
pymansetareh@yahoo.com  

بھ استناد دست افزارھاي سنگي ساده اي كھ از انسان در مناطق شرقي و جنوب شرقي قاره آفریقا بھ دست 
این دوره را انسان . آمده است، از پیدایش انسان بر روي این كره خاكي حدود چھار میلیون سال مي گذرد

زمان در كاراكتر شدن این دست نامیده اند و بر حسب تغییراتي كھ بھ مرور " پارینھ سنگي " شناسان دوران 
. افزارھا پدید آمده، دوران پارینھ سنگي بھ سھ دوره قدیم، میاني و جدید تقسیم شده است

  )  Lower Palaeolithic( ایران در دوره پارینھ سنگي 

 انسان شناسي در ایران امروزي براي شناسایي دوره پارینھ سنگي، ھم جدید و ھم –بررسیھاي باستان شناسي 
. بھ دلیل ھمین دو امر، اطالعات بھ دست آمده نیز بسیار ناچیز و در محدوده ظن و گمان است. محدود است

ولي بھ نظر مي رسد كھ با توجھ بھ جغرافیاي طبیعي و وضعیت اقلیمي ایران، در این سرزمین دستھاي 
این گروھھا با جمع . بوده اندكوچكي از انسان بھ صورت پراكنده قادر بھ زیست و تامین نیازھاي غذایي خود 

آوري فرآورده ھاي نباتي كھ در ایران بھ صورت خود رو قابل گرد آوري و استفاده بوده اند و ھمچنین با 
شكار حیوانات و صید آبزیان و شاید پرندگان، غذاي مورد نیاز خود را تامین مي كردند و در امر تامین غذا از 

بھ دلیل . تھیھ نوع غذا از سنگ، چوب و استخوان حیوانات سود مي جستندابزارھاي بسیار ساده و متناسب با 
قدمت این دوره، وسایل و ابزارھاي ساختھ شده از چوب و استخوان بھ كلي از بین رفتھ است و فقط ابزارھاي 
  . سنگي را انسان شناسان با بررسیھاي باستان شناسي از قسمتھاي مختلف ایران جمع آوري كرده اند

ثار دوره پارینھ سنگي قدیم را كھ در چند منطقھ از ایران گزارش كرده اند، بر اساس یك فصل بررسي چون آ
ولي، از آنجا كھ این گزارشھا در حال . ارائھ شده است، در صحت آنھا ھنوز نكات ابھام آمیزي وجود دارد

آمدن مدارك دقیقتر، راه یافتھ حاضر در نوشتھ ھاي مربوط بھ این دوره از حیات انسان در ایران، تا بھ دست 
دوره قدیم آن، " است، ناچار بھ ارائھ آنھا بھ عنوان اسناد و مدارك دوره پارینھ سنگي در ایران، مخصوصا

  : این مدارك از سھ منطقھ ایران شناسایي شده اند كھ عبارتند از. ھستیم
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اطراف بستر  در حدود یكصدو چھل كیلومتري مشھد در" بقبقو " منطقھ اي در نزدیكي .1
  . خراسان" كشف رود" خشك 

آثاري شامل چند افزار سنگي از منطقھ اي واقع در آذربایجان، در مثلث بین مراغھ، تبریز .2
  . و میانھ، نیز بھ دست آمده است كھ بنا بھ گزارش متعلق بھ دوره پارینھ سنگي قدیم است

برابر با یكصد ھزار سال  سیستان كھ قدمتي" لدیز " ابزار سنگي بھ دست آمده از منطقھ .3
یعني )  Acheulean( قبل دارند و از نظر فن ابزار سازي، آنھا را جزو نوع آشولین 

  . جدیدترین ابزارھاي سنگي دوره پارینھ سنگي قدیم طبقھ بندي كرده اند
با توجھ بھ چگونگي پراكندگي و توزیع مناطق معرف دوره پارینھ سنگي قدیم در ایران، 

تردیدي نیست كھ بررسي و تحقیق درباره پارینھ سنگي قدیم در ایران بھ  جاي ھیچ گونھ
از طرفي، . تنھایي و بدون در نظر گرفتن و ضعیت مناطق ھمجوار امكان پذیر نیست

مطالعات مربوط بھ دوره پارینھ سنگي قدیم در مناطق ھمجوار، یا انجام نشده است و یا 
، در تركمنستان مطالعاتي "مثال. استناد نیستند چنان مغشوش و غیر قابل قبول است كھ قابل

زیرا تمامي آثار . كھ در این دوره انجام شده بھ ھیچ صورت با واقعیت علمي مطابقت ندارد
  . سنگي قبل از استقرار در آن نواحي، بھ دوره میان سنگي و نوسنگي منسوب شده اند

طریق استفاده از روشھاي علمي عالوه بر موارد فوق، باید افزود كھ تعیین قدمت آثار از 
و تعیین جھت قطب )  Potassium Argon(مانند آزمایشات موسوم بھ پتاسیم آرگون 

