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 مقدمه

الوجود است. آفريدگاري كه  سپاس و ستايش از آن معبودي است كه واجب
اش را ذره ذره هستي به تماشا گذاشته است. معبودي كه بخشنده فروغ خرد در  يگانگي

اي براي شكرگذاري  ها و آداب تنها وسيله وجود آدمي است. خداوندي كه اختالف زبان
دين در سفره كرمش يكسانند.  هاي هنر اوست. رزاقي كه موحد و بي از زيبايي و شگفتي

شود.  اي كه دانش مخلوقاتش، تنها يك داستان از كمال قدرت او محسوب مي فرينندهآ
هاي رنگارنگ او هزار دستانست. كريمي  آواز، در يادآوري نعمت بزرگي كه بلبل خوش

كه تنها يك قطره از درياي موهبتش به مثابه باران كالن نيسان است. ستاري كه نسيم 
پيدايي كه خرد خردمندان، در بزرگي كمال او درمانده لطفش گوهر بقاء هر دوستار است. 

است. ناپيدايي كه خيال و انديشه، از شناخت عمق جالل وي ناتوان است. تنهايي كه 
نيازي كه عاشقان  مطلوب و مقصود رهروان سرزمين هدايت و بيابان عشق است. بي

شكوفه بوستان  پايان بر پرستان را محبوب اوست. و درود و صلوات بي حقيقت و صورت
و  -صلى اهللا عليه وسلم-آفرينش و نور چشم اهل بيتش خاتم پيامبران محمد مصطفي 

اي از تاريخ اسالم در  آل و اصحاب پاكش باد. اما بعد، كتابي را كه در دست داريد خالصه
 پردازد. ايران است كه به بررسي تاريخ ايران بعد از اسالم تا تقريباً آخر دوران قاجاريه مي

اي كه بوده است به تحرير  در اين كتاب سعي شده است تا حقايق تاريخ ايران به گونه
آيد، به خصوص آن قسمت از گذشته ايران كه اهل سنت حكومت را بعهده داشته است. 

هاي آنان و آشنايي با دانشمندان و بزرگان آن عهد بزرگ،  ها و قهرماني شرح دالوري
ترين دوران در طول تاريخ ايران بوده و خواهد ماند.  بدون شك آن دوران افتخارآفرين

دان، منجم، مورخ، اديب، شاعر و... را در خود  دان، طبيعي دوراني كه هزاران فقيه، رياضي
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هاي آن دوران از منابع مهم  پرورانيد و علم را در مسير خود قرار داد و هنوز هم كتاب
 هاي علمي روز هستند.  مطالعاتي در اكثر رشته

دهيم. سپس به  اميه را مورد مطالعه قرار مي اي از دوران بني در اين كتاب خالصه
پردازيم، بدنبال آن حكومت طاهريان  بعضي وقايع تاريخ ايران در دوران اوليه عباسي مي

را مورد مطالعه قرار داده و درباره اولين حكومت ايران بعد از سقوط ساساني بحث را 
هر حكومتي و شرح حال دانشمندان آن دوره را تا آنجا كه مقدور  دهيم. در پايان ادامه مي

 خواهم آورد. 
دوران اسالمي پيش از مغول از طرف چند دسته مورد هجوم واقع شده است. كه يكي 
از طرف دشمنان اسالم مانند صباحيان، برمكيان و ديگر فرق مذهبي آن روزگار. ديگري 

از سياست انگليس دوران پيش از مغول را مورد اي از روشنفكران كه با پيروي  از عده
كه ايران در دوره صفويه بود كه توانست خود را از زير اند  دهند و مدعي هجوم قرار مي

پوشي از آن  اشغال ديگران برهاند و هويت مستقل خود را پيدا كند. غافل از اينكه چشم
و فيلسوف و مدارس و  پوشي از هزاران دانشمند و محقق دوران شكوهمند در واقع چشم

 شماري است كه قلم از وصف ها و آثار ارزشمند بي ها و كتابخانه ها و دارالحكمه نظاميه
ناتوان است. چسباندن برچسب ضد علمي هم كه در آثار برخي از اين به اصطالح ها  آن

دهد. شخصي مانند امام  را نشان ميها  آن شود نهايت روشنفكري روشنفكران ديده مي
خردي محض نباشد، بايد ديوانگي محض  غزالي را ضد علم جلوه دادن اگر بي محمد

خواند. اي كاش كساني كه اين چنين افكار ضد علمي دارند به كتاب آن دانشمند بزرگوار 
خواندند  كردند و كتاب علم را در آن مجموعه نفيس مي نيم نگاهي مي» احياء العلوم«

ضر شبهات حول اهل سنت را به روشني بيان نشستند. كتاب حا آنگاه به قضاوت مي
خواهد كرد. لذا احتياجي به بحث زياد در اين رابطه نيست. از بزرگان و انديشمندان و 

شان محروم  خواهم كه بنده حقير را از نصايح و تذكرات حكيمانه صاحبان دانش مي
ه تنها نگذارند خواهم كه اينجانب را در اين را نسازند. هم چنين از پژوهشگران عزيز مي
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 ذ

و با بررسي تاريخ ايران گذشته واقعيت اين سرزمين را به نسل فعلي و آتي اين مرز و 
بوم بشناسند. تا بسان چراغي باشد كه آينده روشني را در پيش پاي فرزندان ايران زمين 

 قرار دهد. 
 نيا فريدون اسالم

 





 
 
 

 فصل اول:
 دوران امويه و عباسي

بخش به نظر آمد.  رهايي  ات زير ستم ايران همچون مژدهسقوط دولت ساساني نزد طبق
رهايي از غلبه اهريمني نجبا و اهل بيوتات كه از عهد هرمزد خسرو انوشيروان و 

سراسر ايران زمين را از تيسفون تا خراسان و از آذربايگان ها  آن جويانه هاي قدرت رقابت
د و پادشاهان را هم مثل ساير تا سيستان به دست هرج و مرج و ستيز و آشوب سپرده بو

آميز ملكان ملكا كه از  شهروندان از آن امنيتي در بين نبود، رهايي از قدرت خشونت
روزگار دش خوتائيه اسكندر و پيش از آن هر گونه فكر روشني را از افق فرهنگ عام 

 وقاص در بارگاه رستم  رانده بود، و آنگونه كه عربي هوشمند از اردوي حضرت سعدابن
ها را در برابر برخي ديگر به بندگي و نيايش وادار كرده بود.  فرخزاد گفته بود برخي انسان

ها  آن آميز و جابرانه مغان و آتوريانان كه آذر مقدس خوانده آتشگاه رهايي از سلطه فريب
ناپذير خويش  از عهد خسرو انوشيروان باز، همه چيز را از شهر تا روستا در كام سيري

، و جز خشم و آز و فريب و دروغ چيزي براي مردم باقي نگذاشته بود. اين ربوده بود
وضع موجب شده بود كه ايرانيان روز به روز از دين زردشتي فاصله گرفته و به مسيحيت 

0Fبگروند

. چنانكه اگر ايران توسط مسلمين تصرف نشده بود، در مدت زمان اندكي 1
آمد  گرفت. و آن به سر ايران مي كده را ميها همگي مسيحي شده و كليسا جاي آتش ايراني

كه مسيحيان اروپاي قرن وسطا از دستگاه انگيزاسيون روحانيت مسيحي كشيدند. فساد 
ها رواج تام يافته  گيري در بين ايراني پرستي و رشوه موبدان به حدي رسيده بود كه آتش

تور بازسازي بود. ساختن حمام بر خالف شرع بود بطوري كه وقتي بالش ساساني دس
شود. آهنگري نيز حرام بود. شاهان ساساني در  دهد تكفير مي هاي قديمي را مي گرمابه

                                                           
 د دوم زرين كوب. تاريخ مردم ايران، جل -1
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حرمسراي خود هزاران زن و كنيزك داشتند. نجبا و موبدان و ديگر حكام ساساني گاه 
شماري نيز  بيش از يكصد زن در حرمسراهاي خود داشتند، بعالوه داراي كنيزكان بي

كرد. هر كه زن بيشتري  ه آئيني بود كه مردانگي را با تعدد زن معيار ميبودند و اين عمل ب
تر بود. در حالي كه اكثريت مردم ايران حتي قدرت داشتن يك زن را هم  داشت مردانه

بود و طبقات ها  آن شمار بر گردن هاي بي نداشتند. چرا كه بار سنگين ماليات و جنگ
شان  ين زمان بود كه فاتحان مسلمان كه هديهمرفه از دادن ماليات معاف بودند. در ا

مساوات قرآني و شعارشان رهايي خلق از اوهام شرك و خالصي از بندگي جباران بود 
قدم مباركشان را بر روي خاك ايران گذاشتند. سيل موج انساني كه در دنبال فتح مداين و 

ني را درهم شكست جنگ نهاوند در تمامي ايران زمين در مدتي اندك سلطه جباران ساسا
نگري ناشي از شعور تجربي چشم  تدريجاً بر حس بيگانه ستيزي غالب آمد. و واقع

شد باز  گشوده ميها  آن اي كه به روي ها محروم مانده را به افق تازه طبقات  در طي قرن
بايست در آن ديگر هرگز  كرد كه به حكم قرآني مي كرد. افق تازه طلوع دنيايي را اعالم مي

1Fي از مردم بعضي ديگر را به بندگي نگيرندبعض

1. 
ها در  هاي تاريخ است. قومي كه قرن حلول اسالم در روح و روان آريايي از شگفتي

كنار فكر و فرهنگ يوناني زيست، اما آن فرهنگ هرگز نتوانست روح ايراني را فتح كند. 
آنچه كه باعث شد  اما اسالم توانست در روح و روان ايراني نفوذ و عنصر جديدي بسازد.

مسلمين ايران را فتح كنند نيروي اسالم بود، نه زور و تيزي شمشير سپاهيان عرب، به 
قول ژنرال سرپرستي كه سايكس در كتاب تاريخ ايران جلد اول جنگ همزمان مسلمين 
با ايران و روم در يك زمان اگر با تمامي قواعد و اسباب عادي مطالعه شود در آن غير از 

آيد ولي همين ديوانگان دنيا را زير و رو كردند.  ديوانگي چيز ديگري بنظر نمي جنون و
وقتي اسالم آمد بر عدالت اجتماعي تأكيد داشت. اهل ذمه دريافتند كه اگر اسالم بياورند 

ها  آن تشنه عدالت بودند و اسالم اين هديه را بهها  آن شوند. از چه حقوقي برخوردار مي
                                                           

 كوب بنگريد.  به گنجينه تاريخ ايران عبدالعظيم رضايي و تاريخ مردم زرين -1
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سته ساساني كه داراي طبقات كامالً جدا از هم بود، (افراد طبقات پايين داد. افراد جامعه ب
كشيدند كه از اين منجالب نجات  حق رفتن به طبقات باال را نداشتند) انتظار روزي را مي

ها ايراني همچون پدر و پسر كفاش آرزو داشتند كه آزاد باشند و آنچنان كه  يابند. ميليون
داد. اشراف ايراني ها  آن اي بود كه اسالم به و اين هديه خواهند زندگي كنند. خود مي

ها  آن اميه جمعي از خارج شده است. در زمان بنيها  آن وقتي ديدند همه چيز از دست
ها آموختند. لذا وقتي كه امويان اين  ها را به اموي ظاهراً مسلمان شدند. و راه غارت توده

ها را با اعتماد كامل به اشراف و  ري مالياتآو ديدند مسئوليت جمعها  آن همكاري را از
نجباي ايراني و مسئولين گذشته اين امور واگذار كردند. اين امر باعث شده بود كه مردم 

شدند حتي جزيه بيشتري را نيز  ايران مسلمان نشوند، چرا كه كساني كه مسلمان مي
لي كه هشتاد هزار نفر پرداختند، در حا پرداختند. طوري كه سي هزار مسلمان جزيه مي مي

امويه هيچ  اهل ذمه از پرداخت ماليات معاف بودند، به همين علت است كه در دوران بني
حركت ضد اسالمي از طرف اشراف ايراني صورت نگرفت. در حالي كه در دوران 

ها بر ضد امويه امتيازات خود را از دست داده  در اثر انقالب خراسانيها  آن عباس كه بني
بن عبدالملك  ها زدند. بدنبال اصالحاتي كه سليمان دست به شورش بر ضد عباسي بودند،

 ) بوجود آوردند از جمله: 101تا  99. ق) و عمربن عبدالعزيز ( ه 99تا  96(حكومت از 
حل مشكالت سياسي و ديني از طريق  -2حذف جزيه از ايرانيان مسلمان.  -1

2Fدلجوئي از موالي -3ز اسالم. آميز و استفاده ا بكارگيري راههاي مسالمت

و كاستن فشار  1
 دسته مسلمان شدند.   ها دسته بر آنان در دو زمينه اقتصادي و اجتماعي ايراني

به دنبال شهادت عمربن عبدالعزيز بار ديگر حكام اموي با همدستي اشراف ايراني 
 در خراسان برمردم خراسان را در تنگنا قرار دادند، و اين امر باعث شد كه اولين شورش 

سود شكل گيرد. او كه نماينده طبقه متوسط جامعه بود،  عليه امويه به رهبري وكيع بن ابي

                                                           
گفتند و موالي حق داشتن زن و فرزند و رسيدن به درجات عالي  اميه به اسرا و بردگان موالي مي بني -1

 علمي را دارا بودند. 
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پا و همه كسان ديگري را  ها و كاسبكاران و بازرگانان خرده صاحبان صنايع دستي و حرفه
كه از ظلم اشراف ايراني و حكام اموي بجان آمده بودند را متحد كرد. و بر ضد 

بن مسلم باهلي شوريد و او را كشت. بعدها همين طبق نقش اساسي را در  عبدالرحمن
 128-116هاي  براندازي حكومت اموي بازي كرد. رهبر اصالحي مردم خراسان طي سال

 بن سريج بود كه شعار او عمل به قرآن و سنت نبوي بود.  . ق حارث ه

3Fاصول كلي انقالب خراسان عليه حكومت امويه

1 

ادل و عامل به قرآن و سنت باشد شايسته آن است و امامت تنها امامت: هر كه ع -1
 گيرد. به اتفاق آراء مسلمانان پا مي

هاي مسلمان برقرار باشد و جزيه از مسلمانان نوپاي گرفته  مساوات بين همه ملت -2
 نشود.

 شناسد. به رسميت ميآن را  ستيز با استبداد و ياري حق كه اسالم -3
 المال. در اموال و عطاياي بيت سهيم بودن ايرانيان مسلمان -4
 حكومت بايد با ايرانيان مسلمان و غير مسلمان طبق قانون اسالم عمل كند. -5

ها بودند. بهرام سيس از  ها بر عليه امويه زردشتي از علل مهم شورش خراساني
آوري خراج در آن سامان بود به كمك ساير  زردشتيان خراسان كه متصدي جمع

هاي مختلف از كساني كه اسالم  كه همگي زردشتي بودند، به بهانهآورندگان ماليات  جمع
ها شوند. هم چنان كه  گرفتند تا بدين طريق مانع مسلمان شدن ايراني آورند، جزيه مي مي

هزار نفر از مسلمان   قبالً گفته شد اين كار باعث شده بود كه در آن هنگام حدود سي
زار ذمي در عمل از ماليات دادن معاف بودند. دادند، در حالي كه هشتاد ه هنوز جزيه مي

گرفتند و تنها مقدار كمي از آن  بيشتر از آنچه كه مقرر بود از مردم ماليات ميها  آن بعالوه

                                                           
دي الخطيب، مترجم محمود رضا افتخارزاده و اميه، عبداهللا مه خالصه شده از : ايران در زمان بني -1

 كوب.  تاريخ مردم ايران، جلد دوم، زرين
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دادند، اين كار سبب شده بود كه اين متصديان ماليات روز بروز  را به حكومت مي
شد. در  اميه افزوده مي ز بنيتر شوند. در نتيجه روز بروز بر نارضايتي عمومي ا ثروتمند

همان اوان اين نارضايتي با دعوت سري عباسي حالت جنگي به خود گرفت و مسلمانان 
عباس بازي كردند.  خراسان نقش اول در براندازي حكومت امويه و بقدرت رساندن بني

. ق مردم مرو بر حاكم اموي خود شوريدند. ابومسلم خراساني به دستياري  ه 129در سال 
. ق مرو را گرفت و نصربن سيار حكمران خراسان  ه 130جمعي از ايرانيان در سال 

كنند  ها بقيه سپاهيان نصر را در نهاوند منهزم مي شود. خراساني گريخته در ساوه فوت مي
كنند. به اين  . ق كوفه را تصرف مي ه 132محرم  14و جماعتي هم از اتباع ابراهيم امام در 

افتد. بدنبال دستگيري ابراهيم  اميه بدست آل عباس مي الفت بنيترتيب قسمت شرقي خ
4Fامام در شام بدست مروان

. ق به ابوالعباس سفاح  ه 132االول سال  . مردم كوفه در ربيع1
برادر ابراهيم امام دست بيعت دادند. بدنبال آن مروان براي جلوگيري از پيشرفت 

ري به طرف وادي علياي نهر زاب كبير لشكريان عباسي با سپاهي يكصد و بيست هزار نف
كشد در نتيجه رشادت  دهد و نه روز طول مي آيد و در جنگي كه رخ مي پيش مي
گريزد. مروان بعد از فرار  ها سپاه مروان شكست سختي خورده و به دمشق مي خراساني

شود و  عباس كشته مي در مصر بدست يكي از هواداران بني 132حجه سال  در ماه ذي
از آن آل عباس پايتخت امويان را فرستد. بعد  سر وي را به كوفه پيش سفاح مي قاتل

كنند و به اين ترتيب عباسيان جاي امويان را  تصرف كرده سپس مصر را نيز تصرف مي
 گيرند.  مي

                                                           
خواند و در زمان او حكومت  معروف به مروان الحمار: چون عرب سر هر صد سال را حمار مي -1

 . 287اميه صد ساله شد. بدين سبب وي را مروان الحمار خواندند. تاريخ گزيده، ص  بني
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اميه را با بررسي اجمالي مسائل داخلي و خارجي ادامه  وقايع دوران بني
 دهيم: مي

 وقايع داخلي:
مسببين واقعي اين فاجعه در  61خلي مثل واقعه كربال دهم محرم سال هاي دا جنگ

در انتظار روزي بودند كه انتقام خود را از اهل اسالم ها  آن واقع اهل رده بودند كه بقاياي
رضي اهللا -بگيرند. اهل رده قبايلي بودند كه در دوران خالفت حضرت ابوبكر صديق 

كافر شدند. نقش قبايل اهل رده ها  آن و بعضي ازاز حكومت اسالمي پيروي نكردند  -عنه
 در واقعه كربال بقرار زير است: 

 -4قبيله سجاح.  -3سر بريده.  17قبيله تميم با  -2سر بريده.  7قبيله مزجح با  -1
قبيله  -6سر بريده.  20جوشن با  قبيله هوازان بفرماندهي شمربن ذي -5قبيله كند. 

ها  آن شهيد كربال در مجموعه سر پنجاه تن 72جموع حدود سر بريده. از م 6اسد با  بني
ها بودند كه مدينه  . ق نيز همين ه 63شود. در سال  توسط افراد اهل رده از تن جدا مي

منوره را مورد تاز و تاخت قرار دادند و به كشتار و غارت اهالي آنجا پرداختند. قاتل امام 
بن يزيد از تن  ارك آن حضرت را خوليبن انس نخعي اصبحي بود و سر مب حسين سنان

5Fكند مباركش جدا مي

1 . 
: -رضي اهللا عنه-. ق: شكست سخت خوارج از دست والي عبداهللا بن زبير  ه 65-64

اميه به  . ق بعد از جنگ صفين شكل گرفته بودند در دوران بني ه 37خوارج كه در سال 
. ق به دست حجاج  ه 77ر سال دها  آن بيست فرقه تقسيم شدند كه فرقه ازارقه مهمترين

 برانداخته شدند. 

                                                           
 . 3038، ص 7لدتاريخ طبري، ج -1
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به خاطر آنكه ها  آن شوند اش در اين سال كشته مي كرده . ق: سليمان و گروه توبه ه 65
فرستاده بودند از او حمايت  -رضي اهللا عنه-هايي كه براي حضرت حسين  طبق نامه

 روند.  اميه مي نكردند. بعد از شهادت آن حضرت توبه كرده و به جنگ بني
 خواهي امام حسين. ق: مختار پسر ابوعبيد ثقفي (فرمانده جنگ جسر) به خون ه 66

 كند.  را در كوفه تار و مار ميها  آن برخاست. او قاتالن و همدستان
براي برپاداشتن حكومت قرآن و  -رضي اهللا عنه-بن مغيره بن شعبه  . ق: مطرف ه 77

 شود.  خورده و شهيد مي كند ولي به دست حجاج شكست سنت قيام مي

  -رضي اهللا عنه-زبير   قيام عبداهللا
اميه قرار نگرفت  وي مردي عابد و زاهد بود تا در قيد حيات بود، پادشاهي بر بني

اميه اطاعت كردند. مردم مكه پس از  چون او را شهيد كردند مردم طوعا و كرها از بني
اميه و مروان بن الحكم عامل  تي از بنيمرگ معاويه دوم با عبداهللا بيعت كردند، حتي قسم

اميه مانع اين كار  مدينه هم مايل به قبول بيعت عبداهللا شدند اما مخالفت قدرتمندان بني
رود و عراق و حجاز و يمن و مصر و شام خالفت عبداهللا را  شد. مروان به شام مي

ا ضحاك بن جنگ مرج راهط در غوطه دمشق بين مروان ب 64نمايد. در سال  تصديق مي
انجامد و بدنبال آن مروان بقيه  گيرد كه به پيروزي مروان مي قيس عامل عبداهللا صورت مي

اي شد كه بنام آل مروان  نواحي شام و مصر را تحت حكم خود درآورد و مؤسس سلسله
 موسوم شد. 

فرستد.  برادرش مصعب را به سركوبي مختار به كوفه مي 67زبير در سال   عبداهللا
كشد. بعد از زد و  عد از محاصره كردن كوفه آن شهر را فتح كرده و مختار را ميمصعب ب

. ق شهر مكه  ه 73خوردهايي بين سپاهيان و كشته شدن مصعب بدست حجاج در سال 
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شود و عبداهللا به همراه همرزمانش به  بعد از هفت ماه محاصره توسط حجاج فتح مي
6Fاهللا تعالي عليهم رسند. رضوان شهادت مي

1. 

 اميه وقايع خارجي: فتوحات بني
اميه نصيب مسلمين شده اكثر در عهد حكومت وليد  اي كه در عهد بني فتوحات عمده

و هشام بوده است. در دوران امير معاويه مكران و قسمت شرقي سند مفتوح شده بود. 
جلگه سند در دوران وليد گشوده شد. هم چنين قسمت بزرگ مازندران كه هنوز فتح 

رسد كه  آيد. وقتي موسي بن نصير به حكومت افريقا مي اميه درمي بود به تصرف بنينشده 
كند. سپس به طنجه  قيروان به طرف اقيانوس اطلس پيش رانده و مراكش را تصرف مي

رسد. اين شهر را به علت آنكه آخرين خشكي بود كه مسلمين از طرف مغرب بدان  مي
موسي يكي از غالمان خود بنام طارق بن زياد را  رسيده بود را المغرب االقصي ناميدند.

 گردد.  والي مغرب كرده به قيروان برمي

 فتح اسپانيا
ها اشغال شده بود. طي حكومت  ميالدي توسط ويزگوت 456اسپانيا در سال 

ها استثمار مردم به دست زورمندان و شاهزادگان و روحانيون شديداً اعمال  ويزگوت
كمي بود. بينوايان و يهوديان از جمله كساني بودند كه با  شد. ثروت در دست عده مي

7Fآمدن مورها

ميالدي پس از مرگ  708از فقر و تعقيب مذهبي رهايي يافتند. در سال  2
به رو در يك آن را  پادشاه ويتيتسا، اشراف از دادن تاج و تخت به فرزندان او خودداري و

خواهند. طارق سردار نامدار  انان كمك ميدادند پسران ويتيتسا به افريقا گريخته از مسلم
اي كه بعدها بنام وي  ميالدي از تنگه 710. ق مطابق  ه 92اسالم با عده كمي سپاه در سال 
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 ها به اعراب مسلمان داده بودند.  نامي كه غربي -2
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شود و با كمك اهالي و قسمتي از نيروهاي  طارق خوانده شد وارد اسپانيا مي  جبل
م شهرها داوطلبانه كند. مرد ها شهرهاي اسپانيا را يكي بعد از ديگري تصرف مي ويزگوت

 94كنند. موسي بن نصير در سال  هاي شهر خود را به روي سپاهيان اسالم باز مي دروازه
و خليفه اموي  -صلى اهللا عليه وسلم-ميالدي) اسپانيا را مملكت رسول خدا  713. ق ( ه

 كند.  اعالم مي
اي جنگيدند همه جا به سيره مجاهدين عهد خلف مجاهديني كه در سمت مغرب مي

. ق  ه 114بود. در سال ها  آن جنگيدند و اعتالي اسالم و شهادت تنها آرزوي  راشدين مي
ميالدي عبدالرحمن غافقي به سرداري سپاه اندلس رسيد. وي پس از فتح  734مطابق 

قسمت جنوب شرقي فرانسه لشكريان خود را تا شهر پواتيه رساند. در جنگ بين 
ي بفرماندهي شارل مارتل كم مانده بود كه مسلمين لشكريان اسالم و لشكريان فرانسو

رسد و چون شب فرارسيد سپاهيان مسلمان  پيروز گردند. ليكن عبدالرحمن به شهادت مي
كنند و بعد از آن ديگر هيچ سپاه مسلماني به  نشيني مي بدون گرفتن نتيجه قطعي عقب

8Fفرانسه حمله نكرد

1. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 و تاريخ ايران آشتياني.  122-120، ص 4تاريخ تمدن ويل دورانت، جلد  -1



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    24

 

 اسامي و مدت خالفت امويان 
 . ق  ه 60. ق تا  ه 41بن ابوسفيان حكومت از،  معاويه -1
 . ق ه 64. ق تا  ه 60يزيدبن معاويه حكومت از،  -2
 ماه 6. ق به مدت  ه 64بن يزيد حكومت از،  معاويه -3
 . ق  ه 65. ق تا  ه 64بن الحكم حكومت از،  مروان -4
 . ق ه 86. ق تا  ه 65عبدالملك بن مروان حكومت از،  -5
 . ق  ه 96. ق تا  ه 86حكومت از، وليدبن عبدالملك  -6
 . ق  ه 99. ق تا  ه 96بن عبدالملك حكومت از،  سليمان -7
 . ق  ه 101. ق تا  ه 99عمربن عبدالعزيز حكومت از،  -8
 . ق  ه 105. ق تا  ه 101يزيدبن عبدالملك حكومت از،  -9

 . ق  ه 125. ق تا  ه 105بن عبدالملك حكومت از،  هشام -10
 . ق  ه 126. ق  ه 125حكومت از،  وليدبن يزيدبن عبدالملك -11
 روز  12ماه و  5. ق به مدت  ه 126يزيدبن وليدبن عبدالملك حكومت از،  -12
 روز  70. ق به مدت  ه 126عبدالملك حكومت از،  وليدبنابراهيم بن  -13
 . ق  ه 132تا  126بن محمدبن مروان حكومت از،  مروان -14

حمار و  مانه بودند. مروانالمثل ز ضرب حكومت اميه با سه كس به آخر رسيد كه
صاحب لشكرش يزيدبن عمربن هبيره كه در مردي و شجاعت نظير نداشته است. و 

تاي نداشت. اما سنت الهي چيز  وزيرش عبدالحميد يحيي نيز در كفايت و تدبير هم
9Fديگري است

1. 
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 عباس  دوران اوليه حكومت بني
اهللا تعالي عليهم  س رضوانبن محمد بن علي بن عبداهللا بن عبا ابوالعباس عبداهللا

هاي ابراهيم امام كه در سال  معروف به سفاح اولين خليفه عباسي است. وي دو برادر بنام
الحمار)، و ابوجعفر منصور كه به   وفات نمود يا بقولي كشته شد (به دست مروان 132

كومت كرد به دوانيقي مشهور بود و بعد از سفاح به ح علت آنكه دانه دانه پول خرج مي
ها را به  رسيد داشت. سفاح جميع حكام بلد اسالم را عوض كرد و غالب آن قسمت

برادران يا اعمام يا سردارن خود واگذاشت، از آن جمله شام را به عبداهللا بن عباس و 
الجزيره و آذربايجان و ارمنستان را به ابوجعفر منصور برادر خود و خراسان و جبال را به 

ول نمود. وي ابوسلمه از محترمين همدان را با لقب وزير آل محمد ابومسلم خراساني مح
. ق برادرش ابوجعفر منصور  ه 136به وزارت خود برگزيد. بعد از فوت سفاح در سال 

اي بيش نبود. وي  جاي او را گرفت. منصور باني شهر بغداد است كه تا زمان وي دهكده
ايتخت خود و دارالخالفه عباسي قرار پآن را  . ق در آنجا شهر ساخت و ه 145در سال 

داد. از وقايع مهم دوران حكومتي وي قيام محمد از اوالد امام حسين با لقب النفس الزكيه 
. ق روي داد او و برادرش بنام ابراهيم بقتل رسيدند. كشتن  ه 145است كه در سال 

اشت. علت آن، اي در پيروزي آل عباس بر آل اموي د  -ابومسلم خراساني كه نقش عمده 
خواست حكومت به عيسي بن موسي عموزاده سفاح  اين بود كه ابومسلم بعد از سفاح مي

برسد ولي ابوجعفر منصور به وصيت سفاح حاكم شد غالم ابومسلم بنام حسن بن قحطبه 
10Fگويد كه ابومسلم قصد خالفت دارد پنهاني به منصور نامه نوشته مي

1 . 
روزبه است. پدرش بخاطر حيف و ميل اموال ابن المقفع پسر دادويه و اسمش 

شود و  حكومتي در دوران كارمندي خود در عصر حجاج يا خالد قسري شكنجه مي
خواندند. پسرش روزبه كه ظاهراً  شود بهمين سبب وي را مقفع مي دستش شل مي

 خواندند. بيروني دانشمند شد را عبداهللا بن المقفع مي مسلمان شده و عبداهللا ناميده مي
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نويسد كه ابن  مشهور ايران در دوران غزنويان در كتابش بنام التحقيق مال في الهند مي
مقفع ماني مذهب بود و علتش آن است كه او باب برزويه طبيب را بر كتاب پنج تنتره 

شان ضعيف است تشكيك  (كليله و دمنه) افزوده است تا در عقايد كساني كه اعتقاد ديني
ديگري نيز دارد از جمله: خوداي نانگ (تاريخ رسمي ساسانيان)، هاي  ب كند. روزبه كتا

آئين مزدك، كتاب ادب كبير، صغير، رساله في صحابه و... وي به دستور منصور كشته 
مهدي پسر منصور به خالفت نشست. در زمان وي  158شد. بعد از مرگ منصور در سال 

النهر ادعاي پيغمبري كرد و در  شخصي بنام مقنّع معروف به صاحب ماه نَخَشب در ماوراء
الرشيد پسر دومش  بقتل رسيد. بعد از مهدي پسرش هادي سپس هارون 163سال 

حكومت كرد، در دوران وي برامكه وزارت را در  193تا  170بخالفت رسيد. وي از 
تا حدي بود كه غالباً رفت و آمد و مراجعات مردم به ها  آن اختيار داشتند. قدرت

مكه بيشتر بود تا به قصر خليفه. اين خاندان رياست مذهبي يكي از هاي برا خانه
هاي بودائي شهر بلخ بنام نوبهار (بتخانه جديد) را داشتند. از اين طايفه خالد در ايام  بتكده

به خالفت   دعوت ابومسلم خراساني قبول اسالم كرد پسرش يحيي در رساندن هارون
 نهايت فداكاري و سعي به خرج داد. 

داشت كه پس از رسيدن پدر هاي فضل و جعفر و محمد و موسي  يي پسراني بناميح
به وزارت همگي در راه بردن كارهاي خالفت معين و ياور او بودند. علت براندازي 

خواستند  برمكيان بقول عبدالقاهر بغدادي در الفرق بين الفرق آن است كه برامكه چون مي
پرستي را جايگزين كنند مورد نفرت  آئين آتشدين اسالم را براندازند و بجاي آن 

ها را  الرشيد گفتند كه مسلمان الرشيد قرار گرفتند. آنان از روي نيرنگ به هارون هارون
شايسته كاري آن است كه در مسجدها آتش افروزند و در هر مسجدي آتشداني باشد كه 

د در آن سوزانند تا بوي بر آن عود سوزند و نيز در درون كعبه آتشداني نهند و همواره عو
خوش دهد. رشيد دريافت كه قصد ايشان پرستش آتش در كعبه است. اين امر باعث شد 

اش بكشد. قرار بر اين بود كه جعفر و  هم خوابي با زوجه  كه وي جعفر برمكي را به بهانه
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ن كردن همديگر باشد. ولي آندو اي شان تنها منحصر به نگه  الرشيد ازدواج خواهر هارون
قرار را برهم زده بودند. علت اصلي مخالفت خلفاي عباسي با خاندان برمكي و بعضي 

از خلفاي عباسي بود منصور دوانيقي به پسرش ها  آن ها همين سوء استفاده ديگر از ايراني
ها را كرد و گفت: نسبت به موالي ايراني خودت مهربان  مهدي هنگام مرگ سفارش ايراني

ي كن، زيرا اينان در هنگام سختي پشت و پناه تو هستند. با مردم نيكوها  آن باش و به
خراسان بيش از اندازه نيكويي كن، زيرا آنان در راه برقراري دولت عباسي جان و مال 

هاي آنان درگذر و هر  ها با آنان مهربان باش و از بدي دادند، به پاداش اين فداكاري
11Fكسانش بسپار كدامشان كه مردند كار او را به فرزندان و

1 . 
لذا بايد حق داد كه در اين جور وقايع مقصران اصلي جريانات كفرآميزي هستند كه 
با ظاهري اسالمي قصد براندازي اسالم را داشتند. ايرانيان به طور كل در برخورد با 
عباسيان دو دسته بودند. دسته اول آنهايي بودند كه در اصل كافر بودند ولي ادعاي 

 ردند. ك مسلماني مي
آميز با  دسته دوم كساني بودند كه واقعاً مسلمان بودند و به نوعي زندگي مسالمت

توانستند بيشترين خدمت را به ايرانيان بكنند و هم اينكه  عباسيان داشتند كه هم مي
 193الرشيد امين از  حكومت عباسي را در رويارويي با ملحدان كمك كنند. بعد از هارون

آيد  كند و در اثر اختالفاتي كه بين او و برادرش مأمون بوجود مي ت مي. ق خالف ه 198تا 
شود سپس طاهر او را كشته و سرش را  بدست طاهر اسير مي 198باالخره امين در سال 

) در مرو رسماً به خالفت 198كند. مأمون در همين سال ( روانه خدمت مأمون مي
بن سهل سپرد و حكومت عراق و  برگزيده شد و اول كاري كه كرد وزارت را به فضل

جبال و فارس و خوزستان و يمن را به برادرش حسن بن سهل داد. خراسان را نيز به 
. ق مأمون درگذشت. بجايش ابواسحاق محمد معروف به معتصم  ه 218طاهر سپرد. سال 

 خليفه شد. 
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خلفاي  در دوران مأمون و معتصم والواثق معتزله قدرت زيادي داشتند، به علت اينكه
نامبرده خود نيز معتزله بودند. در اين دوران معتزله به مخالفت با مخالفين خود برخاستند، 

اين موضوع ها  آن بخصوص با آن دسته از كساني كه موضوع خلق قرآن را قبول نداشتند.
پرداختند. چنانچه آزار  را امتحان مردم قرار داده بودند و به آزار و اذيت مخالفين خود مي

 مشهور است. ها  آن اذيت امام احمد بن حنبل بدستو 

12Fمهمترين جريانات الحادي در دوران اوليه عباسي

1  

سپهبد فيروز معروف به سنباد از قريه اهروانه نيشابور بود كه ظاهراً به  سنباد: -1
خونخواهي ابومسلم برخاست. وي قصد ويراني مكه را داشت ولي شكست 

 شود.  خورده و كشته مي
شكست خورده  151. ق دعوي پيامبري كرد. در  ه 150: وي در سال يساستاد س -2

 رسد.  و به قتل مي
با  159: از دبيران ابومسلم خراساني در سال المقنّع هشام يا هشام بن حكيم -3

.  ه 163كند. در سال  عباس مخالفت مي آوردن ديني جديد و ادعاي پيامبري با بني
اش مبتني بر   كه خود را خدا خواند. عقيدهشود. او تا آنجا پيش رفت  ق كشته مي

 حلوليه و تناسخ بود. 
اي بودند كه به سرخ جامگان مشهور بودند و قبل از بابك  : دستهخرم دينان -4

 كردند. خرمدين تحت رهبري جاويدان بن سهل خود را براي انقالب آماده مي
مزدك را مخفيانه بقايايي از يك فرقه مزدكي بودند كه در آذربايجان تعاليم ها  آن

برخاست ها  آن دادند. بابك با ادعاي خدايي و احياي آئين مزدكي از ميان نشر مي
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تاريخ ادبيات در ايران،  –طبقات ناصري منهاج سراج  –تاريخ گزيده، حمداهللا مستوفي  –ملك ال نظام
 تاريخ كامل ابن اثير و ... .  –ي طبر –اهللا صفا  ذبيح
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و مدت بيست سال بر قسمتي از آذربايجان و ارمنستان مستولي بود. وي با عرب 
و مسلمين كينه سختي داشت. عده مقتولين مسلمان بدست پيروان آن ملحد را تا 

بتنهايي سر ها  آن او ده تا جالد داشت كه هر كدام از اند. يك ميليون تن هم نوشته
 223سي و سه هزار تن از مسلمانان را از تن جدا كرده بودند. بابك در سال 

شود. و بدار مجازات  بدست افشين سردار ايراني معتصم خليفه عباسي دستگير مي
 شود.  آويخته مي

وران ساساني حكومت جبال از خاندان قارن زردشتي بود كه در د مازيار بن قارن: -5
. ق افشين سردار معتصم  ه 224بود. در سال ها  آن مازندران (ايالت ماد) به عهده

اي را به اين مضمون براي وي نوشته و او را به قيام بر ضد طاهريان و خليفه   نامه
كند: من در اين مذهب پسنديده (دين زردشت) با تو متفقم، بيا تا بمدد  دعوت مي
ين رسم و دين عرب را براندازيم و آئين گبري تازه كنيم. اين نامه همديگر ا

افتد. وي با نشان دادن آن به خليفه خيانت افشين را  بن طاهر مي بدست عبداهللا
شود. و  . ق دستگير و زنداني مي ه 225كند به امر خليفه افشين در سال  ثابت مي

ي از مسلمانان مازندران را ميرد. بدستور مازيار زردشتيان بسيار در همانجا مي
كنند. هدف او استقالل طبرستان (مازندران) بود.  كشند و اموالشان را غارت مي مي

رود او را  بن طاهر به دستور معتصم خليفه عباسي به جنگ مازيار مي عبداهللا
فرستد و معتصم   كند. سپس وي را بر بغداد پيش خليفه مي شكست داده و اسير مي

 آويزد.  دش را در مقابل جسد بابك به دار مياو را كشته جس
نامه يا سيرالملوك خواجه شهيد  از جمله منابع معتبر در مورد ملحدان سياست

 الملك وزير معروف سلجوقي است.  نظام
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 مهمترين مذاهب رايج اين دوره 

13Fمعتزله -1

1 
بود.  الرشيد مأمون و معتصم مذهب غالب و حاكم دوره سه خليفه مقتدر عباسي هارون

داد.  اين فرقه معتقد به خلق قرآن بود. و مخالفان اين عقيده را شديداً آزار و اذيت قرار مي
 110گذار مذهب معتزله و اصل بن عطاست. وي شاگرد امام حسين بصري (وفات  بنيان

. ق) بود. واصل معتقد بود كه جاي مسلمان فاسق ميان جاي مؤمن و كافر است. وقتي  ه
اين بدعت را بشنيد وي را از خود راند. واصل در پاي ستوني از  امام حسن بصري

هاي مسجد بصره نشست و از جمع كناره گرفت. عمروبن عبيدبن باب به او  ستون
پيوست و از آن روز به بعد به پيروان او معتزله گفتند. واصل پيشواي فرقه واصليه بود. 

پنداشت. با اين  ديگري را كافر مي مذهب معتزله داراي بيست و دو فرقه بود كه هر فرقه
 در موارد زير همداستان بودند: ها  آن حال همه

همه صفات ازلي را از خداي بزرگ نفي كردند و گفتند كه او را علم و قدرت و  -1
سمع و بصر و هيچ صفت ازلي نيست و خداي را در ازل هيچ نام و صفتي نبوده 

 است. 
بيند و  ند: خدا جل جالله خود را نميديدن خداي را غير ممكن دانستند و گفت -2

 كسي نيز او را نتوان ديد. 
و حدوث امر و نهي و خبر او معتقدند و  -جل جالله-به حادث بودن كالم خدا  -3

نامند. و گفتند كه مردم در كار و پيشه خود آزادند و  كالم او را مخلوق او مي
ان قدرت و كاري را در كار و پيشه ايشان و ديگر جانور -جل جالله-خداوند 

 نيست و از آن جهت آنانرا قدريه نامند. 
 گويند كه مسلمان فاسق نه مؤمن است نه كافر بلكه ميان آندو است.  -4

                                                           
 الفرق بين الفرق، منصور عبدالقاهر بغدادي.  -1
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از كارهاي بندگان به آن امر نكرده يا از آن  -جل جالله-گويند: آنچه كه خداوند  -5
 خواسته است.  نهي ننموده چيزي ار آنان نمي

14Fخوارج -2

1 
بودند. بدنبال قبول كردن  -رضي اهللا عنه-ز ياران حضرت علي تا زمان حكميت ا

كافر  -جل جالله-حكميت از سوي علي وي را به دليل حكم قرار دادن غير خدا 
 دانستند.  را از زمان آخر خالفتش كافر مي -رضي اهللا عنه-شمردند و حضرت عثمان 

 گانه خوارج  خالصه عقايد فرق بيست
خواندند. همچنين شركاي  ثمان و علي را كافر ميخالفت شيخين را صحيح و ع -1

 دانستند.  جنگ جمل و معاويه را گناهكار مي
 خواندند.  كرد كافرش مي معني كفر بود، اگر مرتكب آن توبه نميها  آن گناه نزد -2
 توان خليفه را انتخاب كرد.  تنها از طريق انتخاب آزادانه مي -3
 ت مالك است. قريشي بودن خليفه ضروري نيست، بلكه صالحي -4
خليفه تا وقتي كه درستكار است اطاعتش واجب در غير اين صورت حتي قتلش  -5

 واجب است. 
ين گروه خوارج بنام ازارقه جز خودشان را كافر تر بزرگ تنها قرآن را قبول داشتند. -6

 خواندند.  مي

 مهمترين فرق خوارج 

                                                           
 الفرق بين الفرق.  -1
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ها  آن دانستند. جنگ با مي : پيروان نافع بن ازرق، آنان غير از خود را كافرازارقه -الف
شمردند. خيانت به مخالفان را جايز و  را واجب، حتي قتل زنان و اطفالشان را جايز مي

 دانستند.  دانستند. وصلت با غير خود را جايز نمي غير مجاهدين را كافر مي
پيروان نجدبن عامر مخصي: وي معتقد بود دين دو چيز است معرفت  النجدات: -ب
 ، و مردم همگي جاهلند. -صلى اهللا عليه وسلم-و رسول  -لهجل جال-خدا 

بن اباض النميمي: هنوز هم در مغرب و بحرين وجود  : پيروان عبداهللاإلباضيه -ث
دانند، به مسالمت  كنند، وصلت با آنان را جايز مي دارند. در مورد مخالفان مبالغه نمي

و اتمام حجت و اعالن جنگ جايز نزديكترند. جنگ با مخالفان را تنها در صورت دعوت 
 دانند.  مي

 مرجئه  -3
نشأت گرفته است. در  -رضي اهللا عنه-هاي زمان حضرت علي  طرفان در جنگ از بي

ايمان  -1به قرار ذيل است: ها  آن شد. خالصه عقايد كل مرجئه به هشت فرقه تقسيم مي
كافي است،  -سلمصلى اهللا عليه و-و پيامبرش  -جل جالله-تنها براي شناخت خدا 

مدار نجات تنها ايمان  -2بدون عمل و انجام تكاليف مؤمن بودن شخص برقرار است. 
است، براي آمرزش تنها كافي است كه شخص از شرك مصون باشد. اين مذهب باعث 
رواج خالف شرع در جامعه اسالمي شد، زيرا مردم تازه مسلمان به آمرزش پروردگار 

هاي قدريه و جبريه (جهميه)  ر شدند. دو فرقه آن بناميقين حاصل كردند و گناهكا
 در اعمال او -جل جالله-معروف بودند. قدريه: انسان كامالً مختار است و خداوند 

 كند.  ين دخالتي نميتر كوچك
از پيروان جهم بن صفوان معتزلي: معتقد بودند كه انسان مجبور  جبريه يا جهميه:

. قائل به جبر در اعمال و ارجاء در ايمان بودند. ارجاء دهد است در كارهائي كه انجام مي
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به معني بازپس انداختن كاري و تأخير در آن است. طبق اين عقيده مسلمان اجباراً 
 اي ندارد.  مسلمان است و كافر اجباراً كافر و انسان از خود اراده

 شيعه  -4

 همه فرق آن داراي اشتراكات زير هستند 
 دين است.امامت ركني از  -الف

 گيرد بر حق است.  امام معصوم است و هر قولي كه از او سرچشمه مي -ب 
او را بعنوان امام  -صلى اهللا عليه وسلم-حضرت علي آن شخصي است كه پيامبر  -ت

 نامزد كرده است.
شود، زيرا  بعد از امام، امام جديد لزوماً بر اساس نص سلف خود مقرر مي -ث

 گيرد. تعلق نميانتخاب اين مقام به امت 
 تمامي فرق شيعه معتقدند كه امامت تنها حق اوالد علي است.  -ج

 شود:  شيعه به چهار دسته تقسيم مي

 غُالة -4اماميه  -3كيسانيه  -2زيديه  -1

را امام  -رضي اهللا عنه-العابدين بن امام حسين  : زيد پسر حضرت زينزيديه -الف
 -سليمانيه (جريريه) ت -جاروديه ب -شود: الف دانند. زيديه به سه دسته تقسيم مي مي

گذارند و درباره حضرت  بتريه، فرقه بتريه به اهل سنت نزديك است شيخين را احترام مي
 گويند.  نه به نيكي و نه به بدي چيزي نمي -رضي اهللا عنه-عثمان 
نيفه اي محمدبن ح اند. دسته : از پيروان مختاربن ابوعبيد ثقفي و دو دستهكيسانيه -ب

دانند ولي معتقدند  را زنده پنداشته و او را مهدي آينده دانند. دسته ديگري وي را امام مي
دانند و در جانشيني او اختالف  كه مرده است و پس از وي ديگري را جانشين وي مي

 دارند. 
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دهند. اكثراً امروزه به دوازده امام معتقدند  : اكثريت شيعيان را تشكيل مياماميه -ت
رساندند. داراي فرق  در گذشته اكثر فرق آن امامت را به حضرت جعفر صادق ميولي 

ناووسيه  -3باقريه  -2محمديه  -1اند. از جمله:  از بين رفتهها  آن گوناگوني بود كه اكثر
عشريه  اثني -10قطعيه  -9موسويه  -8مباركيه  -7اسماعيليه  -6عماريه  -5شميطيه  -4

فرقه  2كامليه. در دوران قاجاريه  -15شيطانيه  -14يونسيه  -13زراريه  -12هشاميه  -11
 بهايي و بابي نيز بوجود آمدند. 

 اند،  برند و پنج دسته امامان را تا حد خدايي باالمي :غُالة -ث

15Fآورند و واجبات را بجا نمي  عالوه بر خدا دانستن امامان حرام را حالل داشته غلُاة

1. 

 مذهب اهل سنت و جماعت  -5
و صحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-كثريت مسلمانان به همان راه و روش پيامبر بزرگوار ا

وفادار ماندند و آن را ادامه دادند. براي جلوگيري از انحرافات  -رضي اهللا عنهم-كرام 
سازي در ميان آنان جمعي از تابعان آئين اسالم را به صورت  بيشتر مسلمانان و فرقه

صلى -الشأن  ند. با اين كار هم اسالم به همان روش پيامبر عظيمدهي شده درآورد سازمان
هاي  محفوظ ماند و هم اينكه مسلمانان از پراكندگي بدور ماندند، و فرقه -اهللا عليه وسلم

هاي داخلي امت اسالمي بوجود آمده بودند، روز به  مذهبي كه در دوران آشوب و جنگ
به مرور زمان و با آگاهي ها  آن بسياري از تر شدند و در نهايت تر و كم رنگ روز ضعيف

كه آن را  اي از مذهب اهل سنت و بزرگان كن شدند. در اينجا خالصه مسلمانان ريشه
 دهم.  مورد احترام همه مسلمانان هستند توضيح مي

اند.  گذاران و مروجين اصلي اهل سنت ايراني بوده هم چنان كه خواهيم ديد بنيان
باشد. در اصطالح اهل حديث هم معني حديث  اه و روش ميسنت در لغت به معني ر

                                                           
براي توضيح بيشتر به فرق مختلف اسالمي به كتاب الفرق بين الفرق، ابومنصور عبدالقاهر بغدادي  -1

 مراجعه شود. 
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باشد. اهل سنت به  مي -صلى اهللا عليه وسلم-يعني گفتار، كردار، رفتار و تأييدات پيامبر 
و يارانش  -صلى اهللا عليه وسلم-گرا و پيرو روش پيامبر  معني جامعه سنتي و سنت

جل -دستور خداوند متعال  باشد و هم چنان كه خواهيم ديد. اين امر در حقيقت مي
 باشد كه مسلمانان را بدان امر كرده است.  مي -جالله

باشد، اجماع يكي از  جماعت به معني قبول رأي عمومي مسلمانان كه اجماع ناميده مي
گرايي از راه تحمل عقايد  گرا و مخالف فرقه داليل احكام است و به معني جامعه جمع

هاي اهل قبله را كافر  ون اينكه هيچ كدام از فرقهگوناگوني جامعه بزرگ اسالمي بد
هاي  گرا و ضد تأويل شمارند. بطور خالصه اهل سنت و جماعت يعني يك جامعه سنت

 سازي.  گرا و ضد فرقه انحرافي و يك جامعه جماعت
. ق) در كتاب شرح عقايد سنت را به معني  ه 793عالمه ابوبكر تفتازاني (متوفاي 

ه معني جامعه اصحاب منظور نموده است. در اين صورت اهل حديث و جماعت را ب
تنها احاديث صحيح  -جل جالله-اي كه بعد از كالم خدا  سنت و جماعت يعني جامعه

و فهم و استنباط و عملكرد همنشينان او را اصل و  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسول
اند. در عين اينكه براي  دانستهها  آن ها را فرع و تابع متبوع قرار داده و بقيه فكرها و انديشه

كنند،  هاي سالم استفاده مي جدا كردن حقايق اسالمي و اباطيل غير اسالمي، از فروع عقل
هاي  بافي و حرُافي و تأويل سازي و خيال به هيچ وجه در صدد تجدد بازي و بدعت

آيند. با توجه به  ميانحرافي و پايين آوردن عقايد عاليه به سطح افكار مادي و سافله برن
استفاده از بهترين ابزار زمانه و برترين سليقه در  -صلى اهللا عليه وسلم-اينكه سنت پيامبر 

 رسيدن به اهداف دنيوي نيز بود. 
. ق از تابعين بعد از تحقيق و تفحص  ه 110االصل متوفاي  امام حسن بصري ايراني

ر كارش داليلي نقلي و عقلي، كارش زياد در علمي را به روي مسلمانان گشود كه ابزا
بحث و تحقيق و گفتگو در عقايد و كاربردش اثبات حقانيت عقايد اسالمي و رد 

كالم و عالم متخصص حوزه آن را متكلم آن را  هاي غير اسالمي بود كه بعدها باطل
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شد به مذهب اهل سنت و جماعت  ها تبيين مي ناميدند. و مذهبي را كه در اين حلقه
 -جل جالله-گرديد. اين مذهب در حقيقت همان اسالم و عين فرموده خداوند معروف 

 است:

َُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَما فَُخُذوهُ  ر   .]7[احلرش:  ﴾نَتُهوا
دهد، بپذيرد و آنچه را كه  به شما دستور مي -صلى اهللا عليه وسلم-و هر چه را پيامبر «

 ».كند فروگذاريد ميبر شما نهي 

ُّوهُ إَِ� ﴿ َُ ء  فَ ۡ ََ  ِِ ََۡ�ُتۡم  ٰ ََ ِ ٱفَِِ  تَ َُّسولِ ٱوَ  َّ ِ  ر ِ ٱإِ  ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَ  ب � ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  َّ  ﴾�ِخَِ
 .]59النساء: [

و رسول  -جل جالله-هر گاه در چيزي دچار منازعه شديد قضاوت در آن را به خدا «
 ».و روز قيامت ايمان داريد -جل جالله-رجاع دهيد، اگر به خدا ا -صلى اهللا عليه وسلم-

ٰبُِقو َ ٱوَ ﴿ َّ ّورُو َ ٱ �
َ نَصارِ ٱوَ  رُۡمَ�ِٰجَِ�نَ ٱمَِن  ۡۡ

َ ِينَ ٱوَ  ۡۡ َبُعوُهمٱ َّ ٰن  رِّ�َ  َّ ََ ۡۡ ِ ُ ٱِِِ َ�ۡنُهۡم  َّ
ٰت  َ�َِۡي َ�َۡتَها  َّ ََ ّّ رَُهۡم  َد

َ
نَۡ�ٰ ٱَورَُوواْ َ�ۡنُه َوع

َ �ۚ َ�ٰرَِك  َُ ۡۡ ّٗ بَ
َ
 ﴾١ ۡ�َعِظيمُ ٱ ۡ�َفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]100التوبة: [
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش «

از آنان  -جل جالله-پيمايند)، خداوند  گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند (و مي
براي  -جل جالله-خشنودند، و خداوند  -جل جالله-خدا  خشنود است و ايشان هم از

ها جاري  هاي) آن رودخانه آنان بهشت را آماده ساخته است كه در زير (درختان و كاخ
مانند. اين است پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ تابعين و همه  است و جاودانه آنجا مي

در تمام امكنه و اعصار تا آخرين مؤمناني كه از كردار و رفتار مهاجران و انصار بزرگوار 
 . »كنند روزگار پيروي مي

 مولوي 
 آن كس كه سنت با جماعت ترك كرد

 

 در چنين مسبع، نه خون خويش خـورد  
 

 هست سنت ره جماعت چـون رفيـق  
 

 ره و يــــار، افتــــي در مضــــيق بــــي 
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آيا كسي كه سنت و جماعت را ترك گويد در اين دنيا كه سرزمين درندگان است 
را نرود بدون  -صلى اهللا عليه وسلم-ريزد، يا هر كسي كه راه رسول  خود را نميخون 

شود. سنت به منزله راه است و جماعت به  صفت شده و گمراه مي شك اسير آدم درنده
 منزله همراه، بدان كه بدون راه و همراه دچار تنگنا خواهي شد. 

 سنايي غزنوي 
 چنگ در گفته يـزدان و پيغمبـرزن و رو  

 

 و هوس  كانچه قرآن و خبر نيست نانست 
 

 داني اول و آخر قرآن ز چه بآ مد و سين
 

 يعني اندر ره دين رهبر تـو قـرآن بـس    
 

 منابع استداللي اهل سنت و جماعت
 قياس  -4اجماع  -3 -صلى اهللا عليه وسلم-  اهللا سنت رسول -2قرآن  -1

قرآن و سنت به روشني : تجمع فقهاي يك عصر براي استخراج حكمي كه در اجماع
 نيامده است. 

 : استخراج حكمي از حكم ديگر.قياس

 بزرگان اهل سنت 

 امامان چهارگانه فقه 
نعمان بن ثابت بن زوطي نسبش به  . ق) ه 150 -80امام اعظم ابوحنيفه: ( -1

رسد. در كوفه متولد شده و در بغداد  يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني مي
د و تقوا كثرالخشوع و دايم التضرُع بسوي خدا بود. وي درگذشت. عالمي اهل زه

از تابعين اوليه است كه شانزده تن از صحابه از جمله انس بن مالك و جابر بن 
حديث شنيده است. در واقع ها  آن بن انس الجهني را ديده و از عبداهللا و عبداهللا

 اند.  شانزده تن صحابه استاد حديث وي بوده
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فقه  -1بشرح زير است. ها  آن ثار فراواني است كه اسامي برخي ازامام اعظم داراي آ
 الوصية.  -5القدريه  علىالرد  -4عالم و متعلم  -3فقه ابسط  -2اكبر 

-113ابويوسف (مشهورترين) ( -1مهمترين شاگرد آن حضرت عبارت بودند از: 
 ).158-110( زفربن الهذيل -3 ).187-132محمدبن حسن شيباني (  ابوعبداهللا -2 ).183
بن زياد لولويي كوفي. اكثريت مسلمانان جهان پيرو فقه امام ابوحنيفه هستند.  حسن -4

آسياي ميانه و چين  –افغانستان  –اردن  –سوريه  –عربستان  –از جمله مسلمانان تركيه 
 اندونزي و.... –بنگالدش  -هند –پاكستان  –

بن  حضرت انس )179-90(اهللا عنه  بن انس بن مالك رضي امام مالك: مالك -2
 -صلى اهللا عليه وسلم-هاي بزرگ رسول خدا  از صحابي -رضي اهللا عنه-مالك 

(بود 
16F

باشد. وي متولد مدينه منوره و متوفاي  . امام مالك جزو تابعين اوليه مي)1
باشد.  از مهمترين كتب حديث اهل سنت مي اَلموطَّأ امام مالكآنجاست. كتاب 

ك در قيام محمد معروف به نفس زكيه از نوادگان امام حسن امام اعظم و امام مال
مجتبي از وي طرفداري كرده بودند. همين امر باعث شد كه منصور دوانيقي امام 
مالك را يكصد ضربه تازيانه بزند و امام اعظم را به بهانه نپذيرفتن شغل قضاوت 

 زنداني كند. 

                                                           
صحابي مشـهور ، اينطـور    اهللا عنه اين درست نيست: زيرا اسم و نسب حضرت انس بن مالك رضي -1

أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن است: 
  پدرامام مالك نيستندپس ايشان  النجار.

مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحـارث  وأما نسب امام مالك رحمه اهللا اينطور است: 
ـ  خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بـن زيـد  بن غيمان بن   ن شـداد بـن  ب

زرعة، وهو حمير االصغر الحميري ثم االصبحي المدني، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثمان 
 .أخي طلحة بن عبيداهللا أحد العشرة
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بن عثمان بن شافع مادرش  ابوعبداهللا محمدبن ادريس )204-150امام شافعي: ( -3
 . -رضي اهللا عنه-فاطمه دختر عبداهللا بن حسن بن امام حسين 

 خاقاني 
 اول شـــــب بوحنيفـــــه درگذشـــــت

 

 شــافعي آخــر شــب از مــادر بــزاد     
 

باشد. در هفت سالگي  امام شافعي متولد شهر غزه فلسطين است و قبرش در مصر مي
نزد امام مالك رفته تا زمان وفاتش حافظ كل قرآن و در پانزده سالگي مفتي شد. سپس 

كند. اكثر مسلمانان در عراق و سوريه و  نزد وي ماند. كتاب الموطأ امام مالك را حفظ مي
 كنند.  مصر و مالزي و اهل سنت ايران از فقه شافعي پيروي مي

اختالف اهل  -4 الوصايا الکبرية -3الحجه  -2االم  -1: برخي از آثار امام شافعي

 -9جامع المزني الكبير  -8ابطال االستحسان  -7جماع العلم  -6 وصية الشافعي -5العراق 
 البويطي و....  -12مختصر الربيع  -11االمالي  -10المزني الصغير 

) احمدبن محمد حنبل هالل شيباني مروزي 241-164( امام احمد حنبل -4
(االصل متولد بغداد  ايراني

17F

ديث (با . كتاب المسند وي حاوي چهار هزار ح)1
ترين  اند. المسند حاوي صحيح باشد. مسلم و بخاري از او روايت كرده مكرر) مي

باشد. امام احمد مدتي را در زندان المعتصم خليفه عباسي بسر برد.  احاديث مي
امام احمد كتابي در فقه ننوشته است بلكه آنچه از وي در فقه روايت شده عبارت 

را فراهم آورده، ها  آن داده است. و شاگردان اوهايي كه به سؤاالت مردم  از پاسخ
اند. مردم قسمتي از آفريقا و عربستان و شام و فلسطين پيرو فقه امام  و مرتب كرده

 حنبلي هستند. 
جلد است. حديثي كه در آن يافت  8المسند شامل  -1: آثار مهم امام احمد حنبل

 -4كتاب الصالة  -3الزهد  -2نشود قابل اعتماد نيست (بقول بعضي از محدثان بزرگ) 

                                                           
 .  برعكس ان صحيح است زيرا امام احمد عربي األصل بود تولد مرو خراسان -1
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المقدم و  -8الناسخ و المنسوخ  -7التاريخ  -6المناسك الصغير  -5المناسك الكبير 
 فضايل الصحابه و....  -10تعالي   في كتاب اهللا -9المؤخر 

 راويان حديث يا امامان ششگانه حديث 

قند. در سمر 256متوفاي  امام بخاريابوعبداهللا محمدبن اسماعيل معروف به  -1
 صاحب صحيح بخاري. 

در  261متوفاي  امام مسلمابوالحسن مسلم بن حجاج نيشابوري معروف به  -2
 نيشابور صاحب صحيح مسلم. 

. ق در بصره صاحب  ه 257ابوداود سليمان بن اشعث سجستاني ايراني متوفاي  -3
 .امام ابوداودكتاب السنن معروف به 

. ق در ترمذ  ه 277وفات  مذيامام ترابوعيسي محمدبن عيسي ترمذي معروف به  -4
(از شهرهاي قديم ايران واز شهرهاي فعلي تاجيكستان 

18F

امروزي صاحب كتاب  )1
 جامع. 

معروف  ،. ق در قزوين ه 273ابوعبداهللا محمدبن يزيد بن ماجه القزويني متوفاي  -5
 صاحب كتاب السنن.  ،امام ابن ماجهبه 

د نساء از شهرهاي قديم ايران و متول ،بن علي النسائي مابوعبدالرحمن احمدبن نعي -6
صاحب كتاب  امام نسائي. ق معروف به  ه 303متوفا در مكه معظمه بسال 

19Fالسنن

2. 

 ».نًال ل� من ماً اا را�ا ا نااهل رجال من فارس«
 اگر دانش به ستاره ثريا بسته باشد ايرانيان بدان دست خواهند يافت. 

                                                           
 از شهرهاي ازبكستان فعلي است، در مرز افغانستان و ازبكستان قرار دار دارد. -1

 به كتاب پژوهشي درباره امامان اهل سنت فريدون سپري مراجعه شود.  -2
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حيح امام مسلم آمده است. اين حديث حنبل و ص احمد بن اين حديث در مسند امام
باشد. و امامان  بيانگر كوشش ايرانيان در بدست آوردن علم و تحقيق وتفحص در آن مي

 باشند. و امامان حديث نمونه بارز آن مي فه و امام احمد بن حنبلابوحني امام فقه مانند





 
 
 

 :فصل دوم
20Fطاهريان

1 

 205سي خالفت نشست در شؤال مأمون پس از آنكه به دست طاهر و اتباع او بر كر
 را به حكومت خراسان فرستاد. به پاس خدمات طاهر و دور كردن او از بغداد وي

بن مصعب بن اسعد بود. اسعد قبل از مسلمان شدن فرخ نام داشت. به  طاهربن حسين
شود و آن حضرت نامش را اسعد  مسلمان مي -رضي اهللا عنه-دست حضرت طلحه 

 گذارد.  مي
. ق به خراسان آمد و مرو را مركز حكومت خراسان قرار  ه 206االخر  بيعطاهر در ر

داد. طاهر به ذواليمينين مشهور است و در وجه اين نسبت اقوال مختلف است. از جمله 
گويند كه وي در شمشيرزني بقدر ماهر بوده است كه با هر دو دست شمشير  اينكه مي

. ق در مرو درگذشت. درست يكروز بعد از  ه 207االخر در سال  زد. طاهر در جمادي مي
فراموش كرد. طلحه آن را  آنكه نام خليفه مأمون را از خطبه نماز جمعه برانداخت يا آنكه

) بعد از طاهر فرزندش طلحه كه در ايام حكومت پدر حاكم سيستان بود 207-213(
ست. در زمان هاي او با خوارج ا شود. از وقايع مهم امارت طلحه جنگ جانشين پدرش مي

. ق افراد فرقه خوارج در كرمان و سيستان و خراسان و دو  ه 160خالفت مهدي بسال 
بنام يوسف البرم در حدود مرو ها  آن طرف درياي عمان فراوان بودند. شخصي از ميان

ا رود و طالقان و گوزگانان به ادعاي امامت قيام كرد و حكومت شهر پوشنگ را كه ب
يمينين بود، از او گرفت و بر كليه ناحيه شرق خراسان استيال يافت. ذوال جد طاهر  مصعب

جمعي ديگر از خوارج به رياست حمزه خارجي در سيستان و قسمتي از خراسان و 

                                                           
كوب، تاريخ ايران بعد از اسالم آشتياني، طبقات ناصري، تاريخ  تاريخ مردمان ايران جلد دوم زرين -1

 اهللا صفا و ... تاريخ ادبيات در ايران ذيبعايران سرپرسي سايكس، 
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اميرالمؤمنين اختيار كرد. هارون  را مهستان و مكران حكومت تشكيل دادند و حمزه قلب
ن سفر درگذشت. و در دوران جنگ الرشيد به قصد دفع عازم خراسان گرديد، ولي در اي

گيرد.  داخلي بين دو برادر مأمون و امين بر سر جانشيني هارون الرشيد حمزه پر و بال مي
آورند، به زد و  و بعد با آل طاهر كه خراسان و سيستان را تحت حكومت خود در مي

ب خورد پرداخت، گاهي غالب و زماني مغلوب بود تا آنكه بدست طلحه بن طاهر مغلو
. ق فوت كرد. ولي خوارج از بين نرفتند و پيوسته  ه 213االخر سال  جمادي 12شد و در 

. ق كه امامت ايشان نصيب عمار خارجي شد و  ه 233با آل طاهر در نزاع بودند تا سال 
 اين عمار همان كسي است كه بدست يعقوب ليث به قتل رسيد. 

 . ق  ه 230-213بن طاهر  عبداهللا
نبودن عبداهللا برادر و جانشين طلحه در خراسان فرصت خوبي بدست وفات طلحه و 

به نيشابور رسيد، سراسر خراسان  215خوارج داد، و ايشان در موقعي كه عبداهللا در سال 
را گرفته بودند. عبداهللا قبل از رسيدن به امارت خراسان مدتي از طرف مأمون والي شام و 

بداهللا بسرعت فتنه خوارج را دفع كرد، سپس از دار حكومت مصر بود. ع زماني نيز عهده
طرف معصتم خليفه عباسي و جانشين مأمون براي دفع مازيار به طبرستان لشكر كشيد. 

مازيار را دستگير كرد و وي را به بغداد فرستاد. عبداهللا مردي ديندار و عادل و  224در 
را بر همه نوباوگان پرور و شاعر بود. او در خراسان آموختن علم  دوست و علم فضل

 الزامي كرد، و نخستين مدارس عمومي در ايران بوجود آورد، طوري كه همه كودكان در
خواندند، بعالوه وي به كودكاني كه به علت فقر پدر و مادر قادر به درس  درس ميها  آن

 خواندن نبودند كمك مالي كرد تا به مدرسه بروند و درس بخوانند. عبداهللا نيشابور را به
عنوان پايتخت اختيار نمود و در آنجا آبادي فراوان نمود، مخصوصاً به كشاورزي و حفر 

 قنوات و اصالح امر آبياري و تقسيم آب توجه بسيار داشت. 



 45  فصل دوم: طاهريان

 ذ

  248-230طاهربن عبداهللا 
. ق واثق، خليفه عباسي مقام او را به پسرش طاهر  ه 230بعد از وفات عبداهللا در سال 

سال با  18برستان (مازندران) بود واگذاشت. طاهر ثاني بمدت كه در اين موقع در ط
عدالت و تقوا بر خراسان و سيستان امارت كرد. دوران حكومت وي تقريباً بتمامي در 

 صلح و صفا گذشت. 

 محمدبن طاهر ثاني 
محمد آخرين امراي طاهري است. وي اديب و شاعر و فاضل بود ولي به لهو و 

شوند. محمد  در زمان وي عمالش باعث رنجش مردم مي عشرت حريص و مشغول بود.
بن زيد علوي كه در طبرستان خروج  با دو حريف قدرتمند روبرو بود. يكي امير حسن

كرد و مردم بالد ديلم و گيالن بدست وي اسالم آوردند. وي از آنجا لشكر گرد آورده و 
ان طبرستان را كند و حكومت علوي سليمان عموي محمد را از طبرستان بيرون مي

كند. ديگري يعقوب ليث صفاري، يعقوب هرات را تصرف كرده به  گذاري مي بنيان
با تسخير نيشابور به حكومت طاهريان خاتمه داد. در ميان  259خراسان تاخت و در سال 

هستند كه شالوده ها  اين اند و هم اي اهل فضل و ادب و شعر و حكمت بوده آل طاهر عده
ريزي كردند. در ميان طاهريان امير ابواحمد  اسالمي ايران را پياصلي تمدن اصيل 

. ق) را به علت ادب و فضل حكيم آل طاهر  ه 230-223بن عبداهللا بن طاهر ( عبيداهللا
 اند.  خوانده مي

 اسامي امراي طاهري و زمان امارت هر يك 
 207تا  206  طاهربن حسين بن مصعب  -1
 213تا  207  بن طاهر  طلحه -2
 230تا  213  بن طاهر  هللاعبدا -3
  248تا  230  طاهربن عبداهللا  -4
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 259تا  248  محمدبن طاهر -5
 ابونصر فراهي مؤلف نصاب الصابيان 

 در خراســـان و آل مصـــعب شـــاه
 

 طـــاهر و طلحـــه بـــود و عبـــداهللا 
 

ــد دان   ــر محمـ ــاهر دگـ ــاز طـ  بـ
 

 كــو بــه يعقــوب داد تخــت و كــاله 
 

 علويان طبرستان و صفاريان 
ضعف حكومت طاهريان دو حريف قوي پنجه يكي در طبرستان و ديگري  همزمان با

در سيستان در حال پيشرفت بودند. هر دو جريان تا روي كار آمدن سامانيان حكومت 
بن زيد بن اسماعيل معروف به حالب الحجاره  كردند. علويان طبرستان به رياست حسن

آورند. از طرف ديگر  خود در ميكه از فرزندان امام حسن بود، طبرستان را تحت تسلط 
يعقوب ليث صفاري با شكست دادن محمدبن طاهر آخرين فرمانرواي طاهريان خراسان 
را ضميمه قلمرو خود كرد. يعقوب بعدها هوس عراق و مازندران كرد، و قسمتي از 
مازندران را تصرف كرده روي بسوي بغداد كرد ولي در جنگ لشكر خليفه عباسي معتمد 

د. بعد از يعقوب برادرش عمرو ليث به حكومت صفاري رسيد. ولي بر شكست خور
خالف برادر راه سازش با خالفت عباسي را در پيش گرفت. وي بر خراسان و عراق و 

شد. ولي باالخره در  يفارس و كرمان و سيستان و مهستان و مازندران و غزنه مستول
را دستگير كرد، به بغداد جنگ با اسماعيل ساماني شكست خورد. امير ساماني او 

شود يا بروايتي ديگر در زندان به علت آنكه  فرستد و عمر ليث در آنجا كشته مي مي
ميرد. حكومت علويان طبرستان  نگهبانان وي را فراموش كرده بودند، بر اثر گرسنگي مي

 شود.  . ق با كشته شدن آخرين امير علوي برچيده مي ه 316نيز در سال 

 لوي طبرستان و زمان امارت هر كدام اسامي سادات ع
 270تا  250گذار حكومت علوي طبرستان  بن زيد حسني، داعي كبير بنيان حسن -1

 . ق  ه



 47  فصل دوم: طاهريان

 ذ

  287تا  270محمدبن زيد برادر حسن، (وابسته به حكام ساماني)  -2
  304تا  301بن علي حسيني معروف به (ناصر كبير يا اطروش)  حسن -3
  316تا  304ي صغير بن قاسم حسني، معروف به داع حسن -4

حكومت مستقل صفاري با شكست ابوعلي محمدبن علي بن ليث صفار منقرض شد. 
گان صفاري باعث تداوم آن در  ولي اميران ساماني با دادن حكومت سيستان به نبيره

 خاندان صفاري شدند. 

 اسامي و مدت حكومت حاكمان صفاري 
 سال 18 265تا  247 ابويوسف يعقوب بن ليث -1
 سال 22  287تا  265 بن ليث برادر يعقوبعمرو -2
 سال 9  296تا  287 ابوالحسن طاهربن محمدبن عمروليث -3
 سال 3  298تا  296 ليث بن علي بن ليث -4

21Fدانشمندان مشهور اين دوره

1 

دان مشهور دوره طاهريان است.  : از رياضيابوعبداهللا محمدبن موسي الخوارزمي -1
دان دنياي قديم و  ين رياضيتر بزرگ ند. ويا . ق نوشته ه 261وفاتش را در سال 

مخترع واقعي كامپيوتر است. اثر او در تمدن اسالمي و مراكز علمي اروپا از قرن 
شناسند. از  مي Alkhorismميالدي به بعد آشكار است. اروپائيان وي را بنام  12

كتاب المختصر  -2كتاب حساب به زبان التيني  -1آثار وي كه در دست است. 
 متن عربي و انگليسي)....  2حساب الجبر و المقابله (در  في

شرح وي بر  –دان  . ق رياضي ه 309: متوفاي بن حاتم النيريزي ابوالعباس فضل -2
 كتاب اصول بطليموس و كتاب سمت القبله از وي دردست است. 

                                                           
اهللا صفا  مطالب اين قسمت خالصه شده از كتاب تاريخ ادبيات در ايران، جلد اول، تأليف ذبيع -1

 باشد. مي
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هم عصر خوارزمي بيست رساله و كتاب از او در  محمدبن كثير الفرغاني: -3
 هاي التين در دست است.  در اصول علم نجوم با ترجمه اسطرالب كتابي

. ق آثار در دسترس وي  ه 259: متوفاي محمدبن موسي بن شاكر خراساني -4

 كتاب مخروطات.  -2 معرفة االشكال البسيطه والكريه -1عبارتند از: 

. ق از آثار  دان و منجم و مفسر بزرگ قرن سوم ه : رياضيعمربن فرُّحان الطبري -5
 -3تفسير كتاب االربعه  -2يي در احكام نجوميه  رساله -1ر دست است: او كه د

 -5االسرار في علم النجوم   جوامع -4يي در استخراج ضمير بطريق نجوم  رساله
 كتاب مختصر مدخل القيصراني في احكام النجوم. 

دان و منجم بزرگ قرن  . رياضي ه 272: متوفاي ابومعشر جعفربن محمد بلخي -6
ترجمه  -1از آثار وي حدود دوازده كتاب در دست است از جمله: . ق  سوم ه

المواليد  -3كتاب ادوار وااللوف  -2يي در اتصال كواكب و قرانات  فارسي رساله
االصل وسرائي االسرار والمدخل في علم  -5احكام تحويل سني المواليه  -4

 احكام تحاويل سني العالم و....  -6النجوم 
ين عالم تر بزرگ . ق ه 183: متوفاي ن مولي بني الحارثابوبشر عمروبن عثما -7

نحو و صاحب اولين كتاب بزرگ و جامع در علم نحو كه به الكتاب مشهور 
 است. در فارسي به سيبويه فارسي معروف است. 

: از دانشمندان بزرگ كه در نحو و لغت ابوحنيفه احمد بن داود بن وفند دينوري -8
. ق از  ه 281استاد بوده است. متوفاي سال  و ادب و هندسه و حساب و نجوم

اخبار  -4كتاب النبات  -3 كتاب الفصاحة -2 ءالشعر و الشعرا -1آثار اوست: 
 وصايا. ابوحنيفه در رياضي نيز تأليفاتي داشته است.  -5الطول 

: هم عصر ابوحنيفه ابن قتيبه ابوعبداهللا محمدبن مسلم الكوفي المرزي الدينوري -9
والدت وي در كوفه بوده است. و پدرش در مرو  بود، . ق) ه 276-213(دينوري 
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به علت داشتن شغل قضاوت مشهور به دينوري بوده است. تأليفات او مانند 
معاصرانش جامع جميع معارف و اطالعات عصر بوده است. از آثار معروف وي: 

 خبار. ون األعي -3كتاب الشعر  -2ادب الكاتب  -1
. ق از رجال و اكابر و مشاهير علماء و  ه 275-202 :امام ابوداود سجستاني -10

 -2السنن  -1محدثين و حفاظ از امام محدثان عصر خود بود. آثار او عبارتند از 
 -6مسائل امام احمد  -5النشور البعث و -4الرسم  التنزيل في -3داود  مراسيل ابي

بود (به نقل  سؤاالت ابوعبيد آجري. و در زهد و تقوا مشهور -7 ةاالخو ؟؟ستمية
 ).913-914از تاريخ سيستان، ايرج افشار سيستاني، ص 

 

 





 
 
 

 :فصل سوم
22Fسامانيان

1 
 . ق) ه 279-389(

گذار حقيقي امارت سامانيان نصربن احمد بود. اولين پادشاه مستقل اين خاندان  بنيان
برادر او است، بنام اسماعيل بن احمد كه مركز امارتش بخارا بود. بعد از مرگ نصربن 

النهر  . ق) اسماعيل با شكست دادن عمروليث حكومت سامانيان را در ماوراء ه 297احمد (
مستقر ساخت. و حكومت نوبنياد بنام جد ايشان سامان حكومت ساماني ناميده شد. 
سامان از تخم بهرام چوبين بود. اسماعيل قبل از وفات برادر و بعد از مرگ او اكثر اوقات 

گذارند. وقايع دوران امارت  مالي بالد ساماني به جهاد و غزا ميخود را با كفار حدود ش
جنگ او با عمروليث صفاري و اسارت عمروليث بسال  -1امير اسماعيل سه رشته است: 

جنگ او با محمدبن زيد داعي و لشكركشي او توسط محمدبن هارون  -2. ق  ه 287
 287قلمرو ساماني در سال  سرخسي به گرگان و طبرستان و فتح و ضميمه آندو استان به

 .ق.  ه
بر اسماعيل عاصي شده  288لشكركشي او براي دفع محمد هارون كه در سال  -3

بود. در نتيجه اين لشكركشي ري و قزوين هم به تصرف اسماعيل درآمد. بعد از مراجعت 
 النهر با كفار آن ديار از ري و قزوين اسماعيل بقيه ايام خود را صرف جهاد در ماوراء

نمود. اسماعيل ساماني گذشته از شجاعت و همت و جوانمردي، مردي بسيار ديندار و 
خداترس بود. لشكريانش شب و روز به خواندن دعا و نماز و عبادت اشتغال داشتند و 

                                                           
 -4طبقات ناصري منهاج سراج  -3تاريخ گزيده حمداهللا مستوفي  -1كوب  تاريخ مردم ايران زرين -1

 ل آشتياني و منابع ديگر ..تاريخ ايران بعد از اسالم اقبا
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هايش جهاد بود. به همين خاطر بعضي از مؤرخان اسماعيل را  هدف اصلي وي در جنگ
 اند.  ساالر غازيان ناميده

اندازه بود بطوري كه سپاهيان وي جرأت هيچ گونه  و در لشكريانش بيسياست ا
تجاوز و تعدي به مال مردم را نداشتند. در روزهاي برفي و سرد زمستان بر پشت اسبش 

اگر مظلومي براي  ماند. تا رفت تا نماز عصر آنجا مي مي انشست و به ميدان شهر بخار مي
هاي نيكو  زياد نگردد. به خاطر عدالت و سيرت دادخواهي نزد او برود دچار سرما و برف
اند. اسماعيل هم چنين علماي دين را احترام  اسماعيل، وي را امير عادل لقب داده

 كرد.  گذاشت. و در بسط و گسترش مذهب اهل سنت از هيچ كوششي دريغ نمي مي

  301-295ابونصراحمد بن اسماعيل 
دوست بود.  پرور و علم ر پادشاه شد. عالمبن احمدبن اسدبن سامان بعد از پد اسماعيل

داد. به همين سبب غالمان بر او شوريدند. و وي را در  با علماء مجالس بحث تشكيل مي
به شهادت رساندند. از وقايع مهم حكومت احمد يكي از لشكركشي اوست  301سال 

ور براي خواباندن شورش ناصر كبير علوي در طبرستان كه منجر به شكست علوي مزب
. ق بود. ديگري فتح مجدد سيستان بدست سرداران  ه 301گشت. اين واقعه در سال 

. ق وزارت  ه 300بن علي مرورودي و سيمجور دواتي در سال  معروف ساماني حسين
اسماعيل و پسرش احمد با ابوالفضل محمدبن عبيداهللا بلعمي دانشمند مشهور بود. 

