاى پيشينيان تفاوتى آشكار داشته است،  ظاهراً اين نخستين ترجمه حنين با ترجمه
ترين حاميان ترجمه در آن روزگار بود، آن را  چرا كه يوحنابن ماسويه، كه يكى از اصلى

 هاى روزگار جوانى دانست، اما حنين خود از ترجمه از نظر بالغت به وحى نزديك مى
  .ها تجديدنظر كرد  ر روزگار بعد در اغلب آناش راضى نبود و د

به مالزمت و  215دانيم كه حنين از اين هنگام تا  اصيبعه مى ابى براساس نوشته ابن
هاى زيادى از آثار جالينوس را براى او از  شاگردى يوحنابن ماسويه مشغول بود و كتاب

دن به بيست سالگى يونانى به سريانى و عربى ترجمه كرد. پيشرفت وى تا پيش از رسي
ى پارسهاى يونانى، سريانى و  چندان درخور توجه بود كه به زودى به تبحر در زبان

  مشهور شد و نظر مأمون را به خود جلب كرد. 
هاى ديگران را نيز به حنين سپرده بود  اصيبعه، مأمون اصالح ترجمه ابى به گزارش ابن

رسد حنين تا پيش از تشكيل  ظر مىبخشيد. به ن هايش طال مى وزن ترجمه و به او هم
كم ده سالى را به تنهايى به كار ترجمه گذراند و در اين مدت  حلقه ترجمه خود، دست

شاپور مقيم بغداد  ندىگهاى جالينوس براى پزشكان  ويژه به ترجمه سريانى كتاب به
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لوم اش با ع احاطه بسيار زياد حنين بر آثار جالينوس و بقراط و آشنايى. مشغول بود
  تدريج سبب شد كه به عنوان دانشمندى برجسته و پزشكى حاذق نامور شود. يونانى به

دانيم كه او در مجلس علمى خليفه الواثق شركتى فعال داشت،  از گزارش مسعودى مى
از حضور حنين در ميان پزشكان دربار عباسى  ،با اين همه تا پيش از حكومت متوكل

  اطالعى در دست نيست. 
كار ترجمه و طبابت سرگرم بود و  در بيست سال باقى عمرش، در آرامش، به وى ظاهراً

اى كه مجال  ترجمه .اجزاء الطب جالينوس را آغاز كرد دو ماه مانده به مرگ، ترجمه فى
  .به پايان رساندن آن را نيافت و پسرش اسحاق آن را به انجام رساند

 اند. حنين براى آنان المسائل فىم از حنين دو پسر به نامهاى داوود و اسحاق برجاى
الطب را تأليف و چندين كتاب پزشكى ترجمه كرد. داوود در طب شهرت چندانى نيافت 

بن حنين طبيب و مترجمى  از خود باقى نهاد. اما اسحاق (تلخيص)و فقط يك كُّناش
بى بر تأليف و ترجمه در پزشكى، در فلسفه نيز آثار زيادى را به عر افزونمشهور شد. او 

   .ترجمه كرد
   :مدرسه ترجمه حنين 

گيرى حلقه ترجمه حنين، اعضاى آن حلقه و نحوه تعامل  درباره زمان و چگونگى شكل
 هاى پراكنده منابع چنين برمى آنان با يكديگر اطالع دقيقى در دست نيست. از اشاره

اده كه جُلُجل گزارش د آيد كه حنين شاگردانى در ترجمه داشته است. براى نمونه ابن
متوكل حنين را به كار ترجمه گمارد و كاتبانى عالم در اختيار او نهاد. مترجمانى نيز زير 

كرد. اما اشارات  كردند و حنين ترجمه آنان را تصفح و اصالح مى دست او ترجمه مى
  .شود، كافى نيست پراكنده متون براى ترسيم آنچه مكتب ترجمه حنين ناميده مى

هاى  كرد، صرفاً احاطه او به زبان ر مترجمان زمانه خود ممتاز مىآنچه حنين را از ديگ
نظير او در طب يونانى  تر، يعنى دانش بى يونانى و سريانى و عربى نبود بلكه عاملى مهم
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نياز  چنانكه ديگر مترجمان آثار طبى از يارى وى بى .ويژه آراى جالينوس بود و به
كتاب وى (با تمام جزئيات موضوعات  129،لينوسنبودند. او در رساله خود درباره آثار جا

  كند. هاى اين آثار ابراز مى شمارد و داورى خود را درباره ترجمه و فصول) را برمى
منطق توالى اين آثار نه الفبايى است و نه براساس ترتيب تأليف يا ترجمه، بلكه به نظر  
ياد آوردن اسامى  رسد نوعى ترتيب آموزشى و موضوعى در به خاطر سپردن و به مى

هاى جالينوس به حنين كمك كرده است. اولين و دومين كتاب، فهرست  كتاب
هاى او است. چهار كتاب  خودنوشته آثار جالينوس (فينكس) و در ترتيب خواندن كتاب

هايى است كه  بعدى، آنچنان كه خود حنين  نيز يادآور شده، به ترتيب همان كتاب
  .كردند ها شروع مى ، برنامه درسى خود را با آنمعلمان قديم طب در اسكندريه

هاى درسى مدرسه پزشكى  هاى هفتم تا بيستم اين فهرست نيز در زمره كتاب كتاب
اسكندريه بودند. اين هجده كتاب همراه با كتاب فى الحيلة لحفظ الصحة، كه حنين در 

 ين را تشكيل مىرديف هشتاد و چهارم از آن نام برده است، در مجموع جوامع اسكندراني
 242سالگى، يعنى به سال  48هاى آثار جالينوس را در  حنين رساله ترجمه. اند داده

، نگاشت و ده سال پيش از مرگش، اطالعات آن را روزآمد كرد و در آن قسمت قمري
  .سال فعاليت خود و يارانش را در زمينه ترجمه بازگفت 39اى از  عمده

اغلب از سر بدفهمى محتواى آثار يونانى  ،پيشينيانههاى  ضعف ترجم ،به عقيده حنين
 بود. كسانى چون منصوربن اثاناس، مترجم فى االخالق، و ابنسهدا/ شهدا، مترجم فى

الفرق، مترجمانى ناتوان بودند ، كسانى چون سَرجيس رأس عينى نيز پيش از ورزيدگى 
ل و پنج ترجمه سريانى آمدند. چه در مدرسه اسكندريه از عهده فهم و ترجمه آثار برنمى

   .به دست همين مترجمان به سريانى درآمده بود ،حنين از آثار جالينوس پيشتر از او
اهل ، ايران شناسي بينى بختيشوع درباره حنين درست بود. سزگين بدينسان پيش

است كه بسيارى از آثار يونانى پيش از حنين، افزون بر سريانى، به  عقيدهاين بر   تركيه
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توانست بدون وجود سّنتى  ، در غير اين صورت حنين نمىنديز ترجمه شده بودعربى ن
 ،پرسابقه در زبان عربى، از هفده سالگى به ترجمه آثار دشوار علمى بپردازد. به عقيده او

ها ياد كرده، جملگى پيش از ترجمه  اثر جالينوس كه يعقوبى از آن 46يازده اثر بقراط و 
  ه است.تهايى داشته اس حنين ترجمه

ر جالينوس و هشت اصالح و تلخيص اثآترجمه سريانى از  85حنين روى هم رفته 
ها با حمايت اشخاص و  ترجمه پيشينيان از آثار وى را به انجام رساند. بيشتر اين ترجمه

هاى سريانى  برخى به درخواست شاگردان صورت گرفت. شاگردان حنين در ترجمه
آثار جالينوس به زبان عربى فعاليتى است كه شاگردان نقش چندانى نداشتند، اما ترجمه 

  .حنين نيز در آن مشاركتى جدّى داشتند
دهندگان  توان بدون توجه به سفارش هاى مكتب حنين را نمى بايد افزود، ترجمه 

پذيرد كه هر ترجمه  بن يحيى مى ها بررسى كرد. حنين در رساله خود از على ترجمه
گيرد.  سى كه كتاب براى او ترجمه شده است، شكل مىبرحسب قوّت مترجم كتاب و ك

فهم طبيعى و درايت و عنايت خاص خود  ،به تصريح حنين، هر قدر كه سَلمُويةبن بنان
ها  كرد، شوق حنين نيز در ويراسته كردن ترجمه ها آشكار مى را در خواندن كتاب

يوسته مترجم را سخن آشكار را دوست داشت و پ ،شد و چون يوحنابن ماسويه افزون مى
كوشيد و اگر قرار بود  كرد، حنين نيز در شرح و ايضاح كامل معانى مى بدان ترغيب مى

  كرد.  بسيار دقت و توجه مى ،چيزى براى او تلخيص كند
كرد، گويا در مواردى  هايش سليقه حاميان را رعايت مى با آنكه حنين در ترجمه

ردند و ناسخان به اختيار خود از نسخه ك حاميانْ خود نيز در عبارات او تصرفاتى مى
گاه تصرفات ناسخان يا خوانندگانى كه  .كردند اصلى يا نسخه تغييريافته رونويسى مى

اى را اصالح كنند چندان زياد و نادرست بود كه حنين نيز آن اثر را  خواستند ترجمه مى
  .كرد كه ترجمه از آن او باشد شناخت و ترديد مى باز نمى
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بن  هايى در خور توجه دارد. خليل حنين با مترجمان پيش از او تفاوت شيوه ترجمه
اللفظى، معرفى كرده و  هاى تحت ايبك صََفدى روش او را ترجمه معنايى در برابر ترجمه

هاى حنين تنها در علوم رياضى  تر دانسته و ضمناً نوشته كه ترجمه اين روش را درست
هاى پزشكى،  يب و اصالح است و در زمينهمحتاج تهذ ،كه حوزه تخصصى مترجم نبوده

  منطق، علوم طبيعى و االهيات، دقيق و قابل اعتماد است. 
 نمونه .هاى حنين تصرفات فرهنگى او در متون اصلى است هاى ترجمه از ديگر ويژگي

اى برجسته از اين موضوع در ترجمه تعبير الروياى ارطاميدورس اِْفسُسى پيداست. در 
معناى اله و جمع آن به معناى آلهه را آنجا كه درخور  به ژه يونانىاين اثر حنين وا

اوصاف خداوند است به اللّه و در غير اين صورت به الملك يا المالئكة ترجمه كرده است 
   .آميز يونانى را از متن كتاب بزدايد تا االهيات شرك

انتقادى متن  ترين اصول ترجمه نزد حنين و احتماال شاگردان او تصحيح يكى از مهم
( نويسنده كتاب فلسفه در رنسانس مرايونانى پيش از ترجمه آن بوده است. به نظر كر

شارحان يونانى ـ اسكندرانى آثار  ابتداهاى تحليل و تأويل لغوى متن را  روش اسالم)
حنين در اين  .كار بردند و حنين و اصحاب او پيرو سنّت آنان بودند هومر و ارسطو به
يح انتقادى خود را ملزم ساخت كه در حد توان از معانى موردنظر ترجمه و تصح

  .جالينوس عدول نكند
   :آرا و آثار پزشكى 

ها و تأليفات عربى و  ترجمه .حنين يكى از پركارترين دانشمندان دوره اسالمى است
كتاب و  111اصيبعه  ابى سريانى بسيارى به او نسبت داده شده است. براى نمونه، ابن

ترجمه  85هاى آثار جالينوس نيز به  تأليفى او را برشمرده است. در رساله ترجمهرساله 
ترجمه عربى حنين از آثار جالينوس اشاره شده است. پژوهشگران جديد  33سريانى و 
احتماال بخشى از اين آثار پرشمار را كه اند  هايى از آثار او عرضه كرده شناسي نيز كتاب
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اند يا شايد چند اثرى از آثار  زير نظر او انجام دادهشاگردان مدرسه ترجمه حنين 
نام حبيش به حنين  زيراويژه حبيش، به نام وى معروف شده باشد  شاگردان او، به

  .پذير است تصحيف
هاى حنين در حوزه پزشكى است. براساس فهرست  ها و نگارش بيشترين ترجمه 

ه سريانى ترجمه كرد. آنچه او به كتاب ب 75كتاب به عربى و  58دبيان، او در اين رشته 
 در ميان ترجمه .جز يك اثر از اريباسيوس جملگى اثر جالينوس بود به ،سريانى درآورد
بر آثار جالينوس و بقراط، دو اثر از اريباسيوس، يك اثر از بولس/  افزونهاى عربى نيز 

نحو المدخل فولس اجانيطى  و يك اثر منسوب به ارسطو به نام المسائل الطبيعية على 
گانه از  جوامع شانزده ،شود. مشهورترين ترجمه طبى حنين الى صناعة الطب ديده مى

توسط فؤاد سزگين، در  االسكندرانيين به آثار جالينوس است كه با عنوان جوامع
 .چاپ رسيده است به 2004فرانكفورت 

يونانى  دانست و منطق عالج او نيز براساس مبانى طب حنين طب را دانشى نظرى مى
الطب يا المدخل الى  المسائل فى. و اعتدال بخشى به طبايع چهارگانه استوار شده است

حنين اين كتاب  ،اصيبعه ابى الطب نيز از مشهورترين آثار طبى حنين است. به گفته ابن
 را ناتمام گذاشت و حبيش اعسم آن را به پايان برد. سزگين اين كتاب را از كثير

  .داند هاى عربى به التينى در غرب مى هاالنتشارترين ترجم
  :هاى فلسفى آثار و انديشه 

حنين در فلسفه و منطق نيز چندين تأليف و ترجمه عربى و سريانى دارد. او افزون بر  
هاى فلسفى جالينوس، از جمله فى البرهان و فى القياسات الوضعيّة و فى  ترجمه رساله

هاى جالينوس از نوزده رساله افالطون را  تلخيص اَنَّ المحرّك االول اليتحرّك، بخشى از
 ابن .همچنين السياسة و النواميس و طيمائوس افالطون را ترجمه كرد .به عربى درآورد
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نديم  به ترجمه كتابى از جالينوس به نام ما ذكره افالطون فى طيمائوس نيز اشاره كرده 
  است. 

فالطون با عنوان جوامع الكتاب اين اثر احتماال قسمتى از مقاله سوم جوامع كتب ا
حنين همچنين اثرى با نام فيما يقرأ قبل . المعروف بطيماوس فى العلم الطّبيعى است

كه در حكم زمينه و مقدمه مطالعه آثار افالطون است. اين اثر  كتب افالطون نگاشت
 ،گذارى سنّت درست مطالعه آثار فلسفى يونان است دهنده كوشش او در پايه نشان
  بن حنين با جديت بيشتر پيگيرى شد. هاى فلسفى اسحاق شى كه با ترجمهكوش

توجه نبود. او المقوالت (قاطيغورياس) را به عربى درآورد،  حنين به آثار ارسطو نيز بى
بن بطريق از السماء و العالم را تصحيح كرد  و دو كتاب نيز درباره اين اثر  ترجمه يحيى

عالم، و جوامع تفسير القدماء اليونانيين لكتاب نگاشت: جوامع كتاب السماء و ال
هاى حنين از شروح يونانى ارسطو  ارزش برخى ترجمه .أرسطوطاليس فى السماء و العالم

  در آن است كه اصل يونانى اين آثار در دست نيست 
او  .يك از آثار فلسفى برجاى مانده از حنين دربردارنده رأى و نظرى بديع نيست هيچ

هاى مهمى در فلسفه داشت، برخالف قول شهرستانى كه او را در زمره  اگرچه ترجمه
فالسفه اسالمى شمرده است، فيلسوف نبود. حنين چند اثر در كالم فلسفى نگاشت كه 

، او عهد عتيق را از يونانى به عربى افزون بر ايننشانه قوّت وى در اين زمينه است. 
  ترجمه كرد.

 ورى را احتماال در حيره آغاز كرد و آن را تا مرحلهآموختن تعاليم الهيات نسط حنين 
اى پيش برد كه سزاوار زنار بستن شد. در منابع به زنار بستن او اشاره شده است و زنار 

رسيدند. فاروق  بستن مختص كسانى بود كه در مراتب كليسايى به رتبه شماسيّه مى
راى او در فلسفه و منطق هاى حنين را در روزگار متوكل، آ عمر فوزى علت اصلى محنت

  ).1385(هاشمي،و دين دانسته است
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  اسحاق بن حنين - 11-2

، پزشك و مترجم قمري) 298تا  215(بويعقوب اسحاق بن حنين بن اسحاق عباديا
آثار علمى يونانى. وي در يك خانواده نسطوري از قبيله عباد حيره زاده شد. اسحاق در 

ن بن اسحاق، و عمه زاده اش، حبيش، يكى از كنار پدرش، پزشك و مترجم نامدار، حني
دانشمند هنرور سخن دانى است كه شالوده مكتب حنين را بنيان نهادند و در نقل  سه

هاي يونانى به جهان اسالم، برجسته ترين نقش را داشتند و به همت ايشان،  دانش
نانيان هاي ميراث علمى يو هاي اسالمى، با مهم ترين بخش طالبان معرفت در سرزمين

  آشنايى يافتند.
پزشكى برجسته و مترجمى  و وي نزد پدر، و نيز پزشكان مصر و انطاكيه دانش آموخت 

توانا شد و از توجه و عنايت خلفاي عباسى، از متوكل تا مكتفى و احترام و اعتماد قاسم 
  بن عبيداهللا وزير معتضد برخوردار بود.

فته اند كه اين خليفه در تعيين فرزندش او را در شمار نديمان مكتفى نيز شمرده و گ 
به واليت عهد، نظر او را خواسته و او با توجه به احكام نجوم پيش بينى كرده است كه 

  خالفت به فرزند مكتفى نخواهد رسيد.
هاي يونانى و سريانى و هنر  هاي يونانى و آشنايى با زبا اسحاق در آگاهى از دانش 

بيان در زبان عربى از پدرش برتر بوده است. وي با  ترجمه در رديف پدرش و در فصاحت
گروهى از دانشمندان كه در پيرامون متكلم شيعى حسن بن نوبخت گرد آمده بودند، 

 .رابطه داشت و بنا به قولى به اسالم گرويده بود
هاي التين آثار يونانى كه  ترجمه هاي اسحاق به زبان عربى را از اغلب برگردان

  زبان ترجمه شده است، به متن اصلى نزديك تر شناخته اند.مستقيماً از اين 
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اسحاق در تهيه ترجمه هاي التين  ،از اين رو افزون بر استفاده مستقيم از متون عربى 
آثار دانشمندان يونان، در موارد بسياري نيز براي درك درست متون التين، اين آثار به 

  به عنوان شاهد استفاده شده است.  هاي ارسطو، از ترجمه هاي عربى اسحاق ويژه كتاب
وي شعر نيز مى سرود و ابن ابى اصيبعه ابياتى از او نقل كرده است. اسحاق در اواخر 

بر مى  خالفت مقتدر را در اولسال  سههاي پايانى زندگى وي كه  عمر فلج شد. از سال
  در دسترس نيست.گيرد، هيچ گونه آگاهى 

ه بسيار گسترده اي را دربر مى گيرد. وي بيش از فعاليت اسحاق در زمينه ترجمه، عرص
در عين حال  .همه به ترجمه آثار فلسفى و به ويژه مؤلفات ارسطو و شروح آن پرداخت

شماري از مهم ترين آثار دانشمندان يونانى در رياضيات و نجوم را نيز ترجمه كرد. 
   رتند از:عبا تأليفاتى نيز در پزشكى و داروسازي دارد. مهم ترين آثار او

 
  :از آثار ارسطو -الف 

  ،حليل القياس يا آنالوطيقا االول، تالعبارة يا باري ارمينياس،اطيغورياس يا مقوالتق
فى  ،الكون و الفساده، ريطوريقا يا الخطاب ،طوبيقا يا الجدل،البرهان يا آنالوطيقا الثانى

  كتاب الحروف، يا مابعد الطبيعة ،السماع الطبيعى ،النفس
  

  : از آثار اقليدس - ب 
، از منابع چنين بر مى آيد كه همه اين آثار مستقيماً از يونانى به عربى ترجمه شده اند

  المناظر و  المعطياته، اصول الهندس همانند
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  :از ديگر مؤلفان - ج 
الكرة و  ،الكرة المتحركة اثر آوتولوكوس ،االكر، يا االشكال الكرية اثر منالئوس 

شرح اوطوقيوس العسقالنى لمشكالت كتاب الكرة و االسطوانة  ،رشميدساالسطوانة، اثر ا
 ،اصالح جوامع االسكندرانيين لشرح جالينوس لكتاب الفصول البقراط ،الرشميدس

النبات كه در حقيقت شرح نيكالي دمشقى بر يك كتاب  ،المجسطى، اثر بطلميوس
فرقليس فى االشياء  مسائل، حجج ابرقلس فى قدم العالم،مجعول منسوب به ارسطوست

مقالة االسكندر االفروديسى فى ان  ، مقالة االسكندر االفروديسى فى العقل، الطبيعية
شرح تميستيوس بر علم   ،كتاب فى مراتب قرائة كتب جالينوس ،الهيولى غير الجنس

  الحيوان ارسطو
  
  :  تأليفات –د 

ا به خواهش قاسم بن رساله كوچكى است كه اسحاق آن ر :تاريخ االطباء و الفالسفة
عبيداهللا وزير معتضد عباسى نوشته و در آن مختصري از آگاهيهاي متعارف آن روزگار را 
درباره تاريخ پزشكى كهن به دست داده است. وي در اين اثر، از تاريخچه اي كه يحيى 

هاي آن را نيز  نحوي درباره پزشكان نوشته بود، استفاده كرده و به سخن خود، نادرستي
 .همراه طبقات االطباء ابن جلجل چاپ شد يالديم1955وده است. اين اثر در زد
مقالة فى االشياء التى تعيد الصحة و الحفظ و تمنع من ، معرفة، االدوية المفردة 

در برخى منابع از اين اثر با عنوان الرساله الشافية فى ادوية النسيان ياد شده  كه النسيان
ساير تاليفات اسحاق  الزيج و الكناش اللطيف جودة بكل مكاناالدوية المو ،الترياق، است

   هستند.
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  خوارزمي- 12-2

 بزرگ رياضي و دانشمنداناز  قمري) 236تا 185(بوجعفر محمد بن موسي خوارزميا
قابل اعتمادي در  اتزندگي خوارزمي اطالع چگونگي از .بوده است ايراني شناسستاره

كنوني)  زبكستان(ا خوارزمميالدي در  780كه وي در حدود سال  ت نيست جز ايندس
  بود، زاده شد. خوارزمشاهيانكه در آن زمان، بخشي از قلمرو حكومت 

انجام  جبرويژه در رشته به رياضياته كارهايي است كه در شهرت علمي وي مربوط ب 
فكر رياضي تأثير تدر  ،مانند وي وسطي قرونيك از رياضيدانان  ه هيچداده به طوري ك

خطي  هايمعادلهدستي وي در حل چيره بيشترين .انداند. وي را پدر جبر ناميدهنداشته
  است. و درجه دوم بوده

كه ترجمه كتاب جمع و تفريق با   Algoritmi de numero Indorumكتاب 
اعداد باعث شد تا دستگاه عددي در اروپا از دستگاه  ،است التينعددهاي هندي او به 

تغيير يابد كه هنوز نيز در اروپا و ديگر نقاط جهان فراگير  داد هندياعبه دستگاه  التين
 .است

وي عضو دارالحكمه كه مجمعي از دانشمندان در بغداد به  ،به هنگام خالفت مامون
را در رشته جبر  اسكندراني ديوفانتخوارزمي كارهاي  .گرديد بود، مامونسرپرستي 

 . شتگاخود نيز كتابي در اين رشته ن ،دنبال كرد و به بسط آن پرداخت
ميالدي به  12 قرناست كه در  جبر و مقابلهدر اروپا  هاي وييكي از مشهورترين كتاب

دانش پژوهان بر سر اين كه .ترجمه شد. اين كتاب درباره رياضيات مقدماتي است التين
اختالف  ،استچه مقدار از محتواي كتاب از منابع يوناني و هندي و عبري گرفته شده

خوارزمي اين دو را تنقيح و  .نظر دارند. معموالٌ در حل معادالت دو عمل معمول است
  ساختن جبر به مرحله علمي كمك شاياني انجام داد.  كرد و از اين راه به وارد تدوين
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اي است مقدماتي در حساب رساله ،اثر رياضي ديگري كه چندي پس از جبر نوشته شد
خستين كتابي بود كه يا به غلط ارقام عربي) در آن به كار رفته بود و ن( ارقام هنديكه 

اثر  .دادبه نحوي اصولي و منظم شرح مي ،(كه آن نيز از هند بود) نظام ارزش مكاني را
به زبان  اخترشناسيزيج السند هند بود كه نخستين اثر  ،ديگري كه به مامون تقديم شد

عربي است كه به صورت كامل بر جاي مانده و شكل جداول آن از جداول بطلميوس 
 .استتأثير پذيرفته

 195از سال  پساندك زماني  ي،گيتاشناسكتاب صورةاالرض كه اثري است در زمينه 
هاي همه شهرهاي بزرگ و ها و عرضاست و تقريباٌ فهرست طولنوشته شده 196 –

نماي مامون است (كه شود. اين اثر كه احتماالٌ مبتني بر نقشه جهاناماكن را شامل مي
نوبه خود مبتني بر جغرافياي  كرده باشد)، به مكشايد خود خوارزمي هم در تهيه آن ك

  .استبطلميوسي 
تنها ي. ويژه در قلمرو اسالمتر از اثر بطلميوس بود بهاين كتاب از برخي جهات دقيق 

رساله كوتاهي است درباره تقويم يهود. خوارزمي دو  ،استاثر ديگري كه بر جاي مانده
 ه است.نوشت اسطرالبكتاب نيز در باره 

ند زيرا كه مدخلي بر هستنظير كم ،كم ولي از نفوذ ،آثار علمي خوارزمي از حيث تعداد
دوازدهم به م و شش قرندوبار در  ،اند. بخشي از جبرعلوم يوناني و هندي فراهم آورده

  ه شد و نفوذي عمده بر جبر قرون وسطايي داشت.التين ترجم
دوازدهم به التين ترجمه و قرن كه در  رساله خوارزمي درباره ارقام هندي پس از آن 

ترين تأثير را بخشيد. نام خوارزمي مترادف شد با هر كتابي كه درباره بزرگ ،منتشر شد
ه، به نام وي ده محاسببه معني قاع شد و اصطالح جديد الگوريتمحساب جديد نوشته مي

 باز مي گردد.
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باعث شد كه  ،كتاب جبر و مقابله خوارزمي كه به عنوان آلجبرا به التين ترجمه گرديد
نام خوارزمي هم در  و هاي اروپايي به معناي جبر به كار رود همين كلمه در زبان

و نظاير  به جاي الخوارزمي به صورت الگوريتمي تصنيف گرديد و الفاظ آلگوريسم ،ترجمه
مشتق از  ،هاي اروپايي كه به معني فن محاسبه ارقام يا عالمات ديگر استها در زبان آن

 .باشدآن مي
به اروپا  از طريق آثار فيبوناتچي ،دنشوارقام هندي كه به غلط ارقام عربي ناميده مي

باتي را وارد گرديد. همين ارقام انقالبي در رياضيات به وجود آورد و هرگونه اعمال محاس
ها در اروپا مأخذ و مرجع دانشمندان و  قرن ،مقدور ساخت. باري كتاب جبر خوارزمي

 قرنمحققين بوده و يوهانس هيسپالنسيس و گراردوس كرموننسيس و رابرت چستري در
فوذ كتاب زيح السند چندان زياد ن .آن را به زبان التيني ترجمه كردند مگي،ه ،دوازدهم

 قرنترجمه التين به همت آدالردباثي در ا از اين گونه بود كه باما نخستين اثر  ،نبود
  دوازدهم به غرب رسيد.

جا قرار گرفتند و به توسط ژراركرمونايي در اواخر  يك كه جداول طليطلي (تولدويي) 
يازدهم به التين ترجمه شدند، از مقبوليت گسترده تري در غرب برخوردار شدند و  قرن

تهيه اطلسي از  ،از كارهاي ديگر خوارزمي .متداول بودند بسيار ،دست كم يكصد سال
جغرافياي  .هاي جغرافيايي بطلميوس بودنقشه آسمان و زمين و همچنين اصالح نقشه

 مهم خوارزميهاي  ب اديگر كت از نوزدهم در اروپا ناشناخته ماند، قرنتا اواخر  كه وي
  مري درگذشت. هجري ق 236ميالدي مطابق با  850در حدود سال است كه 
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  ابومعشر بلخي- 13-2

شناس نامي ايراني است. نام او در منابع )، ستارهقمري 270تا  171(ابومعشر بلخي 
است. زاد روز ياد شده از روي قديم و جديد غربي به گونه اپومسر يا البومسر آمده

 .استاي در كتاب احكام تحويل سني المواليد اثر ابومعشر به دست آمدهزايچه
است. وي در دوران شناس جهان اسالم بودهابومعشر در زمانه خويش مشهورترين ستاره

است. در  بوده بغدادرئيس منجمان  معتمد عباسيتا  خليفه عباسي هللالمعتز باخالفت 
دانشمند ي(صاعد اندلس .استآثار غربي بيش از هر اخترشناس ديگري از او نام برده شده

او را  ،)كتاب التعريف بطبقات االمم قمري و مولف م هجريقرن پنجتاريخ نويس و 
برد كه داند و از او چنان نام ميداناترين مردم به احوال ايرانيان و اخبار ديگر اقوام مي

هاي اقوام و دانشمندان آنان، گويي سخن وي در هر باب و از آن ميان درباره دانش
ام مصر و حتي درباره ارزش كار مترجمان ها، بناي اهررويدادهاي مهم جهان، تاريخ ملت

 .هاي يوناني حجتي قاطع است كتاب
او به دانش و  عقيدههاي توجه برانگيز ابومعشر، دلبستگي شديد او به ايران و از ويژگي

اي خورد. وي گر چه با گونههاي آن در آثارش به چشم ميخرد ايرانيان است كه نشانه
كه عشق و تعصب و غيرت در آن آشكار است، مدعي  احتياط، ولي به هر روي به شكلي

برتري ايرانيان در جهان انديشه و دانش بر ديگر اقوام است. يك جا گويد: شاهان فارس 
توجه بسيار داشتند.  ،ها در برابر رويدادهاي آسماني و آفات زمينيبه نگهداري دانش

م و گزينش مكان آنگاه به شرح دقت و همت آنان در گزينش كاغذ بادوام و مقاو
  پردازد.ها مي پسنديده براي نگاهداري كتاب

واقع در  سارويههاي ارزشمندي در  اي است تا گريز بزند به وجود كتاباين مقدمه 
و  قرونكه به بركت استحكام كاغذ و سالمت پيرامون، از آفات  اصفهانجي  دژ كهن

كتابي است منسوب به يكي از شاهان پيشين كه  ،است و از آن مياناعصار مصون مانده
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ها را  و علل حركات آن» كواكب اوساط«است و  سخن رفته »هاادوار و سال« در آن از
اند و خواندهمي »ادوار هزارات« ها رااستخراج كرد و آن دوره» هادوره«توان از آنمي

يار را از نامي شهر زيج ،اند و منجمان آن دورانقدماي هند و بابل از اين كتاب بهره برده
  اند. آن استخراج كرده

گويد، گويا در شكوه و چگونگي اعجازآميز بناي سارويه كه ابومعشر از آن سخن مي
 هرمساست و اهرام مصر نيز به نوبه خود به فرمان  ساخت آن، همانند اهرام مصر بوده

(نخستين پادشاه پيشدادي  است. كيومرث پادشاه ايراني ساخته شده كيومرث، نواده اول
ساعات معيني  ،ن كسي است كه براي روز و شبي، به گفته ابومعشر، نخستدر شاهنامه)

و آن را به هرمس آموخته و هرمس نيز نخستين كسي است كه از پزشكي سخن  ساخته
شعر گفته و در برابر وقوع طوفان نوح هشدار » علويه و ارضيه اشياء«رانده و درباره 

 .استداده
 فلسفه ابومشعر بلخي 

هاي ايراني، هندي و است تا با ياري گرفتن از سنتابومعشر در آثار خويش كوشيده
كارگيري فلسفه سرياني كه به كارايي ستارگان و سحر رنگ نوافالطوني ه و با بيوناني 

و نيز در آثار دانشمندان ايراني پيش  حرانيانهاي هاي كندي و كتابداد و در نوشتهمي
يوسف يعقوب  ابوو  عمربن فرحان طبري، ابوسهل فضل بن نوبختاز وي مانند ماشاءاهللا، 

منعكس است، درستي احكام اخترشناسي و كاربرد آن را در سحر و افسون به  قصراني
   اثبات رساند.