  مغناطیسي
 )Magnetic Polarity Chronology   ( و یا مقدار اورانیوم توریوم )Uranium 

Thorium  (گي كھ در دیگر نقاط جھان با موفقیت براي تعیین تاریخ دوره ھاي پارینھ سن
بھ عالوه، وضعیت . بھ كار رفتھ است، ھنوز بر روي آثار بھ دست آمده از ایران انجام نشده

یعني )  Pleistocene( مربوط بھ دورانھاي زمین شناسي از جملھ دوره پلھ ایستوسین 
  . دوره كھ در آن انسان بر كره زمین پدیدار شده است، در ایران تاریك و مبھم مي باشد

  
  

  
آثار این دوره از نقاط مختلف . سنگي میانھ در ایران بھتر از دوره قبلي است شواھد مربوط بھ دوره پارینھ

از نظر قدمت، این دوره در محدوده اي از تاریخ واقع شده است كھ آنجا آزمایشات .  ایران بھ دست آمده است
گي این از این رو، مي توان اطالعات دقیقتري از وضعیت فرھن. بري تعیین قدمت آثار ممكن است 14كربن 

بھ نظر مي رسد كھ این دوره فرھنگي در ایران از حدود یكصد ھزار سال تا ھشتادھزار سال . دوره فرھم كرد
  .پیش آغاز شده است

تولید . طبقھ بندي كرد)  moustrian( بیشتر ابزارھا و تولیدات سنگي این دوره را مي توان از نوع موسترین 
ھر چند . آفریقا، و خاور نزدیك تا آسیاي مركزي رایج بوده است این نوع ابزارھا از غرب اروپا تا شمال

روشن نیست، ولي بھ نظر اكثر " تاریخ دقیق افول فرھنگ داراي دست افزار نوع موسترین در ایران كامال
بنابر این منطقي بھ . قریب بھ اتفاق انسان شناسان، این فرھنگ در حدو چھل ھزار سال پیش پایان یافتھ است

  . رسد كھ طول این دوره فرھنگي را در ایران بین شصت تا پنجاه ھزار سال پیش تصور كنیم  نظر مي
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محلھاي باستاني معرف این دوره فرھنگي در ایران، بیشتر مناطق رشتھ جبال زاگرس، نواحي آذربایجان، 
دوره بھ دست آمده در مازندران، خراسان و خوزستان نیز آثاري از این . كردستان و لرستان شناسایي شده اند

در . در داخل فالت مركزي ایران در حوالي تھران یك محل، و محل دیگر در كرمان معرفي شده است. است
در بلوچستان كھ مركز فرھنگ الدیزیان مي باشد، ھنوز آثاري از دوره موسترین گزارش " الدیز " ناحیھ 

لف باستاني نزدیك خرم آباد در لرستان شناسایي بھترین نمونھ ھاي این دوره فرھنگي، از نقاط مخت. نشده است
قمري " غار ) ارژنھ " ( ارجنھ " غاریا پناھگاه سنگي " كنجي " آثار بھ دست آمده از غارھاي . شده اند

كھ محل اخیر، در ارتفاع حدود ( كھ در ناحیھ كوھدشت خرم آباد قرار گرفتھ اند، " ھومیان " پناھگاه سنگي 
یا قرار گرفتھ است و در زمره مرتفع ترین محلھایي مي باشد كھ آثار دوران سنگ متري از سطح در 2000

" در ناحیھ . ، معرف دوره پارینھ سنگي میانھ در لرستان ھستند) در خاور نزدیك از آن بھ دست آمده است 
، در ھفت متري از سطح دریا قرار گرفتھ است نیز 900در دره رودخانھ سیمره كھ در ارتفاع حدود " ھلیالن 

" و " غارویال" ، " پل پاریك :" نقطھ آثار دوره پارینھ سنگي میانھ شناسایي شده است كھ از آن جملھ اند
  " . غارھوشي

  . در نزدیكي شھر كرمانشاه نیز آثار این دوره شناسایي شده است" كاگیكا" در 
آثاري از " خر " آنھا در غار  و نزدیك" ورواسي " و پناھگاه سنگي " غار بیستون " در ھمین منطقھ، در 

  . دوره پارینھ سنگي میانھ با ابزارھاي سنگي مشخصھ نوع موسترین مورد شناسایي قرار گرفتھ اند
عالوه بر این مناصق كھ باید آنھا را مراكز تجمع گروھاي متعلق بھ دوره پارینھ سنگي میانھ تصور كرد، از 

ھرم فارس و محلي واقع در دره رود كر در نزدیكي شیراز و ج: نقاط باستاني پراكنده در ایران از قبیل 
در نزدیك دریاچھ ارومیھ نیز، آثار دوره موسترین " غاز تمتمھ " در كرمان و یا "تل ابلیس " ھمچنین، نزدیك 