 اميراحمد بنام امير شهيد ملقب است. 

 . ق ملقب به امير سعيد  ه 331-301ربن احمد نص
اش نصر را به  اسماعيل بزرگان و امراي ساماني پسر هشت ساله بعد از قتل احمد بن

حكومت نشاندند. و ابوعبداهللا جيهاني از دانشمندان بزرگ زمانه به وزارت او منصوب 
سال بودن نصر شد و امور مملكت را بر قاعده انصاف و احسان آغاز كرد. به علت خرد

هايي از سوي عمويش اسحاق بن احمد ساماني و  در دوران اوليه حكومت وي شورش
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پسر عمويش منصور اسحاق روي داد كه به شكست انجاميد. بعد از وفات جيهاني 
وزارت نصر به عهده ابوالفضل محمدبن عبيداهللا بعلمي كه در عهد امير اسماعيل و امير 

بر اثر  326ذاشته شد و وي در اين سمت بود كه در سال احمد نيز وزارت كرده بود گ
دسيسه باطنيه از كار بركنار شد و ابوطيب محمدبن حاتم مصعبي اسماعيلي مذهب به 
وزارت نصر رسيد. بر اثر نقشه از پيش تعيين شده محمد خشبي رئيس فرقه باطنيه امير 

امامي) پيوسته بودند وي نيز  7نصر نيز بعد از آنكه بيشتر درباريانش به فرقه اسماعيليه (
پنداشت. دعوت  فريفته شده و بدان مذهب گرويد. باطنيه كه خود را ديگر قدرتمند مي

كند. ولي سران لشكري و بزرگان اهل سنت تصميم به براندازي امير  خود را آشكار مي
يت و گيرند كه نوح پسر نصر از اين قضيه باخبر شده و با درا نصر و فرقه اسماعيليه مي

نشين كرده خود  كند آنگاه وي را خانه هوشياري خاصي پدر را از اشتباهش آگاه مي
سال حكومت كرد و در دوران وي  30گيرد. امير نصر  حكومت ساماني را به عهده مي

حكومت علويان طبرستان بكلي برافتاد. و آل زيار با ياري ساماني در طبرستان و ري به 
 ريان شخصي بنام مرداويج بود. گذار زيا خدمت رسيد. بنيان

گستر بود. وي در طول حكومت طوالني خود  عالم و علم –امير نصر انساني ديندار 
خدمات زيادي به ترقي علم و علماء نمود. و خيرات بسيار كرد. زماني كه به هرات 

ال برگشتن به بينند كه نصر خي آيد و اميران وقتي مي رود از آن شهر بسيار خوشش مي مي
دهند و رودكي با سرودن ابيات زير نصر را   رودكي را واسطه قرار مي ،بخارا را ندارد

 كند:  مشتاق رفتن به بخارا مي
 بــــاد جــــوي موليــــان آيــــد همــــي

 

ــد همــي   ــان آي ــار مهرب ــاد) ي ــوي (ب  ب
 

 هـــاي او ريـــگ آمودريـــا بـــا درشـــتي
 

 زيـــر پـــايم پرينـــا آيـــد همـــي     
 

ــت  ــاط روي دوسـ ــون از نشـ  آب جيحـ
 

ــا را   ــك م ــي   خن ــد هم ــان آي ــا مي  ت
 

ــر زي   ــاد و ديــــ ــارا شــــ  اي بخــــ
 

 ميــر زي تــو شــادمان آيــد همــي     
 

 ميــــر سروســــت و بخــــارا بوســــتان
 

 ســرو ســوي بوســتان آيــد همــي     
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ــمان  ــارا آســ ــت و بخــ ــر ماهســ  ميــ
 

ــي   ــد همـ ــمان آيـ ــوي آسـ ــاه سـ  مـ
 

 343-331نوح بن نصر 
نشست.  بعد از آنكه امير نصر از حكومت كناره گرفت پسرش نوح به جايش بر تخت

الفضل محمدبن الحكم السرخسي صاحب  امير نوح وزارت را به امام شمس االئمه ابي
القدر تمامي كارها را مطابق شريعت مقدس اداره كرد.  مختصر كافي سپرد. اين امام جليل

كردند  طوري كه كساني كه در مغزشان جز چپاول و ظلم به مردم به چيز ديگري فكر نمي
تنگ آمدند و در فرصتي مناسب يعني در گيرودار جنگ داخلي بين  از وزارت آن امام به

نوح و عمويش ابراهيم بن احمد كه امير نوح قدرت ايستادگي در برابر وي را نداشت. 
پذيرد. آن  بسپارد و نوح ناچاراً ميها  آن كنند كه آن امام را به امير نوح را مجبور مي

شود  رسانند. باالخره نوح موفق مي دت ميگمراهان آن بزرگوار را به طرز فجيعي بشها
زمان مرگش حكومت كند. امير نوح مردي  343شورشيان را قلع و قمع كند و تا سال 

نيكوسيرت و بسيار ديندار و صاحب اخالق پسنديده بود. به طوري كه معاصرينش به او 
 اند.  لقب امير حميد داده

 . ق  ه 350-343ابوالفوارس عبدالملك بن نوح 
به سپهساالري خراسان  349ن نوح بعد از پدر امير شد در عهد وي البتكين به سال اب

رسد. عبدالملك  رسيد و ابوعلي محمدبن بلعمي (دانشمند مشهور) به وزارت مي
شود. كه وي ساليانه دويست هزار  كند و قرار مي گذار ساماني مي الدوله بويه را خرج ركن

 دينار به بخارا بفرستد. 

  366-350منصور بن نوح  ابوصالح
بعد از وفات عبدالملك در حين گوي بازي با اسب، امرا و بزرگان حكومتي در بخارا 
عموي عبدالملك بنام ابوصالح منصور را به حكومت گماشتند و اين بر خالف توصيه 
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بود. همين مسئله باعث كدورت بين منصور و البتكين شد. سردار ساماني ها  آن البتكين به
شود.  رود و آنجا را تصرف كرده و شاه آنجا مي با سه هزار غالم خود به غزنين مينيز 

منصور با فرستادن سي هزار سپاهي به البتكين به جنگ برخاست ولي البتكين با شش 
دهد، بعد از آن منصور ديگر مزاحم  هزار سپاهي خود لشكر منصور را شكست سختي مي

با عدل و دادگستري حكومت كرد. و از او خيرات  شود. امير منصور پانزده سال وي نمي
. ق  ه 352و ميراث ماند. وزير او ابوعلي محمدبن ابوالفضل محمد بلعمي بود كه در سال 

اند. بدنبال مرگ  تاريخ طبري را به فارسي ترجمه كرد. منصور را امير سديد لقب داده
 منصوب كرد.  جيهاني را به جايش منصور ابوعبداهللا احمدبن ابوعلي بلعمي

 معروف به الرضي  387-366بن منصور  ابوالقاسم نوح
نوح ثاني در سيزده سالگي به اميري رسيد و مادرش به علت خردسال بودنش امور 

از آنكه نوح دوم به حد رشد رسيد، ابوالحسن عبداهللا بن احمد كرد. بعد  ملكي را اداره مي
مخالفت ناصرالدوله ابوالحسن سيمجوري عتبي كه جواني فاضل و كاردان بود را عليرغم 

به وزارت گماشت. مخالفت سيمجوري باعث شد كه عتبي وي را از سپساالري خراسان 
بركنار كند. در آن اوان فخرالدوله ديلمي و قابوس زياري از دست عضدالدوله و 

ح الدوله بويي از عراق و گرگان به نيشابور گريختند و از نوح ياري طلبيدند. نو مؤيد
سپاهي را بسرداري فايق به طرف گرگان فرستاد. اما به علت خيانت فاييق و همدستي 
وي با سيمجوري آن سپاه فراري شد. و به نيشابور برگشتند. عتبي سپاه ديگري را به بلخ 

بدست همدستان ابوالحسن سيمجوري و  372فرستاد و خود نيز عزيمت كرد، اما در سال 
مرد. خراسان از دست  ين هنگام عضدالدوله ديلمي نميفايق كشته شد. و اگر در ا

شد. ابوالحسن سيمجوري در نيشابور مسجدي ساخت و بر آن بود كه  سامانيان خارج مي
ر مستنصر بخواند ولي نوح ثاني با دادن سپهساالري مص در آنجا خطبه بنام خليفه فاطمي

داد و امير سبكتگين با به سبكتگين پدر سلطان محمود سر و ساماني به لشكريان خود 
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برانداختن قرامطه در هرات و نيشابور و ساير جاهاي خراسان به لقب ناصرالدين مفتخر 
الدوله و محمود در نيشابور  شد. سپهساالر خراسان شد و پسرش محمود ملقب به سيف

شود. پدر و  ماند. ولي از سيمجوري و همكارش فايق شكست خورده به پدر متوسل مي
دهند. و شالوده اصل حكومت غزنويان را  ري و فايق را بسختي شكست ميپسر سيمجو

كنند. دارابن قابوس نيز بعد از معلوم شدن مذهب سيمجوري به پيش نوح  ريزي مي پي
 پذيرد.  ثاني رفته و نوح او را به گرمي مي

  389-387ابوالحارث منصور بن نوح 
ي پدر را گرفت. منصور بعد از مرگ نوح ثاني منصور ثاني پسر خردسالش جا

دهد و قهستان و هرات را نيز به ابوالقاسم سيمجوري برادر  خراسان را به بكتوزون مي
دهد. محمود كه در آن اوان بر اثر فوت پدر و استيالي برادرش  ابوعلي سيمجوري مي

 اسماعيل بر غزنه از خراسان به غزنه رفته بود. بعد از غلبه بر برادر و سر و سامان دادن
به قلمرو حكومت پدرش به خراسان برگشت و از منصور مقام سابق خود را خواست 
ولي منصور در عوض بلخ و ترمذ و بست و هرات را به وي پيشنهاد كرد. ولي محمود آن 
را رد كرد. محمود به سرخس حمله برد، و بكتوزون را به پيش منصور منهزم نمود. 

ا كور كرد و برادر طفلش عبدالملك را امير منصور ر 389صفر  12بكتوزون و فايق در 
خواندند. اين امر موجب خشم محمود شد و در جنگ هر دو سردار را منهزم ساخت 

رجستان را مسخر خويش نمود. و نام سامانيان را از خطبه خراسان و گالدوله  سيف
ا به انداخت و برادرش نصر را سپهساالر خراسان نمود و خود در بلخ مقيم شد و آنجا ر

 الدوله لقب داد.  الملّه و يمين پايتختي اختيار كرد. و خليفه او را امين

 القاب و اسامي اميران ساماني و زمان امارت هر يك 
  279تا  259 احمد  امير عادل، امير ماضي ابوابراهيم اسماعيل بن -1
 301تا  295 امير شهيد، ابونصر احمدبن اسماعيل  -2
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  330تا  301 ن احمد امير سعيد، ابوالحسن نصر ب -3
  343تا  331 امير حميد، ابومحمد نوح بن نصر  -4
  350تا  343 امير رشيد، ابوالفوارس عبدالملك بن نوح -5
  366تا  350 امير مؤيد، امير سديد، ابوصالح منصور بن نوح -6
  387تا  366 بن منصور امير رضي، شاهنشاه ابوالقاسم نوح -7
  389تا  387 امير ابوالحارث، منصوربن نوح -8
دهم  صفرتا12 امير ابوالفوارس، عبدالملك بن نوح  -9

  389حجه  ذي

 دانشمندان بزرگ دوران ساماني 

ين مروج فقه امام شافعي تر بزرگ . ق ه 365: متوفاي محمدبن علي قفّال چاچي -1
 در ماوراءالنهر صاحب تأليفات بسيار زياد. 

. ق محدث بزرگ و  ه 385 : متوفايعمرالبغدادي الدارقطني  ابوالحسن علي بن -2
 صاحب كتب بسيار در فقه و حديث.  ءفقيه مشهور شافعي عالم به اختالف الفقها

 . ق.  ه 316: از ائمه بزرگ حديث متوفاي ابوبكر محمدبن منذر النيشابوري -3

. ق در كتاب ذكر اخبار اصفهان  ه 430وفات  ابي نقيم احمدبن عبداهللا اصفهاني: -4
 فهان تا زمان خود را شرح داده است. طبقات مختلف محدثين اص

 –. ق متكلم  ه 322رازي متوفاي  ابوزيدالبلخي شاگرد كندي و استاد زكرياي -5
تفسير نظم القرآن  -1هاي زير:  اي توانا و بزرگ صاحب كتاب نويسنده –فيلسوف 

االقاليم در جغرافيا نام كامل  -4حكام النجوم صح من أماي -3حدود الفلسفه  -2
 يد محمدبن سهل البلخي است. وي ابوز

. ق اهميت فارابي بيشتر در  ه 339-260 فارابي: ابونصر محمدبن محمدالفارابي: -6
خوانند.  هاي او بر آثار ارسطو است. به همين سبب وي را معلم ثاني مي شرح
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هاي مختلف ترجمه  به زبانها  آن فارابي داراي آثار زيادي است كه بسياري از
المدينة أهل  في مبادي آراء رسالة -1 آثار وي عبارتند از:شده است. برخي از 

فصوص الحكم  -3رسطو أفالطون اللهي وأمين يالجمع بين رأي الحك -2 الفاضلة

في  مقالة -7احصاء العلوم  -6 المسائل الفلسفية -5است اي در السي رساله -4

 و....  الحكمة في متعالي -10 في علم االعلي رسالة -9ات الطبيعي -8 معاني العقل

. وزير فاضل و كاردان و  ه 329وفات  ابوالفضل محمدبن عبيداهللا بلعمي: -7

را از عربي به فارسي ترجمه  كليله و دمنهدانشمند امير نصر ساماني وي كتاب 
 كرده است. 

. ق وزير  ه 363متوفاي  ابوعلي بلعمي فرزند ابوالفضل محمدبن عبيداهللا بلعمي: -8
يخ معروف طبري را از عربي به فارسي ترجمه كرده و پس منصور اول ساماني تار

تاريخ از اختصار متن عربي مطالبي اضافي نيز بدان افزوده است. اين كتاب به 

 مشهور است.  بلعمي

دان و مؤرخ بزرگ قرن  جغرافي 346متوفاي  ابوالحسن علي بن حسين مسعودي: -9

 باشد.  مي مروج الذهب. ق اثر مهم وي تاريخ  چهارم ه

. ق اثر مهم وي  ه 416-340 الدين ابوعبداهللا محمد احمد المقدسي: شمس -10

در آداب و مذاهب و زبان ملل مختلف در دست  احسن التقاسيم في معرفة االقاليم
 است. 

. ق از  ه 387-328: ابوالوفا محمدبن بن اسمعيل بن عباسي بوزجاني نيشابوري -11
ليه الكتاب والعمال من إاج كتاب في مايحت -2آثار وي مجسطي شامل هفت جزء 

كتاب الهندسه، وي قواعد و قوانيني در مثلثات  -4كتاب الكامل  -3علم الحساب 
باشد. كه اروپائيان  كشف نموده است. همچنين كاشف حركات غيرمتشابه قمر مي

 ششصد سال بعد بدان پي بردند. 
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ن قرن دا از مشاهير مترجمان و رياضي ابوالفتح محمودبن قاسم الصفهاني: -12
هالل الحمصي  . ق وي كتاب المخروطات ابولويتوس را كه هالل بن ابي چهارم ه

ترجمه كرده بودند، تكميل آن را  7-5هاي  و ثابت بن قرُ كتاب 4-1هاي  كتاب
نموده و سه كتاب اخير را بعربي در آورده و تفسير گرانبهايي بر آن كتاب نوشت 

  كه به التيني و انگليسي ترجمه شده است.
دان و  . ق رياضي ه 360-349هاي  : وفات بين سالابوجعفر خازن خراساني -13

 -2در شرح آالت مختلف  يةاآلالت العجيبة الرصد -1منجم از آثار موجود وي 
 تفسير مقاله دهم از كتاب اصول اقليدس. 

الدوله رصدخانه خود را  كه شرف 377: در سال بن رستم الكوهي ابوسهل -14
وري بود و در آن رصدخانه به رصد كواكب پرداخت. از تأسيس كرد. منجم مشه

 اخراج الخطين من -2 الداوير المتماسة علي الخطوط بطريق التحليل -1آثار اوست: 

 بطرق التحليل.  نقطة على زاوية معلومة

.  ه 414دان بزرگ متوفاي  : منجم و رياضيابوسعيد احمدبن عبدالجليل السجزي -15
في عمل  -2قسام خط مستقيم ذي نهايه بنصفين ان -1ق از آثار فعلي اوست: 

خواص الشكل المجسم  -3مثلث حادي الزوايا من خطين مستقيمين مختلفين 

رساله در حل ده مسئله رياضي در  -4 المكانيد والقطع الزاي ةادارالحادث من 

في اخراج  رسالة -6 كتاب في مساحة االگر -5داني از شيراز  جواب رياضي

الهندسية  تحصيل القوانين -7 من النقط العطاة ر الموضوعةايالخطوط في الدو

من  ةشكال المأخوذحل األ في الجواب عن المسائل التي سئل في الةرس -8 المحدودة

 -11كتاب المدخل في نجوم  -10جامع شافعي  -9 كتاب المأخوذات الرشميدس

بدان حاجت تحصيل القوانين راجع به قوانيني كه منجم براي درك قضاياي نجوم 
 -15كتاب االختيار  -14زايجبات الكواكب  -13منتخب كتاب المواليه  -12دارد. 
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دالئل در احكام  -17كتاب معاني در احكام نجوم  -16منتخبي از كتاب االلوف 
 نجومي. 

دان  منجم و رياضي 376-291: ابوالحسين عبدالرحمن بن عمر صوفي الرازي -16

والكواكب  ا صورالسمائيةالكواكب ي –صور  -1. ق آثار وي:  بزرگ قرن چهارم ه

يي راجع به اسطرالب پسر اين  رساله -2ترجمه فارسي آن در دست است. الثابة 
 بن ابوالحسين نيز كتابي در نجوم دارد.  دانشمند بزرگوار بنام ابوعلي

و آغاز  4: از منجمان و رياضيون قرن ابوالحسن كوشيار بن بنان با شهري گيلي -17
عيون الحقايق در علم احكام  -2كتاب اسطرالب  -1. آثار موجود وي  هقرن پنجم 

 مجمع االصول.  -3النجوم 
المدخل في احكام  -1. ق آثارش:  ه 387: وفات بن علي قمي ابونصرحسن -18

 . ق.  ه 357النجوم بسال 
. ق منجم و طبيب از آثار  ه 346: متوفاي ابوالعباس احمدبن محمدالسرخسي -19

 لم نجوم در دست است. وي المدخل الي ع
: فقيه و فيلسوف متوفاي امام ابومنصور محمدبن الحنفي السمرقندي الماتريدي -20

بيان كتاب  -1. مؤسس علم كالم حنفي داراي آثار متعددي است. از جمله:  ه 333

 -5كتاب المقاالت  -4كتاب التوحيد  -3 للكعبي ل االدلةرد اواي -2 المعتزلة همو
 .. تأويالت القرآن و..

دان و فيلسوف  دان، تاريخ م. طبيب، شيمي 932-850: محمدبن زكرياي رازي -21
باشد. داراي آثار  زرگ دوران ساماني. وي كاشف الكل و سرخك و آبله ميب

ها  آن تاريخ و فلسفه است كه بعضي از مهمترين –طب  -  فراواني در شيمي
عالج  -2ن زمان) حاوي كبير (مشتمل بر تمامي مسائل طب تا آ -1عبارتند از 
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 –شامل ده كتاب در جراحي  يةالمنصور -3االطفال (اولين اثر در طب كودكان) 
 باشد.  بهداشت تغذيه و... مي –داروشناسي  –امراض 

رود بقول ابن حوقل  دوران حكومت سامانيان از دوران درخشان تاريخ ايران بشمار مي

كردند. و  ل عمل و انصاف را ميسامانيان در اخذ ماليات رعايت كما االرض ةصوردر 
مملكت آل سامان بوفور نعمت و ثروت معروف بوده است. همچنين آزادي عقيده از 

اي داشت كه  نويسد: كابل بتخانه ديگر افتخارات اين دوره است. مؤلف حدود العالم مي
و . ق بت خريد  آمد. در بازار بخارا در قرن چهارم ه راي قنوج از هند به زيارت آن مي

گبران  د. ق تعدا ه 426شد. در كازرون در عهد جواني شيخ مرشد متوفاي  فروش مي
توانست احياناً از بناي مسجد هم جلوگيري كند. در كليه  ميها  آن چنان زياد بود كه مهتر

هاي روشن وجود  شهرهاي ايران تا دو قرن بعد از فتح ايران توسط مسلمانان آتشكده
دهد كه اسالم هيچگاه خود را به ديگران تحميل نكرده است.  ينشان مها  اين داشت. همه

اند. با گسترش علم  پذيرفتهآن را  بلكه اين ديگرانند كه به اسالم محتاجند و با آغوش باز
هاي بودايي و مسيحي و زردشتي و مزدكي و مانوي از ايران رخت  و دانايي تدريجاً دين

. ق اكثريت قاطع  بطوري كه در قرن چهارم ه بربستند و مردم ايران اسالم را پذيرفتند
 ايرانيان مسلمان اهل سنت بودند.





 
 
 

 :فصل چهارم
23Fغزنويان

1 

غزنويان از فرزندان يزدگرد سوم ساساني بودند كه از كشته شدن وي بدست آسياباني 
شان تا قرن در مرو به تركستان رفتند و بعد از دو سه نسلي ترك شدند و قصرهاي اي

پابرجا بوده است. نسبت ايشان بدين گونه است. امير سبتكين بن جوق  وز. ق هن هشتم ه
قربجكم بن قرا ارسالن بن قراملت بن قرايغمان بن فيروز بن يزدگرد سوم. اين قول 

 باشد.  قاضي منهاج سراج نويسنده طبقات ناصري درباره اصل نسبت غزنويان مي
ي منهاج سراج را تأييد همت غزنويان در رواج فرهنگ و ادب فارسي گفته قاض

سال ها  آن . است و استقالل واقعي ه 351كند. ابتداي تأسيس حكومت غزنوي سال  مي
. ق است كه سلطان محمود غزنوي بلخ را پايتخت خود قرار داد. مؤسس حقيقي  ه 389

سلسله غزنوي سبكتگين پدر محمود است. كه هم در شرق و هم در جنوب و هم در 
زرگي نايل آمد و ممالك غزنوي را وسعتي عظيم بخشيد. اولين فتح مغرب به فتوحات ب

مهم وي تصرف دو شهر قصدار و بست در بلوچستان بود. بعد از آن سبكتگين وارد 
جلگه سند شد و شهر پيشاور را فتح كرد. و شرح فتح خراسان و كمك سبكتگين به امير 

درگذشت و محمود  387در سال بن منصور ساماني قبالً آمده است. سلطان سبكتگين  نوح
 بجايش نشست. 

                                                           
تاريخ ايران بعد از  -4تاريخ مردم ايران  -3تاريخ گزيده  -2طبقات ناصري  -1: منابع مورد استفاده  -1

تاريخ ايران كمبريج و  -7تاريخ ايران سرپرستي سايكس، جلد دوم  -6تاريخ بزرگ جهان  -5اسالم 
. ... 
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 سلطان محمود غازي
محمود مردي شجاع، مدبر و با تقوا و جهادگر بود. وي تمامي خراسان و خوارزم 
(خيوه فعلي) و طبرستان و عراق عجم (اراك) و بالد نيمروز (بلوچستان ايران و پاكستان) 

ع خود ساخت و بر يان را مطو جبال غور و و طخارستان را تصرف كرد و ملوك تركست
 جيحون پل بست. 

چندين سفر جنگي به هندوستان كرد و مناطق  416-392هاي  سلطان محمود بين سال
وسيعي از آن مملكت از جمله سند و كشمير و دهلي و سومنات را ضميمه قلمرو خود 
 كرد. و باعث انتشار اسالم در آن نواحي شد. محمود اولين كسي است كه در تاريخ
سلطان ناميده شده است. وي سلطاني بسيار دادگر بود. بطوري كه وقتي پيرزني وي را 

تواند امنيت را در مملكت خود برقرار كند، محمود نه تنها از  دهد كه نمي مؤاخذه قرار مي
دهد كه سپاهيانش دزدان را در  شود، بلكه دستور مي آن پيرزن رنجيده خاطر نمي

. ق ري و اصفهان  ه 420بعد از فتوحات هند محمود در سال  بلوچستان قلع و قمع كنند.
دوستي و دانشمند و شاعرپروري محمود  را فتح كرد و حكومت بويه ري را انداخت. علم

نيازي به گفتن ندارد. تنها در دربار وي بيش از چهار صد شاعر همانند فردوسي، عنصري 
ني همچون بيروني كه هنوز هم بلخي، فرخي سيستاني و... وجود داشتند. و دانشمندا

 نياز نيست.  هايش بي جهان از كتاب
ممالك غوري و  –لتان بدست سلطان محمود مسلمان شدند. ماز جمله نواحي كه 

اهالي شهر قنّوج (در كنار شط گنگ و شمال شرقي كاونپور) بود. از جمله كرامات 
باني در هند محمود با محمود در هندوستان درخواست محمود از خداوند است كه در بيا

در صفحه آن را  آبي بودند و قاضي منهاج سراج سپاهيانش در شرف مرگ ناشي از بي
عبدالملك عصايي از شاعران  هطبقات ناصري آورده است. و خواج 230و  229

بنظم كشيده است. جلد آن را  گوي قرن هشتم هندوستان در كتاب فتوح السالطين پارسي
 سالطين: سوم فصل پنجم فتوح ال
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ــاي   ــود كشورگش ــو محم ــنيدم چ  ش
 

 گـــراي بغـــزنين شـــد از هنـــد رحلـــت 
 

ــد    ــاي هنـ ــي زاقصـ ــي گمرهـ  يكـ
 

ــند   ــواحي سـ ــدش در نـ ــيش آمـ ــه پـ  بـ
 

 بگفتـــا كـــه مـــن رهبـــري مـــاهرم 
 

ــاحرم   ــب سـ ــق عجـ ــار الحـ ــن كـ  دريـ
 

ــد    مـــرا گـــر شهنشـــاه فرمـــان دهـ
 

ــد      ــت نهـــ ــاله داللـــ ــرقم كـــ  بقـــ
 

 بغــــزنين ســــپه را براهــــي بــــرم 
 

 هــــه بمــــاهي بــــرم  كــــه راه دو ما 
 

 چو خسرو از آن هنـدويي زرق سـاز  
 

 رهــــي ديــــد بــــر قطــــع راه دراز    
 

 شـــنيدم همـــان مـــرد گمـــراه را   
 

 كـــه چـــون غـــول بـــرد او زره شـــاه را 
 

ــامور  ــرو نـــ ــود آن خســـ  بفرمـــ
 

 كــــه افــــواج شــــد را بــــود راهبــــر 
 

 عرض چون سپه چند منـزل گذشـت  
 

 دشـــت بيفتـــاد لشـــكر بيـــك تيـــره    
 

 شــكارانگيــز و مــردم  همــه وحشــت
 

ــار    ــز خــ ــه در او جــ ــاهي نرســ  گيــ
 

ــود  ــار ب ــار در غ ــان غ ــان در جه  جه
 

ــود     ــار ب ــت و كهس ــران دش ــا ك ــران ت  ك
 

ــد     ــس ندي ــان او ك ــه پاي ــرابي ك  س
 

ــيد   ــردم رسـ ــيچ مـ ــي هـ ــه در وي پـ  نـ
 

 در آن دشــت جانــاوران بــود كــم   
 

 بجــــز غــــول يــــا اژدهــــاي دژدم    
 

ــره ــدر آن تي ــوح ان  دشــت ز طوفــان ن
 

ــاك    ــر از آب نمنـ ــين كمتـ ــتزمـ  گشـ
 

ــي ــنيدم ز بـ ــي شـ ــي و بـ ــي آبـ  رهـ
 

ــدار از بهــــي     ــت نوميــ ــپه گشــ  ســ
 

 گــر همــان رهبــر گمــره و عشــوه   
 

ــامور     ــه نــ ــيش شــ ــه پــ ــد بــ  بيامــ
 

ــت آب  ــا قريبســ ــا از اينجــ  بگفتــ
 

ــتاب     ــا شـ ــكر رود بـ ــه لشـ ــا كـ  بفرمـ
 

 بدين عشوه يك روز و يك شب تمام
 

ــرام    همـــي بـــود آن غـــول هـــامون خـ
 

ــيد  ــايي رسـ ــكر بجـ ــر روز لشـ  دگـ
 

 آبي وي جز كرباليي نديدمكان بيكه هر س 
 

ــه راه     ــا ن ــد آنج ــد پدي ــي آم ــه آب  ن
 

 شـــه از تشـــنگي خســـته جملـــه ســـپاه 
 

 و زآن پــس شـــنيدم كــه فرمـــانروا  
 

ــراه را    ــول گمــ ــرد آن غــ ــب كــ  طلــ
 

 گــراي بپرســيد از آن غــول عشــوه  
 

 راي كه در دل چه بوده است از آن عشوه  
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 كــه مــا را چنــين يــاوه انــداختي     
 

ــ  ــا حيلــ ــاراج مــ ــاختن  هبتــ  يــــي ســ
 

 چو بشـنيد هنـدو ز شـاه ايـن سـخن     
 

 بگفتـــا كـــه اي شـــاه فرخنـــد فـــن     
 

ــات   ــام منـ ــر انتقـ ــه بـ ــين آنكـ  يقـ
 

 كمــــر بســــتم از كشــــور گــــوجرات 
 

ــاه را   ــا شهنشـ ــتم تـ ــي خواسـ  همـ
 

ــا     ــدار بقـــ ــتم بـــ ــدر فرســـ  از ايـــ
 

ــين راه  ــه در ع ــردم ك ــه ك  بســي حيل
 

ــاه    ــرق شـ ــر فـ ــغ بـ ــم تيـ ــت زنـ  بغفلـ
 

ـ        امورچو ديـدم كـه مـن بـا تـو اي ن
 

 بـــــزور خصـــــومت نيـــــابم ظفـــــر 
 

ــه كــردم ســپاهت هــالك  ــدين حيل  ب
 

 آبيشـــــان ســـــپردم بخـــــاك ز بـــــي 
 

ــار   ــدم كامك ــت خــود ش ــر ني ــو ب  چ
  

 كنون خـواهيم كشـت تـو خـواهي گـذار      
  

 چــو ز آن رهبــر گمــره غــول خــوي
 

ــامجوي   ــه نـ  شـــنيد ايـــن حكايـــت شـ
 

 بفرمـــود تـــا خـــون او ريختنـــد   
 

ــد    ــيالنش آويختنــــ ــاخ مغــــ  بشــــ
 

ــه  ــپس آنگ ــان   س ــاه جه ــود ش  بفرم
 

ــان   ــايان و كارآگاهـــ ــور گشـــ  بكشـــ
 

 كــه امــروز خيمــه همينجــا زنــيم    
 

 همـــه بـــر در حـــق نيـــايش كنـــيم     
 

ــان  ــردد عيــ ــي بگــ ــر راه آبــ  مگــ
 

ــي  ــه لشـــكر ز بـ ــان كـ  آبـــي آمـــد بجـ
 

 چو با سركشان شـاه ايـن قصـه رانـد    
 

 در آن روز لشـــــكر همانجـــــا مانـــــد 
 

 چون آن روز ناخوش تمامي گذشـت 
 

 دشـت ظلمـات گشـت    همان دشت چون 
 

ــر زاغ  ــاريخ چــون پ  جهــان گشــت ت
 

ــت وراغ    ــد آن دش ــم ش ــي گ  در آن تيرگ
 

 شهنشــاه انــدر دل شــب بخاســت   
 

ــت   ــق بخواسـ ــرت حـ  ره و آب از حضـ
 

 در آن شــب بــر ايــوان پروردگــار   
 

ــهريار   ــرد آن شــ ــان كــ ــايش چنــ  نيــ
 

 دشـت  كه از سمت كعبـه در آن تيـره  
 

ــت   ــدار گشــ ــنايي پديــ ــي روشــ  يكــ
 

 ني مانده شه در شگفتكه از آن روش
 

ــت     ــي گرف ــادي قياس ــف ه ــس از لط  پ
 

 همــان دم ســران ســپاه را بخوانــد   
 

ــد   ــنايي برانــ ــوي آن روشــ ــپه ســ  ســ
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 سپه چـون از آنجـا دو ميـل گذشـت    
 

ــت   ــدار گشــ ــاري پديــ ــي رودبــ  يكــ
 

 ســـپه ســـوي آن رود آهنـــگ كـــرد
 

 و زآن رود خلــــق آب ســــيراب كــــرد 
 

 چــو آســوده شــد خلــق تشــنه جگــر
 

ــد زآن   ــپه رانــ ــتر  ســ ــه پيشــ  مرحلــ
 

 از آن رود چــون يــك ميلــي گذشــت
 

ــت     ــدار گشـ ــي پديـ ــاه راهـ ــك شـ  يـ
 

 در آن راه شـــــاه اختـــــر ســـــعيد
 

 همــي رانــد تــا ســر بغــزنين كشــيد      
 

 بلــي هــر كــه بنــدد دلــي بــر خــداي
 

ــراي   ــر دو ســ ــد بهــ ــت يابــ  ره راســ
 

 افسانه كتابسوزي سلطان غازي
نويسد:  مي 91تا  88ات آقاي حسين سلطانزاده در كتاب تاريخ مدارس ايران صفح

سلطان محمود در مذهب حنفي بسيار متعصب بود و با پيروان ديگر مذاهب و فلسفه و 
كرد. و جمع كثيري را به اتهام بدديني به قتل  انديشمندان با شدت و سختي عمل مي

رساند. از جمله بعد از آنكه مجدالدوله... پس از شكست از سپاهيان محمود دستگير و 
جمعي از ياران او را به اتهام باطني بودن و دشمني با عباسيان به دار آويخت و  اسير شد.

اي را تبعيد كرد و كليه كتب فلسفي، نجومي و آثار مربوط به مذهب اعتزالي كتابخانه  عده
مجدالدوله را سوزاند و بقيه آن را كه صد بار (شتر) كتاب بود، تصاحب نمود... در زمان 

هاي فلسفه، نجوم و مذهب  به قتل رساند و كتب زيادي را در زمينه او را به اين اتهام
 (مذاهب مخالف رأي ملت) به آتش كشيد و از ميان برد: 

در ري امارت داشت. در  420مجدالدوله تا سال  خالصه اين داستان اين است:
اواخر اين مدت چون مادرش سيده خاتون فوت كرد، اوضاع دربار مجدالدوله مختل شد 

شكريان از اطاعت او سر پيچيدند و مجدالدوله هم به علت عياشي و استفراق در و ل
مطالعه كتب زياد اعتنايي به كارهاي ملكي نداشت. عاقبت از بالي استيالي سپاهيان به 

علي از   سلطان محمود غزنوي استعانت جست و از او ياري خاست. محمود هم حاجب
حاجب علي مجدالدوله و پسر ابودلف را در  اصحاب خود را با لشكري به ري فرستاد.
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شخصاً به ري  420االخر  ري دستگير نمود و كيفيت را به محمود نوشت. محمود در ربيع
 420آمد و مجدالدوله را از آنجا به غزنين فرستاد و به اين ترتيب شعبه ديالمه ري در 

از مطالعه ساير كتب آيد و  بدست غزنويان انقراض يافت. همچنان كه از مطلب باال برمي
شود عامل اصل كشاندن سلطان محمود به ري، مجدالدوله بوده نه  تاريخي استنباط مي

خواست دست به اين  اينكه محمود قصد نابودي ديالمه ري را داشته باشد. چنانكه اگر مي
كرد. و كشتن مخالفين مذهبي هم تنها يك اتهام  ها قبل اينكار را مي كار بزند سال

ردانه است. و هيچ سند معتبر تاريخي در اينگونه موارد وجود ندارد. سوزاندن ناجوانم
كند. اگر سلطان محمود هم  رد ميآن را  كتب علمي و مذهبي هم خود داستان سلطانزاده

هايي بوده  كتب فلسفي و علمي و مذهبي را سوزاند. پس كتب صد بار شتر در چه زمينه
وجود   كند كه در ري در آن زمان آن همه كتاب مي است؟ كدام منبع مؤثق تاريخي تأييد

داشته است. آن هم در كتابخانه شخصي مجدالدوله باطني سلطان محمود با كدام مجوز 
ها و آيات مختلف درباره نجوم.  ها را سوزانده است با وجود آن همه سوره شرعي كتاب

آتش زدن كتب توان پنداشت كه سلطان مسلماني همچون محمود، دست به  چگونه مي
دهندگان علم در ايران بود. تنها  ين رواجتر بزرگ نجومي بزند. سلطان محمود يكي از

24Fمخارج شعراي تحت تكفل وي ساليانه چهار صد هزار دينار بود

. دوران وي جزو 1
بهترين دوران علمي در كل تاريخ ايران است. اين حقيقت در شرح حال بزرگان دوره 

  غزنوي كامالً آشكار است.
االول در همان شهر  ربيع 23و  421در غزنين بود.  360سلطان محمود كه متولد سال 

اش شد. ولي مسعود پسر ديگر سلطان  درگذشت. طبق وصيت وي پسرش محمد جانشين
محمود بر وي شوريد و خود حكومت را بدست گرفت. چون ميان مسعود و سلجوقيان 

نگ درگرفت و سلطان مسعود بعد از آنكه كه در اين زمان بسيار قدرتمند شده بودند ج
شكست خورد. به  ه به جنگ دندانقان مرو مشهور استدر آخرين جنگ با سالجقه ك

                                                           
 تاريخ ايران بعد از اسالم، آشتياني. -1
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غزنين رفت و برادرش محمد را از قلعه بيرون آورد و آهنگ هندوستان كرد. در راه 
. ق) و برادرش محمد را جايش  ه 432لشكريان بر مسعود شوريدند و وي را كشتند (

ندند. بعد از آن غزنويان به فتوحات هندي سلطان محمود تقريباً قناعت كردند و از نشا
 ايران چشم پوشيدند. 

25Fدانشمندان دوره غزنويان

1 

: بيروني بدون شك از آن جهت كه روش . ق) ه 440-362ابوريحان بيروني ( -1
ين دانشمند قرن تر بزرگ اش بر اساس رياضيات و تجربه بوده است كار علمي

ها و زيرآب  گذار اصلي نظريه انشقاق قاره هجري قمري است، وي بنيان پنجم
شناس  ميالدي توسط يك زمين 1970اي كه در سال  بودن كره زمين است. نظريه

آمريكايي مطرح شد. بيروني اين نظريه را در كتاب تحقيق ماللهند بخوبي بيان 
م به پايان برد، كرده است. اين دانشمند بزرگوار تحصيالت خود را در خوارز

دان بزرگ قرن چهارم  بن عراقي رياضي سپس تحت تربيت ابونصر منصوربن علي
المعالي قابوس بن  و آغاز قرن پنجم قرار گرفت. چندي بعد به دربار شمس

وشمگير رفته مورد توجه آن امير دانشمند قرار گرفت. و كتاب آثارالباقيه خود را 
جلد كتاب تأليف  113. ق  ه 427روني تا سال تأليف كرد. بي 391بنام او در سال 

ها  كرد. در فتح گرگانج بدست سلطان محمود غزنوي همراه او شد و در جنگ
همراه وي به هند رفت، در آنجا به علت تسلط بر زبان سانسكريت با دانشمندان 
هندي آشنا شد و بعد از تحقيقات مفصل كتاب التحقيق ماللهند را نوشت. بعد از 

محمود در دربار سلطان مسعود و بعد از وي در دربار سلطان مودودبن سلطان 
) با احترام ماند و به تحقيقات خود ادامه داد. بيروني دو كتاب 440-432مسعود (

را بنام مودود نوشت. فكر دقيق بيروني در  الجواهر معرفة الدستور و الجماهير في

                                                           
 اهللا صفا، جلد اول و دوم. تاريخ ادبيات در ايران، ذبيع -2، 391تاريخ گزيده، ص  -1
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فارغ از اوهام و خياالت خواهان حقايق  رياضيات باعث شد كه وي در فلسفه 
فرستد. سپس هشت ايراد  سينا مي باشد. بيروني ده ايراد بر ارسطو نوشته براي ابن

ها  آن فرستد كه ابوعلي از دادن جواب به سينا مي ديگر بر ارسطو گرفته و براي ابن
 شود.  كامالً درمانده مي

حيط متصاعد اگر حرارت از مركز بطرف م -1بعضي از آن سؤاالت عبارتند از: 
با آنكه گروهي از  -2رسد؟  شود پس چرا حرارت از خورشيد و شعاعات آن به ما مي مي

رد آن را  اند چرا ارسطو حكما وجود عالمي را غير از عالم محسوس ما ممكن دانسته
كرده است؟ حال آنكه اطالع ما بر وجود اين عالم از طريق حواس است، و اين امر دليل 

 ود هر عالمي را غير از عالم محسوس خود رد كنيم. شود كه وج آن نمي

 بعضي از آثار بيروني: 
شناسي هيئت  مسائل نجوم و زمين –التحقيق ماللهند درباره عقايد و آراء هندوان  -1

 قوانين ديني و اجتماعي –عقايد  –
كيفيت اختالف  –ها  ايام مشهور ملت –اعياد  –آثار الباقيه: در ذكر تواريخ  -2

 شرح بعضي از اصطالحات نجومي  –ها  تقويم

: در تحقيق فيزيكي نسبت به جواهر مختلف و اوزان الجماهر في معرفة الجواهر -3
مخصوص مواد مختلف كه بيروني در اين كتاب تعيين كرده است، به حدي دقيق 

 منطبق يا بسيار نزديك است. ها  آن است كه با آخرين تحقيقات درباره

 .الدستور -4
 .در حساب و هيئت و نجوم اعة التنجيمصنالتفهيم الوايل  -5

 .علم الهيئة -6

 .در ذكر بهترين روش ساخت اسطرالب االستيعاب في صنعة االسطرالب -7

 .رةاستخراج االوتار في الداي -8
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 .التسطيع و تبطيع الكور -9
المعارف بزرگي در آندو علم  قانون مسعودي در هيئت و نجوم كه به منزله دايره -10

 –طب  –ت مختلف علمي است از جمله هيئت است. آثار بيروني در موضوعا
 –منه و اوقات از –عمل آالت مختلف  –مباحث فيزيكي  –حساب  –حكمت 

داروشناسي  –جغرافيا  –تاريخ  –احاديث –اسمار  –احكام نجوم  –آثار العلويه 
گور تا  ز :و عقايد، بيروني مصداق واقعي حديث پيامبر است كه فرموده است

وي در بستر مرگ جواب پرسش خود را از دوست گهواره علم بجوي، 
حال چه جاي اين مبحث است.  :گويد خواهد، ولي دوستش مي دانشمندش مي

آيا نادان بميرم بهتر است يا دانا. دوستش جواب سؤالش را داده  :گويد بيروني مي
شود. هنوز چند قدمي دور نشده، شيون از خانه بيروني بلند  اش مي و راهي خانه

 بيند كه بيروني وفات كرده است.  گردد مي وقتي برمي شود مي
. ق  ه 420دان در حدود سال  از علماي رياضي ابوالحسن علي بن احمد نسوي: -2

بنام المغني في الحساب الهندسي آن را  كتابي در علم حساب به پارسي نوشته و
كه باشد  به عربي ترجمه كرده است. كتاب ديگر وي بنام االشباع در رياضي مي

 توسط ويدمن به آلماني ترجمه شده است. 
. ق) از امراي نزديك  ه 416-340: ابوالقاسم الحسن علي الطوسي (حكيم طوس -3

دانست كه اثر عظيم و جاودان خود را بدو تقديم كند. و  كسي را اليق آن نمي
گشت كه سزاوار آن اثر بديع باشد. و سرانجام سلطان  همواره در پي بزرگي مي

 نوي را شايسته آن يافت آن هم بعد از بيست سال: محمود غز
ــال     ــرفتم بف ــرُح گ ــه ف ــن نام ــن اي  م

 

ــه بســيار ســال   ــردم ب ــج ب  همــي رن
 

ــنده  ــرافراز بخشــ ــدم ســ ــي نديــ  يــ
 

 يـــي ه بگـــاه كيـــان بـــر درخشـــند 
 

ــود   ــان نب ــر دل آس ــخن ب ــن س ــم اي  ه
 

 جــز از خامشــي هــيچ درمــان نبــود 
 

 يكـــي بـــاغ ديـــدم سراســـر درخـــت
 

 بخـــت نشســـتگه مـــردم نيـــك   
 



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    72

 

 بجـــايي نبـــود ايـــچ پيـــدا بايســـتمي
 

 اگــــر نيــــك بــــود شايســــتمي 
 

 ســـخن را نگهداشـــتم ســـال بيســـت
 

 بدان تـا سـزاوار ايـن گـنج كيسـت      
 

ــود  ــرُ وجـ ــا فـ ــود بـ ــدار محمـ  جهانـ
 

 كه او را كنـد مـاه و كيـوان سـجود     
 

ــت داد    ــر تخـ ــت از بـ ــد نشسـ  بيامـ
 

ــاد   ــدارد بيـ ــون او نـ  جهانـــدار چـ
 

 ســــرنامه را نــــام او تــــاج گشــــت
 

 بفرش دل تيـره چـون عـاج گشـت     
 

ها و  ها به علت رويه تند آن بر ضد توراني از جمله دشمنان سرسخت شاهنامه ترك
رافضيان بودند. عبدالجليل قزويني رافضي در كتاب النقض اشعار شاهنامه را ترهات 

خواند و معتقد است كه در مذهب وي بر اساس برخي احاديث شنيدن آن گونه اشعار  مي
 كرد:  يت دارد. فردوسي فلسفه يوناني و معتزله را رد ميكراه

ــفه  ــا فلســ ــوي  آيــ ــيار گــ  دان بســ
 

 نپـــويم براهـــي كـــه گـــويي بپـــوي 
 

ــت    ــد نيس ــر ز توحي ــيچ بهت ــخن ه  س
 

ــت     ــزد يكيس ــتن اي ــتن و گف ــا گف  بن
 

  -رضي اهللا عنهم-عقيده فردوسي درباره بزرگان صحابه 
ــد   ــر بودنـ ــه اخيـ ــحابان او جملـ  صـ

 

ــو    ــي همچ ــر يك ــه ه ــد  هم ــر بدن  اخت
 

 ولـــيكن از ايشـــان چهـــار آمدنـــد   
 

 كـــه در ديـــن حـــق پايـــدار آمدنـــد  
 

ــق   ــيخ عتيــ ــديق شــ ــوبكر صــ  ابــ
 

 كـه بـد روز و شــب مصـطفي را رفيــق    
 

 پس از روي عمر بد كـه قيصـرم بـروم   
 

 ز سهمش (ترسش) نيارست خفتن ببوم 
 

ــن  ــان ديــ ــيم ميرعثمــ ــود ســ  دار بــ
 

 كـــه شـــرم و حيـــا زو پديـــدار بـــود 
 

ــي  ــارم عل ــن ا چه ــم دي ــن ع ــود ب  دار ب
 

 ســـر شـــيرمردان و جفـــت بتـــول    
 

ــاب   ــار دل بتـــ ــن چـــ  از آزار ايـــ
 

 كــــه آزارشــــان دوزخ آرد بتــــاب   
 

. ق ابوعلي متولد ده خرميثين  ه 428-370بن عبداهللا بن سينا  : حسينابوعلي سينا -4
 اند:  از توابع بخارا بوده است. در تاريخ احوالش گفته
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 ابــــوعلي ســــينا  حجــــة الحــــق 
 

ــجع  26Fدر شـ

ــود  1 ــدم بوجـ ــد از عـ  آمـ
 

27Fدر شصــا

 كســب كــرد كــل علــوم    2
 

28Fدر تكــز 

 كــرد ايــن جهــان بــدرود    3
 

سالگي حافظ قرآن شد.  5دان و فليسوف بود. در  دان، رياضي ابوعلي پزشك، طبيعي
شود. در هيجده  وي مدتي به فراگيري قرآن و علوم ادبي و فقه و حساب مشغول مي

شود. ابن سينا چنان كه در  استاد ميها  آن و درگيرد  سالگي همه علوم زمانه را ياد مي
شرح حال خود نوشته، در جواني بيماران به طور رايگان و هم براي پيشرفت و تمرين در 

اي يا كشف معضلي  كرد. او عادت داشت كه هر گاه در حل مسأله علم خود درمان مي
مناجات مشغول رفت و به نماز و دعا و  شد، به مسجد مي دچار دشواري و ابهام مي

شد.  شد، تا خداوند او را در درك مطالب كمك كند. و به اين طريق مشكلش حل مي مي
سينا علم طب را كه تا آن زمان تحت تأثير طب جالينوس و بقراط بود، دگرگون  بنا

ساخت و با تلفيق آن با طب علمي هندي اساس نويني را در اين علم بنيان گذاشت. 
شد. و در دانشگاه  هاي اروپا تدريس مي فت قرن در دانشگاهبطوري كه طب وي بمدت ه

شد. ابوعلي  هاي ابن سينا با مراقبت دقيق حفظ مي م درس 1909بروكسل بلژيك تا سال 
ها توسط لويي پاستور، موجود بسيار كوچك و نامرئي  ها پيش از شناختن ميكروب قرن

 دانست.  ها مي در آب را عامل بيماري
هاي علمي و هنري، اثري از خود به يادگار گذاشته است. هنوز  زمينه ابن سينا در همه

 -2شفا در فلسفه  -1هاي وي در دسترس است از جمله:  هم تعداد زيادي از كتاب
عيون  -5النجات در فلسفه  -4اشارات و تنبيهات در حكمت  -3الموجز الكبير در منطق 

رازي اين كتاب را شرح كرده است.  الحكمه در فلسفه و طبيعي و علوم الهي، امام فخر

                                                           
1- 370. 

2- 388 . 

3- 428 . 
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ارجوزه در طب  -8قانون در طب  -7در حكمت اروپايي آن زمان  الحكمة المشرقية -6

تحقق االنسان  -11انصاف -10الحزن در مورد غم و اندوه و علل رواني آن  ماهية في -9

 -16دانشنامه عاليي  -15 الحكمة العروضية -14جامع البديع  -13رساله اضحويه  -12

لغات سديديه در  -19 بقاء النفس الناطقة -18تعلق النفس بالبدن  -17رساله درباره قولنج 
اي در مورد داروهاي  رساله -21رساله نبضيه به فارسي در مورد نبض  -20علوم طبيعي 

 حقايق علم التوحيد و....  -23 اثبات النبوة -22قلبي 
خواندند سروده  سفي بودن كافر ميابن سينا در جواب كساني كه او را به علت فل

 است: 
ــود  ــي گــزاف و آســان نب ــر چــو من  كف

 

ــود  محكــم  ــن ايمــان نب ــر از ايمــان م  ت
 

 در دهر چو من يكي و آخـر هـم كـافر   
 

 پس در همـه دهـر يـك مسـلمان نبـود      
 

الدين احمد معاصر سلطان محمود غزنوي از شاعران بزرگ  : تاجابن خطيب گنجه -5
 عصر بود. 

دان مشهور  منجم و رياضي ن محمدبن عبدالجليل السجزي:ابوسعيد احمدب -6
. ق شرح حال وي در  ه 414دوران آخر ساماني و دوران اول غزنوي متوفاي 

ياب) خورشيد  قسمت دانشمندان ساماني آمده است. وي مخترع استرالب (ستاره
 گذار نظريه گردش زمين بدور خورشيد است.  مركزي و بنيان

: از بزرگان رياضيون و منجمان در لبان با شهري گيليابوالحسن كوشيار بن  -7
 بخش سامانيان از وي ياد شده است. 

ين فقيهان تر بزرگ . وي از ه 450: متوفاي ابوالحسن علي بن محمد الماوردي -8
كتاب الحاوي (مهمترين كتاب  -1زمان خود بود. برخي از آثارش عبارتند از: 

داليل  -5القناع در فقه  -4لدين والدنيا ا ادب -3احكام سلطانيه  -2فقه) شافعي 

از آنجا كه بسياري از دانشمندان دوران غزنوي يا عهد  .ةقانون الوزار -6 النبوة
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اند. لذا در هر دو بخش از اين  ساماني و يا عهد سلجوقي را نيز درك كرده
صدها شاعر و نويسنده نيز وجود ها  آن دانشمندان ياد شده است و عالوه بر

صرف نظر شده است. ها  آن اند كه به رسم اختصار از ذكر نام و احوال داشته
همچنين براي شناختن دقيق دوران غزنوي ما محتاج به مطالعه دوران سلجوقي 
بخصوص دانشمندان آن دوره هستيم چرا كه علماء دوران اوليه سلجوقي 

ما ها  آن هاي يافتگان دوره غزنوي هستند. و دقت در معلومات و تخصص پرورش
 كند.  را به ارزيابي دقيق دوران غزنوي در زمينه علوم متداول آن زمان راهنمايي مي

بعالوه اطالع ما از دوران قبل از مغول تاريخ ايران منحصر به كساني است كه 
هاي علمي آن  اند از چنگال مغول بگريزند و تنها قسمت بسيار كوچكي از فعاليت توانسته

اند كه  تقل كنند. دانشمندان و علماء بسيار زيادي قطعاً وجود داشتهدوره را به آيندگان من
 ين خبري ازتر كوچك اند. و ما شان توسط مغول نابوده شده براي هميشه همراه آثار علمي

نداريم بعالوه چون كه قسمت بيشتر حكومت غزنويان در هند بوده است. از ذكر ها  آن
 ت. نام دانشمندان آن ديار خودداري شده اس

 اسامي امراي غزنوي و ايام امارت هر يك
  352تا  351 ابواسحاق الپتكين -1
  355تا  352 اسحاق بن الپتكين -2
  362تا  355 بكاتكين  -3
  366تا  362 پيري  -4
  387تا  366 ناصرالدين سبكتگين  -5
 (هفتماه) 388تا  387 بن سبكتگين  اسماعيل -6
  421تا  387 م محمودبن سبكتگينالدوله ابوالقاس يمين -7
 هفت ماه  421 الدين ابواحمد محمدبن محمود  جالل -8
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  432تا  421 الدوله ابوسعدمسعودبن محمود  شهاب -9
  441تا  432 دودبن مسعودالدوله ابوالفتح مو شهاب -10
 ماه 2مجموعاً  441 بن مسعود و مسعودبن مودود  علي  بهاءالدوله ابوالحسن -12و  11
  444تا  441 عزالدوله ابومنصورعبدالرشيد بن محمود بن سبكتگين -13
  451تا  441 الدوله ابوالفضل فرخزاد بن مسعود بن محمود  جمال -14
  492تا  451 ظهيرالدوله ابوالمظفر ابراهيم، برادر فرخزاد -15
  509تا  492 الدوله ابوسعيد مسعودبن ابراهيم  عالء -16
  511تا  509 شاه پسر مسعود سوم الدوله ابوالفتح ارسالن سلطان -17
  548تا  511 شاه بن مسعود  الدوله ابوالمظمفر بهرام يمين -18
  554تا  548 شاه  الدوله ابوالشجاع خسروشاه بن بهرام تاج -19
  582تا  555 الدوله ابوالملوك خسرو بن خسروشاه سراج -20

ه دوم حكومت ساماني و دوران اول غزنوي وجود دو حكومت محلي در دوران نيم
داشت. يكي ديالمه آل زيار كه فرمانبرداران ساماني و غزنوي بودند. ديگري حكومت 
ديالمه آل بويه كه مذهب شيعه داشت و مدتي حتي خليفه عباسي را نيز تحت كنترل خود 

 ها بدست سلجوقيان منقرض شدند.  داشتند. هر دوي اين حكومت

 مراي زياري و زمان امارت هر يك اسامي ا

 . ق  ه 323تا  316 ابوالحجاج مردآويج بن زيار -1

 . ق  ه 357تا  323 ابوطاهر وشمگيربن زيار -2

 . ق  ه 366تا  357 ظهرالدوله بهستون پسر وشمگير -3

  403تا  366 المعالي ابوالحسن قابوس برادر بهستون  شمس -4

  423تا  403 فلك المعالي منوچهر بن قابوس  -5

  435تا  423 نوشيروان بن منوچهر  -6
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 . ق ه 435 جستان بن شيروان  -7
از شاهزادگان زياري امير عنصرالمعالي كيكاووس است كه پسر اسكندر بن 

آن را  المعالي قابوس بوده است. وي واضع كتاب بسيار مشهور قابوسنامه است كه شمس
 شاه تأليف كرده است.  ناي براي پسر خود گيال نامه به عنوان نصيحت 475در سال 

 ديالمه آل بويه
تأسيس دولت بويه به دست سه تن برادر از فرزندان ماهيگيري گيالني بنام بويه انجام 

 احمد برادر -3حسن برادر ميانه  -2 تر بزرگ علي برادر -1يافته است كه عبارتند از: 
 . تر كوچك

ف كرد و با خليفه مستكفي . ق بدون خونريزي بغداد را تصر ه 334احمدبن بويه در 
به احترام تمام رفتار نموده. مستكفي هم او را خلعت داد و لقب معزالدوله ملقبش 

الدوله داد. از اين تاريخ تا  ساخت. به برادرش حسن لقب عمادالدوله و به علي لقب ركن
به معزالدوله  ه بودند. احمد معروفهت مطيع آل بويج. ق خلفاي عباسي از هر  ه 356

بااهللا را جانشين وي كرد. در   عد از يك ماه و نيم خليفه را كور كرد و پسرش المطيعب
بر درهاي مساجد بغداد لعن معاويه  351مدت حكومت وي شعاير شيعه رواج يافت. در 

داري  و ساير صحابه را نوشتند و وي مردم را مجبور كرد كه در ايام محرم به تعزيه
 سياه بپوشند.  شهداي كربال بپردازند و لباس

مملكت آل بويه كه بين سه برادر تقسيم شده بود.  356بعد از مرگ معزالدوله در سال 
 شدند و قدرت آل بويه رو به ضعف گذاشت.  گر جداعمالً از همدي

 اسامي امراي آل بويه و زمان امارت هر يك 

 ديالمه فارس  -الف
 ق  . ه 338تا  320ابوالحسن علي بن بابويه  عمادالدولة -1
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 . ق  ه 372-338 الدولة المله ابوشجاع پناه خسرو پسر ركن و تاج الدولةعضد -2

  379تا  372 الدولةابوالفوارس شير ذيل پسر عضد الدولة شرف -3

  388تا  379 الدولةابوكاليجار مرزبان پسر عضد الدولة صمصام -4

  403تا  388 الدولةابونصر پسر عضد الدولة بهاء -5

  415تا  403 الدولة بهاء ابوشجاع پسر الدولة سلطان -6

  440-415 الدولة ابوكاليجار مرزبان پسر سلطان عمادالدولة -7

  447تا  440ملك رحيم ابونصر خسرو فيروز پسر ابوكاليجار مرزبان  -8

 ديالمه عراق و خوزستان و كرمان  -ب
 –خوزستان فارس  –در عراق  356تا  320ابوالحسين احمدبن بويه  الدولةمعز -1

  .كرمان

 –فارس  –خوزستان  –در عراق  367تا  356 الدولةبختيار پسر معز ولةالدعز -2

  .كرمان

 –فارس  –خوزستان  –در عراق  372تا  367 الدولة ابوشجاع پسر ركن الدولةعضد -3

  .كرمان

در عراق و خوزستان  379تا  372 الدولةابوالفوارس شير ذيل پسر عضد الدولة شرف -4

  .فارس و كرمان –

 –فارس  –خوزستان  –در عراق  403تا  379 الدولةصر پسر عضدابون الدولة بهاء -5

  .كرمان

  .خوزستان و فارس –در عراق  412تا  403 الدولة ابوشجاع پسر بهاء الدولة سلطان -6

  .فقط در عراق 416تا  412 الدولة ابوعلي پسر بهاء الدولة مشرف -7

  .فقط در عراق 435تا  416 الدولة پسر مشرف الدولة ابوطاهر جالل -8
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  .در عراق مدتي در فارس و كرمان 440تا  435 الدولة پسر سلطان  ابوكاليجار مرزبان -9

  .فقط در عراق 447تا  440ملك رحيم پسر ابوكاليجار  -10

  .فقط در كرمان 419تا  403 الدولة ابوالفوارس پسر بهاء الدولة قوام -11

 440تا  419فقط در كرمان از  448تا  440ابومنصور فوالدستون پسر ابوكاليجار  -12

 كرمان ضميمه فارس بوده است. 

 ديالمه ري و اصفهان و همدان  -ج
  .در تمام عراق عجم و كرمانشاه 366تا  320ابوعلي حسن بن بويه  الدولة ركن -1

ري و  369صفهان از در ا 373تا  366 الدولة ابومنصور بويه پسر ركن الدولةمؤيد -2

 همدان و گرگان.

مالك  373در ري و همدان و  387تا  366 الدولة ركن  ابوالحسن علي الدولةفخر -3

  .الدولةواليت مؤيد

  .فقط در ري 420تا  387 الدولةفخر الدولةمجد -4

  .فقط در همدان 412تا حدود  387 الدولةابوطاهر پسر ديگر فخر الدولة شمس -5

 فقط در همدان. 414تا  412 الدولة ابوالحسن پسرش شمس الدولة سماء -6

 





 
 
 

 :فصل پنجم
 29F1نسلجوقيا

 (عصر طاليي ايران)

ترين دوره تاريخي ايران است. اين عصر اوج  دوران سلجوقيان بدون شك تابناك
 توان اينگونه خالصه كرد.  ميآن را  تمدن اسالمي ايران است. اهميت

الملك پديد آورد. منشاء و  هايي كه شهيد خواجه نظام گذاري دانشگاه: نظاميه بنيان -1
هايي  هاي نظاميه، آموزشگاه هان است. دانشگاههاي امروز ج سرمشق دانشگاه

هاي  هاي كافي براي مدرسان، كتابخانه بودند، با فرصت تحصيل رايگان، راتبه
هاي تحصيل  هاي تحصيلي مشخص با سازماني درست. رشته معتبر و رشته

 –نجوم  –رياضيات  –علوم ادبي  –تفسير  –حديث  –عبارتند بودند از: فقه 
 . طبيعيات و حكمت

گسترش و رواج زبان ادبي فارسي و فرهنگ ايراني به طور كلي نقش بسيار  -2
اي ايفا كرد. سياست داخلي آنان در دست وزيران و مشاوران دانشمندي  برجسته

 كردند.  بود كه براي ترقي جامعه ايراني از هيچ كوششي خودداري نمي
سندگان بود. زبان دربار سلجوقي همانند دربار محمود غزنوي پر از علماء و نوي -3

گيرد.  و كليه مكاتبات اداري دربار با اين زبان صورت مي رسمي فارسي بود
نقاط هند تحت  قصىهاي درياي مديترانه تا ا كرانهبهمين جهت زبان فارسي از 
فارس تا آن طرف سيحون و جيحون زبان  هاي خليج حكومت مسلمين و از كرانه

                                                           
تاريخ ايران  -4تاريخ گزيده  -3طبقات ناصري  -2دولت آل سلجوقي  -1: منابع مورد استفاده  -1

تاريخ ادبيات در  -7ياني تاريخ ايران بعد از اسالم، آشت -6تاريخ ايران كمبريج  -5سرپرسي سايكس 
 سلجوقنامه ظهيري نيشابوري. -9تاريخ تمدن ويل دورانت، جلدچهارم  -8ايران صفا 
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اً امروزه زبان فارسي زبان اول جهان اسالم غالب بود. و اگر حمله مغول نبود قطع
 بود. 

تا آن زمان جهان هيچگاه شاهد گسترش آن اندازه مدرسه و كتابخانه و دانشگاه  -4
اند تنها يك  نبوده است. در يونان باستان با آن همه ارزش كاذبي كه برايش ساخته

يم كالج وجود داشته است. در حالي كه در كليه شهرهاي مهم امپراطوري عظ
در آن دانشگاه و  ك دانشگاه نظاميه وجود داشته است،سلجوقي حداقل ي

شاه  هاي ديگري نيز توسط افرادي مانند ملك به عالوه دانشگاه اي موجود. كتابخانه
و غيره ساخته شده بود. با توجه به اينكه اولين كتابخانه عمومي اروپا در حوالي 

احداث شده است. اهميت دوران ميالدي آن هم با هزار جلد كتاب  1400سال 
شود. عالوه بر  هايي با هزاران جلد كتاب براي ما مشخص مي سلجوقي با كتابخانه

اينكه تقريباً هر مسجدي داراي كتابخانه بوده و بسياري از افراد داراي كتابخانه 
اند چنان كه تنها در  هاي عمومي در همه شهرها داير بوده شخصي بوده و كتابخانه

 هاي وقفي مرو بيش از دوازده هزار جلد كتاب وجود داشته است.  كتابخانه يكي از
توسعه شهرها در نتيجه توسعه فرهنگي و انتقال دستگاه اداري از دست  -5

هاي روشنفكر جديد از طبقه متوسط  ساالر قديم به خاندان هاي ديوان خاندان
 جامعه. 

رن و نيم بخصوص در رفاه اقتصادي و امنيت عمومي در مدتي بيشتر از يك ق -6
گذار حكومت سلجوقيان و آلب ارسالن و  دوران آخر حكومت طغرل اول بنيان

ها امن بود، مردم به راحتي به  شاه و سلطان بركيارق و سلطان سنجر، جاده ملك
هاي آب زيادي در سراسر  ها و چاه شدند. كاروانسراها و قنات سفر حج مشرف مي

 ايراني به حج ايجاد شده بود. ايران بخصوص در سر راه زائرين 
هاي فاسد محلي مانند آل بويه عراق و فارس و ايجاد يك  از بين بردن حكومت -7

سلجوقيان تنها شد.  حكومت مقتدر در ايران كه شامل مرزهاي دوران ساساني مي
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كساني هستند كه در ايران بعد از اسالم بر تمام ايران دوران ساساني به استثناي 
 اند.  عتي بيشتر از ايران ساساني حكومت كردهيمن ولي با وس

هاي وابسته به  نجات مذهب اهل سنت از خطر سقوط در اثر تسلط فاطميه و فرقه -8
پيمودند تنها قسمتي از ايران و اسپانياي  آن: زماني كه سلجوقيان نردبان ترقي را مي

ه مسلمان در دست اهل سنت بود بقيه جهان اسالم شامل آفريقا و شبه جزير
عربستان و عراق و سوريه و فلسطين و اردن و لبنان و ديگر ممالك اسالمي يا در 

شد. در  دست فاطميان مصر بود يا در دست افراد وابسته آن حكومت اداره مي
زني كنند و  بعضي جاها اهل سنت را وادار كرده كرده بودند كه در ايام محرم سينه

 كنند.  حضرت معاويه و ديگر صحابه را به بدي ياد
كننده است با توجه  آثار علمي كه در اين دوران به منصه ظهور رسيد حقيقتاً خيره -9

به اينكه قسمت اعظم آثار آن دوران در نتيجه حمله مغول نابود شد، ولي باز هم 
دارد. رشد علمي و در نتيجه آن رشد  آنچه كه مانده است آدمي را به شگفت وامي

نظير  ن دوران در تاريخ شناخته شده جهان بيصنعتي و تجارت و كشاورزي در آ
است. وجود هزاران دانشمند و محقق و نويسنده و شاعر و صدها دانشگاه و 

هاي آن دوران شكوهمند  عمومي و هزاران كتاب و... از شگفتي  مدرسه و كتابخانه
 باشد.  مي

پرور يكي ديگر از مختصات عصر  پرور و رعيت وجود سالطين عادل و علم -10
وقي است. بعنوان نمونه به سخنان زير كه از سلطان سنجر است دقت كنيد: سلج

بنياد شهرياري و اساس جهانداري بر آبادان كردن جهان «سلطان سنجر سلجوقي: 
گردد. عدل و انصاف  استوار است. و جهان تنها به عدل و انصاف آبادان مي

ني اعتقادات پسنديده جهاندار تنها با واليت با كفايت نيك رفتار و صاحب منصبا
و رسوم زندگي ستوده دارند، حاصل آيد. تنها بدين طريق است كه جهانيان به 

) ساير سالطين سلجوقي هم مانند آلب ارسالن و 1»(شوند سعادت نايل مي
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اند. تعداد زياد سالطين مقتدر و  شاه مورد ستايش مؤرخان بزرگ قرار گرفته ملك
خ بشري است. سلجوقيان سه شعبه بودند كه در عادل در يك سلسله از نوادر تاري

تا  429اند از  تن بوده 14ايران و روم بقدرت رسيدند. شعبه اول سلجوقيان ايران 
سال بر كل ايران بزرگ يا قسمت بزرگ آن حكومت  161. ق بمدت  ه 590
تا  303سال از  150تن مدت حكومتشان  11اند. شعبه دوم سلجوقيان كرمان  كرده
تا  480سال از  220تن مدت حكومتشان  15ق شعبه سوم سلجوقيان روم  . ه 533
 . ق.  ه 700

 . ق ه 570-427سلجوقيان ايران 
نياي خاندان سلجوقيان شخصي است بنام سلجوق كه بقول ظهيري نيشابوري در 

هاي اسرائيل و ميكائيل و موسي بيغو و يونس بود،  كتاب سلجوقنامه داراي چهار پسر بنام
30F. ق ه 375رايي بسيار، به علت تنگي چراگاه در با دا

النهر آمدند و در نور بخارا و  به ماوراء 1
گيرد. از  سفر سمرقند مقيم شدند. سلطان محمود غزنوي با ايشان راه دوستي در پيش مي

بك بود و  هاي جغربيك و طغرل ميان پسران سلجوقي ميكائيل داراي دو پسر بنام
باشد. سلطان محمود غزنوي  له سجلوقيان ايران ميبك است كه مؤسس سلس طغرل

عليرغم مخالفت مشاورش ارسالن جاذب كه معتقد بود سلجوقيان به علت قدرتمندي 
در فساء و ابيورد مقيم شدند. آثار ها  آن اجازه عبور داد وها  آن نبايد از جيحون بگذرند به

خراسان بخاطر عدالت و دولت و سلطنت از جبين جعفري بك و طغرل نمايان بود. اهل 
با سلطان مسعود ها  آن بردند. بين هاي خود را به پيش ايشان مي داوريها  آن انصاف

. ق غزنويان شكست  ه 432هاي روي داد و باالخره در جنگ دندانقان  غزنوي جنگ
 كنند.  خورده و به تصرفات هندي سلطان محمود غزنوي قناعت مي
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 . ق ه 455-429طغرل بك 
در نيشابور بر تخت سلطان مسعود غزنوي جلوس  429رل بك در شوال سلطان طغ

گذاري نمود. بعد از آن خاندان سلجوقي اساس  كرد و حكومت سلجوقيان را بينان
 ريزي كردند.  حكومت خود را به نحو زير پي

بك (داوود نام اسالمي  النهر نصيب جغري از نيشابور تا ساحل جيحون و ماوراء -1
بك بزودي بخارا و بلخ و خوارزم را به قلمرو خود  جغريوي است) گرديد. 

 ملحق نمود. 
 قهستان و جرجان سهم برادر مادري طغرل يعني ابراهيم ينال گرديد.  -2
هرات و پوشنگ و سيستان و بالد غور به پسر يبغو (نام اسالمي وي موسي بود)  -3

 عموي طغرل واگذار شد. 

كه از بك گذاشته شد.  طغرل رياست كل سالجقه يعني مقام سلطنت به عهده -4
بك يمين اميرالمؤمنين گرفت و  ل طغر الدولة ركنطرف خليفه عباسي لقب سلطان 

حكومت سلجوقيان بدين ترتيب از طرف خالفت عباسي به رسميت شناخته شد. 
. ق) در همان سال طغرل حكومت آل بويه عراق را در نهروان  ه 447(سال 

و گرگان و طبرستان در  434و خوارزم در منقرض ساخت. قبالً ري و همدان 
توسط سلجوقيان فتح شده بود.  455و كرمان و شيراز در  443و اصفهان در  433

هاي محلي در ايران برچيده شد و حكومت مقتدر و متحد  بدين ترتيب حكومت
 سلجوقيان بر تمامي ايران حاكم گرديد. 

 فتنه بساسيري
. ق از اطاعت خليفه  ه 446ليفه عباسي در سال ارسالن بساسيري فرمانده سپاه ترك خ

. بعد از آن كه عباسي بيرون رفته و محرمانه به مستنصر خليفه فاطمي مصر پيوسته بود
و عمر موصل را تصرف كرد. سلطان طغرل به آن نواحي رفته  بساسيري جزيره اي
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ي طغرل، سلطان راهيم ينال برادر مادربگريزد. بعد از طغيان ا شام مي بساسيري به حدود
سلجوقي ناچاراً به همدان رفته و در نزديكي ري سپاهيان ابراهيم را شكست داده، وي را 

كشد. در جريان طغيان ابراهيم بساسيري فرصت را مناسب ديد به بغداد حمله برد در  مي
القعده بر بغداد مستولي شد و نام خليفه فاطمي مصر را در  . ق هشتم ماه ذي ه 450سال 
شيد. در همين اوان يك سال و چهار ماه اين وضع طول كخواند و بدين ترتيب تا  خطبه

بود كه قسمت اعظم جهان اسالمي در دست ملحدان فاطمي قرار داشت و به جز ايران و 
به دعوت قائم خليفه  451اسپانيا و هند بقيه جهان اسالمي مطيع فاطميان بودند در سال 

رش ابراهيم ينال عازم بغداد شد اما بساسيري از ترس سلطان طغرل بعد از خواباندن شو
وي گريخت و عازم كوفه شد. در نتيجه جنگ كه بين طغرل و بساسيري روي داد 
بسياسيري كشته شد. و سرش به امر طغرل به پيش خليفه در بغداد فرستاده شد. به اين 

د. طغرل در سال ترتيب فتنه اسماعيليه درهم كوبيده شد و جهان اسالم نفسي راحت كشي
 بك را قبالً بجايش نشانده بود.  اش آلب ارسالن بن جغري وفات كرد. وي برادزاده 455

سلطان آلب ارسالن دو  :465-455بك  محمد آلب ارسالن بن جغري الدولةعضد
عراق  –سال و نيم حاكم خراسان بود و ده سال پادشاه ايران بود. وي ممالك خراسان 

طبرستان و كرمان و فارس و سيستان و تركستان و آسياي  عرب و عجم و خوارزم و
 صغير را تحت حاكميت خود داشت. 