 نخستين شهري و پيغمبر بود ابراهيممنزل  در جنوب تركيه، حران شهر فته شده كهگ
روي  يميالد9 قرن  اين نام تا آغاز. ست كه پس از رويداد طوفان نوح ساخته شده استا

 هرفودست آوردند، آن را اه جا را ب آن عثمانياين شهر باقي بود و از آن پس كه تركان 
 جنگمحل  يش از ميالد،پ 53حران در سال  .رها است عربيناميدند كه تحريف نام 



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

٢٠٨ 

 

سورنا فرمانده سپاه ايران با  ،سهمگيني ميان لشكريان ايران و روم بوده كه در اين جنگ
مي شود كه  سرباز42000به شكست كراسوس فرمانده سپاه روم با  موفق سرباز، 10000

. حرانيان، بيشتر ستاره ساله ميان ايران و روم بوده است 700اين جنگ آغاز جنگ هاي 
حلقه واسطه انتقال علوم عقلي و نقلي از حوزه علمي انطاكيه به بيت  پرست بوده و
  .بودند در زمان مامون الحكمه بغداد

همراه با عناصر نوافالطوني بوده و در اين باره از  ،ابومعشر ارسطويي ،برهان فلسفي 
وي براي  .است ، سود برده)پيشوايان حراني (هاي منسوب به هرمس و آگاثودموننوشته

 و هيوالني فلك آسماني) 8شناسد: الهي(فلك نور)، اثيري(سطح مي سهجهان هستي 
ان كوشيد وجود رابطه ميان افالك آسماني و (جزء زير قمر). ابومعشر به پيروي از حراني

جهان متغير زير فلك قمر را به اثبات رساند و براي پيوند ميان افالك آسماني و 
  .جزءزيرفلك قمر، از ديد احكام نجومي پايه علمي بسازد

توانند به وسيله اجرام فلكي به حركت درآيند و به گفته ابومعشر، اجسام زميني مي
استحاله و كون و تباهي شوند و همچنين اجرام فلكي نيز نيروي آن را  دچار دگرگوني و

  دارند كه بر اجسام ويژه زميني اثر بگذارند.
هاي د و نشانهنداشت كه همه معارف منشأ ايزدي دار عقيده ،وي بر پايه اين ديدگاه 

زير روح انساني كه از فلك نور ايزدي به  .خوردوحي خداوندي در هر دانش به چشم مي
تواند با ياري و ميانجيگري افالك آسماني و از راه نماز، پرستش آمده، مي فرود فلك قمر

و اوراد و اذكار، از يك فلك به فلك باالتر صعود كرده و سرانجام به خدا متصل شود و 
ها وصول شدني نيست و اين همه از پژوهش و مطالعه در بدون توسل به اين واسطه

 . گرددكام آن حاصل ميدانش اخترشناسي و اح
تنها از راه مكتب ارسطويي  ،داشت كه درستي و اعتبار احكام اخترشناسي عقيدهاو 

توان با تكيه بر دقايق تاريخ انتقال علوم در شود، بلكه همچنين ميحرانيان روشن نمي
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است، به يك جهان، اجزاء حقيقت را درباره طبيعت كه در ميان اقوام گوناگون پراكنده
ها احكام اخترشناسي و سحر را سودمندترين دانش ،از ايزدي وصل كرد و بر اين پايهآغ

  دانست.براي انسان مي
بود كه هر يك از ستارگان در صفات اشياء و سرنوشت و  عقيدهاو همچنين بر اين  

هاي هاي طبيعي و حتي برخي دگرگونيمقدرات اشخاص اثر داشته و در دگرگوني
هاي برآمده تواند دگرگونيمي ،دمي به وسيله دانش احكام اخترشناسينفساني مؤثرند و آ

  از ستارگان را پيشگويي كند.
هاي فرهنگي نوع آدمي، به سبب آنكه برخاسته  ابومعشر در زيج الهزارات، براي سنت 

ها في است. ابومعشر با تأليف كتاب االلوف و كتاباز وحي است، منشأ واحدي قائل شده
اي به طلسمات است. وي گاه به گاه اشارهمايه شهرت بيشتر حرانيان شده ،اتبيوت العباد

 . دهدكند، ولي به پيشگويي، بيش از دخل و تصرف در آينده، دلبستگي نشان ميمي
دلبستگي و توجه دانشمندان در برابر احكام  با توجه به ند كهبود آن گروهي بر

هاي احكام ، انتقال رسالهبغداددر  يالديم 8مري يا  ق 2 قرناخترشناسي در نيمه دوم 
 (به واسطههاي هندي به عربينوشته كمك در ترجمه به جهان اسالم، ساسانينجومي 

به  براي آموزش علوم هندي يالديم771مري ياق155سال در كه ورود يك هيأت هندي
بيگانه به در ترجمه آثار  مأمونو جنبش دامنه داري كه در زمان  آمده بودند) بغداد

و  المجسطياز آن ميان  ( هاي بنيادي اخترشناسي يونانيعربي پيدا شده بود، كتاب
و در  ندبرگردان به عربي از سرياني و يوناني را هاي ديگرو كتاب س)بطلميوكتاب االربعه 

  د.دهندسترس دوستداران اين دانش قرار 
ها و آثار آگاهي پيدا كرد و توانست از شد، از اين ترجمهبيان كه  ابومعشر نيز چنان 

  .وناگون تأليفات خود بهره گيردها در مباحث و موارد گ مطالب آن
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 شاگردان 
توان ابن مازيار (ابن بازيار)، محمد بقن عبداهللا بن از شاگردان و پيروان ابومعشر مي

 مورد اخير،سمعان، عبداهللا بن مسرور نصراني و ابوسعيد شاذان بن بحر را نام برد كه 
گرد  "رات شاذان بن بحرمذاك"يا  "رازهاي دانش النجوم"سخنان ابومعشر را زير عنوان 

 .استآورده
 آثار 

ها از ميان  هاي كهني كه اصل آنهايي از نوشتهآثار ابومعشر از ديد دربرداشتن بخش
 .استرفته، قابل توجه

به  بيروتدر  يالديم1987االبراج و الطوالع و فوائد شتي في دانش الحساب، در  .1
 .استچاپ رسيده

اين كتاب ، بغيه الطالب في معرفه الضمير المطلوب و الطالب و المغلوب و الغالب .2
  .استبه چاپ رسيده مصردرباره دانش رمل است كه بارها در 

آن را به التين برگردان  يوحنا اشبيلي .است مقاله 8اين كتاب دربرگيرنده  ،راناتالق .3
و  آوگسبورگبه وسيله ارهارد راتدلت در  يالديم1489است. اين برگردان در  كرده
 چاپ شده ونيزبه كوشش ياكوبوس پنتيوس لئوكنسيس در  يالديم1515در 

، كتابخانه دارالكتب قاهرهاست. از ترجمه پارسي اين كتاب چند نسخه خطي در 
 .ملك و كتابخانه ملي رشت موجود است

ترين اثر به جاي مانده  اين كتاب مهم ،المدخل الكبير في علم احكام النجوم .4
ل دوم قول است. وي در فصنوشته شده مريق235ابومعشر است و در نزديك سال 

است اعتبار احكام اخترشناسي را به اثبات رساند. تنها بخشي از اين اثر كوشيده اول
به يوناني  يالديم1000مري يا ق379هايي از آن نيز در نزديك سال منتشر و گزيده
هاي انبوهي كه به زبان التين به عمل آمده، است. در ميان ترجمه برگردان شده
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هاي انگليسي و آلماني  مشهورتر است. اين اثر به زبان يوحنا اشبيليترجمه 
 .است برگردان شده

 2است. اين اثر مشتمل بر رسيدهبه چاپ  قاهرهالمواليد الصغير، كه چندبار در  .5
هاي آن از سحر و احكام اخترشناسي در دوره اولفصل 4فصل است. 13نوشتار و 
فصل آن 4فصل پس از آن مطالب شگفتي درباره سحر و پيشگويي و  5گوناگون، 

 .درباره مواليد است
س آستان قد و هايي از آن در كتابخانه ملينسخهكه  اصل االصول، درباره مواليد .6

 .موجود است
ترين آثار ابومعشر است كه اصل آن از ميان اين كتاب يكي از مهم ،كتاب االلوف .7

هايي از آن را با نام منتخبات رفته، ولي احمد بن محمدبن عبدالجليل سجزي بخش
كتاب االلوف در فراگير شاهي و بخشي ديگر را با نام فصل من كتاب االلوف في 

است. بخشي از اين  ادي التواريخ به گونه مستقل آوردهاجتماع الكواكب السبعه و مب
آمده، در منتهي االدراك في تقاسيم » نسيء«كتاب كه در آن مطالبي درباره 

 .استاالفالك، اثر عبدالجبارين محمد خرقي نقل شده
االمطار و الرياح و تغير االهويه، كه ابومعشر آن را بنا بر روش حكماي هند تأليف  .8

تن اصلي اكنون در دست نيست، بلكه تنها ترجمه التين آن كه در است و مكرده
 .به چاپ رسيده، موجود است ونيزدر  يالديم1507

 هايي از آن در پاريس و كتابخانه اسكوريالنسخه ،احكام تحويل سني المواليد .9
باب به نام برگزيده كتاب  23اي از آن را در موجود است. سجزي گزيده يااسپان

هايي از آن در كتابخانه ملي تهران و المواليد به زبان عربي فراهم آورده كه نسخه
وي سپس كتاب گذشته را با اضافاتي مشتمل  .كتابخانه آستان قدس موجود است

نام برهان الكفايه برگردان كرده كه  هاي سالنامه و ديگر به زبان پارسي، بابر جدول
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شود. اين اثر ابومعشر را يوحنا اشبيلي به در كتابخانه آستان قدس نگهداري مي
در  يالديم1515در آوگسبورگ و در  يالديم1489التين برگردان كرده كه در 

 .استونيز به چاپ رسيده
اند، ولي نه ذكر كردهبرخي اين كتاب را با دو عنوان جداگا ،الكدخدا و كتاب الهيالج .10

نشان از آن  ،است. واژگان پارسي در اين كتابقفطي آن را زير يك عنوان آورده
يك نسخه خطي از اين  .دارد كه مطالب مربوط به آن بازمانده از دوره ساساني است

 .شوداثر در كتابخانه نور عثمانيه نگهداري مي
به وسيله  مريق 5 له كه در قرنمقا7النكت يا تحاويل سني العالم، كتابي است در  .11

ابراهيم اخترشناس از عربي به پارسي برگردان شده و در آن از كواكب، اقترانات، 
ها بحث شده، نسخه خطي آن در كتابخانه ملي موجود است.  طوالع، اسهام و جز آن

دست ه اين كتاب به وسيله يوحنا اشبيلي با نام فلورس به التين برگردان شده و ب
و  1488در آوگسبورگ و به وسيله سسا در  يالديم1495و1489راتدلت در ارهارد 
 .استدر ونيز انتشار يافته يالديم1506

هاي خطي آن در نسخه ،رازهاي دانش النجوم يا مذاكرات شاذان بن بحر .12
 .شود، نگهداري مياسماعيل صائبو  كمبريجهاي كتابخانه
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  سهل شاپور بن-14-2

شاپور فرزند سهل، پزشكي مسيحي و از قديمي ترين دارو شناسان تمدن اسالمي بود. 
ل عهد عباسيان بود و به جهت يور  اواطبيبان مشه پدرش سهل بن كوسه اهل اهواز و از

ريش پهن و بزرگي كه داشت به كوسه شهرت يافت و از آن رو كه در اصل از اهالي 
هجري در گذشت. سهل در  209خوزستان بود، به خوزي نيز معروف شد. وي در سال 

بود و دو فرزندش شاپور و اسرائيل از  بختيشوعرديف يوحنا بن ماسويه و جرجيس بن 
 .ان دربار خلفاي عباسي بودندپزشك
، سهل شاپور بن. شاپور بن سهل در طب و بسياري از علوم ديگر از پدرش برتر بود   

 رئيس يعني صاحب عنوان به النديم، ابن الفهرست معتبر، مثل هايو ترجمه هادر كتاب
ترين  ر بزرگندي شاپوگبيمارستان  برده شده است. شاپور نام گندي بيمارستان

و در  بود يالديم 810مطابق با سال  قمري 195اسالم تا سال  پيش ازبيمارستان 
بيمارستان تاسيس  نيز هنگامي كه هارون الرشيد خليفه عباسي دستور داد در بغداد

نمايند، مقام و ارج بي نظيري داشت. اين بيمارستان مركز بزرگ علمي بود و نقش بسيار 
سوم هجري ادامه داشته   قرنيفا نمود و اين مرتبه تا اواخر مهمي در طب اسالمي ا

   .است
    ، مي توان ازبر اين مركز بزرگ علمي رياست داشتندپيش از شاپور ازجمله كساني كه  

جبرئيل فرزند بختيشوع و   دوم فرزند جرجيس بختيشوع  ،بختيشوعجرجيس فرزند 
   نام برد.دوم 

شاپور  گندي در بيمارستان شبانه روزش بيشتر اوقات بود كه مسيحي از ايرانيان وي 
 گندي اوضاع كه از آن پسبود. » وقت استاد تمام«امروز  اصطالح به يعني گذشتمي
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) 248-232( عباسي شد و در دربار متوكّل اسالمي حوزه شاپور تغيير كرد، او نيز داخل
  بود. دربار عباسي و مقّرب از پزشكان مخصوص

ها كتاب جامعي را او نخستين پزشكي است كه درباره پادزهرها و درمان مسموميت
ميالدي) از سوي متوكل عباسي به بغداد  861هجري( 247گردآوري كرد. وي در سال 

فراخوانده شد و در آنجا به كسب علم و تدريس و طبابت پرداخت و سرانجام در سال 
  ر فاني را وداع گفت.ميالدي) در بغداد دا 869هجري( 255

شاپور بن سهل در كار دارو سازي بسيار قوي بود. و اين علم يكي از شعب بسيار مهم 
مي گفتند و در دارو شناسي  "الصيدله "علوم پزشكي شمرده مي شد كه آن را به عربي

جمله دارو  شاپور از .هم سهم اساسي و واقعي در تمدن اسالمي با ايرانيان بوده است
بود كه اطالعات علمي جندي شاپور را به بغداد انتقال داد. او كتاب مشهور خود شناساني 

باب نوشت. اين كتاب در بيمارستان ها و  22را ( قراباذين كبير ) به زبان عربي و در 
  دكان هاي عطاران و دارو فروشان مورد استقبال قرار گرفته بود. 

ششم هجري در دكان هاي  قرنسوم، چهارم، پنجم و قسمتي از قرن در اواخر 
داروشناسي و بيمارستان هاي بغداد و ايران از آن استفاده مي كردند تا اين كه قراباذين 

  جاي آن را گرفت.  ،ابن تلميذنگاشته شده توسط 
  آثار 

يكي از ماخذ اصلي كتاب االقراباذين ابن تلميذ كه  كتاب پادزهرها ياقراباذين كبير  .1
الصحة ابن بطالن است. االقراباذين در شناسايي گياهان  امين الدوله و كتاب تقويم

طبي مورد استفاده بوده اما هنوز روشن نشده است كه بيروني، كدام يك از آثار 
پسر شاپور كه رازي او  شاپور را در كتاب الصيدله خود مورد استفاده قرار داده است.

   .اباذين تاليف كرده استمي نامد نيز كتابي با عنوان اقر "ابن شابور االوسط  "را 
   كتاب قوي االشربه االطعمه و مضار ّ ها و منافعها .2
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 في صنعه االدويه المركبه المختاره المعتمد عليها في العالج و"ترجمه كتاب  .3
كتاب را اصالح و ويراسته است اين اين  يوحنا بن سرابيون  . از سرياني "المارستان 

لب توجه است و حاوي اطالعات فصل تشكيل شده كه بسيار جا 25اثر از 
از اسالم و صدر  پيشسودمندي براي تحقيق در مدرسه سرياني، در دوره كمي 

  اسالم مي باشد.  
  كه در باب معادل ها و جانشين هاي دارو هاست.  "ابدال االدويه "كتاب .4
  در مورد خواب          "في القول في النوم و اليقظه "مقاله .5
الرد علي حنين في كتابه في الفرق بين  "با عنوان اسحق كتابي بر رد نظر حنين بن .6

  .  "بين الغذاء والدواء السهل
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  زكرياي رازي-15-2
سيد (ا جوهر گوگردو  الكلكاشف  قمري)313تا 251(زََكرياي رازي بن محّمد
ترين پزشك اسالم و ، رازي بزرگم)تاريخ علپدر ( جرج سارتن نظربه .است ك) ريسولفو

ه نوشت زبان عربيهاي خود را به جا كه كتابقرون وسطي بود. اين دانشمند ايراني از آن
 .استنيز مشهور بوده عرب جالينوس، نزد غربيان به است

دان بزرگ ايراني و روز بزرگداشت زكرياي رازي شيمي ،در ايران ماه پنجم شهريورروز 
 .گذاري شده استروز داروسازي نام

هجري  251اش ابوبكر در شعبان سال كنيه كه  محمد ي،ابوريحان بيرونه نوشتبه 
اين شهر  اش درزاده شد و دوران كودكي و نوجواني و جواني ريميالدي) در  865(

 سرودهمينيز  شعرنواخته و گاهي  مي عودگذشت. چنين شهرت دارد كه در جواني 
را  علم طبنين باال روي آورد. وي در س كيمياگريو سپس به  زرگرياست. بعدها به 

كه در اين آموخت. بيروني معتقد است او در ابتدا به كيميا اشتغال داشته و پس از آن
به پزشكي  چشمچشمش در اثر كار زياد با مواد تند و تيزبو آسيب ديد، براي درمان  ،راه

  بغداد ارستانبيماست كه رازي طب را در  هاي مورخان اسالمي آمدهدر كتاب .روي آورد
  .است آموخته

وده شده ب ندي شاپورگ دانشگاهدر آن زمان بغداد مركز بزرگ علمي دوران و جانشين  
جا اقامت گزيد و به به بغداد سفر كرد و مدتي نامعلوم در آن علمو رازي براي آموختن 

را برعهده گرفت. پس از » معتضدي«تحصيل علم پرداخت و سپس رياست بيمارستان 
دار رياست بيمارستان ري شد و تا مرگ معتضد خليفه عباسي، به ري بازگشت و عهده

به درمان بيماران مشغول بود. رازي در آخر عمرش نابينا شد،  پايان عمر در اين شهر
هاي مختلفي وجود دارد، بيروني سبب كوري رازي را كار درباره علت نابينا شدن او روايت

 .داندمي جيوهچون بخار  مواد شيمياييمداوم با 
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خو و در تحصيل كوشا بود. وي به بيماران توجه خاصي داشت و رازي مردي خوش
سياري از پزشكان كه بيشتر نسبت به فقرا و بينوايان بسيار رئوف بود. رازي برخالف ب

  .استمايل به درمان پادشاهان و امراء و بزرگان بودند، با مردم عادي بيشتر سروكار داشته
گويد: تفقد و مهرباني به همه كس، به ويژه خود مي الفهرست در كتاب النديمابن 

هاي كالني براي رفت و مقرريو به عيادتشان مي فقراء و بيماران داشته، از حالشان جويا،
 .ها گذاشته بودآن
اليق  ،دارد كه هر كسرازي در كتابي به نام صفات بيمارستان اين عقيده را ابراز مي 

رازي درباره جاهل  .اي باشدهاي ويژهطبابت نيست و طبيب بايد داراي صفات و مشخصه
سواد كه خود را طبيب است و با افراد كمهاي متعددي صورت دادهنما افشاگريعالم
كرد و به شدت مخالفت مي ،كردندناميدند و اطرافيان بيمار كه در طبابت دخالت ميمي

 .به همين سبب مخالفاني داشت
 استادان 

نويسان اتفاق نظر وجود ندارد. گروهي او درباره استادان رازي ميان كارشناسان و تاريخ
اي ديگر بنا بر شواهد و اما عده .دانندمي ابوزيد بلخيو  علي بن ربن طبريرا شاگرد 

از شخصي به نام  زادالمسافريندر  ناصرخسرو .كننديلي اين موضوع را رد ميدال
برد اما هيچ نشاني از اين شخص نام مي رازي» استاد و مقدم«عنوان به ايرانشهري

  است. دست نيامدهبه
  شاگردان

ابوالقاسم ، يحيي بن عدي :استبه عنوان شاگردان رازي ياد شده ي ذيلهااز نام 
ابوالحسن و  محمد بن يونس، يوسف بن يعقوب، ابوغانم طبيب، يابن قارن راز، مقانعي
  طبري
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 آثار 
خود » الفهرست«النديم در كتاب است: ابنآمده دهخدا نامهلغتدر مورد آثار رازي در 
 فهرست كتب«صد و شصت و هفت و ابوريحان بيروني در كتاب تعداد آثار رازي را يك
كتاب در تفسير و تلخيص و  7در رياضيات و نجوم،  هايي كتاب ،محمد بن زكرياي رازي

كتاب در  6كتاب در علوم فلسفي و تخميني،  17ي ديگران، اختصار كتب فلسفي يا طب
 10كتاب در كفريات،  2كتاب در كيميا،  22كتاب در الهيات،  14در مافوق الطبيعه، 

   .شودصد و هشتاد و چهار مجلد ميكتاب در فنون مختلف كه جمعا بالغ بر يك
شت كتاب از براي ابن اصيبعه در عيون االنباء في طبقات االطباء دويست و سي و ه

آبادي استاد دانشگاه تهران كتابي به عنوان: مولفات و محمود نجم .شماردرازي برمي
وسيله انتشارات به 1339مصنفات ابوبكر محمدبن زكرياي رازي نوشته است. كه در سال 

هاي ارائه شده توسط ابن النديم و دانشگاه تهران چاپ شده است در اين كتاب فهرست
است و در مجموع بيروني و قفطي و ابن اصيبعه با يكديگر تطبيق داده شدهابوريحان 

 .استدويست و هفتاد و يك كتاب و رساله و مقاله فهرست شده
 پزشكي نوآوري در 

سزايي داشت. رازي قدر بود و در زمان خود شهرت بهرازي طبيبي حاذق و پزشكي عالي
رود، كار مير درمان طب امروزي نيز بهپزشكاني است كه بعضي از عقايد وي د از زمره

ها و رساالت پزشكان و محققين از كتاب ا.غذمخصوصاً در درمان بيماران با مايعات و 
داند مقام ميرازي را در طب بسيار عالي سيناابن .اندها بردهمتمادي بهره قرونرازي در 

  .است رازي استفاده فراوان كرده الحاوياز  قانونتوان گفت براي تاليف و مي
بود. ازآنجا كه رازي جز اولين پزشكاني است كه تجربه و آزمايش وارد علم طب كرده 

اولين  ،ول بود و اطالعات زيادي درباره مواد داشته استاز طب به كيميا مشغوي پيش 
 كسي است كه استحاالت شيميايي را وارد طب كرده است
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است. را بيان داشته سرخكو  آبلهرازي اولين كسي است كه تشخيص تفكيكي بين 
وي در كتاب آبله و سرخك خود به علت بروز آبله پرداخته و سبب انتقال آن را عامل 

هاي حاد، عنوان بيمارياست و ضمن معرفي آبله و سرخك بهدانسته خوناز راه  مخمر
   .داردها را بيان ميخطر يا كشنده بودن آنهايي از بينشانه

كند از جمله به هايي را توصيه ميها روشبراي مراقبت از بيمار مبتال به اين بيماري 
نوان اولين طبيب استفاده از پنبه را در طب آورده و به منظور زخم نشدن بدن بيماران ع

ها و پلك و گلو و بيني اين بيماران برده و در مراقبت از چشماي از آن بهره ميآبله
 پيشاست. در كتاب آبله و سرخك رازي در مورد آبله و سرخك چه  توصيه فراوان كرده

هاي بدن تدابيري از آن و جلوگيري از عوارض بيماري به اندام سپاز ظهور بيماري و چه 
 .استآورده شده

هاي در دوران رازي تشريح جسد انسان رواج نداشت و اين كار را ناپسند و خالف آموزه
هاي خود از پرداختند. رازي در كتابمي ميموندانستند و عموماً به تشريح ديني مي

، چشم، گوش، مغزهاي و عضالت، از تشريح استخوان لكناش المنصورياجمله كتاب 
و  ستون فقراتار گرفتن است و طرز قرسخن گفته غيرهكيسه صفرا و ،، معدهقلبريه، 

است. رازي نخستين پزشكي هاي آن و نخاع شوكي را به خوبي شرح دادهها و زائدهسوراخ
ها و پيرامون آن شناخته گردنو  سررا در  اعصاب هاياست كه برخي از شعبه

 .استتوضيحاتي داده
است تا ممكن است مداوا با  داند، وي معتقد بودهرازي اسراف در دارو را بسيار مضر مي

صورت با داروي منفرد و ساده وگرنه با داروي مركب به عمل آيد. وي غذا و در غير اين
است ثبت و تشريح كرده ها رابسياري از داروها را روي حيوانات امتحان كرده و اثرات آن

 .استكردهو سپس براي بيماران تجويز مي



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

٢٢٠ 

 

اگرچه رازي به عنوان پزشك مشهور است اما بعضي از مورخان او را به نام جراح 
است. وي  نظر بودهر جراحي صاحبآيد كه دآثار وي چنين برمي شناسند. از مطالعهمي

است در صورتي كه  ن تاكيد كردهكتابي نوشته و درآ» ها و مثانهسنگ كليه«درباره 
هاي طبي مقدور نباشد، بايد به عمل جراحي پرداخت و در اين درمان سنگ مثانه با راه

برد. رازي اولين داده، نام ميكتاب از اسبابي كه با آن عمل سنگ مثانه را انجام مي
است. در مفصلي انگشتان صحبت كرده سلطبيبي پزشكي است كه در عالم طب از 

 .استهايي برداشته و آثاري از خود به جا گذاشتهها قدمبندي و دررفتگيشكسته
در تندرستي و درمان پافشاري بسيار  وراكخرازي از اولين افرادي است كه بر نقش 

كه يك دوره كامل » االغذيه و مضارهامنافع«دارد به نام  خوراكدارد. رازي كتابي درباره 
و ساير حبوبات و خواص و ضررهاي انواع  گندمبهداشت خوراك است و در آن از خواص 

سخن  غيرهو هاماهيهاي تازه و خشك و و مشروبات غيرالكلي و گوشت هاشرابو  هاآب
و غذاهاي گوارا و  ورزشاست و فصلي در باب علل و جهات اشتها و هضم غذا و گفته

 .ها داردپرهيزهاي غذايي و مسموميت
 شيمي و داروسازي 

گير از خود و در آن آثاري چشم بود رازي تحصيل شيمي را پيش از پزشكي شروع كرده
بندي او از مواد است. او نخستين تأثير رازي در شيمي طبقه است. عمده برجا گذاشته

گذار جسام را به سه گروه جمادي، نباتي و حيواني تقسيم كرد. وي پايهكسي بود كه ا
  دارد.  اعتقادكيمياگري  به هك است با وجود آن شيمي نوين
خوانيم كه مواد را به دو دسته فلز و شبه فلز (به گفته او او مي» سرّ االسرار«در كتاب 

كند، چندان گريزي از آن كند و اگر در اين زمينه اشتباهاتي ميتقسيم ميح) روجسد و 
خواند در صورتي كه فلز بودن جيوه اكنون آشكار مي فلزشبهرا  جيوهندارد. براي نمونه 

  .شودهاي بسيار به رازي نسبت داده ميكشف. همچنين است
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 دين
 :را در مورد دين نگاشته است ذيل هاي بارازي كت

 انسان حكيم خالق باره لزوم وجوددر خالقا متقنا حكيما في ان لالنسان .1
 .در نقد نظريه منكران معاد الي علي بن شهيد البلخي في تثبيت المعاد .2
  در مورد جدا بودن روح از جسم  في ان النفس ليس بجسم .3
 النقض علي الكيال في االمامة .4
 االمام والمأموم المحقين .5
اعتقاد  ماوراءالطبيعهو  خدانه امامت رازي به در زمي  في آثار االمام الفاضل المعصوم .6

 .اصالت و بقاء روح بودو سخت پابند به توحيد و معاد و  داشت
كرد و ضرورت آن را را نفي مي وحيو  نبوتوي  گفته شده كه با اين وجود،

معتقدند اين تفكرات رازي موجب خشم علماي اسالمي عليه او شد پذيرفت. گروهي نمي
  . كردند و نابود خواندند و آثار او را رد ملحدو او را 

همه اصول مبدأ و معاد و روح و نفس را  چگونه ممكن است كسي«گروهي نيز معتقدند 
به اين نكته اشاره دارند كه  خصوصاً آن ها». پذيرفته باشد و منكر نبوات و شرايع باشد؟

. در حالي كه كسي كه منكر شرايع و نبوات است رازي سه كتاب در مورد امامت نگاشته
 .باشد درباره امامت حساسيتي ندارد

 فلسفه 
بود، پيروي  افالطوني -ارسطويي فلسفهرايج عصر خود كه رازي از تفكرات فلسفي 

عصر و مورد بدگويي اهل فلسفه هم ،كرد و عقايد خاص خود را داشت كه در نتيجهنمي
گرايي در ترين چهره خردگرايي و تجربهتوان برجستهپس از خود قرار گرفت. رازي را مي

  فرهنگ ايراني و اسالمي ناميد. 
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در  مانويو  هنديو افالطون متمايل بود و تأثيراتي از افكار  سقراطفلسفه به  وي در
بلكه  ،شدخورد. با اين وجود هرگز تسليم افكار مشاهير نميفلسفه وي به چشم مي

داد و مورد مشاهده و تجربه قرار مي ،دست آورده بوده اطالعاتي را كه از پيشينيان ب
داند كه نظرات ديگران را اين را حق خود ميدارد و سپس نظر و قضاوت خود را بيان مي

  .تغيير دهد و يا تكميل كند
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  فارابي-2- 16
روستاي  ، در)ريقم338تا  257معروف به فارابي ( طرخانيو نصر محمد بن محمد اب

كنوني كه در آن هنگام جزيي از ايران ستان جنوب قزاق (واقع در ارابفوسيج در منطقه 
بود) زاده شد. فاراب در نزديكي شهر اترار است. همان شهر مرزي كه فرماندار آن در 
زمان سلطان محمد خوارزمشاه (غاير خان)، بازرگانان عازم شده از سوي چنگيز خان 

  كرد و مقدمات حمله مغول به ايران را فراهم كرد. قمري زندان  615مغول را در سال 
مطلبي كه بر جريان واقعي زندگي دوران طفوليت و جواني وي  ،درشرح زندگي فارابي 

كند: ها وجود ندارد. ابن ابي اصيبعه دو خبر متناقض درباره او نقل مي در كتاب ،باشد
كه، در عنفوان جواني  دوم اين و اول اينكه فارابي در آغاز كار نگهبان باغي در دمشق بود

به قضاوت مشغول بود و چون به معارف ديگر آشنا شد، قضاوت را ترك كرد و با تمام 
متي «نزد  رفت و بغداددر جواني براي تحصيل به    ميل به طرف معارف ديگر روي آورد.