در گرگان نیز آثاري مشابھ آثار موسترین جبال زاگرس بھ دست آمده " كھ آرام " در غار . شناسایي شده است
نیز، نگارنده موفق بھ یافتن آثار دوره پارینھ سنگي میانھ در حوضھ مسیلھ واقع در نزدیكي " خیراا. است

. ورامین در جنوب تھران گردیده است

زاگرس جمع آوري شده اند و با وجود اكثر آثار بھ دست آمده از دوره پارینھ سنگي جدید در ایران از منطقھ 
بھ نظر مي رسد كھ نحوه زندگي و فن ابزارسازي از دوره . اینكھ در ادوات سنگي تنوع زیادي دیده مي شود

  . پارینھ سنگي میانھ بھ جدید، در منطقھ زاگرس تدریجي بوده است
ھنگي منطقھ اي و محلي در یكي دیگر از ویژگیھاي فرھنگي دوره پارینھ سنگي جدید، تاثیر ویژگیھاي فر

واقع در نزدیكي خرم آباد " یافتھ " آثار این دوره كھ از غار . نحوه ساخت ادوات و ابزارھاي سنگي است
یكي از ویژگیھاي صنعتي دوره پارینھ . لرستان بھ دست آمده اند، قدمتي در حدود سي پنج ھزار سال دارند

در . نامیده مي شوند" ریزتیغھ " " كوچك است كھ اصطالحا سنگي جدید در ایران، ساختن ادوات سنگي بسیار
در . نیز آثار این دوره بھ دست آمده است" پاسنگر" و " ارجنھ" از غارھاي " یافتھ " خرم آباد، عالوه بر غار 

نزدیك كرمانشاه نیز آثار دوره پارینھ سنگي جدید " ورواسي " و پناھگاه سنگي " خر " غرب ایران در غار 
  . یي شده استشناسا

آثاري متعلق " گوگل " وغار " دارمار" ،" مارگورگالن سراب " ، " مارزور " در دره ھلیالن در غارھاي 
ھر چند بھ طور دقیق آغاز و پایان این دوره در . بھ اواخر دوره پارینھ سنگي جدید ایران شناسایي شده است
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د یازده ھزار سال پیش این فرھنگ در ایران ادامھ ایران بھ روشني معلوم نسیت، ولي بھ نظر مي رسد در حدو
. داشتھ تا اینكھ سرانجام با شروع دوره فراپارینھ سنگي این دوره خاتمھ پذیرفتھ است

اگر چھ اكثر محققین آغاز این دوره را در منطقھ زاگرس از حدود سیزده ھزار سال پیش تصور كرده اند، ولي 
نگ دوران پارینھ سنگي مشتق گردید و تا عده اي معتقدند از حدود بیست ھزار سال پیش این فرھنگ از فرھ

این " عده اي از باستان شناسان نیز قبال. آغاز دوران تولید غذا از طریق كشاورزي و دامداري، ادامھ پیدا كرد
بھ طور كلي، ادوات سنگي این دوره كوچكتر و . دوران را بھ نام میان سنگي مورد مطالعھ قرار داده بودند

در این دوره انواع تیغھ ھاي سنگي ساختھ شده و انواع . دوران قبلي ساختھ شده اندظریفتر از ادوات سنگي 
  . مختلف متھ ھاي سنگي تولید مي شده است

این . از ریز تیغھ ھاي كوچك و ظریف مثلثي شكل براي تولید داس براي دروغالت خود رو استفاده مي شد
ني و یا شاخي قرار مي دانند و آنھا را بھ كمك قیر ریز تیغھ ھا را در كنار ھم در دستھ ھاي چوبي، استخوا

  . طبیعي، در محل شكافھاي ایجاد شده در دستھ ھاي محكم مي كردند
در حال حاضر،بقایاي نخستین اجتماعات دوره فراپاینھ سنگي در حوزه بحر خزر در چند غار در نزدیكي 

حدود دوازده ھزار سال پیش آغاز گردیده بھشھر بھ دست آمده است كھ زمان استقرار آنان در آن غارھااز 
در " علي تپھ " البتھ بھ نظر مي رسد غار". علي تپھ " و " ھاتو " ،" كمربند :" این غارھا عبارتند از . است

كمي پس از آن در حدود اواسط " كمر بند " و " ھاتو" حدود یازده ھزار سال قبل متروك گردید و غارھاي 
  . بھ كلي متروك شدند) حدود نھ ھزار یا ھشت ھزار سال پیش  0میالد  ھزاره ھفتم یا ششم قبل از