بقصد جهاد عازم بالد ارمنستان و گرجستان شد و نخجوان را مركز  456وي در سال 
اردوي خود قرار داد. او ارمنستان و قسمتي از گرجستان و آبخازيا را فتح نمود. همچنين 

الملك كندري كشته شد. عميدالملك كندري وزير مقتدر ) عميد456در اين سال (
در ري به حضور  456بيك كه خطبه را بنام سليمان پسر طغرل خوانده بود. در سال  طغرل

را ها  آن اي نداشت و گويا چند تن از ميانه  رود. عميدالملك كه با اشاعره آلب ارسالن مي
پيوندند. و  اهيان آلب ارسالن بدو مينيز كشته بود. بعد از رفتن از پيش سلطان اكثر سپ

كشته شد.  456آلب ارسالن دستور بازداشت عميدالملك را صادر كرد، وي در سال 
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بدنبال تعرض امپراطور روم به عراق و ارمنستان آلب ارسالن پانزده هزار سوار مجاهد به 
پيشنهاد جنگ وي رفت او به سپاهيان امپراطور پيشنهاد صلح كرد. ولي وي ضمن رد اين 

 در شهر ري با تو صلح خواهم كرد.  :گفت
سپاهيان سلجوقي همراه سلطان خويش همچون مجاهداني كه جز فتح و پيروزي و يا 
شهادت مقصود ديگري ندارند بنام دفاع از كيان اسالمي در نزديكي شهر مالزگرد (شهري 

كشتند كه زمين ها  آن است در حوالي درياچه وان تركيه فعلي) بر روميان تاختند آنقدر از
برند. آلب  شود و او را پيش آلب ارسالن مي پر از اجساد روميان شد. امپراطور اسير مي

 :كردي؟ رومانوس گفت اگر تو جاي من بودي چگونه رفتار مي :پرسد ارسالن از وي مي
31Fزدم ولي آلب ارسالن او را آزاد كرد تازيانه زياد به تنت مي

. ق  ه 463. اين جنگ در 1
ميالدي روي داد. از ديگر وقايع دوران حكومت آلب ارسالن بر افتادن  1071طابق م

در مكه و مدينه و حلب نام خليفه  462فاطميان در شام و عربستان بود. كه در سال 
فاطمي مستنصر از خطبه انداخته شد و بجاي آن اسامي خليفه عباسي و آلب ارسالن 

 خوانده شد. 
الملك حاكم توران با دويست  رسالن براي سركوبي شمسآلب ا 465در ابتداي سال 

بان يكي از قالع بنام يوسف  قلعه 465االول  هزار سپاهي از جيحون گذشت. در ششم ربيع
خوارزمي كه دچار تقصيري شده بود دست بسته پيش سلطان آورده شد چون يوسف با 

كنند و سلطان سه تير به سلطان درشتي كرد. سلطان به نگهبانان دستور داد كه او را رها 
طرف وي انداخت اما هر سه تيرش خطا رفت يوسف با زدن كاردي به سلطان او را 
زخمي كرد و سلطان بر اثر آن زخم چهار روز بعد به شهادت رسيد. مدارا و تحمل 
ديگران از مشخصات اصلي حكومت آلب ارسالن بود. وي امرايش را از ميان اهل سنت 

كرد و هيچگاه اقليت شيعه در ايران را تحت فشار نگذاشت. آلب  و شيعيان انتخاب مي

                                                           
و تاريخ ايران سرپرسي سايكس آمده است كه  393در تاريخ تمدن ويل دورانت، جلد چهارم، ص  -1

 ات كنند و آنقدر تازيانه بزنند تا هالك شوي.  برهنه دادم تا رومانوس گفت: ترا به دست نوكرانم مي
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شاه را به جانشيني خود تعيين كرد و سفارش نمود كه خواجه  ارسالن در بستر مرگ ملك
 الملك را همچنان در سمت وزيري نگاه دارد.  نظام

 . ق)  ه 485-455شاه ( الدين ابوالفتح حسن ملك جالل
بكر و  –حكومت سلطان آلب ارسالن شام و ديار  شاه عالوه بر ممالك تحت ملك

انطاكيه و يمن و حجاز و كاشغر را نيز به ممالك خود اضافه كرد. در زمان وي ممالك 
نفوذ سلجوقيان به آخرين حد توسعه خود رسيد. دوره وحدت سي ساله ممالك تحت 

ده سال  الملك بوجود آمد اين دوره شامل امير سلجوقي در حقيقت توسط خواجه نظام
. ق) در اين دوره  ه 485-455شاه بود ( حكومت آلب ارسالن و بيست سال حكومت ملك

ايران از يك شكوفايي فكري و فرهنگي برخوردار بود و تجارت و كشاورزي و صنعت 
هايي كه تركمانان علت آن بودند با  نظمي ها و بي آن رونق فراواني يافت. هرج و مرج

ترين نواحي ممكن شد. تقويم جاللي از شاهكارهاي  ه غربيبها  آن سياست منحرف كردن
باشد. كه به امر آن پادشاه اصطالحاتي در آن بوجود آمد. اين تقويم از  شاه مي دوران ملك

تقويم گريگوري كه ششصد سال بعد در اروپا رايج شد مهمتر و بهتر است. در تقويم 
در حالي كه در تقويم جاللي اين  گريگوري در هر ده هزار سال سه روز خطا وجود دارد،

32Fباشد نسبت دور روز مي

هاي ديگر  . همچنين در عصر وحدت سي ساله در تمامي رشته1
  نظيري نصيب ايرانيان شد. صدها مدرسه و دانشگاه و كتابخانه هاي بي علمي پيشرفت

به فراگيري علم و مطالعات عمومي مشغول ها  آن عمومي ساخته شد. و هزاران نفر در
 دند. ش

شاه  : روزي ملكنويسد شاه راوندي در كتاب آل سلجوقي مي درباره عدالت ملك
آن را  اي را چيدم تا چند خربزه :گويد رسد وي مي بيند سبب را مي مظلومي را گريان مي

از من گرفت و آن را  ام را بدست بياورم تركي بفروشم و با آن خرج عيال و اصل سرمايه

                                                           
 . 574تاريخ تمدن اسالم و عرب، گوستاولوبون، ص  -1
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خنديد، من از ظلم او گريان بودم. در آن موقع خربزه  تي من ميرفت در حالي كه از بدبخ
شاه به يكي از خواصان  شد. ملك تازه رسيده بود و هنوز چيزي از آن در شهر يافت نمي

 او خيزد. يكي از امرا به گويد، هوس خربزه دارم آن خواص بطلب خربزه برمي خود مي
شاه از اين امر  ه است. چون ملكاي هست كه غالمم آورد گويد كه نزد من خربزه مي

دست اين امير را بگيرد او مملوك من است و  :گويد آگاهي يافت شاكي را خوانده و مي
كند و  ها را راضي مي بخشم آن امير با دادن سيصد دينار صاحب خربزه من او را به تو مي

آمده  89كند. در تاريخ ايران كمبريج جلد پنجم صفحه  خود را از دست وي رها مي
شاه منادياني به اطراف امپراطوري سلجوقي فرستاده شدند و در  است. بدستور ملك

هاي خود به آگاهي مردم رساندند كه سلطان شخصاً به  شهرها با جار زدن و با خطابه
دهد، و چنان كه بر كسي ستمي رفته باشد  نشيند و به كليه شكايات گوش فرامي مظالم مي

شاه امنيت كامل برقرار بود و مردم  وري سلجوقي در زمان ملككند. در امپراط بررسي مي
ها كامالً امن بود و مردم به راحتي به سفر حج مشرف  در رفاه اقتصادي بودند، جاده

هاي آب زيادي در سرتاسر ايران بخصوص در سر  ها و چاه شدند. كاروانسراها و قنات مي
 ن مركز نشر علم و فرهنگ بود. راه زائرين ايراني به حج ايجاد شده بود و خراسا

شاه نفوذ باطنيه در حكومت سلجوقي بسيار زياد شده بود و  در اواخر سلطنت ملك
الملك را نگران كرده بود، خواجه معتقد بود كه  اين همان چيزي است كه خواجه نظام

اند كه  ديني و مزدكي در اصل همه از يك ريشه خرم–رافضي  –قرمطي  –اسماعيلي 
كن كنند. اول خويشتن را به راستگويي و پارسايي و محبت آل  ند اسالم را ريشهخواه مي

كوشند كه امت  نمايند تا مردم را حيله كنند چون قوت گرفتند در آن مي مي رسول فرا
 را تباه كنند و دين او را بزيان آورند.  صلى اهللا عليه وسلم محمد

  شاه و خواجه ضايتي بين ملكهاي باطنيه در دستگاه سلجوقي مقدمات نار نفوذي
روافض در ميان  :گويد چينند. صاحب كتاب بعض فضايح الروافض مي الملك را مي نظام

الملك  كند. باالخره تاج و قول خواجه را تأييد مي اند ها نفوذ فراواني كسب كرده ركت
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شاه وي را وادار به عزل خواجه  ابوالغنايم قمي با دستياري تركان خاتون زن ملك
شاه گفته بود كه دولت آن  الملك در اين كه به ملك كند. و قول خواجه نظام الملك مي نظام

تاج بر اين دولت بسته است. هر گاه اين دولت برداري آن تاج بردارند به حقيقت 
خواجه كه بعد از نماز مغرب  485رمضان  12پيوست. چرا كه بدنبال آن ملحدان در 

روز بعد  18روز يا بقول ديگر  40ت رساندند و بدنبال آن اش بود را به شهاد راهي خانه
رساند كه در حقيقت ملحدان وي را  شاه نيز درگذشت كه كمي تأمل در اين باره مي ملك

 اس در پي عزل خواجه در حق سلطان سروده است: حاند. ابوالمعالي ن نيز شهيد كرده
 زبوعلي بـدو از بورضـا و از بوسـعد   

 

 ش تو همچو ميش آمـد ها كه شير به پي شب 
 

 در آن زمانه ز هرچه آمدي بخدمت تـو 
 

 نامــه پــيش آمــد   مبشــر ظفــر و فــتح   
 

 زبوالغنايم و بوالفضل و بوالمعالي بـاز 
 

 زمــين مملكــت را نبـــات پــيش آمـــد    
 

 گر از نظام و كمال و شرف تو سير شدي
 

 زتاج و مسجد و سديدت نگر چه پيش آمـد  
 

 الملك  خدمات نظام
بر رتق و فتق امور مملكتي و حل مشكالت عديده اجتماعي و اخالقي  خواجه عالوه

و ساير مسائل مملكتي دست به ايجاد مدارسي زد كه در تاريخ بنام وي به مدارس نظاميه 
عبارت ها  آن ها شدند. كه مهمترين مشهور است و همان مدارسند كه سرمشق دانشگاه

 –گرگان  –آمل  –مرو  –هرات  –بلخ  – نيشابور –موصل  –هاي بغداد  بودند از نظاميه
 اصفهان.  –شيراز  –موصل  –بصره 

هاي متعدد بوجود آورد بزودي و با سرعتي  الملك با ساختن نظاميه نهضتي كه نظام
آور در سراسر بالد ايران و بسياري ديگر از بالد كشورهاي اسالمي دنبال شد،  شگفت

نبود كه در آن مدارس متعددي وجود  هاي پنجم و ششم هيچ شهري بطوري كه در قرن
نداشت چه كوچك چه بزرگ و امرا و حاكمان نيز به پيروي از وي يا براي نشان دادن 
عالقه خود به علم به احداث مراكز تعليم در شهرهاي خود همت گماشتند. در اين 
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 –رياضيات –علوم ادبي  –تفسير  –حديث  –شد. فقه  هاي زير تدريس مي مدارس درس
هاي معتبر بودند. در اين مدارس هر  و حكمت همچنين كليه مدارس داراي كتابخانهطب 

گرفت. خوراك و خوابگاه  اي خاص خود داشت و مقرري ماهيانه مي دانشجوئي حجره
نيز برعهده دانشگاه بود. خواجه نظاميه نيشابور را براي امام الحرمين ابوالمعالي عبدالملك 

الحرمين بمدت بيست سال در اين مدرسه به تدريس اشتغال  عبداهللا الجويني ساخت. امام
 داشت و شاگرداني همچون امام محمد غزالي تربيت كرد. 

القعده  تا ذي 457الحجه سال  الملك نظاميه بغداد را نيز بمدت دو سال (از ذي نظام
دان ) ساخت و براي آن موقوفاتي معين كرد. كه نه تنها براي مزد كاركنان و استا459سال 

شد. از جمله  كافي بود بلكه مقداري از آن نيز همه ساله در راه طالبان علم صرف مي
ها و بازارهايي چند و  دكان –ها  مخزن –ها  موقوفات نظاميه بغداد عبارت بودند از گرمابه

شش هزار دانشجو داشت عالوه بر مدارس خواجه بيمارستاني در نيشابور و رباطي نيز در 
 بغداد ساخت. 

خواهد كه  خواجه بنوشته تجارب السلف در بستر مرگ از علماء و بزرگان دين مي
در قبرش بگذارند. آن را  محضري در چگونگي رفتار او با بندگان خدايي بنويسند و

علماء به سبب نيكو اعتقادي خواجه اين محضر را نوشتند و هر كدام از بزرگان دين 
مام ابواسحق فيروزآبادي صاحب تنبيه با آنكه شهادت خود را بر آن محضر ثبت كردند. ا

مدرس نظاميه بود و منظور نظر احسان و انعام خواجه بود، چون آن محضر به خدمتش 
چون محضر پيش خواجه بردند وقتي خط  ةخيرالظلمبردند بر آن نوشت: حسن 

هيچكس از اين بزرگان اين چنين راست ننوشته است.  :ابواسحاق را ديد گريست و گفت
بعد از وفات خواجه را در خواب ديدند كه خواجه گفت حق تعالي بر من ببخشيد و 

 رحمت كرد به سبب آن سخن راست كه خواجه ابواسحق نوشت. 
شاه بود كه وي براي  از مدارسي كه به تقليد نظاميه ساخته شدند يكي مدرسه ملك

بود كه آن هم پيروان هر چهار فقه اهل سنت احداث كرد. ديگري مدرسه مستنصريه 
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داراي چهار شعبه بود و هر شعبه مخصوص يكي از مذاهب اهل سنت كه در هر كدام از 
پرداختند. ابن جبير اندلسي در  تن از دانشمندان به كار تعليم شاگردان مي 62ها  اين شعبه

. ق در بغداد سي مدرسه وجود داشت كه  ه 580در سال  :نويسد سفرنامه خود مي
 نظاميه بغداد بود.  ها آن مشهورترين

هايي نيز نوشته است كه  الملك كتاب عالوه بر كارهاي مختلف مملكتي خواجه نظام
داري  بيانگر ميزان نبوغ و استعداد خدادادي وي در اداره مملكت است. وي بينان مملكت

هاي گوناگون  داند و اين نكته را بارها به صورت را بر عدل و دادگستري استوار مي
شاه و صالح لشكر و رعيت را به  كند. رضاي حق تعالي، و قوت سلطان ملك گوشزد مي

 بيند و معتقد است كه ملك با كفر بپايد و با ستم و ظلم نپايد.  عدل و احسان مي
 اميرالشعرا معزي به حق در مدح خواجه سروده است: 

 تو آن خجسته وزيري كه از كفايت تـو 
 

 كشــيد دولــت ســلجوقي ســر بــه عليــين 
 

 آن ستوده مشيري كه در فتوح و ظفـر  تو
 

 شدست كلك تـو بـا تيـغ شـهريار قـرين      
 

الملك يا  نامه يا سيرالملوك و وصاياي نظام : سياستالملك عبارتند از آثار نظام
 دستور الوزارت. 

داري به رشته تحرير  هايي است كه در زمينه مملكت نامه از بهترين كتاب سياست
 اب فرق مختلف باطنيه را بخوبي شناسانده است. درآمده است. همچنين اين كت

خواجه اولين كسي است كه به دست ملحدان اسماعيلي بشهادت رسيده است. خواجه 
 در بستر مرگ ابيات زير را انشاء كرد: 

 سي سال با قبال تو اي شاه جوانبخت
 

ــتردم    ــام ســ ــره ايــ ــتم از چهــ  گردســ
 

 چون شد ز قضا مدت عمرم نود و شش
 

 از ضــربت يــك تيــغ بمــردمانــدر صــفر  
 

 منشــور نكونــامي و طغــراي ســعادت
 

ــردم    ــو ب ــع ت ــرش بتوقي ــك الع ــيش مل  پ
 

 بگذاشــتم ايــن خــدمت ديرينــه بفرزنــد
 

 او را بخــــــدا و خداونــــــد ســــــپردم 
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هاي نظاميه گفت: مصلحت سلطان و احكام عدل،  خواجه در جواب مخالفان دانشگاه
يگران به هيچ مذهبي تمايل نيابيم، هدف ما سازد كه براي مستثني كردن د ما را ملزم مي

اي،  هاي فرقه تقويت مذهب سنت و مجري كردن احكام آن است، نه دامن زدن به ستيزه
ايم، نه اينكه باعث  ما اين مدرسه را تنها به قصد حمايت از علما و براي نفع عامه ساخته

 جدال و نفاق گردد. 

 ) 498-485الدين ابوالمظفر بركيارق ( ركن
الملك وفات سلطان را پنهان كردند و  شاه، تركان خاتون و تاج بعد از مرگ ملك

شاه عهد و پيمان سلطنت  محرمانه از امراي اطراف براي محمود پسر چهار ساله ملك
شاه كه بدستور تركان خاتون زنداني  گرفتند. ولي غالمان نظاميه بركيارق پسر ارشد ملك

دند و به سلطنت برداشتند. در جنگ كوچكي كه در شده بود، را از زندان بيرون آور
نزديكي بروجرد بين طرفين درگرفت بركيارق فاتح شد و بدنبال فرار تركان خاتون به 

الملك  كند. بدنبال نيت بركيارق براي دادن وزارت به تاج اصفهان آن شهر را محاصره مي
الملك پاره  خاندان نظامبدست هواداران  486محرم  12از دشمنان خاندان نظاميه وي در 

شود،  بعد از چند جنگ مختصر ديگر بركيارق با مدعيان سلطنت موفق ميشود.  پاره مي
هاي بركيارق پسر دوم  آرامش را در مملكت سلجوقي برقرار سازد. عامل عمده موفقيت

الدين ابوبكر عبيداهللا بود. كه از جمله با  الملك شهاب الملك يعني مؤيد خواجه نظام
ترين پسران خواجه و از وزراي با فضل و كاردان سلجوقي است. بعد از آنكه  يتكفا

كند و برادرش فخرالملك را كه در حقيقت  بركيارق مؤيدالملك را از كار وزارت عزل مي
دست نشانده تركان خاتون و مجدالملك قمي بود به وزارت گماشت كارهاي مملكت به 

موقع سمت امارت خراسان را به عهده گرفت سستي گراييد. سلطان سنجر كه در اين 
فخرالملك را بعد از آنكه مجدالملك قمي بجاي وي منصوب شد به وزارت خود 

تا  490گماشت و همين فخرالملك بود كه با كفايت خود ظرف ده سال يعني از سال 
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. ق كه به دست ملحدان اسماعيلي بشهادت رسيد زمينه پيشرفت كار سلطنت  ه 500
قمي از طراحان اصلي ترور  الدولةمجد 492شوال  18جر را مهيا ساخت. در سلطان سن

اشتباهات شاه بدست هواداران خاندان نظاميه قطعه قطعه شد.  الملك و ملك خواجه نظام
هاي  هاي داخلي و بويژه جنگ بركيارق در مورد خاندان نظاميه باعث در ازاي جنگ

 پنجگانه وي با برادرش سلطان محمد شد. 
رسند كه مملكت سلجوقي را بين خود  به توافق مي 497برادر باالخره در سال  دو

تقسيم كنند، و سلطان بزرگ بركيارق مردي كريم و عاقل و صبور و بخشاينده بود. با 
ها  آن آنكه در بيشتر طول حكومت خود با مدعيان سلطنت درگير بود ولي باالخره بر همه

. ق به فلسطين حمله  ه 490ا بود كه صليبيان در سال ه فايق شد. درگير و دار همين جنگ
شوند. و بدين گونه  المقدس مسلط مي برده و با شهيد كردن هفتاد هزار مسلمان بر بيت

هاي صليبي مشهور هست. بر ضد امت  هاي دويست ساله اروپائيان كه بنام جنگ جنگ
 شود. اسالمي شروع مي

  . ق ه 511-498الدين ابوشجاع محمد  غياث
بعد از وفات سلطان بركيارق سلطان محمد كه با وي صلح كرده بود از طرف خليفه 

الدين ابوشجاع حكومت سلجوقيان را بدست گرفت. از  عباسي با گرفتن عنوان غياث
النهر بود همواره جانب  حاكم خراسان و ماوراء 490طرف ديگر سلطان سنجر كه از سال 
. و هيچگاه از تحت حكم او بيرون نرفت. اين كرد برادرش سلطان محمد را رعايت مي

امر موجب شد كه وحدت ممالك تحت امر سلجوقيان مستحكم گردد. در دوران 
هاي داخلي در زمان بركيارق باطنيان اسماعيلي از اوضاع نسبتاً مغشوش ممالك  جنگ

 سلجوقي استفاده كردند و در نقاط مختلف مخصوصاً در قاينات و ري و ساوه و اصفهان
به قتل و آزار مردم پرداختند حتي كارشان بجايي رسيد كه در اصفهان مردم را محبوس يا 

باعث شد كه عامه اصفهان شوريدند و جمع كثيري از ها  آن كردند. اين حركت مقتول مي
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اسماعيليه را در آتش انداختند. بعد از آنكه ممالك سلجوقي سر و سامان يافت ابتدا 
همت گذاشت. سپس بعد از وي سلطان محمد با ها  آن و قمعسلطان بركيارق به قلع 

الملك ثاني  الملك كه به نظام الملك احمد از پسران خواجه نظام كمك وزير توانايش ضياء
را فتح كرد اما بر ها  آن را بر باطنيان اسماعيلي تنگ كرد. بسياري از بالدموسوم است كار 
هاي مهم سلطان غازي جهاد وي در هندوستان از ديگر كارناتمام ماند. اثر وفات سلطان 

است كه سلطان بتي به وزن ده هزار من را از آنجا به اصفهان آورد. همچنين سلطان 
لشكري را براي بيرون كردن صليبيان به فلسطين اعزام كرد. اما به  509محمد در سال 

ست خورد. علت نفاقي كه بين امراي مسلمان الجزيره و شام وجود داشت اين لشكر شك
كرد،  به نيابت از بركيارق در گنجه و ارآن حكومت مي 492تا  486سلطان محمد از سال 

سلطان كل ممالك سلجوقي بود. وي پادشاهي بود شجاع و عادل و  511تا  498از سال 
نيكو رفتار و در تمام مدت سلطنتش حركتي ناپسند از او سر نزد. در تقويت دين اسالمي 

پرور بود در وقت  سلطان محمد همچنين مردي فاضل شاعر و علمجد مخصوصي داشت. 
 گردانيد:  وفات ابيات زيرا را بر زبان مي

 گشـاي  بزخم تيغ جهانگير و گـرز قلعـه  
 

 جهان مسخر من شد چوتن مسخر راي 
 

 بســي بــالد گــرفتم بيــك اشــاره دســت
 

 بسي قالع گشودم، بيـك فشـردن پـاي    
 

 چومرگ تاختن آورد، هيچ سود نداشت
 

 قضا قضاي خدايست و ملك ملك خدايي 
 

  552-511سلطان سنجر 
مدت حكمداري سنجر كه قريب شصت و دو سال طول كشيد به دو دوره تقسيم 

. ق كه سنجر عنوان ملكي و از جانب برادران  ه 511تا  490شود. دوره اول از سال  مي
 552تا  511از سال  فقط امارت داشت و به لقب ناصرالدين ملقب بوده است. دوره دوم

كه ايام سلطنت و رياست اوست بر كل ممالك سلجوقي با القاب معزالدين و سلطان 
 خواندند.  السالطين و قبل از اين تاريخ سنجر را ملك مشرق مي
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سلطان سنجر و سلطان محمود و سلطان بركيارق و سلطان محمد هر چهار نفر پسران 
ه سلطان سنجر ده ساله بود. سلطان سنجر سلطاني شا شاه بودند كه بهنگام وفات ملك ملك

عادل و ديندار بود. در عهد او كارها بر جاده سنت و سياست و نهج معدلت قرار گرفت. 
و احكام ملت اسالم، بر طريق اوامر و نواهي  -صلى اهللا عليه وسلم-امور شريعت محمد 

بغايت آبادان شد. از حدود النهر  الهي طراوات كل يافت و زمين خراسان و عراق و ماوراء
خطاي و ختن تا اقصاي شام و از بحر خزر تا ملك يمن در حوزه تصرف او شد. 
مسترشد خليفه عباسي او را سلطان معزالدين سنجر برهان اميرالمؤمنين لقب داد. در 

شاه غزنوي سلطان سنجر به او كمك كرد و وي را به حكومت  ابتداي پادشاهي بهرام
. به اين ترتيب حوزه نفوذ وي حتي از پدر و پدربزرگش نيز فراتر رفت. غزنويان رسانيد

 نصيحة الملوكسلطان سنجر در حقيقت تربيت يافته امام محمد غزالي است و وي كتاب 
سال حكفرمايي خود نوزده جنگ كرد  62را براي او نوشت. اين سلطان بزرگ در طول 

ان سمرقند در جنگي كه بين سلطان در قطو 536كه در هفده جنگ پيروز بود. در سال 
پرست روي داد بر اثر مخالفت لشكريان سلطان سنجر  سنجر و تركان قراختايي بت

شكست در سپاهيان وي افتاد و ماوراءالنهر از دست وي خارج شد. در اين جنگ 
 صدمات شديدي به حكومت سنجر وارد شد كه قابل جبران نبود. 

ينكه قصد جنگ با تركان غز را نداشت در اثر سلطنت سنجر عليرغم ا 548در سال 
جنگ كرد. چرا كه غزهاي ها  آن اصرار بعضي از فرماندهان خود مانند پرنقش با

پرست از پرداختن مقرري ساليانه خودداري كرده بودند ولي بعد از آنكه سلطان با صد  بت
بخشش كردند.  رفت از كرده خود پشيمان شدند و از او طلبها  آن هزار سپاهي به سراغ

جنگ كرد. در اين جنگ نيز مانند ها  آن اما سلطان بر اثر اصرار جمعي از فرماندهاش با
جنگ قطوان بعضي از امرا در جنگ سستي كردند و از ميدان جنگ فرار نمودند بهمين 

اسير گشت. اما غزان او را دوباره بر ها  آن خاطر سلطان از غزان شكست خورد و بدست
 و مدت تقريباً چهار سال خود بنام سلطان حكومت كردند. تخت نشاندند 
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شماري كردند بسياري از علماء و بزرگان را در زير  هاي بي آنها در اين مدت خرابي
شكنجه بشهادت رساندند. از جمله امام محمدبن يحيي كه با پر كردن دهان وي از خاك 

 او را شهيد كردند و خاقاني در حق او گفته است: 
 محمــد مرســل نداشــت كــس در ملــت

 

 تر از محمـد يحيـي فنـاي خـاك     فاضل 
 

 آن كرده گاه تهلكه، دندان فـداي سـنگ  
 

 وين كرد، روز قتل، دهـن را فـداي خـاك    
 

سلطان سنجر بنام رفتن به شكار خود را از دست غزان آزاد كرد و  551در سال 
شده بود و واليات  آوري نمود و به مرو رفت، اما چون سلطان ديگر پير امرايش را جمع

. ق درگذشت. ممالك سلجوقي ديگر  ه 553االول سال  ربيع 26خراب گشته و وي در 
 روي وحدت نديد. 

 گويد:  امير معزي مي
 وفــات شــاه جهــان ســنجر نكوســيرت

 

 كه بود در چمن خسروي خرامان سـرو  
 

ــع  ــار از ربي ــنبه چه ــروز ش ــود ب  االول ب
 

 بسال پانصـد و پنجـاه و سـه بخطـه مـرو      
 

 سلطان هنگام مرگ هفتاد و دو سال داشت. 
دولت وسيع سلجوقيان كه از بدو اسالم تا تاريخ تأسيس اين سلسله دولتي به آن 

سال  161النهر و توران و خراسان و عراق رويهمرفته  عظيمت تشكيل نيافته بود در ماوراء
 با مرگ طغرل سوم.  590تا  427طول كشيد از سال 

شاه و بركيارق و محمد و سنجر را كه در عهد ايشان  الن و ملكطغرل اول و آلب ارس
جميع ممالك سلجوقي از كاشغر تا انطاكيه تحت يك امر بوده سالجقه بزرگ و فرزندان 

اند. سالجقه  كرده و فرزندزادگان محمد را كه در ري و همدان و كردستان سلطنت مي
بودند بعد از آن ها  آن گ جزوخوانند. سالجقه عراق تا انقراض سالجقه بزر عراق مي

 مستقل عمل كردند. 
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 القاب و اسامي سالطين سلجوقي 

 سالجقه بزرگ 
 . ق  ه 455-429 بن ميكائيل بن سلجوق  الدين ابوطالب طغرل ركن -1

  465-455 بك ارسالن محمدبن جغري عضدالدين ابوشجاع آلب -2

  485-465 بن آلب ارسالن شاه حسن معزالدين ابوالفتح ملك -3

  498-485 شاه  الدين ابوالمظفر بركيارق بن ملك كنر -4

  511-498 شاه الدين ابوشجاع محمدبن ملك غياث -5

 552-511 شاه  معزالدين ابوالحارث سنجر احمدبن ملك -6

 سالجقه عراق (تجزيه حكومت سلجوقيان به سلجوقيان كرمان و عراق) 
  525-511 شاه الدين ابوالقاسم محمودبن محمدبن ملك مغيث -7

 ماه) 8( 526تا  525 الدين داوود بن محمود  غياث -8

  529 -526 الدين ابوالفتح مسعود پسر سلطان محمد  ركن -9

  547-529 الدين ابوالفتح مسعود پسر سلطان محمد  غياث -10

 547-547 شاه ثاني پسر سلطان محمود  معزالدين ابوالفتح ملك -11

 554-547 الدين ابوشجاع محمد ثاني پسر سلطان محمود غياث -12

  556-554 بن سلطان محمد الدين ابوشجاع سليمان شاه غياث -13

  571-556 بن طغرل ثاني الدين ابوالمظفر ارسالن شاه ركن -14

 590-571 الدين ابوطالب طغرل سوم پسر ارسالن شاه  ركن -15
شود. ولي سلجوقيان روم تا سال  . ق منقرض مي ه 580حكومت سلجوقيان كرمان در 

 ورد. . ق دوام آ ه 700



 99  فصل پنجم: سلجوقيان (عصر طاليي ايران)

 ذ

 علل انقراض سلجوقيان در ايران 

با ترور افراد كليدي حكومت سلجوقيان مانند خواجه ها  آن ملحدان اسماعيلي: -1
 هاي حكومت سلجوقيان را سست كردند.  الملك و فرزندانش پايه نظام

طلبي دوباره عباسيان: بعد از آنكه سلجوقيان خالفت عباسي را از خطر  قدرت -2
لفاي عباسي روز بروز بر قدرت سياسي و نظامي خود انقراض نجات دادند. خ

 شدند. ها  آن افزودند و در آخر دوران سلجوقي خواهان برچيده شدن حكومت
فرمانروايان سلجوقي: امراي ترك و اتابكان در واليات گوناگون مانند شام و روم  -3

ي ها اي از موارد مان و فارس و خوارزم قدرت خود را تحكيم بخشيده و در پاره
 موروثي تشكيل دادند. 

ضعف قدرت واقعي سالطين سلجوقي بعد از سلطان سنجر به علت اختالفات  -4
با همديگر و ها  آن هاي داخلي براي سلطان شدن و جنگها  آن شديد افراد دودمان

 به امراي ترك. ها  آن وابستگي نظامي
در اين عصر  ترين عصر تاريخ خود را گذراند ايران در دوران سالجقه بزرگ درخشان

از هر حيث چه علمي چه اقتصادي و آباداني و امنيت عمومي غير از عصر اول اسالمي 
توان  توان با عصر مذكور مقايسه كرد نه در تاريخ ايران و به جرأت مي هيچ عصري را نمي

گفت حتي در تاريخ تمامي جهان اينجانب كه تاريخ عمومي تمام جهان را از روي منابع 
لمللي مانند تاريخ بزرگ جهان كارل گرينبرگ و تاريخ تمدن ويل دورانت و ا معتبر بين

ام. اغتشاشات و ناآرامي  ام نظير آندوران را نديده تاريخ عمومي آلبرمانه و... را مطالعه كرده
پرستان و ملحدان اسماعيلي  هاي كه در آن عصر بوده همگي از طرف بت و خشونت

در اين مورد اخير كتاب النقص عبدالجليل قزويني  صورت گرفته است و شاهد مدعاي ما
كتاب  149تا  148زيست. وي در صفحات  . ق مي ه 6باشد كه در قرن  شيعه مذهب مي

جرأت داد كه مردم را در تنگنا ها  آن نويسد: صلح سلطان سنجر با مالحده به مذكور مي
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چهار صد و هشتاد و  ـه 553سال هاي حج در  با بستن راه بر كاروانها  آن قرار دهند.
 تن از حاجيان را شهيد كردند.  چند

كينه صباحيان به مسلمانان در بسياري از تواريخ مانند تاريخ گزيده است آمده است از 
33Fجمله

اي  كوچهگفتند در آخر  : در شهر اصفهان مردي پير نابينا كه او را علوي مدني مي1
كرد تا  ايستاد و دعا مي آن كوچه مياي داشت. شب هنگام بر در  بست خانه و بن تاريك

بردند. جمعي از آن  اش مي اش رساند. مردم تقريباً الي اهللا او را بخانه كسي وي را به خانه
كشتند. جماعتي بسيار با اين فريب كشته شدند.  خانه فرد ياريگر را گرفته و با شكنجه مي

كردند و اين عمل وحشت  ا نميرا پيدها  آن دادند و ديگر مردم نزديكانشان را از دست مي
اي  بزرگي را در اصفهان بوجود آورده بود. از قضا زني از آن خانه چيري خواست، ناله

شنيد تصور رنجوري در آن خانه كرد. قوم خانه از بيم آنكه احوال ايشان ظاهر گردد، 
به  در رفت و جريان راها  آن قصد كردند كه آن زن را گرفته و بكشند. ولي زن از دست

مردم گفت. مردم هم كه در اين جست و جوي بودند روي بدان خانه نهادند. علوي مدني 
شوند.  و زنش و بعضي از آن مالحده را گرفتند ولي بعضي از ملحدين موفق به فرار مي

ها يافتند، پر از مردم كشته شده و آويخته شده و يا به چهار  ها و چاه در آن خانه سرداب
لقصه مردم اصفهان آن ملحدين را كشتند و هر كه خويش خود را ا ،ميخ كشيده شده

 بشناخت ببرد و بگور كرد. 

                                                           
تاريخ ايران سرپرسي مايكس، تاريخ مردمان ايران،  -2، 445تاريخ گزيده، حمداهللا مستوفي، ص  -1

 كوب.  زرين
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34Fمالحده

1  
هاي  اند خيانت ل بسيار مهمي را بازي كردهواز آنجا كه مالحده در تاريخ ايران ر

اي از  در حق مسلمين بخصوص مسلمانان ايران سرزده است. خالصهها  آن شمار از بي
 كنيم.  اينجا بيان مي را درها  آن احوال

مالحده را از آن جهت كه خود را به محمدبن اسمعيل بن امام جعفر صادق منسوب 
داشتند و معتقد  كردند اسماعيلي و از آن لحاظ كه عقايد واقعي خود را پنهان نگه مي مي

بن االشعث  به امام باطني بودند باطني و باالخره به خاطر آن كه پيرو شخصي بنام حمدان
خواندند. اين مذهب در واقع تركيبي بود از عقايد غير  شهور به قرمط بودند قرمطي ميم

نور و ظلمت) گنوسي و نو  –هاي مزدكي، ثنوي (دوگانه پرستي  اسالمي و آرمان
 افالطوني. 
بن مهرويه و ابوسعيد خبابي اعراب و  قتل حمدان داعيان جديد وي زكرويه بعد از

مقاصد تازه خود براي ايجاد يك شورش ضد اهل سنت هاي عراق را در جهت  نبطي
گذار  يي را هم در دعوت خود وارد نمودند. بنيان تجهيز كردند و عناصر غير اسالمي تازه

 اصلي مالحده عبداهللا بن ميمون القداح اهوازي مجوسي بود. 
گذاري كرد او در جمعيت سري خود ايراني  . ق بنيان ه 260وي اين فرقه را در سال 

عرب و يهود و مسيحي را در مكتبي بنام فرقه اسماعيلي بهم مرتبط و متحد ساخت كه  –
كردند. او به  شخص او را تعبداً و بدون هيچ شرطي پيشواي خود دانسته از او اطاعت مي

به مسلمانان شيعه  ،ها قيام مسيح كرد، به يهودي تبليغ ميها  آن اي مطابق ذوق هر طايفه
و به عوام رهائي از قيد و بندهاي اخالقي را  ،فه ايجاد خردي تازهظهور مهدي، به فالس

روشي فلسفي و مذهبي داشتند از افكار افالطون و حكمت فيثاغورس ها  آن داد. نويد مي

                                                           
نامه، جهانگشاي  دادي، سياستتاريخ تمدن ويل دورانت، جلد چهارم، تاريخ مذاهب اسالمي بغ -1

 جويني. 
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سؤاالت ها  آن كنندگان نمودند. دعوت بعنوان رمز استفاده مي 7كردند و از عدد  استفاده مي
 كردند:  زير را مي

آيه است؟ چرا زمين و  7ا در هفت روز آفريد؟ چرا سوره فاتحه چرا خدا عالم ر
 هاي جهنم چيست؟  طبقه است؟ فلسفه عذاب 7آسمان 

 بردند  لوحان بكار مي هاي زير را براي شكار ساده آنها روش
شرط داعي نيرومندي بر ابليس و آگاهي به تأويل ظاهر بر باطن و شناختن كسي كه 

گر را به عبادت ترغيب  عبادتها  آن باشد. شود، مي مراه نميشود از كسي كه گ مي  گمراه
كردند. و  در درونش شك ايجاد مي دادند يكردند بعد از آنكه خود را در دل وي جا م مي

كردند. خود را به كيش فرد مورد نظر  افراد گناهكار را در گناهكاريشان ترغيب مي
با اين ها  آن آوردند. ونشان بوجود ميآراستند بعد از نفوذ در وي تأويالت و شك و در مي

دادند،  كار دو نيت داشتند: اول آنكه اگر مخاطب آن تأويالت را بپذيرد به جمعيت راه مي
كردند در او شك ايجاد  پذيرفت سعي مي دوم اينكه اگر فرد مذكور آن تأويالت را نمي

دهم كه مردم  اندرز ميتو را  اش به سليمان بن حسن نوشته بود من كنند. قيرواني در نامه
زبور و دعوت انبياء بدگمان كني و شرايع و اعتقاد  –انجيل  –تورات  –را درباره قرآن 

 به معاد و برخاستن مردگان از گورها را باطل سازي. 
حج يعني ديدار  ،معني نماز يعني دوستي امام عبارت بود از:ها  آن بعضي از تأويالت

خودداري از خوردن نيست، بلكه  روزه بمعناي – ،امامو پايداري و بجاي آوردن اوامر 
زنا يعني آشكار كردن راز امام، جواب تأويالت  –امساك از آشكار كردن راز امام است 

بن ميمون مجوسي در مغرب خود را از  نوه عبداهللا  پيش امام است. ابومحمد عبيداهللا
كومت فاطميان مصر را اعقاب حضرت فاطمه زهرا معرفي كرد و بدين وسيله توانست ح

. ق) در حدود  ه 294. ق) زكرويه بن مهرويه (مقتول سال  ه 297گذاري كند. (بسال  بنيان
ها و قتل نفوس كه بنام  ها و قطع راه شام و نواحي شمال عراق مدتي با غارت كاروان
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دعوت مذهبي انجام شد مخالفت و عصيان خود را نسبت به جامعه اهل سنت نشان داد. 
هاي حج و  ها موجب آزار قافله . ق) در بحرين و يمامه سال ه 301عيد خبابي (مقتول ابوس

سپاه خليفه شد در تمام نواحي مجاور فتنه و ناامني شديدي بوجود آورد. پسرش ابوطاهر 
. ق) به مكه تاخت. بيش از سه هزار تن از  ه 332سليمان بن حسن قرمطي (مرگ 

اين كعبه به ، حجراالسود را با خزكشتگان انباشت حاجيان را كشت و چاه زمزم را از
بيست و دو سال بعد فرزندان وي به اصرار خليفه فاطمي  .)317الحجه  ذيدر غارت برد (

 وقت حجراالسود را به مكه باز گرداندند. 
 318كنند. بعد از آنكه در سال  . ق مالحده كوفه و بصره را غارت مي ه 312در سال 

گريزند و از آن تاريخ به بعد به حشاشيه نيز  ند به قلعه الموت ميخور . ق شكست مي ه
بدو  487-427ان مصر بعد از مرگ المستنصر خليفه فاطمي مصر شوند. فاطمي معروف مي

شوند. علت آن بود كه مستنصر ابتدا پسرش نزار را جانشين خود كرده  دسته منشعب مي
دهد. نزار هيچگاه  ر ديگرش مستعلي ميشود و وليعهدي را به پس ليكن بعدها پشيمان مي

به خالفت نرسيد و مغلوب و اسير برادرش شد اما هوادارانش در اطراف منتشر شدند و 
مردم را به خود خواندند كه اين دعوت به دعوت جديد مشهور است بدين ترتيب 

 هواداران مستعلي تقسيم شد. مستعلويهطرفداران نزار و نزاريه اسماعيليه بدو فرقه 
اسماعيليه مصر براي تسلط بر ديگر نقاط جهان اسالم بخصوص نابودي امپراطوري 

 گراني را بدان مناطق فرستاده بود كه مهمترين عباسي و حكومت سلجوقيان ايران دعوت
وجودي در جهان اسالم الگذار تصوف وحدت  بنيان منصور حالج -1عبارت از: ها  آن

 االصل.  يميني باححسن ص -3شاعر پرآوازه  ناصر خسرو -2

شود، هواداران زيادي بدور خود جمع  در قالب مذهب تصوف موفق مي منصور حالج
شود و با فتواي امام بزرگوار  . ق رازش برمال مي ه 309كند اما باالخره در سال 

 رسد.  الدين العربي بهالكت مي محيي
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هاي  به فعاليتو دست  ؟؟؟نوردد بنام مسافرت، ممالك اسالمي را درمي ناصر خسرو
 شود.  زند اما چندان موفق نمي مي

كند كه مالحده همان  هاي اسماعيلي ثابت مي سيري در انديشه حسن صباح
در لباس ها  آن دهندگان راه ملحداني همچون بابك و مازيار بودند اما بر خالف ادامه

ماعيليه بودند. ويل دورانت درباره اس -رضي اهللا عنه-هواداران اهل بيت حضرت علي 
35Fدانند نويسد: آنان زنان و اموال را مشترك مي مي

. و اين همان عقيده مزدك است. منابع 1
نامه و ديگر بزرگان اسالمي از قبيل ابن حجر  اسالمي مانند الفرق بين الفرق و سياست

عسقالني بر اين امر اتفاق نظر دارند. همچنين محمدعلي سلطاني در كتاب قيام و نهضت 
آن را  كند و در كتابش با آوردن مدارك متعدد  رس مطلب باال را تأييد ميعلويان زاگ
كند. اين گروه در صدد بود تا با بدست آوردن حكومت عباسي اساس دين  اثبات مي

اسالم را براندازد. در ميان سفيران نزاريه حسن صباح تنها كسي است كه موفق شد در 
آشيانه خوش كند و با كشتن و غارت و تجاوز بعضي از قالع غير قابل نفوذ مانند الموت 

به مسلمانان جو ناامني را در جامعه اسالمي ايران بوجود آورد. بدون شك تروريسم او 
 ترين عامل سقوط سلجوقيان و خوارزمشاهيان و خالفت عباسي بود.  يكي از اساسي

 بن محمدبن جعفر بن حسين بن محمد الصباح الحميري مؤسس فرقه بن علي حسن
شود.  صباحيه پدرش از يمن به كوفه و از آنجا به قم و ري آمده حسن در ري متولد مي

 471از ري به اصفهان و از آنجا به آذربايجان و شام رفت و در  496حسن در سال 
به ايران برگشت و  473سفري به مصر كرد يك سال و نيم و در آنجا ماند. در سال 

بر قلعه الموت استيال يافت. وي  483رداخت، در سال مخفيانه به تبليغ مذهب اسماعيلي پ
داراي فدائياني بود كه به علت مصرف حشيش به حشاشيان معروفند. اسماعيليان توسط 

هاي كليدي از رؤساي لشكري و ديني و امرا و پادشاهان را  همين افراد شخصيت
ود ادامه دهد. نظمي به حيات خ قه بدين ترتيب توانست با ايجاد بيركشتند. اين ف مي
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كند و بعد از وي مالحده بدستياري  را تار و مار ميها  آن الدين خوارزمشاه ل سلطان جال
پيوندند. در دوران مغول افرادي از اين فرقه مذاهب  ها مي خواجه نصير طوسي به مغول

ع ا گرويدن سلطان حيدر صفوي به تشيكنند. ب نوربخشيه و حروفيه و بكتاشيه را ايجاد مي
شود و بدين  ن مذاهب با دستور وي به نام مذاهب اهل حق يا خاكسار بازسازي مياي

ترتيب در عصر صفويه قوانين دين زردشتي بنام مذهب خاكسار بر ملت ايران حاكم 
 آشنا خواهيم شد. ها  آن شود. در فصل صفويه يا اعتقادات مي

عبدالجليل قزويني  كردند به نوشته يع منصوب ميبر خالف مالحده كه خود را به تش
شيعه مذهب در كتاب النقص شيعيان در بالد اسالم و شهرهاي بزرگ و منابر و مساجد و 

كردند و چيزي از  مدارس داشتند كه علناً با حضور ترك و عرب بر مذهب خود تقرير مي
داشتند. آنان براي خود مدارس اختصاصي  اصول و فروع مذهب خود را پوشيده نمي

هايشان مشهور بود. مجالس خاصي از درس فقه و شريعت بدست آنان  خانهداشتند و كتاب
 شد.  اداره مي

 دانشمندان عصر سلجوقي 

 فقها و مفسرين  -الف
در جوين يكي از  419عبداهللا ابوالمعالي در سال  .ق): ه 487-419( امام الحرمين -1

چنين در روستاهاي نيشابور به دنيا آمد. در محضر پدرش امام محمد جويني و هم
محضر قاضي حسين فقه را آموخت بعد از آنكه در بغداد در علوم و معارف 
اسالمي و زمانه متبحر شد به نيشابور برگشت در آنجا به تدريس و تأليف 

هاي مهم سرگرم شد. چهار سال در مكه و مدينه به تدريس پرداخت در  ب كتا
نظاميه نيشابور كه  الملك به نيشابور برگشت و در دوران وزارت خواجه نظام

سال استادي  20خواجه براي وي ساخته بود به تدريس پرداخت. وي در مدت 
نظاميه نيشابور دانشمندان بزرگواري همچون امام محمد غزالي و الكيا الهراسي و 
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خوافي تربيت نمود. عبدالملك را به علت آنكه در مكه و مدينه اقامت كرده بود 
هاي مهمي را تأليف  ب اند. امام الحرمين كتا لقب داده امام الحرمين و مجاهد مهاجر

برهان در  –الشاهل در اصول دين  –نهاية المطلب في دراية المذهب نمود از جمله: 

 و....  ميةالنظا ةالعقيد –ارشاد  –تلخيص التقريب  –االمم  غياث –اصول فقه 

اش ابوالقاسم و  ه. ق: نامش عبدالكريم كني ه 465متوفاي  امام ابوالقاسم قشيري -2
متكلم و مؤلف بود شهرت او بيشتر به خاطر  –شهرتش قشيري است. وي فقيه 

 باشد. همچنين تفسيري بر قرآن كريم نوشته است.  ريه مييرساله معروف قش
 : مفسر غررالمعالي. زين االئمه ابوالعباس احمدبن محمد دينويه -3

. ق: تفسير معالم  ه 516 متوفاي بن مسعود معروف به فراء بغوي ابومحمد حسين -4
 التنزيل وي معروف است. در تفسير و حديث و فقه سرآمد علماء عصر بود. 

: از آثار مهم وي اسباب 468متوفاي  ابوالحسن علي بن احمد واحدي نيشابوري -5
 باشد.  التنزيل در شأن نزول آيات قرآني مي

التنبيه و  -1وي:  . ق: از آثار ه 476متوفاي  ابواسحاق ابراهيم بن علي شيرازي -6

 -4 المخلص و المعونة در جدل -3اللمع و التبصره در اصول  -2التهذيب در فقه 

 طبقات الفقهاء و.... 
الكفايه و الجامع  –: آثار فراواني دارد از جمله: تاريخ مفصل بغداد خطيب بغدادي -7

 شرف اصحاب الحديث و....  –
. ق:  ه 482متوفاي  بزدويالعسر علي بن محمدبن الحسين  فخر االسالم ابي -8

اليسر محمدبن محمد بزدوي  صاحب كتاب مشهور اصول الفقه برادرش ابي
 . ق نيز از فقهاي معروف ماوراءالنهر بود.  ه 493متوفاي 
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 527يا  520متوفاي سال  امام االجل ابوالفتح اسعدبن محمدبن ابونصر اليميني -9
ر بود. مدتي در نظاميه . ق: در همدان، وي در حكمت و خالف و فقه مشهو ه

 كرد.  بغداد تدريس مي
. ق: از آثار  ه 500يا بقول ديگر  483متوفاي شمس االئمه بن احمد السرخسي  -10

مجلد نام كامل وي عبدالعزيز بن  15وي است: كتاب اصول و كتاب مبسوط در 
 . ق ه 5ين امامان حنيفه بخارا در قرن تر بزرگ باشد. از احمدبن صالح العلواني مي

 بود. 
خان متوفاي  معروف به قاضي فخرالدين ابوالمفاخر حسن بن منصور ازوجندي -11

 6و  5. ق: كتاب فتاوي وي شامل فتاواي عده زيادي از فقهاي قرون  ه 592
 مشهور است. 

 البداية -1. ق از آثار اوست:  ه 593وفات  بكر مرغيناني بن ابي ابوالحسن علي -12

 و....  كفاية المنتهي -4مناسك الحج  -3 ايةكتاب الهد -2

كتاب  -1مازه: از آثار اوست:  از فقهاي بنيالدين  الدين محمودبن تاج برهان -13

 . الحنفيةفي الطبقات  المضيئة الجواهرو ةالذخير -2المحيط 

بن محمد البغدادي از اعقاب حضرت  الحسن علي بن ابي : عبدالرحمنابن جوزي -14
از آثار اوست: تلبيس ابليس يا  597-508زندگي  -رضي اهللا عنه-ابوبكر صديق 

كردند.  هاي خود به وي مراجعه مي نقد علم و علماء اهل سنت و شيعه در داوري
دان  طبيعي –محدث  –مؤرخ (تاريخ منتظم از آثار وي است)  –ابن جوزي مفسر 

 هايي تأليف كرده است.  ها كتاب بود و در همه اين رشته–
بوالقاسم محمودبن عمربن محمدالخوارزمي : ا538-467 عالمه جاراهللا زمخشري -15

اديب و استاد نحو و علوم بالغي، وي امام عصر خود بود به  –محدث  –مفسر 
در  فاشالك -1اند از آثار اوست:   گفتهسبب اقامت در مجاورت كعبه او را جاراهللا
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المستقصي  -5اساس البالغه  -4مقدمه االدب  -3انموذج در نحو  -2 تفسير قرآن
الفائق در غريب  -8شرح الميه العرب  -7كتاب سواير االمتثال  -6ثال عرب در ام

 الحديث و.... 
معروف به بوجعفرك مقري  بن محمدالمقري البيهقي ابوجعفر احمدبن علي -16

دان از  لغت –اديب  –. ق) از فقهاي مشهور نيشابور: مفسر  ه 544-470بيهقي (
 تاج المصادر.  –اللغه ينابيع  –آثار اوست: المحيط در لغات قرآن 

-538المكارم عبدالسيد بن علي ( : ناصر بن ابيامام ابوالفتح مطرزي خوارزمي -17

الفقه وي بسيار لغة  . ق) از ادبا و لغويان بزرگ ايران، كتاب المغرب في ه 610
 مشهور است. 

. ق) سمعاني عدد  ه 538-462( الدين ابوحفص عمربن محمد نسفي نجم -18

و  طلبة الطلبة به يك صد عدد دانسته است. از آثار اوست: تصانيف او را نزديك
 الخالفيات والنقد في علماء سمرقند. 

. ق مشهور به عبدالقاهر جرجاني:  ه 471يا  474متوفاي  ابوبكربن عبدالرحمان -19
 –ابوعلي فارسي  المغني در شرح ايضاح –از آثار اوست: جرجانيه در نحو 

شرح الجمل، اين كتاب  –در صرف  ةالعمداب كت –مختصر المغني بنام المقتصد 
داليل  –اسرار البالغه  –هايي است از جمله شرح خود جرجاني  داراي شرح

االعجاز، بخاطر دو كتاب اخير وي است كه امام فخر رازي گفته است: امام 
 هاي ها و حجت عبدالقاهر جرجاني قواعد علم معاني و بيان را استخراج و برهان

 رد و در كشف حقايق آن كوشش فراوان نمود. مرتب كآن را 
ين متكلمان و فيلسوفان و تر بزرگ : ابوحامد محمدبن محمد ازامام محمد غزالي -20

 488تا  484. ق: استاد نظاميه بغداد از  ه 505تا  455. ق است.  فقيهان قرن پنجم ه
 . ق  ه
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 االسالم غزالي بسال چهارصـد  ةحج
 

ـ     ي در وجـود با چهل و پنج آمد از ايـام گيت
 

 چون بسال پانصد و پنج رحلت كرد
 

 روز بود شش كمسال  عمرش بيگمان شصت  سال 
 

احياء  -1از آن جمله است:  ،امام غزالي صدها كتاب و رساله تأليف كرده است
تهافت  -4نصايح الملوك  -3الدين بنام كيمياي سعادت  اي از علوم خالصه -2الدين  علوم

اسماء  -8بسيط و وجيز و وسيط در فقه  -7الولد  يهاأ -6الضالل  المنقد في -5الفالسفه 
 الحسني. 

ين مناديان ضد قشرسازي در جامعه اسالمي بود. تر بزرگ امام محمد غزالي يكي از
هايي بر دين  را زدودن پرده الدين هدف اساسي از تأليف آن وي در مقدمه احياء علوم

اند كه  گويد به مردم چنين وانمود كرده ود. ميش داند كه مانع فهم آن براي عوام مي مي
اي مفتي و اين بر خالف  اي واعظ و عده اي قاضي بشوند و عده ديانت آمده است تا عده

روش سلف صالح است. امام محمد غزالي همچنين مخالف سرسخت فلسفي كردن دين 
ي از مسائل تواند بعض است. وي معتقد بود كه فلسفه آن هم به روش ارسطو هيچگاه نمي

ديني مانند مسائل ماوراء الطبيعه را شرح دهد. بعالوه اين كار موجب خواهد شد كه 
ها  آن نوعي بردگي ديني بوجود آيد. به علت آشنايي اكثريت مردم با فلسفه و در نتيجه

بوسي و پابوسي فالسفه بروند همچنان كه در  شدند براي فهم دين به دست ناچار مي
م برقرار است. اين تنها امام محمد غزالي نبود كه مخالف مذهب تصوف اين رس

ها قبل از او در دوران مأمون خليفه نهضت ضد فلسفه  سازي دين بود بلكه قرن فلسفي
اي از دانشمندان اسالمي كه به اخوان الصفا مشهورند.  ارسطو به راه افتاده بود توسط عده

ند رساالت خود را بدون نام و نشان اين دانشمندان براي اينكه تحت تعقيب قرار نگير
جلد دو رساالت تأكيد داشتند. آدم كامل كسي است كه  352در صفحه ها  آن نوشتند. مي

نسبت ايراني و مذهب حنفي باشد. فلسفه ارسطو در حقيقت تعطيلي علم  ،در دين عربي
مرتضي  انجامد. است چرا كه با پرداختن به مسائل نظري ورد تجربه به دور و تسلسل مي

شناسان بزرگ غربي  راوندي در كتاب تحوالت اجتماعي در اروپا به نقل از جامعه



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    110

 

36Fنويسد مي

ميالدي) به محافل روحاني خود  1196-1280: كليسا به توصيه آلبرت كبير (1
ميالدي) اين كار را انجام  1224-1274توصيه كرد كه با ارسطو آشتي كنند. سن توماس (

گرايي  د علمي پانصد ساله در اروپا شد زيرا آنان را به ذهنداد. اين جريان باعث ركو
 سوق داد. 

 ديگر مخالفين فلسفه ارسطو عبارت بودند از 

-520: قاضي ابوالوليد محمدبن احمدبن محمدبن احمدبن رشد قرطبي (ابن رشد -
. ق) فيلسوف بزرگ اسالمي در اسپانيا وي در كتاب تهافت التهافت به فلسفه  ه 595

 تاخته است.  ارسطو

هاي المصير و  در كتاب 547: متوفاي بن ملكا البغدادي بن علي اهللا هبةابوالبركات  -
 كتاب النفس يا تفسير كتاب النفس ارسطو. 

: دانشمند مشهور و نويسنده بزرگ در كتاب المصارعه در عبدالكريم شهرستاني -
 الهيات. 

 طبيعيات و الهيات.  –جبر  –هندسه  –: استاد حساب ابن غيالن بلخي -

 . ق.  آور قرن ششم ه  دان و فقيه نام : متكلم و طبيعيامام فخر رازي -

 گذار عرفان اسالمي:  بنيان سنايي غزنوي: -
 خوي حكيم زشت تاكي از كاهل نمازي اي

 

 همچو دو نان اعتقاد اهل يونـان داشـتن   
 

 صدق بوبكري و حذق حيدري كردن رهـا 
 

 و هامان داشـتن  پس دل اندر زهره فرعون 
 

 عقل نبود فلسفه خوانـدن زبهـر كـاملي   
 

 خوان داشتن خواه و بني بني عقل چه بود جان 
 

 دين و ملت ني و بجان حكمت دوختن
 

 دل عشق طوفان داشتن در و ني كشتي و نوح 
 

 مسلمانان مسلمانان مسـلماني مسـلماني   
 

 دينـان پشـيماني پشـيماني    از اين آيين بي 
 

 ين جاني كازو كفر و هـوا خيـزد  بميريد از چن
 

 هـا فرونايـد مسـلماني    ازيرا درجان جان 
 

                                                           
 . 334تاريخ تحوالت در اروپا، مرتضي راوندي، ص  -1
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 شراب حكمت شرعي خوريد اندرحريم ديـن 
 

 گويان يوناني عشرت هوس اين كه محرومند از 
 

ـان شـو    برون كن طوق عقالني بسوي ذوق ايم
 

ـاني    ـيش ذوق ايم  چه باشد حكمت يوناني پ
 

اسالمي كه شرح حالش در دوران غزنوي آمده : دانشمند بزرگوار ابوريحان بيروني -
 است. 
 فردوسي حكيم طوس  -

 داند:  به حق فلسفه را تعطيلي علم مي خاقاني: -
ــد   ــل منهيـ ــرده امـ ــر پـ ــم بـ  چشـ

 

ــد    ــرده ازل منهيـــ ــر كـــ ــرم بـــ  جـــ
 

ــل   ــان اجـــ ــان و عالمـــ  اي امامـــ
 

ــد     ــل منهيــ ــر اجــ ــل از بــ ــاء جهــ  هــ
 

 علــــم تعطيــــل مشــــنويد از غيــــر
 

ــالل منه   ــد را خـــ ــرّ توحيـــ ــدســـ  يـــ
 

ــد  ــخن مياميزيـــ ــفه در ســـ  فلســـ
 

ــد و..    ــدل منهيــ ــام آن جــ ــي نــ  و آنگهــ
 

اند كه تنها به ذكر  و بسياري ديگر از دانشمندان اسالمي بر فلسفه پوچ ارسطو تاخته
 بسنده شد. ها  آن چند تن از مشهورترين

در اين ميان از آنجا كه امام محمد غزالي در پيشرفت مذهب اهل سنت نقش اساسي 
 هجوم قرار گرفته است.  داشت مورد

بن محمد االنصاري  . ق: شيخ االسالم عبداهللا ه 481-396 خواجه عبداهللا انصاري -21
اصحابي مشهور است. در فقه  -رضي اهللا عنه-الهروي از اعقاب ابوايوب انصاري 

 پيرو امام احمد حنبل بود از آثار اوست: 
 -3مي به لهجه هرات ترجمه فارسي امالء طبقات صوفيه سل -2تفسير خواجه  -1

 -9نامه  محبت -8قلندرنامه  -7كنزالسالكين  -6زادالعارفين  -5نصايح  -4نامه  مناجات
 نامه.  الهي -12رساله واردات  -11رساله دل و جان  -10هفت حصار 

عمربن محمدبن احمد نسفي  ابوحفصالدين  . ق: نجم ه 537-461 مفتي الثقلين -22
تفسير بحث و جدل در هر كدام  –حديث  –در فقه مشهور به مفتي الثقلين متبحر 
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هايي نوشته است. در مجموعه آثارش باغ بر يكصد كتاب  از اين علوم كتاب
باشد. از مشهورترين كتاب وي بفارسي كتاب اعتقاد اهل سنت و جماعت  مي
 باشد.  مي

 . ق: بدستور امام محمد ه 517برادر امام محمد غزالي متوفاي  امام احمد غزالي -23
 به عهده داشت.  498تا  488غزالي رياست نظاميه بغداد را بعد از وي از 

 559قاضي القضات شهر بلخ متوفاي  قاضي حميدالدين عمربن محمودالبلخي -24

لي اكفي ة إالعفا سيلةو -2مقامات حميدي  -1. ق بعضي از آثارش عبارتند از  ه

 -5 ي في جوهر التاجيمنية الراج -4حنين المستجيراني حضره المجير  -3 الكفاة
 سفرنامه مرو از اشعار اوست: 

 حديث مصطفي يا هرسخني كه آن نيست قرآن
 

 از مقامات حميدالدين شد اكنون ترهات 
 

 دان مقامـات حريـري و بـديع    اشك اعمي
 

ــات     ــال از آب حي ــاي ماالم ـيش آن دري  پـ
 

 شادباش اي عنصرمحموديان را روي، تـو 
 

ــا   ــان ســوم رو كــه محمــود عصــر م  ناتبت
 

 از مقامات تو گرفصـلي بخـوانم بـر عـدد    
 

 حــالي از منطقــي جــذر اصــم بايــد نجــات 
 

 عجب كلي خط تأمل كرد ازو، گفت اي عقل
 

 القضـاة  اقضـي علم اكسير سـخن دانـد مگـر     
 

 ديرمــان اي راي و قــدرت عــالم توحيــد را
 

 زوال و آســـماني بـــا ثبـــات آفتـــابي بـــي 
 

كنم با توجه به اينكه هيچ  ر علوم ديني اكتفا ميدر اينجا به اين عده از دانشمندان د
 بهره نبوده است.  عالم ديني از ديگر علوم زمانه همچون رياضي و طبيعي بي

 شاعران بلندآوازه دوران سلجوقي 
آور و جامع علوم زمان خود  شاعران اين دوران غالباً مرداني فاضل و دانشمند و زبان

 ين مدعاست. شاهدي بر اها  آن هاي بودند ديوان
 –منجم  –نظامي عروضي سمرقندي: طبيب  : احمدبن عمربن علينظامي عروضي -1

. ق مهمترين اثر وي چهار مقاله يا مجمع  ه 6اديب از شاعران بزرگ ايران در قرن 
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 –شاعران  –باشد، كه در بيان شرايط چهار طبقه سالطين: دبيران  النوادر مي
 طبيبان نوشته شده است.  –منجمان 

: عوفي در لباب االلباب رالدين گرگاني يا فخرالدين اسعد الجرجانيفخ -2
نويسد: كمال فضل و جمال و هنر و غايت ذكاو ذوق در تأليف كتاب ويس  مي

بيك  هاي همراه سلطان طغرل ورامين ظاهر و مكشوف است. در بعضي از جنگ
 سلجوقي بوده است. 

بيك در سال  ل وقتي طغر :دگوي : راوندي در راحت الصدور ميبابا طاهر عريان -3
. ق به همدان رفت، بر سر كوه كوچكي به بابا طاهر و بابا جعفر و باب  ه 447

حمشا برخورد با وزيرش ابونصر الكندري پيش آن سه نفر رفته دستهايشان را 
سلطان  ، با خلق خدا چه خواهي كرد؟اي ترك :گويد بوسد. بابا طاهر به او مي مي

 فرمايد: . بابا طاهر گفت: خداوند ميآنچه تو فرمايي :گفت

َ ٱإإِّ   ﴿ َّ  ِ َُ ب ُم
ۡ
لِ ٱيَأ ّۡ ٰنِ ٱوَ  ۡ�َع ََ ۡۡ   .]90النحل: [ ﴾ۡ�ِ

بيرون آورد و در آن را  چنين كنم. بابا انگشتري داشت :سلطان بگريست و گفت
 مملكت عالم چنين در دست تو كردم بر عدل باش.  :انگشت سلطان كرد و گفت

ــر و دل  ــر دل دلبـ ــه اگـ ــر كدومـ  بـ
 

ــر  ــه  وگـ ــه نومـ ــرا چـ ــو دلـ ــر دلـ  دلبـ
 

 دل و دلبـــر بهـــم آمينـــه ويـــنم   
 

ــه   ــه و دلبــــر كدومــ  نــــدونم دل كــ
 

 . ق.  ه 515: مسعود سعد سلمان متوفاي مسعود سعد -4

بن عمرمختاري  الدين ابوعمر عثمان ابوالمفاخر خواجه حكيم سراج مختاري: -5
 -2ديوان مختاري  -1آثارش  594يا  544غزنوي هم عصر سنايي غزنوي متوفاي 

 شهريارنامه. 
اميرالشعرا ابوعبداهللا محمدبن عبدالملك معزي نيشابوري پسر برهاني  معزي: -6

 شاعر پدر و پسر از شاعران درباري سلجوقيان بودند. 
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 الشعرا.  : سيدالشعرا استاد ابومحمدبن محمد رشيدي سمرقندي به تاجرشيدي -7

ف و استاد مسلم شعر فارسي: حكيم مجدودبن آدم سنايي عار سنايي غزنوي: -8
هاي خود بيش از قصايد به ايراد معاني و الفاظ دشوار و اشاره به  سنايي در مثنوي

مسائل مختلف علمي و فلسفي و عرفاني و ديني توجه كرده و از اين حيث 
بسياري از ابيات وي در سيرالعباد و طريق التحقيق و حديقه محتاج شروح مفصل 

سيرالعباد  -2 نامه يا الهي حديقة الحقيقة يا شريعة الطريقة -1: است. از آثار او است
نامه  عقل -6عشقنامه  -5كارنامه بلخ يا مطالب نامه  -4طريق التحقيق  -3الي معاد 

 تجربه العلم.  -7
 نامند.  را بر رويهم سته غزنوي مي 7تا شماره  2از شماره 

 پيشه كه بهر دام مشتي دون تو اي مرد سخن
 

 ين حق بماند ستي به نيروي سخنداناز د 
 

 چه سستي ديدي از سنت كه رفتي سوي بيـدينان 
 

ـاني     چه تقصير آمد زقرآن كه گشتي گـرد الم
 

 (الماني = چاپلوسي) 
: امير امام رشيدالدين سعدالملك محمدبن محمدعبدالجليل عمري رشيد وطواط -9

. ق  ه 573ي متوفا -اهللا عنهما رضي-از نسل حضرت عبداهللا بن عمرخطاب 
 -4منشآت فارسي  -3حدايق السحر في دقايق الشعر  -2ديوان شعر  -1آثارش: 

تحفه الصديق الي الصديق من كالم  -5فصل الخطاب من كالم عمربن خطاب 
نثر اللّالي من كالم  -7انس اللهفان من كالم عثمان بن عفان  -6بكر الصديق  ابي

 اي در عروض فارسي و....  منظومه -9مجموعه رسائل عربي  -8بن ابيطالب  علي
. ق حسان العجم افضل الدين بديل (ابراهيم) بن  ه 582: وفات خاقاني شرواني -10

علي خاقاني شرواني لقب خاقاني را خاقان منوچهر از شاهان شروانشاهان به وي 
الدين  سالگي تحت تربيت عموي دانشمندش كافي 25داده است. خاقاني تا 
فيلسوف قرار داشت. استاد علوم ادبي وي نيز پسر  عمربن عثمان طبيب و
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عمويش وحيدالدين عثماني بوده است كه از سرشناسان علوم ادبي و حكمي زمان 
 سرخاب تبريز مدفون است.  ءالشعرا ةتبصرخود بود. در 

الدين مسعود خجندي شاعر  الدين بن خواجه جالل : خواجه ضياءضياء خجندي -11
 شاگردان امام فخر رازي. . ق از  ه 6بلندآوازه قرن 

. ق اوحدالدين محمدبن علي بن اسحاق در دربار سلطان  ه 583وفات  انوري: -12
 سنجر، انوري در اكثر علوم وارد بود: 

 گرچه در بستم در مدح و غزل يكبارگي
 

 ظن مبر كز نظم الفاظ و معـاني قاصـرم   
 

 بلكه بر هر علم كز اقران من داند كسـي 
 

 خواه كل قـادرم  خواه جزوي گير آن را 
 

 منطق و موسيقي و هيأت شناسم اندكي
 

 راســتي بايــد بگــويم بــا نصــيبي وافــرم 
 

 زالهي آنچه تصديقش كند عقل صـريح 
 

 تو تصديقش كني بر شرح و بسطش ماهرم گر 
 

 تشوير نيست در طبيعي رمزچند هرچند بي
 

ــاظرم   كشــف دانــم كــرد اگــر حاســد نباشــد ن
 

ــه از اعمــال و   احكــام نجــومنيســتم بيگان
 

 ورهمي باور نداري، رنجـه شـو مـن حاضـرم     
 

از حوصله ها  آن دهم چرا كه ذكر نام و احوال در اينجا شرح حال شعر را خاتمه مي
 در دست است. ها  آن اين كتاب خارج است، آثار بسياري از

 مشهور دوره سلجوقي  –فيلسوفان  –پزشكان  –منجمان  –ها  رياضيدان

 . ق) مدفون در اصفهان.  ه 517يا  509-427عمر خيام: ( -1
 –الحق حكيم ابوالفتح عمربن ابراهيم الخيام نيشابوري رياضيدان فيلسوف  حجة
شاه  . ق بنا به دعوت سلطان ملك دان بزرگ قرن پنجم ه شاعر و موسيقي –پزشك 

براي اصالح كردن تقويم نجومي به همراه منجمين معروف  467سلجوقي در سال 
ها و كارها و  اي مهم در اصفهان ساخت. علم جبر با انديشه رصدخانه روزگارش،

هاي خيام به يكي از مراحل كمال و شكوفايي خود رسيد. خيام اولين كسي است   نوشته
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را حل كرده است. عمربن خيام فيلسوف و دانشمند مسلماني  3كه انواع معادالت درجه 
ه او دروغ محض است و همچنان كه در پرستي ب بود كه نسبت دادن رباعياتي در شهوت

ساليان اخير معلوم شده است در آن زمان دو يا سه شخصيت جود داشته است كه باسم 
 اند.  خيامي و خيام مطرح بوده

 -3مسائل حساب  -2شرح المشكل من الكتاب الموسيقي  -1: برخي از آثار خيام
دس وي در اين كتاب بر شكل من مصادرات كتاب اقليأ شرح ما -4اثبات مسائل جبر 

زيج السنجري، آنچه كه بنام  -6ميران الحكمه  -5گيرد.  هندسه اقليدس ايراد مهم مي
اي به نيوتن نسبت داده شده است و با كمك آن محاسبه رياضي بسياري از  بسط دو جمله

كنند و در رياضيات نيز حائز اهميت است. در واقع  مسائل فيزيك و مكانيك را حل مي
بايد  :گويد خيام بدست آمده است. پروفسور روزبرگ استاد هندسه در اين باره ميتوسط 

 اي خيام و مثلث خيام به كار رود.  بجاي نيوتن و پاسكال، بسط دو جمله
 خيام: 

 اســـرار ازل را نـــه دانـــي و نـــه مـــن
 

 وين حرف معما نه تو خواني و نـه مـن   
 

 هست از پس پرده گفتگـوي مـن و تـو   
 

 تد نه تـو مـاني و نـه مـن    چو پرده دراف 
 

 بن محمد لوكري مروزي: ابوالعباس فضل -2
يضمان الصدق  –سينا آثاري از قبيل بيان الحق  از شاگردان دانشمند بهمنيار شاگرد ابن

 . ق است.  ه 6وي از فيلسوفان مشهور قرن ايي با شرح فارسي دارد.  قصده –

 الزمان محمدبن ابوطاهر طبسي مروزي: قطب -3
الزمان ابوالفتح بن ابوسعيد قندورجي است كه در  . ق از شاگردان قطب ه 539اي متوف

 آثار علويه و علم حيوان تصانيفي داشته است. 

 مجداالفاضل عبدالرزاق تركي: -4
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حساب  ادان مشهوري بود كه اكثر كتب ابن سينا را از حفظ داشت، در بخار هندسه
 كرد.  تدريس مي

 سف االيالقي:الزمان محمدبن يو شرف -5
 536جانورشناس در مسائل نظري و علمي حكمت توانا بود. در  –طبيب  –فيلسوف 

 در جنگ قطوان شهيد شد. 
 كتاب الحيوان.  -4نامه  سلطان -3نامه  دوست -2كتاب اللواحق  -1از آثار او است: 

 فريدالدين عمربن غيالن بلخي: -6
ت فلسفه ارسطو و حاميان آن شهرت اصلي وي در فلسفه است. از مخالفين سرسخ

 بود. از آثار او است: 
التوطئه  -3التنبيه علي مويهات كتاب التنبيهات ابوعلي سينا  -2حدوث العالم  -1

 للتخطئه در ذكر ايراداتي بر منطق ابن سينا و.... 

 اهللا بن علي بن ملكا البغدادي: اوحدالزمان ابوالبركات هبه -7
 . ق.  ه 6شهور قرن فيلسوف و پزشك م 547متوفاي 

 حكيم ابوسعد يا ابوسعيد محمدبن محمد الغانمي: -8
 باشد.  دان و فيلسوف اثر مهم وي فراضه الطبيعيات مي طبيعي

 الدين عمربن سهالن الساوي: قاضي زين -9
 الزمان محمد االيلقاي بوده است. از آثار اوست:  معاصر سلطان سنجر از شاگردان شرف

كتابي در حساب و چند  -3 ةكتاب التبصر -2در منطق  يةصغيرالكتاب البصاير  -1
 او را چون بحري مواج در علوم ديدم.  :كتاب ديگر. بيهقي گويد
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 رستاني:هالدين محمدبن عبدالكريم ش تاج -10
 -1 :آثارش .. ق ه 6. ق جغرافيدان و مؤرخ و فيلسوف و مفسر قرن  ه 548متوفاي 

تفسيري بر قرآن  -2باشد  ملل و اهل اهواء و نحل ميالملل و النحل درباره ديانات و 
 المصارعات در فلسفه و در رد ابن سينا و فلسفه ارسطويي.  -3مجيد 

 بشر الخرقي المروزي: الدين ابوبكر محمدبن احمدبن ابي بهاء -11
دان و جغرافيدان و رياضيدان كه در هر سه زمينه  تاريخ ،منسوب به خرق از قراء مرو

منتهي االدراك  -1رود. از آثار اوست:  همراه اتسز به خوارزم مي 536ي دارد. در هاي ب كتا

 في علم الهيئة ةالتبصر -2را بچاپ رسانده است)  في تقسيم االفالك (نالينو قسمتي از آن
 را ترجمه كرده است.  ويدمن آن

 الدين طوسي: شرف -12
. ق وي  ه 6نجم مشهور قرن . ق رياضيدان و م ه 609مظفربن محمدبن المظفر متوفاي 

 را در كتاب المسطع آورده است.  اصالحاتي در اسطرالب انجام داده و شرح آن

 بن محمد لوكري: ابوالعباس فضل -13
 . ق.  ه 6فيلسوف و رياضيدان قرن 

 ميمون نجيب واسطي: -14
 . ق.  ه 6رياضيدان و منجم قرن 

 ابوحاتم اسفرازي: -15
 . ق.  ه 6رياضيدان و منجم قرن 
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 ظهيرالدين ابوالمحامد محمدبن مسعود المسعودي الغزنوي: -16
 . ق از آثار او است:  ه 6منجم و اديب قرن  –رياضيدان 

 -4نافع الثمره در هيئت  -3 التعليم كفاية -2درباره افالك و زمين جهان دانش  -1
 احياء الحق.  -5عناصر و كائنات جو 

 بن زيد بيهقي: ابوالحسن علي -17
علوم پايه و علوم ديني سرآمد  –رياضيات  –مشهور به علي قطّان مروزي در طب 

زمان خود بود. او بيشتر به علم طب مشغول بود. در مرو دكاني داشت و در آنجا طبابت 
كرد. در عروض و انساب و طب تأليفاتي دارد. مهمترين اثر رياضي او كيهان شناخت  مي

 است در علم هيئت. 

 مان محمد ايالقي:الز شرف -18
. ق كتاب الفضول االيالقيه وي در طب بارها شرح شده  ه 6فيلسوف و پزشك قرن 

 است. 

 الصادق: ابن ابي -19
الصادق النيشابوري ملقب به بقراط ثاني استاد  ابوالقاسم عبدالرحمان بن علي بن ابي

 اط. سيد اسمعيل جرجاني مشهور بوده است. از آثار اوست شرح كتاب فضول بقر

الدين اسمعيل بن الحسن بن محمدبن احمدالحسيني  سيد امام زين -20

 :الجرجاني مشهور به اسمعيل جرجاني
. ق است كه بقول بيهقي علم طب و سائر علوم را با  ه 6بزرگترين پزشك قرن 

متوفاي  434تصانيف خود احياء كرد. وي پزشك فيلسوف و محدث ماهري بود. و متولد 
  . ق بود. ه 531
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الصادق  جرجاني علم حديث را از امام ابوالقاسم قشيري و علم طب را از ابن ابي
همه مباحث علم طب را با  -1فراگرفت. در علم پزشكي جرجاني دو ويژگي عمده دارد: 

جميع مباحث مربوط به علم  -2تحقيقات و مطالعات جديد مورد مطالعه قرار داد. 
حقيق قرار داد و بسياري از اصطالحات فارسي هايش مورد بحث و ت پزشكي را در كتاب

را در اين علم كه تا آن عهد وجود داشت و ممكن بود بتدريج از بين برود در كتب خود 
آورد وي از اين راه خدمات شاياني به زبان فارسي كرده است. برخي از آثار وي عبارتند 

تدبير  -6ردالفالسفه  كتاب -5يادگار  -4اغراض  -3طب ملوكي  -2خفّي عالئي  -1از: 

 -10كتاب في القياس  -9 في الصناعة الطبيعيةتذكرة االشراقية  -8نامه  وصيت -7يوم وليله 

ذخيره  -14 الكاظمية -13 زبدة الطب -12 لمنيةكتاب ا -11كتاب في التحليل 
 12الدين محمدبن انوشتكين خوارزمشاه در  . ق بنام قطب ه 504خوارزمشاهي بسال 

شود و همه ابواب طب و تشريح و  اب خود به چند باب و فصل تقسيم ميمجلد هر كت
داروهاي مفرد و داروهاي تركيبي يا مركب را شامل است. كتاب ذخيره در حقيقت 

ها بلكه هزارها تجربه و تحقيق ايرانيان  عارف پزشكي ايراني است كه حاصل صدالم دايره
 حمايت سالطين خوارزمشاهي بود. در امر پزشكي است. اسمعيل جرجاني همواره تحت 

 اوحدالدين محمد انوري ابيوردي: -21
. ق از شاگردان امام محمد غزالي در نظاميه بغداد، وي شاعر و  ه 583متوفاي 

 رياضيدان معروفي بود. 

 ابوسعيد ابوالخير: -22
ين صوفيان ايراني در قرن پنجم هجري قمري است كه شهرت بسزايي تر بزرگ از

هجري قمري است. ابوسعيد شديداً بر رياكاران  440و متوفاي  375متولد دارد. وي 
تاخت. وي معتقد بود كه صوفي درستكار كسي است كه در ميان خلق باشد و  متصوفه مي
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باشد. نه آنكه همچون رهبانان از مردم دوري كرده و از ها  آن در غم و شادي همراه
 ازدواج خودداري كند. 