به شاگردي سفر كرد و  حرّانپرداخت. سپس به  فلسفهو  منطقبه فراگرفتن » بن يونس
 .درآمد» يوحنا بن حيالن«

از آغاز كار، هوش سرشار و علم آموزي وي سبب شد كه همه موضوعاتي را كه تدريس 
شد، به خوبي فرا گيرد. به زودي نام او به عنوان فيلسوف و دانشمند شهرت يافت و مي

ي چون به بغداد بازگشت، گروهي از شاگردان، گرد او فراهم آمدند كه يحيي بن عد
 .فيلسوف مسيحي يكي از آنان بود

 حلبحاكم » سيف الدوله حمداني«رفت و به  دمشقهجري قمري به 330در سال 
هجري قمري در سن 338ر زمره علماي دربار او درآمد. فارابي در سال پيوست و د

ند كه ابونصر هنگامي كه از عقيده اهشتاد سالگي در دمشق وفات يافت. عده ايي بر اين 
هر آنچه از مركب، سالح،   ابونصر گفت: .رفت به دزدان برخورددمشق به عسقالن مي

ها نپذيرفتند و قصد كشتن او  باشيد. آنهست بگيريد و با من كاري نداشته  لباس ومال
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امراي شام از حادثه با خبر شدند.  ها جنگيد و كشته شد. با آن كردند. ابونصر به ناچار
 .ابونصر را دفن كردند و دزدان را بر سر قبر او دار زدند

گزين و اهل تامل بود. مورخان اسالمي معتقدند كه فارابي فردي زهد پيشه و عزلت
حقوق  المالبيتبرايش از  سيف الدولهز امور دنيوي به حدي بود كه با آن كه اعراض او ا

 .ورزيدبه چهار درهم در روز قناعت مي بسيار تعيين كرده بود،
هر علمي از علوم زمان خويش كتاب  فارابي در انواع علوم بي همتا بود. چنانكه درباره

و  هياتو  كيمياو  رياضياتو  زبانشود كه در علوم هاي وي معلوم مينوشت و از كتاب
و منطق داراي مهارت  فقهو علوم مدني و  الهياتو  طبيعياتو  موسيقيو  علوم نظامي
 .استبسيار بوده

نخستين فيلسوف اسالمي است كه راه را براي ديگران پس از  كنديدرست است كه 
خود گشود اما او نتوانست مكتب فلسفي تأسيس كرده و ميان مسائلي كه مورد بحث 

است، وحدتي ايجاد كند. در صورتي كه فارابي توانست مكتبي كامل را بنيان قرار داده
و ديگر حكماي اسالم و عرب، برايش  ابن رشدشمرد و او را استاد خود مي ابن سينا.نهد

 ارسطوهايي است كه بر آثار شرح واسطهبيشتر به  ،او.شهرت بودنداحترام بااليي قائل 
از ارسطو  پساند و در مقام نگاشته و به سبب همين مشروحات او را معلم ثاني خوانده

  اند. قرار داده
 فلسفه فارابي 

خلق ، يعني از قرن نهم تا نوزدهم ميالدي، مبحث سبزواريعصر فارابي تا عصر از 
 ارسطوفارابي به پيروي از  .ترين بحث تفكر اسالمي بودمهم حدوث و قدم عالمو  جهان

 است. اما براي آنكه از چهارچوب تعليمات قرآني خارج» قديم«معتقد بود كه جهان 
به همين  .نشود، سعي كرد بين عقيده ارسطو و مسئله خلق جهان در قرآن راهي بيابد

  و تجلي را با روش عقلي توضيح دهد.  فيضان كرد موضوعسبب سعي مي
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كه رنگ اسالمي و به  نوافالطونيو  يحكمت ارسطوياي است از فلسفه فارابي آميزه
ست ا ارسطويي، طبيعياتو  منطقاست. او در به خود گرفته عشريشيعي اثنيخصوص 

 .گرايش دارد فلوطينيبه مكتب  مابعدالطبيعهو در  افالطوني، سياستو  اخالقو در 
خواهند آراء مختلف را با هم وفق دهند. او در اين راه بر فارابي از كساني است كه مي

همه گذشتگان خود نيز سبقت گرفت. او در اين راه تا آن جا پيش رفت كه گفت: فلسفه، 
. متعدد نيست ،يكي بيشتر نيست و حقيقت فلسفي  هر چند مكاتب فلسفي متعدد باشند

معتقد بود و براي اثبات آن براهين و ادله بسياري ذكر  فارابي به وحدت فلسفه سخت
 .كرد و رسائل متعدد نوشت

وي معتقد بود كه اگر حقيقت فلسفي واحد است، بايد بتوان در ميان افكار فالسفه 
بزرگ به ويژه افالطون و ارسطو توافقي پديد آورد. اساسا وقتي غايت و هدف اين دو 

است، چگونه ممكن است در آراء و افكار، با  كتا بودهحقيقتي ي حكيم بزرگ، بحث درباره
 هم اختالف داشته باشند؟

اي اختالفات يافته بود، اما معتقد بود كه اين فارابي ميان اين دو فيلسوف يوناني پاره
ها اختالفات، اختالفاتي سطحي است و در مورد مسائل اساسي نيست. مخصوصاً آنكه آن

وده و همه حكماي بعدي كم و بيش، به اين دو متكي فلسفه ب مبدع و پديدآورنده
 .هستند

مسائلي كه به عنوان اختالف مباني افالطون و ارسطو مطرح بود و فارابي درصدد 
 :برآمد، عبارت بودند از آن هاهماهنگ ساختن بين 

نظريه ، مُثُلروش زندگي افالطون و ارسطو، روش فلسفي افالطون و ارسطو، نظريه 
 .، نظريه عادتحدوث و قدميا تذكر،  معرفت

البته ترديدي نيست كه فارابي در اين امر رنج بسياري متحمل شده است اما نكته مهم 
يا  اثولوجيا اين مقصود، كتاب در اين رابطه اين است كه يكي از منابع او براي انجام
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كرد باشد. وي فكر ميفلوطين مي "تاسوعات" هاي كتاببود كه يكي از بخش» ربوبيت«
كه اين كتاب متعلق به ارسطو است و چون در آن به يك سلسله آراء افالطوني برخورد 

در حالي كه مطالب اين كتاب، ، كردبود، همين امر او را بر اين كار، تشويق مي كرده
  .ارتباطي با ارسطو نداشت

بنابراين، اگر چه فارابي در كار خود به توفيق كامل دست نيافت، ولي راه را براي ديگر 
فالسفه اسالمي گشود. بدين ترتيب كه ميان ارسطو و عقايد اسالمي يك نوع هماهنگي 

 .ها و اصول فلسفه اسالمي قراردادجاد كرد و فلسفه ارسطو را جز سرچشمهاي
 آثار 

 :آثار فارابي از اين قرار است
از فلسفه فرا بگيري:  پيشاست  آنچه شايسته ه يا ا ينبغي ان تعلم قبل الفلسفم .1

گيري از شهوات را در اين كتاب، فارابي منطق، هندسه، اخالق نيكو و كناره
هر يك مطالبي بيان  كند و دربارهپيش نياز پرداختن به فلسفه ذكر مي

 نمايد.مي
 .است اقتصاد سياسي سياست شهري: اين كتاب دربارهيا  السياسه المدنيه .2
جمع بين آراء يا  الجمع بين رأي الحكيمين افالطون االلهي و ارسطو طاليس .3

كوشد بين دوحكيم بزرگ، افالطون الهي و ارسطو: فارابي در اين كتاب مي
 .نظريات افالطون و ارسطو هماهنگي برقرار سازد

: در اين رساله ماهيت و چيستي عقل اي دربارهرسالهيا  رساله في ماهيه العقل .4
 .كندها را بيان مياقسام عقول را تعريف و مراتب آن

 و فلسفه نظري اخالقبه دست آوردن سعادت: در يا  ادهتحصيل السع .5
هايي است به هايي به مسائل فلسفي: پاسخپاسخ ه يان مسائل فلسفياجوبه ع .6

 .ها و مسائل فلسفيبرخي پرسش



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٢٢٧ 

 

اي در اثبات وجود موجودات غير مادي: در الهرسيا  رساله في اثبات المفارقات .7
  كند.موجودات غير مادي بحث مي اين رساله، فارابي درباره

ا ي ما بعدالطبيعه ارسطو غراضيا ا اغراض ارسطو طاليس في كتاب مابعد الطبيعه .8
هاي  ترين كتاباين كتاب يكي از مهم  ك:متافيزيمقاصد ارسطو در كتاب 

 .فارابي است كه مورد استفاده ابن سينا هم قرار گرفت
هاي حكمت: اين كتاب در مورد حكمت الهي و شامل جداكنندهيا  فصول الحكم .9

 .باشدبحث در اين زمينه و مباحث نفس مي 74
هاي گوناگون موسيقي مانند مقامات را اين اثر جنبه ر:كتاب موسيقي كبي .10

  .كندتعيين مي
 .كندصحبت مي سياست دربارهكه اي در سياست: رسالهيا  رساله في السياسه .11
 الجمع بين الرايين .12
 فصول الحكم .13
 احصاءالعلوم .14
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  ابن سينا -17-2
 428تا 370(ابن سينا  ياابوعلي حسين بن عبداهللا بن سينا، مشهور به ابوعلي سينا 

. جهان اسالم است ن ايران ودانشمنداو  فيلسوفانمشهورترين و تاثيرگذارترينِ )، قمري
ه در آن زمان جزيي از كوني (در ازبكستان كن ابن سينا در روستاي افشانه نزديك بخارا

از صاحب منصبان در  كه ي بود. پدرشپارسمتولد شد. زبان مادري اش  ايران بود)
به مدرسه بخارا فرستاد. پدر و برادر ابن سينا  براي تحصيل وي را ،بود انحكومت ساماني

و  مجذوب تبليغات اسماعيليه شده بودند، اما ابن سينا از آن دو تبعيت نكرد. وي حافظه
 .سالگي از معلمان خود پيشي گرفت 14هوشي خارق العاده داشت. به طوري كه در 

او كسي را نداشت كه از وي علوم طبيعي يا داروسازي را فرا بگيرد و پزشكان مشهور از 
كردند. البته وي در فراگيري علم ماوراء الطبيعه ارسطو هاي او تبعيت مي دستورالعمل

كمك تفسير فارابي توانست آن را بفهمد. او امير خراسان را دچار مشكل شد كه تنها به 
  از يك بيماري سخت نجات داد. 

امير خراسان در ازاي اين كار اجازه داد كه ابن سينا از كتابخانه باشكوه مخصوص 
سالگي، ابن سينا بر تمام علومي كه بعدها  18شاهزادگان ساماني استفاده كند. در سن 

هاي شخصي وي  هاي بعدي وي، مرهون استدالل فت. پيشرفتشناخته شدند، تسلط يا
 .استك نامگذاري شده روز پزش ،، همزمان با زادروز او در ايرانهريورروز اول ش .بود
ابن سينا از حيث نيروي جسماني، مردي نيرومند بود و به همين خاطر از كار كردن  

ها تا ديرگاه به نوشتن كتاب و رساله  گويند كه او شبكرد. مياحساس خستگي نمي
رد. ابن سينا از لحاظ نيروي ذهني و تفكر نيز بسيار كپرداخت و در اين كار افراط ميمي

هاي زمان خود را فراگيرد نيرومند بود. اينكه او در هجده سالگي توانست تمامي دانش
منفي در اخالق ابن سينا گفتار تند او نسبت به  نكته. خود نشانگر نيروي ذهني اوست

 .بود زكرياي رازيو  افالطوندانشمندان همدوره خود و حتي به گذشتگاني مانند 
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بدين  ابو عبيد جوزجانيمه او به گفته خودش به نقل از شاگردش بخشي از زندگينا
 :شرح است

. بخارا درآمد بخارابه  منصور سامانيبود در روزگار نوح پسر  بلخپدرم عبداهللا از مردم "
در آن عهد از شهرهاي بزرگ بود. پدرم كار ديواني پيشه كرد و در روستاي خرميثن به 
كار گماشته شد. به نزديكي آن روستا، روستاي افشنه بود. در آنجا پدر من، مادرم را به 

من در ماه صفر  .همسري برگزيد و وي را به عقد خويش درآورد. نام مادرم ستاره بود
از مادر زاده شدم. نام مرا حسين گذاشتند چندي بعد پدرم به بخارا نقل مكان  370سال 

  و ادب بياموزم. قرآنكرد در آنجا بود كه مرا به آموزگاران سپرد تا 
 آن ،بردم كه در قرآن و ادب تبحر پيدا كردمدهمين سال عمر خود را به پايان مي 

نمودند. در آن هنگام مردي به نام ابو هاي من شگفتي ميچنانكه آموزگارانم از دانسته
ه خانه پدرم او را ب .دانستچيزهايي مي ،هاي روزگار خودعبداهللا به بخارا آمد او از دانش

وقتي كه ناتل به خانه ما آمد من نزد  .آورد تا شايد بتوانم از وي دانش بيشتري بياموزم
بحث و آموختم و بهترين شاگرد او بودم و در مي فقهآموزگاري به نام اسماعيل زاهد 

 .تخصصي داشتم ،كه شيوه دانشمندان آن زمان بود جدل
خت و چون مرا در دانش اندوزي بسيار توانا ديد به آمو هندسهو  منطقناتلي به من 

پدرم سفارش كرد كه مبادا مرا جز به كسب علم به كاري ديگر وادار سازد و به من نيز 
تاكيد كرد جز دانش آموزي شغل ديگر برنگزينم. من انديشه خود را بدانچه ناتلي 

تر و بهتر از آنچه روشنپرداختم و آن را گماشتم و در ذهنم به بررسي آن ميگفت ميمي
گرفتم تا اينكه منطق را نزد او به پايان رسانيدم و در اين فن بر استاد فرامي ،استادم بود

من به تحقيق و مطالعه در علم الهي و  ،خود برتري يافتم. چون ناتلي از بخارا رفت
  در من پديدار گشت.  طباندكي بعد رغبتي در فراگرفتن علم  .طبيعي پرداختم
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همه را به دقت خواندم چون علم طب از علوم  ،آنچه را پزشكان قديم نوشته بودند
دست ه هاي بزرگ بترين زمان در اين رشته موفقيتدر كوتاه ،رفتمشكل به شمار نمي

روي آوردند و در نزد من به تحصيل آوردم تا آنجا كه دانشمندان بزرگ علم طب به من 
كردم و در همان حال از علوم ديگر نيز غافل اشتغال ورزيدند. من بيماران را درمان مي

اختم و يك سال و فلسفه را دوباره به مطالعه گرفتم و به فلسفه بيشتر پرد منطق .نبودم
و نيم در اين كار وقت صرف كردم. در اين مدت كمتر شبي سپري شد كه به بيداري 

  .نگذرانده باشم و كمتر روزي گذشت كه جز به مطالعه به كار ديگري دست زده باشم
اشتغال ورزيدم  ارسطو ما بعد الطبيعهرو آوردم و به مطالعه كتاب  الهياتاز آن به  پس

از اين رو  .افتميم و غرض مؤلف را از آن سخنان درنميفهميدولي چيزي از آن نمي
كه مطالب آن را حفظ كرده بودم اما به دوباره از سر خواندم و چهل بار تكرار كردم چنان

بودم. چهره مقصود در حجاب ابهام بود و من از خويشتن نااميد  حقيقت آن پي نبرده
روز عصر از بازار كتابفروشان گفتم مرا در اين دانش راهي نيست. يك شدم و ميمي
  .گشتكتابفروش دوره گردي كتابي را در دست داشت و به دنبال خريدار مي ،گذشتممي
ابو نصر به من الحاح كرد كه آن را بخرم من آن را خريدم، اغراض مابعدالطبيعه نوشته  

درنگ به خواندن آن پرداختم و به حقيقت ، هنگامي كه به در خانه رسيدم بيفارابي
هاي آن بر من آسان گشت. پي بردم و دشواري ،مابعدالطبيعه كه همه آن را از بر داشتم

ر شادمان شدم. فرداي آن روز براي سپاس از توفيق بزرگي كه نصيبم شده بود بسيا
خداوند كه در حل اين مشكل مرا ياري فرمود. صدقه فراوان به درماندگان دادم. در اين 

 .سالگي را پشت سر نهاده بودم 17بود و تازه  387موقع سال 
نوح پسر منصور سخت بيمار شد، اطباء از  .شدمزندگي خود مي 18سال وقتي من وارد 

درمان وي درماندند و چون من در پزشكي آوازه و نام يافته بودم مرا به درگاه بردند و از 
نوح خواستند تا مرا به بالين خود فرا خواند. من نوح را درمان كردم و اجازه يافتم تا در 
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هاي بسياري در آنجا ديدم كه اغلب مردم حتي نام  م. كتابكتابخانه او به مطالعه پرداز
بسيار سود جستم.  آن هادانستند و من هم تا آن روز نديده بودم. از مطالعه ها را نمي آن

چندي پس از اين ايام پدرم در گذشت و روزگار احوال مرا دگرگون ساخت من از بخارا 
نزد فرمانرواي آنجا  .به عزت روزگار گذراندم ،خوارزم رفتم. چندي در آن ديار گرگانجبه 

قربت پيدا كردم و به تاليف چند كتاب در آن شهر توفيق يافتم پيش از آن در بخارا نيز 
 .هايي نوشته بودمكتاب

دگرگون شده بود ناچار من از گرگانج بيرون آمدم مدتي در اين هنگام اوضاع جهان 
رسيدم و از آنجا به دهستان رفتم و  گرگانگشتم تا به اي در شهرها ميهمچون آواره

هايي تصنيف كردم. ابو عبيد  دم و كتابدوباره به گرگان بازگشتم و مدتي در آن شهر مان
 ".جوزجاني در گرگان به نزدم آمد

  ابو عبيد جوزجاني گويد: 
اين بود آنچه استادم از سرگذشت خود برايم حكايت كرد. چون من به خدمت او "

پيوستم تا پايان حيات با او بودم. بسيار چيزها از او فرا گرفتم و بسياري از كتابهاي او را 
از فرمانروايان  مجدالدولهرفت و به خدمت  ريدم استادم پس از مدتي به تحرير كر

و  قزوينديلمي درآمد و وي را كه به بيماري سودا دچار شده بود درمان كرد و از آنجا به 
رفت و مدتي دراز در اين شهر ماند و در همين شهر بود كه استادم  همداناز قزوين به 

فرمانرواي همدان رسيد. در همين اوقات استادم كتاب  الدوله ديلميشمسرت به وزا
  را به خواهش من آغاز كرد. شفارا نوشت و تاليف كتاب عظيم  قانون

را چون شمس الدوله از جهان رفت و پسرش جانشين وي گرديد استاد وزارت او  
مكاتبه دارد و به همين  اصفهاننپذيرفت و چندي بعد به او اتهام بستند كه با فرمانرواي 

 كتاب به رشته تحرير 3ماه در زندان بسر برد و در زندان  4دليل به زندان گرفتار آمد 
درآورد. پس از رهايي از زندان مدتي در همدان بود تا با جامه درويشان پنهاني از همدان 
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بيرون رفت و به سوي اصفهان رهسپار گرديد. من و برادرش و دو تن ديگر با وي همراه 
  هاي بسيار كشيديم به اصفهان در آمديم.  بوديم. پس از آنكه سختي

را به گرمي پذيرفت و مقدم او را بسيار گرامي عالءالدوله فرمانرواي اصفهان استادم 
داشت و در سفر و حضر و به هنگام جنگ و صلح استاد را همراه و همنشين خود ساخت. 

همراهي  در سفري كه به 428استاد در اين شهر كتاب شفاء را تكميل كرد و به سال 
رفت، بيمار شد و در آن شهر در گذشت و به خاك سپرده شد. عالءالدوله به همدان مي

  ".كردهاي متفكرانه بيماران را درمان مياو با روش

  فهفلس و ابن سينا
شباهت دارد.  فارابيبود و از اين نظر به استادش  ارسطوابن سينا بسيار تابع فلسفه 

و شارحان او  ارسطور واقع همان مبحث منطق و نفس و نفس در آثار او د منطقمبحث 
است. اما ابن سينا هرچه به اواخر عمر نزديك  ثاميسطيوسو  اسكندر افروديسينظير 

شد. نزديك مي عرفانو  فلوطينو  افالطونگرفت و به شد، بيشتر از ارسطو فاصله ميمي
كه اواخر عمر تحرير كرده  منطق المشرقينهاي تمثيلي او و نيز كتاب پرحجم داستان

متاسفانه امروزه از اين كتاب تنها مقدمه اش در دست است. اما  بود، شاهد اين مدعاست.
و  شفاحتي در همين مقدمه نيز ابن سينا به انكار آثار دوران ارسطويي خويش مانند 

  .پردازدمي نجات
 آثار 

به دليل آنكه در آن عصر، عربي زبان رايج آثار علمي بود، ابن سينا و ساير دانشمندان 
هاي خود را به زبان عربي نوشتند. بعدها بعضي كتاب ،زيستندايراني كه در آن روزگار مي

  .ي ترجمه شدپارسي ديگر از جمله هااز اين آثار به زبان
اثر  20است. بيش از ي نيز دستي قوي داشتهپارسسينا در ادبيات افزون بر اين، ابن 

 رگشناسي و دانشنامه عالئي ها، بي گماني به او منسوب است كه از ميان آنپارس
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سينا، مانند ساير نثرهاي علمي زمان ي ابنپارسهاي او است. آثار رساله نبض) از نوشته(
 .استرعايت ايجاز و اختصار كامل نوشته شده وي، با

سينا به جا مانده و يا به او نسبت داده شده كه فهرست جامعي از آثار فراواني از ابن
 131است. اين فهرست شامل هاي مصنفات ابن سيناآورده شدهها در فهرست نسخهآن

 .اثر منسوب به او است 111نوشته اصيل از ابن سينا و 
وست: كتاب المجموع ، كتاب الحاصل و المحصول در بيست جلد، كتاب از مصنفات ا

در هجده جلد، كتاب القانون في الطب در هجده  كتاب الشفاءالبرّ و االثم در دو جلد، 
ت جلد، كتاب النجاه در سه جلد، جلد، كتاب االرصاد الكليه ، كتاب االنصاف در بيس

كتاب الهدايه ، كتاب االشارات، كتاب المختصر االوسط، كتاب العالئي، كتاب القولنج، 
كتاب لسان العرب في اللغه در ده جلد، كتاب االدوية القلبيه، كتاب الموجز، كتاب بعض 

 المعاد كتاب المبدأ و والحكمة المشرقيه، كتاب بيان ذوات الجهه، كتاب المعاد، 
 : هاي او عبارتند ازو رساله

رسالة القضاء و القدر، رسالة في اآللة الرصديه، رسالة عرض قاطيغورياس، رسالة المنطق 
بالشعر، قصائد في العظة و الحكمه، رسالة في نعوت المواضع الجدليه، رسالة في اختصار 

، رسالة في االجرام ي، رسالة في الحدودپارساقليدس، رسالة في مختصر النبض به زبان 
السماوية، كتاب االشاره في علم المنطق، كتاب اقسام الحكمه، كتاب النهايه، كتاب عهد 
كتبه لنفسه، كتاب حيّ بن يقطان، كتاب في انّ ابعاد الجسم ذاتية له، كتاب خطب، 

ء واحد جوهريا و عرضيا، كتاب كتاب عيون الحكمه، كتاب في انّه ال يجوز ان يكون شي
علم زيد غير علم عمرو، رسائل اخوانيه و سلطانيه و مسائل جرت بينه و بين بعض انّ 

 العلماء
كتاب قانون يك دايره المعارف پزشكي است كه در ان تمام مباني اصلي طب سنتي 

 آناتومي/ مباني عالمت شناسي/ مباني تشريح/ مانند: ،استرفتهگمورد بحث قرار 
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فارماكولوژي. كتاب قانون در  و نسخه نويسي/داروسازي  داروشناسي و سميولوژي/
ر بيشتبه  پيش مورد استفاده پزشكان بوده و قرنهاي اروپايي وآمريكايي تا دو دانشگاه

  است.بيشترين چاپ را داشته ،از انجيل پساست و هاي دنيا ترجمه شده زبان
 و لذا اين اعضااز اعضاي حياتي بدن انسان ذكر كرده بود  افالطون مغز و قلب و كبد را 

نسل  ياقاعالم نمود كه دوام وب ناميدند. ابن سينارا مثلث افالطون (تريگونوم پالطو) مي
لذا جمع چهار عضو مذكور را مربع ابن سينا  انسان وابسته به دستگاه توليد مثل است و

و  كوادرانگوال اويسينا) ناميدند. وي همچنين عالقه مند به تاثيرات انديشه بر جسم بود(
  .آثاري نيز در باب روانشناسي دارد

 موسيقي 
هاي موسيقايي است. او مرد دانش و نه كنش در داني داراي ديدگاهسينا تئوريابن 

راند كه گويي در كنش نيز موسيقي بود ولي آنچنان از همين دانش نظري سخن مي
هاي دانش گذاران نخستين پايهنبنيا فارابيسينا و ابن ود ر چيره دست است. گمان مي

سينا روي هم رفته پنج  ابنآثار موسيقايي  .باشند هماهنگي(هارموني) در موسيقي بوده
 است. ها به موسيقي پرداخته شده هايي از آناثر مهم اوست كه در بخش

 اشعار 
است و حتي سينا در شعر نيز دستي داشته و اشعار زيادي به زبان عربي سروده ابن

است. اشعاري نيز به زبان هايي مثل قصيده ارجوزه در مسايل علمي ساختهمنظومه
است و با توجه به ها به نام ديگران نيز آمدهاند كه برخي از آني از او روايت كردهپارس

 .انتساب اين اشعار به ابن سينا ترديد روا داشتها بايد در اسلوب و معاني آن
سينا و اشعار عربي او كه مشهورترين هاي علمي و فلسفي ابناز شيوه نگارش كتاب

توان توانايي و تسلط او در شاعري و ها قصيده عينيه روحيه است به خوبي ميآن
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اند، روي بت دادهسينا نساي كه به ابنيپارسسخنوري در ادبيات عرب را دريافت. اشعار 
  .شودبيت مي 65قطعه و رباعي در  22هم رفته 

 ديدار با ابوسعيد ابوالخير
اهللا بن احمد بن محمد بن ابراهيم مشهور به ابوسعيد ابوالخير ابوسعيد فضل

قرن چهارم و پنجم است. ابوسعيد  ايرانينامدار  شاعرو  عارف ي)قمر 440تا357(
و شعر  ابوالخير در ميان عارفان مقامي بسيار ممتاز و استثنايي دارد و نام او با عرفان

چهره او در كنار  ،است. چندان كه در بخش مهمي از شعر پارسي آميختگي عميقي يافته
هاي گيرد، بي آنكه شعر چنداني سروده باشد. در تاريخ انديشهقرار مي امخيو  مولوي

ابوالحسن و  بايزيد بسطامي، حالجدر كنار  ،عرفاني در صدر متفكران اين قلمرو پهناور
را ادامه دهندگان فلسفه  آن ها سهرورديد. همان كساني كه آيبه شمار مي رقانيخ

  .خواندباستان و تداوم حكمت خسرواني مي
حيد في مقامات يا اسرارالتو( اسرارالتوحيدكه در كتاب  ابن سيناداستان مالقات او با 

، توسط خراساندر وي  درگذشتپس از يكصد و سي سال از  كه الخيرسعيد ابيشيخ ابي
، هرچند آمده بسيار معروف است )نگاشته شد محمد بن منورنام  يكي از نوادگان او به

 : بعضي وقوع آن را مورد ترديد قرار داده اند كه
خواجه بوعلي با شيخ در خانه شد و در خانه فراز كردند و سه شبانه روز با يكديگر 

 ،به خلوت و سخن مي گفتند كه كس ندانست و نيز به نزديك ايشان در نيامد .بودند
  .مگر كسي كه اجازت دادند و جز به نماز جماعت بيرون نيامدند

از سه شبانه روز خواجه بوعلي برفت، شاگردان از خواجه بوعلي پرسيدند كه شيخ  پس 
  را چگونه يافتي؟ 

   .او مي بيند  ،گفت: هر چه من مي دانم
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ي كه ا از شيخ سؤال كردند ،متصوفه و مريدان شيخ چون به نزديك شيخ در آمدند
  بوعلي را چون يافتي؟ ،شيخ

  .گفت: هر چه ما مي بينيم او مي داند
طرز فكري آميخته به شك و روح بدبيني ناشي ي با در رباعياتگفته شده كه ابن سينا 

بر ضد را  تمسخر و استهزاي لطيفي ،از مطالعه فلسفه توأم با استغراق در اسرار تصوف
  روا داشته است:جذبه، از طرف ديگر  متدينان متعصب از طرفي و صوفيان مستغرق در

 محكم تر از ايمان من ايمان نبود               كفر چو مني گزاف و آسان نبود 
  پس در همه دهر يك مسلمان نبود         در دهر يكي چون من و آنهم كافر   

 
 نرباعي منتسب به اب نيز كه بي مناسبت با  يكي از رباعيات منسوب به شيخ ابوسعيد

  اين است:نمي باشد،  يناس
 يك گام برون ز خود نه و راه ببين            در راه يگانگي نه كفر است و نه دين

  با مار سيه نشين و با خود منشين               اي جان جهان تو راه اسالم گزين  
  

 ،سينا نبعضي تذكره نويسان براي نماياندن اختالف ميان شيخ ابوسعيد و ابهمچنين، 
 :ن دو رباعي را آورده اند كه گويا ابن سينا در استماع مواعظ شيخ گفتهاي

 وز طاعت و معصيت تبرا كرده                         مائيم به عفو تو توال كرده 
 كرده چون نا كرده ،ناكرده چوكرده                      آنجا كه عنايت تو باشد باشد

  
 :البداهه چنين جواب داده استدر اينجا شيخ ابوسعيد در خشم و ب

 وانگه به خالص خود تمنا كرده               اي نيك نكرده و بديها كرده 
 كرده چون نا كرده ،ا كرده چو كردهن               بر عفو مكن تكيه كه هرگز نبود 
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 شاگردان 
ند. ابن سينا چند شاگرد نيز تربيت كرد كه هر كدام دانشمند بزرگي در زمان خود شد

 :از ميان شاگردان او اين چندتن سرشناس ترند
شاگرد بسيار معروف ابن سينا است كه برخي از آثار او در  ابوالحسن بهمنيار بن مرزبان

ابوالحسن را  د و كنيهبعدها مسلمان ش . اوبود آذربايجانيان زرتشتدست است. وي از 
هاي نوشتهاند و از برگزيد. چنانكه بسياري از ارباب تواريخ به اين مطلب تصريح كرده

هاي شود. يكي از كتابخود ابوالحسن بهمنيار از جمله التحصيل چنين مطلبي تاييد مي
 .ابن سينا به نام المباحث بيشتر شامل جواب سؤاالت اوست

ابن  درگذشتهجري تا هنگام  403از سال  ابوعبيداهللا عبدالواحد بن محمد جوزجاني
است و پس از او به گردآوري و تأليف آثار او پرداخت.  سينا پيوسته در خدمت او بوده

 .تبحر او در رياضيات بود
يكي ديگر از شاگردان مشهور ابن سينا است كه  ابوعبداهللا محمد بن احمد المعصومي

 ابوريحان بيرونيو  وقتي نزاع علمي بوعلي سينا رسالةالعشق را ابن سينا به نام او نوشت.
بحث با ابوريحان را به عهده  معصومي ادامه ،بر اثر برخي گفتارهاي ابوريحان منقطع شد

ريحان در كتابي به وطالب معصومي به همراه اجوبه ابن سينا و سواالت و ردود ابگرفت. م
  .در ايران و لبنان چاپ شده است "اسئله و اجوبه"نام 

يكي ديگر از شاگردان ابن سينا كه ناصر خسرو هم در  نيشيخ علي نسائي خراسا
 .برداش از وي نام ميسفرنامه

ابومنصور حسين بن طاهر بن زيله اصفهاني از دانشمندان ايراني قرن چهارم و پنجم 
هاي زمان خود بيشتر در رياضيات هجري و از شاگردان ابن سينا بود. وي در دانش

  .جري درگذشته 440مهارت داشت. او در سال 
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  بوزجاني-18-2
      ابوالوفا محمد بوزجاني يا ابوالوفا محمد بن محمد بن يحيي بن اسماعيل بن عباس

تربت  بوژگاندر روستاي  اواست  ايرانيبزرگ  منجمو  رياضيدان )قمري 328-388 (
 عراقبه  348او تحصيالت رياضي خود را نزد خانواده آموخت و در سال  زاده شد. جام

در  كه در آن زمان پايتخت خالفت بود، سفر كرد و تا پايان عمرش در آنجا زندگي كرد.
به تاليف  نجومي در آمد و - برجسته مكتب رياضي صورت آخرين نمايندهه عراق ب
 .به رصد مشغول شد بغداد رصدخانههاي مهم خود پرداخت و با همكارانش در كتاب

اي را كه بازرگانان، كارمندان دواير ماليه و مساحان زمين در شرق هاي محاسبهاو روش
منظم مدون ساخت و  يبردند، به نحوكار ميه خود ب اسالمي در كارهاي روزمره

هاي ناصحيح را نيز مورد انتقاد شهاي متداول را اصالح كرد و بعضي از روهمچنين روش
عنوان مثال، پس از بيان آنكه مساحان، مساحت هر نوع چهار ضلعي را با ه ب قرار داد.

آورند، خاطرنشان دست ميه ضرب كردن نصف مجموع اضالع مقابل در يكديگر ب
 .سازد كه اين نيز اشتباهي آشكار و غلطي مسلم استمي

د كه دستگاه موضعي عددنويسي دهدهي هندي با آياز كتاب بوزجاني چنين بر مي
هاي طوالني مورد هاي خالفت تا مدتاستفاده از ارقام در ميان مردم و تجار سرزمين

ها نوشته  او با توجه به عادت و عرف خوانندگاني كه كتاب براي آن استفاده نبوده است.
و محاسبات را، كه گاهي اعداد  شده، از استفاده از ارقام كامال پرهيز كرده است و همه

 .كرده است بسيار پيچيده است، تنها با كلمات بيان
 "فيما يحتاج اليه الصانع من االعمال الهندسه"هاي علمي بوزجاني كتاب يكي از كتاب

هاي ساختن اشكال بسياري از روش نوشته شده است. 379از سال  پساست، كه 
، اقليدسباس است از آنچه در آثار بعدي كه بوزجاني عرضه كرده، اقتدوبعدي و سه

ها آمده بوده است، اما بعضي از مثال پاپوسو  تئودوسيوس، هرون اسكندري، ارشميدس
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در اين اثر بوزجاني، مسائلي نيز راجع به تقسيم يك شكل به اجزايي كه  ابتكاري است.
 .شرايط معيني را واجد باشند، آمده است

مجسطي روي دنباله ه شدتب "الكامل"يا  "المجسطي"اثر نجومي بزرگ بوزجاني 
جاي مانده است، دقيقا ه ممكن است اين اثر كه فقط بخشي از آن ب است. بطلميوس

 او يا جزئي از آن باشد كه بر رصدهاي خود و همكارانش مبتني "الواضعزيج"همان 
 است.
راجع به  ها قضيه منالئوسحل مثلث از بوزجاني، در مثلثات كروي، تنها وسيله پيش

گانه موسوم  مقادير شش اسالمي به قاعده هاي باچهارضلعي كامل بود كه در كت
بوزجاني با  هاي مختلف بسيار دست و پا گير است.است.كاربرد اين قضيه در حالت

 هاتانژانتوي قضيه  تر كرد.ها را راحت حل مسائل آنتر ساختن ابزار مثلثات كروي، غني
بيروني به وي ابوريحان كار بست و تقدم در اثبات را ه كروي ب الزاويهرا در حل مثلث قائم

هاي غير براي حل مثلث هاسينوس كلي هاي قضيهولين اثباتيكي از ا نسبت داده است.
 .قائم الزاويه، توسط بوزجاني ابداع گرديد

وي مسائل الينحل هندسه كالسيك را حل كرد و تحقيقاتي در اصول ترسيمات 
است و از اين كه تا امروز هنوز كسي موفق به ارائه راه حل ديگري نشدههندسي نمود 

حيث مسئله ابوالوفا در جهان مشهور است و اولين كسي است كه مطالعات دقيقي درباره 
 .كره ماه انجام داد
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  اهوازي- 19-2
پزشك و  ،علي بن عباس مجوسي اهوازي معروف به مسعودي يا ابن المجوس

 ايراندر جنوب غربي  اهوازچهارم هجري بود. وي در  قرنته ايراني روانشناس برجس
موسي بن ( ابوماهر فارسيو علم پزشكي را نزد ا زيست. قمري 384و تا سال متولد شد

ت. چون هاي پيشينيان پرداخاو خود به مطالعه كتاب ،سيّار) آموخت و پس از ابوماهر
بود و  مسلماناند با اينكه خود او بودند او را مجوسي ناميده زرتشتياجداد او بر دين 
 .در نوشتار وي مشخص است اسالماعتقاد او بر دين 

فنا  عضدالدولهبود و پزشك شخصي  آل بويهترين پزشكان دولت مجوسي از بزرگ
خسرو گرديد. فناخسرو به پزشكي عالقه مند بود و بيمارستاني در شيراز و سپس 

را تاسيس نمود كه مجوسي در آن مشفول به كار گرديد.  بغدادر بيمارستان العضدي د
تر و  ترين اثر وي كتاب مَلِكي است كه تقديم به فناخسرو نمود. اين كتاب منظم بزرگ

 پسباشد كه  مي ابن سينا قانونو كاربردي تر از كتاب  رازي الحاويخالصه تر از كتاب 
ن آفصل اول  10فصل نگاشته شده است كه  20اين كتاب در  از آن منتشر گرديد.