بھ ھر حال بھ نظر مي رسد در حدود ھفت ھزار سال پیش دوره فراپارینھ سنگي در ایران بھ كلي خاتمھ پیدا 
  . كرد و زندگي كشاورزي و تولید غذا، جایگزین زندگي از طریق جمع آوري و شكار و صید گردید
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دوران میان سنگي خوانده میشد و امروزه در نامیدن آن بھ "در پایان آخرین مرحلھ پارینھ سنگي كھ قبال
فراپارینھ سنگي توافق ھمگاني وجود دارد، دوران جدید آغاز شد كھ با تحوالتي كھ در صنایع و روش زندگي 

  . صورت گرفت، آن را دوران نوسنگي مي نامند
بھ وقوع پیوست تا انسان براي ادامھ حیات دست از جمع آوري غذا و شكارورزي  تمامي حوادث و اتفاقاتي كھ

و صید بردارد و با تولید غذا وارد مرحلھ نویني از زندگي فرھنگي گردد، كھ ما امروز ادامھ آن را مي 
این دوران در . نوسنگي نامیده شده، آغاز گردید است" گذرانیم ، از ھمین دوران فرھنگي كھ اصطالحا

سال قبل شروع نشده است، در حالي در سایر قسمتھاي جھان گاھي چند  9000خاورمیانھ و ابران رود تر 
  . ھزار سال بعد از آن آغاز گردید

سال قبل، گروھھایي از جوامع انساني با استقرار در یك منطقھ و در نھایت یك محل ،  9000در ایران حدود 
دیگر و از محلي بھ محلي دیگر را پشت سر گذاشتند و دوره تولید  دوره كوچ دائم از منطقھ اي بھ منطقھ اي
  . غذا و سكونت در یك محل را آغاز كردند

این دوران نسبت بھ سایر ادوار فرھنگي داراي چندین ویژگي است كھ از جملھ آنھا تغییراتي است كھ در شكل 
یر دھد و در جھت نیازھاي فني خود، آنھا ظاھري برخي از ابزارھاي سنگي بھ وجود آمد تا عملكرد آنھا را تغی

. را بھ ابزارھاي كارآمدتري تبدیل كند

غار ھاتو‚ دھانھ غار دوم

انواع تیغھ ھا، خراشنده ھا و رنده ھا، اسكنھ ھا و متھ ھا براي . صي شدندابزارھاي سنگي بھ سرعت تخص
این . كاربردھاي خاص ساختھ شدند و ابزارھاي خاص متناسب با تولیدات كشاورزي نیز، بھ آنھا اضافھ گردید
ت و گروه را بیشتر ھاونھاي سنگي، دستھ ھاونھا، ساینده ھا و ساطورھاي سنگي براي خرد كردن ساقھ حبوبا

  . غالت و نظایر آنھا، تشكیل مي دادند
دوران نو سنگي در ایران را مي توان بھ چند دوره كوتاھتر بر اساس تحوالت صنعتي ابزار سازي و یا نحوه 

دوره نوسنگي قبل از تولید و استفاده از " آنچھ رایج بوده است، تقسیم این دوران بھ دو . زندگي، تقسیم كرد
این تقسیم بندي را اگر براي منطقھ . بوده است" نگي توام با تولید غذا و استفاده از سفال ، و دوره نو س" سفال 

. محدود خاور نزدیك و خاورمیانھ بتوان پذیرفت، با توجھ بھ فرھنگ انسان در سطح جھان غیر قابل قبول است
مان آغاز با تولید سفال كھ بھ عنوان مثال در ژاپن دوره نو سنگي از حدود ده ھزار سال قبل شروع شده و از ھ

مردم دوره جامون عالوه بر سفال، از . مشھور است، ھمراه بوده است)  jamon" ( جامون" بھ سفال نوع 
این . ظروف سنگي و ھمچنین تیر و كمان نیز استفاده مي كردند و در محوطھ ھاي كوچك بھ سر مي بردند

نخستین تولید كنندگان غذا . كار صید تامین مي كردندمردم غذاي مورد نیاز خود را از طریق جمع آوري و ش
" در حدود قرن سوم پیش میالد در ژاپن از طریق كشت برنج بھ تامین نیازھاي غذایي پرداختند كھ با دوره 
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براي ایران در دوران نوسنگي، یعني در دوراني كھ پایان آن استقرار كامل در .آغاز شد)  Yayoi" ( یایوي 
شھر نشیني است، نگارنده با توجھ بھ مطالعات انجام شده انسان شناسي و باستان شناسي تقسیم  روستاھا و آغاز

  : بندي زیر را پیشنھاد كرده است

  . دوره جمع آوري غذا) الف 

  . دوره گرد آوري و ذخیر غذا) ب  

  . دوره تولید و استقرار در روستاھا) ج 

با جمع آوري غذا و شكار صید، كھ ادامھ روش زندگي در بھ موجب این تقسیم بندي، دوران نوسنگي ایران 
دوره فراپاینھ سنگي است، ادامھ پیدا كرد، ولي با این تفاوت كھ تحوالت و تغییرات چشمگیري در فن ابزار 