 گيالني:امام عبدالقادر  -23
فارغ  -رضي اهللا عنه-بن علي بن ابيطالب  . ق) از نسل حضرت حسن ه 470-561(

هاي تصوف و  التحصيل دانشگاه نظامية بغداد: در عصر امام گيالني انحراف و بيراهه رفتن
نهايتي كه در آن فرائض و » حقيقت و نهايت«طريقت و ادعاهاي پوچي از قبيل رسيدن به 

وحدت «كننده  شود گسترش يافته بود. و تفكر بيگانه و انحراف ميتكاليف ديني برچيده 
وارد دستگاه تصوف شده و تكيه و خانقاه را بدنبال خود به گمراهي كشانده بود. » وجود

اين عقايد باطله و انحراف، و كوشاترين  مخالف ترين امام گيالني از جمله سرسخت
شريعت بود و اطاعت از قرآن و  تالشگران در جهت تطبيق و تسليم طريقت در مقابل

دانست. در  در همة شئون زندگي اساس همة امور ميآن را  سنت و حكميت بخشيدن
مخالفت با كساني كه معتقد بودند، تكاليف شرعي در بعضي شرايط از اهل طريقت ساقط 

فرمود: ترك عبادت و واجبات ديني زندقي و كفر  الدين بن عربي) مي شود (نظير محي مي
و ارتكاب امور نهي شده و حرام معصيت و گناه، در هيچ زماني و در هيچ شرايطي  است

37Fگردد انجام تكاليف ديني و دوري از حرام ساقط نمي

1. 
شوند و  بيش از پنج هزار يهودي و مسيحي بدست مبارك امام گيالني مسلمان مي

سط امام گيالني تعداد كساني كه در اثر گمراهي از جادة مستقيم اسالم منحرف شده و تو
 به طريق خدا بازگشتند. بالغ بر يكصد هزار نفر بودند. 

 ني است: الاز آثار معروف امام گي
 الفتح الرباني.  -2فتوح الغيب  -1

                                                           
 آشنايي با شخصيت و افكار امام عبدالقادر گيالني، نوشته ابوالحسن ندوي، ترجمه عبدالعزيز سليمي.  -1
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دهنده راه امام عبدالقادر  آنچه كه امروز به نام فرقة قادريه وجود دارد و خود را ادامه
در فاصله دارد. پيروان اين فرقه معتقد به وحدت الق ها با راه آن امام جليل دانند فرسنگ مي

 داند. كفر ميآن را  وجود هستند امري كه امام در فتح الرباني،



 
 
 

 :فصل ششم
38Fخوارزمشاهيان

1 
 . ق) ه 490-628(

اند معموالً چهار منبع  در ميان منابع تاريخي كه به ذكر حكومت خوارزمشاهيان پرداخته
الدين مينكبرني اثر محمد  ل سيرت سلطان جال -1ز دانند كه عبارتند ا را دست اول مي

تاريخ جهانگشاي عطا ملك جويني  -3تاريخ كامل ابن اثير  -2الدين  نسوي منشي جالل
  .نامه هرات سيفي فتح -4

خالي از نقض دانست وجود ندارد. كتاب آن را  در ميان اين منابع، منبعي كه بتوان
ه شده بود. آنچه كه ما اكنون در دسترس داريم محمد نسوي اصل آن به زبان فارسي نوشت

ترجمه عربي آن است كه دوباره به فارسي ترجمه شده و تناقضاتي بخصوص در مورد 
ه سلطان در آخرين روزهاي كخورد از جمله اين الدين در آن به چشم مي ل سلطان جال

خود را به هر در  خواري افتاده بود. با توجه به اينكه سلطان در آن اوان زندگيش به شراب
ها برود بايد گفت كه  آوري كند و با آن به سروقت مغول زد كه لشكري جمع و ديواري مي

اند بعالوه در تبريز وقتي وارد قصر ازبك  اين تهمتي است كه به آن سلطان غازي زده
ها مال افراد سست اراده است و از ماندن در آن  اين جور مكان :گويد شود. مي پهلوان مي

ناپذير امكان  كند. سلطاني با آن همه روحيه جنگي و مبارزاتي خستگي خ خودداري ميكا

                                                           
سيرت  -4تاريخ گزيده  -3طبقات ناصري  -2ي جهانگشا جوين -1: منابع مورد استفاده 1
 -7الدين دبير سياوقي  جالل -6الدين پنهاني سمناني  جالل -5الدين مينكبرني محمد نسوي  جالل

خوارزمشاهيان ابراهيم قفس  -10ايران سرپرسي سايكس  -9ايران كمبريج  -8چنگيزخان پناهي سمناني 
 ايران آشتياني و ... . -11اوغلو 
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ش خواهيم ديد وجود ندارد. همچنان كه در شرح حالگذراني براي مورد وي  خوش
 اند.  كاران براي اينكه خيانتشان آشكار نشود اين داستان جعلي را درباره او ساخته خيانت

اين نويسنده توانا در آخر حيات سلطان ايراداتي بر  :گفت در مورد تاريخ ابن اثير بايد
 گيرد كه وارد نيست مانند كشتن مالحده جهاد با گرجيان و....  او مي

چرا كه ابن اثير قبال وقتي كه اين جريانات رخ داده است سلطان را بخاطر آنكه 
رد خالفت مسلمانان را از دست مالحده و گرجيان نجات داده است ستوده است. در مو

عباسي خود ابن اثير تأكيد كرده است كه ناصر خليفه عباسي عياش و كبوترباز بوده و 
 اند.  وزرايش نيز از ملحدين بوده

در دربار مغول (هالكوخان) بوده و امور اش  تاريخ جهانگشاي از آنجا كه نويسنده
الدين  لعراق به وي واگذار شده بود ناچاراً در مورد سلطان محمد و سلطان جال

ها  هاي مخالف را انشاء كرده است. با اين حال پرده از روي خيلي از واقعيت حرف
برداشته است. و بجز در چند مورد كه مجبور بوده است آندو سلطان را بد جلوه دهد در 

نامه هرات هم بيشتر به ذكر  ساير موارد جانب انصاف را رعايت كرده است. تاريخ فتح
 پردازد.  د و كمتر به ساير جاها ميپرداز تاريخ هرات مي

هاي معاصر تاريخي كه در آن تعصب ضد تركي و ضد اهل سنت رخنه  در ميان تاريخ
نكرده باشد در ايران وجود ندارد. متأسفانه نويسندگان اين تواريخ دانسته يا ندانسته عصر 

. تاريخي اند خوارزمشاهي را عصر تاريكي و جنگ و خونريزي و خانمانسوز معرفي كرده
كه در اين مورد در ايران از روي انصاف نوشته شده باشد و تمام جوانب را در نظر گرفته 
باشد وجود ندارد. در ميان منابع معتبر خارجي در اين باره اينجانب خواندن كتاب دولت 
خوارزمشاهيان از پروفسور ابراهيم قفس اوغلو از استادان دانشگاهي تركيه را توصيه 

بلكه وقايع   شود لي متأسفانه اين كتاب تمامي دوران خوارزمشاهيان را شامل نميكنم. و مي
را تا مرگ سلطان محمد بازگو كرده است. نكته ديگر اينكه حيات علمي در دوران 
خوارزمشاهيان ناشناخته مانده است. و در اين مورد چندان كوششي نشده است. با آنكه 
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اند  ها و مدارس كامالً فعال بوده ويرانگر مغول دانشگاهتا حمله ها  آن در تمام دوران حيات
 اند.  است. وجود داشتهها  آن و دانشمنداني همچون اسمعيل جرجاني كه تربيت شده دست

 . ق  ه 522-490الدين محمد  قطب
الدين محمد  خوارزمشاهيان از فرزندان انوشتكين غرجه هستند. از اين خاندان قطب

وقيان به سمت خوارزمشاهي خوارزم منصوب شد وي در از طرف سلج 490در سال 
. ق حدوداً سي سال و اندي همواره تابع سلطان سنجر  ه 522-490مدت فرمانروايي خود 

هاي سلطان سنجر در كنارش بودند. سلطان  سلجوقي بود. همواره او يا پسرش در جنگ
 د. پرور بو الدين محمد خوارزمشاه مردي عادل و نيكوسيرت و ادب قطب

 . ق)  ه 552-551الدين محمد ( ابوالمظفر اتسز بن قطب الدولة عالء
مطيع سلطان سنجر بود ولي از  533بعد از او پسرش اتسز بجايش نشست وي تا سال 

آن به بعد سه بار از اطاعت سلطان سر پيچيد هر سه بار سلطان سنجر با لشكركشي او را 
بار سوم  ،536بار دوم سال  ،533بار سال  اول .وادار به اطاعت نمود، و وي را بخشيد

سلطان سنجر  551از آن به بعد سلطان اتسز ديگر نافرماني نكرد. وي در سال  543سال 
هاي  ين خود را به خاطر گذشتبود رهايي بخشيد و بدين ترتيب دنويان را كه اسير غز

باك و اميري  سلطان سنجر به وي ادا كرد. سلطان اتسز همانند پدرش مردي شجاع و بي
 عادل و شعرپرور و كريم و جوانمرد بود. 

اند.  شاعراني همچون رشيد و طواط و اديب صابر و خاقاني شرواني اتسز را ستوده
جرجانيه در عهد اتسز خوارزمشاه از مراكز عمده علم و ادب و محل اجتماع عده كثيري 

هللا ابوالقاسم محمودبن عمر از فضالي نامي بود. از مفاخر عهد وي امام عالمه كبير جارا
. ق) است صاحب مؤلفات بسيار مانند تفسير كشاف و  ه 538-467زمخشري خوارزمي (

. ديگري اسمعيل جرجاني دانشمند مشهور است كه ذخيره مقدمة االدبانموذج و 
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الدين محمد تأليف نموده بعدها آن را خالصه كرده و  خوارزمشاهي را ابتدا به نام قطب
 اتسز خُفّي عالئي ناميده است.  لدولةاعالءبنام 

 . ق  ه 567-551الدين ابوالفتح ايل ارسالن بن اتسز  تاج
پس از مرگ اتسز پسرش ايل ارسالن با لشكريان خوارزمي به جرجانيه برگشت و در 

اي به سلطان سنجر نوشت و اظهار اطاعت كرد. سلطان هم او را به جاي پدرش  آنجا نامه
ين نمود. بعد از آن ايل ارسالن همواره مطيع سلطان محمود و سلطان به خوارزمشاهي تعي

محمد ثاني سلجوقي بود. و هيچگاه در فكر استقالل از سلجوقيان نبود. ايل ارسالن در 
ها  آن د در كنار جيحون ازپرست روي دا در جنگي كه بين او و قراختائيان بت 567سال 

خراج ها  آن همچون گذشته به شاهيان. و اين كار باعث شد كه خوارزمدرشكست خو
شاه  كمي بعد از اين جنگ ايل ارسالن درگذشت و بعد از او پسرش سلطان بدهند.

 محمود به تخت خوارزمشاهيان نشست ليكن با مخالفت تكش معزول شد. 

 . ق  ه 596-568عالءالدين تكش بن ايل ارسالن 
مشاهيان به سبب موقعيت از زمان اتسز به بعد يكي از خطوط اصلي سياست خوارز

مجاهدت در راه اسالم بوده است. هدف اصلي تكش برانداختن قطعي ها  آن جغرافيايي
پرست بودند بر بسياري از  ها كه بت حاكميت قراختايي در ممالك اسالمي بود. قراختايي

بالد اسالمي چيره گشته حتي خوارزمشاهيان را نيز خراجگذار خود كرده بودند. در سال 
 دهد.  . ق تكش بخارا را از تسلط كفار قراختايي نجات مي ه 578

بخشد و لشكريان  آزادي مي ظلم زيادي كشيده بودندها  آن دست و به اهالي كه از
دارد، به علت اينكه مبادا مزاحمتي يا چپاولي  خود را از داخل شدن به شهر برحذر مي

گيرد. و بدنبال آن  بك ميسرخس را از منگلي  583توسط بعضي صورت گيرد. تكش در 
دهد. اموالي را كه وي از  كند. و مردم را از ظلم و ستم او نجات مي نيشابور را تصرف مي

دارد. و منگلي را به فتواي فقها به  مردم با زور گرفته بود به صاحبانشان مسترد مي
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او را  الدين تحويل داد و پدر نيز به قصاص خون پسرش عبدالعزيز كوفي پدر امام برهان
) حاكم 567-601اردشير ( الدولة حسامرساند. تكش با پذيرش تابعيت اسپهبد  به قتل مي

دارد و بدين ترتيب وي با تسلط بر  مازندران او را همچنان بر سر قدرت نگه مي
بر تخت سلطنت جلوس كرد. بعد از آن  585ماوراءالنهر خراسان و مازندران در سال 

شاه برادر و رقيب تكش  سلطان 589طان خواندند. در سال حكمرانان خوارزمشاهي را سل
فوت كرد و به اين ترتيب طالقان و مرورود تا حدود هرات و تمامي خطه خراسان به 

با كشته شدن طغرل سوم سلجوقي عراق عجم به تصرف  595تكش انتقال يافت. در سال 
ازمان يافته تكش درآمد و به اين ترتيب دولت خوارزمشاهيان به صورت حكومت س

 قدعلم كرد. 
تكش در همدان اسرا را آزاد كرد و دستور داد كه هيچ كسي حق تعدي به مردم را 
ندارد و كساني را كه به مردم ظلم كرده بودند در  ميدان شهر همدان حد زد. وي در شهر 
ري نيز به همان ترتيب عمل كرد و عالمه صدرالدين محمد وزان فقيه شافعي را به 

هاي آخر حكومت تكش به جنگ با مالحده گذشت. وي بعد  نجا گمارد. سالقضاوت آ
بعد از الموت و قلع و قمع مدافعان آن به ها  آن از گرفتن قاهره دومين قلعه مستحكم

الملك مسعود هروي وزير تكش و  خوارزم برگشت. مالحده با شهيد كردن نظام
 . ق).  ه 596االخر  گيرند (جمادي صدرالدين محمد وزان انتقام مي

تشكيالت اداري و مملكتي تكش بدون شك منظم و سازمان يافته بود، در غير اين 
صورت وي قادر به اداره آن مملكت عظيم نبود. تا جائي كه وقتي تكش براي بار سوم به 

فرستد و حكومتش را به  رود خليفه ناصر از ترس برايش هدايا مي سوي عراق عجم مي
 دهد.  الدين مي پسرش محمد لقب قطبشناسد و به  رسميت مي

تكش پادشاهي بود، عادل و نيكو رفتار و متدين و با فضل و از شعرا و اهل ادب 
بهاءالدين محمدبن مؤيد بغدادي است ها  آن جماعتي در گرد او جمع بودند. مشهورترين

ل نشاي سلطان بوده و مجموعه منشآت او به نام الترسكه شاعر و منشي و رئيس داراال
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) از 606-543معروف است. همچنين عالمه بزرگوار فخرالدين محمدبن عمر رازي (
د متذكر شد كه دست بدست شدن شهرها در يجمله دانشمندان تحت حمايت او بود. با

دوران سلجوقيان و غزنويان و سامانيان و باالخره خوارزمشاهيان همواره بدون آسيب 
بود و در بسياري موارد دو طرف براي بدست ها  آن رساندن به افراد غير نظامي و اموال

آوردن قلوب هواداران يكديگر سربازان و اسيران يكديگر را با دادن خلعت آزاد 
كردند. بهمين خاطر است كه ما در اين دوران طوالني هيچگاه به مواردي همچون قتل  مي

است بر  اي جا افتاده در تاريخ ايران عام عمومي كه بعد از يورش مغول مسئله
خوريم. بعد از مرگ تكش پسرش محمد در مجلس اركان و امراء دولت  نمي

 خوارزمشاهي به حكومت رسيد. 

  618-596الدين تكش  عالءالدين محمدبن عالء
الدين محمد با لقب عالءالدين به سلطنت  پسر دومش قطب پس از مرگ تكش

جم مواجه شد. بعد از نشست. وي در بدو حكومتش با از دست رفتن خراسان و عراق ع
گيري مناطق از دست رفته  يكسال كه صرف حل مشكل خوارزم نمود، براي بازپس

هرات به تصرف سلطان درآمد سلطان والي بنام سعدالدين را  605حركت كرد. در سال 
خواست فرار كند اسير كرد. و بعد از آنكه مال مردم را از او  ها مي كه در لباس درويش

ت. سلطان اموال مردم هرات را به آنان بازگرداند. همچنين ليك يكي از گرفت، وي را كش
به سلطان محمد  603رسد. در سال  سردسته دزدان نواحي هرات بدست سلطان به قتل مي

آن شهر كه از دست سلطان سنجر از متحدان قراختائيان  درخواست علماء و بزرگان بخارا
د با كمك سلطان عثمان خان سمرقند اين شهر به جان آمده بودند را آزاد كرد و كمي بع

نيز به تصرف سلطان درآمد. تصرف اين مناطق بر اعتبار سلطان در ماوراءالنهر افزود و 
مسلمانان آن مناطق با كمك او از زير يوغ كفار آزاد شدند. بعد از آن قراختائيان با كمك 

الدين كبود جامه سلطان را  كنهاي اسپهبد كبود جامه و ر دو تن از فرماندهان سلطان بنام
دهند. آندو خيانتكار بعد از شكست جناح راست لشكر دشمن ميدان  سخت شكست مي
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كنند در نتيجه عليرغم مقاومت شديد سلطان بر لشكر  نشيني مي نبرد را خالي كرده و عقب
گردد و بسرعت لشكرش را  افتد. سلطان شكست خورده به خوارزم برمي او هزيمت مي

نشاند.  كند و كساني كه در خالل غيبت او فكرهايي داشتند سر جايشان مي دهي ميسازمان
ين تر بزرگ نبرد ايالمش بين سلطان و قراختائيان روي داد و سلطان به 607در سال 

پيروزي خود رسيد. وي دشمن را شكست داده تا اُترار را به تصرف درآورد و مسلمانان 
آسوده گرديد. و ها  آن . همچنين از پرداخت خراج بهآن مناطق را از حكومت كفار رهاند

 بدين ترتيب حكومت قراختائيان را منقرض ساخت. 
اهالي سمرقند بدستور سلطان عثمان كه اينك داماد سلطان محمد بود  608در سال 

خان با گورخان  زنند. و عثمان دست به كشتار سربازان خوارزمي و مردم عادي خوارزم مي
گردد. سلطان محمد  شود. و سمرقند دوباره تابع كفار مي راختائيان متحد ميپادشاه جديد ق

شدگان خود بدست بعضي از  كند و سربازانش را كه به انتقام كشته سمرقند را تصرف مي
دارد. وي  زنند به توصيه علماء از اين كار برحذر مي اهالي سمرقند دست به كشتار مي

كند. و دست  نجا را دومين پايتخت خود تبديل ميبراي بدست آوردن دل مردم سمرقند آ
زند. سلطان عثمان هم به درخواست همسرش دختر  به كارهاي عمراني در سمرقند مي

به تصرف سلطان محمد  607و  606شود. مازندران و كرمان در  سلطان محمد اعدام مي
ان محمد سلط 612درآمد. در همان اوان فارس نيز تابعيت خوارزمشاه را پذيرفت در 

دولت غوريان را در هرات منقرض كرد و بر هرات و غزنه و فيروزكوه دست يافت. در 
در جنگي كه بين سلطان محمد و جوجي پسر چنگيز روي داد، مغوالن  612زمستان سال 

هاي خود گريختند. اين  بعد از يك روز جنگ سخت شبانه با روشن نگه داشتن آتش
ود. در اين زمان حكومت خوارزمشاهيان به حدود چين بها  آن اولين برخورد سلطان با

 رسيده بود و با مغوالن همسايه بود. 
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39Fسلطان محمد و خالفت عباسي

1 
هاي آخري سلطنت تكش، ناصر خليفه عباسي كه بعد از شكست سپاهيانش  ل در سا

وزيرش به دست اين خوارزمشاه، پيوسته از قصد او بيم داشت با پادشاهان غور در 
ايشان به دشمني با خوارزمشاهيان مشغول شد. ناصر خليفه عباسي كه مردي تحريك 

دار و وزيرش مذهب مالحده داشتند.  ظالم و ناشايست بود بزرگان دولتش مانند خزانه
سال آن را مرده متحرك بود چرا كه يكي از چشمانش  30سال خالفت كرد.  46ناصر 

ابراين حكومت عباسي در حقيقت در كور شده بود و چشم ديگرش بسيار ضعيف بود. بن
را به برانداختن ها  آن با نوشتن نامه به شاهان غوري و قراختائيها  آن دست مالحده بود

كند در  حكومت خوارزمشاهي تشويق كردند. وقتي سلطان محمد هرات را فتح مي
د. به شو كند و از نيت واقعي خالفت عباسي باخبر مي ها را پيدا مي هاي آن نامه گنجينه

شود اما برف و كوالك در همدان او را  همين خاطر است كه به سوي بغداد روانه مي
شود مردمان  گردد. همين حركت باعث مي كند و ناچاراً به خوارزم برمي گير مين يزم

خرافاتي خليفه را در پناه خدا بدانند و نسبت به سلطان بدبين شوند. همچنين دستگاه 
كند. بعد از  ر يكي از خادمان مهر خالفت را بر سرش حك ميخالفت با تراشيدن موي س

ايي دال بر اينكه  كند وي را بسوي چنگيزخان همراه نامه آنكه موي سر آن خادم رشد مي
فرستد.  در صورت حمله او به ايران خالفت عباسي از او حمايت خواهد كرد، مي

ن ستون پنجم دشمن خان بعنواته به خالفت مانند اهل تصوف و شيوروحانيت وابس
-حديث زير از زبان پاك رسول اكرم ها  آن گيرند. روحيه جنگاوري را از مسلمانان مي

و توسط آن مخالفين كرده ند يا ان را تحريف كرد مي بد تفسير -صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
 . 299-302، ص 27مل ابن اثير، جلد الكا -1
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40Fكردند خالفت عباسي را مرتد اعالم مي

هر كس كه بميرد و به امامي بيعت نكند، گويي . «1
 . )41F2( »ردگان جاهليت استنظير م

الدين خيوقي  سلطان محمد هم كه اهل فقه بود و با علماي بزرگواري همچون شهاب
دانشمند معروف و مشهور در فقه و طب هميشه مجالست داشت، از بزرگان دين چاره 

 فتواي زير را دادند: ها  آن خواست و
و بر حق نيست و هر هر امام كه بر نظاير حركات غير شرعي حركت كند، امامت ا«

تواند  مسلماني كه ياوري اسالم كند و روزگار به جهاد صرف كرده باشد، اگر اراده كند مي
چنين امامي را خلع و امامي ديگر را جانشين او سازد. بعالوه سادات حسيني بر خالفت 

 ». اند كرده ترند و خاندان آل عباس آن را غصب شايسته
 ه را در تمام كشور از خطبه فروافكند. سلطان با همين مجوز نام خليف

فرستد. هيئت  . ق چنگيزخان اولين هيئت خود را نزد سلطان محمد مي ه 614در سال 
چنگيزخان بعد از ابالغ درودهاي چنگيز به سلطان گفتند كه چنگيز او را بهترين فرزند 

اي كه سلطان بخوبي  رساند. مسئله داند و اين پيام نيت واقعي چنگيز را مي خود در دنيا مي
شود. ناگفته نماند كه سلطان محمد نيت فتح چين را داشت و به دنبال  متوجه آن مي

فرستد تا از نيروي  فرستادگان چنگيز خودش نيز فرستادگاني به چين پيش چنگيز مي
جمعي از جاسوسان چنگيز بنوشته نسوي در قالب  615واقعي او باخبر شود. در سال 

بيند يقين  را ميها  آن آيند. امير اُترار بنام غايرخان وقتي حركات نهر ميتجار به ماوراءال
 كند و از او اجازه كشتن جاسوسند. قضيه را به سلطان گوشزد ميها  آن كند كه حاصل مي

كشد. به  نفر بودند را مي 500تا  450را كه بين ها  آن كند بعد از آن همه را كسب ميها  آن
رساند. چنگيز از  شود و قضيه را به گوش چنگيز مي ق به فرار مياستثناي يك نفر كه موف

                                                           
 . 213جهانگشاي جويني، ص  -1

َ  ِف « اين حديث در صحيح بخاري به معنى و در صحيح به اين لفظ آمـده اسـت:   -2 � يْس َ  ه  يا ينس م  م  ه 

َّةا  ِم ِِ ا َ  ِمََ ةا ج  ا ة  م  َ َس    ِِ ِِ اق  . تصحيح كننده.»ُق
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كند. چنگيز با لشكري انبوه  خواهد ولي سلطان خودداري مي خوارزمشاه غايرخان را مي
شود.  . ق بين ششصد تا هفت صد هزار نفر به سوي ايران رهسپار مي ه 616در پاييز سال 

 واهللا اعلم. اند  هزار نفر دانسته 200تا  150ولي محققين جديد لشكر چنگيز را بين 
 پيشنهادهاي ارائه شده در شوراي مشورتي سلطان محمد براي مقابله با مغول: 

ها  الدين خيوقي عالوه بر نيروهاي موجود بايد به اطراف نامه پيشنهاد امام شهاب -1
نوشته شود و دستجات جديدي به زير سالح فراخوانده شوند، و با لشكريان 

ر آن سوي سيحون سپاهيان مغول را كه راهي طوالني پيموده و خسته به فراوان د
اي بطور قطعي نابود كرد. امام  رسند، با يك تعرض عمومي و جنگ جبهه آنجا مي

 آوري نيرو براي سلطان كار آساني بود.  معتقد بود كه اين بهترين راه است و جمع
ي لشكريان را بدست گيرد. پيشنهاد دوم اين بود كه سلطان بايد شخصاً فرمانده -2

طبق پيشنهاد بايد براي دفاع از خراسان و عراق در ماوراءالنهر با مغول جنگيد اين 
 الدين طرفدار آن بود.  پيشنهادي بود كه سلطان جالل

پيشنهاد فرماندهان نظامي: به دشمن اجاز داده شود تا آزادانه از ماوراءالنهر بگذرد،  -3
ها به روي او مسدود شود و با  اني شد كليه راههاي كوهست وقتي وارد گذرگاه

 ها دشمن را به نابودي كشيد.  محاصره كردن آن گذرگاه
بطرف غزنه رفته و در آنجا مقاومت كنند در صورت عدم موفقيت به هند  -4

نشيني كنند و در آنجا مبارزه را ادامه دهند. اين كار منجر به نابودي  عقب
 شد.  امپراطوري مي

راءالنهر بدين ترتيب كه هر شهري با قواي خويش و پادگان تقويت دفاع از ماو -5
 شده اينكار را انجام دهد. و سلطان هم با گردآوري لشكر و تجهيزات به ياري

 شود.  خواهد آمد. اين نقشه تصويب ميها  آن
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 علل موفقيت مغول 

: با حمايت معنوي و تبليغات روحانيت وابسته به نزد خود (در خالفت عباسي -1
هر بخارا عامل اصلي سقوط شهر امام جمعه شهر بود. همچنين در شهر خوارزم ش

امام جمعه شهر عليرغم مقاومت مردم خود را به مغول تسليم كرد.) شيخ 
بدستور سلطان كشته شده بود اين امر باعث شد  612مجدالدين زناكار در سال 

ه عدم مقاومت الدين كبرويه مؤسس مذهب كبرويه هوادارانش را ب كه شيخ نجم
 فراخواند. 

الدين حسن اسماعيلي كه به  : در اين زمان مالحده به سركردگي جاللمالحده -2
ظاهر از آيين اسماعيلي دست برداشته و به نو مسلمان معروف شده بود، ايلي 

پذيرد و دست در دست او و دستگاه خالفت بر عليه خوارزمشاه  چنگيزخان را مي
كه افراد مالحده عقيده باطني خود را آشكار شود. از آنجا  دست بكار مي

كردند براحتي قادر بودند كه در ميان دشمنانشان  كردند، و از تقيه استفاده مي نمي
بدستور خليفه يكي از ها  آن كسب كنند.ها  آن نفوذ كرده و اخبار دسته اول را از

 ودند. فرماندهان بزرگ سلطان محمد بنام اغلمش را قبالً به شهادت رسانده ب
الملك ناصرالدين بعد از عزل از طرف سلطان  نظام:  خيانت وزير سلطان محمد -3

پيوندد و اسرار حكومتي را براي او فاش  در حمله چنگيز به خوارزم به وي مي
 كند.  مي

: وي نايب وزارت در اُترار بود، بعد از فتح اُترار به دست خيانت بدرالدين عميد -4
مامي مسائل داخلي خوارزمشاهيان از جمله رود و ت چنگيز به پيش وي مي

هاي  دهد و با نوشتن نامه اختالف مادر و سلطان را يك به يك به چنگيز خبر مي
ها  ها از سوي چنگيز نامه دروغين از طرف امراي سلطان به چنگيز و تأييد آن نامه

كند كه توسط مأموران  ها كاري مي دهد و وي در لباس راهب را به جاسوسي مي
ها، سلطان محمد به امرايش  طان دستگير شود. بعد از دستگيري و كشف نامهسل
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شود، بخصوص كه در همان موقع سوء قصدي نيز به جان سلطان  بدبين مي
برد همچنين در هنگام  يكي از نوكرانش جان سالم بدر ميشود كه با هوشياري  مي

ار مادرش از او گذشتن سلطان از جيحون حدود هفت هزار نفر از سپاهيانش هواد
شود كه سلطان ديگر به  پيوندند. اين كار باعث مي ها مي جدا شده به مغول

 فرماندهانش اطمينان نكند. 
: فرماندار قندوز بنام عالءالدين با سپاهش به مغول خيانت برخي از فرماندهان -5

ت پيوندد. در اُترار فرمانده قراچه با همراهانش با خروج از شهر و دادن اطالعا مي
شوند. لشكرهايي را كه سلطان براي كمك به  به مغول باعث اشغال آن شهر مي

يا فرار  پيوندند ها مي كنند يا به مغول يفرستد خيانت م شهرهاي محاصره شده مي
شود. هيچ شهري بدون خيانت  كنند. شهر نيشابور با خيانت مالحده اشغال مي مي

ز تسليم شدن پنجاه هزار نيروي آيد. شهر سمرقند بعد ا به تصرف چنگيز درنمي
 آيد.  خوارزمي به تصرف چنگيز درمي

 22به نوشته نسوي تركان خاتون قبل از فرار  خيانت تركان خاتون مادر سلطان: -6
الدين محمد صدر جهان خطيب نامدار بخارا و  ن تن از بزرگان همچون امام برها
ر صاحب قرخش و الدين عم الدين غوري و جمال برادرش افتخار جهان و غياث

پسران صاحب سقناق و پسر سلطان طغرل سلجوقي و صاحب بلخ و پسرش 
الدين صاحب باميان را به شهادت رساند و  شاه و صاحب ترمذ و عالء ملك بهرام

به اين ترتيب كساني كه در روز مبادا هر يك بسان هزار مرد جنگي بودند را به 
ان محلي اعتمادي به خوارزمشاه نكنند باد فنا داد. اين مسئله باعث شد كه حكمران

توانستند با بسيج  ماندند مي اي كه كشته شدند اگر زنده مي همچنين مردان شايسته
 سپاه مغوالن را درهم شكنند. 

خان مسيحي سپس بودايي  : گوچلكخان آزادي مسلمانان ختن از دست گوچلك -7
ها قرار داده  تها و غار مسلمانان را بخصوص در كاشغر تحت شديدترين شكنجه
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از دادن اذان و برگزاري نماز جلوگيري كرده و كليه ها  آن بود و با مجبور كردن
مساجد و مدارس مسلمانان را تعطيل كرده بود. وي حدود سه هزار تن از علماي 
مسلمانان از جمله زاهدان و فقها را مجبور كرد كه گردهمايي تشكيل دهند و 

دار سازد. در آن ميان  ا بدين وسيله اسالم را لكهكند ت مردم بسياري را دعوت مي
خان  امام عالءالدين محمد ختني از اسالم دفاع كرده ضمن محكوم كردن گوچلك

به دنبال هذيان گفتن او درباره پيامبر با گفتن خاك بر دهانت با وي به مقابله 
برهنه و خان آن امام را تا چهار روز گرسنه و تشنه و  خيزد. بدستور گوچلك برمي

كند. سپس او  دارند تا وي كافر شود اما آن مجاهد مقاومت مي دست بسته نگه مي
كشند اما آن امام بزرگوار در آن شرايط نيز از  اش به چهار ميخ مي را بر در مدرسه

ماند. و تا روح در بدنش بود مردم را به پيروي از  نصيحت و ارشاد مردم باز نمي
اي بيش نيست، جهان  دنيا بازيچه ،اي مردم :گفت يخواند و م قرآن مجيد فرامي

) بعد از شهادت آن 32كنيد (انعام،  باقي بر پرهيزكاران بهتر است آيا فكر نمي
شود اما باالخره  ريزند و او فراري مي خان مي مجاهد سپاه مغول بر سر گوچلك

اهالي  شود. بعد از بر افتادن حكومت وي مغوالن به دستگير و سر از تنش جدا مي
دهند كه به دين خود باز گردند. اين مسئله يكي از علل پيروزي  ختن اجازه مي

چنگيزخان بود. چرا كه مسلمانان به علت اينكار او و همچنين وجود سپاهياني 
شمردند. سلطان محمد كه قصد  مسلمان در لشكر او وي را دشمن اسالم نمي

ماوراءالنهر برگردد به علت  داشت به عراق عجم رفته و با سپاهياني منظم به
خيانت بعضي از فرماندهانش و همچنين لشكري كه چنگيز در تعقيب او فرستاده 
بود موفق نشد كه به بسيج سپاه بپردازد باالخره به جزيره آبسكون در درياي 

گويد (بسال  رود در آنجا بر اثر اندوه و ناخوشي بدرود حيات مي مازندران مي
مد مردي فاضل بود، فقه و اصول و غيره را خوب . ق) سلطان مح ه 418
نواخت، به همنشيني با علماء و  دانست، علماء را دوست داشت ايشان را مي مي
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مند بود، در برابر سختي شكيبا بود در  گوش دادن به مناظرات ايشان بسيار عالقه
به  و . به ناز و نعمت خويي نگرفته بودكرد شد و درنگ نمي راهپيمايي خسته نمي

آورد، همه كوشش او در راه فرمانروايي و كارهاي كشورداري و  لذات روي نمي
رفت. وجود او براي اهل دين مايه بزرگي و  نگهداري مردم و كشورش به كار مي

 خوشبختي و كاميابي بود. 

 نقشه دفاع از شهرها 

هزار سپاهي فرستاده شد و غايرخان  50هزار سپاهي داشت  20شهر اُترار  -1
هزار  80پيوست. جمعاً ها  آن به عهده قراچه نيز با ده هزار نفر بهآن را  ندهيفرما

 سپاهي. 
هزار نفر به فرماندهي او غول  30هزار سپاهي،  20بخارا به اميري اختيارالدين به  -2

 هزار سپاهي.  50حاجب معروف به اينانج به كمك اختيارالدين جمعاً 

سپاهي به همين ترتيب بلخ تخارستان و  هزار 110سمرقند به سپاه اعزامي جمعاً  -3
ترمذ و ديگر شهرهاي در معرض حمله مغول هر كدام با سپاهي جداگانه تقويت 

 شدند. 
مقاومت تاريخي در مقابل مغول اهالي بعضي از شهرهاي ماوراءالنهر در مقابل مغول 

اُترار و سابقه است. از جمله در  دست به مقاومتي زدند كه در تاريخ جهان تقريباً بي
كنند.  ماه در مقابل مغول مقاومت مي 5خوارزم. مردم اُترار به فرماندهي غايرخان به مدت 

كند كه كشتن بازرگانان  مانند او با كفار مغولي اثبات مي ماندن غايرخان در اُترار جهاد بي
جاسوس ها  آن بوده است بلكه واقعاًها  آن چنگيزي به دست وي نه بخاطر تملك اموال

اند و كارهايي كرده بودند كه سزاوار مرگ بودند. در غير اين صورت غايرخان قطعاً  دهبو
كرد و از آنجائي كه از كينه چنگيز نسبت به خود آگاه بود، هيچگاه در اُترار  فرار مي

گيرد. چنگيز براي اينكه بر اُترار  ماند. اما قهرمان هميشه زنده تصميم به مقابله مي نمي
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هاي منتهي به آن شهر را به تصرف درآورد. بعد از پنج ماه جنگي  ه راهتسلط يابد كلي
امان يكي از فرماندهان به نام قراچه بر اثر كم شدن آذوقه و عدم اميد به رسيدن نيروي  بي

 شوند، وازه صوفي خانه شهر خارج مياي از سپاهيانش هنگام غروب از در كمكي با عده
د. مغوالن بعد از كسب اطالعاتي از قراچه درباره شون توسط مغوالن دستگير ميها  آن

كساني به كشور خود  معتقد بودندها  آن كشند، زيرا مي محصورين او و همراهانش را
بيهوده است. غايرخان بعد از وارد كردن تلفات ها  آن كنند انتظار وفاداري از خيانت مي

شود. بدستور چنگيز آن  شديد به مغوالن به علت تمام شدن تسليحات باالخره اسير مي
رسانند. بعد از آن  هايش به شهادت مي ها و گوش قهرمان را با ريختن نقره مذاب در چشم

 كنند.  مغوالن همه اهالي را از شهر بيرون كرده آنجا را كامالً غارت مي
ها چهار ماه در مقابل مغول مقاومت كردند. مقاومتي كه تا به حال  : خوارزميخوارزم
ي جهان روي نداده است. طبق گفته جويني در حمله اول مغول به خوارزم در هيچ جا

موفق به فرار ها  آن رسند. تنها دو هزار تن از به هالكت ميها  آن حدود يكصد هزار تن از
فرستد، جوجي  شوند. باالخره چنگيز پسرش جوجي را با لشكري بزرگ به خوارزم مي مي

 سد آب جيحون را تصرف كنند، ولي همگيها  آن افرستد ت سه هزار تن از مغوالن را مي
رسانند. علت اصلي سقوط خوارزم نبودن فرماندهي  توسط مبارزين به هالكت ميها  آن

كاركشته بود. مردم خوارزم شخصي بنام خمار تكين را به عنوان سلطان خود تعيين كرده 
اطي قاضي خوارزم الدين خي النفس باالخره به همراهي عالي بودند اما اين شخص ضعيف

تر شدن  با تنگدارند.  شوند، اما با اين حال مردم دست از مقاومت برنمي تسليم مغول مي
كنند در نتيجه  سد جيحون را خراب ميها  آن محاصره شهر و افتادن سد به دست مغول

شوند. به اين ترتيب شهر خوارزم بعد از  سيل ناشي از آن اكثريت اهالي شهر شهيد مي
شود. مغوالن يكصد هزار تن از هنرمندان و  مانند توسط مغول اشغال مي بي مقاومتي

برند. بقيه مردان  فرستند. آنچه زن و بچه بود را به بردگي مي صنعتگران را به مغولستان مي
رسند كه همگي را شهيد  نفر مي 24كنند. براي هر نفر لشكر  را بين لشكر تقسيم مي
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در نتيجه دادن امان از طرف چنگيز به مردم تسليم  616كنند. شهر بخارا در سال  مي
دهد كه همه مدافعان دژ شهر را شهيد كنند. آنگاه دستور  شود. ولي وي دستور مي مي
دهد سربازان او به  دهد كليه مردم از شهر خارج شوند. سپس دستور تاراج شهر را مي مي

در ميان آن همه مردم تنها  كنند، تجاوز ميها  آن زنان و دختران مردم در جلوي چشمان
كنند و هر  الدين و فرزندش امامزاده از ناموس خود دفاع مي صدرالدين و امام ركن  قاضي

س مردم پزنند س رسند. مغول كليه مدارس و مساجد را آتش مي سه نفر نيز به شهادت مي
كودكان را  فرستد. زنان و كنند هنرمندان و صنعتگران را به مغولستان مي را دسته دسته مي

برند.  گيرند و جوانان و مردان ديگر را به عنوان سپاه حشر با خود مي به بردگي مي
شود.  كشند. شهر سمرقند بعد از چند روز مقاومت تسليم مي خستگان را نيز در راه مي

هزار تن از دليران سمرقندي در خارج شهر بدست مغول سربازان  70بعد از شهادت 
هاي خود پيش مغوالن  كنند و با خانواده ها را به روي مغول باز مي زهخوارزمي با زور دروا

همه آن سربازان را كه بالغ بر ها  آن روند. مغوالن بعد از گرفتن اسلحه و چارپايان مي
كشند و زنان و كودكانشان را  پنجاه هزار تن بودند را بجرم خيانت به هم كيشان خود مي

ها نيز  ي را كه با مردم بخارا كرده بودند با سمرقنديبرند، سپس همان كار به بردگي مي
ها فرستاد بار اول ده هزار نفر بار  بار لشكر به كمك سمرقندي 2د مكنند. سلطان مح مي

 گردند.  دوم بيست هزار نفر اما هر دو گروه از ترس روبرو شدن با مغول بدون جنگ برمي
از كشتار و غارت نجات نيافت و  در حمله مغول هيچ شهري در ماوراءالنهر و خراسان

چون ماجراي چگونگي فتح شهرها و كشتار مردم در منابع متعدد تاريخي با تمام تفاصيل 
وار به تعداد  كنم و با نگاهي خالصه آمده است، از پرداختن به آن خودداري مي

دهم.  يان شود به آن خاتمه مياشدگان بعضي از شهرها براي آنكه عمق فاجعه نم كشته
شدگان مرو به نظر ابن اثير هفتصد هزار نفر و به گفته جوزجاني دو ميليون و  تعداد كشته

. ق به گفته جوزجاني يك  ه 619ت در سال شدگان هرا عداد كشتهت –چهارصد هزار كس 
ميليون و چهارصد هزار كس و به گفته سيفي يك ميليون و ششصد هزار كس. در اين 
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نيشابور كه در آن شهر تغاجار داماد چنگيز كشته شده بود ميان بسياري از شهرها مانند 
كنند بيش از يك ميليون و  شوند، حتي مغول به حيوانات نيز رحم نمي عام مي كالً قتل

رسند، چرا  هشتصد هزار كشته. در شهر باميان نيز كليه مردم با تمامي جانداران به قتل مي
ل رسيده بود و چنگيزخان كه بعضي از كه در آن شهر نيز پسر جغتاي نوه چنگيز به قت

گيري نداشت دستور  گويند كه قصد انتقام ستايند و مي نگاران او را مي نويسندگان و تاريخ
 ها را نيز بكشند.  ها و سگ دهد حتي جنين در شكم مادر و گربه مي

 )628-618ترين قهرمان ايران ( الدين خوارزمشاه ناب ل سلطان جال
 الدين پسراني به شرح زير داشت:  لسلطان محمد بجز جال

شاه و خان سلطان نوزاد بودند، به دنبال دستگيري تركان خاتون مادر  كماخي -1
 سلطان محمد كشته شدند. 

الدين از خوارزم به دنبال او روانه  شاه بدنبال رفتن جالل آق سلطان همراه اوزالغ -2
 شوند.  شوند اما در بين راه بدست مغوالن كشته مي مي

الدين غورسانچي: از طرف پدر به حكمراني عراق عجم منصوب شده بود،  ركن -3
بعد از رفتن به كرمان و سياست كردن اسماعيليان كه مردم كرمان را به آيين خود 

كردند، براي مقابله با تاتار به يكي از قالع آن منطقه در حوالي اصفهان  دعوت مي
نيز نيز همزمان آن قلعه را محاصره گيرد. تاتار  به نام استوناوند رفته و سنگر مي

شود به درون قلعه نفوذ كند و  كند؛ بر اثر غفلت نگهبانان مغول موفق مي مي
 شوند.  دهد شهيد مي سلطان و همه همراهانش در جنگي كه روي مي

شاه را جانشين  شاه: سلطان محمد بخاطر اجبار مادرش تركان خاتون اوزالغ اوزالغ -4
راسان و خوارزم و مازندران حاكم نمود. او به همراه خود كرده و او را بر خ

 شود.  ش آق سلطان توسط مغول كشته ميربراد
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الدين پيرشاه: سلطان محمد او را حاكم كرمان، كيش و مكران كرده بود. وي  غياث -5
گريزد  كند و مي در جنگ اصفهان با سپاهيان تحت امرش ميدان نبرد را خالي مي

داً به پيش براق حاجب حاكم كرمان كه از جانب وي رود بع به پيش مالحده مي
آورد  رود. براق حاجب مادرش را به عقد خود درمي راند، مي بر كرمان حكم مي

 كشد.  الدين را مي اما چندي بعد براق حاجب غياث
گويي بود كه زبان فارسي نيز تكلم  شكل و تركي الدين مردي ترك ل سلطان جال

سخن، دوستدار رفاه رعيت  گستر، كم دوست و عدل دلكرد، وي بسيار شجاع، ع مي
داد، خنده او جز تبسم نبود. حلمي تمام  ستايشگر مردم عادل بود. وي هيچگاه دشنام نمي

خواند، از تكبر دور بود، عالمت او بر توقيعات النصر  داشت، خود را كمتر از آنچه بود مي
تا  122ريخ الكامل خود در صفحات من اهللا وحده بود. ابن اثير در جلد بيست و هفت تا

ناپذير و اراده  اي خستگي العاده داراي روحيه الدين را مردي فوق سلطان جالل 123
سلطان كند.  انداخت وصف مي ها را به حيرت مي نيرومند و پايداري و استقامتي كه عقل

شاه را از وليعهدي خود خلع كرد. سلطان  محمد خوارزمشاه قبل از وفات اوزالغ
الدين سلطان  الدين را به وليعهدي منصوب كرد. به سبب شجاعت و كارداني جالل ل جال

كرد. در موقع تقسيم مملكت خوارزمشاهي  الدين را از خود دور نمي ل محمد هيچگاه جال
غور، بست، تكناباد، زمين داور و  ،الدين را به حكمراني غزنه، باميان ل سلطان محمد جال

الدين هروي را به وزارت آنجا گماشت و  اما به جايش شهاب هند منصوب كرده بود.
. ق به  ه 618الدين بعد از وفات پدر در سال  الدين را پيش خود نگه داشت. جالل جالل

شاه ملقب به قُتلُغ از قبيله تركان  خوارزم بازگشت. افرادي مانند توخي پهلوان خال اوزالغ
ل گذشته قادر به دست زدن به كارهاي غير دانستند، ديگر مث خاتون (بياووت) چون مي

الدين را بكشند و  گيرند كه جالل قانوني و خودسر و تجاوز نخواهند بود لذا تصميم مي
شاه را به قدرت نشانند، تا همچون گذشته فرمان نافذ و تسلط كامل خود را بر  اوزالغ

دين به گوش او ال امور همچنان محفوظ دارند. اين خيانت توسط يكي از خواصان جالل
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رود. اگر اين خيانت نبود،  رسد و وي ناچاراً پايتخت را رها كرده و به خراسان مي مي
سرنوشت مغول چيز ديگري بود. قطعاً در جنگاوري و مقاومتي كه خوارزميان از خود 

الدين داشتند غائله مغول را به نابودي  ل نشان دادند اگر فرماندهي همچون جال
 كشاندند.  مي

الدين همچون مردان، از راه فساء عازم شادباخ شد. وقتي به استوا رسيد در پشته  لجال
اي نرم كرد. با تعدادي اندك هفتصد تن از مغول را به  شايقات با لشكر تاتار دست و پنجه

هالكت رساند و آنان را متواري كرد. و اسبان و لوازم جنگي و ساير ملزومات آنان را 
ن برخورد سلطان بعد از بازگشت وي به ماوراءالنهر خراسان بود. تصاحب نمود. اين اولي

سلطان به غزنين رفت. بعد از آن تا جنگ سند سلطان هفت بار با مغول جنگيد و در همه 
الملك به نه  ها را بسختي شكست داد. سلطان در غزنين شنيد كه امين ها مغول آن جنگ

اي به او  ات بازگشته، نامهوي هرغا به سديده، شيران و دليران روز غو هزار سپاهي جنگ
الملك در شهر قندهار همه  فرستاد و او را به پيش خود فراخواند. سلطان با كمك امين

مغوالن را كه به محاصره شهر قندهار مشغول بودند را كشت به جز تعداد اندكي، موفق به 
ن بغراق رئيس الدي اي از رؤساي محلي مانند سيف شوند. در اين حال عده فرار مي

مظفر ملك صاحب افغانيان غور و حسن  –اعظم ملك صاحب بلخ  –لشكريان خلج 
پيوندند. لشكريان سلطان به اين ترتيب به  قراق (قزلق) با سي هزار سوار به سلطان مي

شنود لشكر بزرگي بفرماندهي  رسد. وقتي چنگيز واقعه قندهار را مي شصت هزار نفر مي
الدين در نزديكي پروان با تولي روبرو  ل فرستد. جال الدين مي پسرش تولي بسوي جالل

اي آهنين برخاسته از روح جهادي اسالم بر قبلب لشكر  شد. سلطان غازي با اراده
اي  خان كشته شد و فقط عده خان حمله برد و كفار را به سختي شكست داد تولي تولي

اند موفق به فرار  تهر تن نوشرا سي هزاها  آن شمار از مغول كه مؤرخان تعداد انگشت
افتاد. به دستور سلطان براي از بين  ند. اسراي بسياري از مغول بدست سلطان ميشو مي

بردن و هم مغول و قوي كردن روحيه مسلمانان و ضعيف نمودن روحيه مغول آن اسرا را 
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ن قصد رسد با لشكر بيكرا كنند وقتي خبر به چنگيز مي با كوبيدن ميخ به سرشان هالك مي
كند و براي اينكه سلطان را در دام اندازد پيشقراوالن خود را با عجله روانه  سلطان مي

 رساند.  كند اما سلطان همه آنان را در گرديز به هالكت مي مي
الدين بغراق و اعظم ملك و مظفر ملك از سلطان جدا  در اين حال لشكريان سيف

كنند. بعضي  منازعه ميها  آن لي در پروان باها بعد از كشته تو شدند، سبب آن بود كه ترك
ها  كنند. يكي از ترك الملك و اعظم ملك به خاطر اسب سفيدي دعوا مي از تركان امين

كند كه دل اين رؤسا را  الدين سعي مي زند. هر چه جالل اعظم ملك را با تازيانه مي
كند  آنان التماس ميشوند با آنكه سلطان حتي با چشمان گريان از  بدست آورد راضي نمي

كنند. بعضي از محققين  قبول نميها  آن گويد مصلحت ما در اتحاد است ولي و مي
را ها  آن بود كه ويها  آن گيري غوريان پيغام پنهاني چنگيز به معتقدند علت اصلي كناره

هايشان نگه خواهد داشت. بدين ترتيب نصف لشكريان از  همچنان بر سر پست
الملك  كنند، در حين نبرد با چنگيز امين اي ديگر نيز فرار مي دند عدهالدين جدا ش ل جال

 شوند.  ها او و همراهانش كشته مي كند ولي بدست مغول اي ديگر فرار مي نيز با عده

 . ق  ه 618شوال  8نبرد سند 
هاي رود سند  بزرگترين جنگ سلطان غازي با مغول بفرماندهي چنگيزخان در كناره

 اي بسيار كم با دريايي از لشكر مغول درافتاد.  ن جنگ سلطان با عدهروي داد. در اي
 همي كرد با نفـس خـويش ايـن شـعار    

 

 كه در خـزي بـاالي كفـر اسـت عـار      
 

ــن     ــز اي ــدانم ج ــردي ن ــه م ــرم ب  بمي
 

ــن   ــروي داراي ديـ ــم بنيـ ــه كوشـ  كـ
 

هاي تاريخ  ين جنگتر بزرگ آرايي دو لشكر در مقابل يكديگر يكي از بعد از صف
. ق روي داد. سلطان غازي بر قلب لشكر چنگيز حمله  ه 618ن در هشتم شوال سال ايرا

گيرد. چيزي به  را از هم دريده چنگيز بناچار راه فرار را در پيش ميها  آن هاي كرد صف
هالكت كفار نمانده بود كه ده هزار تن از بهترين جنگجويان مغول از كمينگاه بيرون آمده 
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الملك با سپاه  كنند فرار امين الملك را وادار به فرار مي رده و امينبر ميمنه سلطان حمله ب
بازد و با  رساند اما سلطان خود را نمي تحت امرش سپاهيان سلطان را به حداقل مي

هاي ظهر دو لشكر  زند. در روز دوم نبرد تا نزديكي هاي قهرمانانه مغول را پس مي يورش
هاي  اين هنگام دو تن از پسران چنگيز بنام جنگند. در بشدت هر چه تمامتر باهم مي

توانند  پيوندند. سلطان و همراهانش تا مي جغتاي و اوكتاي با لشكريان خود به چنگيز مي
ها با  اي ندارد و مغول بيند جنگ ديگر فايده رسانند و وقتي مي ها را به هالكت مي مغول

اي سخت به  سلطان حمله آيند به دستور شوند با هم جلو مي آنكه فوج فوج كشته مي
كنند بعد از آن با دستور سلطان و به  هايشان را پراكنده مي كنند و صف مي  مغول

اندازد و بدين  درخواست اهل حرم آن سلطان غازي اهل و عيالش را در آب سند مي
الدين بدست مغول  كنند، در حين نبرد پسر هشت ساله جالل نشيني مي ترتيب عقب

 برند.  ش چنگيز ميافتد او را پي مي
ايستد  پسربچه هشت ساله سلطان همچون مرد دليري محكم در جلو چنگيز مي

آورند و بدين ترتيب وي را شهيد  بدستور آن خونخوار جگر آن شيربچه را بيرون مي
 كنند.  مي

كردند و  هاي سلطان غازي گوش مي بدون شك اگر آن سي هزار سپاهي به توصيه
برد. چنگيز بعد از  جنگيدند مغول از آن معركه جان سالم بدر نمي بهمراه او با كفار مي

الدين بقراق و اعظم ملك و مظفر ملك و همه سپاهيانشان  الدين سيف نشيني جالل عقب
الدين بعد  در اثر ناداني خود پرداختند. جاللها  آن كند و اين جزايي بود كه عام مي را قتل

آوري لشكرياني كه از  ليس در خدمتش بود، به جمعار خروج از آب با اسبي كه تا فتح تف
آب بسالمت گذشته بودند. پرداخت. جمع سپاهيان نجات يافته چهار هزار تن بود همگي 
بدون پوشش و كاله و كفش و سالح. شخصي بنام جمال زراد قبل از واقعه با تمامي 

حاضر شد.  اي رفته بود با كشتي پر از خوردني و لباس بخدمت سلطان اسباب گوشه
اي از هنديان در آن نزديكي مشغول فساد و بيداد هستند.  سلطان وقتي خبردار شد كه عده
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به ياران خود دستور داد تا هر يك چوبدستي بريدند و ناگهان بر سر ايشان تاختند اكثر 
صاحب ها  آن شان را به غنيمت گرفتند بدين ترتيب آنان را كشتند و چهارپايان و اسلحه

اسب و گاو و گاوميش شدند. در اين موقع سلطان خبردار شد كه حدود سي تعدادي 
الدين با يكصد و بيست مرد بر  هزار تن از لشكريان هندي در آن حوالي هستند. جالل

را كشت و بدين ترتيب اسلحه كافي براي سپاهيان ها  آن ايشان حمله كرد و بسياري از
 رد. خود و همچنين چهارپايان مختلف را بدست آو
الملك نايب و جانشين سلطان را در هند  در اين هنگام قباجه مردم شهر گلوز شمس

الدين را شنيد دست به  كشت. قباجه از آنجا كه قصد حكومت داشت و چون آوازه جالل
اين جنايت فجيع زد آنگاه با ده هزار سوار به سر وقت سلطان رفت. سلطان با شبيخون 

اين يكي از عوامل بود كه سلطان توانست لشكريانش را  زدن او و لشكريانش را كشت و
گذار سلسله شمسيه  الدين ايلتُتمش بينان سر و ساماني دهد. بعد از آن بدرخواست شمس

الدين بعد از مدتي از هيبت سلطان ترسيد و  در هند با دختر وي عروسي كرد. شمس
از روبرو شدن با وي امتناع هزار نفري را براي جنگ با سلطان بسيج كرد اما  130لشكري 

كرد و ناچاراً با او صلح كرد. سلطان غازي هم وقتي ديد كارش در هند به جايي نخواهد 
رسيد و چنگيز نيز به چين برگشته است تا شورش چينيان را سركوب كند بعد از سه سال 

ز ترك . ق به ايران بازگشت. چنگيز آن خونخوار پليد قبل ا ه 621ماندن در هند در سال 
اي از لشكريان خود را به ري و همدان و ديگر شهرهاي ايران فرستاد. اين  ايران دسته

لشكر سه هزار نفري بقاياي مردمي كه زنده مانده بودند را كشتند، دوباره شهرهايشان را 
ويران كرده و قم و كاشان را نيز به ويرانه تبديل كردند، بعد از ويران كردن ساوه در تبريز 

اي از لشكريان خوارزمي كشته شده و بقيه را به مغوالن تسليم  ر اوزبك پهلوان عدهبدستو
كنند. در حالي كه تعداد آن لشكريان از مغول بيشتر تعداد لشكريان اوزبك پهلوان از  مي

 بيشتر بود. ها  آن هر دوي
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الدين از هند به كرمان آمد. براق حاجب از او استقبال كرد و سلطان  سلطان جالل
الدين خبر  عليرغم آثار دورويي در او همچنان وي را در سمتش ابقا كرد. وقتي غياث

آمدن برادر را شنيد با سي هزار سوار به جلوگيري او آمد، سلطان با فرستادن سفيري 
الدين را پذيرفتند  الدين اوامر جالل برادر را از جنگ بازداشت. غالب رؤساي لشكر غياث

الدين چون اين وضع را ديد مطيع برادر شد.   يشان ابقا نمود. غياثرا در جاها  آن و سلطان
اي از  اما در جنگ اصفهان به علت كشتن يكي از خواص سلطان با نامردي همراه عده

لشكريان تحت امرش ميدان نبرد را خالي كرد و بعد از چندي سرگردان و رفتن به اين 
پذيرد، اما بعداً در  راً امر او را ميسو و آن سو به براق حاجب پيوست. براق حاجب ظاه

شود. او باني  كشد و با پذيرفتن حكم مغول مستقل مي او و مادرش را مي 625سال 
اند و آن سلسله را قراختائيان يا  در كرمان سلطنت كرده 703تا  619اي است كه از  سلسله

 –ن بر خراسان الدي ل گويند. بعد از استيالي جال به مناسبت لقب براق قتلخ خاني مي
فارس و مازندران در واليات و نواحي، اميد و سكونت و استقامت پديدار گشت. منشي 

الدين اصفهاني بر  خور بود. كمال سلطان شخصي بنام نورالدين منشي بود كه فردي شراب
 كرد.  او خرده گرفت و او را به سبب اين عادت كثيف نكوش مي

 پرســتي بــا هــم فضــل تــو و ايــن بــاده
 

ــم   م  ــا ه ــتي ب ــت و پس ــد بلنديس  انن
 

 حال تو بـه چشـم خـوب رويـان مانـد     
 

 كان جاست هميشه نو و مستي با هـم  
 

الملك را به ديوان خود  القاسم جندي معروف به شرف بن ابي سلطان فخرالدين علي
الدين الپ هروي بدست  الملك شهاب الدين بنام شمس  منصوب كرد. وزير عادل جالل

الملك  و كسي نبود كه جاي آن شهيد را پر كند. سلطان بناچار شرف قباجه شهيد شده بود
الملك از تشريفات يك  را عليرغم دارا بودن ايراداتي به وزارت خود منصوب كرد. شرف

سلطان آذربايجان را بدون خونريزي تصرف كرد. وي  622وزير برخوردار نبود در سال 
ن نواحي پرداخت، عليرغم اينكه شهر مراغه را از نو ساخت و به بسط عدالت در آ

ها  آن تبريزيان پنج هزار تن از خوارزميان را كشته يا به مغوالن تسليم كرده بودند، او با
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رفتار نيك در پيش گرفت. سلطان دستور داد هر سربازي كه به مال مردم تعدي كند بدار 
ي فرستاد. توابع آويخته شود. سلطان به درخواست مردم تبريز زن اوزبك پهلوان را به خو

خوي را نيز به آن زن داد. سلطان روز جمعه به مسجد رفت وقتي واعظ در حق خليفه 
نشيند. بعد به درون كاخ اوزبك  شود و بعد از پايان دعا مي دعا كرد او از جايش بلند مي

خورد، و به كار ما  پروران مي پهلوان رفت. بعد از گردش در آن گفت اين جا به درد تن
وقتي سلطان به خليفه عباسي پيام فرستاد و از  621يد. اين در حالي بود كه در سال آ نمي

او ياري خواست تا وي بتواند به دفع مغول بپردازد، خليفه نه تنها دعوت او را اجابت 
نكرده بود، بلكه لشكريان نيز براي دفع سلطان فرستاد. سلطان غازي نيز شهرهاي دقوقا و 

الدين صاحب اربل را دستگير نمود و او را  در نواحي موصل مظفر يعقوبا را تصرف كرد.
عليرغم اينكه براي دفع سلطان با لشكرياني فراوان آمده بود بخشيد و در جايش ابقا كرد. 

توانست حكومت پليد عباسي را نابود سازد او  خواست در آن موقع مي سلطان اگر مي
غلط مذهبي كه اكثر مردم نسبت به خالفت اينكار را انجام نداد. شايد به علت تصورات 

سلطان غازي به گرجستان  622دانستند. در سال  امري الهي ميآن را  عباسي داشتند و
به شهرهاي اسالمي و كشتار و غارت مسلمانان ها  آن لشكركشي كرد، تا به تجاوزات

درآمده بود،  ها الدين بعد از گرفتن شهر دوين به تازگي به تصرف گرجي ل پايان دهد. جال
هزار تن  70ها بيش از  ها دست يافت. لشكر گرجي ين پيروزي خود با گرجيتر بزرگ به

هزار تن از آنان كشته شدند. سپس سلطان با فرستادن لشكري شهر  20بودند، كه حداقل 
گنجه را بدون خونريزي گرفت، بعداً به علت توطئه ياران ستمگر اوزبك بن پهلوان به 

گرداند،  و فتح گرجستان را ناقص گذاشت. او رئيس تبريز را در شهر مي تبريز بازگشت،
خواهد كه داد خود را از او بگيرند بعد از آن وي را كشت. بعد از آن  و از مردم مي

بدرخواست زن اوزبك پهلوان و راي فقهاي تبريز مبني بر اينكه زن اوزبك سه طالقه 
رد. چندي بعد سلطان همسر جديدش را به است سلطان عليرغم ميل خود با او ازدواج ك

خواهد  تواند هر كاري كه دلش مي خوي فرستاد. اين زن وقتي ديد هم چون گذشته نمي
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پيوندند و بدين ترتيب خوي  شود و به او مي بكند، با ملك اشرف موسي ايوبي متحد مي
هاي  گآيد. اين علت اصلي جن و مرند و اروميه و اشنويه به تصرف اشرف موسي درمي

الدين در روم است كه هم به زيان سلطان تمام شد هم به زيان ايوبيان، چرا كه در  جالل
همان اوان جنگ پنجم صليبي درگرفته بود و فردريك دوم امپراطور روم مقدس (آلمان و 

المقدس دست يافت، و مقدمات  ايتاليا) با استفاده از موقعيت متزلزل ايوبيان بر بيت
وبيان از همينجا شروع شد، يعني از رفتار احمقانه اشرف موسي و بعد نابودي حكومت اي

الدين گرجيان مسيحي  ل از انقراض حكومت اتابكان آذربايجان بدست تواناي سلطان جال
ها در كشتار و غارت مسلمانان نداشتند، طمع در آذربايجان بستند،  كه دست كمي از مغول

راندازند، آنگاه مساجد را كليسا و حق را باطل و حتي بر آن شدند تا خالفت عباسي را ب
با سي هزار نفر حركت كردند. در اين موقع با آنكه سلطان مريض بود با توكل ها  آن كنند.

و دستگيري شلوه و ها  آن ها كرد. بعد از شكست دادن بر خداوند متعال روي به گرجي
وي را در فتح ها  آن رط كهبخشد، بدان ش را ميها  آن ايواني از حكمرانان گرجي سلطان

را به ها  آن در بين راه خيانتشان آشكار شد. سلطان هر دويها  آن گرجستان ياري كنند. اما
هالكت رساند، بعد از آن سلطان تفليس را تصرف كرد. در اين ميان ناگهان خبر رسيد، 

ست كه براق حاجب رشته دوستي را پاره كرده و از كرمان به قصد عراق روان شده ا
سلطان در عرض هفده روز از تفليس به كرمان رفت، در حالي كه از لشكريان بيش از 

هاي فراوان به پيش سلطان فرستاد و از  كش سيصد سوار همراه نداشت. براق حاجب پيش
او عذرخواهي كرد و ثابت شد كه آن خبر دروغ بوده است. بعد از آن سلطان به اصفهان 

الدين اسمعيل اصفهاني شاعر پرآوازه بدان  ي آمدند. كمالرفت، بزرگان عراق به خدمت و
 مناسبت سروده است: 

ــادان  ــاز آب  بســيط روي زمــين گشــت ب
 

 به يمـن سـير سـپاه خـدايگان جهـان      
 

 كننـــد تهنيـــت يكـــدگر بـــه حيـــات 
 

 بقيتــي كــه زانســان بمانــد واز حيــوان 
 

 زباغ سلطنت اين يـك نهـال سربكشـيد   
 

 احسـان كه برگ او همه عدلست و باراو  
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ــاره   ــش دگربـ ــدگي درگهـ ــراي بنـ  بـ
 

ــان     ــد انس ــت توال ــت طبيع ــر گرف  زس
 

 جالل دنيا و ديـن مينكبرنـي آن شـاهي   
 

 كه ايزدش بسزا كـرد بـر جهـان سـلطان     
 

 زهي معارج قـدرت و راي طـور كمـال    
 

 زهي معاني خوبت بـرون ز حصـر بيـان    
 

ــزد ــو را  جهــان ســتانا اي  فرستادســتت
 

 بوسـتان كه چارحد جهان ملك تسـت و   
 

 گواه ملك تو عدلست هر كجا خـواهي 
 

 گـذارن  به نيك محضـر خـود گـواه مـي     
 

 تو عمـر نـوح بيـايي از آنكـه در عـالم     
 

 عمارت از تو پديد آمـد از پـس طوفـان    
 

 تــو داد منبــر اســالم بســتدي ز صــليب
 

 تــو برگرفتــي نــاقوس را زجــاي اذان    
 

 حجاب ظلم تو برداشتي ز چهـره عـدل  
 

ــو بگ  ــر ت  شــادي از رخ ايمــاننقــاب كف
 

 زبازوي تو قوي گشـت بـازوي اسـالم   
 

 كه از مصـادم كفـار گشـته از رخ ايمـان     
 

 براق عزم تو گمامي كه برگرفـت زهنـد  
 

 نهــــاد گــــام دوم بــــر اقاصــــي اران 
 

 كه بود جز تو زشاهان روزگـار كـه داد  
 

ــان   ــيس و آب از عم  قضــيم اســب زتلف
 

 زلعب تيغ تو درضرب خصم شهمانست
 

 بـران  وپيل چه حاجت يكي پياده به اسب 
 

هنوز سلطان گرد خستگي را از خود دور نكرده بود، كه خبر رسيد كفار گرجي به 
اند، و ملك اشرف موسي حاجب بن علي را به  تفليس آمده و مساجد را ويران كرده

كند، همچنين ملكه سلطان نيز از خوي به  ياخالط فرستاده و او در آن منطقه بيداد م
متحده شده است. سلطان به آن نواحي لشكر كشيد و گردن ها  آن رفته و با اخالط

اند. سلطان به سرعت  كشاندگان را سرجايش نشاند، كه خبر رسيد مغول حمله آورده
كند. باز در همين سال يعني سال  عام مي گردد تمامي مغوالن را در نزديكي ري قتل برمي
زنند و سلطان غازي به سرزمين  ار مردم مي. ق ملحدين اسماعيلي دست به كشت ه 624

ها  آن كوه در خراسان را به ويراني كشيده و حمله برده از الموت تا كردها  آن تحت كنترل
 نشاند. حمله مغول اين ملحدان را نيرومند ساخته بود.  را به خفت و خواري مي
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خان را در سال الدين بنام اور ملحدان اسماعيلي قبالً يكي از سرداران مشهور جالل
به شهادت رسانده بودند. او از خويشاوندان سلطان بود. در عدل و كرم شهره بود.  623

كرد و به سبب دليري و هوشياري اورخان هيچگاه  وي جناح چپ لشكر را نگهباني مي
جناح چپ در جنگ شكست نخورده بود، در جنگ اصفهان قدرت و سلحشوري او براي 

معتقد بودند اگر اورخان زنده بود جناح چپ هيچگاه از سپاهيان مشخص شد. همگي 
 خورد.  دشمن شكست نمي

 نبرد اصفهان 
روي داد. قبل از شروع جنگ سلطان در يك  625نبرد اصفهان در دوم رمضان سال 

 سخنراني حماسي لشكريانش را براي جهاد با مغوالن آماده كرد. 
پيشامدي عظيم و باليي عظيم  سلطان در جمع سرداران و بزرگان و لشكريان گفت:

رخ داده است. اگر تن به ناتواني و ترس دهيم، اميد هيچ بقايي نيست ولي اگر مقاومت 
كنيم و صبر پيشه سازيم به ياري خداوند پيروزيم. اگر كار به نوعي ديگر رخ دهد از 

َها ﴿ درجه شهادت و مقام سعادت محروم نخواهيم بود. ُّ
َ
َ � ِينَ ٱَٓ ْ إَِذا �َقِيُتۡم فِئَٗة َءاَمنُ  َّ ٓوا

ْ ٱفَ  ْ ٱوَ  ثۡبُُتوا وا َُ َ ٱ ۡذُك َُۡفلُِحوَ   َّ اي كساني كه ايمان « ]45[األنفال:  ﴾٤َك�ِٗ�ل �َّعّلُ�ۡم 
ايد، چون با گروهي روبرو شويد پايداري كنيد و خدا را بسيار ياد كنيد كه رستگار  آورده
يرفتند. سلطان لشكر را آرايش داد. قلب زبان سخن سلطان را پذ . همه يكدل و يك»شويد

آور همچون  و دو جناح سپاه را روشن ساخت. لشكريان مغول داراي فرماندهاني نام
دو ها  آن بايمالس نوين و باسور نوين بود –اسن طغان نوين  –باينال نوين  –باچونوين 

سلطان با  فرستند. آوري آذوقه و علوفه با اطراف اصفهان مي هزار نفر را براي جمع
فرستادن سه هزار نفر همگي را كشته يا اسير كرد. سپس اسرا را براي قوت قلب مردم 

الدين و جهان پهلوان  وفاي سلطان غياث اصفهان كشت. در موقع تالقي دو لشكر برادر بي
ايلجي با نزديكان و گروهي ديگر متواري شدند. اما سلطان به روي خود نياورد و جنگ 
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راست سلطان جناح چپ مغول را تار و مار كرد. سلطان خود به قلب روي داد. جناح 
 را به سختي شكست داد. ها  آن مغول حمله كرد و

كند كه جناح چپ نيز لشكريان مغول را شكست داده  جناح راست سلطان فكر مي
كند. در اين جنگ مغول در حقيقت كامالً درهم  است به همين خاطر مغول را تعقيب مي

و سلطان بدرخواست يالن نوغو سردار شهيدش كه وي را سوگند داد تا شكسته شد 
مغول را دنبال كنند و همگي را به قتل رسانند در كمين لشكري كه مغول هميشه در 

ناپذيري كه داشت صف مغول را درهم  داشت افتاد ولي با شيردلي وصف كمين نگه مي
ان برگشت و مردم اصفهان شكست و به طرف لرستان رفت. بعد از هشت روز به اصفه
 بعد از برگشت او در روز عيد رمضان بسيار خوشحال شدند. 

 چــــو ديدنــــد ايرانيــــان روي او  
 

 برفتنــــــد يكبــــــارگي ســــــوي او 
 

سلطان از اكثر بزرگان خشمناك بود. دستور داد خانان و سروراني كه از نزديكان و 
كردند، پيش او آوردند، وي يافتگان دولت خاندان او بودند و روز نبرد هيچ كاري ن نام

ها بگردانيد. دسته ديگري كه داد مردانگي داده  روسري روي سرشان انداخت و گرد محله
بودند، و پايداري كرده بودند، را لقب خاني داد. برخي ديگر از آن سلحشوران را ملكي و 

 خلعت و تشريف داد، و آنان را به مراتب باال ترفيع داد. 
شمار مغول فقط  كرياني را بدنبال مغول فرستاد. از آن لشكر بيبعد از آن سلطان لش

شماري توانستند از جيحون بگذرند بقيه همگي به هالكت رسيدند. اين پايان  افراد انگشت
مغول در ايران بود. اما خيانت ملحدان اسماعيلي و كفار گرجي و سايرين تاريخ ايران را 

به گرجستان لشكركشي كرد، چرا كه تمامي  626اي ديگر رقم زد. سلطان در سال  به گونه
حكام گرجي و ارمني و لكزي و آالن و ساير كفار باهم متحد شده بودند و قصد حمله به 

پروراندند. سلطان با لشكري بسيار كم در مقابل دريايي از كفار  ايران را در سر مي
كند و آنان  جدا ميكند. وي با زيركي خاصي لشكر قفچاقي را از متحدانش  آرايي مي صف

دهد  كند كه به مملكت خود بازگردند. بعد سلطان به سران كفار پيشنهاد مي را متقاعد مي
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ايم امروز جنگ تن به تن جوانان راه به راه اندازيم و فردا  كه چون هم شما و هم ما خسته
ان جنگ مغلوبه كنيم. اين پيشنهاد پذيرفته شد، و سلطان خود به شكل ناشناسي به ميد

رفت، بعد از كشتن پنج تن از كفار سلطان غازي به لشكريانش دستور حمله داد. كفار كه 
از شجاعت سلطان به وحشت افتاده بودند، دست به فرار زدند، و لشكر اسالم به راحتي 

پيروز شود در حالي كه نسبت تعداد لشكريان اسالم به نوشته جويني به ها  آن توانست بر
 ر مقابل صد بود. كفار كمتر از يك د

سلطان براي فرونشاندن فتنه ملك اشرف موسي به پايتخت او لشكر كشيد و بعد از 
 اي طوالني شهر اخالط را به تصرف خود درآورد.  محاصره

شود آندو  قباد حاكم سلجوقي روم با ملك اشرف متحده مي . ق كي ه 627در سال 
 لشكري به استعاد يكصد هزار مرد جنگي با تجهيزات كامل بسيج كردند. 

آرايي كرد با آنكه بسيار مريض بود. وقتي آن همه  صفها  آن سلطان غازي در مقابل
اين لشكر در اختيار من بود  :گفت لشكر را ديد آهي از ته دل كشيد و با چشمان گريان

كند.  نشيني مي كردم. بعداً سلطان با برگرداندن اسبش عقب مغوالن را كامالً تار و مار مي
را فريب دهد از تعقيب لشكريان سلطان ها  آن خواهد متحدان به خيال اينكه سلطان مي

سلطان از او اي به وزير  كنند. بعد از آن ملك اشرف با فرستادن نامه خودداري مي
نويسد سلطان بسان سدي است ميان  خواهد كه سلطان را به صلح راضي كند وي مي مي

داني كه بعد از شكست پدر او از طرف كفار بر ما چه رفته است.  ما و كفار و تو مي
گردد. سلطان بعد از مراجعت از  پذيرد و به مملكت خود برمي سلطان اين دعوت را مي

 فرستد.  استراحت ميروم لشكريانش را به 
. ق براي مغوالن پيام فرستادند كه سلطان بسيار  ه 628در سال  يملحدان اسماعيل

ضعيف شده است و آنان حتماً خواهند توانست او را شكست دهند. مغوالن هم اينكه 
هيچگاه فكر اشغال ايران را از سر بدر نكرده بودند و لشكري به فرماندهي جرماغون به 

شوند وقتي خبر  درنگ راهي مي د هزار مرد جنگي آماده كرده بودند، بياستعداد يكص
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الدين تكين والي  الدين وزير در اردبيل و حسام رسد به نايب اشراف مغول به سلطان مي
دهد اما آندو سردار خيانت  آوري سپاه مي قلعه فيروزآباد دستور آوردن خبر مغول و جمع

 شود.  د. سلطان با اين خيانت گرفتار مغول ميرون هاي خود مي كنند، و به خانه مي
قباد سلجوق هم براي جنگ با  كنند، كي ها به گنجه حمله مي در همين زمان گرجي

گيرد كه به اصفهان  شود. سلطان بعد از خواباندن غائله گنجه تصميم مي سلطان آماده مي
كند كه  پيشنهاد ميدهد و به سلطان  مسعود حاكم دياربكر قول كمك مي  برگردد اما ملك

 در صورت رفتن به آنجا وي چهار هزار تن از سپاهيانش را در اختيار او خواهند گذاشت. 
الدين  يكي از اميران تاتار بسبب ترس از مجازات گناهي كه كرده بود به جالل

مقداري رمه و ها  آن بر سر راه :گويد سازد و مي پيوندند، او را از نقشه مغول آگاه مي مي
 آن را مورد تاراج قرار خواهند داد، آنگاه از كمين بيرون آمدهها  آن و مال قرار بده حشم

دار  را تار و مار كن. سلطان اوترخان خالوي خود را با چهار هزار سوار بعنوان طاليهها  آن
را به محل كمين برساند، ها  آن سپاه به مقابل سپاه مغول فرستاد، تا با حالت جنگ و گريز

ان خائن از ترس از نيمه راه بازگشت، و خبر داد كه مغول از مالزگرد عقب ولي ترخ
اي كه با ملك مظفر  اند. اوترخان سلطان را با ناجوانمردي فريب داد و با مكاتبه نشسته

داشت كمينگاه سلطان را به مغول نشان داد. سلطان كه قبالً لشكريانش را توسط يكي از 
ده بود، تنها صد تن از غالمانش را نگه داشته بود. وقتي سردارانش به سوي اصفهان فرستا

مغول در سپيده دم به كمينگاه او حمله كردند با روح قوي كه داشت از معركه بيرون 
را كشت بقيه مغوالن از ها  آن رفت پانزده مغول سلطان را تعقيب كردند سلطان دو تاي

گر خبر صحيحي در دست نيست ترس برگشتند. از اينجا به بعد درباره سلطان غازي دي
 ادامه داده است.  629ابن اثير كه وقايع تاريخي را تا سال 

در اخبار اين سال آورده كه هنوز از سرنوشت سلطان اطالع دقيقي در دست نيست 
خوري و  بهر حال بايد اذعان كرد كه سلطان را با حيله شهيد كردند بعد ماجراي شراب

تر اينكه كسي كه  همه گناهان را به گردنش انداختند. عجيبمستي را به او نسبت دادند و 
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درباره سلطان شعر ساخته او را به سبب بقول خودش مستي نكوش كرده خودش 
خور بوده است. منشي اول سلطان بنام نورالدين كه قبل از محمد نسوي امر  شراب
دكتر دبير  خوردن به سلطان از طرف  گري سلطان را به عهده داشت. نسبت شراب منشي

الدين خوارزمشاه وي و همچنين در كتاب سيره محمد نسوي  سياوق در كتاب جالل
درباره سلطان شهيد تكذيب شده است. شهادت سلطان موجب نابودي شعاير اسالم و 

الدين  پرستان گرديد. دوست و دشمن معتقد بودند كه تنها سلطان جالل پيروزي شعاير بت
 مغول بايستد و بس، با شهادت او اين سد شكسته شد. تواند در مقابل  است كه مي

بعد از شهادت سلطان سپه مغول سه دسته شد: دسته اول براي كشتار و غارت 
نصيبين و موصل رفته و تا ساحل رود  –ماردين  –ميافارقين  –الروم  ارزن –دياربكر 

راني ببار در اين حمله بقدري خون ريختند و ويها  آن فرات در عراق امروزي رفته
آوردند، كه ديگر هيچ نيرويي تاب جنگ با مغوالن را نداشت. دسته دوم به تفليس روانه 

عام كردند و همه چيز را سوزاندند و غارت كردند. همين  شدند مردمانش را كالً قتل
اعمال را در بعضي ديگر از نواحي مانند اخالط نيز انجام دادند. دسته سوم بعد از تسلط 

ز راه آذربايجان به اربل رفتند. در آنجا كشتار هولناكي كردند سپس به تبريز بر مراغه ا
بازگشتند. مردم تبريز با دادن هداياي بسيار و استقبال باشكوه از مغوالن از قتل نجات پيدا 

قباد و ملك اشرف ايوبي و... آنهائي كه يكصد هزار  كنند. اين بود نتيجه دشمني كي مي
هاي  گ با هم دين خود بسيج كرده بودند اكنون مانند مور در قلعهمرد جنگي را براي جن

ين حركتي نكردند، اما قهر تر كوچك گناه خود محصور شده بودند، و براي نجات مردم بي
را از اريكه قدرت به زير ها  ها، آن آن خداوندي بزودي دامن آنان را فراگرفت غالمان
نبال اين فاجعه عظيم نيرويي در شام و كشاندند و خود حكومت را بدست گرفتند به د

ترين سد اسالم در مقابل كفار مغولي و  مصر سر كار آمد كه تا سيصد سال مقاومت
صليبي گشت، و هر دو را به خاك سياه نشاند. اينان همان كساني هستند كه در تاريخ 

 مصر به مماليك معروفند. 
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42Fبرخي از دانشمندان دوره خوارزمشاهي

1 

 –: فقيه ق) ابوالقاسم عبدالكريم بن محمد قزويني  ه 623-555امام رافعي ( -1
 هاي مهمي است از جمله:  مؤرخ و اديب داراي كتاب –مفسر  –شناس  حديث

 كتاب التدوين در اخبار قزوين.  -2العزيز در شرح و جيز در شانزده مجلد.  فتح -1
ــه ــي  حجـــ ــام رافعـــ ــالم امـــ  االســـ

 

 آنكه بـود او شـارح هـر مشـكالت     
 

 و بيست و سه از هجرت شمسـي  ششصد
 

 مــاه ذيقعــده ششــم بــودش وفــات 
 

 
ــرض   ــت ف ــم از آن اس ــردن عل ــب ك  طل

 

 علم كـس را بحـق راه نيسـت    كه بي 
 

 كســــــي ننــــــگ دارد ز آمــــــوختن
 

ــاداني آنگــاه نيســت   ــگ ن ــه از نن  ك
 

 
 در جامه صـوف بسـته زنـار چـه سـود     

 

 ددر صومعه رفتـه دل ببـازار چـه سـو     
 

 طلبــي ت خــود مــيز آزار كســان راحــ
 

 يك راحت و صد هزار آزار چه سـود  
 

: امام فخرالدين محمدبن عمربن حسين الرازي . ق ه 606امام فخر رازي متوفاي  -2
 -1دان و فيلسوف از آثار اوست.  طبيعي –اديب  –استاد علماء زمان خود فقيه 

 -2است. جلد امام اين تفسير را با توجه به علوم طبيعي نوشته  5تفسير كبير در 
شرح  –در حكمت  ملخص -4اصول.  محصل در -3محصول در اصول فقه. 