  فصل ديگر بر جنبه هاي عملي پزشكي تاكيد دارند.  10و  مقدمات نظري
ميالدي توسط  1087كتاب ملكي دوبار به التين ترجمه گشت. ترجمه اول در سال 

ميالدي  1127تري بود در سال  كنستانتين آفريقايي و ترجمه دوم كه ترجمه كامل
ديده هاي طبيعي توسط استفان پيزايي انجام شد. روش علمي مورد استفاده او درمورد پ

در كتاب ملكي شباهت زيادي به روش امروزي مورد استفاده در تحقيقات پزشكي دارد. 
كتاب ملكي موضوعات مختلفي مانند آناتومي، فيزيولوژي، بيماريهاي رواني و علوم 

 دهد.  اعصاب را پوشش مي
قدم اهوازي باب دوم از كتاب پر ارجش را به ذكر وصاياي بقراط و ساير اطباي مت

اختصاص داده كه به پندنامة اهوازي  معروف است. ترجمة اين پندنامه را عيناً از كتاب 
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ي برگردانده و دانشگاه تهران منتشر پارسآبادي آن را به  پندنامة اهوازي  كه محمود نجم
كميته فرهنگ و تمدن ايران و اسالم شوراي عالي انقالب  81از مقاله  نقلبه كرده است، 

 :رتست ازعبا فرهنگي
هر كه بخواهد پزشك دانشمندي گردد بايد از پندهاي بقراط حكيم كه در زمان خود « 

براي پزشكان گفته، پيروي كند. نخستين موعظت آن است كه ستايش پروردگار و 
فرمانبرداري خداوند عزوجل را به جاي آريد و پس از آن استادان خود را بزرگ داريد و 

  امي داشتن آنان همت گماريد. در خدمت و سپاسگزاري و گر
كنيد و آنان  را در دارايي خود  همچنان كه در حق پدر و مادر خود احترام و نيكي مي

دانيد، بايد در حق استادان نيز چنان كنيد. فرزندان استادان را نسبت به خود  شريك مي
اجر و مزد  برادر بدانيد و هر كه بخواهد طب بياموزد و استحقاق آن را داشته باشد بدون

ياد دهيد و آنان را به منزلة فرزندان خود و معلمينتان  آن هاو شرط و اميد تالفي به 
  بشماريد و از مردمان پست و سفله مانع شويد كه اين علم شريف را فرا گيرند.

پزشك بايد در درمان بيماران حسن تدبير و معالجة آنان چه با غذا و چه با دارو  
درمان استفاده و پولپرستي نباشد، و بيشتر اجر و ثواب را مد نظر بكوشد، و منظورش از 

دارد. هيچ گاه داروي خطرناك به بيمار ندهد و وصف آن را نيز به بيمار نكند و مريض را 
  چنين داروها، نه داللت كند و نه از آن سخن راند. 

نكند.  ها را به احدي معرفي از تجويز داروهاي سقط كنندة جنين پرهيز كند و آن
پزشك بايد پاك و با كيش و خداپرست و نيكو روش باشد و از هر ناپاكي و پليدي  و 
گناه دوري جويد. نسبت به زنان چه بانو و چه كنيز نبايد از نظر بد نگاه كند، و به منزل 

  ها جز براي درمان معالجه وارد نشود. آن
به خودي و بيگانه و  آن هاطبيب بايد راز بيماران را محفوظ دارد، و از افشاي سّر  

چرا كه بسياري از بيماران، بيماري خود را از پدر و مادر و  نزديكان و دوران، دوري جويد،



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

٢۴٢ 

 

پس طبيب بايد از  .گويند دارند، ولي آن را به طبيب مي كسان خود مستور و مكتوم مي
آنچه  خود بيمار در كتمان بيماري بيشتر دقت كند. بر پزشك است كه در جميع احوال،

زبان  چشم و مهربان و خيررسان و خوش بقراط حكيم فرموده رفتار نمايد و رحيم و پاك
  باشد و در درمان بيماران به خصوص مسكينان و فقرا به جد بكوشد.

 در فكر سود و اجر از اين دسته نبوده بلكه اگر ممكن شود دارو را از كيسة خود به آن 
ها پرداخته شب و روز به بالينشان  به درمان آنها بدهد و اگر اين كار ممكن نگردد 

حاد و تند باشد زيرا كه بيماريهاي حاد، زود  آن هامخصوصاً اگر بيماري  ،حاضر شود
  تغيير و دگرگوني پيدا كنند.

براي پزشك شايسته نيست به خوشگذراني و تنعم و لهو و لعب مشغول گردد. بايد از  
اغ ضرر رساند و ذهن را فاسد كند. بايد پيوسته نوشيدن شراب بپرهيزد، چرا كه به دم

ها مشغول باشد و ملول نگردد. بلكه خود  مطالعه كند، يعني كتب طبي و به خواندن آن
خواند، ياد گيرد و حتي مطالب را در آمد و رفت متذكر  را مجبور نمايد كه هر چه مي

خود فرا گيرد تا هميشه  اليه است چه عمالً و چه علماً در ذهن شود و آنچه را كه محتاج
محتاج به مراجعه كتاب نباشد، به علت آنكه گاهي اتفاق افتد كتب را آفت رسد، در اين 

  صورت به آنچه محفوظ دارد رجوع نمايد. 
در اين موقع  آن هاه نگاهداري و حفظ  بايد مطالب را در جواني آموخت به دليل آنك
ها  . طالب علم بايد، پيوسته در بيمارستاناز پيري، كه مادر فراموشي است، آسانتر باشد

و محل بيماران در خدمت استادان دانشمند و پزشكان حاذق، به كارهاي بيماران و 
ها بپردازد، تا در مصاحبت و خدمت اين استادان و پزشكان زبردست از عوارض  احوال آن

  ها آگاه شود. ماريو احوال بيماران آنچه خوانده است ياد گرفته، از نيكي و بدي فرجام بي
رسد. بنابراين اگر كسي بخواهد  اگر چنين كند در اين صناعت به مقامي بلند مي 

طبيبي حاذق و فاضل باشد بايد بدين دستورها رفتار كند و اين پندها را در گوش داشته 
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ها سستي نورزد و  به صفات و اخالقي كه ذكر شد خوي گيرد و در عمل كردن بدان
ر بدين رويه رفتار نمود، درمانش در بيماران مؤثر خواهد گشت و اگ .كوچك نشمارد

مردم بدو اعتماد نموده و بدو خواهند گرويد و او نيز به دوستي و ذكر خير آنان نائل شده 
  ».مردم منتفع خواهد شد. خداوند متعال از همه داناتر است پيشو از 

شويم كه اين دو سوگندنامه  يدر مقايسة سوگندنامة بقراط و پندنامة اهوازي متوجه م 
هايي دارند، دانشمند ايراني با ذوق و سليقة خود و با احترام به دستورهاي  با هم تفاوت

دين اسالم و با در نظر گرفتن شرايط اجتماعي ـ فرهنگي و مقتضيات عصر خود، اصولي 
ت. مطالبي را به سوگندنامة بقراط افزوده و در برخي موارد نكاتي را از آن حذف كرده اس

  كه به سوگندنامه افزوده عبارتند از:
اول:  لزوم و اهميت خدمات بيمارستان و كارآموزي پزشكان در مكتب استادان. اهوازي  

به اهميت آموزش باليني واقف بوده و پيشرفت فن پزشكي را مشروط به كار مداوم در 
ط آموزش باليني دانسته است. شايسته يادآوري است كه در عهد بقرا بيمارستان مي

  بيمارستاني وجود نداشته است.
  دوم:  براي مطالعة كتب پزشكي و مداومت در اين امر اهميت بسياري قائل شده است. 
سوم: پزشكان را از لهو و لعب و نوشيدن شراب منع كرده و نوشيدن شراب را براي  

  سالمتي فكر زيانبخش دانسته است.
ي پزشك را به درمان مسكينان و فقرا معطوف چهارم: در درمان بيماران توجه جد 

  كند.تأكيد مي ،داشته، بر معاينة بيماران فقيري كه به امراض حاد مبتال هستند
پنجم:  پاك و با كيش و خداپرست و خوشزبان و نيكوروش بودن و دوري جستن از هر  

ل را از داند (به نظر ميرسد اهوازي اين اصو ناپاكي و پليدي را براي پزشك شرط مي
  تعاليم دين زرتشت به سوگندنامه افزوده است.)
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مطالبي را از آن حك و اصالح كرده است. آنجا  ،اهوازي در ترجمة سوگندنامة بقراط 
كه بقراط تعليم علم طب را در انحصار پسران استاد و شاگرداني كه طبق قانون پزشكي 

و از «كند:  نين اصالح ميدهد، اهوازي اين اصل را اين چ اند قرار ميپذيرفته شده
   .»مردمان پست و سفله مانع شويد كه اين علم شريف را فرا نگيرند...

بيماران سنگدار را عمل نخواهم كرد و اين عمل را بر اهل «گويد  يا آنجا كه بقراط مي
پزشكان حاذق و مجرب قادر به  ،به علت اينكه در زمان اهوازي» فن واگذار خواهم نمود

اند، آن را از سوگندنامه حذف كرده است. به جاي سوگند ياد كردن مل بودهانجام اين ع
نخستين موعظت آن است كه ستايش «گويد:  به آپولون و آسكليپيوس و هيژيا، مي

پروردگار و فرمانبرداري خداوند عزوجل را به جاي آرند و پس از آن استادان خود را 
  ».بزرگ دارند

ترين نوع اقتباس و بهترين اصالح  عالي ،گندنامه بقراطاهوازي در ترجمة سونابراين ب 
ممكن را انجام داده است كه با توجه به اوضاع و احوال آن روزگار در نوع خود اصولي 
جامع است و از احاطة كامل اهوازي به فلسفة اجتماعي، اصول اخالقي و متون پزشكي 

  كند. آن روزگار حكايت مي
  
  
  
  
  
  
  
  



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٢۴۵ 

 

  رازي صوفي-20-2
زاده شد. او در  ري در شهر )قمري 376تا  291(حسن عبدالرحمن صوفي رازيبوالا

هاي اش تشريح يافتهكرد و كار اصليزندگي مي اصفهاندر  عضدالدوله ديلميدربار 
 .بود زبان عربيو ترجمه آثار آنان به  نجومپيشين يونانيان در علم 

ام محاسبات نجومي سرگرم به انج شيرازاند كه براي زماني در نويسان گفتهتاريخ
اي به قطر با وسيله دايره البروجنيز نوشته كه رصد  ابوريحان بيرونياست. حتي بوده
دست آمده در شهر متر در شيراز انجام شده كه آن وسيله را در سازه بهسانتي 123
 .گذاشتند، كار مي(فيروزآباد)گور

 شهر گورشناسي صوفي را به سمت استاد رياضي و ستاره ي،عضدالدوله ديلمامير
شناسي ارزندههاي ستارهپژوهش رصدخانه شهر گوركند. صوفي در فيروزآباد منسوب مي

  .رسددهد تا جايي كه به شهرت فراواني مياي انجام مي
كار كرد و تصحيحات زيادي را بر روي  بطلميوس المجسطيبه ويژه روي كتاب 

ها  ها انجام داد كه اغلب آن هاي مربوط به روشنائي و قدر آنفهرست ستارگان و تخمين
فري كه به يمن با آنچه بطلميوس محاسبه كرده بود تفاوت چشمگيري داشت. او در س

را كه از اصفهان قابل رويت نبود، ببيند و از آن با  ي(سحابي)ابر بزرگ ،داشت موفق شد
از سفر دريائي  پيشها تا است. اين كهكشان را اروپائي نام البكر در آثارش ياد كرده

 .شانزدهم، نديده بودند قرنماژالن در 
را  نظريه بطلميوسرا بدون داشتن تلسكوپ كشف كرد و  ستارگان مزدوجو  سحابياو 

در صورت  وولپكوالو سحابي  اندرومدادر  زن به زنجير بستهنمود. كشف سحابي اصالح 
 .و كشف چند سحابي ديگر از كارهاي اوست روباهكفلكي 

هاي زيادي دارد و همچنين  كتاب شناسيستارهاو در زمينه دانش رياضيات، هندسه و 
. اخترشناسي به نگارش درآورد پيكرهاي ستارگان) را هم در زمينه( صورالكواكبكتاب 
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بعدها توسط » صور الكواكب الثابته«كتاب  .استاين كتاب به چندين زبان ترجمه شده
ترجمه  يپارسسال پيش) به  750در  رصدخانه مراغه سازنده( خواجه نصيرالدين طوسي

  .شد
كتاب معروفش را به رشته تحرير در آورد و در آن بسياري از ميالدي  984او در سال  

شان هاي عربي كارهايش را همراه با تصوير تشريح كرد. در اين كتاب او ستارگان را با نام
 صورت فلكيكي و نماي مشخص كرده و جدولي از قدرهاي دقيق ستارگان هر صورت فل

 است.  ارايه كرده
ميليون سال  9/2 فاصله كه در(  M31صوفي نخستين كسي بود كه كهكشان مارپيچي

رصد نموده و مورد مطالعه قرار داد. گزارش  نوري از ما قرار گرفته) را با چشم غيرمسلح
ترين مدارك ، قديميابر ماژالني بزرگو همين طور  زنجيره كهكشان زن بصوفي از 

اين اجرام هستند. عبدالرحمان در عين حال توانست هفت جرم ديگر  موجود از مشاهده
 .اي ثبت و رصد كنداجرام غيرستارهرا به عنوان 

اي توان او را نخستين كسي دانست كه فهرستي از اجرام غير ستارهبدين ترتيب مي 
اجرام جالب توجهي چون خوشه دوگانه  ،است. در فهرست صوفي رازي ه دادهئارا

 .خوردبه چشم مي  M44يا برساوش
در عربي ( شباهنگ اعالم كرد كه رنگ ستاره ،عبدالرحمان صوفي با رصدهاي پياپي

 بطلميوسو  سِنِكاكند. پيش از او اخترشناسان يوناني مانند ي يماني) تغيير نميشعرا
 اند. كتاب صورالكواكب او جدولهاي گوناگوني ديده بودند كه اين ستاره را به رنگ گفته

  اند. ها دارد كه با دقت خوبي تنظيم شدههايي از قدر ستاره
هاي قديمي يوناني صورت گرفت و براي در اين كتاب همچنين اصالحي برروي فهرست

شناسايي شد كه به دليل  صورت فلكي ققنوسهاي فلكي جديدي چون  اولين بار صورت
 .ها نيامده بود هاي آن عرض جغرافيايي رصدگران يوناني در فهرست
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قرار داشت) به زبان  اسكندريهترين مترجم آثار نجومي يونانيان باستان (كه در بزرگ
هاي كهن ستارگان و ها را براي برقراري رابطه ميان نامعربي است و نخستين كوشش

هاي باستاني ستارگان و صور فلكي عربي انجام ها و نامصور فلكي در متون نجومي يوناني
 .گاهي بسيار نامرتبط و در مواردي داراي اشتراكات پيچيده بود داد، كاري كه

در رصدهايش به اين نتيجه رسيد كه صفحه دايره البروج نسبت به استواي سماوي او 
طول سال اعتدالي را با دقت بيشتري  ،مايل است و با توجه به اين مسئله توانست

  شهر شيراز را محاسبه كرد. نصف النهارمحاسبه كند. صوفي رازي 
ها  ميزان درخشندگي)، رنگ و موقعيت آن(قدر ستارگاناو در رصد ستارگان و تعيين  

ها و ستارگان دوگانه كوشش فراوان نمود و نتايج كارش را صور فلكي و يافتن سحابيدر 
به دقت در مورد هر صورت فلكي پياده سازي كرد. در مجموع توانست كاتالوگي از 

سپس به تهيه دو طرح از هر  ،ها تهيه كند هاي رصدي آنستاره همراه با ويژگي 1018
  :صورت فلكي پرداخت

توانست صورت فلكي را آنچنان كه ناظري از بيرون كره آسمان ميطرح اول، شكل  
داد و طرح دوم نماي صورت فلكي را آن طور كه يك رصدگر از درون نشان مي ،ببيند

داد (يعني همان شكلي از صورت فلكي كه ما از زمين و نمايش مي ،بيندكره سماوي مي
ره آسمان و مشخص كردن بينيم). ساخت اين چنين مدلي از كدر حالت عادي مي

مواضع دقيق اجرام سماوي بر روي آن، از منحصر به فردترين كارهاي صوفي است و هم 
  .شوداكنون اين پالنتاريوم (آسمان نما) در موزه شهر قاهره نگهداري مي

در اروپا مشاهدات صوفي تا زمان اختراع تلسكوپ ناشناخته باقي مانده بود، طوري كه 
و با يك  1612ابي آندرومدا (كهكشان آندرومدا) را در سال سح، سيمون ماريوس

  .تلسكوپ معمولي مجدداً كشف كرد
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تعيين اندازه نصف النهار شهر شيراز و ابداع علم نورسنجي در ستارگان از ديگر كارهاي 
شناسي از جنس نقره كه ، يك كره ستارهنيز موزه قاهرهدر . علمي ارزشمند اوست

 376محرم سال  8اين منجم بزرگ در .شودداري ميشاهكاري است از صوفي، نگه
ديده از جهان فروبست و در  شيرازميالدي در شهر  986مه  25هجري قمري برابر با 

  .همان شهر به خاك سپرده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٢۴٩ 

 

  ابوريحان بيروني- 21-2
كه در  خوارزمدر روستاي بيرون  ي) مرق 442 تا362(ابوريحان محمد بن احمد بيروني

محمود ان پادشاهي مسعود بن روددر  غزنهمرگش در  و بود به دنيا آمد سامانيانقلمرو 
 .استبوده غزنوي

بيروني نگاشت. ي پارساست، مگر التفهيم كه آن را به تأليفات بيروني به زبان عربي بوده
پيرو روش  فلسفهدقّت و اصابت نظر خويش را مديون مطالعات فلسفي بود، امّا او در 

ير آنان تحكيم و و نظا فارابيو  كندييعني آن روش كه به وسيله  ،متعارف عهد خويش
ممتاز  ارسطوويژه و روش جداگانه و ايرادات خود بر  عقايدبلكه به  .نبود ،تدوين شده بود

  .مودرا به عربي ترجمه ن» شامل«بي چون اكت ،انياست، وي همچنين از آثار فلسفي هند
شناس،  ، تقويمشناس ستارهدان،  رياضي ،بزرگن، بي شك زمين شناسي ابوريحا
م چاپ دانشنامه علواست.  بوده چيره دست ينگار و تاريخ هندشناس، شناسانسان
  است. ، ابوريحان را دانشمند همه قرون و اعصار خواندهمسكو

ها نهاده و ها و تاالر كتابخانهها، دانشكدهدر بسياري از كشورها نام بيروني را بر دانشگاه
هايي از بيروني در دست است كه به وضوح در نوشته. ندابه او داده لقب استاد جاويد

بيروني در كتاب  شود. ضمناًها از گردش زمين به دور ِخودش نام برده ميآن
كند. بعدها ارائه مي به دقت قابل قبولي شعاع زمين روشي براي محاسبه» االسطرالب«

 .دهدرا گزارش ميابوريحان عملي كردن اين روش توسط خود  ،در كتابِ قانون مسعودي
 با بيرونيدوره هاي همحكومت

به  خوارزمو  ترخراسان بزرگشرقي ايران شامل در زمان بيروني، سامانيان بر شمال
بر ساير مناطق  يانيبوو مناطق اطراف،  مازندرانو  گرگانبر  زياريان، بخاراپايتختي 
بر جنوب ايران خاوري (مناطق  غزنويانو  سيستانبر  صفاريان، بازماندگان بغدادايران تا 



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين  

٢۵٠ 

 

كردند و همه آنان مشوق دانش و ادبيات نوبي افغانستان امروز) حكومت ميمركزي و ج
  ران در اين راه اهتمام داشتند.گي بودند و سامانيان بيش از ديپارس

 ابوريحان خردسال بود كه فراگيري دانش را آغاز كرد. آشنايي بيروني با اميرنصر
يابي او عراق، باعث راهزادگان آلاهايراني و از ش عراق، دانشمند برجسته بنعليمنصوربن 

گذاري كرده سلطاني خوارزم شد كه اميرنصر آن را بنيان شاه و مدرسهبه دربار خوارزم
سال داشت، به  17قمري و در حالي كه تنها  380بود. در همين دوران بود كه به سال 

(ارتفاع  زيرونيم گيري بلنديي شاهيه) به اندازه(حلقه داراي درجهكمك حلقه
  پرداخت. )پايتخت خوارزم( النهاري) خورشيد در شهر كاثنصف

خواست رصدهاي ديگري انجام دهد، اما تنها توانست انقالب چهار سال پس از آن مي 
 بيروني .تابستاني را در روستايي به نام بوشكانز در جنوب كاث و غرب آمودريا رصد كند

در  ، مدتي نيزنزد ابونصر منصور تحصيل علم كرد خوارزم جرجانيهكه در  پس از آن
به پژوهش پرداخته بود و پس از آن تا  ،زير پشتيباني مادي و معنوي زياريان گرگان

  هاي علمي خود ادامه داد.ي آن زمان به پژوهشقرشپايان عمر در ايران 
ميانه بسيار خوبي با بيروني نداشت و وسايل كافي براي  محمود غزنويبا اين كه  

اي از تالش براي تكميل تحقيقات پژوهش، در اختيار او نبود ولي اين دانشمند لحظه
 .علمي خود دست نكشيد

 آثار
كه  يهم چيره بود، كتب و رساالت بسيار عربيو  هندي، يونانيهاي انبيروني كه بر زب

بود كه در  سينا ابن دورهبيروني، هم .نوشت ،اندگزارش كرده 146ها را بيش از  شمار آن
  .با هم مكاتبه و تبادل نظر فكري داشتند اصفهان
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امكان يافت كه به اين سرزمين  د،هنبه  محمود غزنويهاي در جريان لشكركشي او
اين پژوهش،  وردهآو درباره اوضاع هند پژوهش كند كه فر زبان هندي فراگيردو  برود
  .اوست دماللهن كتاب

كتاب بر  بيروني در مقدمه :العقل او مرذولهتحقيق ماللهند من مقوله مقبوله في.1
كند و دليل آن را سختي زبان سانسكريت دشواري پژوهش پيرامون هندوستان اشاره مي

پيرامون دين و فلسفه و  8تا  2هاي داند. او در فصلها به مسلمانان ميو بدگماني هندي
هاي ازدواج و ساختن بت هاي هندي، قانونپيرامون كاست 11و  10و  9ها در فصل

هاي ادبيات هندي(ديني، ادبي و به گونه 13و  12هاي نوشته است. در فصل
رافيا، ها هندي، شطرنج، جغها ديگر پيرامون خطپردازد. در فصلاخترشناختي) مي

ها ديني، گاهشماري هندي، ها و آيينهاي اخترشناسي، زيارتها، نظريهها، افسانهخرافه
 پردازد ( اين اثر به كوشش اكبر داناهاي ددادگستري ميها و قانونداريها، روزهجشن

   .، منتشر شده است)1353سينا در سال سرشت از سوي انتشارات انتشارات ابن
به ماهيت  وقتي قابل توجهي نيز دارد، به عنوان مثال شناختينهاي زميوصيفاو ت 

يكي از "رود گنگ پي برده و در ماللهند پيرامون آن چنين نوشته است:  رسوبي حوضه
رسد و در سه سوي ها در هندوستان است كه از جنوب به اقيانوس هند مياين دشت
ريزد. ولي اگر خاك به آن مي هاهاي آن كوهاند و آبها آن را فراگرفتهديگر، كوه

هاي گردي را ماهيت آن فكر كني و اگر سنگ هندوستان را با چشم خود ببيني و درباره
ها را خواهيد يافت، تر بكنيد بازهم آندر نظر بگيريد كه هر اندازه كه زمين را عميق

تر است و بزرگ ،جاها كه رودها جريان تندي دارندها و آنهايي كه در نزديكي كوهسنگ
جاها برسيد كه رودها كندتر پيش مي روند، شويد و به آنها دورتر ميهر چه از اين كوه

كنند و به مصب دريا جا كه رودها حالت ايستاده پيدا ميشوند و از آنتر ميكوچك
آيند، اگر هاي شن در ميشوند و به صورت دانهها خرد ميشوند اين سنگنزديك مي
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رسيد كه در روزگاري هندوستان مي عقيدهدر نظر بگيريد ناگزير به اين  ها رااين همه
  "هاي اين رودها پر شده است.دريا بوده است و اين دريا به تدريج با رسوب

چگونگي ساختن ترازويي را  :مقاله في النسب التي بين الفلزات و الجواهر في الحجم.2
كرد و بيروني به كمك آن توانست اصل ارشميدوس كار مي دهد كه بر پايهشرح مي

 چگالي هشت فلز و پانزده جواهر و شش مايع را برآورد كند كه بسيار دقيق است. 
دانسته است. سه ها ميچه كه بيروني از سايهپيرامون آن :افراد المقال في امر االظالل.3

هاي بعها ديگر تاپيرامون ماهيت نور و سايه و بازتابش نور است. در فصل اولفصل 
هايي نيز به چگونگي به دست آوردن كند و در فصلسايه(تانژانت و كوتانژات) را بيان مي

پردازد. بيروني در اين كتاب شعرها و ها ميگانه بر اساس طول سايهزمان نمازهاي پنج
هايي از قرآن و گفتارهايي از انجيل نيز آورده و به هايي پيرامون انواع سايه و نيز آيهمثل

چه پيرامون سايه بوده، فراهم آورده است. او در كتاب از آثار يان خودش هر آنب
دانشمنداني مانند خوارزمي، نيريزي، بوزجاني، سجزي، بطلميوس، ارسطو و از دانشمندان 

  هندي و حراني بهره برده است. 
، هان آنها گوناگوحلي هندسه و راهپيرامون چند مساله :استخراج االوتار في الدائره.4 

هاي ويژه بيروني است. بيروني در اين كتاب از هاي يوناني و مسلمان و روشاز رياضيدان
علي ضرير بنها بهره گرفته است: ارشميدوس، ابوسعيد محمدهاي اين رياضيداناستدالل

جرجاني، آذرخورين استاد جشنس، ابوعلي حبوبي، ابوسعيد سجزي، ابونصر عراق، 
بامشاد قائني و ابوجعفر خازن (اين بن هيثم، ابوالحسناحمد شني، ابننابوعبداهللا محمدب

، منتشر 1355اثر به كوشش ابوالقاسم قرباني از سوي انتشارات انجمن آثار ملي در سال 
  شده است). 