از ریز تیغھ ھا بھ مراتب بیشتر از دوران قبلي استفاده مي شد و ادوات سنگي تخصصي . سازي بھ وجود آمد
  . ران قبلي سابقھ نداشت، ساختھ و بھ كار گرفتھ شددیگري كھ در دو

آثار این دوره در غارھا و پناھگاھھاي سنگي در قسمتھاي مختلف ایران شناسایي شده اند كھ آثار موجود در 
  . مشخص ترین آنھا ھستند كھ تا كنون گزارش گردیده اند" و كمربند " " ھاتو " ، " علي تپھ " غارھاي 

دوره گرد آوري و ذخیر غذا كھ گاھي نیز با تولید نوعي سفال ساده ھمراه بوده است،  در دوره بعد، یعني
انسان عالوه بر جمع آوري و شكار و صید براي تامین غذاي مورد نیاز فوري، قسمتي از برداشت خود را نیز 

ھرسین  در نزدیكي" گنج دره " بھ صورت ساده و ابتدایي براي مدت كوتاھي ذخیره مي كرده است تپھ 
در شش كیلومتري شرق كرمانشاه، نمونھ ھاي از این دوره فرھنگي را ارائھ مي " تپھ سراب " كرمانشاه و 

  . كنند
در دوره بعدي كھ تولید غذا آغاز شد، انسان عالوه بر تولید بخش مھمي از نیازھاي غذایي خود، موفق گشت تا 

رھنگي خود را ظاھر سازد و با ایجاد روستاھاي كوچك با ایجاد سرپناھھاي ساده در معماري نیز قابلیتھاي ف
  . موقت، در نھایت روستاھاي دائمي را پدید آمورد كھ خود را مقدمھ اي بر شھر نشیني محسوب مي گردد

در ایران تمامي مراحلي را كھ انسان پیموده است تا از زندگي كوچ روي و خانھ بھ دوش دائمي بھ مرحلھ 
مي توان با استنادات و شواھد عیني حاصل از بررسیھا و حفریات انسان شناسي مورد آغاز نشیني وارد گردد، 

با توجھ بھ این مھم . چنین مطالعھ اي در سایر مناطق خاورمیانھ بھ آساني ایران امكان ندارد. مطالعھ قرارداد
ان تصور كرد و است كھ باید خاورمیانھ و خاور نزدیك، منطقھ اي كلیدي براي بررسي تحوالت فرھنگي انس

  . آن را گاھواره و مھد فرھنگ و تمدن نامید
با وجود تغییراتي كھ در ھر دوره نسبت بھ دوره پیش پدید مي آمد، تمام یا جنبھ ھاي از نحوه فرھنگھاي پیشین 
باقي ماندند كھ امروز با مطالعھ آنھا مي توان با سابقھ فرھنگي برخي از گونھ ھاي فرھنگي انسان در خاور 

كیلومتري جنوب  60در دره ھلیالن كھ در حدود " گوران " بھ عنوان مثال، در تپھ . دیك نیز آشنا شدنز
كرمانشاه واقع شده است، باستان شناسان موفق بھ شناسایي چگونگي بقایاي نخستین مرحلھ استقرار موقت در 
  . آن محل شده اند كھ مي توان آن را پیشینھ اي بر زندگي كوچ روي تصور كرد

در ایران كھ تاثیر ویژگیھاي فرھنگي منطقھ اي و محلي در نحوه ساخت ادوات و ابزارھاي سنگي بھ دلیل چند 
گونگي وضعیت طبیعي و اقلیمي از دوره پارینھ سنگي جدي آغاز شده بود، در دوران نوسنگي با وضوح 

در ایران، تحوالت فرھنگي  بھ ھمین دلیل، در بررسي ادوار مختلف دوران سنگي.  بیشتري قابل بررسي است
در مطالعھ حاضر، فقط بھ صورت بسیار فشرده بھ . ھر منطقھ باید بھ طور مستقل مورد بررسي قرار گیرد

تغییراتي كھ در دوران نوسنگي در مناطقي كھ پژوھشھاي باستان شناسي آن مناطق بیش از سایر قسمتھا 
جنوب غربي ایران،غرب ایران، منطقھ : عبارتند از اھم این مناطق . صورت گرفتھ است، پرداختھ خواھد شد

متاسفانھ، ھنوز گزارش كامل حفریات و بررسیھاي باستان شناسي انجام . فالت مركزي و شمال شرقي ایران
بھ . شده در سایر مناطق ایران منتشر نگردیده و اطالعات موجود از حدود خبر نامھ ھاي كوتاه تجاوز نمي كند

ونھ ھاي مشخص از تحوالت و تغییرات فرھنگي ایران در دوران نوسنگي بھ مناطقي در ھمین سبب، ارائھ نم
بنابراین ، بھ . جنوب غربي و غرب، فالت مركزي و شمال شرقي ایران در این مختصر محدود مي باشد