 كليات و حكمت مشرق و.... 
ــد رازي  ــل محمــ ــالم كامــ ــام عــ  امــ

 

 كه كس نديد و نبيند ورا شـبيه ومثـال   
 

 بسال ششصد و شش درگذشته شد بهري
 

ــوال     ــره ش ــنبه بغ ــر دوش ــاز عص  نم
 

 (هري = هرات) 
 از ابيات او است: 

ــ ــاك شــوياي دل زغب ــر افــالك شــوي   ار جهــل اگــر پ  تــو روح مجــردي ب
                                                           

 تاريخ گزيده، مستوفي.  -3اريخ ادبيات، براون ت -2اهللا صفا  تاريخ ادبيات در ايران، ذبيع -1
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 عرش اسـت نشـيمن تـو شـرمت نايـد     
 

ــوي     ــاك ش ــه خ ــيم خط ــائي و مق  ك
 

بن عمر پزشكي  . ق ابوحامد محمدبن علي ه 618شهادت  الدين سمرقندي: نجيب -3
 بسيار ماهر بود كه بدست مغول شهيد شد. از آثار اوست: 

 هاي جزئي و علت و عالمت عالج هر كدام از اسباب و عالمت: درباره بيماري -1
يي از درمان آن   هاي شناخته شده آن عصر و خالصه بطوري كه هيچيك از بيماريها  آن

 بيرون از آن كتاب نمانده است. 
گوش  –چشم  –هاي سر  وي در اين كتاب از بيماري األمراض المشكلةالفرق بين  -2

نبض  –ها آماس –ها  تب –احشاء  –شكم  –لو په سينه –دستگاه خون  –دندان  –بيني  –
 وبول و... سخن گفته است. 

مداواي  -6قوانين تركيب ادويه قلبي  -5ادويه مفرد  -4اصول تركيب ادويه  -3
أعذية  -9 األعذية واألدوية لألصحاء -8يي در كيفيت طبقات عين  مقاله -7مفاصل 

 االمراض. معالجة  -12العراض  يةغا -11الصناعة  -10 المرضى

بن محمدبن شاهاور  الدين ابوبكر عبداهللا نجم . ق: ه 654الدين رازي م  نجم -4
متولد ري بعد از حمله مغول به   االسدي الرازي معروف به دايه و متخلص به نجم

رود كه  رود. اين دانشمند بزرگوار از آن جهت به آن ديار مي آسياي صغير مي
اج كامل دارد و خاندان سلجوقي از معتقد بود مذهب اهل سنت در آنجا رو

 حاميان آن هستند از آثار اوست: 
عروف به رساله العشق م و معيار الصدق -2المقصد إلى مرصادالعباد من المبدأ  -1

مرموزات اسدي در  -5 العاشق الي المعشوق رسالة -4الطير  رسالة -3عشق و عقل 
 –امارات قيامت  –كلمات حكما  –مزمورات داوودي در تاريخ ملوك از آدم تا عهد او 

نصيحت و مواعظ ملوك و شرحي از حمالت مغول اينكه حمله مغول  –آيين جهانداري 
 . ق در تعقيب بوده است.  ه 618به همدان در سال 
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: بن احمدبن محمد خرندري زيدري نسوي . ق شهاب ه 647محمد نسوي م  -5
 لدين از آثار او: ا ل الدين نسوي منشي سلطان شهيد جال معروف به شهاب

نفثه المصدور از امهات كتب تاريخ و ادب فارسي.  -2الدين منكبرني  سيره جالل -1
الدين  نسوي اين كتاب را بعد از اقامت در ميافارقين و بعد از اطالع از عاقبت كار جالل

 هايي كه براي او و خود نويسنده پيش آمد نوشته است.  در شرح دشواري
بن ابوالفرج ملقب به مباركشاه و مشهور به  منصوربن سعيد : محمدبن مباركشاه -6

. ق نسب وي از جانب پدر  فخر مدبر از نويسندگان و مؤرخان بزرگ قرن هفتم ه
 رسد. از آثار او:  مي -رضي اهللا عنه- با دوازده واسطه به حضرت ابوبكر صديق

و پيامبراني كه و صحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-بحراالنساب: شامل نسب پيامبر  -1
نامشان در قرآن آمده است. شجره ملوك عرب در شام و يمن و انبار و حجاز و عراق و 

 –صفاريان  –طاهريان  –عباس  بني –اميه  بني –سالطين عجم  –شعراي دوره جاهليت 
 شجره.  136غزنويان و غوريان جمعاً شامل  –سامانيان 

 رب و الشجاعة. آداب الح -3 آداب الملوك وكفاية الملوك -2

بكر بن احمد االرموي  الدين ابوالثنا محمودبن ابي : سراجالدين ارموي سراج -7
 محدث از آثار او:  –مفسر  –فقيه  –فيلسوف  –دان  . ق): منطق ه 594-682(

 يي از رسائل اخوان الصفا).  (ترجمه خالصه شده لحكمةامجمل  -2 لحكمةلطايف ا -1

الدين شيرازي معروف پزشك و  پدر قطب ق:.  ه 648الدين مسعود م  ضياء -8
 مدرس طب در بيمارستان مظفري شيراز. 

: از آثار . ق ه 626-555الدين ابويعقوب يوسف سكاكي خوارزمي  عالمه سراج -9
علم از علوم ادبي: اين كتاب بخاطر اهميتش بارها  12اوست: مفتاح العلوم در 

 چاپ شده است. 
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المكارم عبدالسيد  ناصربن ابي . ق: ه 610-538امام ابوالفتح مطرزي خوارزمي  -10
از فقهاي حنفي و از ادبا و لغويان بزرگ ايران در ميان آثار او المغرب في   بن علي

 الفقه بسيار مشهور است.  لغة

عمر و عثمان بن عمر معروف به ابن حاجب مالكي  الدين ابي امام جمال -11

واالمل في علمي االصول  : از آثار او: كتاب منتهي السئول. ق ه 646متوفاي 
مختصر ابن آن را  والجدل خود نويسنده اين كتاب را مختصر المنتهي ناميده

. ق بارها  ه 10و  9و  8اهميتش در قرون  بحاجب نيز گويند. اين كتاب به سب
 شرح شده است. 

شرح بر منتهي السئول  :631بكر االمدي م  بن ابي الدين ابوالحسن علي سيف -12
 دارد. 

كشف االسرار  -1: از آثار اوست . ق ه 649-590لدين بن ناماور الخنجي ا افضل -13
 الموجز در منطق.  -2عن غوامض االفكار 

بن عمربن مفضل ابهري سمرقندي معروف به اثيرالدين ابهري متوفاي  مفضل -14

 –منجم  –وي رياضيدان  .از شاگردان معروف امام فخر رازي . ق: ه 663
 دان بود.  فيلسوف و منطق

بدست مغول در اصفهان وي مداح  :635الدين اسماعيل اصفهاني شهادت  مالك -15
الدين خوارزمشاه شهيد بود. هنگام شهادت با خود دو رباعي زير را  سلطان جالل

 بر ديوار نوشت: 
 گـذاري ايـن اسـت    دل خون شد و شرط جان

 

 بسازي همين اسـت  در مذهب ما كمينه 
 

ــي     ــيچ نم ــه ه ــن هم ــا اي ــت  ب ــارم گف  ي
 

 نـوازي اينسـت   د كه مگـر بنـده  شاي 
 

 
ــد  ــروطن خــود گري ــي ب ــه دم  كــو دل ك

 

ــد     ــد گري ــه ب ــن و واقع ــال م ــر ح  ب
 

 اي دو صـد گريـان بـود    دي بر سر مـرده 
 

 امروز يكي نيست كـه بـر صـد گريـد     
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 : فريدالدين ابوحامد محمدبن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق ازعطار نيشابوري -16
نامه  مصيبت –نامه  . ق از آثار اوست: الهي م هي هفت ين عارفان ايراني سدهتر بزرگ

 منطق الطير. وي پزشك نيز بود.  – االولياء ةتذكر –نامه  بلبل –اسرارنامه  –

 اسامي خوارزمشاهيان و زمان هر يك 

 . ق  ه 522-490 الدين محمدبن انوشتكين غرجه قطب -1

  551-522 الدين محمد قطب عالءالدين ابوالمظقر اتسز بن -2

  567-551 لدين ابوالفتح ايل ارسالن بن اتسزا تاج -3

  568-567 شاه بن ايل ارسالن  الدين محمود سلطان جالل -4

 596-568 عالءالدين تكش بن ايل ارسالن  -5

 617-596 الدين محمدبن عالءالدين تكش سلطان جالل -6

 628-617 الدين منكبرني بن عالءالدين محمد جالل -7
 



 
 
 

 :فصل هفتم
43Fدوران شوم مغول

1 

الدين خوارزمشاه مغول بر سراسر ايران چيره شدند. مغول  ل د از شهادت سلطان جالبع
علمي و عدم معاشرت با متمدنين عقايد خرافي بسيار داشته و شياطين و  به مناسبت بي

جادو و سحر را در مجاري احوال و زندگاني انسان مؤثر و صاحب نفوذ شديد 
شد،  سيدند، و هر را كه به اين حيله متهم ميتر دانستند، از سحر و جادو بسيار مي مي

كردند و در ياسانامه چنگيزي احكام شديد بر ضد اين جماعت موجود  بسختي عذاب مي
ناپذيري به تمدن ايران زدند كه هيچگاه جبران نشد.  ها آن چنان ضربات جبران بود. مغول

جويني در تاريخ در خراسان بقدري كشتار كردند كه از حد تصور خارج است. چنانكه 
اگر تا هزار سال ديگر در خراسان زاد  :گويد جهانگشاي كه بنام چنگيز نوشته است، مي

يي رخ ندهد، باز هم ميزان نفوس آن ديار به حد قبل از حمله  ولد شود، و هيچ حادثه
 مغول نخواهد رسيد. 

تا جائي كه حتي كسي  پرستي رواج تام يافت، ب و رسوم بتدر عصر مغول آدا
 جرأت نداشت آب تني كند. علم و علماء ارزش خود را از دست دادند. 

 مدارس درس فرسوده و دانشمندان ناپديد و دانشجويان به دست مغول لگدمال شدند. 
آنان يا در معرض پراكندگي قرار گرفتند يا از دم تيغ آبدار گذشتند يا به مغولستان 

 فرستاده شدند. 
 يد كـرد هنر اكنون همه در خاك طلب با

 

 زانــك انــدر دل خاكنــد همــه پرهنــران 
 

                                                           
مسائل عصر ايلخانان منوچهر مرتضوي  -3تاريخ گزيده  -2طبقات ناصري  -1: منابع مورد استفاده  -1

تاريخ  -7تاريخ ايران بعد از اسالم آشتياني  -6ايران كمبريج  -5تاريخ ايران سرپرسي سايكس  -4
 جهانگشاي و ... .
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در روزگاران پيشين كه رشته دانش و دانشمندان از هم نگسيخته بود، همه بر 
نگهداري و تثبيت گفتار زيبا و زنده نگاه داشتن مراسم بزرگ، توسط علماء و انديشمندان 

مروزه دروغ و دهد، ا پذيرفت. جويني عصر تسلط مغول را اين چنين ادامه مي انجام مي
چيني را دليري و شهامت نام كنند. زبان و  ريا را پند و ذكر پندارند. حرامزادگي و سخن

خط اويغوري را هنر و دانش بزرگ دانند. اكنون هر ولگردي در لباس عصيان، امير هرمز 
اي  اي دبير، هر تازه به دوران رسيده بازي وزير، هر بخت برگشته دوري صدر، هر نيرنگ

هر شاگردي صاحب  –ي، هر ولخرجي ناظر هزينه، هر ابليسي معاون ديوان مستوف
كس، هر  سيحرمت و جاه، هر فراشي صاحب محافظ، هر ستمگري پيشكار، هر خسي

اي قدرتمند، هر دستاربندي دانشمندي بزرگوار، هر  پيشه خسيسي رئيس، هر خيانت
ي از كمك شانس گشاده شترباني به خاطر افزوني مال مشغول با زيبارخي و هر حمال

 حال شده است. 
ــد  آزاده ــالش دادنــ ــوش بمــ  دالن گــ

 

 و زحسرت و غـم سـينه بنـالش دادنـد     
 

ــت  ــت درس ــر آن روز شكس ــت هن  پش
 

 هنـران پشـت بـه بـالش دادنـد      كين بي 
 

شمارند و دشمني با يكديگر و  تيز دادن و سيلي زدن بر فردي از لطافت خوي مي
دانند. در يك چنين روزگاري كه قحطي  خطر مي بيسفاهت را نسبت به تأثير روحاني 

مردانگي و جوانمردي است و روز بازار گمراهي و ناداني، نيكان، بدحال و خوارند، و 
اشرار تثبيت و بر سر كار، كريم فاضل، تافته دام محنت است و نادان پست كامياب، هر 

صيب گرديده و هر ن زاد است و هر رادمردي مردود، هر صاحب نسبي بي اي بي آزاده
اي  واالگوهري خارج از گود نشسته و هر هوشمندي مصادف با مصيبتي است، هر گوينده

اي، هر عاقلي اسير غير مكلفي، هر كامل درگير ناقصي، و هر عزيزي ناگزير  گرفتار حادثه
توان دريافت  اي گرفتار آمده است، مي تابع ذليلي و هر اهل تشخيصي در دست فرومايه

 ان درجات عالي و هوشمندان و دانايان تا چه حدودي در فشارند. كه صاحب
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در اين دوران همه دشمنان اسالم دست بدست يكديگر دادند تا اسالم و مسلمين را 
و ها  آن هاي بسيار شديد بين منعقد شد و جنگها  آن هايي بين بكلي نابود كنند. پيمان

والن از دشمنان قسم خورده مسلمين مسلمين درگرفت. بسياري از سرداران و منشيان مغ
 دهم.  بودند. جريان را در سه قسمت جداگانه شرح مي

كه از پزشكان ارغون  الدولة: سر دسته يهوديان صليبي بود بنام سعديهوديان -1
هاي فراوان در  .ق) بود. وي از ابهر زنجان بود و توانست با حيله ه 683-610(

بزودي دست عموم عمال و كاركنان  ولةالدبه وزارت ارغون برسد. سعد 686سال 
مسلمان را از كار كوتاه كرد و از طرف خود همه اركان حكومتي را در دست 

سپس امور مالي كشور را تحت اداره  الدولةيهوديان و مسيحيان گذاشت. سعد
خود آورد و دست جميع امراي ارغون را از همه جا كوتاه ساخت. وي ارغون را 

و  حمله برده آنجا را از بت پر كند پيامبري بكند و به مكه متقاعد كرد كه ادعاي
به  الدولةعام كند. اما قبل از اينكه اقدامي صورت گيرد. سعد علماي اسالم را قتل

.ق)  ه 690(صفر  ز وي ناراضي بودند به هالكت رسيد،دست امراي ارغون كه ا
 شش روز بعد از ارغون نيز مرد. 

44Fمسيحيان -2

اي الهي  ن اسالم در جهان مسيحيت به چشم هديه: هجوم مغول به جها1
هاي  اي در سياست كننده نگريسته شد. نفوذ مسيحيان در دستگاه مغول نقش تعيين

مغول در ايران بجا گذاشت. اروپائيان در عرض كمتر از ده سال سه هيئت به 
م 1245هيئت اول كه در شوراي مذهبي دربار مغول در قراقورم روانه كردند. 

م موقع انتخاب 1246ژان دوپال نوكارپيني در سال شده بود به رياست  منعقد
گيوك بن اوگتاي بن چنگيز به قراقورم فرستاده شد. گيوك فرستادگان پاپ را به 
گرمي پذيرفت. گيوك دو وزير مسيحي داشت. هيئت دوم با چهار روحاني 

روبروكي فرستاده شد. هيئت سوم از طرف سن لوئي به رياست روحاني ويليام 
                                                           

 . 5تاريخ ايران كمبريج، جلد  -2رپرسي سايكس، جلد دوم، تاريخ ايران س -1
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م به قراقورم رسيد. منگو جانشين 1253رستاده شد. اين هيئت در سال بسفارت ف
مهرباني كرد. هوالكوخان با آنكه ها  آن گيوك هيئت را به گرمي پذيرفت و با

بودايي متعصبي بود اما تحت تأثير دوقوز خاتون زن مسيحي خود قرار داشت. 
الكو به مسيحيت و رفتار خوب او با ميالدي از ابراز تمايل هو 1260پاپ در سال 

مسيحيان اظهار خوشنودي كرد. هوالكو مسيحيان را به توصية دوقوز خاتون به 
گمارد. در همين سال بود كه هوالكوخان لشكر بسيار  كارهاي مهم مملكتي مي

بزرگي به فرماندهي كنت بوقا سردار مشهور مسيحي خود براي جنگ با مماليك 
و مشوقان مغوالن در حمله به مماليك مصر هتوم اول پادشاه  فرستاد. از همدستان

المقدس و برانداختن  ارمنستان بود. هدف اصلي از اين حمله به تصرف بيت
ناپذير اين اردوي  ها با شجاعتي وصف حكومت مماليك مصر بود. اما مصري

ن بزرگ كفار را در هم شكستند و از نابودي اسالم و مسلمين جلوگيري كردند. اي
جنگ در تاريخ به نام نبرد عين جالوت مشهور است. هتوم اول پادشاه ارمنستان با 

عام كردند. هتوم  قتلآن را  همكاري مغول وقتي حلب را تسخير كردند كلية اهالي
با آتش زدن مسجد بزرگ حلب كينه خود را نسبت به مسلمانان كامالً برمال 

تن از كردان را به شهادت  ساخت. در اين جنگ كفار در حدود پانصد هزار
رسانند. هوالكو و جانشينانش مناسبات سياسي مستقيم با اروپاي مسيحي  مي

برقرار ساختند. پسر و جانشين هوالكو آباقاخان مريم دختر امپراطور روم شرقي 
پالئولوگوس را به عقد خود درآورد، و قبل از مراسم عقد به درخواست مريم 

هايي بين آباقاخان با ادوارد  بال رد و بدل شدن نامهغسل تعميد بجاي آورد. بدن
ميالدي مركب از چند  1278اول پادشاه انگليس، پاپ اعظم روم هيئتي را در سال 

راهب را بدربار آباقاخان فرستاد. ارغون نيز در انديشه اتحاد با غرب يكي از 
پاپ  صاحب منصبان مسيحي نستوري خود بنام عيسي كلمپخي با نامه زير براي

هاي واتيكان محفوظ است نامه  هونوروس چهارم فرستاد كه ترجمه آن در بايگاني
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شمسي است. چند سال بدنبال اين اتحاد جنگ  684ميالدي مطابق  1285بتاريخ 
هشتم صليبي درگرفت كه به شكست كامل اروپا انجاميد. متن نامه به شرح زير 

45Fها است: و اكنون اجازه دهيد، زيرا سرزمين ساراسن

1 (Saracens)  متعلق به ما
 نيست. 

پدر مهربان، ما كه در اين سو و شما كه در آن سوي هستيد، ما سرزمين سامي را كه 
در ميان ما و شما قرار دارد مسخر خواهيم كرد. ما فرستادگان پيش گفته را خواهيم 

در اين  كه هيأت و سپاهي را به سرزمين مصر اعزام كني، و خواهيم فرستاد و از تو مي
هنگام خواهد بود كه ما از اين جانب و شما از آن جانب به كمك مردان شايسته اين 
سرزمين را ميان خود خرد خواهيم كرد، شما مردي باكفايت را در جاي پيش ما 

ها را از ميان  فرستي كه آرزو داري مطالب پيش گفته در آنجا تحقق يابد. ما ساراسن مي
پاپ و خان بزرگ قوبيال صاحب و مالك اين سرزمين  برخواهيم داشت و عاليجناب

 خواهيد شد. 
هايي  م نيز هيئت 1288. ق  ه 687م و همچنين در سال  1287. ق  ه 686در سال 

مابين مغوالن و پاپ نيكوس چهارم و ادوارد اول شاه انگليس و فيليپ لوبل شاه فرانسه 
ز صورت گرفت. بحث در اين زمينه را هاي بعد ني ها در سال نگاري رد و بدل شد. اين نامه

بر ضد جهان ها  آن هاي كوتاه كرده و براي روشن شدن همكاري مغول و صليبيان جنگ
 كنم.  اسالم را به اختصار ذكر مي

 ميالدي  1290-1096هاي صليبي  جنگ
المقدس بدست صليبيان و كشتار  م: تصرف بيت 1096-1099جنگ اول صليبي  -1

 و مرد مسلمان توسط صليبيان. هفتاد هزار زن و كودك 

                                                           
هاي صليبي به  نامي يوناني كه به مردم چادرنشين سوريه و عربستان داده بودند. بعداً در طي جنگ -1

 مسلمانان داده شد. 
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ها در حلب و دمشق به  م: شكست صليبي 1147-1148جنگ دوم صليبي  -2
گذاران ايوبيان، وي اتابك سلطان  سرداري نورالدين بن محمود زنگي از بنيان

 سنجر در شام بود. 
المقدس و ساير نواحي اشغالي مانند انطاكيه  م: فتح بيت1187جنگ سوم صليبي  -3

 الدين ايوبي.  الحبدست سلطان ص
م: هجوم صليبيان به قسطنطنيه و كشتار مسيحيان آنجا  1202-1204جنگ چهارم  -4

 و غارت كليساي اياصوفيا. 
م: بدست آوردن فردريك دوم امپراطور روم  1224-1200جنگ پنجم صليبي  -5

المقدس را با صلح، اين جنگ همزمان با يورش مغول به جهان اسالم  مقدس بيت
 بود. 

م: ملك بيبرس سلطان مصر از سلسله مماليك  1244م صليبي جنگ شش -6
 گيرد.  ها بازپس مي  المقدس را از صليبي بيت

بار لوئي نهم پادشاه فرانسه  تم: شكست فضيح 1248-1254فتم صليبي جنگ ه -7
 بدست تورانشاه فرزند ملك صالح. 

شام از ها  آن ها و اخراج كامل م: شكست كامل صليبي 1290جنگ هشتم صليبي  -8
 و فلسطين. 

 هاي مغول با جهان اسالم  مشهورترين جنگ
. ق) ميالدي حمله مغول به ايران و اشغال و ويراني  ه 628-616( 1231-1218 -1

 ايران. 
 . ق حمله هوالكوخان و سقوط خالفت عباسي.  ه 655 -656مطابق  1260-1259 -2
ملك  توسط شكست كامل مغولو  ،. ق جنگ عين جالوت ه 656م مطابق  1260 -3

 سلطان مماليك مصر با آباقاخان مغول.  قطز مظفر
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ترين سلطان  . ق آباقاخان مغول با ملك ظاهر قدرتمند ه 671م  1274جنگ بيره  -4
 مصر، مغول در اين جنگ نيز تار و مار شد. 

م آباقاخان با ملك بيبرس مصر شكست  1288. ق  ه 675جنگ ابلستين ذيقعده  -5
 مغول. 

م آباقاخان مغول با ملك منصور مصر  1293 . ق ه 680جنگ حمص رجب  -6
 شكست مغول. 

نما  خان با ظاهري اسالم م غازان 1302. ق  ه 699مجمع المروج يا جنگ مروج  -7
خان مسلمان شده بود،  با ملك ناصر، در اين جنگ به علت اينكه ظاهراً غازان

لمقدس ا ها موقتاً وارد بيت مسلمان منطقه با او همدست شدند، در نتيجه مغول
 شوند.  نشيني مي شوند ولي بزودي مجبور به عقب مي

خان با ملك ناصر مصر در اين جنگ  م غازان 1305. ق  ه 702مرج الصفر رمضان  -8
شوند. نتيجه  شود. همچون صليبيون تار و مار مي مغول كامالً درهم شكسته مي

 تيجهشود در ن ميها  آن هاي مغول با ممالك مصر باعث نابود شدن قدرت جنگ
شوند همچون گذشته بر ايران حكومت كنند لذا مسلمان  ديگر قادر نميها  آن
ساز جهان اسالم  شوند. بدين ترتيب سلسله مماليك مصر در لحظات سرنوشت مي

شكند. (در اين زمينه  همچون سدي غير قابل نفوذ صليبيون و مغوالن را درهم مي
ته محمدعبداهللا عنان بهترين و دهنده در تاريخ اسالم نوش هاي تكان كتاب صحنه

 ترين منبع مطالعاتي است).  مؤثق
مالحده: هدف اصلي ملحدين اسماعيلي نابودي اسالم و بدست گرفتن قدرت  -3

قبل از يورش مغول روي داد قبالً شرح داده ها  آن ها وكشتارهايي كه بدست بود. خيانت
رساندند. نگاهي  ده به شهادت ميافراد كليدي و باكفايت را شناسايي كرها  آن شده است.

دهد كه اين ترورها تا چه حد امت اسالمي را با خطر روبرو ساخته  به شهدا نشان مي
الملك و پسرش فخرالملك  خواجه نظام -1اي از مشهورترين شهدا عبارتند از:  است. عده
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به ق)   ه 595-558الدين محمدبن بهاءالدين سام بن حسن از سالطين غوري ( غياث -2
خاطر جهادهاي بسياري كه با كفار در هند و تركمنستان كرد بحق او را سلطان غازي 

المستضيء بنوراهللا سي و چهارمين خليفه عباسي از خلفاي ديندار و  -3اند.  لقب داده
شود كه  . ق زماني اهميت شهادت اين خليفه آشكار مي ه 575بسيار متقي عباسي بسال 
خوار و مريض و تقريباً كور بود.  لناصر لدين اهللا فردي شراببدانيم خليفه بعد از او ا

ومين خليفه كه قدرت  المسترشد باهللا سي -4دارش از مالحده بودند.  بعالوه وزير و خزانه
الدين  ل اورخان از سرداران بسيار مشهور سلطان جال -5. ق  ه 529زيادي داشت. بسال 
 . ق.  ه 623خوارزمشاه در سال 

كردند ها  آن . ق مالحده مغول را به ايران كشيدند، و با همكاري كه با ه 628در سال 
پرستان  الدين شدند و بدين وسيله ايران تحت سيطره بت باعث شهادت سلطان جالل

 درآمد. 
هاي مالحده وادار كردن هوالكوخان به نابودي خالفت  ين خيانتتر بزرگ از جمله

غداد است. از آنجا كه هوالكوخان معتقد بود عباسي و كشتار تمامي اهالي اهل سنت ب
رفتن به بغداد و فتح آنجا باعث بالياي آسماني خواهد شد. خواجه نصير طوسي آن 

گويد كه در رصد ستارگان در رصدخانه مراغه  توز به دروغ به هوالكوخان مي ملحد كينه
 ام و هيچ جاي بدشگوني نيست.  ستاره اقبال تو را ديده

پرست و سازنده  ساز معروف كه هوالكوخان بت شوشتري شيعهقاضي نوراهللا 
العاده متعصب و  هاي متعدد در آذربايجان و زنش دوقوز خاتون مسيحي فوق بتخانه

سازنده كليساهاي بسيار در آذربايجان را شيعه معرفي كرده است در كتاب مشهورش بنام 
درم شيخ سديدالدين و نويسد: پ مي 387تا  386مجالس المؤمنين چاپ تبريز صفحات 

هايي به هالكو نوشته و  سيدابن طاوس و چند كس ديگر از اكابر نجف و كوفه و حله نامه
پرسد. پدر نوراهللا در  طلبند. هالكو ايشان را بنزد خود خوانده علت را مي از او امان مي

بعد از استيالي مغول انقراض سلسله  :حضرت علي فرموده است« :گويد جواب مي
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باس بدست شخصي بنام هوالكوخان اتفاق خواهد افتاد. او مرد جهور صاحب اقبال ع بني
فتح نكند، و هيچ رايتي در مقابل او آن را  خواهد بود كه بر هيچ قلعه و شهري نگذرد كه

 ».برپا نشود كه نگونسار نگردد. واي بر كسي كه شيوه مخالفت و معادات او پردازد
اس المعتصم باهللا: واقعيت اين است كه خالفت خيانت ابن علقمي وزير خليفه عب

عباسي در آن ايام داراي قدرت فراواني بود. پسر خليفه بنام امير ابوبكر و امير علم 
دارالخالفه بنام سليمان شاه ايواني تركمان سي سال با كفار مغول دست و پنجه نرم كرده 

داليلي بود كه هوالكو بودند و مغوالن را به سختي شكست داده بودند. اين يكي از 
جرأت حمله به بغداد را نداشت. و اگر خيانت احمد العلقمي نبود هوالكو اينگونه موفق 

 شد.  شد بلكه به زبوني كشيده مي به فتح نمي
سراج در طبقات ناصري در فصل خروج مغول (صفحه   ابن العلقمي به نوشته منهاج

او يكي شد، سپس لشكريان از بغداد به به بعد) پنهاني به هوالكونامه نوشت و با  191
اطراف فرستاد، به خليفه گفت كه با مغوالن صلح شده است و نيازي به لشكر نيست. 
وقتي بغداد از قشون خالي شد. لشكر مغول بحوالي بغداد رسيد، وزير دستور داد تا بر 

سوختند،  دجله پلي ساختند و مغول از آن گذشتند. اما جهادگران قالع تكريت آن پل را
بشهادت رسيدند. امير ابوبكر و امير علم ها  آن با مغول جهاد كردند و بسياري از

دارالخالفه سليمان شاه هوالكو و لشكريانش را وادار به فرار كردند. هوالكو بار دوم به 
العلقمي خائن است كه و  ابن ور شد. هر چه سرداران خليفه اصرار كردند كه بغداد حمله

وزير آدم سالمي  :به هوالكو را به خليفه نشان دادند وي قبول نكرد و گفت اش حتي نامه
 اند.  است و اين يك توطئه است كه بر ضد وي ساخته

مسيحيان بغداد هم در خفيه با هوالكو متحد شدند. در روز اول نبرد مغوالن شكست 
ز آنجا كه خوردند. شب روز دوم نبرد بدستور وزير ملحد سد آب فرات را باز كردند ا

ها  آن لشكر مسلمين در موضع پايين رودخانه بودند، سيل لشكر اسالم را عاجز كرد و
اي منهزم شدند. سرداران خليفه از او خواستند كه بغداد را به قصد  اي شهيد و عده عده
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آوري لشكر با مغول بجنگند اما وزير ملعون خليفه را  بصره ترك كنند و در آنجا با جمع
هاي سري  ام. آن ملعون با نامه برحذر داشت و گفت كه من با ايشان صلح كرده از اين كار

هايش آگاه كرد. و باعث شد كه بدون جنگ خليفه و امير ابوبكر و  هوالكو را از نقشه
ديگر سرداران به چنگ مغول بيفتند، مغول هفت شبانه روز در بغداد كشتار كردند كليه 

از شهر خارج كردند، و بقيه اهالي شهر كه بين هشتصد مالحده و مسيحيان و يهوديان را 
ها را آتش  مدارس و كتابخانه –هزار تا يك ميليون نفر بود را شهيد كردند، تمامي مساجد 

 عام بغداد را چهل روز ذكر كرده است. اما اكثر مؤرخين زدند. حمداهللا مستوفي مدت قتل
نفر بر خالف رأي مستوفي كه  هفت شبانه روز و تعداد شهدا را يك ميليونآن را 

كتاب تمدن  4دانند. ويل دورانت در تاريخ تمدن جلد  هشتصد هزار كس نوشته است مي
نويسد: در بغداد سي و شش كتابخانه عمومي عالوه بر  مي 305تا  304اسالمي صفحات 

 هاي شخصي وجود داشت كه در حمله مغول طعمه حريق شد.  كتابخانه

46Fقضيه اولجايتو

1 
اولجايتو از قبيله عيسوي كرائيت بود، وي مطابق رسم دين مسيحيت اولجايتو را مادر 

غسل تعميد داد و تا زمان مرگ مادر، اولجايتو عيسوي بود. بعد از مرگ او، اولجايتو زني 
مسلمان اختيار كرد. آن زن پاكدامن وي را به اسالم خواند و بدين ترتيب اولجايتو به 

فذ خود بنام نتتبليغ يكي از امراي م. ق اولجايتو در اثر  ه 709اسالم گرويد. در سال 
الدين آوجي به مالحده گرويد. وي دستور داد تا نام خلفاي  طرمطاز و تشويق سيد تاج

راشدين را از خطبه و سكه بيندازند و بجاي آن نام حضرت علي و دو فرزندش را 
ن گردانند و مردم ايران را شيعه اهللا را در رديف شهادتي ولي  بياورند. همچنين لفظ علي

كنند. همچنين حي علي خيرالعمل را به اذان اضافه كنند. اولجايتو براي اشاعه عقايد 

                                                           
عصر ايلخانان  -4تاريخ ايران آشتياني  -3پيدايش دولت صفوي ميشل، م مزاوي  -2تاريخ گزيده  -1

 هر مرتضوي.منوچ
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اي درست كرد  ه مدرسهمالحده پيشوايان اين مذهب را جلب كرد و در جنب گنبد سلطاني
 بردند. براي از بين بردن مذهب اهل ت معلم و دويست شاگرد بسر ميكه در آن شص

. ق معروف به عالمه حلي و پسرش  ه 726-648الدين حسن بن مطهر حلي  سنت جمال
شتابند تا از فرصت بدست آمده كمال استفاده را  فخرالدين محمد به درگاه اولجايتو مي

ببرند. عالمه حلي براي منحرف كردن مسلمين كتاب منهاج الكرامه را نوشت. اين كتاب 
رت علي و ديگر عقايد وي را شامل است. خواجه نصير داليل حلي را درباره واليت حض

 هاي خود تا آنجا كه توانست در اين زمينه كوشيد.  طوسي مالحده ديگر نيز با خيانت
هاي مالحده به مبارزه برخواستند كه  در آن زمان علماي بزرگي با اين انديشه

قاضي  –تيميه  عبارتند از قاضي بيضاوي صاحب تفسير و عالمه ابنها  آن مشهورترين
. ق زنده بود با  ه 728. ق وفات نمود. اما ابن تيميه كه تا سال  ه 685بيضاوي در سال 

هاي  تيميه با نوشتن كتاب تاريخ را در ايران تغيير داد. ابنفعاليت شديدي كه داشت مسير 
در رد مالحده و مذهب تصوف بزودي اين دو فرقه را كه تحت حمايت مغول رشد كرده 

 را به حاشيه راند. اين عالم بزرگوار در رأس علمايي قرار داشت كه سعي و كوشش بودند
اولجايتو را مجبور ساخت دست از روافض بردارد و دوباره به اهل سنت بگرود. ها  آن

دهد:  عالمه ابن تيميه معتقد بود، شيطان بدو طريق مردم را به نافرماني خداوند سوق مي
هاي زيادي نوشت كه از  ط. وي براي دفاع از اسالم كتابگري ديگري تفري يكي افراطي

 آن جمله است: 
في نقد كالم اهل الرفض و االعتزال: ابن تيميه اين كتاب را در  السنة النبويةمنهاج  -1

رد مذهب حلي نوشت. وي در اين كتاب، كتاب منهاج الكرامه حلي را جمله به 
كالم  في نقد السنة النبويةهاج منرا نقد كرد. اين كتاب بنام  جمله آورده و آن

دال في نقد كالم اهل الرفض و منهاج االعت ونيز مشهور است.  الشيعة والقدرية
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آن را اختصار  تيميهشاگرد امام ابن  عالمه ذهبيمختصر آن است كه  ،االعتزال
(نموده است

47F

1(. 
 ولياء الشيطان أولياء الرحمن والفرقان بين أ -2
 الصوفية و الفقهاء -3
 رسائل مجموع ال -4

هايي كه خواجه رشيدالدين از مذهب تصوف به عمل آورد و  در آن زمان با حمايت
هاي چهل روزه تولد پيامبر اسالم در سالروز رحلت جانگداز آن پيامبر عظيم  رسم جشن

به راه انداخت. شيوخ صوفي مذهب نيز تا آنجا كه توانستند  -صلى اهللا عليه وسلم-الشان 
48Fگويد: اي در جام جم مي ند. اوحدي مراغهبه بسط خرافات پرداخت

2 
يس باعث شده است، دين و ايمان چون سيمرغ و كيميا ناياب بلاعمال اهل ذوق و ت

و شيخ در سر راه خامان ره نرفته  شده و طريقت و تصوف دامي گشته كه شياداني بنام پير
 اند:  گسترانده

ــي ــروز    ب ــير ام ــار س ــت ك ــر نيس  خط
 

 امــروز ور شــو كــه نيســت خبــر ديــده 
 

 اهــــل مكــــر و حبــــل بكوشــــيدند
 

ــيدند   ــن بپوشــ ــا روي ديــ ــه ريــ  بــ
 

ــه الف آورد   ــر بـ ــدق سـ ــخن صـ  سـ
 

 ديــن چوســيمرغ رو بــه قــاف آورد     
 

ــاش اي دل   ــوش ب ــم و گ ــالبي چش  ط
 

 هــا بهـــوش بـــاش اي دل  بــا چنـــين  
 

ــت  ــه در راهسـ ــي دام و دانـ ــه بسـ  كـ
 

 گـــذرت جملـــه بـــر ســـر چاهســـت 
 

ــان   چــــون نهنگنــــد بــــازكرده دهــ
 

 نيـــل خرقـــه گشـــته نهـــانهمـــه در  
 

                                                           
وآية اهللا برقعي رحمة اهللا عليه اين كتاب مختصر را بـه فارسـي بـه نـام (رهنمـود سـنت در رد اهـل         -1

ــد        ــت كنيـ ــنت دريافـ ــل سـ ــايت اهـ ــت.ميتوانيد ان را در سـ ــوده اسـ ــه نمـ ــدعت) ترجمـ  بـ
www.ahlesonnat.net  .تصحيح كننده 

 به بعد.  320جام جم، چاپ ارمغان، بكوشش وحيد دستگيري، ص  -2
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را به ها  آن اوحدي وضع خانقاها و درويشان روزگار خود را سخت انتقاد كرد، و
طلبي و گدايي متهم ساخته و  بافي و راحت بازي و نيرنگ و دروغ مارگيري و حقه

 گويد:  برحذر داشته ميها  آن جويان را از خوردن گول حقيقت
 بــــــدرآي اي حكــــــيم فرزانــــــه

 

ــت  ــايد نشســـ ــه پرنشـــ  در خانـــ
 

 چنــــــد در خانقــــــاه دود كنــــــي
 

ــي     ــود كن ــه س ــر ك ــن مگ ــفري ك  س
 

 ســـــفري بـــــي  نشـــــود مرپختـــــه
 

 تـــا نكوشـــي نباشـــدت ظفـــري    
 

 پـــوش دروغ چـــون پـــر شـــد رنـــگ
 

 عقــــد خرمهــــره رشــــته درشــــد 
 

ــان   ــت زرق سازيشــ ــق دريافــ  خلــ
 

 حـــق نهـــايي و حقـــه بازيشـــان    
 

 نـــــام تليســـــان بســـــاني رفـــــت
 

 كــــه كرامــــات ده بنــــايي رفــــت 
 

 چــــون گناهكــــار شــــدند بــــروش
 

ــق خــوار شــدند   ــه در چشــم خل  هم
 

ــت     ــن مالم ــد زي ــه ش ــا ك ــزان ت  انگي
 

ــزان   ــاكرو ريـ ــش و پـ ــون درويـ  خـ
 

ــفته   ــت آشــ ــار طريقــ ــت كــ  گشــ
 

 شـــد جهـــان از مجـــردان رفتـــه    
 

 جويـــــد از مســـــافر ادب نمـــــي 
 

 پوينـــد و نيـــك از دربـــدر نمـــي   
 

ــد   ــري چندن ــل س ــول و كچ ــن كچ  زي
 

ــه ريــش جهــان همــي   ــد  كــه ب  خندن
 

 نــــدو رقــــاص و مــــارگير همــــهر
 

 پــــذير همــــه زرق ســــاز و زنــــخ 
 

ــد   ــود دوزنــ ــاله خــ ــدر كــ  در انــ
 

ــد     ــت آموزنـ ــرك همـ ــق را تـ  خلـ
 

تازد بلكه همه دلسوزان اهل  اي نيست كه بر مذهب تصوف مي تنها اوحدي مراغه
ها  سنت از جمله مولوي، حافظ، سعدي، جامي و همگي علماي اهل سنت آن زمان و قرن

الدين جلد سوم  زرگاني همچون امام محمد غزالي در ايها الولد و احياء علومبها  آن قبل از
اند و به علت طوالني بودن  و سنايي غزنوي و... بر عليه اين مذهب كوشيده 850صفحه 

 كنم.  بحث در اين زمينه از آن صرف نظر مي
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 فرق متصوفه در دوران مغول 
الدين ابن عربي  و محييبن منصور حالج  ها از پيروان حسين وحدت وجودي -1

نامند، به سبب آنكه وي تصوف را با فلسفه  اندلسي كه او را پيغمبر تصوف مي
به صورت يك نظريه به مكتب فلسفي تبديل كرد. وي در آن را  درهم آميخت، و

فقهي فتوي  و علماي اهل سنت از هر چهار مشرب رد. ق در دمشق م ه 638سال 
 ارتداد او را صادر كردند. 

ن رد دي -سقوط تكليف  –ين عقيده مشتمل بر برتري خاتم اوليا بر خاتم النبين ا
 باشد.  ايمان فرعون و شيطان و... مي –واحد 
عشاق: بايد ترك دنيا كرد و بفكر و رياضت مشغول شد و بشوق و محبت و  -2

 ه گرديد. يعشق به معبود در كار ايستاد تا مستعد علوم غيب
وري و ناري. نوري آن است كه مشغول صفات خوب نوريه: حجاب دو تا است ن -3

چون توكل و شوق و تسليم و مراقبت و انس و وجد و حالت بود. ناري: بايد 
 مشغول: افعال شيطاني همچون فسق و فجور و حرص و شهوت و امثال آن بود. 

ها: معتقد بودند وقتي شخص معرفت حق را  اي از وحدت وجودي واصليه شاخه -4
 شود.  شود و حرمات بر او حالل مي يه واجبات از او ساقط ميكند كل حاصل مي

اي معتقد بودند كه اعتبار به نظر و استدالل نباشد و ممارست علوم و درس و  عده -5
نظر و كسب علم حرام است و معرفت حق تنها با مجاهده و تلقين شيخ حاصل 

 شود.  مي
اطراف عالم  دين بهبودند كه نه علم داشتند نه خواره  فرقه ششم مردمي شكم -6

 طعام و رقص بودند.  يي هميشه طالب ند و از بهر لقمهگرديد مي
هايي بسيار كم هم بودند كه با رعايت دقيق موازين شرعي به سير و سلوك  دسته -7

سمناني كه  الدولةعالءپرداختند از اين دسته بودند پيروان عمر سهرودي و  مي
 . وجود نداردها  آن امروزه اثري از پيروان
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 تجديد قدرت اسالم در ايران 
 ات 694(از  خان محمد تجديد قدرت اسالم در عهد ايلخانان از دوره سلطنت غازان

آغاز شد. وي تحت تأثير امير نوروز كه در مدت امارت او در خراسان  ). ق ه 703
پيشكاري و سرداري وي را برعهده داشت و خصوصاً بر اثر ارشاد صدرالدين ابراهيم بن 

سعدالدين حموي جويني كه غالباً مالزم وي بود، متمايل بدين اسالم گرديد. در  شيخ
 به ايلخاني . ق ه 694الحجه سال  شد. در ذيخان مسلمان  . ق غازان ه 694اوايل شعبان 

 ،ايران رسيد. نخستين كار او تشديد مباني اسالم و رسمي كردن آن در ممالك ايلخاني بود
ه از اوان تسلط مغول بر ايران تا آن موقع از رسميت افتاده بود بدين ترتيب دين اسالم ك

هاي بودايي و مسيحي و يهودي درآمده بود،  و بصورت يكي از اديان مجاز در رديف دين
خان همه مغوالن در سراسر ايران با  از آن حال خارج شد. زيرا با نخستين فرمان غازان

 وايد بزرگي براي ايرانيان داشت از جمله: خان ف رغبت به اسالم گرويدند. اسالم غازان
: اسالم از خطر برافتادن در ايران نجات يافت، زيرا هنوز تا آن زمان اهميت ديني -1

هاي متعددي در ايران وجود  پرستي در ميان مغول رواج بسيار داشت و بتخانه بت
تور كردند. طبق دس داشت و بخشيان (روحانيان بودايي) بوفور در ايران زندگي مي

كردند. وي همچنين  شدند يا ايران را ترك مي يا بايد مسلمان ميها  آن خان غازان
ها و ديگر معابد كه در سرزمين ايران با زور ساخته  ها و آتشكده دستور داد بتخانه

 شده بودند خراب شوند. 
: ايرانيان بعد از آن توانستند با آداب و رسوم اسالمي زندگي كنند و بعد اجتماعي -2

حمام نرفتن از ظلم  –بور به رعايت قوانين مغول نشوند. مانند وصول ماليات مج
ها نجات يابند و از مصادره اموال و ماليات گزافي  و تعدي و تجاوز روزمره مغول

 گرفتند آسوده شوند.  ميها  آن ها از كه رؤساي ديوان
ها  كتابخانه –ها  خانقاه –مساجد  –ساختن مدارس  –ها  ترميم خرابي بعد آباداني: -3

 و ديگر كارهاي عمراني و گسترش دوباره علم در ايران. 
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: و آنهم قطع ارتباط با مغوالن غير مسلمان كه به استقالل ايران از جهت سياسي -4
 مغول و روي كار آمدن حكومت ايلخانان مسلمان شد. 

 گيرند و تدريجاً خوي حاكمان مغولي از اين زمان به بعد خلق و خوي اسالمي مي
 گذارند.  مغولي خود را كنار مي

ت بغداد يكي از المي در ايران و انقراض خالفدر دوران از بين رفتن حكومت اس
 فرمايد: مي -جل جالله-معجزات الهي روي داد. خداوند 

ُ ٱوَ ﴿ َّ  ِ و َ ٱَورَۡو َكَِهَ  ۦُمتِّم نُورِه َُ   .]8[الصف:  ﴾٨ �َۡ�ٰفِ
گرداند، هر چند كه كافران دوست نداشته  خداوند نور (آيين) خود را كامل مي«

 ».باشند
حمالت مسيحيان و مغوالن به جهان اسالم و اشغال قسمت بسيار بزرگي از وطن 

اي شد تا  نه تنها باعث نابودي اسالم نگشت بلكه حتي خود وسيلهها  آن اسالمي توسط
به اسالم شد. ها  آن هايشان با اسالم آشنا شوند و اين مسئله باعث گرويدن بسياري از ملت

باشد به  چنان كه تركستان كه شامل آسياي مركزي و استان سين كيانگ چين امروز مي
اسالم گرويد. همچنين اسالم در ديگر مناطق تحت كنترل مغول مانند چين منتشر شد. 

قلمرو اسالم در زماني  :نويسد مي 519تا  561در تاريخ تمدن صفحات  بي آرنولد توين
كه وحدت دولت اسالمي در حال پاشيدگي بود. همين مسئله ثابت كرد كه  گسترش يافت

يابد. اين عدم قدرت  و گسترش هم مي ماند ن كمك يك دولت متحد باقي مياسالم بدو
اي به اسالم در ميان اتباع غير مسلمان   مركزي يك دولت متحد باعث گرايش توده

ر اين بود كه اكثريت غير مسلمان در انگيزه اين كاهاي جانشين متحد اسالمي شد.  دولت
پناه حكومت اسالمي در پناه اسالم بودند. وقتي حكومت متحد زوال يافت مردم براي 

 يافتن پناهگاه مناسب به اسالم روي آوردند. 
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نبايد فراموش كنيم كه در جنگ عين جالوت نابودي دنياي اسالم به اندازه يك تار 
نيز به اين مسئله اشاره  بي وردند آنچنان كه توينخ موي سر بود اگر مماليك شكست مي

 شد.  كند كل دنياي اسالم بين مغول و مسيحيان تقسيم مي مي

 هاي مهم ايران اسالمي  بعضي از خاندان
اند نقش ايفا كردند براي  هاي بسياري تا آنجا كه توانسته براي گسترش اسالم خاندان

 شود.  وار اشاره مي خالصهها  آن به چند تا از در زيرها  آن زنده نگه داشتن ياد و خاطره
 اصلشان افتخارالدين محمد بكري بود، از نسل حضرت ابوبكر صديق افتخاريان: -1

، او مردي دانشمند و متقي بود. پيش امام سعيدمحمدبن يحيي -رضي اهللا عنه-
نصر در  نيشابوري تحصيل كرد. از احفاد او ملك سعيد افتخارالدين محمدبن ابي

ين اكابر قزوين شد. ملكي عادل و عاقل و صاحب حزم تر بزرگ د دولت مغولعه
زادگان و  و رأي بود و در تدبير امور ديواني زبانزد بود. منگوقاآن و برادران و عم

خويشاوندان پيش او تعليم كردند. وي برادراني داشت كه هر يك در جايي حاكم 
 بود از جمله: 

 م قزوين و بعدها عراق عجم شد. ملك سعيد امام الدين يحيي حاك
  .عمادالدين محمود حاكم مازندران

  .الدين احمد گرجستان الدين بابا حاكم دياربكر و ركن رضي
 . ق در بغداد از اهميت افتاد.  ه 700االول سال  اين خاندان با مرگ ملك سعيد در ربيع

و علم بر  شمار اين خاندان در گسترش اسالم : خدمات بيالملك خاندان نظام -2
همگان معلوم است. از اين خاندان خيرات و مبرات بسيار از قبيل مساجد و 
مدارس و رباطات بر جاي ماند. همه افراد اين خاندان مردمي فاضل و كاتب و 
پروراننده شاعران و نويسندگان و دوستداران فقها و عرفا بوده و آنان را بروايت و 

 اند.  داشته وظايف دلخوش مي
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هاي بزرگ بخارا بوده و رياست حنفيان  : از خاندانمازه ان يا بنيآل بره -3
الدين عبدالعزيز بن مازه بخاري پسرش  اند. امام برهان ماوراءالنهر را بعهده داشته

الدين عمر بن عبدالعزيز كه در جنگ قطوان بين سلطان سنجر  امام شهيد حسام
د و تاج االسالم احمدبن . ق به شهادت رسي ه 536پرستان در سال  سلجوقي و بت

اش  عبدالعزيز بن مازه برادرش ناظر بر اعمال اتمتكين حاكم بخارا و برادرزاده
صدرالصدور  –محمدبن عبدالعزيز ملقب به صدر جهان ممدوح سعدي شيرازي 

الدين محمودبن احمدبن  برهان –الدين عبدالعزيز عمربن عبدالعزيز  جهان برهان
امام  –ه الفتاوي مشهور به ذخيره البرهانيه عبدالعزيز صاحب كتاب ذخير

الدين محمودبن احمد معروف به صدر جهان شش هزار فقيه در كنف  برهان
ترين افراد  عمربن مسعود استاد عوفي از برجسته –كردند  حمايت او زندگي مي

. ق در بخارا راه  اند. بازماندگان اين خاندان تا اواخر قرن هفتم ه اين خاندان بوده
 رسم اجداد خود را در رعايت حال علماء و ترويج علم ادامه دادند.  و

درباره اين خاندان لباب االلباب محمد قزويني و حواشي چهار مقاله نظامي عروضي 
 مفيد است. 

: رجال اين طايفه از جمله رؤساي مذهبي بودند كه بر اثر اهميت آل خجند -4
فهان شدند. درگاه آنان مكان شهرتي كه بدست آوردند مصدر امور مختلف در اص

رجال دانشمند و شاعر گرديده بود، و رياست شافعيان اصفهان را برعهده داشتند. 
امام ابوبكر محمدبن ثابت الخفيدي فاضل و بليغ مشهور مرو از اين خاندان بود 

 الملك شهيد او را براي تدريس در نظاميه اصفهان بدان شهر كه خواجه نظام
عام  رسند. تا قتل خاندانش در آن شهر به شهرت مي ماند نجا ميبرد و او در آ مي

. ق افراد اين خاندان به روش اجداد خود به  ه 633اصفهان بدست مغول در سال 
 فعاليت ادامه دادند. 
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: اين خاندان رياست حنفيان شهر اصفهان را بعهده داشتند. آل صاعد اصفهان -5
هاي معروف علمي آن  بور كه از خانداناصل آن از نيشابور بود. از صاعديان نيشا

اند. از بزرگان اين خاندان كه مورد مدح شعراي  اند، منشعب شده سامان بوده
اند، عبارتند از:  الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهاني قرار گرفته بزرگي مانند جمال

الدين و  الدين و خواجه قوام الدين صاعدبن مسعود و خواجه ركن خواجه جمال
الدين ابوالعال. فعاليت اين خاندان  صدرالدين بن قوام الدين و خواجه نظامخواجه 

 . ق ادامه داشت.  ه 633عام اصفهان در سال  تا قتل
هاي مشهور عراق بود. مؤسس اين  : از خاندانالدين وراميني خاندان رضي -6

الدين ابوسعد وراميني از مردان ثروتمند و مشهور بود. وي در  خاندان رضي
هاي بسيار كرده و بهمين سبب معمار الحرمين لقب يافته بود. پسران  آبادي حرمين

ها و ايجاد مدارس و مساجد و موقافات  و نوادگان او نيز بسبب رياست و آباداني
سعد وراميني منصب  فخرالدين بن احمدبن ابيها  آن شهرت بسيار داشتند. از ميان

 دار بوده است.  را عهدهوزارت طغرل بن ارسالن آخرين پادشاه سلجوقي 
از مداحان اين خاندان قوامي رازي شاعر مشهور است. لباب االلباب عوفي و تاريخ 

 باشند.  بيهقي در مورد اين خاندان از منابع دسته اول مي
: نخستين خاندان مشهور ايراني كه در قسمت بزرگي از دوره خاندان جويني -7

ه است، خاندان بهاءالدين محمد ايلخانان در حل و عقد امور كشور مؤثر بود
الدين بديع كاتب  جويني صاحب ديوان است. دائي بهاءالدين محمد بنام منتجب

جويني صاحب عتَبه الكَتَبه دبيري سلطان سنجر سلجوقي را برعهده داشت. پدر 
الدين محمدبن محمدصاحب ديوان استيفاي سلطان محمد  بهاءالدين شمس

الدين مينكبرني بود. بهاءالدين بعد از زوال  لخوارزمشاه و پسرش سلطان جال
شدند، درآمد.  دولت خوارزمشاهي در خدمت حاكمان مغول كه مأمور ايران مي

. ق در عهد حكومت جنتمور صاحب ديواني خراسان  ه 631نخستين بار در سال 
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و مازندران را يافت و چندي بعد جنتمور او را همراه گوگوز برسالت نزد 
فرستاد. خان مغول بهاءالدين محمد را مورد اكرام و انعام قرار داد و قاآن  اگتاي

صاحب ديواني ممالك را بدو ارزاني داشت. از اين پس بهاءالدين همواره در 
خدمت حاكمان مغولي باحترام و اعتبار با مرتبه صاحب ديواني ممالك تابع مغول 

درگذشت. دو پسر . ق در اصفهان  ه 651برد. وي در سال  در ايران بسر مي
الدين صاحب ديوان و عطاملك صاحب كتاب جهانگشا بعد از  معروف او شمس

تا سال  661الدين از سال  شمس تر بزرگ پدر بمراتب عالي سياسي رسيدند. برادر
سلطان احمد تكودار بوزارت و  –آباقا  –كه شهيد شد. در عهد هوالكوخان  683

يران و روم و قسمتي از هند و شام اشتغال حل و عقد ممالك تابع ايلخانان يعني ا
الدين دومين شخص كشور پهناور وي  . ق شمس ه 680-663داشت. در عهد آباقا 

هاي مملكت  شد. وي از قدرت و نفوذ خويش براي ترميم خرابي محسوب مي
. ق ماه شعبان در نزديكي اهر بدستور  ه 683الدين در سال  كرد. شمس استفاده مي

اش  نواده –مسعود و اتابك  –اهللا  فرج –يد شد. چهار پسرش يحيي خان شه ارغون
.  ه 688اش منصوربن عطاملك را در سال  علي پسر خواجه بهاءالدين و برادرزاده

به شهادت رساندند. عطاملك جويني به  685ق و خواجه هارون را در سال 
از عهد  حكومت عراق منصوب شد وي طوري عراق را آبادان كرد كه حتي آبادتر

 وفات نمود.  681عباسيان بود. عطاملك در سال 
به فضال و شعرا ها  آن هاي شايان اين خاندان پناهگاه علماء و دانشمندان بود. كمك

باعث رونق دوباره علم در ايران شد. بدون شك دانشمندپروري اين خاندان يكي از 
هاي  دين محمد مرثيهال ترين گرايش مغول به اسالم بود. بعد از شهادت شمس اساسي

اين خاندان با گردآوري فضال و دانشمندان باعث پيوند سوزناك در سوگش سروده شد. 
در قرن هشتم خود را نشان ها  آن بين دانشمندان قبل و بعد از مغول شدند. آثار فعاليت

 داد. 
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 اسامي حاكمان مغول در ايران با ايلخانان 
 663-651 هوالكوخان نوه چنگيز -1
 . ق  ه 680-663 ن آباقاخا -2
 . ق  ه 683-681 سلطان احمد تگودار -3
 . ق  ه 690-683 خان ارغون -4
 . ق  ه 694-690 گيخاتو -5
 . ق  ه 694 بايدو -6
 . ق  ه 703-694 خان بن ارغون  غازان -7
 . ق ه 716-703 الجايتو خدابنده بن ارغون -8
 . ق  ه 736-716 ابوسعيد بهادرخان بن اولجايتو -9

 چند ماه  736 وكابن تولوي بن وبن ارت ارپاگاون -10
 چند ماه  736 بن بايدو خان بن علي موسي -11
 . ق ه 739-737 محمدخان بن منگوتيموربن هوالكو -12
 . ق  ه 740-739 ساتي بيك دختر اولجايتو -13
 . ق ه 741-739 بن گيخاتو تيموربن آالفرنگ جهان شاه -14
 . ق  ه 745-741 خان بن يشموت بن هوالكو سليمان -15
 . ق ه 753-736 ورخانطغاتيم -16
 . ق ه 756-744 انوشيروان عادل  -17

بعد از مرگ ابوسعيد بهادرخان ممالك ايلخاني به قطعات كوچك تجزيه شد كه بنام 
دوران ملوك الطوايفي در ايران مشهور است. اين دوران شصت ساله در هجوم تيمور 

سياسي و اقتدار هاي محلي اهميت  لنگي به ايران خاتمه يافت. هيچكدام از حكومت
اند. دوران ملوك الطوايفي به علت تربيت اهل علم و ادب از  ملكي مهمي بهم نرسانده

 شهرت برخوردار است و بزرگاني همچون حافظ را پرورانده است. 
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 . ق  ه 8و  7دانشمندان مشهور قرون 
كن مغول تمام نواحي شرق و مركزي و قسمت بزرگي از نواحي غرب و  سيل بنيان

عام ديده بر جاي  اي غارت زده و قتل ه غرب ايران را با خاك يكسان كرد. تنها تود شمال
 دانند:  ماند. همه بهترين راه نشان دادن ميزان خسارت يورش مغول را با بيان جمله زير مي

شهرها ويران و مردمان چه  –مدارس  –آمدند، كشتند، سوختند، بردند. مساجد 
د. از آن همه مدرسه و كتابخانه و مراكز تعليم و تعلم و عام شدن كوچك و چه بزرگ قتل

 مواطن علم و ادب چيزي بر جاي نماند. هيچگاه اين خسارت جبران نشد. 
هاي بزرگ ايراني كه مروجين علم و ادب بودند نابود شدند. فقر و پريشاني  خاندان

از مردم  انگيزي بوجود آمد كه هر گونه ذوقي را براي كارهاي علمي و هنري وحشت
كشي و خودفروشي بهترين وسيله ترقي شد، علم و علماء در مقام پستي  گرفت، دستمال

 –هرات  –بلخ  –مرو  –خوارزم  –سمرقند  –قرار گرفتند. مراكز علم مانند بخارا 
 ها و مدارس و مراكز فرهنگي طوس و... بطور كلي نابود شدند. كليه كتابخانه –نيشابور 

 ثر علماء يا كشته شدند يا به مغولستان فرستاده شدند. نابود شده اكها  آن
آشامان مغول فرار كنند و مشعل علم  عده بسيار كمي از علماء توانستند از چنگال خون

را همچنان فروزان نگه دارند. فساد لجام گسيخته ملت ايران را حاصل گشت، و اخالق و 
 پرستي رواج يافت.  تانسانيت و اسالميت به مسخ كشيده شد. آداب و رسوم ب

گان  شده عده كمي از بزرگان قرن هفت و اوايل قرن هشت در ايران همان تربيت
نيز علماي قرن هشتم را تربيت كردند. اما ها  آن دوران خوارزمشاهي هستند و شاگردان

ها  آن ارزشي علم و علماء تعداد همچنان كه گفته شد در اثر قتل و غارت و تبعيد و بي
وران قبل از مغول بسيار كم است. با توجه به اينكه بر اثر از بين رفتن مراكز نسبت به د

علمي بسياري از آثار علمي نيز از بين رفت. مسلماً صدها بل هزارها دانشمند وجود 
در دست نيست. همچنان كه در تسخير شهرها ها  آن اند كه هيچ نام و نشاني از داشته

 به مغولستان فرستاده شدند. ها  آن ند توسطتوسط مغول آمده است هزاران دانشم
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اي است كه اگر روي آن دقت شود ميزان خسارت وارد شده به مراكز علمي  اين مسئله
شود حدس زد. اشتباه كساني كه دوران قبل از مغول  آموختگان و دانشجويان را مي دانش

مي و دانند در همين عدم توجه به سرنوشت مراكز عل را دوران كسادي علم مي
باشد. دانشمنداني كه توانستند از چنگال مغول بگريزند تنها نام  ميها  آن يافتگان تربيت

اي از زندگيشان كه در خاطرشان مانده بود را به قلم  تعدادي از بزرگان همراه با خالصه
اند. اين آثار نيز هنوز بررسي كامل نشده است و تنها به مشهورترين دانشمندان  آورده

 ه است. بنابراين، اين موضوعي است كه بايد روي آن كار كرد. قناعت شد
اي ويرانگر وجود نداشته است و آثار علمي اندك آن دوره  بعد از مغول چون حمله

ها با توجه به آن آثار دوره مغول را  تقريباً دست نخورده باقي مانده است. بعضي
ند و اين موضوع حقيقت ندارد. ا دوران شكوفايي علم دانستهآن را  بزرگنمايي كرده حتي

شناسيم كه ارزش علمي بااليي داشته باشد بلكه با  ما در دوران مغول هيچ اثري را نمي
هاي قبل از دوران مغول  خالصه شده كتابها  آن تأليفاتي روبرو هستيم كه اكثريت

دستور  اي كه در مراغه به اند رصدخانه نگاران هم اذعان كرده باشد، همچنان كه تاريخ مي
بيني بوده است و هيچگونه ارزش علمي نداشته  هوالكوخان ساخته شد تنها براي طالع

 است. 
هايي كه امروز در دست است بخوبي نمايانگر عصر انحطاط  تعداد بزرگان و كتاب

مغول است. در قرن هفت در اثر توجه اتابكان فارس و خاندان جوييني تعدادي از 
در اواخر قرن هفت و ها  آن جات يافتند. بعد از زوال قدرتدانشمندان از خطر نابودي ن

اوايل قرن هشت تعداد علماء نيز روبه كاستي گذاشت. با مسلمان شدن ايلخانان و اجراي 
هاي محلي  قوانين اسالم در اواخر دوران مغول تدريجاً علمايي تربيت شدند و حكومت

د مكان گرم علم و دانش گرديدند. كه بعد از نابودي حكومت مغول در ايران بوجود آمدن
كنم كه هنوز هم ايران نتوانسته است از لحاظ كيفيت علمي به سطح  باز هم تأكيد مي
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هاي تأليف شده فعلي و آن زمان بهترين شاهد  دوران قبل از مغول برسد. بررسي كتاب
 اين مدعاست. 

و كتاب خان صاحب د : از معاصران ارغون. ق ه 686قاضي ناصرالدين بيضاوي  -1
معروف انوار التنزيل يا تفسير بيضاوي به عربي و نظام التواريخ از ابتداي خلقت تا 

ين مدافعان تر بزرگ زمان نگارش كتاب مزبور. قاضي بيضاوي شيرازي يكي از
 كرد.  اش پاسداري مي اسالم بود كه با قدرت قلم و بيان بشدت از عقيده

پزشك  . ق: ه 710زي م ن محمودبن ضياءالدين مسعود شيرايدال قطب -2
نويسنده و محقق از  –منجم  –. ق رياضيدان  ه 658تا  684بيمارستان شيراز از 

 آثار اوست: 
 نهاية االدراك في دراية االفالك -2(دايره المتعارف علمي) الدجاج  درة التاج لعزة -1

 اجةفي بيان الح رسالة -5اختيارات مظفري  -4تحفه الشاهي در حساب  -3در رياضي 

 الي الطب و آداب االطباء و وصاياهم. 
ابوالمفاخر عبدالمؤمن بن يوسف بن فاخر از  . ق: ه 693-613الدين ارموي  صفي -3

ها  آن ها بود. بعد از دانان و رياضيون قرن هفتم در خدمت جويني مشاهير موسيقي
دچار تنگدستي شد و عاقبت بخاطر قرض به زندان افتاده در آنجا درگذشت. از 

 ار اوست: آث

االدوار  -3 الرسالة الشرقية في النسب التأليفية كتاب موسيقي يا -2ايقاع در موسيقي  -1
 در موسيقي. 

الدين محمدبن قاسم خوارزمي بخاري از رياضيدانان  علي شاه شمس عالء منجم: -4
 . ق از آثار اوست:  و منجمان قرن هفتم ه

 زيج عمده هر سه كتاب در نجوم.  -3اشجار و اثمار  -2احكام االعوام در نجوم  -1
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بن محمدحسين قمي نيشابوري از علماي قرن هفتم  الدين حسن : نظامنظام اعراج -5
فقيه و اديب  –مفسر منجم  –الدين شيرازي وي رياضيدان  و هشتم معاصر قطب

 ماهري بود. از تأليفات اوست: 
تفسير  -3قايق شرح زيج ايلخاني بنام كشف الح -2شرح مختصر مجسطي بيروني  -1

 شرح توضيح زيج التذكر نصير طوسي.  -4التحرير نصير طوسي 
 -1طبيب آثار او:  –. ق رياضيدان  ه 745: محمودبن محمدبن عمر م چغميني -6

 قانونچه در ده مقاله در پزشكي.  -2درهيئت  الملخص
ين تر بزرگ الحزم قرشي بن ابي : عالءالدين ابوالحسن علي687ابن نفيس قرشي م  -7

اصول فقه نيز استاد بود و  –جدل  –ادب  –زشك زمان خود. بعالوه در حديث پ
مجلد است كه از مهمترين  80دارد. كتاب معروف او شامل ها  آن تأليفاتي درباره

كتب طبي وي است در اين كتاب به گردش كوچك خون اشاره شده است. 
ه در سال متعلم و پزشك معروف اسپانيولي ك Miguel Servetميگول سروتو 

در رساله خود كلمه به كلمه آورده آن را  بدستور پاب در آتش سوزانده شد 1553
شرحي مختصر از قانون ابن سينا بنام موجز  –است. شرحي بر قانون ابن سينا 

 معالجات، از ديگر آثار اوست.  –اغذيه  –ادويه  –القانون در چهار فن امراض 
. ق از  بيب قرن هشتم و اوايل قرن نهم هبن اسمعيل خويي: ط : يوسفابن الكبير -8

 آثار او: مااليسمع الطبيب در باب داروهاي مفرد و مركب. 
الدين ابوالفضائل معروف به عبدالقادر  : كمال. ق ه 834-754عبدالقادر مراغي  -9

 -3مقاصدااللحان  -2كتاب الموسيقي  -1دان از آثار اوست:  مراغي موسيقي
 شرح ادوار ارموي.  -6كنزالحان  -5به فارسي جامع الحان  -4زيداالدوار 

بن حسين انصاري معروف به حاجي زين العطار طبيب  : عليحاجي زين العطار -10
. ق  ه 770و داراي كتاب اختيارات بديعي در ادويه مفرد و مركب بفارسي در سال 

 بنام شاهزاده خانم بديع الجمال. 
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محمود قزويني معروف به  : زكريابن محمدبن. ق ه 682-600زكرياي قزويني  -11
زكرياي قزويني شاگرد امام اثيرالدين ابهري فيلسوف بزرگ (شاگرد امام فخر 

اد، باشد بنام آثار البالد و اخبار العب ها مي رازي) صاحب يكي از باارزشترين كتاب
عارفي است بزرگ درباره عالم و موجودات و اين كتاب در حقيقت دايره الم

حيوان و ساير علوم  –انسان  –احجار  –معدن  –ر آن مخلوقات و بالد و آثا
طبيعي، اين كتاب متضمن كليه اطالعات قدما در طبيعيات و تاريخ طبيعي است و 

 باشد.  ها درباره آثار دوره اسالمي ايران مي يكي از باارزشترين كتاب
. ق كه از دست مغول به  : از مؤرخان بزرگ قرن هفت همنهاج سراج جوزجاني -12

. ق كتاب طبقات ناصري را  ه 658و  657هاي  گريخت وي در بين سالهند 
آيد و  تأليف كرد. اين كتاب از امهات كتب تاريخ در تاريخ هند و مغول بشمار مي

 هاي مردم افغانستان در مقابل مغول در آن آمده است.  شرح مقاومت
: صاحب كتاب باارزش جهانگشاي كه از . ق ه 681-623عطامك جويني  -13

باشد. كتاب  ترين منابع در تاريخ مغول و خوارزمشاهي و اسماعيليان مي يلاص

 باشد.  مي تسلية االخوانديگرش 

بكر بن احمد بن نصر مستوفي قزويني  بن ابي : حمداهللاحمداهللا مستوفي قزويني -14
 . ق است وي داراي سه كتاب مهم است:  از مؤرخان بزرگ قرن هشتم ه

 . ق.  ه 730از خلقت تا سال تاريخ گزيده: وقايع تاريخي  -1
تاريخ ايران و اديان ايران  –عجائب عالم  –علم هيئت  –: در جغرافيا القلوب نزهة -2

 . ق.  ه 740تأليف شده در سال 
هزار بيت آن راجع به تاريخ  25هزار بيت از آن جمله  75ظفرنامه: مشتمل بر  -3

. ق  ه 735ب در سال هزار بيت درباره تاريخ اسالم تا زمان تأليف كتا 30 –عرب 
 هزار بيت در تاريخ سالطين ايران.  20باشد.  كه شامل تاريخ مغول نيز مي



 185  فصل هفتم: دوران شوم مغول

 ذ

. ق از آثار مهم او كتاب  : از مؤرخان قرن هشتم هاهللا شيرازي عبداهللا بن فضل -15

باشد. اين كتاب در  معروف به تاريخ وصاف مي ية األمصار وتزجية األعصارتجز
.  ه 655ويني است كه وقايع تاريخي را از سال حقيقت ذيل تاريخ جهانگشاي ج

ق كه تاريخ جهانگشا در آن سال به مطالب خاتمه داده است پيگيري كرده تا سال 
 . ق به تحرير كشيده است.  ه 728

: از مشاهير و  عوفي: سديدالدين (يا نورالدين) محمدبن عوفي بخاري -16
وي از اعقاب حضرت  . ق ه 7و اوايل قرن  6نويسندگان ايراني اواخر قرن 

باشد. در بخارا  مي -رضوان اهللا عنهم-عبدالرحمن بن عوف يكي از عشره مبشره 
الدين عمربن مسعود و امام  متولد شد. در خدمت امام برهان االسالم تاج

الدين مسعودبن محمد از ائمه آل برهان تحصيل كرد. در اوان حمله مغول به  ركن
 سند رفت از آثار اوست: 

 -3بفارسي  ترجمه الفرج بعد الشدة -2گوي  رسيب االلباب در احوال شاعران پالبا -1
 جوامع الحكايات و لوامع الروايات. 