كتابي آموزشي است پيرامون اخترشناسي كه به دو  :التفهيم الوائل صناعه التنجيم  .5
آن پيرامون هندسه است. فصل دوم  اولته شده است. فصل ي نوشپارسزبان عربي و 
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شناسي و پيرامون عدد و حساب و جير است. در فصل سوم به جغرافيا، كيهان
پردازد. فصل ديگر پيرامون اصطرالب و چگونگي به كار بستن آن و فصل اخترشناسي مي

الدين همايي ي اصول نظري اخترشناسي است ( اين اثر به كوشش جاللپاياني درياره
  ، منتشر شده است). 1362تصحيح و از سوي انتشارات بابك، چاپ سوم به سال 

كتاب مرجعي است پيرامون اخترشناسي عملي و شامل اصول  :الزيجاتقره. 6 
گاهشماري، چگونگي مشخص كردن سال و ماه و روز و ساعت، مكان متوسط و مكان 

گرفتگي و يايي محل، خورشيدگرفتگي و ماهها، عرض جغرافواقعي خورشيد و ماه و سياره
ها. بيروني روش تبديل كردن گاهشمار هندي به گاهشمار چگونگي ديدن ماه و سياره

  هجري، يزدگردي و يوناني را نيز آورده است. 
هاي اخترشناسي گوناگوني اين كتاب به پديده: تمهيد المستقر لتحقيق معني الممر  .7

پردازد. براي نمونه، هنگامي گيرند، ميي ممر(گذر) بهره ميها از واژهكه براي شرح آن
كند، منظور اين است كه از نظر طول ديگر گذر مي اي از سيارهگوييم سيارهكه مي

  گذرد. ي نسبي تا زمين از آن ميسماوي يا عرض سماوي يا فاصله
وي كره بر هاي رپيرامون چگونگي پياده كردن شكل:تسطيح الصور و تبطيح الكور  .8

سطح صاف است. او از آثار دانشمندان گوناگوني بهره گرفته و نظرهاي آنان را نقد كرده 
خود را كه  هاي پيشينيان را براي تسطيح و نيز روش نوآورانهاست. او در اين كتاب روش

  دهد. با روش امروزي تسطيح(روش مركاتور) يكسان است، شرح مي
نخستين كتاب كاملي است كه : في سطح بسيط الكرهمغاليد علم الهيئه مايحدث   .9

بن  رستمبن مرزبان رايپيرامون مثلثات كروي نوشته شده است. بيروني اين اثر را ب
  نامه نوشته است.كتاب مرزبان باوند و نويسندهشروين، از اميرزادگان آل

گياه  720ز كتابي پيرامون داروشناسي است و فهرستي ا :الطب كتاب الصيدله في.10 
هاي كم و ها و لهجهي، يوناني، يك زبان هندي و گاهي به زبانپارسدارويي با نام عربي، 
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چنين، بيش آشنا، مانند عبري، خوارزمي، طخاري و زابلي در آن آمده است. هم
هاي دارويي و جاي رويش هر گياه نيز بيان شده است . او در جاي اين كتاب، از ويژگي
كند كه شمار زيادي از آنان را تنها از راه ديبان، پزشكان و شاعراني ياد ميها، ادانطبيعي

شناسيم. بنابراين، بار ديگر آن هم ناخودآگاه به تاريخ علم خدمت كرده آثار بيروني مي
  است.
كتابي است در نجوم و تقويم شامل يازده بخش. در اين كتاب  :قانون مسعودي.11
وي و نيز زمين و ابعاد آن و خورشيد و ماه و سيارات هايي مربوط به مثلثات كر بخش

خود را به نام سلطان مسعود غزنوي حاكم گونه  دانشنامهكتاب  اين بيروني .موجود است
نپذيرفت و به او نوشت كه كه  ،كه سه بار شتر سكه نقره بود وقت كرد، ولي هديه او را

  .است، نه پولكتاب را به خاطر خدمت به دانش و گسترش آن نوشته
بيروني اين كتاب را به نام ابوالفتح مودود بن مسعود  :الجماهر في معرفة الجواهر.12

ف است. تأليف كرد و موضوع كتاب معرفي مواد معدني و مخصوصاً جواهرات مختل
هاي دانشمنداني است. او نظريّات و گفتهابوريحان در اين كتاب فلزات را بررسي كرده 

وي . استمانند ارسطو اسحاق الكندي را درباره حدود سيصد نوع ماده معدني ذكر كرده
پردازد و مي آفريقاو  اروپا، آسياهاي در اين كتاب به شرح فلزها و جواهرهاي قاره

و مواد  كانينوع  300نرمي و زبري حدود  چگالي، ي ماند بو، رنگ،هاي فيزيكويژگي
ها آن ها و گفتارهاي دانشمندان يوناني و اسالمي را دربارهدهد و نظريهديگر را شرح مي

 .كندبيان مي
شماري ها و گاهريحان در اين كتاب مبدأ تاريخابو: آثار الباقيه عن القرون الخاليه.13

 ،هايوناني ،هاايراني ،است. از جمله اين اقواماقوام مختلف را مورد بحث و بررسي قرار داده
هاي مسلمان نام برده و درباره هاي زمان جاهليت و عربعرب ،هامسيحي ،هايهودي

  .توان نوعي تاريخ اديان دانستاست. اين كتاب را مياعياد هر يك به تفصيل سخن گفته
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هاي مختلف روش در باب ارائه :استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة االصطرالب.14
  .ساخت انواع اسطرالب است

به بيروني در اين كتاب ارزشمند  :تحديد نهايات االماكن لتصحيح مسافات المساكن.15
خواهد تفاوت ويژه مي. بهپردازدچگونگي تعيين مختصات جغرافيايي جاهاي گوناگون مي

طول جغرافيايي بغداد و غزنه را به دست آورد. روش به دست آوردن سوي قبله، عرض 
اين اثر به كوشش احمد آرام ترجمه و از (كند ها را نيز معرفي ميشهرها و بلندي كوه

بيروني نظريه زمين  ).، منتشر شده است1352سوي انتشارات دانشگاه تهران در سال 
  ).1376صفحه اي را نيز به شكلي در اين كتاب مطرح ساخته است (بربريان، ساخت

آگاه بوده  خوبيشناختي كه در گذشته رخ داده نيز بههاي زمينبيروني از دگرگوني  
ياد شناختي بيابان عربستان و بيابان شني خوارزم در كتاب كه در شرح زميناست، چنان

ها به عنوان شاهدي بر و از فسيل   خود اشاره كردههاي هايي از دانستهبه گوشه شده،
بينيم، نخست دريا بوده و اين بيابان عربستان كه مي"گيرد:هاي خود بهره مينظريه

چنين آيد .... و همها به دست ميهاي آن هنگام كندن چاهسپس پر شده است و نشانه
ها و چيزهايي كه حلزونها و ها را بشكنند، صدفآيد كه چون آنهايي بيرون ميسنگ
  .شودمي ماهي ناميدهگوش

كه پوسيده و از ميان رفته و جاي به نظر مي رسد كه يا به حال خود باقي است يا آن 
ي درياي االبواب بر كرانهشود. از اين چيزها در بابها به شكل اصلي ديده ميخالي آن

ماهي است در بيابان شني خزر نيز هست .... و چنين سنگي را كه در ميان آن گوش
اي بوده است، چون درياچهبينيم. اين بيابان در گذشته همميان جرجان و خوارزم نيز مي

... سپس در گذرگاه آن بستگي پيدا شده و  چه گذرگاه جيحون يعني نهر بلخ بر آن بوده
ر شيها قوم غز پيچيد و كوهي راه را بر آن گرفت كه اكنون شيطانآب آن به سرزمين

  "خوانده مي شود...
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چيره  سانسكريتهاي هندي و همچنين به زبان هندبيروني بر اثر سفرهاي بسيار به 
سيدهانتا،  :هاي مختلفي را از هندي به عربي ترجمه كرد كه عبارتند ازبود و كتاب

  .يارهالمواليد الصغير، كلب
ها است. از جمله اين داستان هايي را از پارسي به عربي ترجمه كردهاو همچنين داستان

و مهريار و  زديارتوان شادبهر(حديث قسيم السرور)، عين الحيات، داستان اورممي
  .را نام برد )بت(حديث صنمي الباميانبت و خنگهمچنين داستان سرخ

  :هااختراعات و تحقيق ،اكتشافات
  ي بيروني عبارتند از:هااختراعات و تحقيق ،اكتشافات ترين مهم

   جابه جايي پوسته زمين و قاره ها نظريه مطرح ساختن
  فيزيكدر  وزن مخصوصبراي سنجش  ياپيكتوگرام يعني آلت

 قرن پيش از داروين 7ي در حدود يست شناسدر ز تكامل
 هاي جغرافياييتسطيح كره و ترسيم نقشه قاعده

ت ابوريحان ااند اما در واقع از اكتشافكرده بزله منسو چاه آرتزين اين كشف به موسيو
 .مده بودآ آثارالباقيهكتاب  ها پيش در بوده و سال

  .ترازوي ابوريحان، كه يكي از دقيق ترين ترازوهاي تاريخ علم جهان است
 زمردو  الماس يخاصيت فيزيك

 جزر و مد رودها و نهرها
 زنبور عسلتوسط  عسلكيفيت و چگونگي ساختن 

 ساسانيانتحقيق در تأسيس دولت 
 هخامنشياناطالعات دقيق و كشف سلسله 

 قاره آمريكاوجود  طرح نظرياتي درباره
 اختن محراب مساجديافتن سمت قبله و س قاعده
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 الملكخواجه نظام- 22-2
 408(الملك طوسيبه خواجه نظام معروفي طوسابوعلي حسن پسر علي پسر اسحاق 

اندوزيش در جا كه دانش بود. از آن سبزوار ق يابيه زادگان دهقاناز )، قمري 485 ات
چشم به جهان  غزنويانشد. وي در زمان پادشاهي ي خوانده ميطوس ،بود طوسشهر 

كه با تحريك خود  عميدالملك كندريو پس از بركناري گشود و در آغاز از ديوانساالران 
  .و همچنين آموزگار وليعهد خردسالش ملكشاه شد الب ارسالنوزير  ،او انجام شد

را كه  ملكشاه ،الملكخواجه نظام ،سال در اين جايگاه بود، با مرگ الب ارسالن 29و ا 
را  ايرانكار گرداندن كشور  ،به شاهي رساند و خود ،بيش از هفده يا هجده سال نداشت

به كوشش او  .هاي بسياري بود به دست گرفتسامانيها و نابهكنون دچار گرفتاريكه ا
هاي بسياري از دستگاه سلجوقي دور شد و ملكشاه به نيرو گرفتاري ،كه مرد كارداني بود

 .و چيرگي بسياري در كشور رسيد
 بر رتق و فتق امور مملكتي و حل مشكالت عديده اجتماعي و اخالقي و افزونخواجه 

مدارس نام وي به ه دست به ايجاد مدارسي زد كه در تاريخ ب ،ساير مسائل مملكتي
 ها شدند. مهمانشگاهها سرمشق دمشهور است و همان مدارس هستند كه بعد نظاميه

 ،آمل ،مرو ،هرات ،بلخ ،نيشابور ،موصل ،هاي بغدادنظاميهها عبارت بودند از  ترين آن
 .اصفهان و شيراز ،بصره ،گرگان

زودي و با سرعتي به ،وجود آورده هاي متعدد بالملك با ساختن نظاميهنهضتي كه نظام
آور در سراسر شهرهاي ايران و بسياري ديگر از شهرهاي كشورهاي اسالمي دنبال شگفت
شم هيچ شهري نبود كه در آن مدارس متعددي هاي پنجم و شقرنطوري كه درشد، به

. امرا و حاكمان نيز به پيروي از وي يا براي نشان دادن عالقه خود به ه باشدوجود نداشت
  احداث مراكز تعليم در شهرهاي خود همت گماشتند. به ،علم
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طب و حكمت  ،رياضيات ،علوم ادبي ،تفسير ،حديث ،هاي فقهدر اين مدارس درس
هاي معتبر بودند. در اين مدارس همچنين كليه مدارس داراي كتابخانه شد.تدريس مي

گرفت. خوراك و خوابگاه اي خاص خود داشت و مقرري ماهيانه ميهر دانشجوئي حجره
امام الحرمين ابوالمعالي نظاميه نيشابور را براي  ،نيز برعهده دانشگاه بود. خواجه

مدت بيست سال در اين مدرسه به الحرمين بهساخت. امام عبدالملك عبداهللا الجويني
 .تربيت كرد امام محمد غزاليتدريس اشتغال داشت و شاگرداني همچون 

  الملكترور نظام
مد كه آ ميان او و خواجه اختالفاتي پيش ،هاي پادشاهي ملكشاه در واپسين سال

الملك انجاميد. نظام مشكوك خواجه تروربه كنار گذاشتن او از وزيري وسپس  سرانجام
رفت در مي بغدادبه  اصفهانهنگامي كه با اردوي شاهي از  485 رمضان 10وي در 

را پوشيده بود با ضرب  صوفيانبه دست كسي كه رخت  كرمانشاهنزديكي صحنه در 
كارد بر سينه و رگش زخمي شد و يك روز پس از آن درگذشت. كشتن او را در آن زمان 

درنگ اند كه نامبرده بيوي را بوطاهر اراني نوشته قاتلپيوند دادند. نام  اسماعيليانبه 
  .ن خواجه كشته شدمحافظاپس از انجام عمليان به دست 
 ،نويسان تاريخ برخي پايه حدس ذشت و برملكشاه نيز درگ ،بيست روز پس از مرگ او

 .به دست هواخواهان خواجه بدو زهر خورانده شده بود
زن ملكشاه  تركان خاتوننويسان نيز بركناري و مرگ او را ميوه توطئه  برخي تاريخ

 زملكشاه پس ا. الملك با وليعهدي پسر وي محمود مخالف بوددانند چرا كه نظاممي
را جايگزين وي ساخت. برخي اين فرد را نيز انگيزاننده  الملك قميتاجبركناري او 
  .داننداجه ميكشتن خو
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 الملك ديدگاه و روش كشورداري خواجه نظام
الملك در كتاب سياستنامه از الگوي حكومت يكپارچه مانند حكومت دوره خواجه نظام

، بوييانكه از اين دولت الگوبرداري كردند مانند  اسالمهاي پس از  و دولت ساساني
  كرد.به عنوان الگوي يك نظام آرماني دفاع مي غزنويان يو حت سامانيان

فئودالي زمان بود كه به ديد او به پراكندگي كشور وي دشمن سرسخت جريان  
 ترين زمينهايش از بزرگ انجاميد، اگر چه خود گوي پيشي را در گسترش زمينمي

  ربود. داران زمان خود مي
 فالت ايراناز طريق  ي كهآسياي مركزك هاي ترايل( ُغزوي دشمن سرسخت سران 

ها كه پيش از مهاجرت كردند. اين مهاجرت آناتوليو  آذربايجاندر عصرهاي متفاوتي به 
خواستند براي بود كه مي )ادامه داشت مغولآغاز شده بود تا پس از حمله  سلجوقيان

خويش سرزميني خودمختار و به دور از ديد دولت مركزي داشته باشند و تا توانست 
ها پيشگيري كند و در سر  كوشيد از نيرومندي خانواده شاهي و تركان خويشاوند با آن

و  كيش سنيالملك پيرو خواجه نظاماين راه نيز با فشار همينان از كار كنار گذاشته شد. 
دانند كه آخرت را بر دنيا  ني ميخواجه نظام الملك را جز كسا ،بود. مورخان شافعي

  داده و هميشه در مجالس علماي ديني حضور داشته است. ترحيح مي
مشغول هر كاري بوده از آن  ،شنيده مشهوراست خواجه زماني كه صداي اذان را مي

كرده  كشيده و به نماز مي ايستاده است و اگر موذن در اذان گفتن سستي مي دست مي
طوري كه يكي از  ،ت. در زمان خواجه در ايران اوج وفور نعمت بودداده اس به اوتذكر مي
   .شودگويد در ايران نان به فراواني و با قيمت ارزان يافت مي سياحان مي

مردم اروپا از گرسنگي شكم  ،اين در حالي بود كه در آن زمان به قول پاپ اوربان
ت به صورتي كه حكومت گرف كردند. خواجه جهاد را نيز جدي مي ر را پاره ميگهمدي

سلجوقيان از جانب شرق به شهر كاشغر در چين امروزي و در غرب تا انتهاي بخش 
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آسيايي تركيه امروزي پيشروي كرده بودند و نيروي دريايي ايشان شهر امپراتوري 
 .كرد مي دشدت تهديه بيزانس را ب

 ر اثآ
تقويم در پردازش . همچنين وي نام دارديا سيرالملوك  نامهسياست خواجه كتاب
 هجري 451شت، اين تقويم در سال همكاري دا خيامبا دانشمنداني همچون  جاللي

به  ،از آموزگاران آن بود امام محمد غزاليتكميل شد. همچنين دانشگاه نظاميه بغداد كه 
 دستور او برپا شد. 

  بالقا
 :اندهاي تاريخي با هفت لقب ياد كرده الملك را در كتابخواجه نظام
 ري يافت نشد از آنجا كه در دستگاه سلجوقيان به بزرگي او وزي :وزير كبير

 براي آموزگاري ملكشاه در زمان وليعهدي :بزرگ خواجه
 براي وزيري دو پادشاه :الحضرتينتاج
 و داده بودنده ازمان ب فقيهاناين لقبي مذهبي بود كه  :الدينقوام
هاي ، پس از وي در دورهدخواندنبيشتر وي را با اين لقب مي ،لقبي كه عامه :الملكنظام

 .شدندبا اين لقب خوانده  هندبسياري از وزيران معتمد شاهان در ايران و  پسين تاريخ
 .و داده بوده القبي كه ملكشاه پس از شاهي ب :اتابك
 داده بود وه اب 475در سال  المقتدي بامراهللالقبي كه خليفه  :اميرالمومنينرضي

 الحمد هللا علي نعمه :الملك اين جمله نوشته شده بودهمچنين بر روي مُهر نظام
 دارايي 

الملك بخشيده بود. وي در آباداني اين را به خواجه نظام طوسالب ارسالن منطقه 
هاي اين  بخش ايران كوشش بسيار نمود تا آنجا كه به آبادي بسيار رسيد و حتي باغ
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با  ،طوسهاي خواجه را در  گردشگاه ملكشاه و تركان خاتون شد. زمينسرزمين 
 .نده ادانستهاي تاريخ جهان برابر  زيباترين باغ

 سه يار دبستاني 
الملك و دو چهره نامدار ديگر همدوره وي يعني داستاني كه بسيار درباره خواجه نظام

 ،پايه اين داستان بر دارد. التواريخجامعشود ريشه در كتاب گفته مي حسن صباحو  خيام
شان هم امام خواندند و آموزگار(دبستان) درس مي در يك مكتب نيشابوراين سه در 

  است. موفق نامي بوده
هواي ديگران  ،بندند كه هر كس به نان و نوايي رسيداين سه كودك با هم پيمان مي 

اي دائمي از الملك به وزيري رسيد، به عمر خيام جيرهكه نظام را نيز داشته باشد تا اين
. ور شريك گردانيدخزانه نيشابور تعيين كرد و حسن صباح را نيز با خود در امر اداره كش
 .ماندالبته اين داستان با توجه به تفاوت سني اين سه بيشتر به افسانه مي

الملك واقع اي به نام خواجه نظامبناي دارالبطيخ در محله احمدآباد اصفهان و در كوچه
پيرايه آرامگاهي سلجوقي است و در آن حدودا ده قبر وجود است. اين بناي كوچك و بي

شوند. مشهور است كه خواجه شاهزادگان و بزرگان سلجوقي نسبت داده ميدارد كه به 
اند. هرچند كه اين بنا به شماره الملك و سلطان ملكشاه نيز در اين مكان دفن شدهنظام
اما در بين آثار تاريخي اصفهان فراموش شده و  ،در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده 99
 .مانده استرونق باقيبي
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 خيام نيشابوري- 23-2
 عُمَر خَيّام نيشابوري معروف به الدين ابوالفتح ُعمَر بن ابراهيم خيام نيشابوريغياث

امام موفق را در ميانسالي در محضر  فقه .در نيشابور زاده شد) قمري 526تا  429(
خيام  گرفت. فرا نيز را شناسيرهستاو  حكمت ،فلسفه، تفسير، حديث .آموخت نيشابوري

 .معنوي دارد جنبهاحتماالًداند اما اين استادي، در جايي ابن سينا را استاد خود مي
، سمرقندالقضات تحت حمايت و سرپرستي ابوطاهر، قاضيقمري،  449 سال در حدود 

نوشت تحت نام رساله في البراهين  زبان عربيهاي درجه سوم به معادله كتابي درباره
اي نيكو داشت، اين رابطه الملك طوسينظامجاكه با و از آن علي مسائل الجبر و المقابله

ان كتاب را پس از نگارش به خواجه تقديم كرد. پس از اين دوران خيام به دعوت سلط
ود تا سرپرستي رمي اصفهانو وزيرش نظام الملك به  شاه سلجوقيالدين ملكجالل

  عهده گيرد.اصفهان را به رصدخانه
شود و در ملكشاهي تهيه مي زيجشود. به مديريت او جا مقيم مياو هجده سال در آن 

ياد شده كه به  تقويم .كند) طرح اصالح تقويم را تنظيم مي458ها (حدود همين سال
است، اما پس از مرگ  روشهمشاه  الدين ملكبه نام جالل موسوم است، جاللي تقويم
تقويم تقويم رسمي ايران از  پهلوي اول،در دوره تا اين كه  ي نيافتدرشاه كاربملك

  با اندكي تغيير تبديل شد. ي جالليشمسبه  هجري قمري
ها را طوري انتخاب كردند كه آغاز فصل و آغاز ماه يكي باشد. مثال اول  طول ماه يعني

ايراني ها چه مطالعات  فصل تابستان همان اول ماه تير باشد. اين نشان مي دهد كه
عميقي در زمينه تقويم داشته اند. در اروپا اين طور است كه مثال آغاز بهار با بيستم 

 هروز 186كه فصل بهار و تابستان در طبيعت  . الزم به ذكر استمارس مطابق مي شود
روز گرفتند.  31است، در تغييرات دوره رضاشاه آن را بخش بر شش كردند و هر ماه را 
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است. آن را هم به شش ماه سي  هروز 180يا  179 يبه لحاظ طبيع نيزمت دوم سال قس
  .روز گرفتند 30و گاهي  29روزه تقسيم كرده اند و ماه اسفند را گاهي 

ماه سي روزه وجود  12گفتني است كه بر اساس تقويم اوستايي، در سال شمسي 
ر اسفند را جشن نوروز مي گرفتند روز باقيمانده(اندرگاه) از اواخ 5داشت و در آخر سال، 

ثانيه،  50دقيقه و  48ساعت و  5و روز كاري نمي دانستند. اما از آن جا كه سال واقعي 
روز(سال در دوران ساسانيان) بود، هر چهار سال يك بار، سال تقريباً يك  365بيش از 

برگزاري روز عقب مي رفت. از سوي ديگر، از آن جا كه موبدان مي بايست به مناسبت 
اعياد و عادات ملي، روزهاي واقعي سال شمسي را رعايت مي كردند، مقرر شده بود تا با 

  دخالت دولت، هر يكصد و بيست سال يك بار، سال را وهيزك (كبيسه) اعالم نمايند.
ماه سال افزوده مي شد. لذا پس از  12سال، يك ماه به  120به اين ترتيب، پس از هر 

سال دوم، دو ارديبهشت، الي آخر در نظر مي  120وردين و پس از سال اول، دو فر 120
بعضي ها ممكن بود ليكن از آن جا كه  گرفتند كه توام با جشن در سرتاسر ايران بود.

دوبار اين جشن را ببينند، ديدن  نمي داد تا اجازهيك بار اين جشن را ببينند و عمرشان 
آرزو افراد براي دوستان خود،  همين دليل، هاي مردم بود. بهترين آرزو بزرگ يكي از آن

به اكنون ، موضوع و اين ياد شده را ببيندجشن باشكوه  ماند تاآنقدر زنده بند مي كرد
سال  120 : ان شا ا....بگويند ضمن احوال پرسيكه  هدرآمدرايج سنتي  يك تعارف عنوان

  .دزنده باشي
اي خود را به تقويم قمري داد. پس از فتح ايران توسط اعراب مسلمان، تقويم شمسي ج

مبناي تاريخ نيز كه با آغاز هر يك از پادشاهان ساساني تغيير مي كرد و بر اساس تاريخ 
تاجگذاري وي محاسبه مي شد، به زمان هجرت پيامبر مكرم اسالم(ص) بازگشت. ليكن 
پس از گذشت مدتي، عدم تطبيق اين تقويم با فصول كشت و زرع و لذا زمان وصول 

ده روز از طبيعت  تقريباً هر سال ليات كشاورزان آشكار گشت زيرا در تقويم قمري،ما
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توضيح  عباسي از برمكي ها به خليفه. گفته شده كه اين موضوع را يكي عقب مي افتد
تقويم شمسي را گرفتند و با لذا تقويم شمسي را قبول كنند.  تا مجبور شد خليفه داد و

  اميدند.نتغييراتي جزيي تقويم خراجي 
هرچند به  ،كردعنوان اختربين در دربار خدمت ميبه ،شاهخيام در دوران ملكباري، 

ترين و مهم ،)قمري 456 سالدوره (در همين  .بيني اعتقادي نداشت اختر
را  تأثيرگذارترين اثر رياضي خود را با نام رساله في شرح مااشكل من مصادرات اقليدس

  دهد. ها را شرح مينسبت ي و نظريهنويسد و در آن خطوط موازمي
شاه در كودكي به ، پسر ملكسلطان سنجرشود كه خيام هنگامي كه همچنين گفته مي

شاه و كشته شدن پس از درگذشت ملك. است نمودهگرفتار بوده وي را درمان  آبله
از  پس .مهري قرار گرفت و كمك مالي به رصدخانه قطع شدالملك، خيام مورد بينظام

 سلجوقيانكه به عنوان پايتخت جديد  مرواصفهان را به قصد اقامت در  479سال 
جا ميزان الحكم و قسطاس المستقيم را انتخاب شده بود، ترك كرد. احتماالً در آن

ها نوشته مسائلي در حساب) احتماالً در همين سال(لحساب مشكالت ا رساله .شتاگن
 .استشده

وي هم  دانند كه در نيشابور اتفاق افتاد. مقبرهي ميقمر 517 خيام را سال درگذشت
باشد، قرار در آن واقع مي امامزاده محروقاكنون در شهر نيشابور، در باغي كه آرامگاه 

 . برنگزيد يكه خيام در زندگي همسر شده گفته. همچنين است گرفته
 شرايط دوران خيام 

ها و سرگرم بحث معتزليو  اشعري، شيعهو  سنيهاي مختلف فرقه ،در زمان خيام
كفر متهم  بودند. فيلسوفان پيوسته توسط قشرهاي مختلف به كالميمجادالت اصولي و 

ت ابراز نظريات خود را اشدند. تعصب، بر فضاي جامعه چنگ انداخته بود و كسي جرمي
خواجه  نامهند. اگر به سياستنيز از اتهام كفر در امان نما محمد غزاليحتي امام  .نداشت
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 همه ،د. در آن جا، خواجهشالملك بنگريم، اين اوضاع كامالً بر ما روشن خواهد نظام
كوبد و همه را منحرف از راه حق و معتقدان به مذهبي خالف مذهب خود را به شدت مي

قيام دولتِ ، آل بويهسقوط دولت چون  داند. از نظر سياست نيز وقايع مهميملعون مي
  .در عصر خيام رخ داد  باطنيانظهور ي و هاي صليبجنگ، سلجوقي

به اواخر عمر خود رسيده  ابوريحان بيرونيو  ابن سينازندگي خيام، در اوايل دوران 
امام عصر « ابوالفضل بيهقيو » حجة الحق«سمرقندي او را  عروضي و نظامي ..بودند
بديلِ فلسفه طبيعي سينا و استاد بياند. از خيام به عنوان جانشين ابنلقب داده» خود

 .كنندمي (مادي) رياضيات، منطق و متافيزيك ياد
  القاب 

 خيام داراي القاب زيادي بوده كه عبارتند از:
حكيم حجة الحق، خواجه، امام، الفيلسوف حجة الحق، خواجه امام، حكيم جهان و 

خواجه، قدوه الفضل،  فيلسوف گيتي، الشيخ االمام، الشيخ االجل حجة الحق، عالمه
االوحد،  لمنجّمين، الحكيم الفاضلسلطان العلماء، ملك الحكماء، امام خراسان، من اعيان ا

حكيم، الحكيم الفاضل، نادره فلك، تالي ابن سينا، حكيم عارف به جميع انواع  خواجه
حكمت به ويژه رياضي، مسلط بر تمامي اجزاي حكمت و رياضيات و معقوالت، در اكثر 

ديب علوم خاصه در نجوم سرآمد زمان، فيلسوف الوقت، سيدالمحقّقين، ملك الحكماء، اال
لفلكي الكبير، حجة الحق واليقين، نصيرالحكمة و الدين، فيلسوف االريب الخطير، ا

العالمين، نصرة الدّين، الحير الهمام، سيّدالحكماءالمشرق و المغرب، السيّداالجل، فيلسوف 
  .بر دانش يونان مسلط و دوران همتا، عالمهالعالم، به طور قطع در حكمت و نجوم بي
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 خيام دستاوردهاي 
 رياضيات 

زمين به واسطه اصالحات سال و ، شهرت او در مشرقجبرپيش از كشف رساله خيام در 
است. اگر چه كارهاي خيام در ماه ايراني و در غرب به واسطه ترجمه رباعياتش بوده

 قرندانان اروپايي جبر) به صورت منبع دست اول در بين رياضيرياضيات (به ويژه در 
نام خواجه  توان رد پاي خيام را به واسطهميولي  است،ميالدي مورد استفاده نبوده 19

 .طوسي در پيشرفت رياضيات در اروپا دنبال كرد نصير
ام بوده، دوره خيآن هم ترين كتابي كه از خيام اسمي به ميان آورده و نويسندهقديمي 

كند است. ولي او خيام را در رديف منجمين ذكر مي» چهار مقاله«مؤلف  نظامي عروضي
 را بهبا نام بردن از خيام  جورج سارتنبا اين وجود  .آوردو اسمي از رباعيات او نمي

  وسطي معرفي مي كند.ترين رياضيدانان قرون عنوان يكي از بزرگ
ي بيش از يك درجه سوم ممكن است دارا او نخستين كسي بود كه نشان داد معادله

رسالة  ،يكي ديگر از آثار رياضي خيام.جواب باشد و يا اين كه اصالً جوابي نداشته باشند
پنجم  في شرح ما اشكل من مصادرات اقليدس است. او در اين كتاب اصل موضوعه

اقليدس را درباره قضيه خطوط متوازي كه شالوده هندسه اقليدسي است، مورد مطالعه 
 .م را اثبات كردقرار داد و اصل پنج
اي كه اهميت ويژه مشكالت الحساب (مسائلي در حساب) رسالهبه نام  دركتاب ديگري

 ،است اما خيام خود به اين كتاب اشاره كرده ،هرگز پيدا نشد و در تاريخ رياضيات دارد
كشف كرده و اثبات ادعايش به اي كند قواعدي براي بسط دوجملهادعا مي

  ب است.روش جبري در اين كتا
اي است آوردهاي وي موفقيت در تعيين ضرايب بسط دو جملهين از ديگر دستابنابر 

نامكشوف مانده بود و به احترام سبقت وي بر اسحاق نيوتن در اين  پيش قرنكه البته تا 
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- اي خيامدو جمله"ها ايدر بسياري از كتب دانشگاهي و مرجع اين دو جمله ،زمينه
را  پاسكال-مثلث خيام ،د. نوشتن اين ضرايب به صورت منظمشونناميده مي "نيوتن

 .دهد كه بيانگر رابطه اي بين اين ضرايب استشكل مي
كه بيشترين تأثير ( طوسيخواجه نصير توسط هر حال قواعد اين بسط تا  به

روش خيام در به دست . استشده آورده» جوامع الحساب«را از خيام گرفته) در كتاب 
شد،  مثلث خيامآوردن ضرايب منجر به نام گذاري مثلث حسابي اين ضرايب به نام 

اي بر پيشگامي شناسند كه البته خدشهمي مثلث پاسكالها آن را به نام انگليسي زبان
 وارد نمي كند.خيام در كشف روشي جبري براي اين ضرايب 

 شناسي ستاره
ايران در زمان وزارت  گاهشماريتوان اصالح ترين كارهاي وي را مييكي از برجسته

قمري) بود،  590 تا 426( شاه سلجوقيملكسلطنت  ، كه در دورهالملكخواجه نظام
رقم اعشار  16ت. وي بدين منظور مدار گردش كره زمين به دور خورشيد را تا دانس

 .محاسبه نمود
 موسيقي 

است و در القول علي اجناس التي باالربعاء خيام به تحليل رياضي موسيقي نيز پرداخته
پرده پرده، با نيمنيمهاي بيتقسيم يك چهارم را به سه فاصله مربوط به مايه مساله

 .دهده، و يك چهارم پرده را شرح ميباالروند
 ادبيات 

كه اش را به عنوان رياضيدان و فيلسوفي شهير سپري كرد، در حاليخيام زندگي
معاصران  .خبر بودندبي ،افتخار او هستندمعاصرانش از رباعياتي كه امروز مايه شهرت و 

صادق  .انداز شاعري خيام يادي نكرده ابوالحسن بيهقييا  نظامي عروضيخيام نظير 
 :گويدميدر اين باره  هدايت
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مخفي بوده و تدوين نشده  ،تعصب مردم هاي خيام در زمان حياتش به واسطهگويا ترانه
 دسته از دوستان همرنگ و صميمي او شهرت داشته يا در حاشيه و تنها بين يك

انداز چند رباعي از او ضبط شده و پس از طور قلمه ها و كتب اشخاص باذوق بجنگ
 .مرگش منتشر گرديده است

از  خريدة القصراست، كتاب ترين كتابي كه در آن از خيام شاعر يادي شدهيقديم
سال پس از  50است. اين كتاب به زبان عربي و نزديك به  دين كاتب اصفهانيعمادال

اين كتاب  است. الدين رازينجماست. كتاب ديگر مرصادالعباد مرگ خيام نوشته شده
صوفي  ،الديننجم. استقمري تصنيف شده 620سال پس از مرگ خيام در  100حدود 

 . استمتعصبي بوده كه از نيش و كنايه به خيام به خاطر افكار كفرآميزش دريغ نكرده
ريبًا رباعي كه تق 57ين . اآيدرباعي به دست مي 57 ،با كنار گذاشتن رباعايت تكراري

كليدي براي تصحيح و شناختن سره از ناسره  ،ها به خيام مسلم است صحت انتساب آن
ها زبان شاعر و مشرب فلسفي وي تا حد دهد. با كمك اين رباعيبه دست مصححان مي

شود. زبان خيام در شعر طبيعي و ساده و از تكلف به دور است و در زيادي آشكار مي
شاعري به معني متعارف  ،هدف خيام از سرودن رباعيوانگهي . شعر پيرو كسي نيست

هاي فلسفي خود را در قالب شعر بينينكته ،داشتن ذوق شاعري بلكه به واسطه ،نبوده
 .است بيان كرده
است. هرچند رياضيدان و اخترشناس شناخته شده خيام به عنوان يك شاعر، ،در جهان

ادوارد توان پس از ترجمه شعرهاي وي به وسيله كه اوج شناخت جهان از خيام را مي
دانست. اين در حالي است كه بسياري از پژوهشگران شماري از شعرهاي  فيتزجرالد

دانند و را سروده خيام نمي ( شاعر و مترجم انگليسي)شده به وسيله فيتزجرالدترجمه
است. تأثيرات ها شدهها و غربيهايي در شناخت خيام در نگاه ايرانياين خود سبب تفاوت
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و شاعر  فلسفه شرقاو را به نماد  تي. اس اليوتتا  مارك تواينبر ادبيات غرب از خيام 
  .استمحبوب روشنفكران جهان تبديل كرده

 آثار 
 كه مهم ترين آن ها عبارتند از: استخيام آثار علمي و ادبي بسياري تاليف كرده

   فيزيكدرباره  ت ميزان الحكم .1
  هواشناسيدانش  بارهدر لوازم االمكنت .2
و آيين پادشاهان ايراني و اسب و زر و قلم و شراب  نوروزدر پديداري  نوروزنامه .3

  است. قمري نگاشته شده 495كه در حدود 
در يكي از  1742با تالش دانش پژوهان اروپايي در سال  جبر و مقابلهكتاب  .4

توسط تني چند از  1815يافته شد. اين كتاب در  ليدنهاي كتابخانه
 .دانشمندان فرانسوي ترجمه و منشر شد

معادالت  ، در بارهعربيرسالة في البراهين علي مسائل الجبر و المقابله به زبان  .5
 درجه سوم

رسالة في شرح مااشكل من مصادرات كتاب اقليدس در مورد خطوط موازي و  .6
 هانسبت نظريه

تعيين مقادير طال و نقره را در  حل جبري مسالهراهكه  ه،الحكمميزانرساله  .7
 .دهددست ميه هاي مخصوص بياژ) معيني به وسيله وزن (آلآميزه

 قسطاس المستقيم .8
 استباقي نمانده مسائل الحساب، كه رساله .9

 موسيقي القول علي اجناس التي باالربعاء درباره .10
رساله كون و تكليف به عربي درباره حكمت خالق در خلق عالم و حكمت  .11

حمدبن ابراهيم نسوي در تكليف كه خيام آن را در پاسخ پرسش امام ابونصر م
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سينا بوده و در مجموعه جامع ابن است و او يكي از شاگردان نوشته 473سال 
و كتاب خيام در هند  1230سال ه اهتمام سيد محي الدين صبري به البدايع ب