، در نقشھ ھا نیز. اجمال ویژگیھاي فرھنگي این دوران را در چندین محل باستاني فھرست وار نام مي بریم
ھر چند بھ صورت ( محلھاي تقریبي باستاني را كھ گزارش بررسي و حفریات آنھا چاپ و منتشر شده است

  . تعیین مي نماییم) خبرنامھ ھاي كوتاه 

منطقھ جنوب غربي ایران
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 است" موسیان " در منطقھ دھلران در نزدیك رود خانھ مھمھ، پنج تپھ باستاني واقع شده اند كھ یكي از آنھا تپھ 
است " علي كش" گمانھ زني شد و دیگري، تپھ .) ش.ه 1309( میالدي  1930كھ براي نخستین بار در سال 

 1963این تپھ براي دومین بار در سال . انجام گرفت. ) ش.ه 1340( میالدي  1961كھ حفاري در آن در سال 
تا پایان دوره استقرار كامل از آغاز دوره نوسنگي  –حفاري شد و سھ دوره فرھنگي . ) ش.ه 1342( میالدي 

در آن تشخیص داده شد كھ خود یكي از محلھاي باستاني است كھ مي توان مراحل مختلف تحول  –در روستاھا 
  . و تغییرات فرھنگي را از گرد آوري غذا تا تولید غذا در یك محل، در آن مورد مطالعھ قرار داد

كھ در فصل مناسب سال از ارتفاعات لرستان براي برداشت  ساكنان اولیھ این محل را شباناني تشكیل مي دادند
این تازه واردان در خانھ ھاي تك . محصوالت نباتي خودرو، بھ گوشھ شمالي دشت خوزستان سرازیز مي شدند

اتاقي بھ سر مي بردند كھ دیوارھاي آن را سلھ مي ساختند و پس از چراي احشام خود و برداشت غالت خود 
  . نامیده اند" بزمرده " آغاز فصل گرما بھ ارتفاعات لرستان مراجعت مي كردند، این دوره رو منطقھ، ھنگام 

سكنان این محل عالوه بر جمع آوري غالت و حبوبات خودرو منطقھ، " علي كش" در دوره بعد یعني، دوره 
ھمانند مردم دوره اینان، . بھ شخم زمین مي پرداختند و در كشت زمینھاي كشاورزي، فعالیتھاي محدود داشتند

در خانھ ھاي " علي كش " مردم دوره . ھنگام فرارسیدن فصل گرما منطقھ را ترك مي كردند" بزمرده " 
زندگي مي كردند كھ دیوارھاي آن از سلھ ساختھ مي شد و بیش از یك اتاق داشت، و در حیاط منزل، اجاق نیز 

زیر كف مناطق مسكوني ھمراه با وسایل شخصي اموات خود را داخل روستا و . براي تھیھ غذا مي ساختند
ظروف خود را از سنگ مي تراشیدند و  –ھمانند دوره قبل  –" علي كش " مردم دوره . متوفي دفن مي كردند

. در این دوره، سفال ھنوز تولید نشده بود. از سنگ و چوب و استخوان ابزار مورد نیاز را تھیھ مي كردند
رین مرحلھ گرد آوري و ذخیر غذا و نخستین مراحل تولید كامل غذا و استقرار در آخ" علي كش " مردم دوره 

  . دائم در روستاھا زندگي مي كردند
آنان مردمي . نامیده شده است" محمد جعفر " ، بھ نام " علي كش" سومین دوره فرھنگي مشخص شده در 

ختند، بھ سر مي بردند و از ظروف ساده كشاورز و دامدار بودند و در روستایي كھ منازل آن را با چینھ مي سا
  . سفالي استفاده مي كردند

این چني وضعیت الیھ ھاي فرھنگي، كھ در ایران مورد بررسي قرار گرفتھ است، و ھر سھ مرحلھ نو سنگي 
كھ مي توان در یك محل مورد مطالعھ قرار داد، شاخص چگونگي تغییرات فرھنگ دوره نو سنگي در خاور 

  . مي باشد نزدیك و میانھ
در خوزستان و جنوب غربي ایران، نقاط باستاني دیگري نیز مورد بررسي قرار گرفتھ اند كھآثار بدست آمده 

در كنار رود " چغابنوت : " ھستند كھ عبارتند از " علي كش " از آنھا، قابل مقایسھ با آثار بھ دست آمده از 
در " جعفرآباد " در دو كیلومتري شمال چغامیش، تپھ  "بنھ فاضلي " در جنوب دزفول، " چغامیش " خانھ دز، 

" ، " بند بال " كنار رودخانھ شائور در سھ كیلومتري شمال شوش در كنار اندیمشك بھ اھواز، تپھ ھاي 
در دھلران ) قسمت آكروپل آن ( ، " شوش " در اطراف تپھ جعفرآباد و خود تپھ باستاني " جوي " ، " بوھالن 