الدين محمدبن حسن مرقي  خواجه افضل . ق: ه 644الدين كاشاني وفات  افضل -17
كاشاني معروف به بابا افضل از مشاهير حكما و شاعران و نويسندگان برخي از 

 د از: آثار او عبارتن
رساله  -4ساز و پيرايه شاهان پرمايه  -3منفعت علم و آگاهي  -2مدارج الكمال  -1

 -9مختصري در حال نفس  -8ينبوع الحياه  -7نامه  جاودان -6نامه  عرض -5تفاضه 
 اشعار و....  -10منهاج مبين در منطق 

م عبداهللا الدين ابوالقاس : جمال. ق ه 7و  8ابوالقاسم كاشاني مؤلف و مؤرخ قرن  -18
بن محمد كاشاني مؤلف واقعي جامع التواريخ، وقتي خواجه رشيد جامع  بن علي

آن  يي از التواريخ را بنام خود كرد. كاشاني دست به تغييراتي در آن زد و خالصه
در روز يكشنبه پنجم شوال سال  :گويد كاشاني ميالتواريخ تأليف كرد.  ةزبدبنام را 
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جامع التواريخ مرا برد و به دست جهودان سپرد، . ق رشيدالدين كتاب  ه 703
تومان پاداش گرفت و از  50با تغييراتي به اولجايتو عرضه داشت، آن را  سپس

الدين پزشك  رسيد. خواجه رشيد تومان ديگر نيز به او مي 20اين بابت سالي 
خان و اولجايتو و ابوسعيدبهادر  يهودي كه ظاهراً مسلمان شد، وي وزارت غازان

دهند آثار  ا به عهده داشت. مستشرقيني مانند بلوشه نيز حق را به كاشاني مير
 كاشاني: 

نفايس االطاليب درباره رايس الجواهر وع -3تاريخ اولجايتو  -2 التواريخ ةزبد -1

 ها.  شناخت احجار و امالح و خوشبويه
بن محمدبن يعقوب هروي متخلص به سيفي  سيف . ق: ه 681سيفي هروي م  -19

 نامه هرات او معروف است.  منجم و رياضيدان بود تاريخ –اديب  هروي
: فارغ التحصيل هندوشاه: هندوشاه بن سنجر بن عبداهللا صاحبي نخجواني -20

 724مدرسه مستنصريه بغداد مؤلف كتاب بسيار ارزشمند تجارت السلف در سال 
 . ق در تاريخ خلفا و وزراء اسالم تا انقراض خالفت عباسي.  ه

الفضل محمدبن  الدين ابي : سيد ابوسليمان فخرالدين داودبن تاجكتيفخر بنا -21

روضة اولي . ق صاحب كتاب  ه 8و  7محمدبن داود البناكتي مؤلف و شاعر قرن 

يخ بناكتي شامل تاريخ عالم از مشهور به تار الباب في معرفة التواريخ و االنساب
 . ق.  ه 717ت تا خلق

بكر الشبانكاري شاعر و مؤرخ  بن ابي حسين بن محمدبن : محمدبن عليشبانكاري -22
. ق صاحب كتاب معروف و مهم مجمع االنساب شامل  ه 697قرن هشتم متولد 

تاريخ عالم و دوران مغول و ايلخانان و ملوك فارسي و شبانكاره و هرموز تا سال 
 . ق.  ه 743

معروف به الدين محمد يزدي   بن جالل الدين علي  : موالنا معينالدين يزدي معين -23
 . ق داراي آثار فراواني است از جمله:  معلم از دانشمندان معروف قرن هشتم ه
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 766يا مواهب الهيه در شرح تاريخ آل مظفر (منبع درجه اول) تا سال   مواهب الهي -1
اثر عارف مشهور  اإليمانية وكشف الفضائح اليونانية رشف النصايحترجمه كتاب  -2. ق  ه

 757السرور در سال  نزهة -3بوحفص عمربن محمد سهروردي ن االدي اهل سنت شهاب
 شاه.  در تهنيت وصلت شاه شجاع با دختر امير سلطان

آور داراي ديوان شعر و كتابي بنام  : شاعر نام. ق ه 714-636همام تبريزي  -24
 نامه و آثار ديگري است.  صحبت

لدين حسين بن ا امير قمرالسادات سيد ركن به قول جامي: 718امير حسيني م  -25
عالم بن حسن حسيني غوري هراتي از پيروان مكتب عمر سهروردي از آثار 

 اوست: آثار منظوم. 
كنزالموز  -2و مجنون نظامي  ليليمثنوي است عرفاني بوزن منظومه زادالمسافرين  -1

 مثنوي عرفاني بر وزن مثنوي مولوي. 
 ديوان امير حسيني.  -5گنج  پنج -4نامه  سي -3

 لمستقيم. الصراط اروح االلواح و -2 االلواح نزهة -1ثر حسيني آثار ن

الدين   شيخ سعدالدين محمودبن امين . ق: ه 720-687شيخ محمود شبستري  -26
 -2گلشن راز  -1عبدالكريم بن يحيي شبستري تبريزي از آثار اوست: 

 . رب العالمين حق اليقين في معرفة -4ث المحققين ميرا -3نامه  سعادت
 دان و يكـي خـوان   ن و يكـي يكي بـي 

 

ــرآن    ــرع ق ــد اصــل و ف ــدين خــتم آم  ب
 

: امير ناصرالدين ابوالحسن خسروبن امير . ق ه 725-651امير خسرو دهلوي  -27
 كند.  الدين محمود دهلوي پدرش بر اثر هجوم مغول به هندوستان فرار مي سيف

 –بان فارسيشود. وي در چهار ز رود و مقيم آنجا مي به دهلي مي 684امير خسرو در 
ديوان امير  -1عربي و هندي استاد بوده است. آثار او هم منثور است هم منظوم:  –تركي 

جواهر خسروي هر سه كتاب  -3كتاب  8ثمانيه خسرويه شامل  -2گنج  5خسرو شامل 
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خزاين المفتوح معروف به تاريخ عاليي در تاريخ سلطان عالءالدين محمد  -4در نظم. 
 رسائل االعجاز يا اعجاز خسروي در ذكر قواعد انشاء.  -6يد افضل الفوا -5خلجي 

 فارسي در سه مجلد از اشعار اوست: 
 مائيم كـه از قبلـه بـه بـت روكـرديم     

 

ــرديم     ــو ك ــگ يكس ــام و نن ــه ن  ديباچ
 

ــت  ــه معرفتس ــي خزين ــه هم  دل را ك
 

ــرديم     ــو ك ــگ يكس ــام و نن ــه ن  بازيچ
 

احمدبن احمد بيابانكي  الدولةالءعالدين  : شيخ ابوالمكارم ركنسمناني الدولةعالء -28
شاگرد عبدالرحمن اسفراين و استاد خواجوي  763از عرفاي بزرگ متوفاي 

 كرماني. 
سمناني در تصوف به روش اهل سنت بود وي معتقد به اعتدال و متوجه باجراء 
احكام دين و انطباق اصول تصوف با آن و در اين راه سختگير بود. مخالف سرسخت 

عربي بود و چنين اعتقادي را كفر و ضاللت  الدين ابي ا بخصوص محيه وحدت وجودي
كنند.  شمرد. وي معتقد بود كه حتي دهريون نيز از اين كفر و ضاللت خودداري مي مي

ات االنس از آوري شده است. جامي در نفح ني جمعديوان شعر او توسط خواجوي كرما
 كند.  اين بزرگوار ياد مي

منجم  –لدين ابوالمعطا محمودبن علي بن محمود اديب ا كمال كرماني: خواجوي -29
 . ق از آثار اوست:  رياضيدان قرن هشتم ه –

گل و نوروز  -4هماي و همايون  -3مثنوي در اوزان مختلف  6 -2ديوان قصايد  -1

 -10 رسالة البادية -9مفاتيح القلوب  -8گوهرنامه  -7نامه  كمال -6روضه االنوار  -5
 رساله مناظره شمسي و سحاب آن.  -11ي سبع المثان رسالة
. ق از  ه 771: خواجه نظام الدين عبيداهللا زاكاني قزويني متوفاي زاكاني عبيد -30

شاعران بزرگوار ايراني است وي مبتكرترين و نيرومندترين كسي است كه در نوع 
 -1خوريم. زاكاني دو نوع شعر سروده است.  انتقادي ادبيات فارسي بدو باز مي

ها و كردارها و  جويي و عيبگويي از انديشه مصايبه و هزل بقصد عيب اشعار
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 -2موش و گربه  -1اشعار جد از آثار او است:  -2گفتارهاي معاصر خود 
دلگشا  -6صد پند  -5اخالق االشراف  -4نامه  ريش -3نامه (هر دو منظوم)  عشاق

 تعريفات.  -7
 از اشعار اوست: 

ــوفيان ارزق  پــــوش  آه ازيــــن صــ
 

ــ  ــوش  ك ــش و ه ــل و دان ــد عق  ه ندارن
 

ــته  ــر بسـ ــوني كمـ  رقـــص را همچـ
 

ــه بگــوش   ــوت را همچــو ســفره حلق  ل
 

ــو  ــس زانــ ــيد در پــ ــي صــ  از پــ
 

ــاموش    ــه خــ ــو گربــ ــد چــ  مترصــ
 

ــكر ــوفيآن را  شـ ــتي صـ ــه نيسـ  كـ
 

ــي  ــيش م ــي ع ــاده م ــوش ران و ب ــن ن  ك
 

 –الدين حاجي محمد عصار تبريزي اديب  : موالنا شيخ شمسعصار تبريزي -31
 . ق اثر مهم وي عشقنامه يا مهر و مشتري.  ه 8منجم قرن  رياضيدان و

ن يوسف طيب خوافي معروف به الدين احمدب   : موالنا جاللجالل طبيب -32
 . ق.  طبيب از شاعران و پزشكان و فقيهان معروف قرن هشتم ه جالل

: عموي جالل الدين الياس طيب خوافي شيرازي الدين محمودبن صاين نجم -33
 باشد.  . ق مي شيراز وي شاعر و طبيب مشهور قرن هشتم ه طبيب رئيس اتابكي

الدين ابوالقاسم جنيد بن  شيخ االسالم معين . ق: ه 791جنيد شيرازي متوفاي  -34
از علماء و وعاظ  -رضي اهللا عنه-محمود بن محمد عمري از نسل حضرت عمر 

 مشهور شيراز در قرن هشت هجري قمري. 
باشد كه در حال حاضر بنام مزار  عن زوار المزار ميمهمترين اثر او كتاب شيداالوزار 

تن از بزرگان شيراز تا  315يا هزار و يك مزار موجود است در شرح حال مختصر 
ربعي و  –عدوي  –سعدي شيرازي، افراد اين خاندان در نسبت خود عناوين عمري 

 اند.  افزوده قرشي مي
 از آثار اوست:  : از شاعران قرن هشتم هجريعمادالدين عربشاه يزدي -35
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وزن ليلي و مجنون نظامي درباره عشق و كيفيت آن مقدمه  منظومه مونس العشاق بر
 نسبتاً مفصلي در حمد و ستايش خداوند و نعت رسول و صحابه دارد. 

هجري قمري ديوان او به تصحيح : شاعر قرن هفتم الدين محمد فرغاني سيف -36
 اوست در برابر مغوالن: اهللا صفا به چاپ رسيده است. از اشعار  ذبيح

ــذرد   ــز بگ ــما ني ــان ش ــر جه ــرگ ب ــم م  ه
 

 هـم رونــق زمــان شـما نيــز بگــذرد   
 

 وين بوم محنت از پـي آن تـا كنـد خـراب    
 

 بر دولـت آشـيان شـما نيـز بگـذرد      
 

 بـــا دختـــران نكبـــت ايـــام، ناگهـــان    
 

 بر باغ و بوسـتان شـما نيـز بگـذرد     
 

 چون داد، عالمان، بـه جـان در، وفـا نكـرد    
 

ــداد   ــذرد  بي ــز بگ ــما ني ــان ش  ظالم
 

 در مملكت چون غرش شيران گذشت و رفت
 

 اين عوعوي سگان شما نيـز بگـذرد   
 

ــتن    ــعود خويش ــالع مس ــه ط ــر ب  اي مفتخ
 

ــذرد    ــز بگ ــما ني ــران ش ــأثير اخت 49Fت

1 
 

 اين نوبـت از كسـان بشـما ناكسـان رسـيد     
 

 نوبــت زناكســان شــما نيــز بگــذرد  
 

ــان    ــر كس ــود از آن دگ ــيش از دو روز ب  ب
 

 از دو روز از آن شما نيز بگذردبعد  
 

ــيم     ــپر كن ــل، س ــان زتحم ــر جورت ــر تي  ب
 

 تا سـختي كمـان شـما نيـز بگـذرد      
 

 آبي است ايستاده در اين خانه، مـال و جـاه  
 

ــاروان شــما نيــز بگــذرد   ايــن آب ن
 

 اي تو رمه سـپرده بـه چوپـان گـرگ طبـع     
 

 اين گرگي شـبان شـما نيـز بگـذرد     
 

 م اوسـت پيل فنا، كه شـاه بقـا، مـات حكـ    
 

 هــم بــر پيادگــان شــما نيــز بگــذرد 
 

ــدتي   ــود، مـ ــران بـ ــت دگـ ــاغ دولـ  در بـ
 

 اين گل زگلستان شـما نيـز بگـذرد    
 

 اي دوستان، خوهم كه به نيكي دعاي سيفي
 

 يك روز بر زبـان شـما نيـز بگـذرد     
 

بكربن  والدين ابوعبداهللا محمدبن اب : ملك الشعرا رضي. ق ه 686امامي هروي م  -37
 شاعري در حد سعدي بوده است. ديوان شعرش مشهور است.  عثمان هروي وي

                                                           
 دانستند. اشاره به اينكه مغول خود را در حمايت آسمان آبي جاويد و دولت خود را پايدار مي -1
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: شيخ فخرالدين ابراهيم بن بزرجمهر بن عبدالقهار . ق ه 688-610عراقي  -38
 فراهاني معروف به عراقي از شاعران بزرگ ايران از آثار اوست: 

 گريزد.  لمعات عراقي از برابر تهاجم مغول به مصر مي -2ديوان شعر عراقي  -1
 مشــــكل ايــــام نگــــر در واقعــــه

 

ــو را  جامســت   عقــل، در آن جــام نگــرت
 

 ترسم كه ببوي در دانـه در دام شـوي  
 

ــر     ــين دام نگ ــه مب ــه دان ــت هم  اي دوس
 

 الدين محمد بلخي مولوي رومي وي از جالل . ق: ه 672-604مولوي  -39
ين شعراي عارف ايران است كه داراي آثار بسيار مهمي همچون مثنوي تر بزرگ

 باشد.  فيه مافيه و... مي –شمس  ديوان –معنوي 
بن عبداهللا بن  الدين مصلح : ابومحمد مشرف. ق ه 690-606سعدي شيرازي  -40

باشد. وي عالوه بر  ين شاعران ايران ميتر بزرگ مشرف السعدي الشيرازي از
گلستان و بوستان غزليات و قصايدي نيز دارد كه تمامي آثارش در كليات سعدي 

 آوري شده است.  جمع
: از شعراي عارف اصفهان كه در . ق ه 738اي اصفهاني متوفاي  حدي مراغهاو -41

 زيسته است. وي صاحب مثنوي جام جم است.  مراغه مي
: صاحب ديوان شعر و چند مثنوي و غزليات و قصايد، 779سلمان ساوجي م  -42

ها  آن همچنان كه در شرح حال دانشمندان اين فصل آمده است بسياري از
در ها  آن ان خوارزمشاهي هستند اما به سبب آنكه بيشتر عمرشدگان دور تربيت

 آمده است.ها  آن دوره مغول سپري شده است در اين فصل نام

 





 
 
 

 :فصل هشتم
50Fتيموريان

1 

 . ق) ه 771-911(

بعد از مرگ سلطان ابوسعيد بهادرخان ايلخاني ممالك ايلخاني بدست امراي بزرگ به 
هاي محلي متعددي  نقاط مختلف ايران حكومتقطعات چند مجزا گرديد، در نتيجه در 
ميالدي) بطول  1380تا  1320. ق ( ه 796تا  736بوجود آمد. اين دوران كه شصت سال 

ساله تيمور  5انجاميد، در تاريخ ايران به دوران ملوك الطوايفي مشهور است. در يورش 
كومتي مقتدر و با . ق) رسم ملوك الطوايفي برافتاد و ح ه 789-794گوركاني به ايران (

 ثبات در ايران بوجود آمد. 
هاي ملوك الطوايفي ايران تنها سربداران شيعه مذهب بودند و شيخ  در ميان حكومت

حسن جوري رئيس سربداران (شاخه شيخيان) تنها شخصي بود كه تعصب شديد مذهبي 
حسن كرد. در جنگي كه بين شيخ  گري وادار مي داشت. وي مردم را با زور به شيعه

گيرد شيخ حسن جوري كشته  جوري با معزالدين حسين حاكم آل كرت هرات درمي
. ق) اهل سنت بود و  ه 758-748ميالدي ( 1357تا  1348شود. حكومت سربداران از  مي

اند مشخص گرديده است. ساير  هايي كه با ذكر تاريخ ضرب شده اين نكته از روي سكه
بر جاي مانده است همگي ها  آن هايي كه از ر سكههاي ملوك الطوايفي ايران بناب حكومت

 اند.  اهل سنت بوده

                                                           
 -3نامه، ايرج افشار سيستاني  سيستان -2الدين يزدي  ظفرنامه، شرف -1: منابع مورد استفاده  -1

 -5شاو  –تاريخ امپراطوري عثماني، استانفورد جي  -4كهكيلويه و بويراحمد، نور محمد مجيدي 
تاريخ ادبيات  -8تاريخ ايران آشتياني  -7كوب  تاريخ ايران زرين -6تاريخ ايران سرپرسي سايكس 

 مطلع السعدين سمرقندي و ... . -10ايران كمبريج  -9اهللا صفا  در ايران ذبيع
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هاي او به ايران فجايعي را  تيمور گورگاني در سه مرحله ايران را تصرف كرد. يورش
توان مشابه آن را يافت اهالي شهرهاي بسياري  پديد آورد، كه تنها در يورش مغول مي

 –اصفهان  –هرات  –نخجوان  –رآباد است –بست  –عام شدند از جمله سيستان  قتل
و بسياري ديگر از شهرهاي ايران به  –شيراز  –بغداد  –بروجرد  –آباد  خرم –خوارزم 

همين سرنوشت دچار شدند. همچنين در لشكركشي تيمور به هندوستان و عثماني 
 گانه لنگي به ايران را هاي سه خسارات شديد مالي و جاني به مسلمين وارد آمد. يورش

.  ه 790-788يورش اول يا يورش سه ساله  -1اند:  بندي كرده مؤرخان به قرار ذيل تقسيم
يورش سوم يا يورش هفت ساله  -3) 794-789يورش دوم يا يورش پنج ساله ( -2ق 

. ق در يورش هفت ساله تمامي ايران به تصرف تيمور درآمد و دوران  ه 802-807
. ق جان  ه 807شعبان  17. ق طول كشيد. لنگي در  ه 911تا  807تيموريان در ايران از 

 سپرد. مملكت وسيع او بين بازماندگانش تقسيم شد. تيمور چهار پسر به شرح زير داشت: 

، وي در اوايل اميري تيمور در سمرقند مرد و از او الدين جهانگير اميرزاده غياث -1
و در يورش دو پسر ماند، يكي سلطان محمد كه سمت وليعهدي تيمور را داشت 

. ق فوت كرد. ديگري پيرمحمد كه حكومت غزنه و  ه 805دوم تيمور در شعبان 
. ق بدست يكي از  ه 807هند و وليعهدي تيمور به او مفوض بود كه در سال 

 امراي خود بقتل رسيد. 

اميرزاده معزالدين عمر شيخ حكمران فارس، اين پسر هم در حيات پدر در حوالي  -2
 بغداد كشته شد. 

الدين ميرانشاه حكمران آذربايجان و عراق و الجزيره كه در اواخر  يرزاده جاللام -3
بدست قرايوسف حاكم  810كار تيمور دچار پريشاني مغز شد. وي در سال 

 ها كشته شد.  قراقويولون
الدين شاهرخ: مشهورترين و بهترين پسران تيمور بود كه بعد از  اميرزاده معين -4

شت توانست بر اكثر نقاط ممالك وسيع پدرش مرگ پدر با شايستگي كه دا
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مستولي شود. دربار شاهرخ در نتيجه كفايت و عقل و كارداني اين اميرزاده 
پروري شاهرخ و جانشينانش دوران درخشان  ها دوام كرد و به علت علم مدت

ديگري در تاريخ تمدن اسالمي ايران بوجود آمد. حكومت فرزندان تيمور در 
. ق با مرگ  ه 911هجري قمري به طول انجاميد. در سال  911ايران تا سال 

 سلطان حسين بن بايقرا ايران تدريجاً به تصرف صفويه درآمد. 
قويونلو بترتيب مدتي در ايران كر و  در دوران اواخر تيموري تركمانان قراقويونلو و آق

 بسيار كوتاه بود. ها  آن فري كردند ولي مدت حكومت
اسامي خلفاي ها  آن هاي ت دوازده امامي بودند. بر روي سكهقراقويونلوها اهل سن

ها  آن قويونلوها شافعي مذهب بودند كه توسط صفويه حكومت شود. آق راشدين ديده مي
يار بكريه قويونلوها كتاب د قويونلوها و آقبرانداخته شد. از مهمترين منابع درباره قرا

باشد وي در  . ق و هم عصر جامي مي ه 886باشد ابوبكر متوفاي  الطهراني الصفهاني مي
 گري داشت.   دربار هر دو قبيله سمت منشي

 القاب و اسامي امراي تيموري و زمان هر يك 

 . ق ه 807-771 اميرصاحبقران تيمور -1

 . ق ه 812-807 بن ميرانشاه بن تيمور ميرزاخليل سلطان -2

 . ق  ه 850-807 بن تيمور ميرزا شاهرخ -3

 . ق ه 853-850 اهرخميرزا الغ بيك بن ش -4

 . ق  ه 854-853 بن الغ بيك ميرزا عبداللطيف -5

 . ق ه 854-854 بن ابراهيم بن شاهرخ ميرزاعبداهللا -6

 . ق  ه 861-852 ميرزا بابر بن ميرزا بايسنقر بن شاهرخ -7

 . ق  ه 873-855 ابوسعيدبن سلطان محمدبن ميرانشاه -8

 . ق  ه 899-873 سلطان احمدبن ابوسعيد -9
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 . ق  ه 900-899 حمود بن ابوسعيدسلطان م -10

 . ق  ه 911-875 سلطان حسين بن بايقرا -11

 . ق)  ه 911تا  807علم و هنر در دوران تيموري (
اند. اين  دهندگان علم بوده سالطين تيموري بغير از تيمور همگي از بهترين گسترش

اسالمي  دوران كه بيش از يك قرن بطور انجاميد، دومين عصر طاليي در تاريخ تمدن
ايران است. از آنجا كه تيموريان با تمدن اسالمي و ايراني تربيت شده و به ذوقيات آندو 

ديگر ايراني ها  آن كردند، در عمل بودند، با آنكه در ظاهر ادعاي مغول بودن مي  خو گرفته
كردند. در اين راه بعضي از سالطين  شمردند و ترويج مي بزرگ ميآن را  شده بودند و

هاي خانگي  ي مانند شاهرخ و سلطان حسين بايسنقر حتي راه مبالغه پيمودند. جنگتيمور
ها و ويران كردن شهرها و برانداختن مراكز علم و  در دوران تيموريان نه بكشتار گروه

اندوزي در اين دوران به تعطيلي گراييد  انجاميد و نه اينكه علم و علم امثال اين امور مي
نر و ادب توسط شاهان و شاهزادگان تيموري امريست كه گويي بلكه توجه به علم و ه

هاي پيشين قبل از مغول مسلمانان  جزو فطرت و خوي طبيعي آنان بود. همانند حكومت
شد و نه اينكه كساني كه  ها هم نه شهري ويران مي در ايران، چرا كه در تغيير حكومت

اي  كردند. گويي سابقه وجهي ميت گرفتند نسبت به علم و علماء كم قدرت را در دست مي
 موجود بوده است. ها  آن دوستي نيز در فطرت همه همانند مسابقه قدرت در امر علم

اصفهان و تبريز  –هرات  –شاهان و شاهزادگان تيموري در چار شهر بزرگ سمرقند 
يي شاعر و نويسنده و دانشمند  براي خود دربار شاهي ترتيب داده بودند، هر كدام عده

داشتند،  ها گرامي مي را با انواع انعامها  آن وم مختلف در ميان حواشي خود داشتند وعل
انگيز است.  بطوري كه تعداد اهل علم و ادب و كثرت آثار آنان در دوره گوركانيان تعجب

اسامي بزرگان اين دوره در حبيب السير جلد چهارم و در روضه الصفا مير خواند و 
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مجالس النفايس امير عليشير نوايي آمده است. تنها تعداد شعراي  تذكره الشعرا دولتشاه و
 مذكور در حبيب السير و روضه الصفا بيش از دويست نفر است. 

جو، بخشنده، دوستدار علم و ادب، حامي عالمان  شاهرخ كه مردي ديندار، عادل، صلح
و شاعر و  اي فاتح و كامياب و اديبان و خواهان آبادي بود، در همان حال فرمانده

خوشنويس و هنردوست بود. او هرات را كه مقر حكومت و سلطنتش بود، بصورت 
محل اجتماع عالمان و اديبان و آن را  مركزي فعال براي ادبيات و علوم و هنر درآورد، و

شاعران و خطاطان و نقاشان ساخت تأليف كتب را تشويق كرد و وضعي بوجود آورد كه 
ماند. شاهرخ از عوامل اصلي رونق علم و ادب در عهد تيمور  ها بعد از او باقي تا مدت

هاي پدرش و  بود. و جانشينانش راهش را ادامه دادند. همچنين شاهرخ ترميم خرابي
يي تمام پيگيري كرد. در شهر  ها را با عالقه تجديد آباداني شهرها و ايجاد مدارس و خانقاه

تولي د برپا گرديد شهر مرو كه بدستور يزد به امر او مقدار كثيري عمارت و بقاع جدي
به دستور شاهرخ از نو ساخته شد و سدي  812در سال  پسر چنگيزخان ويران شده بود،

بر روي رودخانه مرغاب براي تأمين آب مورد احتياج آن شهر بسته شد. در شهرها 
مساجد جامع و مدارس و خانات خير ساخته شد. زوجه شاهرخ بنام گوهرشاد در شهر 

رات مسجد جامع و مدرسه و خانقاه ساخت. وي در شهر مشهد مسجد گوهرشاد را ه
رود. همچنين  . ق بشمار مي كاري قرن نهم ه ساخت كه از بدايع هنر معماري و كاشي

. ق كليه قوانين چنگيزي ملغي اعالم شد و قوانين اسالم  ه 815بدستور شاهرخ در سال 
يورش مغول در ايران بوجود آمد. از پسران  جاي آن را گرفت. و دقيقاً وضع قبل از

الدين بايسنقر و ميرزا الغ بيك از همه بيشتر در پيشرفت علم و هنر  شاهرخ ميرزا غياث
الدين بايسنقر حاكم خراسان شاعر و خوشنويس ماهر بود كه اقسام  كوشيدند. ميرزا غياث

ل و هنر بود. به نوشت، محفل او در هرات مجمع ارباب فض خط را بدرجه استادي مي
يي نويسنده و نقاش صحاف در دستگاه او وجود  سبب عالقه خاص به نسخ نفيس عده

اش را به نفايس آثار مزين سازند. از همين جمله است نسخه شاهنامه  داشتند تا كتابخانه
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معروف به بايسنقري كه از جمله آثار هنري بسيار ارزنده ايراني است. اين امير در سال 
سالگي درگذشت. از سراسر ايران و توران دانشمندان و هنرمندان  37ق در سن .  ه 837

كرد. و آنانرا گرامي  با فروتني برخورد ميها  آن بدرگاه او رفته و وي در آنجا با همه
 داشت.  مي

ميرزا الغ بيك كه حكومت ماوراءالنهر داشت در سمرقند مستقر بود، مانند پدر و برادر 
. ق وي حاكم ماوراءالنهر شده  ه 814داد. در سال  تياق وافر نشان ميبكار علم و ادب اش

يي رفيع و خانقاهي منيع بنا نمود و بسياري از مزارع و قراء  در وسط شهر سمرقند مدرسه
و مستغالت را بر آن بقاع وقف گردانيد و فرمان داد تا استادكاران ماهر در آن بلده 

نهادند. كه به زيج گوركاني مشهور است. جمعي فردوس روضه الصفا نشان رصدي بنياد 
زاده رومي و موالنا  الدين موسي قاضي از بزرگان علوم رياضي و نجوم زمان مثل صالح

الدين كاشاني در ترتيب آن  الدين جمشيد كاشاني و موالنا معين علي قوشچي و غياث
غ بيك خود از علوم كردند. ال سعي و اهتمام دادند و اكثر تقاويم را از آن استخراج مي

خانه مذكور در  رياضي اطالعات كافي داشت و قسمت بزرگي از اوقات خود را در رصد
. ق به اتمام  ه 841گذرانيد. بناي رصدخانه در سال  مصاحبت علماء و رياضيدانان مي

 رسيد. 
. ق اين وضعيت ادامه داشت. در  ه 873تا  855در دوران حكمراني سلطان ابوسعيد 

. ق) كه بر خراسان و گرگان و  ه 911-875كومت سلطان حسين ميرزاي بايقرا (دوران ح
كرد و مقر حكومتش در هرات بود، بر اثر توجهات او به  گاهي تا ماوراءالنهر حكومت مي

اهل علم و ادب و هنر در بهترين دوران تاريخي خود قرار گرفت. او در آنجا مدرسه و 
ريزي  علمي و ادبي و هنري هرات كه به امر شاهرخ پي اي بزرگ بنا نهاد. مركز كتابخانه

هاي ميرزا بايسنقر تكامل يافته بود در عهد سلطان حسين بايقرا به  شده بود و با تشويق
پرور  اوج ترقي رسيد، چنانچه بيش از دوازده هزار تن از علماء از خزانه اين پادشاه ادب

لدين عبدالرزاق سمرقندي صاحب مطلع ا اند: كمال وظيفه و رابطه داشتند، از آن جمله
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نورالدين عبدالرحمن جامي عارف  –موالنا سيف بديعي  –ابن حسام شاعر  –السعدين 
آصفي شاعر  –بنائي شاعر  –سيفي شاعر  –الدين حسين واعظ سبزواري  كمال –مشهور 

عبدالواسع نظامي با خزري صاحب  –زاللي شاعر  –هاللي شاعر  –هاتفي شاعر  –
سال حكمراني سلطان  35اميرخواند محمد صاحب روضة الصفا و...  –معروف  منشات

ترين ادوار تمدني دوره تيموريان است. وزير و همدست اين   حسين بايقرا از درخشان
. ق) بود كه در شعر  ه 906-844سلطان معرفت دوست امير نظام الدين عليشير نوائي (

 گذار شعر و ادب تركي است. انكرد. وي بني فارسي و تركي نوائي تخلص مي

 رصد = وقت ساعت:
از جمله مدارس بسيار مهم دوران تيموري مدرسه ركنيه يزد است كه بدست 

. ق در دوران زمامداري سلطان ابوسعيد  ه 732الحسيني متوفاي  الدين محمدبن نظام ركن
ر درگاه بهادرخان ايلخاني ايجاد شد. اين مدرسه به رصد وقت ساعت معروف بود. براب

آن دو مناره بر دو گوشه ايوان ساخته و بر هر مناره مرغي از مس تعبيه كرده بودند كه از 
نشست و بر مناره ديگر  آورد آن مرغ رو بدان جهت مي هر سويي كه آفتاب روي مي

درجه  360آمد. در ميان رصد چرخي چوبين و منقش تعبيه شده و به  مرغي پنج نوبت مي
ها بحروف ابجد  آمد در يكي از آن درجه هر روز كه آفتاب بر مي تقسيم گرديده بود.

شد. بر چهار گوشه چرخ چهار دايره رسم كرده و در هر دايره سي خانه كشيده  نموده مي
گذشت يك  رومي و جاللي را در آن نوشته بودند، و هر روز كه مي –هاي تركي  و نام

 ت روز نيز تدبيري انديشيده بودند. شد. براي تعيين ساعا خانه از آن دايره سياه مي
يي رويين  آوردند و مهره بدين معني كه از دو دريچه باالي چرخ دو مرغ سر بيرون مي

تخته  12آمد و از آن  افكندند و چرخ در گردش مي در طاسي كه زير آن نهاده بودند مي
آمد.  آن مييي سياه بجاي  افتاد و تخته ساعت بود، هر ساعت يكي مي 12سفيد كه نشان 

براي تعيين ساعات شب نيز راه عمل ديگري در نظر گرفته بودند. براي آن صفحه مذكور 
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شد.  خاموش ميها  آن چرخ وجود داشت كه با گذشت هر ساعت يكي از 12ديگري به 
نيز اسباب ها  اين گذشته از اين براي تعيين روزهاي ماه و بروج و منازل قمر و امثال

. ق كار ساخت آن به اتمام  ه 725نظير در سال  . اين اثر علمي بيخاصي تعبيه شده بود
 رسيد. 

 آوران دوران تيموري  نام

: از علماي . ق) ه 892-830الدين محمدبن عبدالرحمن ايجي صفوي ( معين -1
ن يا جوامع التبيان مهم او جامع البيان في تفسير القرآ شافعي ايج يا ايگ فارس اثر

 فسير در فقه حكمت و ادبيات نيز استاد بود. باشد. وي عالوه بر ت مي
اديب از آثار  –مفسر  –فقيه  –: حكيم . ق) ه 816ميرسيد شريف جرجاني (م  -2

 -2ترجمان القرآن در تفسير و توضيح لغات و مفردات آن بفارسي  -1اوست: 
هاي  يي در فلسفه و كالم در پرسش رساله -3اي بر كشاف زمخشري  حاشيه

كه از اصفهان براي او فرستاده  815خ بن تيمور لنگي بسال اسكندر بن عمرشي
 تجريد الكالم خواجه نصير طوسي.  -5شرح مواقف ايجي  -4بود. 

: صاحب تفسير بحرالعلوم با . ق) ه 860سيد عالءالدين علي سمرقندي (م  -3
 انتخاب از كتب تفاسير با اضافات وي مفسر و فقيه و اديب و حكيم بزرگي بود. 

سر و اديب و : مف. ق) ه 817دالدين محمدبن يعقوب فيروزآبادي (م عالمه مج -4

 . الكتاب صاحب اآليات في تفسير فاتحةفقيه و حكيم 

 –: مفسر . ق) ه 875شيخ عالء الدين علي بن محمد شاهرودي بسطامي (م  -5
 -1فقيه و حكيم مشهور قرن نهم هجري قمري از آثار معروف اوست:  –اديب 

. ق به زبان فارسي (به  ه 863لطان محمد فاتح عثماني بسال تفسير مصنفك بنام س
 -2تفسير انتخاب كرد). سفارش سلطان عالمه بسطامي زبان فارسي را براي اين 
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البحرين، اين تفسير به سبب قواعد نحوي كه در آن ذكر شده است  ملتقىتفسير 
 مشهور است. 

: فيلسوف . ق) ه 908-830الدين محمدبن اسعد الصديقي الدواني ( ل عالمه جال -6
رضي اهللا -اديب و فقيه، از نسل حضرت ابوبكر  –مفسر  –منجم  –رياضيدان 

اثبات الواجب  -2و  1. ق از آثار اوست:  ين علماي قرن نهم هتر بزرگ از -عنه
تنوير  -6و 5شرح هياكل النور سهروردي  -4توحيد و جبر  -3قديم و جديد 
معوذتين  –كافرون  -خالص هاي ا في سورهتفسير فلس -7جديد  مطالع قديم و

شرح تحرير اقليدس  -9اهللا  اال در تفسير الإله التهليليةسير تف -8بنام تفسير القالقل 
 شرح سي فصل خواجه نصير.  -11حاشيه بر حاشيه چغميني  -10نصير طوسي 

شناس و فيلسوف مشهور  حديث –مفسر  –: فقيه الدين محمد احسائي شمس -7
حاديث الفقيه الثاني العمادية في آ ردر -1ي قمري از آثار اوست: م هجرقرن نه
بنام  878زادالمسافرين و شرح زادالمسافرين و بسال  -2در استرآباد  899بسال 

 المجلي في مرآت المنجي در كالم و حكمت.  -3كشف البراهين 
. ق  ه 916شهادت (: الدين احمدبن محمد تفتازاني بن ابوبكر موالنا سيف -8

 . ق.  فقيه و اديب قرن نهم ه –فيلسوف  )،ست شاه اسماعيل صفويبد
بن  عصمة اهللافخرالدين   : خواجه. ق ه 840عصمت بخاري (نصيري) وفات  -9

مسعود بخاري از دانشمندان و شاعران اوايل عهد تيموري است. نسبش به امام 
ضال مؤرخ و اديب و شاعر و سرآمد ف –مفتي  –رسد. رياضيدان  جعفر صادق مي

 عصر خو د بود. در ميان شاهزادگان تيموري مقام بزرگي داشت. 
نورالدين ابوالبركات بن نظام الدين احمدبن  . ق: ه 898-817عبدالرحمن جامي  -10

 –محدث –فقيه  –متكلم  –دان  منطق –حكيم  –نويسنده  –محمد جامي شاعر 
بود. آثار  وي جامع علوم زمان خود .. ق منجم قرن نهم ه–رياضيدان  -مفسر 

گاه  هاي سه ديوان -1باشد از آثار اوست: به نظم  جامي بصورت نظم و نثر مي



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    202

 

ترين آثار  هفت اورنگ از زبده -2مقطعات و رباعيات.  –ها  غزل –شامل قصايد 
 باشد.  جامي است، كه شامل هفت مثنوي مي

ا تا سال نفخات االنس در عرفان و شرح حال عرف -2بهارستان  -1آثار منشور جامي: 
 -6نقد النصوص في شرح نقش الفصوص  -5 أشعة اللمعات -4لوايح  -3. ق  ه 883

شرح  -10شرح مخزن االسرار  -9رساله اركان حج  -8رساله صغير  -7رساله كبير 
 معميات ميرحسين معماتي، جامي از جمله دشمنان سرسخت فلسفه يوناني بود. 

قاضي كمال الدين ميرحسين  :). ق بدست صفويه ه 910(قاضي ميبدي شهادت  -11
الدين حسيني ميبدي متخلص به منطق بدست صفويه بخاطر قبول نكردن  بن معين

رياضيدان و  -عارف  -اديب  –متكلم –تغيير مذهب به شهادت رسيد. حكيم 

اثيرالدين ابهري  الحكمةشرح هداية  -1از آثار اوست:  .. ق منجم مشهور قرن نهم ه
شرح طوالع  -2ابهاي رايج درسي حكمت زمانه بود). (اين كتاب در شمار كت

و  شرح حاشيه آداب البحث -4شرح كافيه ابن حاجب  -3االنوار قاضي بيضاوي 
شرح  -6حاشيه بر تحرير هندسه اقليدس خواجه نصير طوسي  -5شرح شمسيه 

 -8ت منما بفارسي در حك جام گيتي -7ديوان حضرت علي بن ابيطالب بفارسي 

 نجم الدين دبيران.  عينحكمة ال شرح

زاده رومي رياضيدان   مالمحمودبن بن قاضي . ق: ه 931ميرم چلبي وفات  -12
شود.  پناهنده ميها  به عثماني صفويه. فقيه و مفسر از دست . ق بزرگ قرن دهم ه

دستورالعمل و تصحيح الجداول در شرح مقاله اول كتاب زيج  -1از آثار اوست: 
فصل بنام سلطان  20ربع المنقطرات در  -3يئت ربع مجيب در ه -2الغ بيك 

 . ق) هر سه كتاب بفارسي است.  ه 918-866بايزيد دوم (
الدين عبدالعلي بن محمدحسين  : نظام. ق ه 934مالعبدالعلي بيرجندي متوفاي  -13

. ق خواندمير درباره وي  بيرجندي، فقيه، رياضيدان و منجم بزرگ قرن دهم ه
 مثل و بدل است. استادان وي همگي از حكميات بي نويسد: در علوم نجوم و مي
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موالنا  –الدين احمد تفتازاني  ين علماي زمانه بودند مانند موالنا سيفتر بزرگ
مسعود شرواني جامع علوم منقول و معقول و... وي به صفت تواضع و 

 البهائية شرح الفوايد -1پرهيزكاري و حلم و دينداري متصف بود. از آثار اوست: 

 -4في الحساب  شمسيةشرح  -3 النصيرية في الهيئةشرح تذكرة  -2الحساب في 
رساله در ابعاد و اجرام كه موضوع آن بحث در بعدهاي  -5شرح زيج الغ بيگي 

 -7رساله در تشريح پرگار  -6است. ها  آن ستارگان از مركز عالم و مقدار جرم

يي در  رساله -9الب در اسطر تحفة الحتمية -8مسالك و ممالك يا عجايب بالد 
 تقويم و....

 -1. ق از آثار اوست:  ين پزشكان قرن دهم هتر بزرگ از علي گنابادي: سلطان -14
هاي  فصل شامل بيماري 25. در دو مقاله اول در  ه 933دستور العالج بسال 

مقدمة دستور العالج  -2هاي عمومي  فصل شامل بيماري 8موضعي ومقاله دوم در 
مقاله در بيان حفظ صحت و بيان حد طب و احوال نبض و در يك مقدمه و دو 

 غيره. 
اهللا بن عبداهللا  سيد نورالدين نعمت . ق: ه 730يا  731اهللا ولي متولد  شاه نعمت -15

تا  827هاي  ل از عرفاي معروف قرن هشتم و نهم هجري قمري متوفاي در بين سا
 ت. فقيه و عارف ديوان شعر وي مشهور اس –در كرمان، حكيم  834

اهللا  الدين عطاءالدين بن فضل : خواجه جمال. ق ه 926ميرجمال حسيني وفات  -16
آور قرن  دشتكي شيرازي از خاندان معروف سادات دشتكي شيراز از دانشمندان نام

و اآلل  روضة األحباب في سيرة النبي دهم هجري قمري مهمترين كتاب او
شرح  -1ه مقصد است. باشد. اين كتاب در سه جلد و س صحاب بفارسي مياألو

ترجمه احوال تابعين و  -3شرح حال اصحاب از مردان و زنان  -2حال پيامبر 
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در  تكميل الصناعةتابعين تابعين و مشاهير ائمه حديث اثر مهم ديگر حسيني بنام 
 علم قوافي است. 

الدين محمد شيرازي ملقب به حافظ و  خواجه شمس . ق: ه 792-726حافظ  -17
ة علوم قرآني، و از قرائت و تفسير گرفته تا كالم و فلسفه و الغيب از هم لسان

گرد شاعري و سبك ويژه بيان خود را از قرآن كريم اعرفان بهره داشت. حتي ش
گرفت.  آموخته بود و در آگاهي از زير و بم الفاظ و معاني و مفاهيم از آن ابهام مي

 از خواجه اكنون ديواني در دست است. 
الدين علي  بن شمس الدين علي : شرف. ق ه 858ي متوفاي الدين علي يزد شرف -18

منشي درباري  –يزدي ملقب و معروف به مخدوم و متخلص به شرف شاعر 
 -1. ق از آثار اوست:  رياضيدان و منجم بزرگ يزد در قرن نهم ه –تيمورلنگ 

 كند -3الدين بوصيري  شرح قصيده برده شرف -2ظفرنامه در فتوحات تيمورلنگ 
حقايق  -5رساله حساب عقدانامل  -4في علم الوفق العداد در ارثماطيفي  دالمرا

تضعيف خانه شطرنج از  -8منشآت  -7كتاب اسطرالب  -6التهليل (الاله اال اهللا) 
 حلل مطرز در فن معما و لغز.   منتخب -9ابواسحاق كوبناي 

ديني خوافي اهللا بهدا الدين عبداهللا بن لطف شهاب :834يا  833حافظ ابرو وفات  -19
 معروف به حافظ ابرو از آثار معروف اوست: 

مجمع التواريخ سلطاني در چهار مجلد، سه مجلد آن شامل وقايع تاريخي از  -1
التاريخ مشهور  بدةزباشد. مجلد چهارم كه بنام   ابتداي خلقت تا زمان ايلخانان مغول مي
 -2دهد.  . ق شرح مي ه 830. ق) تا سال  ه 735است وقايع را از مرگ سلطان ابوسعيد (

 -3. شرح داده است.  ه 795ذيل جامع التواريخ رشيدي، مؤلف دنباله وقايع را تا سال 
جغرافياي حافظ ابرو و در دو مجلد اين كتاب بخصوص درباره فارس و كرمان از منابع 

 باشد.  دسته اول مي
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دين عبدالرزاق ال موالنا كمال . ق: ه 887-816الدين عبدالرزاق سمرقندي  كمال -20
الدين سمرقندي تا پايان حكومت شاهرخ در دربار وي بود.  پسر موالنا جالل

. است مهمترين اثر او مطلع السعدين و  عبدالرزاق از مؤرخان بزرگ قرن نهم ه
باشد. اين كتاب مهمترين و بهترين كتاب درباره تاريخ ايران از  مجمع بحرين مي

دين شرح حال دو يگذاري كتاب به مطلع السع نامباشد. علت  . ق مي ه 875تا  737
سلطان يعني ابوسعيد ايلخاني و ابوسعيد تيموري است كتاب از ابوسعيد ايلخاني 

 يابد.  شروع و به ابوسعيد تيموري خاتمه مي
 الدين بن خاوند شاه بن امير برهانامير خواند محمدبن  :903-838ميرخواند  -21

نهر كه سلسله آبا و اجداد او حسيني ماوراءالالدين محمود بلخي از سادات  كمال
الدين  رسد. پدرش سيد برهان مي -رضي اهللا عنهم-زيد بن علي بن حسين به 

خاوند شاه از صوفيان شيخ بهاءالدين عمر بود. ميرخواند از جمله مؤرخانه بزرگ 

در  صفا في سيرة االنبيا والمكوك والخلفالروضة اايراني است. اثر مهم و ماندني او 
هفت مجلد از امهات كتب تاريخي است. ميرخواند روضة الصفا را با استفاده از 
آثار مختلف عربي و فارسي قبل از خود تأليف كرده است. وي كتابش را در 

 ملل و نحل تأليف كرده است.  –حكما  –علماء  –ملوك  –خلفا  -احوال انبيا 
اب در سه مجلد تا حوادث زمان باشي ذيلي بر اين كت رضاقلي هدايت معروف به هللا

 بنام ناصرالدين شاه قاجار روضه الصفاي ناصري ناميده است. آن را  خود نوشته و
الدين محمدبن خواجه  الدين خواجه همام : غياث. ق ه 942-880خواندمير  -22

الدين محمدبن خواجه برهان الدين محمد حسيني شيرازي نوه دختري  ل جال
كند.  شاه را اختيار مي د و بعد از بابر خدمت همايونرو ميرخواند وي به هند مي

خواندمير مجلد هفتم روضه الصفاي پدربزرگش ميرخواند را تكميل و حوادث را 
در آن شرح داده است. خواندمير آخرين مؤرخ بزرگ ايراني از آثار  929تا سال 
 اوست: 
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. ق، اين  ه 930 السير مهمترين اثر خواندمير، تاريخ عمومي از خلقت تا سال حبيب -1
 كتاب بخصوص درباره رجال دين و ادب و رياست از امهات كتب است. 

 . ق.  ه 931سير بنام آثار الملوك و انبيا بسال ليي از حبيب ا خالصه -2
 . ق.  ه 914دستور الوزراء در احوال وزراي اسالم تا  -3
.  ه 905 خالصه اخبار في بيان احوال االخبار: تاريخ عمومي و مختصر از خلقت تا -4

 -4شاهان قبل ازاسالم ايران و عرب  -3حكما  -2انبيا  -1ق شامل ده مقاله: 
 -6سيره خلفاي راشدين و ائمه اطهار  -5 -صلى اهللا عليه وسلم-سيره پيامبر 

 -10چنگيزخان  -9سلسله سالطين ايران تا مغول  -8عباسيان  -7امويان 
ن كالم شاهان و پيشوايان دين و مآثر الملوك متضم -5. ق)  ه 875تيموريان (تا 

نامه نامي  -7شاه هندي  كتابي درباره همايون -6حكيمان بنام امير عليشير نوائي 
 تكميل مجلد هفتم روضه الصفا.  -8اي از منشآت ديواني خواندمير  شامل مجموعه

الدين كاشفي سبزواري بيهق واعظ مشهور به  كمال . ق: ه 910كاشفي وفات  -23
. ق بدنبال ديدن خواجه  ه 860يا مالحسين واعظ، در سال  مالحسين كاشفي

سعدالدين كاشغري از كبار مشايخ نقشبندي كه در همان سال درگذشته بود در 
اش، كاشفي به هرات  خواب و دعوت خواجه از وي در آن خواب از او به خانه

يرد. پذ شود و طريقت نقشبنديه را از جامي مي رود در آنجا با جامي آشنا مي مي
داند بنابراين شيعه  فرزندش فخرالدين علي نيز به تصريح او را پيرو نقشبنديه مي

نويسنده منجم  -شاعر  –آزاده  –بودن او ساختگي است. كاشفي مردي بود: عالم 
 سيرت، از آثار اوست:  راهنما و پاكيزه -واعظي  -و رياضيدان 

جامع الستين در تفسير سوره  -2نوائي بنام امير عليشير  لتحفة األمير جواهر التفسير -1
اي از  مختصر الجواهر خالصه -4ليه اتفسير معروف حسيني يا مواهب ع -3يوسف 

ي خوان در مصيبت كربال (اين كتاب در مجالس روضه روضة الشهدا -5جواهر التفسير 
انوار سهيل  -8مخزن االنشاء در فن ترسل  -7الخالق محسني  -6شود)  خوانده مي
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لوايح القمر  –10كيميا  –طلسم  –اسرار قاسمي در سحر  -9ري از كليله و دمنه) (تحري
 -15 الزهزةمناهج  -14لوامع الشمس  -13سواطح المريخ  -12ميامين المشتري  -11

رساله حاتميه درباره حاتم طايي  -18بدايع االفكار  -17مواهب الزحل  -16منابع عطارد 
فتوت نامه سلطاني درباره مراسم  -20ولوي دو اختصار از مثنوي معنوي م -19

 جوانمردي. 
. ق) از سالطين مشهور  ه 911تا  875: سلطان حسين بايقرا حاكم هرات (حسيني -24

يي در هرات بنا كرده بود  پرور و شعردوست تيموري مدرسه و كتابخانه و دانش
ن كه در آن بيش از ده هزار طالب علم بخرج وي سرگرم تحصيل بودند. مهمتري

اثر آن سلطان بزرگ مجالس العشاق است كه در آن از بحث مجازي و حقيقي 
 سخن رفته است. 

غازي سمرقندي اثر  الدولةعالءامير  : امير دولتشاه بن). ق ه 900وفات (دولتشاه  -25

تن از شعرا و  150مشهور به تذكره دولتشاه حاوي احوال  ءالشعرا كرةتذمهم وي 
 . باشد عده كثيري از سالطين مي

: فخرالدين علي بن كمال الدين مالحسين واعظ ملقب ). ق ه 939وفات (صفي  -26
به صفي از واعظان مشهور شهر هرات و از صوفيان نقشبنديه و باجناق جامي از 

در شرح احوال مشايخ و بزرگان  ةالحيورشحات عين  -1جمله آثار اوست: 
 –ات درباره خلفا لطايف الطوايف در قصص و حكاي -2نقشبنديه از جمله جامي 

 -4انيس العارفين متضمن نصايح و مواعظ و تفسير بعضي آيات  -3علماء و.. 
خواص  -5حرزاالمان من فتن الزمان در علم اسرار حروف و خواص و منافع آن 

 منظومه محمود واياز.  -6و منافع آيات قرآن 
مشهور  الدين محمد زمجي اسفرازي از دانشمندان معين الدين اسفرازي: معين -27

 وصافلجنات في أروضة ا -2منشآت اسفرازي  -1. ق از آثار اوست:  قرن نهم ه
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از  899(تاريخ و جغرافياي هرات و برخي از بالد خراسان تا سال هرات  مدينة
 منابع بسيار خوب). 

اهللا خنجي  اهللا بن روزبهان بن فضل الدين ابوالخير فضل امين اهللا بن روزبهان: فضل -28
به خواجه موالنا يا امين از دانشمندان و مؤلفان و نويسندگان  اصفهاني مشهور

نامدار اواخر قرن نهم و نيمه اول قرن دهم هجري قمري بعد از قدرت يافتن 
آراي اميني  تاريخ عالم -1رود. آثار بسياري دارد از جمله:  صفويه به ماوراءالنهر مي

زمان في قصه حي بن ال بديع -2در تاريخ آق قويونلو و قدرت يافتن صفويه 
كتاب  -3يقظان در شرح تدرج نفس ناطقه در مراحل حكمت نظري و عملي 

ابطال نهج الباطل و اهمال كشف العاطل معروف به ابطال الباطل در رد شيعه و رد 
شرح  -4. ق در كاشان  ه 909نهج الحق وكشف الصدق عالمه حلي بسال 
مهمانخانه بخارا در  -5يه بفارسي وصاياي عبدالخالق نخجدواني از مشايخ نقشبند

داري  سلوك الملوك در آداب مملكت -6هاي شيباني خاني  تاريخ ازبك و جنگ
الدين  شرح قصيده برده شرف -7مانند وظايف سلطان و قاضي و داروغه و... 

 . ق.  ه 921بوصيري بسال 
م منج –رياضيدان  :). ق ه 832وفات (الدين جمشيد بن محمود كاشاني   غياث -29

ين دانشمندان قرن نهم هجري قمري از اختراعات تر بزرگ حكيم از –مخترع  –
يك نوع ماشين حسابگر يا كامپيوتر. از  -2جام جمشيد (تلسكوپ)  -1اوست: 

بطبق المناطق: اين كتاب  نزهة الحدائق في كيفية صنعة اإلله المسماة -1آثار اوست: 
 واكب و تعيين عرضها و ابعاددرباره ساخت جام جمشيد است كه براي تقويم ك

مانند رجوع و خسوف و كسوف و ها  آن از زمين و نيز تعيين احوال مختلفها  آن
ساخته شد. اين دستگاه به استواسنج مشهور و كاشاني با آن طول ها  اين نظاير

الحدايق  نزهة  ذيلي بركتاب -2واقعي جغرافيايي سياره مريخ را محاسبه كرد. 
كيفيت استعمال يك آلت نجومي بنام لوح االتصاالت موسوم به درباره اختراع و 
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مفتاح الحساب: بسياري از قواعد هندسي و حسابي و جبر  -3 ةااللحاقات العشر
محاسبه عدد پي در آن  –كسر اعشاري  –هاي مثلثات  جدول –مانند لگاريتم 

يص خالصه مفتاح الحسات بنام تلخ -4كتاب توسط كاشاني استنباط شده است. 
 -5المفتاح همراه با شرحي بر آن بنام تنوير المصباح في شرح تلخيص المفتاح. 

براي شاهرخ  816زيج خاقاني در تكميل زيج ايلخاني خواجه نصير طوسي بسال 
ابعاد و  -9كماليه  -8محيطيه درباره نسبت قطر و محيط دايره  -7سلم السماء  -6

 اجرام و.... 
: هم عصر و همكار كاشاني: زاده رومي اضيالدين موسي مشهور به ق صالح -30

الدين موسي بن قاضي مالمحمود از رياضيدانان و منجمان و دانشمندان  صالح
بزرگ ايراني قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري قمري است. وي همراه با 

 الدين اسطرالبي از جمله ل جال –الدين كاشاني  معين –مالعلي قوشچي  –كاشاني 
باشند. از  شمندان سازنده رصدخانه معروف الغ بيك تيموري ميين دانتر بزرگ

الدين محمودبن   شرح اشكال التأسيس در هندسه تأليف شمس -1آثار اوست: 
. ق حاوي سي و پنج شكل از هندسه  اشرف سمرقندي از علماي قرن ششم ه

شرح مخلص در هيئت از آثار معروف محمودبن محمد چغميني  -2اقليدسي 
زاده دو شاگرد دانشمند بنام ابوزيد شرواني و  . ق قاضي ه 745توفاي خوارزمي م

 عالءالدين علي بن محمد سمرقندي معروف به مالعلي قوشچي داشت. 
: معروف به قوشچي و مالعلي قوشچي يا عالءالدين علي بن محمد سمرقندي -31

كابر زاده رومي از ا  ين شاگردان قاضيتر بزرگ . ق از ه 879فاضل قوشچي متوفاي 
. ق است. از طرف الغ بيك  رياضيدانان و منجمان و مفسران و فقيهان قرن نهم ه

.  ه 841شود. تكميل كردن رصدخانه در سال  مأمور تكميل رصدخانه سمرقند مي
بدنبال كشته شدن الغ بيك بدست پسرش  853ق توسط وي بپايان رسيد. در سال 

رود. وي بدستور اوزون  بريز ميعبداللطيف به نزد اوزون حسن آق قويونلو در ت
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حسن براي عقد قرارداد صلح بين او و سلطان محمد فاتح عثماني به اسالمبول 
رود. در آنجا سلطان عثماني او را با حقوق و مزاياي بسيار با اعزاز و خواهش  مي

پردازد تا سال  كند. مالعلي در مدرسه اياصوفيه بتدريس مي راضي به ماندن مي
كند. آثار او در زمينه اسالم و علمي بسيار است از آن جمله  ميكه وفات  879

رساله في علم الميمنه بفارسي كه چند بار چاپ شده است و از كتب  -1است: 
رسالة الفتحية  -3يي بفارسي در علم حساب   رساله -2مهم درسي بوده است 

 شرح زيج الغ بيك بنام سلم السماء.  -4 بعربي

الدين عبدالقادر  : به احتمال قوي همان نظاموياني الهيجيعبدالقادر بن حسين ر -32
. ق است. اثر  گيالني (جيالني) است. وي رياضيدان و منجم بزرگ قرن نهم ه

زيج ملخص ميرزايي بنام سلطان علي ميرزا نواده سلطان ابوسعيد  -1معروف وي: 
در روش  -2باشد. اين كتاب در چهار مقاله است: در معرفت تواريخ.  تيموري مي

در معرفت اعمال نجومي و توابع  -3ها و موضوع ايشان در طول و عرض.  ستاره
 در استخراج طالع.  -4آن. 

: از منجمان و رياضيدانان )860-800(الدين حسيني آملي  الدين شرف ركن -33
زيج جامع  -2زيج مفاتيح االعمال  -1. ق از آثار معروف اوست:  بزرگ قرن نهم ه

پنجاه باب سلطاني در اسطرالب بنام  -3ابوسعيد تيموري  سعيدي بنام سلطان
 ميرزا ابوالقاسم بابر. 

دانان بزرگ  : از موسيقي. ق ه 837-754الدين ابوالفضائل مراغي  خواجه كمال -34
جامع االلحان بفارسي در موسيقي و حاوي  -1. از آثار معروف اوست:  قرن نهم ه

كنزااللحان  -4االدوار  ةزبد -3حان مقاصد االل -2همه مسائل مربوط به آن علم 
 في علم االدوار. 
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عالوه بر دانشمندان مذكور صدها دانشمند و شاعر ديگري نيز در دوران تيموري 
 ةتذكرخودداري شد. در اين باره ها  آن كردند كه به رسم اختصارنويسي از ذكر زندگي مي

اي  رقندي از اهميت ويژهالشعرا دولتشاه و حبيب السير ميرخواند و مطلع السعدين سم
برخوردارند. همچنين از ذكر دانشمندان و شاعران ايراني در درباره گوركانيان هند كه به 

را نجات دهنده اصلي فرهنگ و ادب فارسي به حساب آورد خودداري ها  آن حق بايد
بخش واقعي علم و شعر و ادب  شده است. نهضت گوركانيان هند در ادب فارسي نجات

نژاد و  از زبوني و نابودي آن در نتيجه تسلط تركان قزلباش و ماليان عربايراني 
ساالران و بزرگان گورگاني هند با دست  پادشاهان و سپهيافتگان تازيخوي آنان بود.  تربيت

جهان، اورنگ  و دل گشاده خريدار علم و ادب ايراني بودند. همايون شاه، اكبرشاه، شاه
ر بزرگان گوركاني اكثراً خود نيز عالم و شاعر بودند. زيب، داراشكوه وزيران و ديگ
. ق در فتحپور به منبر رفت و ابيات زير  ه 987االول سال  اكبرشاه روز جمعه اول جمادي

 خواند:  را مي
ــروي داد   ــا را خس ــه م ــدي ك  خداون

 

ــوي داد   ــازوي قـــ ــا بـــ  دل دانـــ
 

 بعــدل و داد مــا را رهنمــون كــرد   
 

 بجــز عــدل از خيــال مــا بــرون كــرد 
 

ــر   ــل برت ــم و عق ــفش زفه ــود وص  ب
 

 اكبـــــــر تعـــــــالي شـــــــانه اهللا 
 

در عصري كه هرچه مربوط به ايران و ايراني بود توسط صفويه به نابودي كشيده 
ن عثماني نيز همچون گوركانيان براي حفظ و گسترش فرهنگ و ادب يشد، سالط مي

شاعر از طرف كردند، پذيرفتن آن همه دانشمند و  فارسي از هيچ كاري خودداري نمي
عثماني وگوركانيان شاهدي زنده بر اين مدعاست: سالطين عثماني براي دانشمندان ايراني 

كردند.  را به دربار خود عوت ميها  آن در هندوستان و افغانستان هدايايي فرستاده،
گفتند. از آن  بسياري از سالطين عثماني با فارسي آشنايي داشتند و بدان زبان شعر مي

. ق) كه در جنگ چالدران افسانه خدا بودن  ه 926-918ان سليم اول (جمله سلط
 اسماعيل صفوي را در خاك دفن كرد، ابيات زير را انشا كرده است. 
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 در عاشقي دو ديده من چون گريستند
 

 گريستند خوبان خجل شدند و همه خون 
 

 از غم بسوختند چون ديدند حال مـن 
 

ــتند     ــون گريس ــت مجن ــر مالم ــه ب  آنك
 

 ام ولـي  ر خنده خواندنـد بتـان نامـه   د
 

 آگــاه چــون شــدند زمضــمون گريســتند 
 

 بــر درد مــن ززخــم رقيبــان ســنگدل 
 

 از دوستان زياده چون جيحون گريسـتند  
 

 حالشان گشت چون سليم كه درفكرم اي
 

51Fآنها كه دور از آنان لب ميگون گريستند 

1 
 

 پزشكان بزرگ دوران تيموري 

. ق  پزشك بزرگ قرن دهم ه وسف بن الياس:منصوربن محمدبن احمدبن ي -1
 مهمترين آثارش: 

 –اعصاب  –ها  تشريح البدن (كالبد شكافي): در تشريح بدن انسان شامل استخوان

 ق. .  ه 809ياءالدين پير محمد مقتول روده و يك خاتمه بنام ميرزا ض –عروق  –عضالت 
  الدين نفيس بن عوض بن نفيس كرماني: برهان -2

 ارش: مهمترين آث

الدين ابوحامد محمدبن  . ق اثر نجيب ه 837شرح كتاب االسباب والعامالت بسال  -1
 . ق).  ه 618علي سمرقندي (شهادت بدست مغول 

 . ق.  ه 841شرح كتاب موجز القانون ابن نفيس قرشي بسال  -2
متطبب مهمترين   : معروف به غياثاهللا سبزواري هبةمحمدبن عالء الدين بن  -3

 آثارش: 
العالج يا شفاءاالمراض يا رساله در معالجات امراض بدن در چهارده باب قوانين  -1

. ق پسرش بنام محمد از  ه 871و در بيان كيفيت مداواي هر يك از امراض بسال 
 ترتيب داده است.  زبدة قوانين العالجيي بنام  اين كتاب خالصه

                                                           
 . 143تا  142اهللا صفا، صفحه  تاريخ ادبيات در ايران، جلد چهارم، ذبيع -1
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سلطان  . ق بنام ه 896در دو بخش طب نظري و طب عملي در سال  مرآة الصحة -2
 . ق). ه 918-886بايزيد عثماني (



 
 
 

 :فصل نهم
 صفويه

52F(عصر تجزيه و انحطاط علمي و مذهبي ايران)

1 

 اند. در ميان ما و نابودي، فقط ايرانيان قرار گرفته
 (بوسبك سفير اتريش در عثماني) 

 يمين دهد دست فلك نعمت اصحاب مي
 

 به كساني كـه نداننـد يمـين را زشـمال     
 

 خري توبره بايـد بـر سـر    و آنكه او راز
 

 فلكش لعل به دامـن دهـد و زر بجـوال    
 

 الدين يزدي) (شرف
پي بريم به ناچار بايد ها  آن براي آنكه به علل پيروي صفويه و اشغال ايران توسط

عقايدي در ايران آن زمان رواج داشته است را مورد بررسي قرار دهيم، عقايدي كه زمينه 
 . پيروزي صفويه را مهيا ساخت

                                                           
 -4آراي اميني  عالم -3حبيب السير  -2تاريخ ايران بعد از اسالم آشتياني  -1: ده منابع مورد استفا -1

 -7مشعشيان كسروي  -6دروغ بودن سيادت شيخ صفي كسروي  -5ايران كمبريج دوره صفويان 
تشيع و تصوف  -9خاكسار و اهل حق نورالدين مدرسي چهاردهي  -8مشعشعيان سياوش دلفاني 

اسماعيل، شاه عباس و شاه سلطان حسين از پناهي سمناني  شاه -12، 11، 10كامل مصطفي الشيبي 
 -15پيدايش دولت صفوي مزاوي  -14قيام و نهضت علويان زاگرس محمدعلي سلطاني  -13

عباس  شاه -17آراي عباسي اسكندر بيك منشي  تاريخ جهان -16نامه ايرج افشار سيستاني  سيستان
حروفيان  -19ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي دكتر واليتي  تاريخ روابط خارجي -18كبير فلسفي 

تاريخ كهكيلويه و بويراحمد از  -21ايران عصر صفوي راجر سيوري  -20دكتر يعقوب آژند 
تاريخ  -24تاريخ ايران سرپرسي سايكس  -23رستم التواريخ آصف الحكما  -22نورمحمد مجيدي 

  گر.ادبيات در ايران صفا و بسياري از منابع دي
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 مهمترين عقايد دوران صفويه 

. ق بود.  ه 561گذار آن بابا الياس از شاگردان احمد يسوي متوفاي  بنيان بابائيان: -1
در ميان مريدان او شخصي بنام شيخ اسحاق كه بعدها به بابا اسحاق معروف شد، 

كه ناميدند زيرا معتقد بودند  اهللا مي وجود داشت. بابائيان بابا اسحاق را بابا رسول
در  -رضي اهللا عنه-و حضرت علي  -صلى اهللا عليه وسلم-روح حضرت محمد 

الدين سلجوقي از  وجود او متجلي و به او منتقل شده است. در زمان سلطان غياث
شكست ها  آن در آناتولي تركيه شروع شد ولي بزوديها  آن سالجقه روم قيام

 خوردند و بابا اسحاق به هالكت رسيد. 
يه به نوشته ابن حجر گذار فرقه حروف هللا ابوالفضل استرآبادي بنيانا فضل حروفيه: -2

گذار  العمر يكي از زهاد بدعت ) در كتاب أنباء الغمر في أبناءعسقالني (رحمه اهللا
. ق به دستور تيمور گوركاني بدست پسرش ميرانشاه  ه 804بود. فضل در سال 

 حاكم شروان به هالكت رسيد. 
 اند و همين اعتقاد بودند كه اعتقاد داشتند با خدا يكي شده رهبران حروفيه صوفياني

شدند وجه  وقتي با خدا يكي ميها  آن خواند. بنظر با هيچ نوع معيار اخالقي نميها  آن
خالصه ها  آن يخاست و همه چيز در واقعيت وجود تمايز بين خير و شر از ميان برمي

لم و دوزخ عبارتست از جهل. چون ما بودند بهشت عبارت است از ع معتقدها  آن شد. مي
كلمه و وجود خود آشنا شويم همه اشياء براي ما بهشت است. نماز نيست،  32عارف به 

روزه نيست، غسل و طهارت نيست و حرام نيست و همه چيز حالل است كه اين همه 
تكلفات است و در بهشت تكلف نيست. به اعتقاد حروفيان گردش كائنات بر اساس سه 

الوهيت. نبوت با حضرت آدم شروع و  -3امامت  -2نبوت  -1ه بنيان گذاشته شده: مرحل
يابد. امامت از حضرت علي شروع و  خاتمه مي -صلى اهللا عليه وسلم-به حضرت محمد 

يابد. دوران الوهيت با ظهور فضل كه بنا به اعتقاد خودش  به حسن عسكري خاتمه مي
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اين  اي حروفيه نسخ شرايع را به دنبال داشت.شود. اين ادع مهدي موعود است شروع مي
 دادند و به حروفيه معروف شد.  ميت به سزايي ميفرقه بخاطر آنكه به حروف اه

: محمدبن ابراهيم بن موسي خراساني اهل نيشابور معروف به حاجي بكتاشيه -3
بكتاش ولي موسي مؤسس طريقت بكتاشيه از مريدان احمد يسوي و از ياران 

ود كه همراه وي از خراسان به آناتولي كوچيد. در قيام بابائيان همراه بابا الياس ب
الدين  بابا اسحاق بود. ولي سلطان سلجوقي او را بخشيد و وي را نزد موالنا جالل

رومي فرستاد. پيروان بكتاشيه حضرت علي را بسيار ستوده گاهي حالت الوهي 
به يك نوع ها  آن اند. اشتهشدند. همچنين امامان ديگر را تقديس د بدو قائل مي

علي) و براي حضرت  –محمد  –تثليت شيبه تثليت مسيحيان معتقد بودند، (خدا 
رتبه مافوق بشري  -رضي اهللا عنه-و حضرت علي  -صلى اهللا عليه وسلم-محمد 

اهللا  . ق دو سال قبل از تولد فضل ه 738قائل بودند حاجي بكتاش در سال 
. ق به دستور سلطان محمودخان عثماني بساط  ه 1240استرآبادي مرد. در سال 

ه يديشان ويران و مايملكشان به نقشبنها حروفيه و بكتاشيه برچيده شد و خانقاه
ه و قادريه و رفاعيه و يبه نوعي در ميان دراويش نقشبندها  آن واگذار شد اما

مر سعديه مسلك شدند و محرمانه به انتشار عقايد و مبادي خود پرداختند اين ا
 هاي مذكور شد.  وارد فرقهها  آن باعث شد كه بسياري از عقايد كفرآميز

53Fها اللهي  مشعشعيان يا اهل حق يا علي -4

: سيد محمد بن سيد فالح شاگرد و داماد 1
. ق  ه 780. ق) متولد  ه 841-756احمد بن الحلي اسدي معروف به عالمه حلي (

باشد. وي بر طريقه مذهب  گذار فرقه اهل حق مي . ق بنيان ه 866و متوفاي 
فالسفه و اسماعيلي بود. وي با تقيه و تصوف توانست در لرستان و خوزستان 

هاي اهل حق سيد محمد مشعشع در  گذاري كند. طبق نوشته اش را بنيان سلسله
                                                           

الهي و تاريخ مشعشيان سياوش دلفاني و  العارفين حجت علي شاه نعمت در اين باره بنگريد به شمس -1
 تاريخ مشعشيان كسروي و تشيع و تصوف دكتر الشيبي. 
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سي و دو سالگي خود را مظهر الوهيت خواند. يكي از عقايد زشتي كه سيد 
بوده است. در  -رضي اهللا عنه-شناختن امام علي اند خدا  محمد و پيروان او داشته

هاي سيد محمد است و همين مطلب در  كتاب من كالم المهدي كه حاوي گفته
الهي نيز آمده است سيد محمد  العارفين حجت عليشاه نعمت كتاب زندگاني شمس

54Fگويد: مي

1 
ن و چشم و (گوهر خدايي در كالبد علي نهان بود. اين كالبد كه عنوان امامت داشت زبا

دست و روي آن گوهر خدايي بود. خدا فرمان اين كالبد را هم به مردم واجب ساخته بود، 
چون كه فرمان آن گوهر نهان شده در او واجب بود. اين براي آن بود كه خدا با صورت 

گذارند و چه  شناسند و گردن مي ناتواني پديدار گردد تا دانسته شود كه چه كساني او را مي
ها او را  پيچند تا بدينسان آزمايشي به ميان آيد. چنان كه سني شناسند و گردن مي نميكساني 

عشر نيز او را تنها به امامت  نشناختند و با زور از او بيعت براي ابوبكر گرفتند. شيعيان اثني
شناختند و گوهر نهان شده در او را ندانستند. هر كه اين را نپذيرد ناصبي است و در چيرگي 

نيز بازخواست خواهد ها  آن گويد: دوازده امامان نيز گمراهند و از ده كشته خواهد شد. ميآين
رفت و آن باوري كه به امامت كالبد داشتند سودي به ايشان نخواهد داد.) سيد 
محمدنوربخش شاگرد ديگر حلي بود. كه طريقت نور بخشيه را در شرق ايران و ماوراءالنهر 

 گذاري كرد.  بنيان
. ق) است. شيخ  ه 735-650گذر اين طريق شيخ صفي الدين اردبيل ( : بنيانانصفوي -5

الدين زاهد گيالني بود و  صفي از عرفاي مشهور زمان خود بود. وي مريد شيخ تاج
الدين  . ق شيخ صفي ه 700دخترش را به زني گرفت بدنبال وفات شيخ زاهد در سال 

الدين گرد  زاهد همه گرد شيخ صفي در مقام ارشاد بر جاي او نشست و مريدان شيخ
نويسد: شيخ صفي  مي 124تا  121آمدند. حمداهللا مستوفي در نزهه القلوب صفحات 

شافعي مذهب است و اكثر مردم اردبيل مذهب شافعي دارند و مريد شيخ صفي 
                                                           

 . 47-48، و مشعشعيان كسروي، صفحه 295-297العارفين، صفحه  زندگاني شمس -1
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باشند. ابن بزاز نيز در نسخه اصلي صفوه الصفا كه در موزه اياصوفيه اسالمبول  مي
گويد: در اردبيل بغير از اهل سنت و جماعت خالف و اختالف  ميموجود است 

مذاهب چون اشعريه، معتزله، قدريه، مشبه، مجسمه، معطله و غيرها هرگز نبوده و 
نباشد. اين طريقت تا اوايل قرن دهم هجري بر منهج شيخ صفي بود. منصب ارشاد 

 د. رسي در اين مكتب ارثي بود بعد از پدر به يكي از پسرانش مي
: اين طريقت توسط شيخ حيدر پدر شاه خاكسار يا جالليه يا حيدريه يا اهل حق -6

هاي  گذاري شد. پدر شيخ حيدر يعني شيخ جنيد با نقشه اسماعيل اول صفويه بنيان
ماهرانه خود موفق به جلب حمايت اوزون حسن گرديد و با استفاده از اقامت در 

پرداخت و مريدان بسياري را جذب كرد.  ديار بكر و آناتولي به جلب قبايل تركمان
شيخ حيدر نيز دختر اوزون حسن آق قويونلو بنام مارتا را به زني گرفت. مادر مارتا 
بنام كاترينا دختر آخرين امپراطور مسيحي طرابوزون به شرط آنكه در دين مسيح 

خنجي  اهللا بن روزبهان بماند با اوزون حسن ازدواج كرده بود. دانشمند بزرگوار فضل
نويسد: وقتي امير جانشيني به جنيد رسيد  آراي اميني و كتاب ابطال الباطل مي در عالم

اش  طلبي در آشيانه انديشه نحوه نياكان خود را تغيير داد. پرنده اشتياقش تخم قدرت
اي برآمد. پيروان او علناً  كاشت هر لحظه و هر دم در پي تصرف سرزميني و ناحيه

در ستايش او ها  آن كردند. پسرش حيدر را پسر خدا صدا ميشيخ جنيد را خدا و 
او تنها موجود روي زمين است. معبودي جز او وجود ندارد. اگر كسي  :گفتند مي

كردند. بعد از مرگ جنيد  كرد زندگي را به كامش تلخ مي صحبت از مرگ جنيد مي
كنند.  اعالم مي هاي او از اطراف و اكناف جمع شده پيوندهاي الوهيت حيدر را خليفه

داغ) در اطراف او جمع آمده او را  تعدادي از قبايل طالش روم و سياهكوه (قرچه
معبود خود ساخته و نماز عبادت را به كنار نهاده شيخ را قبله حاجات و مسجد آمال 

آميز و دشمني فراوان با اهل سنت  ع تعصبنهادند. اساس مذهب حيدريه بر تشيخود 
دانستند. علت تحول مرشدان و پيروان صفويه  قرآن را ناقص ميها  نآ بود.  قرار گرفته
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به ايجاد ها  آن كاري با سالطين اهل سنت و گرايش نشيني و مسالمت از رويه خانقاه
شود. او و فرزندانش با پيوستن به عقيده اهل  دولتي جداگانه از شيخ جنيد شروع مي

در حقيقت يك چيز بودند قدرت ها  آن حق و حروفيه و بكتاشيه و نوربخشيه كه همه
ها از خوزستان و آناتولي و ديار بكر و  دنيوي كسب كردند. ميدان فعاليت اين فرقه

كرمانشاهان و لرستان تا سواحل رود ارس و موصل و بصره و ماوراءالنهر و خراسان 
هاي سريع نظامي شاه اسماعيل در  و افغانستان و هندوستان گسترده بود. پيروزي

ها بود و گرنه شاه اسماعيل هيچگاه  اي كارش بخاطر گستردگي فعاليت اين فرقهابتد
شد سرزمين به آن وسعت را به زير فرمان خود آورد. زكي وليدي طوغان  موفق نمي

دو ها  آن نويسد: تعداد صفويان دو ميليون نفر بود كه اجداد در كتاب منشأ صفويان مي
ا حمالت مغوالن بطرف آناتولي رانده شده بها  آن گيري يا سه قرن قبل از قدرت

شوند.  شوند و موفق به اشغال آن مي گيري به ايران سرازير مي بودند آنان بعد از قدرت
هاي نامبرده بقيه  وقتي صفويه ايران را اشغال كردند بجز معدودي از پيروان فرقه

خود پيروان اند اهل سنت بودند حتي  تا چهل ميليون نوشتهآن را  جمعيت ايران كه
 خبر بودند.  گيري صفويه بي هاي باال از مذاهب اصلي شيوخ خود تا زمان قدرت فرقه

هاي خيلي زود  و اشغال سرزمينها  آن آساي هاي برق همين امر باعث شد كه پيروزي
نويسد:  آراي اميني مي اهللا بن روزبهان خنجي در مقدمه تاريخ عالم فروكش كند. عالمه فضل

گرايي را  اند و نظريات رافضي و فرقه گزاران اين سرزمين را اشغال كرده تگروهي از بدع
اند. اين مسأله باعث شد كه من سرزمين پدري خود را ترك گويم و پس از وداع  توسعه داده

با عزيزان و ياران راه تبعيد را در پيش گيرم. از اين رو شهر اصفهان خود را پشت سر گذاشتم 
آنجا ساكن شدم، يعني جائي كه نظريات اهل سنت و جماعت گسترده  و به كاشان آمدم و در

كند در ايران شيعه  گرايي و الحاد خبري نيست. دليل ديگري كه اثبات مي است و از فرقه
محلي از اعراب نداشته است جذب علماء شيعه از خارج ايران براي بسط اين مذهب بوده 

اهللا صفا در تاريخ ادبيات  وزگاران و دكتر ذبيعكوب در ر است كه اين مسئله توسط دكتر زرين
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هاي  در ايران و ديگر نويسندگان منصف ايراني به آن اذعان شده است. دليل ديگر قبيله
اند يا اينكه در آناتولي  باشد كه يا مانند قبيله افشار مغول بوده تشكيل دهنده سپاه قزلباش مي

ران شدند. مانند دو قبيله استاجلو و تكلو در گيري روانه اي اند و بعد از قدرت مستقر بوده
 نويسد:  آسياي صغير. راجر سيوري در كتاب عصر صفوي مي

صفويه همين كه با استفاده از ايدئولوژي خاص خود به قدرت رسيد، عمداً به محو كردن 
شواهدي در مورد منشأ خود آغازيدند كه ممكن بود باعث ضعف كارآيي اين ايدئولوژي 

هاي را كه اين عقيده بر آن استوار بوده مورد سؤال قرار گيرد. كسروي نيز اين  هشود و پاي
55Fمسئله را مورد بررسي قرار داده است و دروغ بودن سيادت صفويان را اثبات كرده است

1 .
الدين را با  ها براي آنكه بتوانند در ايران به راحتي حكومت كنند، نسب شيخ صفي صفويه

رسانده بودند و او و اوالدش را سيد  -رضي اهللا عنه-سي كاظم بيست واسطه به امام مو
كار را به جايي ها  آن دانستند. اين تنها موردي نبود كه صفويه دست به تحريف آن زد بلكه مي

گري منسوب كردند. بزرگاني كه  رساندند كه حتي بزرگان اهل سنت در ايران را نيز به شيعه
ب اهل سنت كوشيده بودند. كساني مانند مولوي، در تمام طول حيات خود در نشر مذه

 جامي، سعدي شيرازي، فردوسي و.... 

 هاي مهم قدرت شاهان صفويه  پايه

نظريه حق الهي پادشاهان ايران در قبل از اسالم كه در هيأت جديد ظل اهللا في  -1
االرض ظاهر شد. بر اساس اين نظر شاهان از خدا يزدي برخوردارند و در حقيقت 

ه و جانشين خداوند در زمينند. اين نوع حكومت همان حكومت ديني است كه نمايند
 در اسالم منفور است. 

 باشند.  مبناي بر اينكه نماينده مهدي موعود ميها  آن ادعاي -2

                                                           
 شيخ صفي و تبارش. -1
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مقام پادشاهان به عنوان مرشد كامل پيروان طريقت صفويه كه به نام صفويه شناخته  -3
امام)  12به كاله سرخ دوازده ترك (نشانگر  اند سلطان حيدر كاله بر تركماني را شده

سران يا  بدل نمود و مريدانش به واسطه داشتن اين كاله سرخ بود كه به سرخ
 قزلباشان شهرت يافتند. 

56Fفئوداليسم -4

: شاه اسماعيل با اعطاي زمين و ملك به سركردگان قبايل قزلباش: تكلو، 1
رساق و ديگر قبايل كه حامي وي ذوالقدر، شاملو، روملو، افشار، استاجلو، قاجار، و

بودند اساس فئوداليسم را در ايران پايه گذاشت وي به اين ترتيب توانست حكومتش 
 را در ايران مستحكم كند. 