 .استميالدي چاپ شده 1933به اهتمام سليمان ندوي سال 
 روضةالقلوب در كليات وجودرساله  .12
 رساله ضياء العلي .13
 اي در صورت و تضادرساله .14
 ترجمه خطبه ابن سينا .15
 اي در صحت طرق هندسي براي استخراج جذر و كعبرساله .16
 رساله مشكالت ايجاب .17
 اي در طبيعياترساله .18
 زيگ ملكشاهياي در بيان رساله .19
 رساله نظام الملك در بيان حكومت .20
 االكمنهرساله لوازم .21
 عيون الحكمه .22
 رساله معراجيه .23
 رساله در علم كليات .24
 رساله در تحقيق معني وجود .25
 .استدست آمدهه رباعي آن ب 19اشعار عربي خيام كه در حدود  .26
يا بيشتر از حكيم عمر  رباعي 200ي كه در حدود پارسبه زبان  يامرباعيات خ .27

 بلكه به خيام نسبت داده شده ،خيام است و زائد بر آن مربوط به خيام نبوده
  است.
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  غزاليامام محمد -24-2

 بن محمد الغزالي الشافعي، ملقب به حجة االسالم زين الدين الطوسي ابي حامد محمد
و يكي از  ايراني فقيهو  متكلم، فيلسوف قمري)، 505 تا 450امام محمد غزالي ( يا

 پنجم هجري است. قرن  تصوفترين مردان بزرگ
ديده به جهان گشود. در دوران كودكي در  خراساناز اعمال  طوسمحمد غزالي به در 

زادگاهش تعليمات خود را فرا گرفت. پدرش مردي از صالحان زمان خود بود كه از رشتن 
فروخت و ت در دكاني در بازار پشم فروشان ميرش كرد. آنچه مي، گذران زندگي ميپشم

و تقوي بود و غالبا در  زهدگفتند. پدر محمد غزالي اهل بدين سبب او را غزالي مي
يافت. دو پسر داشت: محمد و احمد. اين دو هنوز خردسال مجالس فقيهان حضور مي

  بودند كه او از جهان رخت بربست.
ابوحامد احمد بن محمد وستانش كه طبق وصيت وي، پسرانش را به يكي از د 

سپردند. آن مرد نيز به وصيت عمل كرد تا  ،مسلك بود صوفينام داشت و  الراذكاني
هر چه از پدر براي شما مانده «ها گفت:  آنگاه كه ميراث پدر به پايان رسيد. روزي به آن

اي در وجه شما بكار بردم. من مردي فقير هستم و از دارايي بي نصيب، اكنون بايد بر
دست ه گيريد، ناني باي برويد تا با آنچه به عنوان ماهيانه ميتحصيل فقه به مدرسه

  ». آوريد كه مرا سخت كيسه تهي است
رفتند و به تحصيل  نيشابورمحمد و برادرش احمد ناگزير به يكي از مدارس طالب در 

ادامه دادند. ابوحامد محمد غزالي بي اندازه باهوش و تند ذهن بود. علوم ديني و ادبي را 
نزد احمد الراذكاني فراگرفت و سپس مدتي در يكي از مدارس طوس به تحصيل 

از مدتي دوباره به زادگاه خود،  پسرفت.  ابونصر اسماعيلنزد  گرگانپرداخت. آنگاه به 
  .طوس برگشت و مدت سه سال در طوس به مطالعه و تكرار دروس پرداخت
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ان رفته گرگسفري است كه وي از طوس به  ،غزالي بي ترديد نخستين سفر دانشجويي
است، اما اين سفر در چه سالي انجام شده و غزالي در آغاز اين سفر چندساله بوده است، 

موجود روشن نيست. اگر فرض كنيم در هيجده يا نوزده سالگي راهي اين سفر  ذدر مĤخ
سال بوده است،  د دوان حدوگرگو احتماال مدت رفت و برگشت و دوران اقامتش در  هشد

كند تا حدي هم  اين حدس با حكايتي كه امام اسعد ميهنه اي از غزالي روايت مي
 امام اسعد مي گويد: ،شود آهنگ مي

در راه بازگشت از جرجان دچار عياران «از ابوحامد محمد غزالي شنيدم كه مي گفت: 
پس گرفتن تعليقه  راهزن شديم. عياران هرچه را كه باخود داشتيم گرفتند. من براي

(جزوه، يادداشت درسي) هاي خود در پي عياران رفتم و اصرار ورزيدم. سردسته عياران 
ترا به آن  "وي را گفتم: "برگرد، وگرنه كشته خواهي شد"چون اصرار مرا ديد گفت: 

كسي كه از وي اميد اميني داري سوگند مي دهم كه تنها همان انبان تعليقه را به من 
تعليقه  "عيار پرسيد كه "را به كار آيد ها چيزي نيست كه شما د؟ زيرا آنباز پس دهي

ها و دست نوشته هايي است كه براي  درآن انبان يادداشت"گفتم:  "هاي تو چيست؟
  "ها برخويشتن هموار كرده ام. شنيدن و نوشتن و دانستنش رنج سفر و دشواري

ها ادعا مي كني، در  ستن آنچگونه به دان"سردسته عياران خنده اي كرد و گفت:  
آنگاه به  "حالي كه چون از تو گرفته شد دانايي خود را از دست دادي و بي دانش شدي؟

 »يارانش اشارتي كرد و انبان مرا پس دادند.
اين عيّار، مالمتگري بود كه خداوند وي را به سخن آورد تا با سخني «غزالي گويد: 

ما شود. چون به طوس رسيدم سه سال به تأمل پندآموز مرا در كار دانش اندوزي راهن
پرداختم و با خويشتن خلوت كردم تا همه تعليقه ها را به خاطر سپردم، و چنان شدم 

 »كه اگر بارديگر دچار راهزنان گردم از دانش اندوختهء خود بي نصيب نمانم.
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ابي رفت و در آنجا با امام الحرمين  نيشابورهجري قمري به  470غزالي در سال 
هجري قمري بود، مالزمش بود.  478تا وفاتش كه در سال  آشنا شد و المعالي الجويني

هم  فلسفهو  منطق، جدل، اختالف مذاهبتحصيالت غزالي تنها فقه نبود، او در علم 
دانش اندوخت تا آنجا كه بر همه اقران خود تفوق يافت. در ميان چند تن شاگردان 

بر همه تقدم يافت و امام  ،آن دوره بودند ابوالمعالي جويني كه همگي از علماء و فضالي
 .باليد خود ميه داشتن چنين شاگردي به الحرمين ب

الملك خواجه نظاماز وفات استادش الجويني، اما محمد غزالي به قصد ديدار  پس
از نيشابور بيرون آمد. وي نظام  آلب ارسالنپسر  يملكشاه سلجوق، وزير سلطان طوسي

نظام الملك را از غزالي كه هم شهريش نيز بود  .الملك را در لشكرگاهش مالقات نمود
كرد و بر ديگرانش مقدم داشت و غزالي مدت شش ماه در كنف خوش آمد، اكرامش 

  حمايت او زيست. 
و توجه به امور آن مأمور كرد. غزالي در سال  بغداد نظاميهسپس او را به تدريس در 

هجري وارد بغداد شد و با موفقيت زياد به كار پرداخت و سخت مورد توجه و اقبال  483
حلقه درس او هر روز گسترش بيشتر يافت و فتواهاي شرعي او  .دانش پژوهان گرديد

دور و نزديك را بگرفت. محمد غزالي در بغداد  اشتهارش صيتمشهورتر شد. تا آنجا كه 
گون چون هاي گوناو رد بر فرقه كالمو  فقهدر ضمن تدريس به تفكر و تأليف در 

  نيز مشغول بود. فالسفهو  اسماعيليه
هاي حياتش بود كه در معتقدات ديني و همه معارف رحله از نخستين مرحلهدر اين م 

طول نينجاميد و پس از ه حسي و عقلي خود به شك افتاد. ولي اين شك بيش از دوماه ب
هاي گوناگون پرداخت و در علم كالم استادي يافت و در آن علم آن به تحقيق در فرقه

كه از  فلسفه همت گماشت ولي بدون آن صاحب تأليف و تصنيف شد. آنگاه به تحصيل
هاي فلسفي پرداخت. غزالي وقت يها استادي استعانت جويد، خود به مطالعه كتاب
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هاي فلسفي اختصاص داده  فراغت از تصنيف و تدريس علوم شرعي را به مطالعه كتاب
  بود و اين كار سه سال مدت گرفت.

عليميه و اطالع از دقايق مذهب هاي ت چون از فلسفه فراغت يافت به مطالعه كتاب 
تهافت و  مقاصد الفالسفهايشان اشتغال جست. در اين مرحله از عمر بود كه به تأليف 

باشد و » يهفضايح الباطنيه و فضائل المستظهر«كه همان كتاب  المستهظرينو  الفالسفه
  .هاي فقهي و كالمي ديگر توفيق يافت برخي كتاب

س از آنكه در بغداد به اوج شوكت و شهرت رسيد، و در ميان خاص و عام مقامي برتر پ
اين راه نمي توان به آسايش و آرامش روحي رسيد. پس  از همه پيدا كرد، دريافت كه از

هء بي نام و نشان شد. به بهانه زيارت سرانجام دنباله روِ صوفيان وارست ،از ترديد بسيار
ها در حجاز  ي پرداخت و سالدبه جهانگر ،كعبه از بغداد بيرون رفت، چندي به گمنامي

و شام و فلسطين با خويشتنِ خويش به خلوت نشست تا داروي درد دروني خود را پيدا 
رفت و خويش را در آنجا مي قبه الصخرههر روز به مسجد  بيت المقدس دركند. 

  پرداخت.اري زائران ميزب و جارو كردن مسجد و خدمتگداشت و گاه به آمحبوس مي
به تاريخ اين گوشه نشيني نيز در پاسخ غزالي به نامه نظام الدين احمد چنين اشارت 

رسيدم، در سنه تسع و ثمانين و  –عليه السالم  –چون بر سر تربت خليل « رفته است:
ذر كردم: يكي آنكه از هيچ )، و امروز قريب پانزده سال است، سه نقمري 489اربعمائه (

سلطاني هيچ مالي قبول نكنم، ديگر آنكه به سالم هيچ سلطاني نروم، سوم آنكه مناظره 
  »نكنم. اگر دراين نذر نقض آورم، دل و وقت شوريده گردد...

خواست كه نمي به وطن كشيدش و با آن ،هاي كودكان سپس شوق ديدار و درخواست
به  و نيز خلوت گزيد تا دل را تصفيه كند طوسكرد. ولي در  طوسعزم  ،نجا بازگردده آب

هاي عيال و ضررهاي معاش از مقصد بازش هاي زمان و مهمحادثه .ذكر پرداخت
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اميد و غزالي در طول انجه زد. اين حال ده سال بهم مي بر داشت و آرامش خاطر او رامي
 .را تأليف كرد احياء علوم الدينهاي خود و به ويژه  اين مدت مشهورترين كتاب

 ر بازگشت به نيشابو
 نظاميههجري قمري از عزلت بيرون آمد و قصد نيشابور كرد. در  499غزالي در سال 

 اين شهر به تدريس مشغول شد. علت بازگشت او به نيشابور و تدريس در نظاميه، با آن
گذشت، فرمان  از تدريس اعراض كرده بود و از اين ماجرا ده سال مي بغدادكه در 

ورزيد، بيم جان زيرا اين اصرار به قدري شديد شده بود كه اگر استنكاف مي .پادشاه بود
 بركيارق سلجوقيزالي را فرا خوانده بود، محمد برادر خويش داشت. اما پادشاهي كه غ

هجري به پادشاهي رسيده بود و شايد از عوامل بازگشت به نظاميه  498بود كه در سال 
غزالي را به تدريس  ،وزير، پسر نظام الملك طوسي بود كه در بغداد لكفخرالمنيشابور، 

  واداشته بود.
توقف غزالي در نيشابور بيش از دو سال به طول نينجاميد، كه بار ديگر تدريس را ترك  

خود را به روي آشنا و بيگانه فروبست و با اينكه  عزلت گزيد. در خانه طوسگفت و در 
او را به تدريس خواند، غزالي از رفتن سرباز زد و عذر خواست و همچنان  سلطان سنجر

شمسي،  490دي  3از دو سال در روز دوشنبه  پسكه  خود منزوي ماند، تا اين در خانه
درود زندگي گفت و ه سالگي ب 55هجري قمري و در سن  505االخر سال جمادي  14
 .خاك سپرده شده ب طوس طابراندر 

 فلسفه غزالي 
يي و نفي فلسفه غزالي از جمله افرادي بود كه به دوري مسلمين از تعقل و خردگرا

دانست، اما تاثير زيادي گذاشت. وي علي رغم اينكه ماهيت فلسفه را دچار مشكل نمي
 .ضعف ايمان مسلمانان دانست پرداخت به آن را مايه
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مشربان در  ارسطوييترين نقد و رد آراي  كتاب مشهور تهافت الفالسفه كه شايد مهم
اسلوب و شيوه منطقي  .اي فلسفي و نقادانه نگاشتتاريخ فلسفه باشد را غزالي به شيوه

شود. امروز فلسفه نقادي ناميده مي ،كار برده اي كه غزالي در نگارش آن كتاب ب
ذاتاً فلسفي هستند و بعدها در فلسفه  ،استوارد نموده مشائيانايرادهايي كه غزالي بر 

به شرح و  كانتو  هيوم، دكارتهمگي از سوي فيلسوفان بزرگي چون  ،مغرب زمين
  اند. تفصيل بسيار طرح شده

هاي حسي، ، عدم اعتماد به يافتهاستقراءنفي عليت، اعتباري بودن اخالق، حمله به 
اي منطقي و عقلي طرح ها را به شيوه آن ،كه غزالي در اين كتاب غيرهحجيت عقل و

انگيزه  خود مايه و ،جديدقرون شوند كه در نموده، همگي مسائلي فلسفي محسوب مي
 .اندهاي جديد فلسفي شده آمدن مكتب دپدي

  آغاز عرفان غزالي
به برادرش احمد  ،كه وارد سير و سلوك عارفان شود از آن پيشامام محمد غزالي 

از اهميت نماز جماعت گفت و پرسيد كه چرا شما به   ،غزالي كه از عارفان زمان بود
 مسجد نميائي و پشت سر من نماز نميخواني ؟

  : اگر امام نماز را صحيح بخواند چرا نيايم ؟ احمد غزالي گفت 
هاي دور مي آيند تا پشت سر من نماز بخوانند و به  مردم از راه :امام محمد غزالي گفت

  گوئي ؟ گونه مي فيض نايل شوند و حال تو اين
روز با يارانش در مسجد حاضر شدند و پشت سر برادر نماز خواندند و  احمد غزالي آن
احمد غزالي در گوشه اي از مسجد با ارادتمندان خود نماز را تجديد   ،ازپس از اتمام نم

  چرا نماز را تجديد نموديد ؟ :ياران امام محمد غزالي حيرت زده سوال فرمودند .نمودند



  ردپاي تاريخ برتارك ايران زمين                                                                 

٢٧٧ 

 

جا كه امام در فكر آب دادن  نآاحمد غزالي پاسخ داد: ما بنا به شرط عمل كرديم و تا 
گونه  شان درست بود و پس از ان ديگر صحيح نبود و ايننماز  ،ها نيفتاده بودند به اسب

  تجديد كرديم.
  در حيرت فرو رفت و گفت: او اين مطلب را به امام محمد غزالي گفتند و

سبحان اهللا !!!!! خداوند را بندگاني مقرب هست كه ايشان جاسوس قلوب مردمانند و از 
ها هويدا و روشن  يشان بر آنباشند و ضمائر ا ها مطلع مي فكر و قلوب انسان، اسرار
ها  خاطرم افتاد كه خادم به اسبه گويد كه مرا در اثناي نماز ب برادرم درست مي .است

  هاي عرفاني در امام محمد غزالي ايجاد شد. آب نداده و........ از آن پس انگيزه گرايش
 آثار

تأليف و تصنيف  ،در ميان متفكران اسالمي، هيچ يك به اندازه ابي حامد محمد الغزالي
هايش را شمار كردند و بر روزهاي عمرش تقسيم نمودند، هر است. گويند تأليفنكرده

 روز چهار جزوه شد و ترديدي در آن نيست كه بسياري از اين آثار كه اسامي بيشتر آن
است، منسوب به آمده سهرورديتا  رودكيهاي فكري اسالمي از  در تاريخ نهضت ،ها

  اوست.
شش برابر رقمي  ،اندهايي كه در طول زمان به وي نسبت داده گويند تعداد كتابمي 

بدان «است: اي به سنجر ياد آور شدهخود وي دو سال پيش از مرگش در نامه است كه
و همين موضوع كار پژوهش را بر اهل » كه اين داعي در علوم ديني هفتاد كتاب كرد...

از جمله خاورشناسان و دانشمنداني كه در مورد  .استتا حدي دشوار نموده ،تحقيق
، لويي ماسينيونن گشه، مك دونالد، گلدزيهر، توامي ،اندتاليفات غزالي تحقيق كرده

را نام  عبدالرحمن بدوياسين پالسيسوس، مونتگمري وات، موريس بوژير، ميشل آالر، و 
  برد. 
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دكتر عبدالرحمن بدوي دانشمند مصري، با ياري گرفتن از مجموعه تاليفات 
از خود، كتاب نفيس مؤلفات الغزالي را به نگارش در آورده كه در سال  پيشخاورشناسان 

كتاب اصلي و منسوب ياد شده به مؤلف،  457از است. در اين كتاب چاپ شده 1960
است. ها را بي ترديد متعلق به غزالي دانسته و در صحت بقيه ترديد نموده تاي آن 72

 است. تاريخي در پنج مرحله تنظيم نمودهكتاب يا رساله را بدوي به ترتيب  72اين 
نج اثر نفيس و زيبا هاي خود را به عربي نوشت و تنها پ عمدتاً كتاب ،امام محمد غزالي

جا مانده، كه از لحاظ لطافت و سالست نثر و از لحاظ ه دري ب -از وي به زبان پارسي
افزون روند.  ي به شمار ميپارسترين آثار  سبك بيان نغز، ساده و روان از جمله پرارزش

اين پنج اثر (كيمياي سعادت، نصيحة الملوك، زاد آخرت، پندنامه و نصيحت نامه بر 
است كه توسط  موجود ي امام غزاليپارسبه اي فرزند)، مجموعه اي از مكاتب  مشهور

» فضائل االنام من رسائل حجة االسالم«يكي از شاگردان ويا اوالدگان وي تحت عنوان 
  جمع آوري و نوشته شده است.
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 سهروردي-25-2

 متولد زنجان قيداراز  سهرورددر دهكده  قمري) 587تا  549(الدين سهرورديشهاب
مجدالدين نزد  ،بود اصول فقهو  منطق، حكمتشد. وي تحصيالت مقدماتي را كه شامل 

ه آموخت و در علوم حكمي و فلسفي سرآمد شد و ب مراغهدر  فخر رازياستادِ  جيلي
از  پسسهروردي  .قوت ذكا، وحدت ذهن و نيك انديشي بر بسياري از علوم اطالع يافت

ترين مركز علمي و فكري در سرتاسر ايران بود، رفت ، كه در آن زمان مهماصفهانآن به 
ها به نهايت رسانيد. در گزارش ظهيرالدين قاريو تحصيالت صوري خود را در محضر 

ترين مخالفان فلسفه ، كه از بزرگالدين رازيفخردرسان وي، معروف است كه يكي از هم
 تلويحاتاي از كتاب سخهاز مرگ سهروردي، ن پساز آن زمان و  پسبود، چون چندي 

 .وي را به او دادند آن را بوسيد و به يادِ همدرس قديمش در مراغه اشك ريخت
پرداخت و از بسياري  ايرانسهروردي پس از پايان تحصيالت رسمي، به سفر در داخل 

در واقع، در همين دوره بود كه سهروردي شيفته راه تصوف  ديدن كرد. تصوفاز مشايخ 
ش را هاي درازي را به اعتكاف و عبادت و تفكر گذراند. او همچنين سفرهايگشت و دوره

در  شامآيد، مناظر ها برميگسترش داد و به آناتولي و شامات رسيد، و چنانچه از گزارش
رفت و  حلببه  دمشقرا بسيار مجذوب خود نمود. در يكي از سفرها از  كنوني او سوريه

هاي جنگسردار معروف مسلمانان در ( صالح الدين ايوبيپسر  ملك ظاهردر آنجا با 
   ديدار كرد. ي)صليب

دان داشت، مجذوب اين و دانشمن صوفيانملك ظاهر كه محبت شديدي نسبت به 
حكيم جوان شد و از وي خواست كه در دربار وي در حلب ماندگار شود. سهروردي نيز 
كه عشق شديدي نسبت به مناظر آن ديار داشت، شادمانه پيشنهاد ملك ظاهر را 

در همين شهر حلب بود كه وي كار بزرگ خويش يعني،  پذيرفت و در دربار او ماند.
 .را به پايان برد حكمةاالشراق
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هاي بي پرده و بي احتياط بودن وي در بيان معتقدات باطني در برابر اما سخن گفتن
شد كه با هر كس بحث كند، بر سبب آن مي ،همگان و زيركي و هوشمندي فراوان وي

و تصوف، از عواملي بود كه دشمنان  فلسفهاستادي وي در  همچنين .وي پيروز شود
به  آن ها سرانجام. براي سهروردي فراهم آورد قشرياز ميان علماي  فراواني مخصوصاً

گويد، از ملك ظاهر خواستند كه او را مي اصول دينآن كه وي سخناني برخالف  بهانه
 صالح الدين ايوبيها خودداري كرد، به به قتل برساند و چون وي از اجابت خواسته آن

 مباحخون او را  حلبمتهم كردند و علماي  الحادشكايت بردند. متعصبان او را به 
 .شمردند
كه به تازگي سوريه را از دست صليبيون بيرون آورده بود و براي حفظ  الدينصالح

اعتبار خود به تاييد علماي دين احتياج داشت، ناچار در برابر درخواست ايشان تسليم 
 5و ناگزير سهروردي را در  داد تحت فشار قرار ر راملك ظاهن دليل، پسرش به همي.شد

هجري قمري به زندان افكند و شيخ همان جا از دنيا رفت. وي در هنگام  587رجب 
. سال داشت و مزار ايشان در مسجد امام سهرودي شهر حلب مي باشد 38، درگذشت

فات وي معلوم نيست. البته مشهور آن است كه سهروردي به دليل علت مستقيم و
 در ايران برگزار مي شود.بزرگداشت ايشان  د،مردا8هر ساله در .گرسنگي از دنيا رفت

چنانكه در عين كناره گيري از خلق و  ،رفتار سهروردي خالي از غرابت نبوده است
د اگر اين ميل در او نبود خلوت گزيني، اهل بحث و مناظره و جدل بوده است و شاي

ناگزير از افشاي سر ربوبيت نمي شد و تعصب قشريان را بر نمي انگيخت و جان خويش 
  بر سر اين كار نمي نهاد. 

 اشراق 
ش درگذشتاز  پسوجود آورد كه ه برا  اشراقسهروردي كسي است كه مكتب فلسفي 

سهروردي  .وسعت يافت. او نظريه خود را در اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم ارائه كرد
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 ناميده حكمت اشراقفلسفه اش را  ،اند. او خودجهان اسالم لقب داده افالطونيانرا رهبر 
فلسفه خاص افالطوني  ،بود كه به معناي درخشندگي و برآمدن آفتاب است. اما اين تفكر

پيام رسان س(هرمو  زرتشتو  نوافالطونيانو  ارسطوو  افالطوننيست و در آن آراي 
صريان آن ها در ديدگاه م سخن گوي ايزدان و نگاه بان آثارت (تحواسطوره  و )ايزدان

 .مسلمان در هم آميخته است صوفيانو آراي نخستين  باستان)
هم فلسفه هست و هم نيست. فلسفه است از اين جهت كه به عقل  ،مكتب سهروردي

و  كشفاست از اين نظر كه  عرفانو داندعقل را تنها مرجع شناخت نمياعتقاد دارد، اما 
  . شناسدرا شريف ترين و بلندمرتبه ترين مرحله شناخت مي اشراقو  شهود

كند. بر و از كليات و مثل افالطون دفاع مي مي تازد ابن سينااو به سختي بر 
موجود، وجود  يگيرد كه چرا اظهار داشته كه در هر شوجودشناسي ابن سينا ايراد مي

امري حقيقي است و ماهيت امري اعتباري و براي تحقق محتاج وجود است. در حالي كه 
 .طبق حكمت اشراق، ماهيت امري حقيقي است و وجود امري اعتباري

نام داده است. همان حقيقت الهي كه درجه » نوراالنوار«خود را  وجودشناسيدي سهرور
تعريف  توان با كمك چيز ديگر و نسبت به آنكند. نور را نميروشني آن چشم را كور مي

  .شوند و طبعا بايد با نور تعريف شوندكرد، زيرا تمام اشيا با نور آشكار مي
همان وجود مطلق است و تمام موجودات، وجود خود را از اين » نور مطلق«نوراالنوار يا  

منبع كسب كرده اند و جهان هستي چيزي جز مراتب و درجات گوناگون روشنايي و 
لسله مراتب موجودات بستگي به درجه نزديكي آن ها با تاريكي نيست. به همين دليل س

و نوري كه از نوراالنوار به آن ها » اشراق«دارد، يعني به ميزان درجه » نوراالنوار«
  .رسدمي
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 آثار 
ي و عربي شهاب الدين يحيي سهروردي با استفاده از فهرست پارسفهرست كامل آثار 

و مقايسه آن با فهرست  ايشان است ترين شارحان آثاريكي از مهم الدين شهروزيشمس
 :استآمده ذيلشرح ه در دائرةالمعارف اسالميه ب ( شرق شناس مشهور آلماني)ريتر

 المشارع و المطارحات، در منطق، طبيعيات، الهيات .1
 حاتالتلوي .2
بخش دوم در  و ، در سه مقاله در منطقاولحكمةاالشراق، در دو بخش. بخش  .3

باشد و مذهب و ترين تأليف سهروردي ميالهيات در پنج مقاله. اين كتاب مهم
 . نمايد خوبي روشن ميه مسلك فلسفي او را ب

اللمحات، كتاب مختصر و كوچكي در سه فن از حكمت، يعني: طبيعيات، الهيات  .4
  و منطق

 هاي حكمت و اصطالحات فلسفه االلواح المعاديه، در دانش .5
هاي فلسفي الهياكل النوريه يا هياكل النور. اين كتاب مشتمل بر آراء و نظريه .6

آن را به زبان عربي نگاشته و  اولباشد، بر مسلك و ذوق اشراقي. سهروردي مي
 .استسپس خود آن را به پارسي ترجمه كرده

ري است كه سهروردي خود آن را به منزله ذيل يا المقاومات، رساله مختص .7
 .استملحقات التلويحات قرار داده

هاي سهروردي يك از نويسندگاني كه آثار و تأليف الرمز المومي(رمز مومي) هيچ .8
اند، جز شهروزي كه آن را در فهرست اند، از اين كتاب نامي نبردهرا ياد كرده

 .استسهروردي آورده
اين كتاب به زبان پارسي است و كسي جز شهرزوري از آن ياد المبدء والمعاد.  .9

 .استنكرده
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بستان القلوب، كتاب مختصري است در حكمت، سهروردي آن را براي گروهي  .10
 .استاز ياران و پيروان مكتب خود به زبان پارسي در اصفهان نگاشته

 .استاالنوار، اين كتاب را شهرزوري ياد كرده، ولي ريتر از آن نام نبرده .11
  استطوراق االنوار، اين كتاب را شهرزوري ياد كرده، ولي ريتر از آن نام نبرده .12
التنقيحات في االصول، اين كتاب در فهرست شهرزوري آمده ولي ريتر از قلم  .13

 .استانداخته
كلمةالتصوف. شهرزوري اين كتاب را با اين نام در فهرست خود آورده، و ريتر  .14

 . استيه) ياد كردهنام (مقامات الصوفه را ب آن
  البارقات االلهية .15
  النفحات المساوية .16
 لوامع االنوار .17
 الرقم القدسي .18
 اعتقاد الحكما .19
 كتاب الصبر .20
ه را ب است، ولي ريتر آنرسالة العشق، شهرزوري اين كتاب را بدين نام آورده .21

 .ي استپارساست. اين كتاب به زبان ياد كرده» مونس العشاق«نام 
را ياد  ي است. شهرزوري آنپارس، اين رساله به زبان رساله در حالة طفوليت .22

 .استرا نياورده كرده و ريتر آن
رساله روزي با جماعت صوفيان، اين رساله نيز به زبان پارسي است. در فهرست  .23

 .شودشهرزوري آمده و از ريتر ديده نمي
و در  در فهرست شهرروزي آمدهو رساله عقل، اين نيز به زبان پارسي است  .24

 .شودست ريتر ديده نميفهر
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  .اين رساله هم به زبان پارسي است آواز پر جبرئيل رسالهشرح  .25
پارسي است، سهروردي در آن به  رساله پرتو نامه، مختصري در حكمت به زبان .26

  .استشرح بعضي اصطالحات فلسفي پرداخته
ي است رمزي كه سهروردي آن را به زبان پارسي يهارساله لغت موران، داستان .27

 .استنگاشته
را  است، اما ريتر آنرساله غربةالغربية، شهرزوري اين را به همين نام ياد كرده .28

ستاني است كه سهروردي آن را به رمز به است. دابنام (الغربةالغربية) آورده
عربي نگاشته و در نگارش آن از رساله (حي بن يقطان) اين سينا مايه گرفته و 

  .استيا بر آن منوال نگاشته
 .رساله صفير سيمرغ كه به پارسي است .29
را  رسالةالطير، شهرزوري نام اين رساله را چنين نگاشته ولي ريتر نام آن .30

است. اين رساله ترجمه پارسي رسالةالطير ابن سينا  وشته(ترجمه رساله طير) ن
  .استباشد كه سهروردي خود نگاشتهمي

اين رساله را » من كتاب اهللا و خبر عن رسول اهللا«رساله تفسير آيات  .31
 .استشهرزوري ياد كرده و ريتر از آن نام نبرده

در فهرست همين نام ه التسبيحات و دعوات الكواكب. شهرزوري اين كتاب را ب .32
است. ريتر مجموعه  خود آورده، اما در فهرست ريتر كتابي بدين نام نيامده

هاي سهروردي را كه در اين نوع بوده، يكجا تحت ها و نوشتهها و نوشتهرساله
است و احتمال داده عنوان (الواردات و التقديسات) در فهرست خود آورده

 .وعه مزبور باشدشود كه كتاب التسبيحات.... نيز جزء مجممي
 .استادعية متفرقه در فهرست شهرزوري آمده .33
 .استالدعوة الشمسية شهرزوري از اين كتاب ياد كرده .34
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است، اما خودش السراج الوهاج. شهرزوري اين كتاب را در فهرست خود آورده .35
 :گويداست، زيرا ميدرباره صحت نسبت اين كتاب به سهروردي ترديد نموده

 .اين كتاب از او نباشددرست تر آنست كه 
الواردات االلهية بتحيرات الكواكب و تسبيحاتها اين كتاب تنها در فهرست  .36

 .استشهرزوري آمده
 .استمكاتبات الي الملوك و المشايخ، اين را نيز شهرزوري نام برده .37
ها  هاي ويژه آن ها را شهرزوري نام برده، اما نام كتاب في السيمياء. اين كتاب .38

 .باشدها به سهروردي منسوب مي است اين كتابرده و نوشتهرا تعيين نك
) در فهرست خود ياد كرده كه 5االلواح، اين كتاب را شهرزوري يك بار (شماره  .39

است كه به زبان پارسي به زبان عربي است و اكنون بار دوم در اينجا آورده
ان است. سهروردي خود اين كتاب را به هر دو زبان نگاشته، يا به يك زب

 .استنگاشته و سپس به زبان ديگر ترجمه كرده
 .استتسبيحات العقول و النفوس والعناصر تنها در فهرست شهرزوري آمده .40
نام (هياكل النور) ه بار ب الهياكل اين كتاب را شهرزوري در فهرست خود يك .41

است گويد به زبان عربي است و بار ديگر به عنوان الهياكل آوردهياد كرده و مي
گويد به زبان پارسي است. اين را نيز سهروردي خود به هر دو زبان يو م

 .استپارسي و عربي نگاشته
 .استشرح االشاراتپارسي است. تنها در فهرست شهرزوري آمده .42
كشف الغطاء الخوان الصفا اين كتاب در فهرست ريتر آمده و در شهرزوري  .43

 .باشدمذكور نمي
اين كتاب نيز تنها در » رسالةاالبراج«، يا الكلمات الذوقيه و النكات الشوقيه .44

 .استفهرست ريتر آمده
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است. ريتر رساله (اين رساله عنوان ندارد) تنها در فهرست ريتر آمده .45
بحث شده، عبارت است از  آن هاي كه در اين رساله از يها است: موضوعنوشته

 جسم، حركت، ربوبية(الهي)معاد، وحي و الهام
شهرزوري اين را ياد نكرده، ولي در فهرست ريتر  مختصر كوچكي در حكمت: .46