" ، " ، مھمھ " ، چغاسرخ " چغا سفید : " یان و علي كش، تپھ ھاي باستاني دیگدي مانندنیز عالوه بر موس
مراحل پیشرفتھ تر استقرار دایم در روستاھا و دوران نو سنگي با تولید غذا و استفاده از " بیات " و " خزینھ 

" تپھ . سایي شده استھفت تپھ نیز، آثار دوران نوسنگي شنا" در چشمھ ماھي . سفال را معرفي مي نمایند
از دیگر محلھاي باستاني معروف دوران نو سنگي در جنوب " قبرشیخان " وتپھ " ابوفندوا " ، تپھ " توالیي 

. غرب ایران ھستند

  غرب و شمال غربي ایران 
در غرب ایران كھ از نظر مطالعات باستان شناسي گاھي نیز بھ آن منطقھ زاگرس گفتھ مي شود، آثاري از 

مختلف تغییرات و تحوالت فرھنگي دوره نو سنگي در ایران را مي توان مورد بررسي ومطالعھ قرار  ادوار
  . داد 

مورد بررسي و حفاري قرار گرفتھ " گوران " ، تپھ )ھلیالن ( كیلومتري كرمانشاه در ھولیان  60در حدود 
ولي  –رچھ چند پیكرك گلي پیدا شد گ –الیھ باستاني تشخیص داده شد و از دو الیھ تحتاني  21است كھ در آن 

بھ دست  16دند از چند پاره دیوار گلي از الیھ .اولین نمونھ بقایاي معماري كھ عبارت بو. سفال مشاھد نگشت
گاھي پس دیوارھا را با سنگ ساختھ بودند و دیوارھا و كف بعضي از قسمتھاي را با كاھگل اندود كرده . آمد

  . بودند
در كلبھ ھایي بھ سر مي بردند كھ دیوارھاي آنھا را با تنھ درختان مي ساختند و " گوران " نخستین ساكنان تپھ 

 19نخستین نمونھ سفال از الیھ . این ساكنان زندگي كوچ روي داشتند. سپس روي آن را با گل اندود مي كردند
ع دیگري سفال كھ داراي ھمزمان با استفاده از این نوع سفال، از نو. بھ دست آمد كھ بسیار ساده و خشن بود

  . نقوش ساده ھندسي بود نیز استفاده مي شد
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را كوچ " گوران" بھ نظر مي رسد كھ ساكنان اولیھ " گوران " با توجھ بھ نوع معماري دو الیھ اول تپھ 
نشینان منطقھ تشكیل میدادندكھ فقط مدتي كوتاھي در محل بھ سر مي بردند و در فصل نامناسب سال، بھ سایر 

  . ط كوچ مي كردندنقا
كیلومتري  6این تپھ ھا در حدود . مي باشند" آسیاب " و تپھ " سراب " از دیگر نقاط باستاني غرب ایران، تپھ 

  . شمال شرقي كرمانشاه واقع شده اند
این . در تولید غذاي مورد نیاز خود دخالت چنداني نداشتھ اند" آسیاب " بھ نظر مي رسد كھ ساكنان تپھ 

ولي، بقایاي بھ دست آمده از . انھ ھاي مدوري داشتند كھ قسمتي از آن را در زمین حفر مي كردندساكنان، خ
یك زندگي روستایي ابتدایي است كھ ساكنان آن فاقد صنعت سفالگري بودند انا بھ " نمایانگر " سراب " تپھ 

  . تدریج بھ این فن دست یافتند
خوانده مي شود، مرحلھ استقرار كامل " سیابید" است و بھ نام  تپھ دیگري كھ در نزدیكي این دو محل واقع شده
كیلومتري غرب شھر ھرسین و در كنار جاده  10در حدود . در روستا را ھمراه با تولید غذا معرفي مي نماید

. ( م 1965واقع گردیده است كھ حفاري آن در سال " گنج دره " كرمانشاه، تپھ باستاني  –ارتباطي ھرسین 
 1353. ( م 1974و . ) ش.ه 1348. ( م 1969. ) ش.ه 1346. ( م 1967آغاز و در سالھاي . ) ش.ه 1344

قدیمي ترین قطعھ سفال دوران . نیز ادامھ یافت و در نتیجھ این حفریات پنج دوره استقرار مشخص شد. ) ش.ه
قدمت این . یافت شده است" گنج دره " نو سنگي كھ در ایران بھ دست آمده، از تحتاني ترین طبقھ استقرار تپھ

قطعھ سفال كھ داراي خمیري بھ رنگ خاكستري تیره و در حراراتي كم پختھ شده است، با استفاده از تعیین 
آثار معماري . سال قبل از میالد تعیین شده است 8450، در حدود 14قدمت آثار با روش موسوم بھ كربن 