روحانيت: در همان ابتداي تشكيل حكومت صفويه با ورود ماليان عرب و سرازير  -5
57Fشدن روحانيان مسيحي از اروپا بخصوص لهستان

وحاني همچون به ايران نهادي ر 2
دوره ساساني و كليساي كاتوليك روم جزو الينفك حكومت صفوي گرديد. كساني 

آمدند.  زدند در شمار مشركان و دشمنان خدا بحساب مي كه از اطاعت آنان سرباز مي
در اين باره حديثي از حضرت امام جعفر صادق به مضمون زير ساخته بودند: امام 

منكم قدروي حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف من كان  یلإانظرو « جعفر صادق:

58Fذا حكمإين قد جعلته حاكامً، فإرضوا به حكامً، فأحكامنا، فأ

نام بحكم، فمن مل يقبله فإ 3

به نقل از  »رشکلحد ا یاهللا وهو عل یبحكم اهللا استخف وعلينا رد وهو راد وهو راد عل

مجتهد اعلم را نايب خاصه كه  363تا  362روضات الجنات جلد چهارم صفحات 
دانستند و خاتم المجتهدين را وارث علوم سيدالمرسلين و نايب ائمه  امام زمان مي

                                                           
 انقراض سلسله صفوي. -1

 . 23لكهارت، صفحه  -2

هائي كه درباره روابط خارجي ايران در دوره صفويه  ها و همچنين كتاب در اين مورد به سفرنامه -3
 ده رجوع شود. نوشته ش
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دانستند و شاه طهماسب با توجه به اين اصل هر گونه عدم پيروي از  معصوم مي
اصل در تمام دوران صفويه وجود شمارد. اين  روحاني اعظم را ملعون و مردود مي

 شاه قاجار دوباره از نو زنده شد.  ليداشت و در دوران فتحع

 كداميك: هويت ملي يا انقطاع از پيوندهاي ملي؟ 
بدون شك اولين مشخصه هويت ملي يك قوم زبان آن قوم است. صفويه زبان فارسي كه 
بزبان ملي ايران بوده و هست را از رسميت انداختند زبان تركي را بجاي آن نشاندند. 

ود را در برابر سيل تركان، ايلخانان مغول، چوپانيان، جلديريان، آذربايجان كه زبان آذري خ
قره قويونلوها و آق قويونلوها كه از ابتداي سده هفتم تا ابتداي سده دهم به بازار كشيد حفظ 

اي از تغيير لهجه ايراني آن ديار در دست نيست،  كرد و در منتهاي تاريخي و جغرافيايي نشانه
م هجري قمري يعني در تاريخي كه يك قرن و نيم از دوران صفويه حتي تا ميانه سده يازده

نامه اوليا محمد ظلي بن درويش معروف به اوليا  گذشت مدارك مؤثق از جمله سياحت مي
كند زبان رايج در آذربايجان هنوز لهجه  . ق) وجود دارد كه ثابت مي ه 1089چلبي (وفات 

59Fآذري گويشي از زبان ايراني بود

امروزه در محال هرزن (معروف به هرزن ديلي)  زبان آذري 1
در محال حسنلو در قراچه داغ، بعضي از روستاهاي هروآباد و بعضي از روستاهاي خلخال و 

 مانند آن مورد استفاده است. 
گرفت و با حمايتي كه قاجار از زبان تركي آن را  با زوال تدريجي زبان آذري تركي جاي

زبان رسمي قرار داد قسمت بزرگي از ايران ترك زبان را  آن بوجود آورد و همچون صفويه
شدند. آموزش عالمان ديني صفويه و پس از آن با استاداني آغاز شد كه همگي عرب و 
غيرايراني بودند و اين غلبه فرهنگ عرب باعث تربيت كساني شد كه يكباره دور از 

ملت با مطالعه تاريخ و زبان و دوستداري فرهنگ ايراني بودند. چرا كه آشنايي با فرهنگ هر 

                                                           
زاده، نشر  هاي كهن زبان كردي از ناميق صفي در اين باره بنگريد به لهجه آذري يكي از گويش -1

 سنندج.   هاي كردستان شناسي سازمان، نشر پژوهش
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هاي فكري آن ملت ميسر است. كساني كه بدين وسيله  ها و باورها و انديشه ادب و انديشه
شدند. و  شدند تنها در ارتباط با قوم عرب حتي قبل از دوره جاهليت آشنا مي تربيت مي

ز دانشمندان و با ايراني داشتند خود داستان مفصل ديگري است. اها  آن ضديتي كه استادان
شد و اين امر باعث قطع ارتباط ايراني با فرهنگ و تمدن و  بزرگان ايراني كالً به بدي ياد مي

تاريخ خود شد. در نتيجه ملتي بدون هويت را بوجود آورد. وقتي از آقا حسين خوانساري 
يا پرسند آيا صحيح است كه دن فذ شاه سليمان مينت. ق) مجتهد معروف و م ه 1099فات (و

يدي الفرس قبل هذا إن كان الدنيا كانت بأ«قبل از خلقت آدميان در دست ايرانيان بود؟ 

قت و هم پس از ر: هم پيش از خلبل كانت أبداً بأيدي الحم گويد: ال وي به طعنه مي »؟اخللق

60Fان بودآن هميشه در دست خر

1. 
شيعي مذهب  ها روشن است. صاحب بن عباد اديب و فقيه معروف با اين تعبير تكليف

نگرم تا چشمم به يك  گفت: به آيينه نمي دوستي كه داشت مي وزير آل بويه از كثرت عرب
61Fعجمي نيفتد

2. 
گزاران بزرگ اهل   گويي در عهد صفويه و لعن ابومسلم خراساني و داستان  تحريم قصه

د از . ق نيز وجود داشت و قبالً در اين مور سنت مانند فردوسي كه در سده پنجم و ششم ه
كتاب شيخ عبدالجليل قزويني در كتاب النقض شواهدي آورده شده است صورت 

زدند كه با  بر اهل سنت طعن ميها  آن خوانان و مناقيبان اي به خود گرفت. مدح وحشيانه
اند. شاه اسماعيل اول قبرهاي ابومسلم و  سرايي درباره ايرانيان قديم دچار ترهات شده داستان

 د. درباره لعن ابومسلم از امام جعفر صادق حديثي به شرح زير ساختند: فردوسي را خراب كر

                                                           
، صفحه 2، بنقل از روضه الجنات، ج 188و  187تاريخ ادبيات ايران، جلد پنجم، بخش اول، صفحه  -1

356 . 

، صفحه 2، بنقل از روضه الجنات، ج 188و  187تاريخ ادبيات ايران، جلد پنجم، بخش اول، صفحه  -2
356 . 



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    224

 

ناطق فقد عبده  یلإصغي من أ ن سل الصادق عن القصاص ايمل السامع هلم فقال ال وقال:إف«

: هر كس به »بليسس فقد عبد إبليإن كان الناطق عن اهللا وإ ان الناطق عن اهللا فقد عبدك

خوان را پرستيد هر كس به نطق درباره خداوند گوش دهد  دهد آن قصه خواني گوش فرا قصه
هايي از ابليس گوش فرادهد عبد ابليس است. اين حديث را  عبداهللا است و هر كس به گفته

محمدبن اسحق ابهري شاگرد محقق كركي عاملي از جبل عامل لبنان در كتاب انيس المؤمنين 
ملي در كتاب مطاعن المجرميه به نقل به نقل از وي آورده است. محقق كركي عا 142صفحه 

بوده و امام ها  آن از امام جعفر صادق آورده است كه ابومسلم  شيعه نبوده و مخالف سرسخت
جعفر صادق وي را لعن كرده است. اين نمونه تربيتي است كه عالمان عرب به شاگردان 

فرهنگ سرخ كاله و  نان بياهللا صفا با برتري يافتن شمشيرز آموختند. بقول ذبيع ايراني خود مي
با چيرگي عالمان قشري ظاهربين دوراني جديد از تنزل فكري و عقلي و ادبي در ايران 

ريزي شد كه نه تنها با سقوط دولت صفوي از ميان نرفت، بلكه هنوز و شايد تاديرگاه هم  پي
 برقرار خواهد ماند. 

 جنايات صفوي 
آشامي  ونريزي نهاده شده اين خوي خونبنياد سلطنت صفويه از همان آغاز كار بر خ

نمود. گاه در پوشش دين و منتشر ساختن دين  هاي متفاوت مي چهره ناساز خود را بگونه
حق. گاه در جامه سياست و تدبير ملك و بيشتر در راه فرو نشاندن آتش خشم و كينه و 

مثله  –بريدن دست و پا  –نفاق، گاهي براي تفريح و خوشگذراني. در اين راه سر بريدن 
چشم  –دوشقه كردن  –خوار و سگان آدمخوار  خواري توسط نوكران زنده زنده –كردن 
در آتش انداختن، مرشدان كامل اگر در فرو  –خفه ساختن  –ميل در چشم كشيدن  –كندن 

يافتند و به نزديكان  نشاندن آتش خشم و آزي كه در اين زمينه داشتند كسي از دوران نمي
 پرداختند.  م خود و برادران و پسر عمان و آخر كار به فرزندان خود ميبه حر –خود 
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 . ق) ه 930-905اسماعيل اول مؤسس سلسله شوم صفويه (
نويسد: وقتي اسماعيل به تبريز رسيد با هيچ مقاومتي  كاتيرينوزنو در سفرنامه ونيزيان مي

ي كسانش زنان آبستن را با عام كرد، حت روبرو نشد با اين حال بسياري از مردم شهر را قتل
حتي سگان را نيز در تبريز كشتند.  :گويد هايي كه در شكم داشتند كشتند. وي مي جنين

آشامي به جهان آمده باشد.  كنم از زمان نرون به بعد چنين ستمكاره خون گويد: گمان نمي مي
زره  ياري از آنان بيكنند، بس نويسد كه سپاهيان اسماعيل را مانند خدا تعظيم مي كاترينوزنو مي

هاي برهنه به  روند، و انتظار دارند كه اسماعيل نگهدارشان باشد، از اينرو با سينه به جنگ مي
زنند: شيخ، شيخ. نام خدا را فراموش كرده و فقط نام اسماعيل را به  تازند و فرياد مي پيش مي

هللا. سپس راوي از اسماعيل ا گويند: ال اله اال اهللا اسماعيل ولي اند. صفويه مي خاطر سپرده
دهد. اسماعيل عمل لواط كه از اصول دين زردتشت است را  اهللا چهره ديگري بدست مي ولي

دربار رومي كه به آنجا رفت انجام داد. سپس آنان را به  در با دوازده تن از جوانان شهر تبريز
تن از اطفال مردان همين نيت به امراي خود داد. اندكي بيش از آن دستور داده بود تا ده 

هاي اسماعيل اول به قرار ذيل است:  عام محترم را به همان ترتيب دستگير كنند. بعضي از قتل
عام فيروزكوهيان  قتل -3. ق  ه 910عام يزديان در  قتل -2. ق  ه 907عام تبريزيان در  قتل -1

قتل عام  -6ق  . ه 906عام شماخي در  قتل -5. ق  ه 910عام طبس در  قتل -4ده هزار تن 
 908عام شيراز و كشتار علماي آن ديار در  قتل -7فرارود گروه قرشي بيش از پانزده هزار تن 

عام  قتل -11. ق  ه 914عام بغداد در  قتل -10اصفهان  عام قتل -9عام هرات  قتل -8. ق  ه
 مشهد. شيوه قبوالندن مذهب صفويه نيز به قرار زير بود: 

62Fهاي تبرائيان دسته

افتادند و سه خليفه اول راشده و همه دشمنان  كوچه و بازار راه مي در 1
درنگ در  كردند هر كس كه بي علي و ديگر امامان و بطور كلي همه اهل سنت را لعن مي

63Fشد گفت: بيش باد و كم مباد. در دم خونش ريخته مي جواب نمي

1.  
                                                           

از تولي و نسبت به ساير خلفا و صحابه اي هستد كه نسبت به حضرت علي و امامان ابر تبرائيان دسته -1
 جويند.  زاري مي تبري و بي
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 دي ميال 1914. ق  ه 920جنگ چالدران و افسانه خدا بودن اسماعيل 
بعد از آنكه اسماعيل با پادشاه مجارستان و مماليك مصر متحد شد و قصد حمله به 

. ق) كه يكي از مقتدرترين و  ه 926-918عثماني را در سر پروراند، سلطان سليم اول (
ترين سالطين آل عثماني است به فكر مقابله با او افتاد. از طرف ديگر شاه قلي خليفه  فاتح

يس ايل تكلو در آسياي صغير بيش از پانزده هزار تن از اهالي سنت آنجا شيخ اسماعيل و رئ
هاي شاه  حاكم ديار بكر از خليفهكند. محمدخان استاجلو  ا غارت ميرها  آن عام و اموال را قتل

اسماعيل با فرستادن نامه تهديدآميز و يك قبضه شمشير و يك دست لباس زنانه او را ترغيب 
آيي شمشير بر كمربند و گرنه ملبس  ن نامه نوشته بود اگر به جنگ ميبه جنگ كرد. وي در اي

64Fبه لباس زنانه شو و بعد از اين مردي بر زبان جاري نساز

2.  
همچنين نورعلي خليفه حاكم ارزنجان و رئيس و افراد سلسله ذوالقدر در آناتولي نيز از 

يد قطعاً بساط حكومت بجن يمريدان شيخ اسماعيل بودند. بدين ترتيب اگر سلطان سليم دير م
شد. اما سلطان بزرگ عثماني با روش بسيار متين كليه صفويان  عثماني بزودي چيده مي

تاخته بيش از چهل هزار تن از آنان را به هالكت ها  آن آناتولي را شناسايي كرده سپس به سر
سايي باشند. بعد از كند تا قابل شنا رساند. و آنهايي كه گناهشان ثابت نشده بود را داغ مي مي

آن سلطان سليم عازم تبريز پايتخت جانيان صفويه گرديد. وي شاه اسماعيل كه فراري شده 
65Fبود را با زرنگي خاص به ميدان نبرد كشاند و در منطقه چالدران آن ملحد مدعي خدايي

را  3
 ناپذيري شيخ اسماعيل درهم به سختي شكست داد. و بدين ترتيب افسانه خدايي و شكست

 فروريخت. جنگ چالدران نتايج زيادي داشت از جمله: 

شكسته شدن غرور و تعصب شيخ اسماعيل و درهم كوبيده شدن افسانه خدايي او  -1
 در نتيجه در چشم هواداران خود از ارزش پيشين خود افتاد. 

                                                                                                                                                      
 . 25عصر صفوي، راجر سيوري، صفحه  -1

 تاريخ روابط خارجي ايران در عهد شاه اسماعيل صفوي، دكتر واليتي و ديگران.  -2

  ، و ديوان شعر شاه اسماعيل اول.21در اين مورد بنگريد به عصر صفوي، راجر سيوري، صفحه  -3



 227  فصل نهم: صفويه (عصر تجزيه و انحطاط علمي و مذهبي ايران)

 ذ

ها ارتش صفويه را  گير شدن صفويه تا هفتاد و پنج سال بعد كه انگليسي زمين -2
  بازسازي كردند.

مجبور شدن اسماعيل به دست كشيدن از كشتار و اذيت اهل سنت. اسماعيل بعد از  -3
. ق هيچگاه نتوانست و نه جرأت كرد كه به  ه 930آن تا وقتي كه زنده بود يعني سال 

 قتل عام اهل سنت اقدام كند. 
بسياري از مردم شهرهاي اهل سنت مانند بغداد و هرات بعد از جنگ چالدران به  -4

 ت برگشتند و گماشتگان صفويه را كشتند. نل سمذهب اه

تجزيه ايران در نتيجه كشتارهاي هولناكي كه صفويه انجام داده بود و پيوستن عراق و  -5
كردستان به عثماني براي محفوظ ماندن از كشتار و تغيير مذهب، سلطان سليم بعد از 

ر بگذراند در بهار فتح شايان خود قصد داشتند در تبريز بماند و زمستان را در آن شه
سال بعد كار صفويه را يكسره سازد، اما از آنجا كه در ميان سپاهيان وي عده زيادي 
از سربازان باطناً مريد صفويه بودند او را به بازگشت به عثماني ترغيب كردند. در 

. ق كه سلطان سليم تصميم گرفت به تسلط صفويه در ايران خاتمه دهد  ه 926سال 
ازان مخالفت كردند اما سلطان مصمم بود، در همان اوان بود كه سلطان باز همين سرب

پرور بود. وي  به طور مرموزي وفات كرد. سلطان سليم شخص ديندار، عادل و علم
 شاعر نيز بود. در فصل نه همين كتاب شعري از او آورده شده است. 

 اوضاع مذهبي ايران در اوايل صفويه 
 صفويه به قرار ذيل بود:  اوضاع مذهبي ايران در اوايل

هاي كوچكي از شيعيان وجود داشت مانند  : در بعضي از شهرهاي ايران اقليتها شيعه
 مانند اهالي كاشان به اهل سنت گرويده بودند. ها  آن سبزوار، مشهد، ري و قم اما بسياري از
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هاي  قبيله –نژاد شرق  هاي ترك ها و قبيله ايل –جغتايي  –هاي تيموري  : خاندانها حنفي
 –مازندران  –ماوراءالنهر –افغانستان  –خراسان  –افغان در سيستان و بلوچستان  –بلوچ 
 كاشان وغيره.  –سمنان  –يزد  –كرمان 

 –اصفهان  –مركزي  –فارس  –هاي هرمزگان  ها: در نواحي جنوبي ايران استان شافعي
خوزستان  –همدان  –انشاهان كرم –كردستان  –آذربايجان شرقي و غربي  –اراك  -سمنان 

گيالن  –قزوين  –زنجان  –كهكيلويه و بويراحمد  –لرستان = چهارمحال بختياري  –ايالم  –
 عراق و ساير نواحي ايران.  –

عام به راه اندازد سيستان و بلوچستان و  تنها جاهائي كه صفويه قادر نشد در آنجا قتل
ان بود و سلسله ازبكي كه به تازگي در آنجا تأسيس ماوراءالنهر بود. ماوراءالنهر در دست ازبك

ها در زمان قدرت يافتن صفويه به رهبري ملك  گيري بود. سيستاني شده بود در حال قدرت
سلطان محمود سيستاني كامالً متحد بودند و اين امر باعث شد كه صفويه فكر تغيير مذهب 

از حال بود و شامل  تر بزرگ زمان بسياردر آن ديار را كنار گذارد. سيستان و بلوچستان در آن 
شد. حتي شاه عباس اول به علت موقعيت بلوچستان و اتحاد و  هرمزگان و استان هرات مي

اتفاق مردم آن ديار ترجيح داد كه حاكمي از قزلباش را به آن سرزمين نفرستد و فرد مورد 
 نظر مردم آنجا را حاكم بلوچستان كند. 

 . ق)  ه 984-930شاه طهماسب اول (
بعد از شيخ اسماعيل پسرش طهماسب اول به حكومت ايران رسيد. در حكومت پنجاه و 

ها دست به  چند ساله او بيشتر مناطق ايران در شرق و غرب بين صفويه و ازبكان و عثماني
ها خراسان و استان هرات را در بيشتر ايام حكومت طهماسب اول در  دست شد. ازبك

ها هم، بارها تبريز را به تصرف خود درآوردند كه اين امر موجب  مانيتصرف خود داشتند. عث
 1555. ق  ه 962شد طهماسب مركز حكومت خود را از تبريز به قزوين منتقل كند. در سال 

ميالدي پيمان صلح بين سلطان سليمان باشكوه عثماني با شاه طهماسب به امضا رسيد طبق 
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يه ممنوع شد. همچنين صفويه مجبور شد از آزار و وفپيمان لعن به خليفه راشدين از ص اين
اذيت اهل سنت در ايران دست بردارد. اين پيمان مرز ايران و عثماني را مرز فعلي قصر 
شيرين تعيين كرده بود. شاه طهماسب سياست تغيير مذهب را در داخل ايران در مناطق مانند 

تبليغي ادامه داد. صفويه با تمام قساوتي  هاي لرستان و كهكيلويه و بويراحمد با فرستادن دسته
كه داشت نتوانست اكثريت مردم ايران را به مذهب خود درآورد. با آنكه شاه اسماعيل با 

هاي بسيار توانسته بود اهالي چند شهر مانند هرات و شيراز را به تغيير مذهب وادار  عام قتل
مردم به مذهب خود برگشتند  كند ولي بعد از جنگ چالدران و شكست شاه اسماعيل اكثر

ها را كشتند و دوباره مذهب اهل سنت را برقرار  بخصوص در هرات مردم تغيير مذهب داده
كردند. در دوران شاه طهماسب نيز به علت ضعف وي و وجود سالطين مقتدري همچون 

 عام اهل سنت بزند. بعد از  سلطان سليمان باشكوه صفويه هيچگاه جرأت نكرد دست به قتل
شاه طهماسب اول پسرش اسماعيل دوم به حكومت ايران رسيد. اين شاه جوان كه توسط 
معلمي اهل سنت از هرات تربيت شده بود بسياري از سران قزلباش و تجاوزكاران به جان و 

ادبي كرده بودند را تنبيه نمود  مال مردم ايران را به قتل رساند. كساني كه نسبت به صحابه بي
اكرام نمود. اما بزودي به طرز مرموزي به قتل رسيد. بعد از او برادرش سلطان و اهل سنت را 

محمد ميرزا با لقب خدابنده به حكومت ايران رسيد. بعد از بركناري سلطان خدابنده توسط 
شاه عباس اول سلطان مراد سوم عثماني به قفقاز را از صفويه گرفت و شاه عباس اول را در 

. ق) وادار به پذيرش قرارداد صلحي نمود كه وي را مجبور كرد  ه 999ميالدي ( 1590سال 
از تبليغات صفوي در آناتولي دست بكشد و در ايران نيز از هر گونه آزار و اذيت اهل سنت 

 خودداري كند. 

 . ق) ه 1038-996شاه عباس اول (
را كنار  اندازي كودتايي بر سر كار امده پدرش شاه محمد خدابنده شاه عباس اول با راه

اش كه بعداً نابينايشان كرد از پايتخت تبعيد كرد. اين  زده و او را همراه با دو برادر باقيمانده
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شاه جنايتكار در طي حكومت چهل و دو ساله خود بقدري در ايران جنايت كرد كه شرح آن 
 ريقاي نياز دارد. بقول نصراهللا فلسفي وي در ط ها خود به كتاب قطور جداگانه جنايت

و ترحم و  هاندك مالحظ ب ساختن مدعيان خويش بيپيشرفت كار سلطنت و براي مرعو
ترديد، هر كس را كه به حقيقت يا به گمان، مانع فرمانروايي مطلق و مخالف اراده شخصي 
خود ديد، از ميان برداشت. پانصد جالد، از مردان درشت استخوان قوي هيكل بلند قامت 

نهادند با  رگ با دستاري سرخ گرد آن پيچيده بر سر ميهاي بز بدروي داشت كه كاله
هاي بزرگ خنجرآسا رئيس اين دژخيمان شيخ احمد آقا را چنين  هاي تراشيده و سبيل ريش

پزي و  اند. در اين منصب (داروغگي قزوين) دكاني در آن شهر براي بريان توصيف كرده
گرفت در آن دكان به  اهزني ميفروشي گشوده بود و هر كس را كه به تهمت دزدي و ر كباب

كشيد. شاه عباس چون بر مردم شهر يا واليتي خشم  انداخت يا به سيخ مي تنور گداخته مي
فرستاد و اين گروه كه به خونريزي و  گرفت، شيخ احمد آقا و يارانش را بر سر ايشان مي مي

ر از آنچه او اشاره كشي خو گرفته بودند، آن مأموريت را به دلخواه شاه و بلكه شديدت مردم
كرده بود، انجام دادند. گروه ضربت شيخ احمد آقا، در گيالن كه به فرمان شاه عباس مردمش، 

عام شده بودند. جناياتي مرتكب شد كه  به علت حمايت از چند امير طغيانگر محكوم به قتل
و كند! تا حدي كه مؤرخان درباري، با همه مالحظات و ترس  موي بر اندام راست مي

اآلثار در كتاب  ةكنند. نصراهللا فلسفي به نقل از نقاو وحشت از ابراز نفرت خودداري نمي
 نويسد:  زندگاني شاه عباس اول مي

اي كه نفس  شيخ احمد آقا آنچه مقتضاي غضب و قهر جانسوز شهريار بود كرد و شيوه
بدانجا رسانيد كه  بد آموزش تقاضا داشت بر آن افزود و كار سفاكي را در آن واليت (گيالن)

زنان از ترس او بچه افكندند و بعضي زنان را كه اين حالت واقع نشد، شكم ايشان را 
ها را به درآورده و بر سر نيزه كرد... بر هيچ يك از آن قوم ابقا ننمودند و حتي  شكافت و بچه
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اطفال را  دريغ گذارنيدند. اطفال و زنان و شيخ و پير و شاب جوان آن جماعت را به تيغ بي
66Fكردند در مهد دو پاره مي

1. 
67Fخواران زنده

انگيز كه از مجازات مغول بود بدست شاه  : اين مجازات شوم و نفرت2
با رسم خاص به اجرا درآورد. دسته آدمخواران آن را  اسماعيل اول زنده شد و شاه عباس هم

شخصي بنام  خواران شاه عباس شدند. سردسته زنده خور ناميده مي چيگين يا گوشت خام
ملك علي سلطان بود. آن فرقه آلت دست شاه عباس گناهكاران واجب التعذير را از يكديگر 

فرمودند، همچنين بقيه  هاي ايشان را به دندان قطع نموده بلع مي ها و گوش ربودند و لب مي
 خوردند و غيره....  اعضاي بدن ايشان را به دندان انفصال داده مي

ي شاه عباس و برخي از شاهان صفوي اين بود كه وقتي به سرداران ها يكي ديگر از شيوه
گرفتند وابستگان و اطرفيان قرباني را نيز  و اعضاي بلند پايه خود به هر دليلي خشم مي

كردند. يكي از همراهان برادران شرلي از مناظري كه روز ورود شاه عباس به  عام مي قتل
68Fكند قزوين ديده روايت مي

قدر نيم فرسخ از شهر دور شديم. يك تماشايي  : همين كه به3
شود. سربازهاي شاه را ديديم از ده هزار سرباز، دوازده هزار سر بريده  ديدم كه ندرتاً ديده مي

هاي آدم را به ريسمان بسته از سينه خود آويخته  ها گوش هاي خود زده، و بعضي بر روي نيزه
قتل مردم و سربازان ساكن در قلعه گنجه سال  بودند. در اصفهان نيز همين وضع برقرار بود.

عام بيش از هفتاد  . ق قتل ه 1016. ق كشتار زنان ومردان مقيم در قلعه شماخي سال  ه 1015
گناه گرجستاني در جريان خوران شاه خانم كه شاه عباس نديده عاشق او  هزار نفر از مردم بي

ختر گرجي، زجر و كشتار شاعران و شده بود و به اسارت بردن يكصد و سي هزار پسر و د
هنرمندان در سراسر حكومت صفويه همچون شب تاريكي براي شعر فارسي بوده است. 

اند كه  صدها شاعر آزاد انديش، چنان در جو هولناك متعصبان اين سلسله محو و نابود شده
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بود كه حتي اثري از آثار آن بدست نيامده است. از جمله تفريحات شاه عباس اول يكي آن 
داد پدرش را  كرد به پسر دستور مي داد پسرش را بكشد. اگر امتناع مي به پدر دستور مي

داد كه آندو را بكشد سپس  كرد، به ديگري دستور مي بكشد، اگر او نيز خودداري مي
آورد. سياست مذهبي عباس اول به  مي بازماندگان و اموال مقتولين را به تصرف خود در

ها و  ها و ازبك از شيعيان و تعقيب اهل سنت به اتهام هواخواهي از عثمانيپشتيباني موروثي 
هاي غير اسالمي قرار داشت. اسير  اعطاي آزادي و امكانات فراوان به مسيحيان و ديگر فرقه

ها و تمامي مردم قبيله مكري از مراغه تا  اند خود، كشتار گيالني كردن زنان و اطفال قلعه
ار مردم سمنان بخصوص بريدن گوش و بيني علماي اهل سنت ناحيه مياندوآب، شكنجه و آز

ها و شهيد كردن محمود دباغ  سرخه سمنان و خوراندن آن به مردم، كشتار و اذيت همداني
. ق كشتار اهالي كرد  ه 1019كشتار در قلعه دمدم اروميه بسال  –پيشواي اهل سنت آن ديار 

. ق در اين كشتار قلعه دامنكوه  ه 1014بسال  ماكو بخصوص طايفه محمودي به مدت ده روز
رسند اما قلعه ميانكوه به  جويان آن به قتل مي آيد و كليه پناه ماكو به اشغال شاه عباس درمي

عام اهل سنت بغداد و... آنچه كه  ماند. قتل علت پايداري بيش از حد از اشغال مصون مي
ر شاه عباس كبير!! است و همچنان كه شما هاي كوچكي از جنايات بي نوشته شد تنها گوشه

 قبالً تذكر داده شده در اين مورد كتابي جداگانه مورد نياز است كه نوشته شود. 

 برادران شرلي 
برادران شرلي بعد از عقد قرارداد بازرگاني در زمان شاه طهماسب اول با جنكينسون خود 

مچون آنجلو كشيش سرشناس با تشويق افرادي هها  آن را آماده آمدن به ايران كردند،
نفره  26ميالدي هيئت  1598انگليسي كه مدتي مقيم ايران بود راهي ايران شدند. در سال 

انگليسي به سرپرستي سررابرت شرلي و برادرش سرانتوني شرلي در قزوين به حضور شاه 
هاي مختلف نظامي از جمله  عباس اول رسيد. اين هيئت داراي كارشناساني در زمينه

هايي در زمينه پياده نظام و توپخانه و سواره نظام بود. الهوردي فرمانده كل قواي  صصمتخ
انقالب نظامي در ها  آن ايران از هيئت شرلي بسرعت استفاده كرد. و با استفاده از تخصص
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ها صنعت توپخانه در ايران ايجاد كردند و ايران بزودي صاحب  ايران بوجود آورد. شرلي
ها ارتشي در ايران بوجود آمد  جنگي شد. و به اين ترتيب توسط انگليسيپانصد عراده توپ 

ها نجات دهد. براي اروپايي  كه توانست اروپاي مسيحي را بقول اروپائيان از دست عثماني
همديگر را بكشند. در همان زمان ها  آن كرد چه ايراني و چه عثماني مهم اين بود كه فرق نمي

و مرج بود سلطان سليمان باشكوه درگذشته بود سلطان محمود  عثماني در داخل گرفتار هرج
نشيند عثماني مجبور  كند و سلطان احمد به جايش مي م وفات مي 603سوم نيز بعد از جنگ 

 –جبهه امپراطوري اتريش مجارستان  –بود در چهار جبهه مختلف بجنگد جبهه لهستان 
متي باعث شد كه براي مدت كوتاهي قس جبهه ايران. نوسازي ارتش ايران–جبهه روسيه تزار 

يه درآيد. بعد از مرگ الهوردي سررابرت شرلي به وفاز متصرفات عثماني به تصرف ص
هاي او با عثماني هداياي  رياست كل قشون ايران رسيد و شاه عباس به واسطه جنگ

 شماري به او داد.  بي

 ها  اعطاي حق كاپيتوالسيون به انگليسي
مان آغاز روابط خود با ايران، بنا را بر تزوير گذاشته بودند و براي حفظ ها، از ه انگليسيي

شدند. نخستين آثار استعمار و كاپيتوالسيون  منافع خود، به دسايس گوناگون متوسل مي
تحت پوشش آزادي تجارت ها  آن شود. انگليس در ايران در عصر شاه عباس اول مشاهده مي

مند نبودند.  ردند كه مردم ايران هيچگاه از آن بهرهآو و كسب امنيت، حقوقي به دست مي
گري بيگانگان بخصوص  هاي ملوكانه شاه عباس نه تنها آزمندي و حيله محتواي فرمان

دهد، بلكه بيانگر آن است كه شاه عباس و ديگر شاهان صفوي براي  ها را نشان مي انگليسي
فروختند. در فرماني كه  ا به بيگانگان ميرها  آن مردم كشور خود اعتبار و اهميتي قائل نبودند و

ميالدي) صادر  1617. ق ( ه 1026شاه عباس براي گروهي از بازرگانان انگليسي در سال 
69Fخورد: كرده، چنين نكاتي به چشم مي

1 
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... ديگر آن جمعي از مردم انگليس كه به تجارت و سوداگري به ممالك محروسه آيند، 
نگاه دارند، احدي معترض نشود و اگر احدي از هر طبقه  هر قسم اسلحه ويراقي كه خواهند

ميان ايشان دزدي يا حرامگيري كند، اگر در محل دزدي يا حرامگيري آن كس كشته شود، 
حكام معترض نشوند و اگر دزد يا حرامي گرفتار شود، اگر دزد يا حرامي مسلمان باشد، 

جزا و سزا رسانند و اگر فرنگي حكام آن محل در حضور قنسول بعد از خاطر نشان، او را 
 باشد، قنسول او را به قتل رساند. 

... ديگر اگر ميان مسلمانان و مردم انگليس در داد و ستد معامالت قضاياي جزئيه روي 
نمايد كه رجوع به شرع شود، حكام او را نزد قنسول انگيس فرستد كه قنسول ايشان را به 

 مل آورند. شرع برده و آنچه موافق شرع باشد به ع
هاي مختلف ديري نپائيد چرا كه سلطان مراد چهارم بعد  هاي شاه عباس در جبهه پيروزي

از سر و سامان دادن به اوضاع آشفته امپراطوري عثماني و نابود كردن باندهاي فساد و 
را  تصرفي شاه عباس از جمله بغداد خواري به كار گماري افراد اليق كليه مناطق رشوه

شاه عباس دوم را مجبور كرد كه از آزار و اذيت اهل سنت در ايران خودداري  تصرف كرد و
كند. بين دو طرف قرارداد صلح قصر شيرين به امضا رسيد و طبق آن مرزهاي دو كشور بر 
اساس مرزهاي امروزه تعيين شد. شاه جهان از سالطين بزرگ گوركاني هند نيز در سال 

ان باز پس گرفت. جانشينان شاه عباس اول حوزه ق واليت قندهار را از اير  ه 1052
قدرت رويارويي با سالطين ها  آن اقتدارشان در حقيقت ايران امروزي بود و هيچكدام از

هاي خونيني كه بين ايران و عثماني متداول بود با  عثماني يا گوركاني را نداشتند. جنگ
 همي بين طرفين روي نداد. قرارداد صلح قصر شيرين خاتمه يافت بعد از آن ديگر جنگ م

 . ق)  ه 1125-1106شاه سلطان حسين (
شاه حسين در حقيقت آخرين شاه صفويه است كه بر ايران حكمراني كرده است. وي در 

عقد كرد. دستور داده بود در فصل بهار هر سال همه  مجموع سه هزار دختر و دو هزار زن را
ها با عشوه و ناز جمع شوند و  رها و خياباندختران و زنان اصفهاني بمدت سه روز در بازا
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هر كه را ها  آن اي از همسران و نوكران خود از بين مردان در خانه بمانند، تا شاه با اتفاق عده
خواست با خود ببرد. امور واقعي مملكت در دست عالمه مجلسي بود. در همان اوان  مي

ن و خسروخان از مريدان حكومت، شاه حسين شاهنواز خان گرجي ملقب به گرگين خا
مجلسي را به حكومت افغانستان منصوب كرد. گرگين خان حاكم قندهار شد طبق نظر 

شدند و تجاوز به جان و مال و  علماي صفويه به رهبري مجلسي اهل سنت كافر محسوب مي
حالل بود. اين فتوا باعث شد كه مريدان مجلسي تجاوز را در حق اهل سنت از ها  آن ناموس

حرمتي از طرف وزير اعظم شاه حسين در حق اميرخان از بزرگان  گذرانند. بدنبال بيحد ب
خان مبني بر اينكه هر  افغانستان كه به دادخواهي به دربار آمده بود. و نامه آن ملعون به گرگين

تواند بر سر اهل سنت بياورد شيرمرد دلير اسالم محمود افغاني تصميم به قلع و قمع  چه مي
قشري و خونخوار و غرق در ت مهل سنت و ايران گرفت و توانست حكودشمنان ا

پرستي را برافكند. محمود افغاني به تصريح آصف الحكما در رستم التواريخ جواني  شهوت
بود بكلمات صوريه و معنويه و آراسته و در فطنت و كياست و رشادت و تميز و نظم و نسق 

ر دزد و راهزن و ظلم و ناپاك بود. بگذريم از باك و كشنده ه و موافق حساب و احتساب بي
اينكه كوردالن حكومت محمود افغان را حكومتي خارجي و افغانستان را كه يكي از 

كنند و با اين حال خود را  هاي اصلي ايران زمين بوده است سرزميني اجنبي معرفي مي  پيكره
اند بفهمند كه اين صفويه بود كه  پندارند. اين كوردالن هيچگاه نخواسته ايراني تمام عيار مي
آناتولي و عراق از ايران جدا شوند و اين ننگي  -قفقاز  –تركمنستان  –باعث شد افغانستان 

است بر پيشاني حكومت صفويه و هوادرانش كه هيچگاه در تاريخ ايران زمين به فراموشي 
ايران  سپرده نخواهد شد. بدين ترتيب حكومت ترور و وحشت و قشري و صفويه در

ومت يكي ديگر از قبايل قزلباش بنام افشار نفس راحتي ه شد. و ايرانيان توانستند تا حكبرچيد
اي تبديل  بكشند اما افسوس كه آن دوران بسيار كوتاه بود و دزدان افشار ايران را به ويرانه

 رفتند.  كردند كه در حالي كه ساير ملل جهان به ويژه در اروپا به سوي ترقي پيش مي
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 علم در دوران صفويه 
آموزي مبارزه كرد. در  صفويه براي پيشبرد مذهب و حكومت خود شديداً با علم و علم

به ها  آن همان اوان حكومت صفويه دانشمندان بزرگواري همچون قاضي ميبدي به دست
شهادت رسيدند. اين امر باعث شد كه گروه كثيري از دانشمندان به ممالك هند و عثماني و 

پناهنده شوند. و بدينگونه كانون گرم علم و ادب در ايران بزودي به سردي گرائيد.  ازبك
علوم رياضي و طبيعي بيشتر از ساير علوم دچار تنزل شد. آنچه كه در اوايل دوران صفوي 

ما ها  آن وجود دارد در حقيقت اثر شاگردان دانشمندان دوران آخر تيموري است كه با مرگ
وم در ايران هستيم. كشتار دانشوران و مبارزه با علم انگار جزو ذات شاهد مرگ تدريجي عل

الدين و درويشانش و  گذاران آن بوده است. در آمل تحت تسلط سيد قوام صفويه و بنيان
آموختند و يا آموزش  همچنين سيد كمال الدين كساني كه علم بخصوص علم دين مي

70Fشدند دادند كشته مي مي

 گويد:  صفويه در كشكول خود ميشيخ بهائي از بزرگان  1
 علـــم فقـــط علـــم عاشـــقي اســـت

 

ــه تل  ــبقيــ ــقي بــ ــيس شــ  يس ابلــ
 

71Fهاي صفوي است: ين شيخ االسالمتر بزرگ اين نظر يكي از

2 
آساي روحانيان كاتوليك از سراسر اروپا به ايران در همان آغاز حكومت  هجوم سيل

ردن مراكز علمي و كشتار و صفويه باعث كاتوليكي شدن مذهب صفويه شد در نتيجه نابود ك
اي مذهبي مبدل شد. و  تبعيد و اذيت دانشمندان ايراني همچون اروپايي قرون وسطا به وظيفه

همچون جوامع اروپايي تقليد كوركورانه جزو وظايف مذهبي قرار گرفت و علوم منحصر به 
كل گرفت تعليمات مذهبي گرديد مهمتر اينكه سازمان روحاني همچون واتيكان در ايران ش

                                                           
 . 414الدين يزدي، جلد اول، صفحه  ظفرنامه، شرف -1

. ق)  ه 1031-953مد عاملي متولي بعلبك لبنان (بهاءالدين محمدبن حسين بن عبدالص  شيخ االسالم -2
آيد بعد از چندي پدرش به  شيخ االسالم اصفهان در دوران شاه عباس اول همراه پدرش به ايران مي

دهد اگر طالب دنيا هستي به هند برو،  رود و در آنجا پدر به پسر نامه نوشته و تذكر مي عربستان مي
 خواهي در ايران بمان.  ، اگر هيچكدام را نمياگرطالب آخرت هستي به عربستان بيا
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كه رياست آن با مالباشي بود. حتي دانشمندان بزرگواري همچون ميرزا صدراي شيرازي (م 
خواندند و بر  . ق) و مالمحسن فيض را كافر مي ه 1103. ق) و قاضي سعيد قمي (م  ه 1050

فتوا داده بودند. اين وضعي بود كه علماي وارداتي صفويه از اعراب شام و جنوب ها  آن كفر
اي هيچ جايي  در ايران بوجود آورده بودند. بديهي است كه در اين چنين جامعه بستهعراق 

پروري وجود نخواهد داشت. شهادت ميرعماد بدست شاه عباس اول  براي پيشرفت و علم
اند. ميرعماد  ين اهميت قائل نبودهتر كوچك دهد كه صفويه براي دانشمندان بخوبي نشان مي

ت بود كه مراسم سوگواري او در سراسر ايران، هندوستان و از خوشنويسان بزرگ اهل سن
 عثماني برپا شد. اكبر شاه حاضر بود در ازاي ميرعماد به اندازه وزن او طال بدهد. 

 دانشمندان بزرگ اهل سنت در دوران صفويه 

سيد ابوالفتح محمدبن عبدالباقي  الدولة معين: امير . ق) ه 998-947ميرزا مخدوم ( -1
ي شيرازي (نواده ميرسيد شريف گرگاني از علماي معروف حنفي) حسيني شريق

استاد شاه اسماعيل دوم كه در گرايش وي به اهل سنت سعي بليغ داشت. كتاب 
به  بعد از پناهنده شدنآن را  روافض كهبسيار مهم و ارزشمند دارد به نام نواقض ال

 تقديم كرد. به سلطان مراد سوم آن را  . ق ه 998عثماني نوشت و در سال 
الدين محمدبن صالح الدين بن  : عالمه مصلح. ق) ه 980الدين الري (وفات  مصلح -2

هاي  الدين بن كمال بن محمد اسعدي انصاري عبادي شافعي الري از چهره جالل
رود.  . ق) در هندوستان مي ه 963-937درخشان علمي قرن دهم بدربار همايون شاه (

ه سپس به آمد (دياربكر) رفته آخر االمر به بغداد بعد از مرگ وي به اسالمبول رفت
برد. وي مفتي، منجم، رياضيدان و  رود و با اسكندر پاشا والي عراق بسر مي مي

بفارسي از  االدوار و مرقات االخبار مرآة -1اوست: دان بزرگي بود. از آثار  تاريخ

مي مشهور در خلقت تا زمان مرگ مؤلف وي در اين كتاب تقريباً از همه آثار اسال
تاريخ استفاده كرده است. همين كتاب است كه خواجه افندي (سعدالدين حسن 
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شرحي بر رساله هيئت  -2بنام تاج التواريخ درآورده است. آن را  مفتي) با اضافاتي
 هداية الحكمة حاشيه بر شرح قاضي ميبدي شهيد بر كتاب -3عالمه قوشچي بفارسي 

شرح الرشاد في فروع  -5اربعين امام نووي به عربي شرح كتاب  -4اثيرالدين ابهري 
حاشيه  -6. ق) به عربي  ه 836الدين اسماعيل يمني شافعي (متوفاي  شافعيه از شرف

. ق) كه خود  ه 749الدين محمد اصفهاني (متوفاي  بر مطالع االنتظار ابوالثناء شمس
فرائض الالري:  -7شرحي است بر طوالع االنوار قاضي بيضاوي در علم كالم بعربي 

افيه ابن حاشيه بر ك -8شرحي است بر فرائض سجاوندي بنام فرائض سراجيه 
الدين ابوعمرو عثمان  مالكي در نحو كه در اصل اثري است كه از شيخ جمال حاجب

شرح رساله زوزا جالل  -9. ق)  ه 646معروف به ابن حاجب ملكي نحوي (متوفاي 
 و الكالم عالمه تفتازاني و....حاشيه بر تهذيب المنطق  -10دواني 

گيري  : از مؤلفان قرون ده و يازده هجري قمري كه بعد از كنارهامير شرفخان بدليسي -3
شود.  ميها  آن رود و جزو امراي عثماني و مورد احترام از صفويه به دربار عثماني مي

باشد. بدليسي كتاب  وي مؤلف نخستين كتاب بنام شرفنامه درباره كردستان مي
 . ق تأليف كرد.  ه 1005رفنامه را در سال ش

الدين احمد پسر خواجه محمد هروي از اعقاب  : خواجه نظامالدين هروي نظام -4
خواجه عبداهللا انصاري از مؤرخين قرن دهم و اوايل قرن يازدهم هجري قمري كه به 

ه شود. اثر مهم وي طبقات اكبر شاهي است ك رود و بدربار اكبر شاه وارد مي هند مي
 . ق است.  ه 1002بهترين كتاب در تاريخ اسالمي هند تا 

: از دانشمندان قرن دهم هجري قمري داراي تاريخ بسيار مسعودبن عثمان كوهستاني -5
باشد. مطالب كتاب  گذار سلسله پادشاهان ازبك مي ارزشمند ابوالخير خاني بنام بنيان

، ائمه اثني -رضي اهللا عنهم-ن عبارتند از: خلقت عالم و تاريخ پيامبران، خلفاي راشدي
عباس، شاهان ايران از كيومرث تا يزدگرد سوم،  اميه، بني ، بني-رضي اهللا عنهم-عشر 
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. ق،  ه 694صفاريان، سامانيان، غزنويان،سلجوقيان چنگيزخان و جانشينانش تا سال 
 جاليريان، سلسله ازبكان تا زمان تأليف كتاب يا تفضيل زياد. 

دان  : تاريخ. ق) ه 1171(مقتول بسال  الدولةصمصام افي ملقب مير عبدالرزاق خو -6
تن از شاهان، وزيران،  730بزرگي بوده است. اثر مهم وي: مآثراالمرا شرح حال 

 باشد.  اميران و سپاهيان و مردان بزرگ عهد گوركاني هند مي
 : از مقتداي اهل سنت قزوين متوفايامير يحيي بن عبداللطيف حسني سيفي قزويني -7

شود. پسر بزرگش مير  . ق) بدستور شاه طهماسب به اصفهان تبعيد مي ه 962(
كرد) به  كامي (در شعر به كامي تخلص مي الدولةميرعالء عبداللطيف بهمراه برادرش

داناني  گريزند. اين خاندان دانشمندان معروفي دارد كه پدر و دو پسرش تاريخ هند مي
 مهم امير يحيي لب التواريخ است.  اند. اثر  بزرگ و شاعراني بنام بوده

: مالحبيب اهللا معروف به مالميرزا جان باغ نوي . ق) ه 994ميرزاجان باغ نوي (م  -8
حاشيه بر اثبات واجب  -1شيرازي از حكماي بزرگ زمان خود بود. از آثار اوست: 

حاشيه بر  -3حاشيه بر حاشيه قديم دواني بر شرح تجريد  -2قديم عالمه دواني 
 الدين دبيران.  يرك بخاري بر حكمه العين نجمشرح م

: مشهور به نورالدين شيرازي از پزشكان سرشناس نورالدين عبداهللا حكيم شيرازي -9
. ق صاحب كتاب عالجات دارا شكوهي بنام دارا شكوه پسر شاه جهان  قرن يازدهم ه

لف هاي جامع و ارزنده پزشكي و داروشناسي است كه مؤ . ق) از كتاب ه 1069(م 
در آن به شيوه پزشكان نيشابوري از روانشناسي صحبت كرده همچنين عالوه بر 
مسائل مختلف پزشكي و جستارهايي از نجوم و موسيقي و حساب و هندسه و عالج 

 صبيان و كودكان نيز سخن رفته است. 
 -1: از پزشكان پناهنده به هند داراي دو آثار زير است: ن احمد گيالنيالدي نظام -10

 كتابي در درمان بواسير.  -2االطباء در شناخت بعضي از داروها اسرار 
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دان،  : (پناهنده به هند) رياضيدان، طبيعيشيخ محمد ابوطالب زاهد گيالني -11
رساله فرسنامه  -1جانورشناس و پزشك قرن دوازدهم هجري قمري از آثار اوست: 

رساله در  -2ايش ه . ق درباره اسب و شناخت آن و بيماري ه 1127نامه) بسال  (اسب
 خواص الحيوان. 

بن محمدبن يوسف طبيب هراتي مشهور   يوسف . ق): ه 950يوسفي هروي (وفات  -12
. ق از دست صفويه به  ين پزشك و داروشناس قرن دهم هتر بزرگ به يوسفي هروي

ها  هاي بيماري عالج االمراض در نشانه -1شود. از آثار اوست:  هندوستان پناهنده مي
 -3شرح منظومه عالج االمراض بنام جامع الفوايد  -2ر يك به نظم و مداواي ه

و آشاميدن و خوردن  اي در حفظ صحت در شرايط مختلف آب و هوايي و  قصيده
 -6دالئل عمل البول  -5رياضي االدويه بنام همايون شاه هندي  -4خواب و بيداري 

جواهر  -7لت نبض ها به دال . ق درباره شناخت بيماري ه 942دالئل النبض بسال 
اي بشيوه  منظومه -8ها و اصطالحات پزشكي  اللغه يا مجر الجواهر در بيان واژه

فوايد االخيار  -9نصاب الصبيان در ذكر و شرح نام داروها از هندي بفارسي 
رساله منظوم مأكول و مشروب به بحر  -10اي شمسي است در طب و رؤيا)  (منظومه

 بدايع االنشاء.  -11رباره خوردن و آشاميدن متقارب در تدبيرهاي پزشكي د
: وي عالوه بر فارسي و عربي به پهلوي . ق) ه 987ملكشاه حسين سيستاني (متولد  -13

مهر و  -2احياءالملوك در تاريخ سيستان  -1نيز آشنا بود آثارش عبارت است از: 
 تذكره خير البيان.  -4تحفه الحرمين  -3صفا 

: پسر قاضي جهان متخلص به شرف مشهور قزوينيالدين سيفي حسني  ميرزا شرف -14
. ق) اين دو علم  ه 968-918به شرف جهان قزويني متبحر در علوم عقلي و شرعي (

در خاندان سادات سيفي ميراث گونه بود. داراي ديوان شعري است كه در دسترس 
 باشد.  مي
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كه در  : ملك الشعرا غزال مشهدي اولين كسي است. ق) ه 980-936غزال مشهدي ( -15
گريزد.  دربار گوركانيان لقب ملك الشعرا گرفته است. وي از دست صفويه به هند مي

ت الصفات آمر -2كليات  -1وي شاعري بود توانا، فصيح و پركار و باحال آثارش: 
 قدرت آثار.  -3

.  ه 991الدين محمد وحشي بافقي (وفات  الدين يا كمال : موالنا شمسوحشي بافقي -16
 3و  2مثنوي فرهاد و شيرين ( -3مثنوي ناظر و منظور  -2يوان شعر د -1ق) آثارش: 

خلدبرين به پيروي از مخزن االسرار نظامي.  -4باستقبال از خسرو شيرين نظامي) 
 باز، وارسته، حساس، خرسند و بلندهمت بود.  وحشي بافقي مردي پاك

هور به زاده شده در طوس مش : قاسم مشهدي. ق) ه 995ارسالن طوسي (متوفاي  -17
ارسالن طوسي از شاعران گريزان به هند و به دربار اكبر شاه از پيروان شيخ احمد 

 ژنده پيل: 
 شده روشن ضـمير مـا   ساقي ز عكس مي

 

 جــامي بــده كــه عــارف جامســت پيرمــا 
 

: از شاعران رده اول قرن دهم به هند مهاجرت . ق) ه 999عرفي شيرازي (وفات  -18
  كند. داراي ديوان شعري است. مي

حكيم نورالدين بن مال عبدالرزاق متخلص به قراري برادر  حكيم قراري گيالني: 19 -1
شناس بودند) و حكيم  نويس، شاعر و سخن حكيم همام (اين دو برادر خط

. ق) پزشك و شاعر. اين سه برادر بعد از مرگ پدر  ه 997الدين گيالني وفات  مسيح
روند و به  به هند مي 983ال در س ،خود در زندان شاه طهماسب اول در الموت

رسند. حكيم همام جزو دانشمنداني بود كه بفرمان اكبر شاه سرگرم  حضور اكبرشاه مي
 اتمام تاريخ الفي شد. 

الدين علي اصفهاني معروف به غياثا و  : غياث. ق) ه 1019منصف اصفهاني (وفات  -19
 كند. داراي ديوان شعر است.  متخلص به منصف به هند مهاجرت مي

 : مهاجرت به هند، ديوان شعر دارد. . ق) ه 1013حشي جوشقاني (وفات و -20
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الدين  كند. اسم كامل وي رفيع : به هند مهاجرت مي. ق) ه 982-942رفيع خراساني ( -21
 باشد.  خراساني مي

كند.  : يولقي بيگ انيسي شاملو به هند مهاجرت مي. ق) ه 1014انيسي شاملو (وفات  -22
 اوست.  مثنوي محمود واياز از آثار

: محمد رضا بن محمود خبوشاني مشهدي به . ق) ه 1019نوعي خبوشاني (وفات  -23
 كند. داراي ديوان شعر است.  هند مهاجرت مي

 كند.  : ميرمغيث محوي، به هند مهاجرت مي. ق) ه 1020محوي همداني (وفات  -24

. ق در احمدآباد  ه 1021: ميرزا محمد حسين نيشابوري متوفاي نظيري نيشابوري -25
 ند. ه

بايد دانست كه اساساً سراسر حكومت صفويه براي دانشمندان و شعرا چون شب تاريكي 
بوده است. و صدها دانشمند و شاعر آنچنان كه در جو هولناك متعصبان اين سلسله محو و 

بدست نيامده است. مؤلف كتاب: حسبيه در ادب ها  آن اند كه حتي اثري از آثار نابوده شده
اي مانند عصر صفوي  بدست آوردن آثار زنداني سخنوران هيچ دوره نويسد: فارسي مي

اي به حبس و  ها، اعم از خطي و چاپي، نه اشاره موجب زحمت نشد.. در هيچيك از تذكره
دانم كه اكثر  هاي ايشان وجود دارد ولي اين را مي بند سخنوران شده و نه اثري از زندان نامه

72Fاند ان گريختهآنان بواسطه خفقان محيط به هندوست

. در ساير نقاطي كه بر اثر تعصب شديد 1
مذهبي صفويه ناچاراً از ايران جدا شدند مانند عراق و آسياي صغير صدها دانشمند و شاعر 

خودداري شد. همچنين در هند و عثماني نيز ها  آن اند كه از پرداختن به احوال وجود داشته
 اند كه مجال آوردن بيوگرافي همه اها فرار كردهدانشمندان و شاعران بسياري از ايران به آنج

ميسرنشد. آنچه كه بعدها از سقوط صفويه در ايران بر جاي ماند تقليد كوركورانه و ها  آن

                                                           
، صفحه 1364حبسه در ادب فارسي، به كوشش دكتر والي اهللا مظفري، نشر اميركبير چاپ اول سال  -1

11. 
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جهل مطلق اكثريت مردم ايران بود بطوري كه كالبد شكافي عقايد مردم در آن دوران بغير از 
 خرافات و انحرافات عقيدتي چيز ديگري ندارد. 

 مي پادشاهان صفوي و ايام هر يك اسا
 . ق  ه 930تا  905 شاه اسماعيل اول -1
 . ق ه 984تا  930 پسر شاه اسماعيل اول شاه طهاسب اول، -2
 . ق ه 985تا  984 شاه اسماعيل دوم، پسر شاه طهماسب اول  -3
 . ق  ه 986تا  985 سلطان محمد خدابنده، پسر شاه اسماعيل دوم -4
 . ق ه 1038تا  986 مد خدابنده شاه عباس اول پسر شاه مح -5
 . ق ه 1052تا  1038 شاه صفي، پسر صفي ميرزا پسر شاه عباس اول -6
 . ق ه 1077تا  1052 شاه عباس دوم، پسر شاه صفي  -7
 . ق ه 1105تا  1077 شاه سليمان بن شاه عباس دوم -8
 . ق ه 1135تا  1105 شاه سلطان حسين، پسر شاه سليمان -9

 . ق ه 1144تا  1135 شاه سلطان حسينشاه طهماسب دوم، پسر  -10
 . ق ه 1148تا  1144 شاه عباس سوم، پسر شاه طهماسب دوم -11

 بعضي از ماليان عرب كه به ايران تحت اشغال صفويه آمدند:
نورالدين علي بن حسين بن عبدالعال معروف به محقق كركي عاملي از جبل عامل  -1

 . ق)  ه 940لبنان متوفاي (
خ االسالم اصفهان در دوران شاه عباس اول از بعلبك لبنان شيخ بهايي عاملي شي -2

 . ق.  ه 1031-953زندگي 
. ق صاحب كتاب امل اآلمل در ذكر  ه 1104شيخ محمد حسن حر عاملي متوفاي  -3

 علماي جبل عامل ساكن در ايران.
 





 
 
 

 :دهمفصل 
 قاجاري -زنديه  –افشاريه 

 . ق)  ه 1218-1148افشاريه (
بلوچستان و قندهار بر عليه صفويه  –ريباً همزمان در كردستان سه انقالب بزرگ و تق

صورت گرفت كه دو تاي اولي بشدت سركوب شدند، ولي سومي به علت لياقت سردارش 
هاي بعد، اما افسوس كه  اي شد براي نابودي سلسلة صفويه در سال به پيروزي رسيد و زمينه

ها به  ارد اندكي مانند كمك بلوچاهل سنت هيچگونه اتحادي باهم نداشتند بجز در مو
خان بود.  ميرويس پدر محمد موقعي كه او در قندهار در محاصره خسروخان برادرزاده گرگين

. ق درگذشت. جانشين او عبدالعزيز قصد مصالحه داشت ولي  ه 1129ميرويس در سال 
اد. از محمود فرزند بزرگ ميرويس او را از سر راه برداشت و به حكومت صفويه پايان د

جمله عوامل پيروزي محمود سيد عبداهللا والي خان هويزه اهل سنت بود كه از طرف شاه 
73Fحسين بعنوان فرمانده قزلباش در جنگ محاصره اصفهان انتخاب شده بود

1. 
ور بودن شاه و  هاي اهل سنت در آذربايجان بود. همچنين غوطه عامل ديگر قيام لزگي

علل اساسي سقوط صفويه بدست محمود بود. سقوط  درباريان در فساد لجام گسيخته از
حكومت صفويه شادي مردم ايران را برانگيخت. و مردم را از فقر و پريشاني و كشتار و ظلم 
و تعدي روزمره نجات داد. الزم به ذكراست هزينه سفر شاه حسين با شصت هزار نفر 

نه فقط موجب تهي  . ق به قم و مشهد به قدري گزاف بود كه ه 1117همراهش در سال 
 كرد دچار قحطي شدند.  شدن خزانه مملكت گرديد بلكه شهرهايي كه شاه از آن عبور مي

دستور محمود تمامي خوراك و آذوقه ذخيره در كاروان  . ق به ه 1135بعد از فتح اصفهان 
 ها را به درون شهر بردند و بزودي آثار قحطي و گرسنگي رفع شد. بسياري از فراريان افغان

                                                           
 .57سفرنامه كروسينسكي، صفحه  -1
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هاي خود بازگشتند. وي مردي از افاغنه را كه متقي و زاهد و مدبر و  به منازل و مغازه
باكفايت بود به حل و عقد امور شرعي و حقوقي و اجتماعي مردم اصفهان گماشت او در كار 

 خود موفق شد و توانست رضايت مردم را جلب كند. 
ان از ديانت و عفت و نويسد: مردم چن مي 68كروسينسكي در سفرنامه خود صفحة 

كردند كه به زمان گذشته خود كه باعث زوال دولتشان  پاكدامني او مسرور و خوشحالي مي
 خوردند.... نهايت مي بود افسوس بي

محمود براي توازن مذهبي در اصفهان يكصد هزار تن از اهل سنت گزين همدان را به 
پسر عموي محمود براي شاه دهد. در گرما گرم محاصرة اصفهان اشرف  اصفهان كوچ مي

خواهد كه در قبال آذوقة فرستاده شده از طرف او و كمكش  حسين نامه نوشته و از او مي
براي نابودي محمود شاه فرماندهي كل قشون ايران را به او بدهد. اما شاه حسين به سخنان 

شود  د فاش ميكند. بعد از مدتي اين راز (ارسال آذوقه و نامه) براي محمو اشرف اعتماد نمي
كند. در سال سوم  آورد. بعد از سقوط اصفهان اشرف را زنداني مي ولي او به روي خود نمي

ها انجاميد. سران  حكومت محمود جنگي مابين او و عثماني روي داد كه به شكست عثماني
قزلباش كه ديگر قادر نبودند به تجاوز و تعدي خود نسبت به مردم ادامه دهند دست به 

شود و محمود همگي آن  برمال ميها  آن زنند. اما نقشة شوم ي بر ضد محمود ميكودتاي
74Fرساند جنايتكاران را به قتل مي

1.  
كند كه همة زنانش كه بالغ بر پانصد تن بود را  بعد از آن محمود شاه حسين را وادار مي

اده و . ق وي را از زندان نجات د ه 1137بجز يكي طالق دهد. هواداران اشرف در سال 
رسانند. به تصريح رستم التواريخ حكومت  محمود كه بشدت مريض بود را به شهادت مي

 اشرف نيز با عدل و انصاف بود و خبري از جور و ظلم قزلباش در آن نبود. 

                                                           
ها را به علت خيانت و جنايتشان كشت.  به تصريح رستم التواريخ محمود امراي صفويه و شاهزاده -1

 به بعد. 16تا  161فحه ص
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 . ق) ه 1160-1148ندرقليخان افشار (نادرشاه) (
م)  1747. ق ( ه 1160ميالدي) و متوفاي سال  1688( 1100نادرشاه افشار متولد سال 

 نزهة القلوباست. وي از قبيله شيعه مذهب افشار است كه بنا به نوشته حمداهللا مستوفي در 
سالگي نادر به همراه مادرش به اسارت  18باشد. در  افشاريه از اعقاب آغوزخان مغول مي

، در آيد افتد، و بعد از چهار سال كه مادرش درگذشت او فرار كرده به خراسان مي ها مي ازبك
 رسد.  آنجا به خدمت بابا علي بيگ احمدلو افشار فرماندار ابيورد در حوالي قهقه كنوني مي

نشيند. نادر بنا به دعوت ملك محمود سيستاني به  بعد از بابا علي نادر به جاي وي مي
بازي عنان اسب ملك محمود  گيرد كه روزي در مراسم جريد رود، آنجا تصميم مي مشهد مي
 شود.  و او را بكشد. ولي موفق نميرا بگيرد، 

 ملك محمود سيستاني 
ملك محمود از بزرگان سيستان بود كه به اتفاق برادرش ملك اسحق مشهد را در سال 

. ق تصرف كرد و سپس سبزوار، نيشابور، خواف و جام اطاعت او را پذيرفتند. ملك  ه 1137
ند سكه و خطبة فرمانروايي را به نام رسا محمود كه نسب خود را به پادشاهان كياني ايران مي

خود نمود. وي سپس به بسط عدل و دادگري پرداخت و در هر مكان كه دزد و اوباشي بود 
كردند. چون آوازة داد و عدل او به مسامع دور و نزديك  را بنا به دستورش گرفته اعدام مي

به ها  آن قصيراتي كه ازرسيد، اكثري از امرا و اكابر و حكام سر از جادة متابعت به علت ت
بود. بعد از ها  آن عرصة ظهور رسيده بود پيچيده سركشي آغاز نمودند، كه نادر افشار يكي از

. ق مشهد به محاصرة نادر درآمد و اين محاصره دو ماه و نيم  ه 1139هاي زياد در سال  جنگ
. عاقبت پير مكمل داشت بخوبي مقاومت كرد  طول كشيد ملك محمود كه اسلحه و توپخانه

محمد بيگ كه ملك محمود او را به فرماندهي دروازه نوقان مشهد انتخاب كرده بود با خيانت 
شود. بعد از  خود دروازه را به روي نادر باز كرده و بدين ترتيب لشكر نادر وارد مشهد مي

آنكه كار بر ملك محمود سخت شد تاج و تخت خود را تسليم شاه طهماسب دوم نمود. بعد 
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ز چند روز ملك محمود به همراه برادرانش به امر نادر كشته شدند. به اين ترتيب نادر يكي ا
اي كه بكار برده بود فتحعلي  از رقباي بزرگ خود را از ميان برداشت. قبل از آنكه نادر با حيله

به جاي قتل رسانده بود. وي  1139صفر  14خان قاجار رقيب نيرومند ديگر خود را نيز در 
ترتيب توانست به سرداري كل سپاهيان (شاه طهماسب دوم كه براي شكست دادن  بدين
ها و بدست آوردن تاج و تخت صفويه حتي حاضر شده بود كه گيالنات (شامل رشت  افغان

و الهيجان و ساير شهرهاي گيالن) و قفقاز را در ازاي كمك پطركبير امپراطور روس به او 
اي جز سپردن فرماندهي ارتش  ترسيد اما چاره هاي او مي ازيبدهد هر چند از نادر و بلند پرو

ها  ها و قفقازي و افغاني  هايي كه بر عليه عثماني خود به او نداشت) برسد. نادر بعد از جنگ
. ق براي مهيا كردن  ه 1148توانست به اوضاع ايران سر و ساماني بدهد، در سال  انجام داد،

طهماسب دوم را زنداني كرد. او از عموم بالد ايران سلطنت خود با خدعه و نيرنگ شاه 
اعيان، كدخدايان و قضات و ريش سفيدان را به اردويش در صحراي موقان در مغان (ساحل 
رود ارس) فراخواند. در موقع نظرخواهي مسخرة نادر از حاضران يكي از حضار خواهان 

دهد. بدين  ر قتلش را ميشود، نادر حرف او را شنيده دستو دادن حكومت به طهماسب مي
. ق تاج سلطنت  ه 1148شوال  24كند مخالفت كند. ندرقليخان در  ترتيب كسي جرأت نمي

گذاري شرايط زير را به تصويب  بر سر گذاشت و نادرشاه خوانده شد. خان افشار قبل از تاج
 نمايندگان بالد ايران رساند: 

 .-مرضي اهللا عنه-صحابه  يت سبممنوع -1
حاجي مانند امراي شام و مصر و شريك شدن شيعيان در ركن شافعيان در تعيين امير  -2

 مكة معظمه. 
  ها. آن آزادي اسراي ايراني و عثماني و توقف خريد و فروش -3
 تعيين نماينده (سفير) از طرف ايران و عثماني براي رتق و فتق امور.  -4

 سلطنت نادرشاه چهار زيان عظيم را متوجه مسلمين كرد 



 249  قاجاري –زنديه  –فصل دهم: افشاريه 

 ذ

 از: كه عبارتند 
هايي كه به راه انداخت جز ويراني و تباهي چيزي براي  ويراني ايران: نادر با جنگ -1

 ايران بعد از خود بجا نگذاشت. 
و تسلط ها  آن لشكركشي نادر به قفقاز و جنگ با مسلمانان آنجا باعث ضعيف شدن -2

د ان ها) نتوانسته ها (بخصوص چچني ها بر آن نواحي گرديد كه هنوز هم قفقازي روس
 برهانند.   خود را از زير بار ظلم و كفار روس

ا به قبولي معاهده قصر شيرين ر هاي بيهوده نادر با عثماني كه باالخره نادر جنگ -3
يف عثماني شد بخصوص در شرايط حساس آن زمان كه عواداشت نه تنها باعث تض

طوري  هاي مسيحي در حال ظهور بودند. ارتش نادري را نيز به نابودي كشاند. قدرت
هايي بروز كرد. و ايران  اي از ايران مانند قيام محمدخان بلوچ شورش كه در هر گوشه

 در آخر حيات نادر به وضعي برگشت كه در دوران آخر صفويه بدان دچار شده بود. 
لشكركشي نادر به هند، قتل و غارت دهلي عامل اصلي تضعيف گوركانيان هند بود  -4

آن سرزمين را از دست مسلمانان بيرون آورند و  ها براحتي كه باعث شد انگليسي
 زبان فارسي كه زبان رسمي هند بود را برانداخته زبان انگليسي را جايگزين آن كنند. 

 چهره واقعي نادرشاه 
از جمله كارهاي ننگين نادرشاه به خرابات كشيدن زنان لزگي بود. وقتي نادر حريف  -1

راي فرونشاندن خشم خود دستور داد يك ناپذير لزگي نشد. ب مردان جنگجو و تسليم
هزار و پانصد تن از زنان اسير لزگي را به خرابات نشانند. نادر زنان را به سه درجه 

وسط و ادني تقسيم كرد وي سيصد دينار براي تجاوز به زنان اعال، دويست  –اعال 
بود كه  دينار براي زنان وسط و يكصد دينار براي زنان ادني تعيين كرد. و اين پولي

شد. اين وضعيت كه به رسواي خاص و عام انجاميد يك ماه  آوري مي براي نادر جمع
 ادامه داشت. 
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. ق نبرد تاريخي كرنال در نزديكي دهلي بين  ه 1151عام دهلي: در سال  غارت و قتل -2
محمد شاه گوركاني هند و نادرشاه افشار درگرفت. حاصل جنگ شكست محمد شاه 

غنايمي كه نادر از خزاين محمدشاه و هنديان در دهلي كسب  و پيروزي نادر بود.
ياقوت درياي  –كرد. از حد تصور آدمي فراتر است. از جمله غنايم تخت طاووس 

الماس كوه نور بود، كه هر كدام از اين جواهرات به  –الماس عين الحور  –نور 
هاي  نها قيمت پيشكشتوانست مملكتي را از ويرانه به آباداني تبديل كند. ت تنهايي مي

75Fميليون تومان آن زمان بود 325محمد شاه و استانداران و سردارانش به نادر بالغ بر 

1 .
عام را صادر كرد. خونريزي از بازار  بدنبال شورش اهالي دهلي، نادر فرمان قتل

صرفان كه جلو قلعه دهلي بود تا سيدگاه قديم به مسافت يك و نيم فرسخ درگرفت. 
ها و انبارها، در هر طرف بازار خاتم و اطراف مسجد  ا و بازارها و خيابانه تمام كوچه

ج شد. اغلب جاها را آتش زدند، و هر كس را در او بازار پنبه و جواهرفروشان تار
ها، از بزرگ و كوچك و زن و  ها و دكان كوچه ها و پس ها و كوچه ها و خانه مأمن

خالص ها  آن حيوانات از قهر و غضبمرد، يافتند، از دم شمشير گذراندند، حتي 
76Fنشدند

. استاد علي اكبر دهخدا در امثال و حكم دربارة ميزان مال دوستي نادرشاه 2
فرسا  نويسد: گويند آنگاه كه كار مصادرت و مطالبت نادرشاه بر مردان دهلي توان مي

 شد، روزي جمله ذيل را با خط جلي نوشته، در رهگذر پادشاه ايران آويختند: 
 ،رعيت گريز نباشد، با اين همه تو را  بندگان بايد و اگر پادشاهيتو را  اگر خدايي

خان (منشي و  ماند. نادر از ميرزا مهدي آب و از مردم تهي مي ستم، ديار هند خراب و بي
اي  ايد؟ دبير جليل، شرح گفت، نادرشاه پس از لحظه مؤرخ درباري نادرشاه) پرسيد: چه نوشته

ام و  فهمم من نادرقلي بگو، من اينگونه سخنان كه خدايم يا شاهم نميها  آن تأمل فرمود: به
 خواهم!  پول مي
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خان استرآبادي مؤرخ دربار نادرشاهي و مؤلف كتاب جهانگشاي نادري  ميرزا مهدي
كردند بدون آنكه از جانب احدي گزارشي  نويسد: عمال واليات را در محكمه حاضر مي مي

بستند و آن بيچارگان در زير اين  را به چوب ميها  آن شده باشد،يا ادعايي يا شكايتي 
هاي وحشتناك، هر كدام ده الف و بيست الف (هر الفي پنج هزار تومان آن روزگار)  شكنجه

 كردند. تازه اين آغاز رهايي نوشتند و تعهد پرداخت مي با دست و پاي شكسته بپاي خود مي
خواستند تا دستياران و همكاران  ميها  آن هاي شديدتر از نبود، بلكه بالفاصله با شكنجهها  آن

خانه و  و هم  نيز ناچار هر كس را از خويش و بيگانه و همشهريها  آن خود را معرفي كنند و
آوردند. كار بجايي رسيد كه  دور و نزديك و ترك و تاجيك ديده يا شنيده بودند به قلم مي

آشيان ساخته ها  آن هاي دادند، كه جغد ويرانه ه ميبراي روستاها و شهرهاي ويران شده حوال
آمد. و  ها برنمي شد، از عهده اداي يك دهم آن حواله هاي درختان آنجا زر مي بود. و اگر برگ

پيچيدند. پس از  پيچيد، گردنش را به طناب مي ها، سرباز مي اگر احدي از قبول آن حواله
الحساب گوش و بيني او را قطع  علي گرفتند، اعترافي كه به اين ترتيب از شخص مي

كردند تا  ساختند، و او را همراه مأموران وصول، روانه مي هايش را كور مي كردند و چشم مي
شدند،  پول را بپردازد. مأموران مالياتي در هر كوچه و برزني، به هر زني و مردي كه مواجه مي

تي مرگ هم اين قربانيان را نجات كردند. ح گرفتند، و از او مطالبه پول مي گريبانش را مي
77Fكردند داد زيرا حواله را از ورثه و همسايه، محله به محله و شهر به شهر دنبال مي نمي

1.  

 شورش ايرانيان بر عليه نادر 
نهايت ملت بتدريج نه تنها  منتهاي دولت و فقر و استضعاف بي عصر ثروت و استكبار بي

و دشنام سربازان نادري نيز قرار گرفت. و به مورد نفرت مردم ايران، بلكه هدف بغض 
ها  هاي متعددي از جانب مردم و گماشتگان نادري انجاميد كه برخي از شورش شورش

. ق كه بنا به  ه 1156. ق و سپس در سال  ه 1153عبارتند از: شورش مردم شيروان در سال 
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ورش دوم مردم شيروان در ش 610نوشتة تاريخ ايران از دوران باستان تا سده هجدهم صفحة 
 1155كيلو) چشم را براي نادرشاه آوردند. شورش مردم خوارزم در سال  42من (قريب  14
. ق شورش سراسري فارس و پيوستن  ه 1156. ق شورش مردم گرجستان شرقي در سال  ه

. ق و كشتار و غارت و ويراني شيراز  ه 1157خان بيگلر بيگي به شورشيان شيراز در سال  تقي
. ق، شورش  ه 1157دست نادرشاه، شورش ايل چادرنشين دنبلي كرد، در خوس و سلمس ب

.  ه 1159تا  1156هاي  ها در فاصله سال ها و لرستاني ها و كرماني ها به ويژه قوچاني خراساني
هاي  . ق و قيام محمدخان بلوچ. بدين ترتيب شورش ه 1160ق قيام مردم بلوچستان در سال 

كه اكثراً از طرف اهل سنت صورت گرفت نادر را به نابودي كشاند. نادر  سراسري در ايران
االخر سال  آباد در روز يكشنبه يازدهم جمادي در راه خواباندن شورش كردان قوچان در فتح

اي محارم خود به قتل رسيد. و به دنبال مرگ او مملكت وسيعي كه  . ق بدست عده ه 1160
78Fبود تكه تكه گرديدبه ضرب گلوله و شمشير فتح شده 

1. 

 مذهب اهل سنت در دوران نادري تا ظهور قاجاريه 
اي جز  نادرشاه براي برانداختن حكومت صفويه و در اختيار گرفتن زمام امور ايران چاره

پذيرفتن مذهب اهل سنت بعنوان مذهب رسمي ايران نداشت. اكثر ايرانيان در آن زمان 
اهل سنت بودند، اين حقيقتي است كه توسط عليرغم كشتارهاي وسيع صفويه در مذهب 
در فصل  980آراي نادري جلد سوم صفحة  محمد كاظم مروي وزير مرو در كتاب عالم

 . ق ه 1156سياست مذهبي نادر مورد تأكيد قرار گرفته است. و وثيقة مذهبي نجف در سال 
قي و اردبيل كه به هاي آذربايجان شر كند. در دوران صفويه بجز مردم استان تأييد ميآن را 

 ها مذهب خود را حفظ كردند.  زور شمشير به مذهب صفويه گرويدند، بقية ايراني
هر چند مانند مورد قزوين پايتخت صفويه در دوران شاه طهماسب اول تا اوسط حكومت 
شاه عباس اول كشتار اهل سنت به يك رسم تبديل شده بود. اما وقايع آخر دوران صفويه و 
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دهد كه تنها اقليتي در شهرهايي مانند قزوين و اصفهان و  به وضوح نشان مي دوران نادري
 –كردستان  –الرستان  –تركمنستان  –قفقاز  –شيراز به مذهب صفويه گرويده بودند. كرمان 

خراسان و افغانستان و ساير  –گيالن  –سمنان  –همدان  –مازندران  –بلوچستان  –لرستان 
هب اهل سنت بودند. همين مسئله نادر را مجبور ساخت كه در شرايط نقاط ايران اكثراً بر مذ

صحابه بايد ملغي شود و مذهب اهل سنت در  پادشاهي بر ايران اعالم كند كه سبخود براي 
 ايران به جايگاه خود در قبل از صفويه برگردد. 