گويد: سهروردي در اين رساله از فنون سه گانه حكمت يعني است و مي آمده
 .كندمنطق، طبيعيات و الهيات بحث مي

اند كه هاي كوتاه و بلند عربي از سهروردي نقل كردهشهرزوري و ريتر منظومه .47
 .باشدمي هاي فلسفي و اخالقي يا عرفاني در موضوع

 ها و كلمات قصار سروده
ي پارساست كه شيخ شهاب الدين يحيي سهروردي بر سبيل تفنن به شهرزوري نوشته

ي پارساشعار  زيادي از او به زبان عربي در دست است. اشعار نسبتاً است.گفتهنيز شعر مي
كوتاه او  در متن داستان هاي فلسفي آن هااو بيشتر قطعه و دوبيتي هستند كه برخي از 

  :ها از او مشهور استآمده اند. اين رباعي در تذكره

 خود را ز براي نيك و بد گم نكني
 

هان تا سر رشته خرد گم نكني

 هشدار كه راه خود به خود گم نكني
 

  رهرو توئي و راه توئي منزل تو

با پژوهش و  صفهانيا عقلگراي فيلسوف غالمحسين ابراهيمي دينان استاد امروزه
في بهتر سهروردي و حكمت اشراق با مجموعه اي از تاليفات در قالب كتاب و مقاله معر

در وصيت . مروج انديشه هاي اوست» شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي«مانند 
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وقتي خواستي قرآن بخواني، به گونه «آمده است:  ديناني استاد نامه سهروردي به نقل از
  .اي بخوان كه تو گويي فقط براي تو نازل شده نه كس ديگري

 خالصه حكمت اشراق 
سهروردي در ضمن تحصيل چنين استنباط كرد كه موجودات دنيا از نور به وجود آمده 

اشراق خواند و به همين جهت لقب شيخ تابد و آن تابش متقابل را و انوار به يكديگر مي
  .االشراق را يافت

نظريه فلسفي سهروردي اين بود كه هستي غير از نور چيزي نيست و هر چه در جهان 
باشد. منتها بعضي از نورها رقيق است و برخي آيد نور مياز اين به وجود مي پساست و 

 همان.ر داراي ذرات متراكم استاي ديگغليظ و برخي از انوار ذرات پراكنده دارد و پاره
 .سوي انوار قوي تابش دارده تابد نورهاي ضعيف هم بگونه كه نورهاي قوي بر ضعيف مي

گونه كه  همان ،تابدباشد و به ديگران ميانسان كه از موجودات جهان است از نور مي 
 ،شودابيده ميكه از انسان به ديگران نور ت مناسبت اينه تابد. بنورهاي ديگران به او مي
  .تواند به ديگران نور برساند و از نور سايرين روشن شودانسان فياض است و مي

گفت كه حكمت بر دو نوع است: حكمت لدني و حكمت العتيقه. حكمت سهروردي مي
ها و  ها و بابلي ها و ايراني همواره بوده و در قديم هندي كه العتيقه يعني حكمت قديم

حكمتي است كه  ها برخوردار بوده اند. اما حكمت لدني يونانياز آن  پسها و  مصري
شوند. اما در آغاز اين دو حكمت از يك مبدا سرچشمه خاصان از آن برخوردار مي تنها
حضرت از  را از اينكه مردم حكمت پس بود. (ع)حضرت ادريسگرفته و آن مي

ديگري  ايران و به عقيده او به دو شاخه شد كه يكي به سمت ،آموختند (ع)ادريس
 .اين دو شاخه وارد اسالم گرديد سپسطرف مصر و به
و از نخستين پيامبران است كه براي  (ع)از اجداد حضرت نوح  (ع)حضرت ادريس 

راهنمايي مردم خود بر انگيخته شد و اين منصب نبوت و مختصات آن و اسم اعظم و 
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تند و سرچشمه علم و دانش ونانيان او را هرمس مي گفي .مقام وصايت نصيب وي گرديد
كرد  دانستند. وي در حكمت خلقت و عظمت آسمان و زمين بسيار فكر مي و معرفت مي

 .و مردم را نيز به فكر و استدالل واميداشت
ها را  گفت كه بايد راهي را براي پرستش خدا پيدا كنيم. خداوند هم آن به مردم مي 

ادريس را به پيام آوري انتخاب كرد و  ها را قبول نمود و راهنمايي كرد و نيايش آن
هاي جداگانه اي دارد، مانند  ها نام هر يك از آنكه  چندين صحيفه براي او فرستاد

  .صحيفه حمد، صحيفه خلق، صحيفه رزق، صحيفه معرفت و غيره
خياط بود و به نقلي اولين كسي بود كه لباس دوخت و پوشيدزيرا تا آن زمان،  ايشان

وست بود. همچنين او اولين كسي بود كه قلم را براي نوشتن به دست لباس مردم از پ
 . گرفت و به دانش ستاره شناسي و حساب پرداخت

 منابع حكمت اشراق 
 قرآن و حديث - 1

ل در مقابل وحي نيست بلكه درطول وحي است. حمالت ، عقسهرورديدر رسايل 
 م وارد كرد.ضرباتي كاري بر پيكره جريان فلسفي در جهان اسال ،بر فلسفه مشاء غزالي

ايجاد بدبيني و ذهنيت منفي فزاينده نسبت به فلسفه در ميان  ،يكي از آثار اين حمالت
  دانستند. دينداران بود زيرا بسياري از آنان فلسفه را انديشه و تفكري بيگانه مي

 شد كه با مراجعه به آثار فلسفي مشائي در آن زمان، در آناين نگرش زماني تقويت مي
داني از آيات قرآن و حديث كه دو منبع اساسي معرفت ديني هستند ها اثر چن

ديدند. با توجه به اين مسئله، سهروردي براي حمايت از فلسفه، رسالتي را آغاز كرد نمي
كه طي آن كوشيد تا ميان فلسفه و عرفان و قرآن تا سر حد توان هماهنگي ايجاد كند و 

آورد، به ميان مي "اد قرآن و عرفان و برهاناتح"اگر پس از وي صدر المتالهين سخن از 
 .توان طراح و معمار اصلي اين انديشه را شيخ اشراق دانستبه واقع مي
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» اهللا نور السموات و االرض«به گفته محقق بزرگ فرانسوي نيكلسون، آيات قرآني مانند 
ي در بدون شك سهرورد .استاز منابعي است كه تأثير ويژه در فلسفه و عرفان داشته

 از آيات سوره نور تأثير پذيرفته ،ترين بحث فلسفه اوستبحث نورشناسي كه محوري
  :  است

ذات خويش، مجرد است و هر نور ه است بهر چه زنده» و اشرقت االرض بنور ربها«(
ذات خود و حق اول نوراالنوار است زيرا كه خود اعطا كننده حيات ه است ب مجردي زنده

ظاهر است به ذات خود و نمودار كننده و آفريننده جهان وجود  و بخشنده نور است.
 .)نوريت همه انوار ساريه فيض نور اوست» اهللا نور السموات و االرض: « است كه فرمود

شيخ اشراق همچنين در بحث مثل افالطوني از آيات و رواياتي كه درباره فرشتگان و 
سهروردي با استناد به آيه شريفه  است. نقش آنان در نظام آفرينش آمده بهره گرفته

حقيقت را امري واحد شمرده و آن را منسوب به خداوندي واحد » الحق من ربك«
يابد. داند: ((حقيقت، خورشيد واحدي است كه به جهت كثرت مظاهرش تكثر نميمي

هاي كثيري دارد و راههاي فراوان به آن منتهي است)) شيخ شهر واحدي است كه باب
  :  كندثبات تجرد نفس به آيات قرآن استناد ميشهيد در ا

((و الدليل علي انه ليس في عالم االجسام و ليس بجسم و ال جسماني من الكتاب و  
و هذا يدل علي انه ليس » في مقعد صدق عند مليك مقتدر: « و اما االيات ،السنه و االثر

ترجمه: و دليل بر (   ))....بجسم و ال جسماني، اذ ال يتصور في حق االجسام هذه الصفات
اين كه نفس، در عالم اجسام نيست و جسم و جسماني نيست، از كتاب و سنت است. و 

و اين، دليل است بر آن كه نفس، » در جايگاه صدق، نزد فرمانرواي قدرتمند.«اما آيات: 
  .)جسم و جسماني نيست، چرا كه درباره اجسام، اين چنين صفاتي تصور نمي شود
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 و تصوف  عرفان- 2
يكي از وجوه اساسي تمايز حكمت اشراق از حكمت مشاء رابطه ماهوي آن با نور و 

ابو يزيد  ،مسايل و حقايق عرفاني است. ذوالنون مصري، سهل بن عبد اهللا تستري
از جمله عارفاني هستند كه  ابوسعيد ابي الخيرو  حسين بن منصور حالجي، بسطام

  .استها تأثير پذيرفته سهروردي از آن
 حكمت الهي يونان - 3

شيفته  ،اي داشتندسهرودي برخالف فيلسوفان پيشين كه تنها به ارسطو توجه ويژه
ث و امپدكلوس و به ويژه افالطون بود، تا حدي كه افالطون را پيشواي حكماي فيثاغور

 .دانداشراق مي
 حكمت مشاء -4

است. سهروردي با گردآوري بدون شك اين حكمت مشائي بود كه مقدمه اشراق شده
گونه از آرا مشاء را در حكمت اشراق  آثار مشائين به خصوص ابن سينا توانست اين

  .استفاده كند
 حكمت ايران باستان - 5

،  )شيخ اشراق دلبستگي خاصي به حكماي فارس از قبيل جاماسف (جاماسب
است. در رساله كلمه التصوف، خود را احياگر شت و بوذرجمهر داشتهتفرشاوشتر، زر

: ((و كانت في الفرس امه يهدون بالحق و به  شماردانديشه نوري حكماي فارس مي
ه بالمجوس قد احيينا حكمتهم النوريه الشريفه ... في يعدلون حكماء فضالء غير مشب

ي زبانان پارسدر ميان : يعني(الكتاب المسمي بحكمه االشراق و ما سبقت الي مثله)) 
حكيمان و  ،ورزيدندكردند و به آن عدالت ميگروهي بودند كه به حق هدايت مي

الشراق خود حكمت دانشوراني كه هيچ شباهتي با مجوس نداشتند. ما در كتاب حكمه ا
 .)استها را احيا كرديم و هيچ كس همانند من چنين كاري را نكردهنوريه آن
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  فخر رازيامام -2- 26

 606تا 544(ابوعبداهللا محمد بن عمر بن حسين بن حسن تَيْميِّ بَكْريِّ طبرستاني رازي
لقبش فخرالدين است و به امام رازي يا امام فخر رازي نيز  شد. تولدم ريدر  قمري)

، اصول و علوم ادبي عصر خود فقه، كالم، تاريخ، نقليو  علوم عقليشهرت دارد. او بر 
رد استقبال قرار گرفت و به هايش در دوران حياتش بسيار مو تسلط كامل داشت. كتاب

پدرش ضياءالدين عمر بن حسين  شد.ها استفاده مي درسي از آن هاي باعنوان كت
 .سفر كرده بودندبه ري  طبرستانعرفان بود كه از  رازي آملي خود از بزرگان علم و

در مجمع درسي اش  بوده و هرات ترين دوره زندگي امام فخر رازي در شهربرجسته
كردند و حتي در هنگام سواري نيز بيش از بيشتر از دو هزار نفر دانشمند شركت مي

وي  كردند.شاگردانش براي بهره بردن از دانشش او را همراهي مي ا وسيصد نفر از فقه
در اصول و كالم مذهب اشعري و در فروع و فقه مذهب شافعي داشت. براي فراگير علم و 
تدريس و تقرير خطابه هاي علمي به شهرهاي بزرگ و مراكز علمي از جمله خوارزم سفر 

   كرد.
ماوراء افتاد و سرانجام از آنجا اخراج شد. بعدا به  در آنجا با معتزله به بحث و مجادله 

د گر با فقها و علما مناظراتي كريو چندين شهر د خجند، سمرقند، بخاراو شهرهاي  النهر
گاهي هم در  .كس ياراي جر و بحث و مناظره با او نبود و بر همه فائق آمد و هيچ

مباحثه تند مي شد و بدگويي مي كرد. او سخنراني ماهر و مورد احترام فوق العاده 
  پادشاهان و حكام زمان خودش بود. 

بود در علوم فقه، تفسير، كالم، فلسفه، طب و رياضيات متبحر  و ثروت زيادي داشتوي 
و در تمام اين زمينه ها تاليفاتي دارد كه تاليفاتش نيز مثل خودش، شهرت و اهميت 
زيادي پيدا كرد و در سراسر ممالك اسالمي مورد بحث و تحقيق قرار گرفت. امام فخر 

محمد رازي، در اواخر زندگيش در هرات ساكن بود. در آن زمان، هرات نيز در تصرف 
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هاي در كتاب» تقسيم«و » سبر«وي نخستين كسي بود كه از شيوه  بود. خوارزمشاه
شكافت، مي نظيرياي را با موشكافي كمبه اين معني كه هر مساله .خويش استفاده كرد

كرد و از همه زوايا و وجوه به آن ترين اجزاي سازنده آن تجزيه مي آن را به كوچك
 .نگريستمي

كوشيد كه تحت تأثير هيچ مكتبي قرار و مي امام فخر ذهني آزاد و مستقل داشت
شرح نوشت و هم بر سقط الزند ابو العالء  )ع(بر نهج البالغه علي بن ابيطالب  هم نگيرد.

 .پيرو مذهب اشعري و در فقه پيرو امام شافعي بود با اين همه در كالم ي.معر
 وفات و آرامگاه 

در  هراتهجري قمري در شهر  606سال  عيد فطرامام فخر رازي در روز شنبه، 
 گويند بهبود و برخي مي خوارزمشاهيانگذشت. او بسيار مورد عالقه و احترام دولت 

مرقدش  .به خاطر حسادت به موقعيتش او را مسموم نمودند كراميه فرقهمين سبب ه
واقع بوده و  هراتو در سمت غربي متوسط جاده خيابان  هراتدر شمال غرب شهر 

ها به افغانستان،  هاي اخير و هجوم روسباشد. در طول جنگزيارتگاه خاص و عام مي
 .استمقبره امام فخر رازي ويران گرديده اما در اين اواخر مختصر بازسازي گرديده

 آثار 
ها عبارتند  ترين آن دارد كه برخي از مهم عقليو  علوم نقليفخر رازي آثار بسياري در 

 :از
 .ستموسوم ا» مفاتيح الغيب«كه به  تفسير كبير .1
است. او  كالمياالربعين في اصول الدين، اين كتاب داراي چهار مسئله از مسائل  .2

 .اين كتاب را براي پسرش محمد تاليف نمود
است و در نوشته شده سيف الدين ملك عادلاساس التقديس، اين كتاب براي  .3

 .استمنتشر شده قاهره
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است اين كتاب را در چهار  خواستهامام فخر رازي مياسرارالتنزيل و انوارالتاويل،  .4
از پايان مبحث اول در  پسو مناجات بنويسد. ولي  اخالق، فروع، اصول مبحت
  .گذشت

 اسرارالنجوم .5
  .استانتقاد نموده بوعلي سيناح االشارات، در اين كتاب از االنارات في شر .6
 البيان و البرهان .7
 اي در مورد كالمتحصيل الحق، رساله .8
 تعجيزالفالسفه .9

 المسائل تهذيب الداليل و عيون .10
 زبده العالم في الكالم .11
 شرح قانون ابن سينا .12
 نهج البالغهشرح  .13
 الشجرة المباركة .14
 حفظ البدن .15
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 يطوس خواجه نصيرالدين-27-2
   672تا  598(ي مشهور به خواجه نصيرالدينطوسابو جعفر محمد بن محمد بن حسن 

ي، استاد البشر و طوسو به القابي چون نصرالدين، محقق ا ولد شد. مت طوسدر  )قمري
ي و روز طوسروز بزرگداشت خواجه نصير  ،روز پنج اسفند در ايران .شهرت دارد خواجه

  .استگذاري شدهمهندس نام
از  شيخ وجيه الدين، پدر خواجه كه به همراه خانواده براي زيارت امام هشتم شيعيان

شود و پس از زيارت، در هنگام بازگشت به علت بيماري به مشهد عازم مي  ساوهجهرود  
و پس از چندي به  گزيندمسكن مي طوسهاي شهر همسرش، در يكي از محله

بر اقامة نماز جماعت در مسجد، به تدريس در مدرسه  افزون ،درخواست اهالي محل
نجا در پانزدهم جمادي ي در ايام اقامت پدر در آطوسگردد. خواجه علميّه مشغول مي

  .ناميد االول سال متولد گرديد. و پدرش با تفأل به قرآن كريم او را محمد
سپري شد. وي در اين ايام پس از  طوسي در شهر طوسايام كودكي و نوجواني خواجه 

ي، معاني و بيان و حديث را نزد پارسخواندن و نوشتن، قرائت قرآن، قواعد زبان عربي و 
نورالدين علي بن محمد «اش ت. پس از آن به توصيه پدر، نزد داييپدر خويش آموخ

كه از دانشمندان نامور در رياضيات، حكمت و منطق بود، به فراگيري آن علوم » شيعي
  پرداخت.

كه از دانشوران نامي در » كمال الدين محمد حاسب«سپس با راهنمايي پدر در محضر 
چند ماهي نگذشته بود كه استاد قصد سفر  اما هنوز .رياضيات بود، به تحصيل پرداخت

دانستم به او (خواجه نصير) اند كه وي به پدر او چنين گفت: من آنچه ميكرد و آورده
 .دانمكند كه گاه پاسخش را نميهايي مي آموختم و اكنون سؤال

أي در علوم كه تبحر ويژه» نصيرالدين عبداهللا بن حمزه«پس از چندي دايي پدرش 
آمد و خواجه در نزد او به كسب علوم پرداخت.  طوسايه و حديث داشت، به رجال، در
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گرچه او موفق به فراگيري مطالب جديدي از استاد نشد، اما هوش و استعداد وافرش 
أي كه به او توصيه كرد تا به منظور شگفتي و تعجب استاد را برانگيخت به گونه

و به دست استادش  طوسد. او در شهر هاي علمي بيشتر به نيشابور مهاجرت كناستفاده
لباس عالمان دين را بر تن كرد و از آن پس به لقب » نصير الدين عبداهللا بن حمزه«
 .از سوي استاد مفتخر شد» نصيرالدين«

خواجه سپس به نيشابور پاي نهاد و به توصيه دايي پدر به مدرسه سراجيه رفت و مدت 
ادان بزرگ درس خارج فقه و اصول در آن يك سال نزد سراج الدين قمري كه از است

از  (مدرسه بود، به تحصيل پرداخت. سپس در محضر استاد فريدالدين داماد نيشابوري 
  را فرا گرفت. » اشارات ابن سينا«كتاب ) شاگردان امام فخر رازي

پس از مباحثات علمي متعدد فريد الدين با خواجه، عالقه و استعداد فوق العادة خواجه 
به دانش اندوزي نمايان شد و فريدالدين او را به يكي ديگر از شاگردان فخر رازي نسبت 

قطب «را نزد  ابن سينا قانون ي توانست كتابطوسمعرفي كرد و بدين ترتيب نصيرالدين 
از  يادشده در باال،هاي  بر كتاب افزونبه خوبي بياموزد. وي » الدين مصري شافعي

 .مند شدنيز بهره نيشابوري عطار يعني محضر عارف معروف آن ديار
صاحب علوم ارزشمندي گشته و همواره به دنبال كسب علوم و  ،خواجه كه در آن حال

فنون بيشتر بود، او پس از تحصيل در نزد دانشمندان نيشابور به ري شتافت و با دانشور 
بزرگي به نام برهان الدين محمد بن محمد بن علي الحمداني قزويني آشنا گشت. او 

پس قصد سفر به اصفهان كرد امّا در بين راه، پس از آشنايي با ميثم بن علي ميثم س
بحراني به دعوت او و به منظور استفاده از درس خواجه ابوالسعادات اسعد بن عبدالقادر 

 .بن اسعد اصفهاني به شهر قم رو كرد
معين «حضر را از م» فقه«ي پس از قم به اصفهان و از آنجا به عراق رفت. او علم طوس

از شاگردان ابن ادريس حلي و ابن زهره حلبي فرا » الدين سالم بن بدران مصري مازني
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از استاد خود اجازة نقل روايت دريافت كرد. آن گونه كه  مريق 619گرفت. و در سال 
و عالمه نيز در مقابل، درس  آموخته فقه» عالمه حلي«خواجه مدت زماني از  ،اندنوشته

ساكن شهر موصل (عراق) از ديگر  كمال الدين موصلي. استآموخته حكمت نزد خواجه
ي طوسمحقق  ،دانشمنداني بود كه علم نجوم و رياضي به خواجه آموخت و بدين ترتيب

ها دوري از وطن و خانواده، قصد عزيمت  لپس از سا و دوران تحصيل را پشت سر نهاده
 .به خراسان كرد

ناصر الدين عبدالرحيم «خواجه نصيرالدين پس از چند ماه سكونت در قائن، به دعوت 
كه حاكم قلعه قهستان بود و نيز مردي فاضل و دوستدار فالسفه بود، به » بن ابي منصور

دانه و با احترام ويژه در آنجا همراه همسرش به قلعه اسماعيليان دعوت شد و مدتي آزا
تأليف ابن مسكويه را به  "طهارة االعراق"كتاب  ،زندگي كرد. او در مدت اقامت خود

  نهاد. » اخالق ناصري«ي ترجمه كرد و نام آن را پارسدرخواست ميزبانش به زبان 
ي نگاشت. پارسرا در موضوع علم هيئت، به زبان » رساله معينيه«وي در همين ايّام 

وي را بر  ،سازگاري اعتقادي خواجه با اسماعيليان و نيز ظلم و ستم آنان نسبت به مردمنا
 .اي به خليفة عباسي در بغداد بنويسدآن داشت تا براي كمك گرفتن، نامه

خبر شد و به دستور او خواجه نصير بازداشت  حاكم قلعه از ماجراي نامه با ،در اين ميان
واجه به قلعة الموت منتقل شد ولي حاكم قلعه كه از و زنداني گرديد. پس از چندي خ

با او رفتاري مناسب در پيش گرفت.  ،ي اطالع پيدا كرده بودطوسدانش محقق 
هاي اسماعيليه به سر برد امّا در اين دوران سال در قلعه 26ي حدود طوسنصيرالدين 

شارات ابن شرح ا«هاي متعددي از جمله  اي از تالش علمي باز ننشست و كتابلحظه
و چند كتاب و رسالة ديگر » اخالق ناصري«و » تولي و تبري«، »تحرير اقليدس«، »سينا

تولي وتبري از جمله آثاري است  و را تأليف كرد.كتاب روضه التسليم و مطلوب المومنين
  .كه به فرمان امام اسماعيلي در الموت نوشته است
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مود كاتب يا حسن صالح منشي از همكاران خواجه در الموت مي توان به حسن مح 
وي در طول روز  .بيرجندي اشاره كرد كه همراه خواجه از قهستان به الموت آمده بود

د و برداشت خويش را در اوقات نمومكتوب مي  ،آنچه را كه خواجه تدريس مي كرد
ديوان اشعار وي قائميات نام دارد. كه با همت  فراغت به صورت شعر بيان كرده است.

  كتوب و موسسه مطالعات اسماعيليه به چاپ رسيده است.ميراث م
بيشتر مطالب آن را در چنان وضع «نويسد: خواجه در پايان كتاب شرح اشارات مي 

ام كه سخت تر از آن ممكن نيست و بيشتر آن را در روزگار پريشاني فكر سختي نوشته
پشيماني و حسرت  نگاشتم كه هر جزئي از آن، ظرفي براي غصه و عذاب دردناك بود و

بزرگي همراه داشت و زماني بر من نگذشت كه از چشمانم اشك نريزد و دلم پريشان 
 .آمد كه دردهايم افزون نگردد و غمهايم دو چندان نشودنباشد و زماني پيش نمي

 ي و هالكوخان مغول طوسخواجه 
 ،انداختيحاكميت و قدرت سياسي مغوالن را به خطر م ،از آنجا كه وجود اسماعيليان

آنجا را فتح كرد. حاكم قلعه  ،با اعزام لشكري به قهستان مريق 651هالكوخان در سال 
بر تسليم كامل قلعه، از مغوالن اطاعت كرد و  افزونپس از مشورت با خواجه نصير، 

تاج و تخت اسماعيليان در ايران برچيده شد و  مري،ق 656چندي پس از آن در سال 
بزرگترين گام را در جلوگيري از جنگ و خونريزي و قتل عام  ،بدين سان خواجه نصير

هالكوخان . اي يافتاز اين رو نزد خان مغول احترام و موقعيت ويژه .مردم برداشت
ي بهره طوسهمچنين در فتح بغداد و كشتن آخرين خليفة عباسي، از نظرهاي خواجه 

 .گرفت
بر لهو و لعب، به  زونافمستعصم (آخرين خليفه عباسي) در دوران حكومت خود 

اي از شيعيان بغداد به دست پسرش (ابوبكر) به خاك و خونريزي مسلمانان پرداخت. عده
مقام علمي و ارزش فكري نصيرالدين  .خون كشيده شدند و اموالشان به غارت رفت
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نسبت به حفظ و و ي موجب شد تا هالكو، او را در شمار بزرگان خود دانستهطوس
خواجه كه  .كوشا باشد و او را در همه سفرها به همراه خويش داردحراست از جان وي 

از موقعيت استفاده كرد و خدمات  ،در آن ايام داراي مقام و صاحب نفوذ شده بود
 :عبارتند از آن هابسياري به فرهنگ اسالم و كشورهاي مسلمان روا داشت كه برخي از 

 ارزشمند هاي انجام كارهاي علمي و فرهنگي و نگارش كتاب .1
جلوگيري از به آتش كشيدن كتابخانة بزرگ حسن صباح در قلعة الموت به دست  .2

 مغوالن
نجات جان دانشمندان و علمايي همچون ابن ابي الحديد (شارح نهج البالغه) و  .3

رحمانه مورد غضب و خشم مغوالن قرار برادرش موفق الدوله و عطاملك جويني كه بي
 .گرفته بودند

حل شدن قوم مغول در فرهنگ و تمدن اسالمي به دست خواجه، به جذب و  .4
اسالم دين  مريق 694اي كه موجب شد مغوالن به اسالم روي آورند و از سال گونه

 .رسمي ايران قرار بگيرد
 كشورهاي مسلمان ساير جلوگيري از تهاجم آنان به .5
 از دانشمندان، با همكاري جمعي مريق 656تأسيس رصد خانة مراغه در سال  .6
 احداث و تجهيز كتابخانه بزرگ رصد خانه در مراغه .7

 شاگردان 
) او از دانشوران برزگ شيعه المه حلي(ع جمال الدين حسن بن يوسف مطهر حلي .1

هاي خواجه  هايي نيز بر كتاب ه آثار گران سنگي از خود به جاي نهاد. وي شرحبود ك
 .نگاشت

كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني. او حكيم، رياضيدان، متكلم و فقيه بود و  .2
عالمان بزرگي از محضرش استفاده كردند. وي گرچه در رشتة حكمت زانوي ادب و 
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مند شد. ن زد، از آن سو خواجه از درس فقه وي بهرهشاگردي در مقابل خواجه بر زمي
اين محقق بحريني شرح مفصلي بر نهج البالغه نوشته كه به شرح نهج البالغة ابن ميثم 

 .معروف است
او از شاگردان . الدين شيرازيقطب كازروني، معروف بهمحمود بن مسعود بن مصلح .3

وي در چهارده سالگي به جاي پدر نشست و در بيمارستان به طبابت  .استممتاز خواجه
را از محضر  پرداخت. سپس به شهرهاي مختلفي سفر كرد و علم هيئت و اشارات ابوعلي

هايي در شرح قانون ابن سينا و در  پرفيض خواجه نصير فرا گرفت. قطب الدين كتاب
 .استتفسير قرآن نوشته

او حنبلي مذهب و معروف به ابن الفَُوطي  ،كمال الدين عبدالرزاق شيباني بغدادي .4
يسان است. وي از تاريخ نوبود. اين دانشمند مدت زيادي در محضر خواجه علم آموخته

هاي معجم اآلداب، الحوادث الجامعه و تلخيص معجم  معروف قرن هفتم است و كتاب
 .االلقاب از آثار اوست

هايي سيد ركن الدين استرآبادي از شاگردان و همراهان خاص خواجه بوده و شرح .5
 بسياربر تواضع و بردباري، از احترامي  افزونهاي استاد خويش نوشته و  بر كتاب

 است. است. وي در تبريز به خاك سپرده شدهبودهبرخوردار 
 آثار 

بر پايه دو هدف اخالقي و علمي بنا نهاده شده بود. او در بيشتر  خواجهزندگي 
هاي دانش و فلسفه، تاليفات و رساالتي از خود به يادگار گذاشته كه بيشتر عربي زمينه

ترين آثار او به  از معروف .نداهاي وي به زبان پارسي بودهنوشته يك جهارمهستند، اما 
 ،كرد. وي در اخالق ناصري اشاره اخالق ناصري و اساس االقتباس به توانمي پارسي،

داند و مي سعادت مدنيو  سعادت بدني، سعادت نفسانيها را در رستگاري راستين انسان
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م دهد كه خواجه در مسائل مربوط به بهداشت جسماني و رواني هاين نكته نشان مي
  . استكارشناس بوده

علمي در موضوعات متفاوت به رشتة  خواجه نصير حدود يكصد و نود كتاب و رساله
او همچنين بسياري رسائل ابتكاري درباره حساب، هندسه و مثلثات . تحرير درآورد

اثري جامع درباره است.  "جوامع الحساب بالتخت و التراب"ها  ترين آن كه مهم نوشت
اين حساب از آن جهت بدين نام خوانده شده كه بر تخته اي  ،خاك محاسبه با تخت و

  خاك مي افشاندند و ارقام را با انگشت بر آن نقش مي كردند. 
هاي مثلثات ميالدي كتاب 16 قرندر  و است مثلثاتوي يكي از توسعه دهندگان علم 

  ند.او به زبان فرانسه ترجمه گرديد
 و سرانجام خواجهخانواده 

خواجه نصير سه پسر از خود به يادگار نهاد: صدرالدّين علي، فرزند بزرگ او كه همواره 
در كنار پدر و همگام با او بود و در فلسفه، نجوم و رياضي بهرة كافي داشت. دومين 

ن حسن نيز اهل دانش و فضيلت بود و در زمان حياتش اغلب به امور فرزندش اصيل الدي
سياسي مشغول بود. فرزند كوچك خواجه فخر الدين محمد بود كه رياست امور اوقاف در 

، فقيه، دانشمند، متكلمفيلسوف،  . سرانجام او كهكشورهاي اسالمي را به عهده داشت
در حرم كاظمين و پايين پاي عالي رتبه اي بود، در بغداد وفات كرد و  رياضيدان و منجم

  .مدفون شد كاظم(ع) و امام محمد تقي (ع) امام
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  الدين جمشيد كاشانيغياث-28-2
الدين، فرزند پزشكي به غياثجمشيد بن مسعود بن محمود طبيب كاشاني ملقب 

مري)، در كاشان چشم به جهان گشود. ق  832تا  790(كاشاني به نام مسعود حدود سال
تيمور به ايران  هاي وحشيانهرشزمان با اوج يودوران كودكي و جواني وي درست هم

ش بود. با وجود اين، جمشيد در همين شرايط نيز هرگز از آموختن غافل نشد. پدر
بسيار داشت. براي نمونه، از يكي از  اما شايد از علوم ديگر نيز بهره ،مسعود، پزشك بود

الشعار شود كه پدر قصد داشته تا شرحي بر معيار اهاي كاشاني به پدرش معلوم مينامه
 .نصيرالدين طوسي بنويسد و براي پسر، يعني جمشيد بفرستد

 12در  خسوفنخستين فعاليت علمي كاشاني كه از تاريخ دقيق آن آگاهيم، رصد 
الدين غياث .كاشان استميالدي در  1406قمري، برابر با دوم ژوئن  808 ذيحجه

قمري مطابق با اول  809رمضان  21نخستين اثر علمي خود را در همين شهر و در 
نوشت.  او سال پس از مرگ تيمور و فرو نشستن فتنه 2ميالدي، يعني  1407مارس 

ي درباره پارسمختصري به  قمري هنوز در كاشان بود و رساله 813در  پسچهار سال 
ي پارسرا به » زيج خاقاني«قمري كتاب نجومي مهم خود  816علم هيأت نوشت. در 

برد، هديه كرد. كه در سمرقند به سر مي تيمور نوشت و به ُالُْغ بيگ، فرزند شاهرخ و نوه
هاي علمي كاشاني اميد داشت كه با حمايت الغ بيگ بتواند با آسودگي بيشتر پژوهش

 .خود را ادامه دهد
 7پديدآوردن كتاب ارزشمند تلخيص المفتاح، يعني كاشاني دست كم تا مدتي پس از 

شگفتي بسيار  برد. اين نكته خود مايهقمري، هنوز در كاشان به سر مي 824شعبان 
نظير  است كه چرا مردي دانشور چون الغ بيگ پس از مطالعه زيج خاقاني به نبوغ كم

ه طور تلويحي از اين خود از يك سو ب كاشاني در يكي از دو نامه .آن پي نبرد پديدآورنده
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كه كند و از سوي ديگر از اينگاليه مي ،مردان قرار گرفتهدير مورد توجه دولتكه بسيار 
 .شناسداست، سر از پا نميپس از اين مدت دراز به شهري چون سمرقند دعوت شده

الدين الدين كاشاني (همكار غياثقمري به همراه معين 824كاشاني به احتمال قوي در 
هايش كم و كاشان و سمرقند) از كاشان به سمرقند رفت و چنان كه خود در نامهدر 

  سمرقند نقش اصلي را ايفا نمود. ريزي رصدخانهبيش اشاره كرده، در پي
جا برگزيدند و تا پايان عمر به نسبت كوتاه خود از همان آغازِ كار، وي را به رياست آن 

قمري بيرون  832رمضان  19وز چهارشنبه كاشاني سرانجام صبح ر.در همين مقام بود
هفت  شهر سمرقند و در محل رصدخانه درگذشت. امين احمد رازي در كتاب تذكره

گويد كه چون كاشاني چنان كه بايد و شايد آداب حضور در دربار را رعايت اقليم مي
 .كرد، الغ بيگ فرمان به قتل او دادنمي

آيد كه پدر به داليلي از سرنوشت فرزند خود هاي كاشاني به پدرش چنين برمياز نامه
هايي، پسر را از خطرات معمول در دربار در دربار الغ بيگ نگران بود و در نامه يا نامه

هاي پدر، پادشاهان برحذر داشته بود و كاشاني نيز در پاسخ براي كاستن از نگراني
 .اهد آورده بودهاي متعددي از توجه خاص الغ بيگ به خود را براي پدر شنمونه

 دستاوردها 
كه در  شصتگانيابداع و ترويج كسرهاي اعشاري به قياس با كسرهاي  .1

  شناسي متداول بودستاره
اول تا چهارم و حل عددي معادالت درجه چهارم و  بندي معادالت درجهدسته .2

 باالتر
هاي ل اصلي و اختراع روشهاي قديمي انجام چهار عمتكميل و تصحيح روش .3

هاي كنوني انجام ها. در واقع، كاشاني را بايد مخترع روشجديدي براي آن
 .چهار عمل اصلي حساب (به ويژه ضرب و تقسيم) دانست
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اُم عدد دلخواه. روش كاشاني در اصل  n اختراع روش كنوني پيدا كردن ريشه .4
دان ي (رياضيتوسط پائولو روفين ،همان روشي است كه صدها سال بعد

دان انگليسي، ميالدي) و ويليام جُرج هارنر (رياضي1822-1765ايتاليايي، 
 .ميالدي)، بارديگر اختراع شد1837- 1786

دوم) كه در اصل ساده شده روش  اختراع روش كنوني پيدا كردن جذر (ريشه .5
 .اُم است n پيدا كردن ريشه

 آثار كاشاني 
 21كماليه به عربي. كاشاني اين رساله را در  سالهيا ر )نردبان آسمان(سُلّمُ السَماء  .1

است. كاشاني در اين رساله از قطر در كاشان به پايان رساندهقمري  809رمضان 
ها از زمين سخن آن و فاصله ستارگان، سيارات، و ماه، خورشيد، قطر زمين
 است.گفته

قمري، يا اندكي  813ي. كاشاني اين رساله را در پارسمختصر در علم هيأت به  .2
رهاي ماه، خورشيد، ستارگان، و مدا پيش از آن نوشت. وي در اين رساله درباره

 .استها سخن گفتهها و چگونگي حركت آنسياره
رود. شمار ميي: اين كتاب يكي از آثار مهم نجومي كاشاني به پارسزيج خاقاني به  .3

ميالدي) كامل كرد. هدف كاشاني از  1413قمري ( 816كاشاني اين زيج را در 
كاشاني  بود. نگارش اين زيج، تصحيح اشتباهاتي است كه در زيج ايلخاني روي داده

زيج خود با به رغم انتقاد از مطالب زيج ايلخاني، از نويسنده آن، خواجه  در مقدمه
 .استو احترام بسيار ياد كرده با تجليل نصيرالدين طوسي

براي شخصي قمري 818 ي: كاشاني اين رساله را در ذيقعدهپارسشرح آالت رَصَد به  .4
اسكندر بن قرايوسف «است. برخي اين اسكندر را به نام سلطان اسكندر نوشته
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اند. اما برخي ديگر، معتقدند كه اين اسكندر، پسر عموي الغ بيگ دانسته» قراقويونلو
 .استكردهه بر فارس و اصفهان حكومت مياست ك

حدود يك يعني  818 نُزْهَةُ الَحدائِق به عربي: كاشاني اين رساله را در دهم ذيحجه .5
نوشته و در آن دستگاهي به نام را طَبَقُ  شرح آالت رصد، ماه پس از نگارش رساله

توان محل مياست. با اين دستگاه المَناطِقْ را كه اختراع خود وي بوده، شرح داده
ها را شناخته شده تا آن زمان و نيز فاصله هر يك از آن ماه و خورشيد و پنج سياره

 اي ديگر را به دست آورد.تا زمين، و برخي پارامترهاي سياره
و هنگامي كه در سمرقند قمري  829شعبان  كاشاني در نيمه ،ذِيلِ نزهة الحدائق .6

 .نزهة الحدائق افزوداقامت داشته، ده اِلْحاق (پيوست) را به 
مفتاح  تَلْخيصُ المِفْتاح به عربي. اين رساله، چنان كه از نامش پيداست گزيده .7

به پايان قمري  824شعبان  7الحساب كاشاني است. كاشاني كار تلخيص را در 
اما بعد، نيازمندترين «است:  وردهاين رساله چنين آ است. وي در مقدمهرسانده

يش وي، جمشيد ملقب به غياث، پسر مسعود پزشك بندگان خداوند به بخشا
كاشاني، پسر محمود، كه خداوند روزگارش را نيكو گرداند، گويد كه چون از نگارش 
كتابم موسوم به مفتاح الحساب فارغ شدم، آن دسته از مطالب اين كتاب را كه 

يص ها براي نوآموزان واجب است در اين مختصر گرد آوردم و آن را تلخدانستن آن
 .المفتاح ناميدم

ترين آثار اوست در به عربي. كاشاني اين رساله را كه يكي از مهم الرِسالةُ المُحيطية .8
است. وي در اين رساله نسبت محيط ان رساندهقمري به پاي 827اواسط شعبان 

را با دقتي كه تا  π عدد .استدايره به قطر آن، يعني عدد پي را به دست آورده
 .استنظير ماند محاسبه كردهسال پس از وي بي 150
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يك درجه  را درباره چگونگي محاسبه سينوس ، كاشاني اين رسالهوَتَر و جِيب .9
هايي كه بر آن شوربختانه متن اصلي اين رساله باقي نمانده اما از شرح .استنوشته
ي براي ، مقداررسالهاين كاشاني در  .توان به مطالب آن پي بردمي ،اندنوشته

تقسيم كنيم، حاصل آن تا  60به دست آورده كه اگر آن را بر  يك درجه  سينوس
  .رقم اعشاري با مقدار واقعي سينوس يك درجه موافق است 17

است زيرا در كرده قمري تأليف 830تَسْهيالت، كاشاني اين اثر را پيش از  زيج .10
اي قطعي از از اين كتاب نام بردهولي تا كنون وجود نسخه مفتاح الحساب مقدمه

 .استآن گزارش نشده
ترين، ترديد مهمي كار نگارش مفتاح الحساب را، كه بيمفتاح الحساب كاشان .11

آيد، شمار ميه ترين كتابِ رياضيات عملي در دورة اسالمي بترين و برجستهمفصل
قمري به پايان رسانده و آن را به الغ بيگ هديه  830جمادي االولي سال  3در 

قمري  824 سال پيش، يعني 6نويس اين كتاب را دست كم از است. اما پيشكرده
  .استفراهم آورده و در اين مدت، مشغول تكميل و اصالح آن بوده
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  نتيجه گيريبحث و  - 29-2

  گرويدن ايرانيان به اسالم
داراي نظام  ،از اسالم ايران پيشتاريخ مالحظه گرديد، در فصل اول همان طور كه 

در زمان  ه شده كهگفت طبقاتي بود و توده هاي مردم اجازه علم آموزي نداشتند.
يك دهقان حاضر شد تمام امالك خود را ببخشد ولي پسرش درس بخواند  ،انوشيروان

چرا كه مي گفتند پسر دهقان نبايد كنار پسر اشراف بنشيند.  ،اما به او اجازه ندادند
ه شده بود و سلسله ساساني به خاطر ظلم و ستم موبدان و اختالفات دروني از هم پاشيد

  .يخ آخر را بر تابوت پوسيده حكومت آن ها كوبيدندمسلمانان م
گيرشمن، ستم موبدان، نتيجه تزلزل نفوذ آن ها در حكومت بود كه آن را بايد  عقيدهبه 

وقتي اسالم آمد، توصيه  ناشي از وسعت يافتن آزادي افكار در اواخر ساسانيان دانست.
در  "علم بالقلم"يا  "لذي خلقاقرا باسم ربك ا"علم آموزي بود. ،هاي قرآن از همان اول

  سوره اي به نام قلم، به قلم سوگند مي خورد و تشويق به علم آموزي مي كرد.
از اسالم از شعرا تا منجمان،  پسو  پيشدانشمندان و آثار باقيمانده  اسامي بررسي
مشهور معرفي شده در  و رياضي دانان فيلسوفان شيمي دانان، زمين شناسان، ،پزشكان

ان ايراني و دستاوردهاي علمي دوره دانشمندشمار و آثار  نشان داد كه كتاب، فصل دوم
هنر و صنعت  علم، نيست، همان طور كه قابل مقايسه از اسالم پيش با آنان اسالمي

  قابل مقايسه نبوده است. ايرانيان پيش از اسالم نيز با حكومت هاي هم عصرشان
به موفقيت هاي  ،اسالم ين علم و هنرپرورد گرويدن به ، پس ازايرانيان با استعداد 

دليل اين ادعا نيز اين . و هنرشان نيز به جايگاه متعالي كنوني رسيد نديافتبزرگي دست 
در حوزه علوم ديني نيز ند. ه و هستر دانشمندان اسالمي، ايراني بودبيشتاست كه 
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ي و وقوف بر منابع و پيشرفت ايرانيان بسيار عالي بوده زيرا پس از آشنا شدن به زبان عرب
  شتند. گاشش گانه اهل سنت را ايرانيان نكتب كتاب از  5مراجع اصلي، 
  زبان پهلوي

زبان رسمي و ادبي ايران در دوره ساساني لهجه همان طور كه پيشتر نيز گفته شد،  
بود. اين لهجه در دربار و ادارات دولتي و حوزه روحاني زرتشتي  (جنوبي)پهلوي پارسي
رفت و در همان حال زبان و ادب سرياني هم  كار ميه بان رسمي عمومي بچون يك ز

در كليساهاي نسطوري ايران كه در اواخر عهد ساساني تا برخي از شهرهاي ماوراءالنهر 
ب و بر افتادن دولت اعراپيداست كه با حمله . گسترده شده است، مورد استعمال داشت

  .اي سخت خوردلطمه رسميت و عموميت لهجه پهلويه ب ،ساسانيان
توان پايان حيات ادبي آن لهجه را مقارن با اين حادثه بزرگ  هيچ روي نميه ليكن ب 

چه از اين پس تا ديرگاه هنوز لهجه پهلوي در شمار لهجات زنده و  ،تاريخي دانست
ي كه هاي باكت بيشترداراي آثار متعدد پهلوي و تاريخي و ديني بوده و حتي بايد گفت 

  .استمتعلق از دوره ساساني پس  رس مي باشد،خط و لهجه پهلوي در دست هاكنون ب
خط و زبان ه هاي معتبري ب كتاب ،تا قسمتي از قرن سوم هجريگفتني است كه حتي 

آشنايي برخي از ه رواياتي راجع ب ،پهلوي تأليف شده و تا حدود قرن پنجم هجري
نظومه ويس و رامين كه در اواسط ايرانيان با ادبيات اين لهجه در دست است و مثالً م

ي ترجمه شده و حتي پارسشعر ه مستقيماً از پهلوي ب ،نظم درآمدهه قرن پنجم هجري ب
  . ي درآوردپارسنظم ه ارداويرفنامه پهلوي را ب "زرتشت بهرام پژدو" ،در قرن هفتم

پهلوي در مسائل مختلف از قبيل  هاي بادر سه چهار قرن اول هجري بسياري از كت
زبان عربي ه ها ب هاي ملي و نظاير آن طق، طب، تاريخ، نجوم، رياضيات، داستانمن

كليله و دمنه، آيين نامه، خداينامه، زيج شهريار،  مي توان بهجمله  ترجمه شد و از آن
  اشاره كرد. ورزنامه  و ترجمه پهلوي منطق ارسطو، گاهنامه
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 ، شايست نشايست،ي مانند دينكرت، بندهشنهاي باكت ،دوره زمانيدر همين 
ارداويرافنامه، گجستك ابالش، يوشت فريان، اندرز بزرگمهر بختكان، ماديگان شترنگ، 

ايران ه زبان پهلوي نگاشته شد كه بسياري مطالب مربوط به شكند گمانيك و يچار ب
ها محفوظ مانده  هاي ملي در آن پيش از اسالم و آيين و روايات مزديسنا و داستان

  است. 
از تاريخ و روايات  ،اين سببه و ب ندغالباً از روحانيون زرتشتي بود ها، باين كتمؤلفان ا

هاي  در تمام ديوان ،اند. از اين گذشتهملي و ديني ايران قديم اطالعات كافي داشته
شده  حكام عرب در عراق و ايران و ماوراءالنهر تا مدتي از خط و لهجه پهلوي استفاده مي

ه ب ،پيداست كه غلبه عرب و رواج زبان ديني و سياسي عربي ،با همه اين احوال. است
كاست تا آنجا كه پس از چند قرن فراموش شد  تدريج از رواج و انتشار لهجه پهلوي مي

  .ديگر ايراني داده هاي لهجه و جاي خود را ب
زبان عربي در  ،داد همان نسبت كه لهجه پهلوي رسميت و رواج خود را از دست ميه ب

يافت و برخي از ايرانيان در فراگرفتن و تدوين قواعد آن ياسي و ديني نفوذ ميمراكز س
 ج نبود و بهيگاه زبان عربي مانند يك زبان عمومي در ايران را كردند اما هيچ كوشش مي

از ميان  ،عبارت ديگربه يچ روي بر لهجات عمومي و ادب ايراني شكستي وارد نياورد و ه
ملتي كه زبان خود را نگاه داشت و از استقالل ادبي محروم  تنها ،باعراهمه ملل مطيع 
  .ستا نماند ملت ايران

  خط و لغات عربي
جاي آن ه سرعت فراموش گرديد و به ب ،و نقص فراوان ه دليل سختيخط پهلوي هم ب

ي زبانان داشت و با همه پارسهايي كه براي  خط عربي معمول شد كه با همه نقص
  .تر است ط پهلوي آسانمراتب از خه ب ،نارسايي
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داخل ايران ه نفوذ سياسي و ديني و همچنين مهاجرت برخي از قبايل عرب بهمچنين، 
باعث شد كه لغاتي از زبان عربي در لهجات  ،و آميزش با ايرانيان و عواملي از اين قبيل

ه گرفت و بيشتر ب كندي صورت ميه ايراني نفوذ كند. اين نفوذ تا چند قرن اول هجري ب
اداري(مانند: حاكم، عامل، امير،  و )خي از اصطالحات ديني (مانند: زكوة، حج، قصاصبر

كرد يا بر  يي از لغات ساده كه گشايشي در زبان ايجاد ميقاضي، خراج) و دسته
اي افزود(مانند: غم، راحت، بل، اول، آخر) منحصر بود و حتي ايرانيان پاره مترادفات مي

معادل پارسي » صلوة«جاي ه مثًال ب ،عربي را ترجمه كردنداز اصطالحات ديني و اداري 
  .كار بردنده روزه ب »صوم«جاي ه و ب» نماز«آن 
در اين ميان بسياري اصطالحات اداري(ديوان، دفتر، وزير) و علمي(فرجار، هندسه،  

سرعت در زبان عربي ه استوانه، جوارشنات، زيج، كدخدا) و لغات عادي لهجات ايراني ب
از كلمات  ،همان نسبت كه لغات عربي در لهجات ايراني وارد شده د و تقريباً بنفوذ كر

 .راه يافت عربيايراني هم در زبان 
از قرن چهارم هجري و خصوصاً از قرن ششم  پس ،ياد داشت كه نفوذ زبان عربيه بايد ب

نخستين علت اين امر . بعد در لهجات ايراني سرعت و شدت بيشتري يافته و هفتم ب
نفوذ آن  ،نفوذ دين اسالم است كه هر چه از عمر آن در ايران بيشتر گذشت دت يافتنش

بر درجه  ،هاي ديني در اين كشور فزوني يافت همان نسبت كه جريانه بيشتر شد و ب
دومين سبب .ست، افزوده شدا ها محبوبيت متعلقات آن كه زبان عربي نيز يكي از آن

خاصه لهجه دري، تفنن و اظهار علم و  ،لهجات ايرانينفوذ زبان عربي در لهجات عربي در 
  د رخ داد.از اواخر قرن پنجم به بع كه ستا ادب بسياري از نويسندگان

از علل نفوذ آن در زبان  ،ي نيز كه در قرن دوم و سوم قوت يافتعربجنبه علمي زبان 
در بعض جز ه روي(ب يچه اين نفوذ از حيث قواعد دستوري به .ي بايد شمرده شدپارس

ي صورت نگرفته و تنها از طريق مفردات بوده است و حتي در پارسموارد) در زبان 
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هاي گوناگون از قبيل تلفظ و  راهه مفردات لغات عربي هم كه در زبان ما راه جست ب
معني و وصفي  ،هاي صريح شد تا آنجا كه مثالً بعضي از افعال دخالت ،ها معني آن

ه ها ب شعور) و برخي از جمعاليشعر= بي و عقلاليعقل= بي ،باكمانند:الابالي= بيت(گرف
ها افزودند مانند: ملوكان،  ي را بر آنپارسمعني مفرد معمول شده و عالمت جمع 

  .عجايبها و ابداالن، حوران، الحانها، منازلها، معانيها
ا ي آوردند بپارسه هاي عربي را كه ب ها و صفت تمام اسم به نزديك ،گذشته از اين

كار بردند(مانند: شاعران، حكيمان، زائران، امامان، عالمان. ه ي بپارسهاي جمع  عالمت
 ،ي آمدهپارسبدين جهات بايد گفت لغات عربي كه در زبان ). ها ها، كتابه ها، نسخه نكت
ه هاي عربي نيز ب ي شده و اصوالً تا اواخر قرن پنجم جمعپارستمام معني تابع زبان ه ب

  .تقريباً مورد استعمالي نداشته است ،ميان ما معمول استنحوي كه امروز 
اندك اندك راه ضعف و  ،اگر چه ادبيات پهلوي در برابر نفوذ و رسميت زبان عربي

آماده ايجاد  ،محلي ديگر ايران با آميزش با زبان عربيه هاي لي لهجو پيمودفراموشي مي
ذري، لهجه كردي، لهجه لهجه آ ،جمله گرديد و از آن ادبيات كامل و وسيعي مي

ي(معمول در فارس)، لهجات مركزي ايران، لهجه طبري، لهجه گيلي و ديلماني، پارس
   بود.لهجه سگزي، لهجه خراساني، لهجه سغدي، لهجه خوارزمي 

 ندهاي ايراني بودثروتمندترين لهجه ،لهجه عمومي مشرق ايران و شعب آن، از اين ميان
، سغدي  )مهمي مانند پهلوي اشكاني (پهلوي شمالي هاي ادبيو چون بازمانده لهجه

 ،ترين رسميت سياسي زودي و با كوچكه ب ند،قديم، تخاري و خوارزمي قديم بود
   .توانست بهترين وسيله ايجاد ادبيات جديدي در ايران گرددمي

ياري يعقوب سر ليث صفار در اواسط قرن ه ب (به شرحي كه در فصل اول آمد)،اين امر
و با ظهور شاعراني مانند محمد بن وصيف سگزي دبير يعقوب  ي صورت گرفتسوم هجر

صلح نزد يعقوب رفته بود و محمد بن مخلد ه و بسام كورد(كرد) از خوارج سيستان كه ب
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 در قالب رباعي پارسي در ( موزون)نخستين اشعار عروضي ،سگزي از فاضالن عهد يعقوب
در قرن چهارم توسط ابوشكور  ،استن مخصوص فارسي زبانا كه مثنوي .ندسروده شد

بوستان سعدي در  .مثنوي معنوي مولوي است ،ترين مثنوي معروف .بلخي رواج يافت
در قالب مثنوي حماسي  و علي نامه ربيع شاهنامه فردوسي   و قالب مثنوي اخالقي است

به طور رسمي در موضوعات عرفاني در  اسنايي در قرن ششم غزل ر. همچنين، است
 جاودانه دارپرچم حافظ ، هرچند دو قرن بعد، ل عاشقانه ادبيات رايج كردئه با مساميختآ

  شد.هاي عارفانه و عاشقانه  غزل
  و حمله مغوالن ارسيپزبان 

 بايد مورد توجه باشد، آن قرن هفتم و هشتمارسي پخستين موضوعي كه در زبان ن
طبعاً شعر و  ،ارسيپدب ست كه با حمله مغول و برچيده شدن دربارهاي حامي شعر و اا

نثر از دربارهاي اصلي و مراكز بزرگ حكومتي بيرون رفت و تنها در دربارهاي كوچكي كه 
   .از عهد ايلخانان تا حمله تيمور در ايران موجود بود، باقي ماند

از ميان رفت و بيشتر جنبه  ،رواج و رونقي كه در بازار شعر و ادب وجود داشت بنابراين،
دن شاعر از قيود خشك ادبيات شاز يك حيث رها  ،البته اين امر .ا درباريعمومي يافت ت

قيود دشوار  ه شدنسودمند و از بابت برداشت ،ن او به امور ذوقيشددرباري و مشغول 
ه ميان شاعران متعدد داوطلب ورود ب در براي شاخص شدن در عالم شعر و ادب (كهادبي

  . آور بودزيان حديتا  )بود الزم دربارها
 بود،خالي  ها هاي مدحي كه قبالً كمتر ديواني را از آناوالً قصيده ،در نتيجه اين امر

. هاي عاشقانه فزوني يافت هاي شيواي دل انگيز و داستان ها غزل كم شد و به جاي آن
در اين  ،ثانياً توجهي كه از اواسط قرن ششم به موضوعات عرفاني در شعر پيدا شده بود

  . ددنهاي عرفاني به وجود آمافت و منظومهعهد قوت بيشتر ي
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ن بوستا صاحب سعديبود كه شعراي فرهيخته اي چون  ين دورههمدر همچنين، 
 محمود شبستري، غزليات شمسو  مثنوي معنويصاحب  مولويو غزليات،  گلستانو

صاحب  اياوحدي مراغه، همام تبريزي، الدين اسماعيلكمال، مثنوي گلشن رازصاحب 
 سرانجام و سلمان ساوجي، ابن يمين، خواجوي كرماني، اميرخسرو دهلوي، جام جم

  .پديد آمدند حافظ شيرازي
ارسي ايجاد پاز باب تغييري كه در زبان (دومين موضوع مهمي كه بايد در اين عصر 

بسياري از كلمات تركي مغولي است. ورود اين لغات و ورود  قرار گيرد،مورد توجه )، كرد
در ايران و حكومت بر اين  تسلط مغول و توقف متمادي آنان به دليلاصطالحات 

سرزمين، امري طبيعي است. غالب اين لغات از طريق ادارات دولتي و كارگزاران دولت و 
هاي سلطنتي و تشكيالت مغول در ايران و قسمتي هم از راه حشر سربازان مغولي  فرمان

  . با مردم به وجود آمده است
نماينده، (و نوين(شاهزاده)، ايلچي  : چپاول (غارت)، نويانعبارتند از از اين كلمات برخي

، قراول(پاسبان)، )چاپارخانه)، اردو(سپاه)، يورش(حمله)، يورت(قرارگاه(رسول)، يام 
ايل(مطيع)، تومان(ده هزار)، كوچ(رحلت، عزيمت)، پايزه(انعام، مستمري)، آقا(بزرگ و 

  ).كنكاج، كنكاش(مشورت و سرور)
رونق بسيار داشت. از علل  ،له چنگيز و تيمورارسي در دوره بين حمپنثر از سوي ديگر، 
آخرين اثر نفوذ سياسي خلفا از ميان رفت و  هنگام،ست كه در آن ا آن ،عمده اين امر

رابطه  لذا .مركزيت بزرگ علمي و ادبي و ديني و سياسي خود را از دست داد ،بغداد
تقريباً قطع شد و ديگر  ،ندايرانيان با ملل ديگر اسالمي كه غالباً زبان عربي را پذيرفته بود

ي به زبان نياز باقي نويسندگان مي كردند، يزبان عرب بهي كه تأليفات علمي برخجز به 
به  ،معروف علمي هم از اين پس هاي باكردند و حتي بسياري از كتعربي احساس نمي

  .زبان پارسي تأليف شد
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 هاي بانگارش كت ،هر چه از زمان انقراض بني عباس بيشتر گذشت به بيان ديگر، 
تر جنبه اظهار علم و بيش ،ارسي بيشتر معمول شد و تأليف به نثر عربيپعلمي به زبان 
  .ت و به جاي آن بر رونق و رواج نثر پارسي افزوده شدداشدانش و تفنن 

تأليفات متعدد و  ،بسيار كرد كمك ،ي در اين دورهپارسي كه به رواج نثر ديگر موضوع
اعم از تاريخ عمومي ايران يا تاريخ مغول يا تواريخ محدود به  ،مفصلي است در تاريخ

 ،يپارستأليف در تمام شعب علوم و ادبيات به زبان بود كه هاي معين. از اين پس سلسله
هايي مانند حوزه تعليم هاي نخستين اين دوره و حوزه عموميت بسيار يافت و اگر از سال

فعال علمي هاي حوزه به ، كمتر شته شودگذو تأليف و فعاليت خواجه نصيرالدين طوسي 
  برخورد مي شود.به زبان عربي 
  در پيشرفت دانشگاه هانقش موثر 
بايد توجه داشت كه پيشرفت هاي علمي كشورهاي غربي، يقيناً نتيجه  به هر روي،

توسعه دانشگاه ها و حمايت كافي از آن ها  بوده است. دانشگاه هايي كه قدمت آن ها 
  از رنسانس نيز مي رسد. گاه به پيش 

به ويژه در حوزه  به بيان بهتر، در زماني كه موعد چيدن ثمره درخت دانش بشري
صنايع پيشرفته در دو قرن اخير فرا رسيد، ايرانيان به دليل ذات فتنه گرا، عياش، 
پرمدعا، بي فرهنگ و در عين حال ستيزه گر قوم اصالتاً مغول قاجار و خانواده تازه به 

رسيده پهلويان و وابستگي بسيار زياد دو شاه آن ها به استعمارگران غربي، در  دوران
حال تالش براي دست يافتن به حقوق اوليه بشر امروزي، از قبيل تشكيل مجلس و 

  دولت مردمي و حق گرا بودند. 
البته هرگاه كه ايرانيان توانستند پيشرفتي را در اين وادي حاصل نمايند، استعمارگران 

طور غيرمستقيم( به كمك عناصر بي دين و خائن به كشور در لباس هاي گوناگون) و به 
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 28در مواقع ضرور به طور مستقيم وارد كارزار شدند كه به توپ بستن مجلس، كودتاي 
  مرداد و آغاز كردن جنگ تحميلي نمونه هاي اين وضعيت هستند.

گاه ها در ايران تحت حكومت در شرايط ياد شده، تكليف احداث و حمايت الزمه از دانش
قاجاريان و پهلويان روشن بوده و كشوري با آن سابقه علمي چشمگير در دوره اسالمي، 
اگرچه از ساير كشورهاي اسالمي پيشرفته تر بود ولي فاصله بسياري از دنياي غرب در 

  حوزه علمي پيدا كرد. 
ه علوم ديني كه خوشبختانه به واسطه ماهيت شريف دين اسالم، اين وضع در حوز

نيازي به دانشگاه ها و موسسات پژوهشي با آزمايشگاه هاي پيشرفته نداشت، وارونه بود. 
ثمره اين وضعيت نيز كه باال رفتن سطح شناخت مردم نسبت به رويدادها بود، ابتدا بروز 
جنبش هاي حق طلبانه و سپس رخداد انقالب در ايران بود. شرايطي كه اكنون پس از 

در ساير كشورهاي مسلمان شاهد آن هستيم، شاهدي متقن دال بر ادعاي سه دهه 
  باالست.

بنابراين، هم اكنون كه دلسوزان و برنامه ريزان كشور در حوزه علوم، سياست توسعه 
به  ايران شتاب توليدات علميو  هدفمند آموزش عالي را در دستوركار قرار داده اند

دولتي و غيردولتي (به ويژه دانشگاه آزاد  واسطه توسعه كمي و كيفي دانشگاه هاي
، بر ماست كه استباال رفته بسيار  اسالمي كه يك نمونه موفق در مقياس جهاني است)

اهل بيت، واپسگرايي  الگو قرار دادن وآگاهي از سابقه و جايگاه علمي پيشينيانمان  با
  قرون پيشين و به ويژه دو قرن اخير را جبران نماييم. 

، افزايش خودباوري جوانان با تكيه بر آموزه هدفقدمات الزم براي نيل به اين از جمله م
ايراني (فصل  و مشهور هاي تاريخي(فصل اول) و آشنايي با زندگينامه دانشمندان بزرگ

 اين كتاب بوده است. تدوين در مولفكه هدف  برخاسته از عامه مردم مي باشددوم) 
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  درباره مولف:
تهران چشم به جهان گشود و بنا خانواده اي نظامي در در  1352سال  دكتر مهران آرين، در

د. او به عنوان شاگرد اول ونمشهر سپري  يك ضاي شغل پدر، هر چند سالي را درتبه اق
دبيرستان وارد دانشگاه شد و به آموختن زمين شناسي پرداخت. در طول دوره دانشجويي، 
همواره رتبه اول را در بين هم ورودي هاي خود حفظ كرد و موفق به احراز عنوان دانشجوي 

  و دكتري گرديد.نمونه دانشگاه شهيد بهشتي و سپس كشور در مقاطع كارشناسي ارشد 
برگزيده ربع قرن انجمن  )،1377مهندسي( -او همچنين برگزيده رتبه دوم تأليف كتاب سال دانشجويي كشور در شاخه فني

) و برگزيده رتبه اول تأليف 1384برگزيده رتبه اول پايان نامه سال دوره دكتري علوم پايه كشور ( )،1382نخبگان ايران (
پژوهشي در مجالت تخصصي  - مقاله علمي 60تاكنون بيش ازمي باشد.  )1390ايران ( كتاب سال انجمن زمين شناسي

  سايركتاب هايي كه از وي منتشر شده اند، عبارتند از:و  است دهمنتشر نمواز او  داخل و خارج كشور 
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 .صفحه 296): زمين شناسي ساختماني كاربردي، انتشارات يكان، 1385م. ( ،آرينپوركرماني، م. ، 

 صفحه. 308مشاور دزآب، چاپ دوم،  ): سايزموتكتونيك (لرزه زمين ساخت)، مهندسين1386م. ( ،آرينپوركرماني، م. ، 
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 صفحه. 319) : دياپيريسم و تكتونيك نمك، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين، 1388، م. (آرين

 صفحه. 226) : تكتونيك برخوردي، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين، 1388، م. (آرين

 صفحه. 236: تكتونيك صفحه اي و تكوين قاره ها، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين،  )1388، م. (آرين

 صفحه. 307) : تكتونيك و رسوبگذاري، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين، 1389، م. (آرين

 صفحه. 306) : چين خوردگي، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين، 1389، م. (آرين

  صفحه. 304ين ساخت كاربردي، مركز پژوهشي زمين شناسي فرازمين، ) : لرزه زم1389، م. (آرين
  صفحه. 271) : ديباچه اي بر زمين شناسي نفت ايران، انتشارات آثار نفيس،1389، م. ، جعفري درگاهي، ه. (آرين

  صفحه 336،كشور و اكتشافات معدني سازمان زمين شناسي ): تكتونيك ايران،1389، م. ( آرينقرشي، م. ، 
 صفحه. 319) : دياپيريسم و زمين ساخت هاي نمك، ويرايش دوم،  انتشارات آثار نفيس، 1390، م. (نآري

 صفحه. 236) : زمين ساخت خاورميانه، انتشارات آثار نفيس، 1390، م. (آرين

 صفحه. 309) : ديباچه اي بر زمين ساخت هاي نمك ايران، انتشارات آثار نفيس، 1390، م. (آرين

 صفحه. 300) : زمين ساخت هاي پي سنگ و زمين شناسي ايران، انتشارات آثار نفيس، 1390، م. (آرين
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