از  در نجف اشرف نادرشاه جمعي 1156. ق: در سال  ه 1156وثيقه مذهبي نجف در سال 
علماي نجف اشرف و كربالي معلي و حله و توابع بغداد را در حوزة گفتگو حاضر ساخته و 
از آنان خواست كه اختالفات مذهبي بين اهل سنت و شيعيان را حل و فصل كنند. علماي 

نظرهايي اعالم كردند: بعد از  كرام با يكديگر مجلس محاوره و مذاكره آراسته و بعد از اظهار 
رضي اهللا -سيد المرسلين خالفت به اجماع بر خليفة اول ابوبكر صديق  رحلت حضرت

، و بعد از او به نص آن جناب و اتفاق اصحاب به مزين المنبر و المحراب عمربن -عنه
قرار، و بعد از آن به شورا و اتفاق اصحاب بر ذي النورين عثمان بن  -رضي اهللا عنه-الخطاب 

 :منتقل گرديد. و به مؤداي -رضي اهللا عنه-علي بن ابيطالب ، و بعد به -رضي اهللا عنه-عفان 

ٰبُِقو َ ٱوَ ﴿ َّ ّورُو َ ٱ �
َ نَصارِ ٱوَ  رُۡمَ�ِٰجَِ�نَ ٱِمَن  ۡۡ

َ ِينَ ٱوَ  ۡۡ ٰن  رِّ�َ  َّبَُعوُهمٱ َّ ََ ۡۡ ِ ُ ٱِِِ َ�ۡنُهۡم  َّ
  .]100[التوبة:  ﴾َورَُوواْ َ�ۡنهُ 

كنند به  تبعيت ميها  آن ار و كساني كه ازگيرندگان اوليه از مهاجرين و انص و پيشي«
 ».اند نيز از خدا راضيها  آن راضي وها  آن نيكي، خداوند از

 و آيه:

ّۡ رَِ�َ ﴿ ُ ٱإ�َّق َبايُِعونََك َ�َۡت  رُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَدِن  َّ ُُ ةِ ٱإِۡذ  ََ َج َّ ِِ قُلُو�ِِهمۡ  ر  ﴾َ�َعلَِم َما 
  .]18الفتح:[

با تو در زير درخت بيعت كردند، ها  آن مؤمنان زماني كهقطعاً خداوند راضي شد از «
 ».هايشان است آگاه است پس خدا از آنچه در قلب
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 و حديث شريف: 

ي گحديث موضوع است يعني ساختاين ( »يهن لقَديَن لَِديَننلجًم رأ حاابأ«
 . ايد ياران من مانند نجومند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت يافتهاست) تصحيح كننده

خلفاي بر حق و ربط مواصلت فيمابين ايشان محقق بوده، همه با يكديگر رسم موافقت 
اند. و به حدي رسم موافقت و مؤاخات فيمابين  داشته شائبة مغايرت و منافرت مسلوك مي بي

ايشان مرعي بوده، كه بعد از رحلت خليفة اول و ثاني از دار فنا از جناب مرتضي سؤال حال 
 آن حضرت فرمودند كه: ايشان نمودند 

 .»مامال قان ال الن ل ناا ع� للق هع� فَ�نإ«
 و خليفة اول در شأن خليفة رابع فرموده است كه: 

 .»نت  ب��ن هع� فَ�ن«
 اين مطلب صحيح نيست وترجمه فارسي مولف هم اشتباه است 

 فرموده:  ينيست خيري در شما كه علي در آن نباشد، و خليفة ثاني در حق آن جناب م

 .»نً  ع� لمک عمر«
قول مشهوري است كه فاقد سند است رافضيان اين را بر عليه حضرت عمر استفاده 

حضرت عمر ميكنند در صورتيكه اكر اندكي به معنايش فكر كنند بر عكس به نفع 
دارد (  ايشان با حضرت علي  ميشودزيرا  داللت بر همكاري وتعاون وهمدلي ودوستي

 ده)تصحيح كنن
شد. و نظاير اين، كه به كمال رضامندي ايشان از يكديگر  اگر علي نبود عمر هالك مي

داللت دارد، بسيار و مستغني از بيان و تذكر است. و در سال نهصد و شش هجري قمري، كه 
و رفضي نسبت به خلفاي ثالثه نمود، اين  سماعيل صفوي خروج نموده، اشاعة سبشاه ا

و نهب و اموال عباد گرديده، مورث بغض و عدوان فيمابين اهل  معني، منشأ ظهور فساد
 اسالم شد. تا اينكه به مقتضاي:

آءُ  رُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  رُۡمۡلِك ٱَ�ٰلَِك  رّلُهمّ ٱ قُلِ ﴿ ََ َ   .]26آل عمران: [ ﴾َمن �
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 ».دهي اي خداي من مالك ملك (پادشاهي) تويي به هر كه بخواهي پادشاهي مي :بگو«
مرتبة سلطنت و جهانداري فائز گشته، به نحوي كه در فوق مذكور شد. در نادرشاه به 

شوراي صحراي مغان از اين داعيان استكشاف فرموده، ما نيز عرض عقايد اسالميه خود كرده 
بوديم. و حال نيز كه در روضة مقدسة عليه علويه از داعيان مجدداً استفسار فرمودند عقايد 

ر است: خلفاي راشدين رضوان اهللا عليهم اجمعين را به ترتيب اسالميه داعيان به نهج مسطو
اي نداريم، و از رفض و  دانيم و شك و شبهه خليفة علي التحقيق حضرت سيد المسلمين مي

العلماء االعالم شيخ االسالم و افنديان عظام دولت  ةجوييم. بنحوي كه جناب قدو تبرا، تبرا مي

اند، مقلد طريقة آن حضرت، و بر اين عقيده راسخ   دهلية عثمانيه تصديق مذهب جعفري كراع
آنچه سمت تحرير يافته، محض از خلوص فؤاد و صميم قلب، و نقد اين باشيم. و  و ثابت مي

ادعا مصفا از شائبة غش و قلب است. هر گاه خالف اين عقيده از ما به ظهور برسد، از دين 
اهنشاه زمانه و خديو فرزانه باشيم. بيگانه و مورد غضب و سخط خداوند يگانه، و سخط ش

عقيدة عقل داعيان دولتين عظيمتين، علماي نجف اشرف و كربالي معال و حله و توابع بغداد 
و ممدوح  -صلى اهللا عليه وسلم-، ذرية رسول اكرم -رضي اهللا عنه-آنكه: امام جعفر صادق 

يران عرضي و تحرير امم، و نزد ائمة ملل مقبول و مسلم است. و از قراري كه علماي ا
اند، و نزد داعيان تحقق يافته، عقايد اسالمية اهل ايران صحيح و فرقة مذبوره قايل به  نموده

باشند.  مي سالملوا عليه الصلوةت سيد االنام حقيقت خلفاي راشدين، و از اسالم و امت حضر
ية اهالي ايران به عقيده اقل داعيان، علماي بخارا و بلخ و خوارزم آنكه: عقايد صحيحة اسالم

اند. اين فرقه داخل اهل اسالم و امت حضرت خير   نحوي است كه علماي فوق بيان نموده
79Fباشند االنام مي

هاي اقتصادي و سياسي نيز همين درك و  . بدون شك اگر نادرشاه در زمينه1
ورت شد بلكه ايران به ص درايت را داشت نه تنها ايران در دوران آخر حكومت او تجزيه نمي

شد و امروزه وضعيت مملكت به  كننده بخصوص در آسيا تبديل مي هاي تعيين يكي از قدرت

                                                           
 به بعد (فصل سياست مذهبي نادر). 980آراي نادري، جلد سوم، از صفحه  عالم -1



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    256

 

ناپذير نادر و عدم تدبير او در  ورزي و اشتهاي سيري بود. اما افسوس كه طمع اي ديگر مي گونه
داري سرنوشت ديگري را براي ايران زمين رقم زد. بعد از قتل نادر تنها خراسان  امور مملكت

خان زند كه نخواست دودمان نادرشاه  دست فرزندان وي باقي ماند، آن هم به لطف كريمدر 
را براندازد. با به قدرت رسيدن قاجاريه شاهرخ پير و نابينا شده به دست پدر توسط آقا 

اش به تهران كوچانده شد.  هاي زياد همراه خانواده محمدخان قاجار بعد از تحمل شكنجه
 هايي شد كه هنوز در كالت نادري مانده بود.  خان صاحب گنجينهبدين ترتيب آقا محمد

 اسامي سالطين افشاري و مدت هر يك 
 . ق  ه 1160-1148 نادرشاه  -1

 . ق  ه 1161-1160 عادلشاه و ابراهيم شاه برادرزادگان نادر -2

 . ق  ه 1210-1161 شاهرخ شاه  -3

 . ق ه 1218-1210 نادر ميرزا  -4

 . ق) ه 1209-1163زنديه (
خان چندان اسم و رسمي در تاريخ  طايفه زند از طوايف لر هستند كه پيش از ظهور كريم

اند. ايل زند كه اكنون در كنار سيروان و در شمال كروي عراق سكونت دارند اهل  نداشته
باشند. طايفة زند در منطقة خانقين به داخل عشاير باجالن  خان زند مي سنت و قبيلة كريم

برند. سه ايل زنگنه و زند و وند  ين طايفه نيز دردور و بر كرمانشاه به سر ميرفته، بعضي از ا
با هم حكومت زند را تشكيل دادند. در آشوب و پراكندگي پس از مرگ نادر، طوايف زنديه 

اي بودند كه بر سر حكومت ايران به رقابت برخاستند. محمد  و قاجاريه دو نيروي عمده
ار در استرآباد (در حوال گرگان) دعوي سلطنت داشت و خان قاجار رئيس ايل قاج حسن
خان زند به تدريج تمام مدعيان  خان زند در نواحي مركزي ايران نفوذ داشت. كريم كريم

خان قاجار  سلطنت را از ميان برداشت و بخصوص پس از شكست و قتل محمد حسن
خلي توانست خان پس از نه سال جنگ دا . ق) كريم ه 1171حكومت وي تثبيت شد. (
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حكومت باثباتي در قسمت اعظم ايران ايجاد كند وي در مجموع سي سال حاكم ايران بود كه 
اي ويژه است  خان داراي كارنامه بيست سال آخر حكومتش تقريباً در آرامش گذشت. كريم

خاصي بدل ساخته  كه اين امر او را در ميان شاهان ايران بعد از دوران تيموري به يك ويژگي
سواد لر و حمايت او از تمام قشرهاي جامعه، داراي هر  . از يك طرف نگاه اين مرد بياست

مذهب و هر مليت پشتيباني عميق مردم را به سوي او متوجه ساخته بود. از كشتارهاي روزانه 
هاي صفويه و افشاريه بود، در حكومت زند تنها  و وحشيگرانه كه جز خصلت ذاتي حكومت

توان مشاهده كرد.  ها را مي عام افغان هاي لرستان و قتل كشتار ليراوي چند مورد خاص مانند
ها و  خان به ارمغان آورد. كنترل قيمت اي بود كه استقرار سلطة كريم ايجاد امنيت بهترين ثمره

خان بود. سياست فرهنگي و  ها، از شاهكارهاي سياست اقتصادي كريم نظارت دقيق قيمت
دي و عيش مردم نظر داشت، نوعي رونق در ادبيات را هم در پي خان كه بر شا اجتماعي كريم

داشت، كه به بازگشت ادبيات در ايران كمك فراواني نمود. الزم به ذكر است كه سياست ضد 
ادبيات و ضد علمي صفويه موجب نابودي علم و ادب در ايران شده بود. تشكيل شورا از 

خان در شيراز به اقامت اجباري دچار شده  خانان و سران قبايل مختلف كه به دستور كريم
خارجي موفقي توسط   باعث اتخاذ سياستها  آن هاي حكيمانه بودند و به كار بستن توصيه

خان زند شد. وي نخستين پادشاه ايراني بود كه به خطر استعماري پي برد و مسئوالن 
ها وحشت  از انگليسحكومتي را با زباني ساده نسبت به دسايس و ترفندهاي آن هشدار داد. 

نشان ها  آن شناخت و روي خوش به را در هند و ايران ميها  آن و نفرت داشت و اهداف
 داد.  نمي

 خان  اشتباهات كريم
ها را در شيراز جاي داده بود و از ترس  خان زند سران ايل به نوشته رستم التواريخ كريم

هزار فاحشه با  6 -5اي با  خانه  فاحشهدر غياب او به فكر شورش بيافتند، ها  آن اينكه مبادا
ها بروند  هاي بزرگ در شيراز ساخت و همة اهل علم را وادار كرد كه به آن مجلس خمرخانه
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بر عليه   و بدين ترتيب شيراز را با مهمانانش آنچنان مشغول كرد كه هيچ وقت به فكر توطئه
برد تا لشكريان او كه  را نيز مي هاي فاحشه هاي خود دسته او نيافتند. در مسافرت و لشكركشي

به ناموس مردم نبود را بدان وسيله از تعرض به ناموس ها  آن قادر به جلوگيري از تجاوز
چي تربيت شده بعد از  مردم برحذر دارد. نصيرخان حاكم الرستان با چهل تا پنجاه هزار تفنگ

يله و تزوير و وعده او ا كمك حخان ب كند. كريم خان را تار و مار مي آنكه بارها لشكريان كريم
كند. اما با نامردي تمام آن فرمانده بزرگ كه در زور بازو و نيرومندي  الحه ميرا راضي به مص

اش را به  رساند و خانواده و دليري و تيراندازي فرد كامل عديم النظير بود، را به شهادت مي
دار نموده است. اما به هر  را لكهخان  گيرد. اين گونه اعمال تا حدي كارنامة كريم اسارت مي

خان كه هيچگاه  حال بايد او را در مجموع پادشاه خوبي به حساب آورد. بعد از مرگ كريم
داد كه او وكيل الرعايا بخوانند. فرمانروايي در سلسلة  خود را پادشاه نخواند بلكه ترجيح مي

سرعت دست به دست شد.  خواران او به خان، بين ميراث زنديه به علت قدرت متمركز كريم
خان مردان دلير  رفت. جانشينان كريم نفوذ جانشينان وكيل غالباً از اصفهان و شيراز فراتر نمي

خان با  تدبير و غالباً ستمگر بودند. شيوة كدخدايي در ميان قبايل لر، كه كريم و جنگاور، اما بي
ها  آن كارآرايي نداشت. پشتوانة آن حكومت را در دست گرفت، در عهد جانشينان او ديگر

كرد در ميان خويش بوجود آورند. اين امر  نتوانستند وحدتي را كه بقايشان را تضمين مي
خان)، حتي قادر  خان (برادر كريم اي چون صادق باعث شده بود كه مردان باتجربه و كاركشته

 به حفظ موقعيت خود نباشند، چه رسد به پاسداري از حكومت و پادشاهي.

 پادشاهان زند و مدت هر يك اسامي 
 . ق ه 1193-1163 خان  كريم

 . ق  ه 1193 خان  خان بن كريم ابوالفتح
 . ق  ه 1193 مرادخان (بار اول)  علي

 . ق  ه 1193 خان  محمدعلي خان برادر كريم
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 . ق ه 1196-1193 خان  خان برادر كريم صادق
 . ق  ه 1199-1196 مرادخان (بار دوم)  علي

 . ق  ه 1202-1199 خان  خان بن صادقجعفر
 . ق  ه 1203-1202 صيد مرادخان 

 . ق  ه 1209-1203 خان بن جعفرخان لطفعلي

 . ق) ه 1343-1209قاجاريه (
باشند كه همراه تاتار در  اي هستند، اصالً از نژاد مغول و ظاهراً از قبايلي مي قاجاريه طايفه

بالد اسالمي آمده و در قسمت بين شام و ايران  عهد چنگيز و اخالف او از مغولستان به
مخصوصاً در حدود ارمنستان مقيم شده بودند. شاه عباس اول صفوي، ايل قاجار كه از ايالت 

دهندة قزلباش بود، را از محل اصلي خود كوچ داد و ايشان را به سه محل مختلف  تشكيل
اي را در قراباغ در  ل دهد. دستهفرستاد تا از آنان در مقابل ايالت مهاجم ديگر سدي تشكي

مقابل كردان لزگي جمعي را براي جلوگيري از هجوم تركمانان به گرگان و استرآباد و باالخره 
دسته سوم را به مرو در جلوي ازبكان روانه نمود. قسمتي از قاجاريه كه در ساحل راست رود 

مين ساحل چپ را باش (سكنة آن سر رودخانه) و مقي گرگان سكونت داشتند، يوخاري
هاي ديگري  خواندند و هر يك از اين و قبيله هم به تيره باش (سكنة پايين رودخانه) مي اشاقه

باش بود كه آقا  اي كه در ايران بعد از زنديه به قدرت رسيد ايل اشاقه منقسم بودند. قبيله
گوي سبقت  يكشي و تعد محمدخان قاجار از آن برخاست. هر دو قبيلة قاجار در قتل و انسان

را از ديگران ربوده بودند. در مازندران به دنبال گرويدن مردم آن ديار به مذهب اهل سنت 
دهد، بزرگان  ذيقعده به مهماني كه ترتيب مي 25. ق  ه 1172خان قاجار در سال  قلي حسن

امام  –محمدخان سوادكوهي –خان  اهل سنت آن ديار (گرگان و استرآباد) مانند فعان علي
 –خان  اعظم –ماليار محمد پيشنماز  –خان ايل بيگي  محمود آقا يوسف –دي آقا وير

رساند، بعد از  خان را با مكر و حيله و تزوير به شهادت مي گلستان –خضرخان  –قلندرخان 
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كند. قاجار در آن ديار روزي هزار تن  تجاوز به ناموسشان كلية اموال آن بزرگان را غارت مي
خان زند در نزديكي  . ق) كريم ه 1172اندند تا اينكه در همان سال (رس را به شهادت مي

سازد و آقا محمد خان و بعضي از برادران وي را با  شيراز به قاجار شكست سختي وارد مي
در امان باشد. قبيلة گوكالن نيز از طوايفي بود كه ها  آن گري برد تا از طغيان خود به شيراز مي

عام شدند و زنان و كودكانشان به اسارت درآمدند. به  قاجار قتلدر گرگان مردان آن توسط 
80Fعقيدة قاجار اهل سنت كافر حربي بود

1.  
آقا محمدخان را عادت بر اين بود كه نوكران و خدمتگزاراني كه مورد خشم او واقع 

ريختند. اين  را بيرون ميها  آن داد شكمشان را پاره كرده امعاء و احشاء شدند فرمان مي مي
روي  اي كه در حقيقت دنباله كسي بود كه مؤسس سلسله خونخوار قاجار در ايران بود. سلسله

صفويه بود. پادشاهان آن با ايجاد حرمسراها گاهي تا چند هزار زني و خواجه كردن صدها 
هاي باستاني ايران مانند ساسانيان از هيچگونه تعدي  گناه همچون صفويه و حكومت جوان بي

كردند. پس از تسخير كرمان، آقا  ان و مال و ناموس مردم خودداري نميو تجاوز به ج
عام و تنبيه مردم آنجا داد و امر كرد كه از اهالي آنجا بيست  محمدخان حكم به ويراني و قتل

ها را شمارش كرد. سپس  هزار جفت چشم كنده به او تحويل دادند، او خود شخصاً چشم
ار تجاوز شود و مردانش را به قتل رسانند. در همان سال دستور داد تا به كليه زنان آن دي

.  ه 1210خان به گرجستان لشكركشي نمود بعد از تصرف آن ديار در  . ق) آقا محمد ه 1209(
ق فجايع كرمان را در تفليس تكرار نمود. بدين ترتيب سلسلة قاجاريه بر روي دريايي از 

و افشاريه و قاجاريه جمعيت ايران كه به قول هاي وحشيانة صفويه  عام خون بنا شد. اين قتل
رسيد را به شش ميليون نفر در اواسط  شاردون در اوايل صفويه به چهل ميليون نفر مي

81Fقاجاريه (تخمين كاپيتان سرجان مالكم) كاهش داد

عام شدند.  هاي ايراني قتل . ميليون2
 د. بدين ترتيب بود كه يكي ازماوراءالنهر شدن –عثماني  –ها تن ديگر راهي ديار هند  ميليون

                                                           
 . 56تا  31التواريخ خالصه شده از، صفحه  تاريخ محمدي يا احسن  -1

 تاريخ معاصر ايران، پيتر آوري. -2
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هاي تمدن اسالمي به نابودي كشيده شد. بعد از قتل آقا محمدخان  ين گهوارهتر بزرگ
. ق)  ه 1212اش خان باباخان با عنوان فتحعلي شاه بر تخت سلطنت ايران نشست ( برادرزاده

ن در طي سه سفر گذار نفوذ همه جانبة انگليس در ايرا در زمان او كاپيتان سرجان ملكم بنيان
شاه  ميالدي) فتحعلي 1810ميالدي به ايران آمد. در سومين سفرش ( 1810و  1808و  1800

را وادار ساخت كه ليندسي بتون به فرماندهي كل قشون ايران برسد. و نفوذي آنچنان پيدا كند 
ند كه در ارتش ايران را آنچنان از مهارت جنگي خالي كردها  آن كه او را رستم ايران خوانند.

 دو جنگ معروف ايران و روسيه وامانده شد. 
شاه درگرفت كه در دور اول ده  دو دوره جنگ بزرگ ميان ايران و روس در عهد فتحعلي

قراباغ  –شيروان  –شكي  –دربند  –نامة گلستان واليات باكو  سال به طول انجاميد و با توافق
ز ايران منتزع و به روسيه ملحق گنجه و تمامي داغستان (شامل چچن) و گرجستان ا –

گرديد. در دورة دوم نيز كه طبق معاهدة تركمانچاي پايان يافت با اينكه ايران موفق شده بود 
ها در باب رساندن عباس ميرزا اين به اصطالح  ها را عقب براند، اما بدنبال تعهد روس روس

نامة  ست انجاميد و عهدها به شك قهرماني ملي ايران به وليعهدي ايران پيروزي ايراني
82Fتركمانچاي به امضا طرفين رسيد

. طبق آن عهدنامه ننگين عالوه بر تأييد مجدد ايران بر 1
ايروان و نخجوان نيز به روسيه واگذار  –اوج كليسا  –قرارداد گلستان قسمت شمالي تالش 

وچستان هاي وسيعي از افغانستان و پاكستان (بل شد. در دوران ناصرالدين شاه نيز قسمت
ها درآمد و افغانستان  غربي) از ايران جدا شد كه بلوچستان و پاكستان به تصرف انگليسي

 مستقل شد. همچنين كشور تركمنستان فعلي به تصرف روس درآمد. 
در ورود فرهنگ و تمدن غرب به ايران تأثير  سفرهاي متعدد ناصرالدين شاه به اروپا

بزرگ ناصرالدين با آنكه در دورة سه سال و چند ماه  فراوان داشت. امير كبير وزير معروف و
اعظمي خود اقدامات اصالحي فراواني انجام داد (از جمله تأسيس دارالفنون) در  صدر

                                                           
قرارداد تركمانچاي و نظر سرپرسي سايكس درباره  7تاريخ ايران، سرپرسي سايكس جلد دوم، بند  -1

 ارداد.قر
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. ق به قتل رسيد. اين جنايت  ه 1268جوغفقاني كه توسط قاجار ايجاد شده بود در سال 
ك ژاپن در همان اوان بزرگ در زماني صورت گرفت كه در آن سوي جهان در كشور كوچ

م) شروع شده بود و از ثمرات همين دوره است كه امروز ژاپن  1912-1867دورة ميجي (
و ها  شود. در اثر تبليغات روزنامه هاي صنعتي و اقتصادي جهان محسوب مي يكي از قطب

ساير مطبوعات تحوالت شگرفي در فرهنگ مردم ايران پديد آمد كه يكي از نخستين ثمرات 
يام مردم بر عليه امتياز انحصار توتون و تنباكو بود كه سرانجام با فتواي تحريم تنباكو آن ق

توسط ميرزاي شيرازي اين قيام با موفقيت به پايان رسيد. عاقبت ناصرالدين شاه بدست ميرزا 
رضا كرماني كشته شد و پسرش مظفرالدين به سلطنت رسيد. مظفرالدين شاه كه در دوران 

آمد  عهدي خود در عيش و عشرت به سر برده بود. از عهدة امور كشور بر نميچهل سالة ولي
ت كه ادامة منطقي واقعة رژي (تنباكو) بود، آغاز گرديد و در و در زمان وي انقالب مشروطي

همان سال نيز قانون اساسي مشروطه توسط مجلس شوراي ملي تدوين شد مظفرالدين شاه 
ي درگذشت و پسرش محمد عليشاه به سلطنت رسيد. چند روز پس از امضاي قانون اساس

اين شاه مستبد كه در زمان واليتعهدي قانون مشروطيت را امضا كرده بود، پس از مدتي به 
مخالفت با آن برخاست و به فرمان وي لياخوف (فرمانده روسي بريگاد قزاق) مجلس شورا 

صله بعد از اين عمل خواهان آغاز گشت. بالفا را به توپ بست و قلع و قمع آزادي
. ق تهران توسط مجاهدين  ه 1327االخر سال  جمادي 27خواهان قيام كردند. در روز  آزادي

اش را با  طلبان محمد عليشاه را خلع نموده و پسر دوازده ساله مشروطه فتح گرديد. مشروطه
اجار را عنوان احمد شاه به سلطنت برداشتند و همچنين عضدالملك يكي از بزرگان خاندان ق

بجاي رئيس دولت تعيين گرديد. پس از  نفره نيز 22ت برگزيدند، يك شوراي به نيابت سلطن
خلع محمد عليشاه ميان سران مشروطه اختالف افتاد و احزاب گوناگوني تشكيل گرديد كه 
مبارزة اصلي ميان دو حزب عمدة اعتداليون و عاميون (دموكرات) بود، اختالفات فوق عمالً 

هاي  نمود و در عين حال به تصفيه حساب ونه تفاهم در ادارة كشور را مسدود ميراه هر گ
. ق احمد شاه به سن قانوني رسيد و خود  ه 1323گروهي درون حاكميت انجاميد. در سال 
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گذاري نمود. در اوايل دوران احمد شاه جنگ جهاني  زمام امور كشور را بدست گرفته و تاج
براي بيرون راندن قواي انگليسي و روسي كه طبق قراردادهاي اول آغاز شد و اقدامات او 

نتيجه ماند.  ميالدي ايران را به دو منطقة تحت نفوذ خود تقسيم كرده بودند، بي 1915و  1907
نيروي نظامي ايران در جنگ اول جهاني شامل هشت هزار نفر نيروي ارتشي بود كه شامل 

د. مركز ستاد آن در تهران قرار داشت و دستجات ش بريگاد سرخ بود و توسط روسيه اداره مي
هزار  7آن در تبريز، قزوين، همدان و جاهاي ديگر مستقر بود. تعداد افراد ژندامري سوئدي 

ها نه  هايي وجود داشت. اين دسته نفر بود كه در شهرهاي مختلف ايران از جمله فارس دسته
ردند بشمار ك هايي كه محافظت مي جاده برايثمر بودند، بلكه در واقع يك خطر جدي  يبتنها 
تحت نظر رؤساي غارتگر خود دزدي و قطع راه كرده و باج سبيل ها  آن آمدند، زيرا مي
م با انگليس  1915گرفتند. با وقوع انقالب بلشويكي در روسيه، دولت ايران كشور قرارداد  مي

نيروهاي انگليسي به سمت شمال را لغو نمود و نيروهاي خود را از ايران فراخواند. بدنبال آن 
نيز پيشروي كردند و تقريباً تمام خاك ايران تحت نفوذ قواي اشغالگر انگليس درآمد. پس از 

 1919آن انگلستان كوشش بسيار نمود كه با اتكا به عمال داخلي خود قرارداد معروف 
گمركي و نظامي  شد و كليه امور مالي، ميالدي را كه طبق آن ايران تحت الحمايه انگليس مي

به ايران تحميل نمايد كه در اين كار توفيقي نيافت. در اواخر  –گرفت  كشور را بدست مي
كردستان  –هاي متعددي در مناطق مختلف ايران از جمله بلوچستان  حكومت احمد شاه قيام

به علت عدم انسجام و ها  آن خراسان و تبريز به وقوع پيوست كه همگي –گيالن  –
 1339االخر  جمادي 12هجري شمسي ( 1299الزم سركوب شدند. در سوم اسفند هماهنگي 

. ق) رضاخان ميرپنج كه فرماندهي يگان قزاق در قزوين را داشت طبق يك برنامه از پيش  ه
تنظيم شدة تهران را اشغال كرد و طي يك كودتا، از احمد شاه براي سيد ضياءالدين طباطبايي 

ست وزيري گرفت. احمد شاه به وي لقب سردار سپه داده و مدير روزنامه رعد فرمان نخ
فرماندهي لشكر قزاق نيز به رضاخان واگذار گرديد. و پس از چندي مقام وزارت جنگ نيز 
به او محول شد. بدين ترتيب رضاخان بتدريج به محكم كردن موضع خود پرداخت و با 



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    264

 

مهيا  تدار و آغاز سلطنت خود راتشكيل ارتش منظم و واحده و قلع و قمع مخالفان زمينة اق
اي را  . ش نمايندگان مجلس شوراي ملي ماده واحده ه 1304نمود. سرانجام روز نهم آبان ماه 

  شد. بدنبال تصويب ماده واحده مطرح كردند كه به موجب آن احمد شاه از سلطنت خلع مي
ي لقب كبير داد. رضاخان با عنوان رضاشاه به پادشاهي رسيد و كمي بعد همان مجلس به و

بدين ترتيب عمر حكومت قاجار نيز به پايان رسيد و عصر ديگري در تاريخ ايران آغاز شد 
 هاي فراواني بود.  كه داراي فراز و نشيب

 تحوالت مذهبي در دوران قاجاريه 
همچنان كه قبالً آورده شده است كشتارهاي وحشتناك قاجار در ميان اهل سنت 

رمان باعث تقليل جمعيت اهل سنت در آن مناطق گشت همچنين بخصوص در مازندران و ك
 1800كاهش جمعيت چهل ميليوني ايران در اوايل صفويه به شش ميليون نفر در سال 

ميالدي بيانگر اين مطلب اساسي است كه در طي سه قرن نه تنها بر جمعيت ايران افزوده 
كاهش در نتيجة آزار مذهبي و نگشته است، بلكه شديداً از آن كاسته شده است، كه اين 

هاي بزرگي از  جمعي مردم براي فرار از پاكسازي مذهبي و جدا شدن قسمت مهاجرت دسته 
بايد اذعان كرد كه اعتقاد به امام زمان و سيدگري و ها  اين پيكرة ايران رخ داده است. عالوه بر

گري بوده است.  گري نيز مهمترين عامل گرايش اهل سنت بخصوص شافعيان به شيعه شيخ
 -رضي اهللا عنه-سيدگري و اعتقاد به امام زمان تقريباً اسالم را در خاندان حضرت علي 

آورد كه از فرق سر تا ناخن پا تابع شيخ  گري هم مريداني ببار مي كند. شيخ خالصه مي
باشند و از جمله شرايط مريد است؛ علم آن است كه شيخ گويد، هر گونه اعتراضي به  مي

اي در دست شيخ باشد و... در نتيجه صوفيگري  فر است. صوفي بايد همچون مردهشيخ ك
كنند و  ين اشارة شيخ رنگ و مذهب عوض ميتر كوچك دهد كه با افرادي را پرورش مي

همين مسئله است كه باعث شد صفويه به راحتي ايران صوفي زده را به اشغال خود درآورد. 
و قدرتمند اهل سنت و ايجاد جو رعب و وحشت در دوران قاجار كشتن افراد متنفذ 
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جمعيت اهل سنت را در نواحي مركزي ايران بشدت كاهش داد. در آن دوران امپراطور 
هاي بزرگ مسيحي مانند روسية تزاري و امپراطوري اتريش  عثماني به علت وجود قدرت

نت در داخل هاي اروپايي نتوانست از اهل س مجارستان و انگليس و فرانسه و ساير قدرت
هاي قاجاريه مناطق بزرگي از مركز  ايران مانند دوران قبل از آن حمايت كند. در آخر حكومت

 –افغانستان  –ايران تغيير مذهب داده بودند و جدا شدن مناطق وسيع ديگر از ايران (قفقاز 
د. بلوچستان و پاكستان) باعث شد كه اهل سنت در ايران در حاشيه قرار گير –تركمنستان 

دهندهگان آن ايراني بودند، در زادگاه خود  بدين ترتيب مذهبي كه اكثريت بزرگان و رواج
منزوي شد. نقش انگليس در اين تغيير مذهبي را نبايد ناديده گرفت. چراكه اين استعمارگر 
پير براي تحت الحمايه قرار دادن ايران حتي دست به ايجاد مذاهبي نيز در ايران زد كه از آن 

 بهائيه.  –بابيه  –است: شيخيه  جمله

 بهائيه  –بابيه  –ظهور مذاهب شيخيه 
شاه يكي از علماي شيعه از احساء بحرين بنام شيخ احمد  در اوايل دورة سلطنت فتحعلي

رفت پس از  يع خود راه افراط و غلو مين كه مردي فصيح و فاضل ولي در تشالدي بن زين
بارة اصول دين پرداخت كه با عقايد علماي سابق مقيم شدن در عتبات به نشر عقايدي در

شيعة اماميه فرق داشت، بدين معني كه او از اصول دين توحيد و نبوت و امامت را پذيرفت 
 اولي منكر عدل و معاد (معاد جسماني) شد و گفت كه عدل هم مانند ساير صفات ثبوتية خد

د و معاد جسماني را هم بدان علت ركني از اركان دين قرار دهنآن را  است و علت ندارد كه
گفت: تنها از انسان مادة لطيفي به جا  شود، منكر بود و مي كه بدن پس از مرگ نابود مي

ماند و در اين صورت در قيامت رستاخيز جسم ممكن نيست. در عوض شيخ احمد  مي
له اصول خوانند الزم و از جم احسائي اعتقاد به ركن ديگري را كه پيروان او ركن رابع مي

شمرد، و آن عقيده به يك نفر وكيل يا نايب از ميان شيعيان كامل بود كه بين ساير  دين مي
شيعه و امام غايب واسطه باشد و شيخ احمد احسائي در اين ايام خود را شيعة كامل 
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خواندند. پس از شيخ احمد رياست فرقة  دانست. پيروان شيخ احمد احسائي را شيخيه مي مي
. ق كه  ه 1259كي از شاگردان او بنام حاج سيد كاظم رشتي رسيد و سيد تا سالشيخيه به ي

فوت كرد در اين سمت بود. بعد از وي بين دو تن از شاگردان او در باب جانشيني استاد 
دانستند، يكي حاج محمد كريم خان  رقابت درگرفت و هر كدام اين مقام را از آن خود مي

  شيرازي. سيد علي محمد به جاي عنوان شيعة كامل و ركنقاجار و ديگري سيد علي محمد 
رابع خود را باب خواند و غرض او از اختيار اين كلمه كه از زمان غيبت كبري وكالي امام 
غايب را به همان عنوان خوانده بودند، آن بود كه او وسيلة ارتباط يافتن با امام غايب و راه 

ان همچنان به رياست شيخية اصحاب شيخ خ وصول به اين فيض است. حاج محمد كريم
احمد و سيد كاظم ماند، در صورتي كه سيد علي محمد به تدريج به تأسيس مذهبي تازه كه 

. ق اتفاق افتاده.  ه 1260بابيه خوانده شد قيام نمود. ظهور ادعاي سيد محمد علي در سال 
ود را همان امام غايب دانست اندكي بعد از قيام، سيد علي محمد پاي ادعا را باالتر گذاشته خ

به زعم آن را  كه در طي هزار سال شيعيان انتظار ظهور او را داشتند و كتابي آورد بنام بيان كه
پنداشت. دعوت سيد علي محمد در بوشهر و شيراز و بعضي  كنندة قرآن مجيد مي خود نسخ

باب را به اصفهان  الدولةديگر از نقاط ايران پيرواني پيدا كرد از آن جمله، منوچهرخان متعمد
از  ا. ق به امر محمدشاه باب ر ه 1263خواند و او را تحت حمايت خود گرفت. در سال 

ني كردند. امير كبير براي دفع بابيه كه باعث ااصفهان به آذربايجان بردند و در قلعة چهريق زند
اي ايشان را به اختالل امنيت غالب واليات شده بودند مأموريني فرستاد و در همه جا رؤس

دست مأمورين مغلوب و مقتول كرد. وي مقاومت بابيه را در مازندران و زنجان در سال 
هاي ايشان را گرفت. پس ازكشته شدن سيد محمد علي  . ق درهم شكست و قلعه ه 1256

بين پيروان او بر سر جانشيني باب اختالف افتاد. جمع كمي جانب ميرزا يحيي معروف به 
اي ديگر كه اكثريت يافتند تابع ميرزا حسينعلي بهاءاهللا شدند و  گرفتند و طايفهصبح ازل را 

اين دو تن از اهل نور مازندران و از پدر برادر يكديگر بودند و از ابتدا نيز باهم موافقت 
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داشتند ليكن كمي بعد بين ايشان رقابت در گرفت و اتباع بهاءاهللا يعني بهائيه به دشمني با 
 ازل يعني ازليه قيام نمودند و ازليان در اقليت افتادند. پيروان صبح 

 الدين افغاني  سيد جمال
الدين  خواه جهت داد سيد جمال هايي كه به مبارزات مسلمان ترقي يكي از شخصيت

كالم  رفت كه از نفوذ گر مذهبي بشمار مي افغاني بود. وي يك نويسندة سياسي و يك اصالح
بود. سيد در اوايل به متصوفه  اردخوريدتي خويش برقول عبسيار قوي و وفاداري به اص

باك و  ترك كرد. بيآن را  كند پيوست وقتي متوجه شد كه تصوف هيچ دردي را دوا نمي
ساخت توانايي عمده سيد در برانگيختن و تحريك  نترس بود و خود را ايثار هدفش مي

نجات دهد و اين دين را با شرايط ديگران بود و هدف اصلي او عبارت بود از اينكه اسالم را 
هاي نو، بيرون آمده و  جديد جهان سازگار سازد، بطوري كه اسالم بتواند در برابر سيل انديشه

 1839بصورت داور بالمنازع زندگي مسلمانان در سراسر مناطق جهان درآيد. سيد كه در سال 
دمات علوم نزد پدرش، به . ق) متولد شده بود، پس از فراگرفتن مق ه 1254ميالدي (شعبان 

بيدار كردن مردم افغانستان از خواب غفلت مبادرت كرد. به وزارت محمد اعظم خان امير 
كابل رسيد و كتاب معروف تاريخ افغانستان به زبان عربي بنام تاريخ االفغان را نوشت. سيد 

افغانستان  . ق بدنبال تصرف كابل بدست شيرعلي خان به بهانه رفتن حج از ه 1285در سال 
خارج شد و از راه هند به زيارت خانه خدا رفت. چهل روز در مصر ماند سپس عازم 

براحتي حل كرد. از آنجا عازم هند شد و سپس راهي  را اسالمبول شد. در عثماني مسئله يمن
. ق بخاطر تأسيس انجمني بنام محفل وطني در قاهره كه محمد  ه 1296مصر گرديد. در سال 

ابي پاشا (بعداً عليه حكومت محمد علي پاشا طغيان كرد) در شمار شاگردان او عبده و اعر
. ق با همكاري شيخ محمد عبده در پاريس  ه 1301بودند، از مصر اخراج گرديد در سال 

اي سه اصل اتحاد نببر مالوثقي را منتشر كرد. اين روزنامه مقاالت خود را  روزنامة عروه
و اصالح وضع داخلي ممالك اسالمي قرار داد. اين روزنامه كه  مسلمانان، مخالفت با انگليس
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شد از چنان اثري در كشورهاي مسلمان برخوردار شد كه سرانجام  به زبان عربي منتشر مي
تعطيل كرد. ناصرالدين شاه در سفر به اروپا آوازه آن را  دولت فرانسه زير فشار دول مربوطه

(وزير انطباعات) از او دعوت كرد تا به  الدولة عصنيخان  شهرت سيد را شنيد و توسط حسن
. ق وارد ايران شد. در مالقات ناصرالدين و سيد، شاه از  ه 1303ايران بيايد. سيد در سال 

حضور او در ايران ابراز خرسندي كرد و از او درخواست كه به حل مشكالت ايران كمك 
مملكت از وجود شاه است كه كند. سيد با صراحت به شاه پاسخ داد كه تمامي بدبختي 

هشتاد زن رسمي دارد. قصد ناصرالدين دادن مقام صدراعظمي يا رياست شوراي مشورتي به 
سيد ايران را  ،سيد بود اما آن بزرگوار اهل پست و مقام نبود. باالخره در اثر بدگويي درباريان

از سيد درخواست  . ق ناصرالدين در سفر اروپايي خود ه 1307ترك كرد. بار ديگر در سال 
نمود كه به ايران بيايد. سيد در سفر دوم خود به تهران در منزل حاج امين الضرب اقامت كرد 
و به انتقاد شديد از ناصرالدين شاه و دولت پرداخت. شاه برايش پيغام فرستاد كه از تهران به 

رم حضرت خراسان يا قم رود. سيد پذيرفت و چون از آزار ايادي شاه اطالع داشت به ح
عبدالعظيم رفت و هفت ماه در آنجا ماند. سرانجام آقا باالخان سردار، سيد را به زور از حرم 

الحفظ به كرمانشاه و از آنجا به بصره فرستادند. سيد   ترين رفتار و تحت خارج كرده با زشت
از راه بصره عازم لندن شد. سيد از آنجا عازم اسالمبول شد و تحت حمايت سلطان 

. ق بدست ايادي ناصرالدين شاه مسموم شد.  ه 1314لحميد قرار گرفت، سيد در سال عبدا
 وي در گورستان شيخ لر مزارلقي در اسالمبول و در نزديكي منزلش به خاك سپرده شد. 

 زدگي و قضية روشنفكري  غرب
گردد به دوران سلطه شوم صفويه كه طي آن دوران  زدگي در ايران برمي آغاز غرب

پاپ در  ته حكوميبايران شدند. و حكومتي شن كاتوليك و سياحان غربي راهي روحانيو
ايران شكل گرفت، با اين تفاوت كه شاه هر دو مقام دنيوي و اخروي را دارا بود. نظام 

گير عليه علم و علماء شروع شد.  فئودالية اروپا در ايران ايجاد شد و همانند اروپا مبارزة پي
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سواد و غرق در خرافات.  اي بي اي كامالً مقلد بود. جامعه اد جامعهنتيجة حكومت صفويه ايج
در دوران قاجار به علت وقوع انقالب صنعتي در اروپا و متحول شدن چهرة آن قاره روند 

زدگي در ايران چهرة سريعي به خود گرفت. بخصوص وجود افرادي مانند كاپيتان  غرب
شديد كرد. ميرزا مكلم خان ارمني فرزند تآن را  خان ارمني سرجان ملكم و پرنس ملكم

گذار جريان روشنفكري در ايران كه ظاهراً مسلمان شده بود. اولين بار  يعقوب ارمني بنيان
كند ولي وي بعدها  شود. ناصرالدين او را اخراج مي باز وارد ايران مي بعنوان جادوگر و شعبده

اصرالدين شاه فراموشخانه را تعطيل و كند. ن در تهران ظاهر شده و يك فراموشخانه ايجاد مي
خان سفير ايران در اسالمبول ميرزا  كند. بدنبال پشتيباني ميرزا حسن دوباره ميرزا را اخراج مي

م  1889شود. در سال  شود و لقب پرنس به او داده مي وزير مختار ايران در لندن مي
را به ملكم خان داد. و او اين  آزمايي ناصرالدين كه به انگليس مسافرت كرده بود امتياز بخت

امتياز را به يك شركت انگليسي فروخت. بدنبال مخالفت علماء اين امتياز لغو مي شود. 
ها را  اروپائيان براي به زير سلطه كشاندن ممالك ديگر سه عامل تشكيل دهندة شخصيت ملت

ادند. فرانتس تاريخ و فرهنگ آن قوم به شدت مورد تهاجم قرار د –كه عبارتند از مذهب 
گويد: براي اينكه جامعة غير اروپايي مقلد شود و هر كاري را كه ما  فانون الجزايري مي

خصيت برابر يم كه داراي شثابت كنكند، تنها راه اين است كه به او كنيم ميمون وار اطاعت  مي
 ةادب و هنرش را تحقير كنيم و ثانياً با هم –تاريخش –با انسان غربي نيست و مذهبش 

او را بيگانه كنيم. اين تمدني بود كه اروپا به ممالك ديگر صادر كرد. ژان پل سارتر از ها  اين
 گويد:  دهندگان تمدن اروپايي مي تعليم

پاريس  –كرديم و به آمستردام  چين مي ما جوانان كشورهاي آسيايي و آفريقايي را دست
كرديم آرايششان  هايشان را عوض مي گردانديم لباس آورديم، چند ماهي مي لند يا بلژيك مي

داديم، زبان  كرديم رقص و روابط و تشريفات و اتيكت اجتماعي يادشان مي را عوض مي
 فرستاديم داديم، بعد به كشورهاي خودشان مي اي هم يادشان مي مآبانه دست و پا شكسته دالل

ند) بلندگوي آدم نبودند كه خودشان حرف بزنند (آدم كسي است كه خودش حرف بزها  آن
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ديديم كه همان  كرديم بعد مي ما بودند. ما از اينجا شعارهاي انسانيت و برابري را فرياد مي
كنند، و به  ايم آنجا دنبالة صداي ما را تقليد مي بلندگوهايمان، كه به كشور خودشان فرستاده

مانند كه ها توانستند به مردم خودشان بفه رسانند و بعد همين هاي مردم خودشان مي گوش
بايد تعصب را كنار بگذاريم، بايد مذهبمان را كنار بگذاريم و بايد از مغزسر تا ناخن پا فرنگي 
شويم. اين در حالي بود كه دستگاه معارف اروپائيان از كودكستان گرفته تا دانشگاه بر اساس 

و نشر  كليسا است. هر جا كه پاي اروپايي بدان باز شد اولين كاري كه كرد ساختن كليسا
مسيحيت بود. قارة آمريكا شمالي و جنوبي و آفريقا و اقيانوسيه و جنوب آسيا با قتل و غارت 

ها  و كشتار به مسيحيت گرويده است. در ايران شاهزادگان و فرزندان اشرف و فئودال
بودند كه مشروطيت را به ها  دهندگان جوانان اعزامي به فرنگ بودند. در همين تشكيل

براي آن را  اي ديگر نفت ايران را براي انگليس دستهها  آن اي از د و عدهشكست كشاندن
اي بسيار گويا بر كتاب فيروزه در غبار نوشته  روسيه مي خواستند خانم سيمين دانشور مقدمه

نويسد: يك اشكال مهم نه تنها در تهران بلكه در كشور ما بطور كلي  محمد علي سپانلو مي
اند و نه فكري دارند و اگر فكري وجود داشته  كران ما نه روشناين است كه بيشتر روشنف

ت ايدئولوژيك (عقيده) درآمده باشد بيشتر وارداتي بوده است. و وقتي به ما رسيده كه بصور
اند. هيچگاه دروني  ها هيچگاه در اين فكر تحليل منطقي نشده خون شده بود. انديشه بي بود،

عرفان  –اند. ماركسيسم عاميانه  طحي و افراطي ابراز گشتهبه صورت س اند، بلكه غالباً نشده
همه چيز عاميانه. در حقيقت يك شكل تركيب شده از يك آگاهي نيمه كاذب و  –عاميانه 

83Fنيمه جاهالنه

1. 

 اي كتابسوزي مسلمانان  رواج افسانه

                                                           
هاي  زدگي از او و همچنين كتاب ويژگي احمد و غرب آل ل  خواندن كتاب در خدمت و خيانت، جال -1

 شود.  قرون جديد از، دكتر علي شريعتي توصيه مي
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استعمارگران بخصوص انگليس براي پيشبرد اهداف استعماري خود در جهان اسالم 
ي  ه ي مخدوش كردن چهر در ايران) دست به تبليغات بسيار وسيعي در زمينه (بخصوص

يي بود بنام افسانه كتابسوزي ا بر عليه اسالم ساختن افسانهها  آن اسالم زدند، از جمله تبليغات
اي فرضي را به ايران و مصر  كتابخانه م فتح ايران و مصر، دشمنان اسالممسلمانان در هنگا
يع كردند كه دين اسالم مخالف علم است و به همين علت مسلمانان نسبت دادند و شا

كتابخانه اسكندريه مصر و كتابخانه جندي شاپور را در  -رضي اهللا عنه-بدستور حضرت عمر 
ايران آتش زدند. از جمله پيشگامان اين افسانه كاپيتان سرجان ملكم انگليس بود كه از عوامل 

در كتاب   باشد. اين انگليسي تزاري و تجزيه ايران مي اصلي شكست ايران در برابر روسيه
 تاريخ ايران با طرح اين افسانه به مخدوش كردن اذهان جوانان مسلمان ايراني پرداخت. 

ي اصلي ايران در  ا نويسد: محل كتابخانه وشي در كتاب ايرانويج مي دكتر بهرام فره
بناهاي محكم ايراني است همانند  ساختمان سارويه در شهر جي بوده است. سارويه يكي از

اهرام ثالثه مصر. چنين پيداست كه زرتشتيان در اواخر سلطه ساساني كه شايع شده بود 
ها و قتل و  نزديك است، صاحب برخي از كتابخانه كه در انتظار نابسامانيها  آن اي هزاره
 سيبي نرسد. آها  آن هاي خود را پنهان كردند تا به هاي آخر زمان بودند كتاب غارت

يكي از اشخاص  :نويسد اين استاد دانشگاه تهران سپس به نقل ازمحمدبن اسحاق مي
هاي  هجري و قمري سقفي فروريخت و از آن كتاب 350مؤثق به من خبر داد كه در سال 

من به چشم خودم  :گويد را نداشت ميها  آن بسيار به دست آمد كه هيچ كس قدرت خواندن
اي بود كه در باروي  هاي پاره پاره ها را فرستاده بود، كتاب عميد آن كتاب  ديدم ابوالفضل بن

84Fهايي بدست آمده بود به زبان يوناني شهر اصفهان ميان صندوق

1. 
اي اسالمي از طرف ابن مقفع به  هاي زيادي نيز در دوران اوليه دانيم كتاب همچنان كه مي

يران محلي از اعراب ندارد. بقول مرحوم عربي ترجمه شده است. بنابراين افسانه كتابسوزي ا
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مرتضي مطهري در كتاب آتش سوزي كتاخانه ايران و مصر اگر چنين كاري صورت گرفته 
 آوردند.  جامگان از آن سخن به ميان مي جامگان و سرخ بود قطعاً سياه
تر است. اينكه  اي كتابسوزي اسكندريه از كتابسوزي در ايران نيز مسخره اما افسانه

هاي  ايي در اسكندريه آن هم با هفتصد هزار جلد كتاب وجود داشته است از دروغ بخانهكتا
نويسان  ها است. هيچ منبع تاريخي معتبري اين خبر را درج نكرده است. تاريخ بزرگ غربي

بزرگ غربي مانند كارل گريمبرگ در تاريخ بزرگ جهان و ويل دورانت در تاريخ تمدن و 
 اند.  اي كتابسوزي را رد كرده تمدن اسالم و عرب همگي افسانهگوستاولوبون در تاريخ 
ق  48اي سزار قيصر به مصر در تعقيب پمپه در سال  نويسد: در حمله كارل گريمبرگ مي

هاي گوناگون اسكله و بويژه كتابخانه  م در جنگ بين آندو در شهر اسكندريه ساختمان –
85Fمشهور اسكندريه در آتش سوخت

1. 
ميالدي توسط تئوفيلوس پطرس اسكندريه  389باقي مانده بود در سال  آنچه كه ظاهراً

م) امپراطور متعصب روم شرقي كليه  565-519سوزانده شد. بدستور ژوستي نين اول (
مدارس غيرمذهبي در سراسر روم بسته شد و بسياري از پزشكان و عالمان به ايران تحت 

ها  ون وسطا در اروپا بود كه طي آن ميليونحاكميت انوشيروان گريختند. و اين سر آغاز قر
گناه كشته، سوزانده و شكنجه شدند. باالخره سعيد بن البطريق اسقف اسكندريه و  انسان بي

ميالدي در كتاب تاريخش اگر چنان كه اين افسانه رايج بود  933نويس مسيحي در  تاريخ
 نوشت.  يمآن را  قطعاً

ن از اي كتب مربوط به دوران باستا بطور يقين كليه بود اي كتابسوزي درست مي اگر افسانه
دانيم كه  ها در دسترس ماست و مي اي آن كتاب شدند. اما امروزه همه ه تاريخ حذف ميصفح
اي كتابسوزي  اند. افسانه در چند قرن اول هجري قمري به عربي ترجمه شدهها  آن همة

در شهر   شدني است. طبق اين افسانه ي ساده رياضي نيز كامالً باطل اسكندريه با يك محاسبه
ي عمومي وجود داشته است كه بصورت شبانه روز در عرض شش  اسكندريه هشتاد گرمابه
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ي اسكندريه بوده است. اگر براي هر گرمابه تنها روزانه  ا هاي كتابخانه كتابها  آن ماه هيزم
ون و چهارصد هزار آيد چهارده ميلي هزار جلد كتاب را منظور بداريم رقمي كه بدست مي

 شود. براي صاحبان بصيرت قضاوت كنيد.  جلد كتاب مي

  -رضي اهللا عنه-گلچيني از سخنان بزرگان ايراني دربارة خلفا و صحابه 
به سوي مذهب صفويه شيعه معرفي كردن ها  آن يكي از راههاي اغفال ايرانيان و كشاندن

گري قاضي نوراهللا  گذار اين اغفال نيانبزرگان و دانشمندان ايراني اهل سنت بوده و هست. ب
ميالدي در الهور به فتواي علماي اسالم به قتل رسيد. دشمنان  1556شوشتري كه در سال 

اهل سنت براي بدبين كردن نسل جوان ما حتي آثار بزرگان را نيز دستكاري كرده تا بتوانند به 
از ذهن ها  آن چه توانستند كردند تا اند. چرا كه هر شيعه بودهها  آن قول خودشان ثابت كنند كه

ها زدند به عقيدة مجلسي و  كاري ايرانيان بيرون كنند وقتي موفق نشدند دست به اين حيله
 اختيار از زبان و قلم هوادارانش در نهاد هر سني مذهبي دشمني با علي نهفته است و گاه بي

86Fجهد بيرون ميها  آن

1. 
ن به خود نيايند و نپرسند پس چرا بزرگان اهل به همين خاطر براي اينكه گول خوردگا

اين بزرگان را رافضي ها  آن اند سنت در دوستي با حضرت علي و فرزندانش داد سخن داده
 كنند.  معرفي مي

-به عقيدة فردوسي بعد از رسوالن بهترين خاليق حضرت ابوبكر صديق  فردوسي: -1
 باشد.  مي -رضي اهللا عنه

ــل وحــ    ــد تنزي ــت آن خداون ــه گف  يچ
 

ــي   ــد نهــ ــر و خداونــ ــد امــ  خداونــ
 

 كـــه خورشـــيد بعـــد از رســـوالن مـــه
 

 نتابيــــد بــــر كــــس ز بــــوبكر بــــه 
 

 عمــــر كــــرد اســــالم را آشـــــكار   
 

 بيـــا راســـت گيتـــي چـــو بـــاغ بهـــار 
 

 پـــس از هـــر دو آن عثمـــان گـــزين   
 

 خداونــــد شــــرم و خداونــــد ديــــن 
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ــول    ــت بتـ ــود جفـ ــي بـ ــارم علـ  چهـ
 

 كـــه او را بخـــوبي ســـتايد رســـول    
 

ــهر ع   ــن ش ــه م ــت  ك ــيم درس ــم عل  لم
 

 درست ايـن سـخن قـول پيغمبـر اسـت      
 

ــت  ــين ســخن را ز اوس ــم ك ــواهي ده  گ
 

ــت    ــر آواز اوس ــم ب ــويي دو گوش ــو گ  ت
 

ــين   ــر همـ ــين دان و ديگـ ــي را چنـ  علـ
 

 كزيشــان قــوي شــد بــه هــر گونــه ديــن 
 

ــاه   ــو مـ ــحابان چـ ــاب و صـ ــي آفتـ  نبـ
 

ــت راه   ــديگر راسـ ــتني يكـ ــم بسـ 87Fبهـ

1 
 

هاي  پ آمده است كه بعد از انقالب در اكثر چا در يوسف و زليخاي فردوسي شعر زير
 شاهنامه نه تنها اين شعر بلكه حتي حكايت يوسف و زليخا نيز حذف شده است. 

 صــــحابان او جملــــه اخيــــر بودنــــد
 

ــد     ــر بودن ــو اخت ــي همچ ــر يك ــه ه  هم
 

ــد  ــار آمدنــ ــان چهــ ــيكن از ايشــ  ولــ
 

ــد    ــدار آمدنـ ــق پايـ ــن حـ ــه در ديـ  كـ
 

 ابـــــوبكر صـــــديق شـــــيخ عتيـــــق
 

ــد   ــقكــه ب  روز و شــب مصــطفي را رفي
 

 پــس از وي عمــر بــد كــه قيصــر بــه روم
 

 ز ســـهمش نيارســـت خفـــتن بـــه روم 
 

ــن  ــان ديــ ــيم، ميرعثمــ ــود ســ  دار بــ
 

ــود   ــدار بـ ــا زو پديـ ــرم و حيـ ــه شـ  كـ
 

 چهـــارم علـــي ابـــن عـــم رســـول    
 

 ســــر شــــيرمردان و جفــــت بتــــول 
 

ــاب  ــار، دل را بتـــ ــن چـــ  از آزار ايـــ
 

ــاب    ــه تـ ــان دوزخ آرد بـ ــه آزارشـ  كـ
 

ــي ر ــين علـ ــر همـ ــين دان و ديگـ  ا چنـ
 

 كزيشــان قــوي شــد بــه هــر گونــه ديــن 
 

دكتر اته و نولد كه و ادوارد براون مثنوي يوسف و زليخا را همچون اكثر محققان ايراني از 
 داند.  از فردوسي نميآن را  دانند با اين حال دكتر صفا فردوسي مي

88Fسنايي غزنوي -2

لندي در ستايش خلفاي اشعار ب حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة : در1
راشدين و چهار امام اهل سنت دارد. سنايي چهار خليفة راشده را چهار پاية شرع 

 داند:   اسالم مي

                                                           
 . 491اهنامه فردوسي، انتشارات امام فخر رازي، به تصحيح محمد عباسي، جلد اول، صفحهش -1



 275  قاجاري –زنديه  –فصل دهم: افشاريه 

 ذ

 الرسـول)  اهللا) يـا (قـال   جز به دستور (قـال 
 

 ميار مگو، حجت مده، حاجت مرو فرمان ره 
 

 مصطفي است وشرع  چارگوهر، چارپاية عرش
 

 چاريار  هر نشرم مردي كار اي و علم و صدق 
 

ــدان  ــدا دارو و ب ــار مصــطفي را مقت  چاري
 

 زن چار پنج، نوبت ملك او را هست نوبت 
 

  191قصائد 
 خلــق پيغمبــر كجــا تــا از بزرگــان عــرب

 

 كشـد  جور و رنج ناسزايان از پـي يـزدان   
 

 صدق وصواب چون بوبكردر بايدكه صادقي
 

 زخم مار و بيم دشمن از بن دندان كشـد  
 

 در اسالم بعد از مصطفي مركهيا نه چون ع
 

 كشد تركستان زجيحون سوي لشكر ازعرب 
 

 گناه بي در محراب و مصحف كوكه پارسايي
 

 كشد تازغوغا سوزش شمشير چون عثمان 
 

 از بهـر ديـن   حيدر كرار كو كاندر مصـاف 
 

 در صف صفين ستم از لشكر مروان كشد 
 

 859قصائد 
 نآيا از چنبـر اسـالم دايـم بـرده سـر بيـرو      

 

 سرمحشون كرده زبدعت خالي دل كرده زسنت 
 

 سـلطان  تـو  همواره شيطاني شده برنفس هوي
 

 تنت را جهل پيرايه دولت را كفر، پيرامـون  
 

 عتيق(ابوبكر)وعمروعثمان پيغمبر ورازاصحاب
 

 ومظنـون  خالد و صهيب و وسلمان وسعد علي 
 

 صانعي كاين جمله از آب او پديدآورد تعالي
 

 مدفون اندركند خاك به وي هم را لهجم آنكه پس 
 

 542قصائد 
 : در همة آثار عطار از خلفا و صحابه ستايش شده است. عطار نيشابوري -3
ــده    اي ــب مانــــ ــار تعصــــ  گرفتــــ

 

ــده   ــب مانـ ــض و در حـ ــاً در بغـ  دائمـ
 

 زنـي  گر تـو الف از هـوش و از لـب مـي    
 

 زنـــي پـــس چـــرا دم از تعصـــب مـــي 
 

ــي   ــل اي ب ــت مي ــت نيس ــر در خالف  خب
 

ــ  ــر  ميـ ــوبكر و عمـ ــد زبـ ــي آيـ  ل كـ
 

ــدا   ــودي در آن مقتــ ــر بــ ــل اگــ  ميــ
 

 هــــردو كردنــــدي پســــر را پيشــــوا 
 

                                                                                                                                                      
ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي به كوشش مدرس رضوي از انتشارات  حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة -1

 دانشگاه تهران. 
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 هــر دو گــر بردنــد حــق از حقــوران     
 

ــران    ــر ديگـ ــدي بـ ــب آمـ ــع واجـ  منـ
 

 آيـــد كســـي در منـــع يـــار گـــر نمـــي
 

 جملـــه را تكـــذيب كـــن يـــا اختيـــار 
 

ــول   ــحاب رسـ ــذيب اصـ ــي تكـ  وركنـ
 

ــول    ــتي قبـ ــر دسـ ــر نكـ ــول پيغمبـ  قـ
 

 نجمــي روشــن اســتگفــت هــر يــاريم 
 

 هـــا قـــرن مـــن اســـت بهتـــرين قـــرن 
 

ــد  ــاران مننـــ ــق يـــ ــرين خلـــ  بهتـــ
 

 اقربــــــا و دوســــــتاران ماننــــــد   
 

ــ   ــد بـ ــزد توباشـ ــون نـ ــرين چـ  تردبهتـ
 

ــتن  ــوان گف ــي ت ــو را  ك  صــاحب نظــرت
 

ــول  ــه اصـــحاب رسـ ــي روا داري كـ  كـ
 

 مــرد نـــاحق را كننــد از جـــان قبـــول   
 

ــطفي   ــاي مصــ ــانندش بجــ ــا نشــ  يــ
 

ــل    ــن باطـ ــت ايـ ــحابه نيسـ  روا از صـ
 

ــه ــت   اختيارجمل ــت راس ــر نيس ــان گ  ش
 

ــت      ــس خطاس ــرآن پ ــع ق ــار جم  اختي
 

ــ  ــر چ ــه ه ــد  هبلك ــر كنن ــحاب پيغمب  اص
 

ــق كننــد و اليــق و درخــور كننــد       ح
 

ــار   ــن را زكـ ــك تـ ــزول يـ ــاكني معـ  تـ
 

89Fكني تكذيب و سـي و سـه هـزار و..    مي 

1 
 

 90F2 نظامي گنجوي: -4
ــرده    ــقف كـ ــت سـ ــة هفـ ــن خانـ  ويـ

 

 بــــر چارخليفــــه وقــــف كــــرده    
 

 ه صـــدق پيشـــوا بـــود  صـــديق بـــ 
 

 ق زفـــرق هـــم جـــدا بـــود   وفـــار 
 

ــداترس  ــائي خــــ ــر حيــــ  وان پيــــ
 

ــدرس    ــود همــ ــيرخداي بــ ــا شــ  بــ
 

ــد   ــور بودنــ ــك نــ ــار زيــ ــر چــ  هــ
 

ــد    ــورد بودنــ ــك آبخــ ــان يــ  ريحــ
 

ــت    ــد راس ــك ش ــه مل ــار خليف ــن چ  زي
 

ــت     ــد مهياســ ــه چارحــ ــه بــ  خانــ
 

 زآميـــــــزش ايـــــــن چهارگانـــــــه
 

 نمـــك ايـــن چهارخانـــه شـــد خـــوش 
 

ــاق داد  ــار ســ ــه چهــ ــن را كــ  يديــ
 

 زينگونــــــه چهــــــار طــــــاق دادي 
 

                                                           
 ، به كوشش دكتر محمد جواد مشكور.32-29منطق الطير، صفحه  -1

 . 18نجوي، به كوشش م. درويش، نشر جاويدان، صفحه خمسه نظامي گ -2
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ــاق   چـــون ابـــروان خـــوب تـــو در آفـ
 

 هم جفـت شـد ايـن چهـار و هـم طـاق       
 

ــت  ــة دسـ ــرش   از حلقـ ــن فـ ــد ايـ  بنـ
 

 يك رقـص تـو تـا كجاسـت تـا عـرش       
 

91Fسعدي شيرازي: -5

1 
ــق    ــده ح ــول آفري ــان رس ــاق در ده  تري

 

 صديق را چه غـم بـود از زهـر جـانگزا!     
 

 اي يــار غــار، ســيد و صــديق نــامور    
 

 ي فضــايل و گنجينــة صــفا   همجموعــ 
 

 انـد  مردان قـدم بـه صـحبت يـاران نهـاده     
 

 ليكن نه هم چنان كـه تـو در كـام اژدهـا     
 

 يار آن بود كه مال و تن و جـان فـدا كنـد   
 

 تا در سـبيل دوسـت بـه پـايين بـرد وفـا       
 

ــودي  ــري ب ــق پيغمب ــه الي ــر ك  ديگــر عم
 

ــا گــر خواجــه   ي رســل نبــدي خــتم انبي
 

ــه  ــل خان ــاالر خي ــاح س ــولي ص  ب رس
 

ــداي   ــردفتر خـ ــي  سـ ــتان بـ ــا پرسـ  ريـ
 

 ديوي كه خلق عالمش از دسـت عاجزنـد  
 

 رها؟ وي عاجزدر آنكه چون شود از دست 
 

 ديگر جمـال سـيرت عثمـان كـه برنكـرد     
 

 در پـيش وي دشـمن قاتــل، سـر از حيــا    
 

 آن شرط مهرباني و تحقيق دوسـتي اسـت  
 

ــا   ــري از دشــمنان جف ــر دوســتان ب  كزبه
 

 انــد بليــت كشــيده خاصــان حــق هميشــه
 

ــا    ــتر عن ــم بيش ــت و ه ــتر عناي ــم بيش  ه
 

 كند را چه زور و زهره كه وصف علي كس
 

ــي)    ــل ات ــه (ه ــب او گفت ــار در مناق  جب
 

ــاي قلعــه  ــر كــه بنــد او   زورآزم  ي خيب
 

 در يكــديگر شكســت بــا بــازوي الفتــي 
 

 مردي كه در مصاف، زره پيش بسـته بـود  
 

 تا پـيش دشـمنان ندهـد پشـت بـر عـزا       
 

 خداي و صــفدر ميــدان و بحــر بــودشــير
 

 بخش در نمـاز و جهانسـوز در وغـا    جان 
 

ــت   ــلطان معرفـ ــروت و سـ ــة مـ  ديباچـ
 

 لشـــكرش فتـــوت و ســـردار اتقيـــا    
 

 فردا كه هر كسي به شـفيعي زننـد دسـت   
 

 ماييم و دست و دامـن معصـوم مرتضـي    
 

ــان    ــت در جه ــر اس ــاب مني ــر، آفت  پيغمب
 

ــدا    ــد و مقتـ ــتارگان بزرگنـ ــان سـ  وينـ
 

 
                                                           

1-  
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 درود ملــــك بــــر روان تــــو بــــاد   
 

ــاد     ــو بـ ــروان تـ ــحاب و پيـ ــر اصـ  بـ
 

ــد   ــوبكر پيرمريــــ ــتين ابــــ  نخســــ
 

 عمـــر پنجـــه بـــر پـــنج ديومريـــد     
 

ــده  ــان شــــب زنــ  دار خردمنــــد عثمــ
 

ــوار    ــدل سـ ــاه دلـ ــي شـ ــارم علـ  چهـ
 

 جــوانمرد اگــر راســت خــواهي وليســت 
 

92Fكـــرم پيشـــة شـــاه مـــردان عليســـت 

1 
 

شدين اشعار بسياري دارد كه احتياج : موالنا دربارة صحابه بخصوص خلفاي رامولوي -6
اي دارد. درمثنوي معنوي عالوه بر خلفاي راشده حضرت معاويه را  به كتاب جداگانه

شيطان از اينكه نماز جماعت معاويه قضا شود در هراس بود  :گويد ستايد و مي نيز مي
اش  كرد كه ثوابش از نماز جماعت فوت شده چرا كه آن حضرت آنقدر استغفار مي

93Fيشي گرفتپ

2. 
كند، مرگش چون مرگ  به قول مولوي آن كس كه خود را به اخالق نبوي آراسته مي

پس از حيات دنيوي   خواهد بود. همچنان كه آن دو بزرگوار -مارضي اهللا عنه-ابوبكر و عمر 
 در گور نيز در كنار رسول گراميند: 

ــف نهنـــد     ــر كنـــار لطـ ــان بـ  شاهشـ
 

 نــي چنــين خــوار و مختصــر ميرنــد     
 

 نــــك اخــــالق مصــــطفي جوينــــدوا
 

 چــون ابــوبكر و چــون عمــر ميرنــد     
 

  972ديوان شمس 
  ابن يمين: -7

ــر را    ــوبكر و عمــ ــد ابــ ــرا گفتنــ  مــ
 

ــان     ــد عثمـ ــي ماننـ ــاري دهـ ــر يـ  اگـ
 

 بــه محشــر چــون خاليــق جمــع گردنــد
 

ــوان    ــاغ رضــ ــت بــ ــود آرامگاهــ  بــ
 

 همـــي گـــويم از آنـــدم كـــان شـــنو دم
 

ــي     ــادا آفــرين ب ــه ب ــد برايشــان  ك 94Fح

3 
 

                                                           
 ، به كوشش محمد علي فروغي، نشر طلوع.25كليات سعدي (بوستان)، صفحه  -1

 ، چاپ صداي معاصر.250تا  243مثنوي معنوي، دفتر دوم، صفحه  -2

 . 501ديوان ابن يمين فريومدي، صفحه  -3
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95F: كانيعبيد زا -8

1 
 خوش وقت آن عاشق صديق اكبـر اسـت  

 

 در راه ديــن موافــق صــديق اكبــر اســت 
 

 اسـت  وچون صبح صادق روشن آفتاب چون
 

ــت      ــر اس ــادق اكب ــب ص ــو مح ــر ك  ه
 

ــد    ــا زنن ــفا و وف ــه دم زص ــرض ك  در ع
 

 آن كيست كو مطابق صـديق اكبـر اسـت    
 

ــن ــول دي  بگذارجملــه در ره صــديق و قب
 

 بـر اسـت  بنما كسي كه سـابق صـديق اك   
 

 انصاف آن كه خاطر شوريده قاصـر اسـت  
 

 از مدحتي كـه اليـق صـديق اكبـر اسـت      
 

 آن كس كـه بـود تـوي و تجريـد كـار او     
 

 از مدحتي كـه اليـق صـديق اكبـر اسـت      
 

 چون بست بهـر ديـن محمـد ميـان عمـر     
 

 درهم شكسـت گـردن گردنكشـان عمـر     
 

ــار    ــار خاكس ــرمن كف ــت خ ــاد رف ــر ب  ب
 

 فشـان عمـر   چون بر كشيد خنجـر آتـش   
 

 خورشيد دين به اوج كمال آن زمان رسيد
 

 كانداخت سـايه بـر سـر اسـالميان عمـر      
 

 دستش زمكـه گـردن قيصـر بـزد بـه روم     
 

 چون گشت بر ممالك دين قهرمان عمـر  
 

 هــم آســمان دانــش و هــم آفتــاب عــدل 
 

ــر    ــان عم ــر زم ــد آخ ــة محم ــم خواب  ه
 

 آن كـــو بـــه تيـــغ بنـــي آشـــكار كـــرد
 

 وي خـود اسـتوار كـرد   بنياد دين بـه بـاز   
 

 96F2:شيرواني -9
ــتين  آورده روز ــت در آســ ــه دولــ  نامــ

 

ــنجم اذ   ــورة وال ــاده س ــرش نه ــويامه  ه
 

 داده قــرار، هفــت زمــين را ببازگشــت   
 

ــار امــين را زمــاجرا      ــرده خبــر، چه  ك
 

 هرچـــار، چارحـــد بنـــاي پيغمبـــري   
 

 هــر چــار، چــار عنصــر ارواح اوليــا     
 

 مهــر چاريــار در ايــن پــنج روز عمــر بــي
 

 ن خالص يافت از ايـن شـش در فنـا   نتوا 
 

 هـر داســتان كـه آن نــه ثنـاي محمدســت   
 

ــان شــمر  ــه داســتانآن را  دســتان كاهن  ن
 

                                                           
 ، زير نظر احسان يارشاطر. كليات عبيد زاكاني، به كوشش جعفر محجووب -1

 ديوان خاقاني، بكوشش دكتر ضياءالدين سجادي. -2
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 خــواهي كــه پــنج نوبــت الصــابرين زنــي
 

ــق آن    ــه طري ــار خليف ــن از چ ــيم ك  تعل
 

  اهللا ولي: نعمت -10
ــي  ــتي محــــب آل علــ ــه هســ  اي كــ

 

ــي  ــاملي و بـــ ــدلي مـــــؤمن كـــ  بـــ
 

 رة ســني گــزين كــه مــذهب ماســت    
 

ــته  ور  ــم گشـ ــه گـ ــي نـ  اي و در خللـ
 

 رافضـــي كيســـت؟ دشـــمن بـــوبكر   
 

ــي   ــمنان علـ ــت؟ دشـ ــارجي كيسـ 97Fخـ

1 
 

 
 هــــر كــــه او، چهــــار دارد دوســــت

 

 امـــت پـــاك مـــذهب اســـت و ولـــي 
 

ــت ــحابه دوســ ــام دار صــ ــه تمــ  ام بــ
 

ــي     ــم معتزلــ ــني و خصــ ــار ســ  يــ
 

 مــــــذهب جــــــامع از خــــــدا دارم
 

 ايــــن هــــدايت بــــود مــــرا ازلــــي 
 

  علي بن حسين واعظ كاشفي: -11
 ابوبكر ما ديگر است و ابوبكر ايشان ديگر: 

هاي ايشان بر كنار قافلة شيخ آمده زبان به سب ابوبكر صديق  فل... جمعي از غالت و س
برگشادند و ناسزا گفتند. اصحاب شيخ در آن مقام شدند كه ايشان را زجر و  -رضي اهللا عنه-

دهند، ابوبكر  ه ابوبكر و ما را دشنام ميمنع كنند، شيخ فرمودند كه ايشان را مرنجانيد. ايشان ن
استحقاق  ما ديگر است و ابوبكر ايشان ديگر، ايشان ابوبكر موهوم خود را كه خالفت بي

نفاق  -رضي اهللا عنه-و اهل بيت او  -صلى اهللا عليه وسلم-گرفت و با حضرت پيغمبر 
98Fگوييم شنام و ناسزا ميگويند. آنچنان ابوبكر را ما نيز د دهند و ناسزا مي داشت دشنام مي

2. 
  عبدالرحمان جامي: -12

                                                           
 الهي. اهللا ولي، به كوشش دكتر جواد نوربخش انتشارات خانقاه نعمت كليات اشعار شاه نعمت -1

 . 12رشحات عين الحيات جلد اول، صفحه  -2
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 -صلى اهللا عليه وسلم-نويسد: اگر مقصود روافض حب آل محمد  در سلسله الذهب مي
صلى اهللا عليه -باشد درست و كيش همگان است. و اگر مقصود از آن بعضي اصحاب رسول 

 گويد:  باشد مذموم است و مي -وسلم
 هـــر كـــرا رفـــض خلـــق شـــد اســـت

 

99Fلكــه ننــگ مــا خلــق اســتنــه خلــق ب 

1 
 

ــي زعـــوام     ــر زان كـــه ابلهـ ــه بتـ  چـ
 

ــرام     ــحب ك ــب ص ــه س ــايد ب ــب گش  ل
 

ــفه    ــاهلي زسـ ــه جـ ــر زان كـ ــه بتـ  چـ
 

ــه      ــحابه تبـ ــق صـ ــدر حـ ــد انـ  گويـ
 

ــم    ــديحش از ذم كـ ــد مـ ــه باشـ  آن كـ
 

 چــــون بــــود گــــر بــــرآرد از ذم ذم 
 

ــم   ــان امـــ ــد از ميـــ ــت احمـــ  امـــ
 

 باشــــد از جملــــه افضــــل و اكــــرم 
  

 اوليـــــاي كـــــز امـــــت اوينـــــد   
 

ــد    ــنت اوينــ ــرع و ســ ــي رو شــ  پــ
 

 ره بـــــــران ره هـــــــدي باشـــــــند
 

ــند    ــا باشـــ ــر انبيـــ ــر از غيـــ  بهتـــ
 

ــه آل ــحاب  خاصـــ ــر و اصـــ  پيمغبـــ
 

ــاب      ــر بـ ــد در هـ ــه بهترنـ ــز همـ  كـ
 

 و زميـــــان همـــــه نبـــــود حقيـــــق
  

ــديق   ــه از صـ ــي بـ ــه خالفـــت كسـ  بـ
 

 وز پــــــي او نبــــــود از آن احــــــرار
 

ــار    ــق آن كـ ــاروق اليـ ــو فـ ــس چـ  كـ
 

ــه ذي   ــز بـ ــاروق جـ ــد فـ ــورين بعـ  النـ
 

ــن    ــت وزيـ ــت زينـ ــت نرفـ ــار ملـ  كـ
 

 بــــود بعــــد از همــــه علــــم و وفــــا
 

ــا    ــاتم الخلفـــــ ــداهللا خـــــ  اســـــ
 

 جـــز بـــه آل كـــرام و صـــحب عظـــام 
 

ــام     ــت نظـ ــي نيافـ ــن نبـ ــلك ديـ  سـ
 

ــر  ــرام مبــ ــه احتــ ــز بــ ــان جــ  نامشــ
 

ــر    ــان منگـ ــيم سويشـ ــه تعظـ ــز بـ  جـ
  

ــن   ــو كـــ ــاد نيكـــ ــه را اعتقـــ  همـــ
 

 دل از انكارشــان بــه يــك ســو كــن     
 

ــا  ــان بـ ــه بودشـ ــومت كـ ــر خصـ  هم هـ
 

ــا دم   ــزن در آنجــ ــب مــ ــه تعصــ  بــ
 

ــه  ــراض منــ ــت اعتــ ــركس انگشــ  بــ
  

ــده     ــت م ــان زدس ــود را رايگ ــن خ 100Fدي

2 
 

                                                           
 اشاره به سوره ناس. -1

 .147مثنوي هفت اورنگ جامي، صفحه  -2



 نگاهي به تاريخ ايران بعد از اسالم    282

 

دربارة صحابه بخصوص سراي  رات مشهورترين شاعران فارسياي از نظ اين بود خالصه
اند مراجعه كرده و  توانند به كتابهائي كه در پاورقي معرفي شده خلفاي راشدين. جويندگان مي

101Fرا در اين مورد مطالعه كنند ندان و ديگر بزرگاننظرات دانشم

1. 

 . ق)  ه 1343-1209اسامي شاهان قاجار و مدت حكومتشان (
 . ق ه 1211-1209. ش  ه 1175-1173 آقا محمدخان قاجار

 . ق ه 1250-1212. ش  ه 1213-1176 فتحعليشاه 
 . ق ه 1264-1250. ش  ه 1227-1213 محمدشاه 

 . ق ه 1313-1264. ش  ه 1274-1227 ناصرالدين شاه
 . ق ه 1324-1313. ش  ه 1285-1274 مظفرالدين شاه 

 . ق ه 1327-1324. ش  ه 1288-1285 محمد عليشاه
 . ق ه 1343-1327. ش  ه 1304-1288 احمدشاه 

 و آخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمين
 22/3/1382نيا  فريدون اسالم

 

                                                           
سيماي علي از منظر اهل سنت تأْليف محمد برفي ناشر مؤلف. مناقب خلفاي راشدين در ادب  -1

فارسي، تأليف نبي اهللا شعباني نشر احسان، فضائل خلفاي راشدين از زبان شعراي دين، محمد رضا 
 توكلي رودي نشر سگال، خلفا راشدين در قلمرو نظم و نثر فارسي، فريدون سپري، نشر كردستان.
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