طبقات . تشكیل مي دھند كھ در زمین حفر شده اندقدیمترین طبقھ استقرار را، حفره ھاي كوچك مدوري 
استقرار باالتر، شامل خانھ ھایي است با اتاقھاي مستطیلي شكل و فاقد پي سنگي كھ سطح دیوار و كف آنھا با 

تپھ اي است كھ مراحل اولیھ استقرار دایم در روستاھا را در "گنج دره " بھ طور كلي، . كاھگل اندود شده بود
  .في مي نمایدغرب ایران معر

گنج " و " سیابید" و " آسیاب " و " سراب " یكي دیگر از محلھاي باستاني غربي ایران كھ ھمانند تپھ ھاي 
است كھ گزارش " عبدالحسین " معرف حضور انسان در دوره نوسنگي در غرب ایران ھستند، تپھ " دره 

  . واقع شده است" گنج دره " مشرق تپھ كیلومتري  65ایت تپھ در . منتشر شده است" حفریات در آن اخیرا
یكي دیگر از نقاط باستاني واقع در غرب ایران كھ باید در ارتباط با دوره استقرار دائم " سھ گابي " عالوه بر 

" تپھ است كھ در نزدیكي كنگاور و در كنار رودخانھ "گودین " در روستاھا مورد مطالعھ قرار گیرد، 
از دو گمانھ ) دوره ھفتم ( آثار دوران نوسنگي در این تپھ . ر گرفتھ استقرا) گاماس آب " ( گاماساب 

ساكنان دوران نوسنگي در . حفر گردیدبھ دست آمده است. ) ش.ه 1344( میالدي  1965آزمایشي كھ در سال 
و در  خانھ ھایي مي زیستند كھ دیوارھاي آن را با چینھ مي ساختند و از ظروف ساده سفالي " گودین " تپھ 

پیشنھاد شده است، بین ) دوره ھفتم "(گودین " تاریخي كھ براي دوران نوسنگي . سنگي استفاده مي كردند
آثاب دوران نوسنگي را " تپھ جمشیدي " و " تپھ گیان " در نھاوند نیز . سال پیش است  7000تا  7500

  . معرفي مي نمایند
مورد مطالعھ قرار گرفتھ است و در " سیوان " نام تپھ  محلي بھ" زیویھ " در كردستان در نزدیكي تپھ باستاني 

نتیجھ حفاري دو گمانھ آزمایشي كوچك، مشخص شده كھ این محل معرف دوران نوسنگي و استقرار كامل در 
  . روستاھا ھمراه با تولید غذا و استفاده از سفال است

در چندین تپھ باستاني انجام شد كھ  در شمال غربي ایران در جنوب دریاچھ اورمیھ در دره سولدوز، حفریاتي
معرف مرحلھ اي از دوره نوسنگي است كھ ساكنان آن با كشاورزي و "حاجي فیروزه " آثار بھ دست آمده از 

دامداري غذاي مورد نیاز خود را تامین مي كردند و داراي ظروف سفالي متنوع از نظر شكل و كاربرد و 
  . تزیین بودند

استاني مراحل مختلف فرھنگي، از استقرار دائم در روستاھا در ھزاره ششم پیش از در این دوره ، سھ محل ب
میالد تا آغاز استقرار در شھرھا در ھزاره چھارم پیش میالد، را معرفي مي كنند كھ بھ ترتیب از قدیم بھ 

  . اندبھ دست آمده " پیزدلي " وباالخره " دالما" ، "حاجي فیروز "جدید، آثار ھر دوره از تپھ ھاي
در دره سولدوز در " حسنلو" كھ بھ صورت بر جستگي كوچكي در دو كیلومتري تپھ " حاجي فیروزه " تپھ 

 1337. ( م 1958واقع شده است، براي نخستین بار در سال " نقد " جنوب دریاچھ ارومیھ و شمال شرقي 
  . حفاري شد.) ش.ه

اتاقھاي منفرد با تقسیماتي داخلي بود، با خشتھاي ، منازل خود را كھ بھ صورت " حاجي فیروز" ساكنان تپھ 
. نامنظمي مي ساختند كھ با دست بھ آنھاشكل داده بودند و دیورھا و كف اتاقھا را با كاھگل اندود مي كردند

اموات خود را در داخل روستا و گاھي در گوشھ اتاقھاي اصلي دفن مي كردند و ھدایاي ھمراه اجساد در گور 
ھر خانھ متشكل از یك اتاق مستطیل شكل بود كھ با یك دیوارك داخلي بھ دو قسمت تقسیم مي  .قرار مي دادند

این خانھ، ھم محل زندگي و استراحت بود و ھم محل انجام كارھاي روزانھ از قبیل آماده كردند غذا و . شد
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ي طبخ غذا وایجاد بھ ھمین علت در قسمتي كھ براي كارھاي روزانھ اختصاص یافتھ بود، اجاق برا. طبخ آن
  . گرما و انبارھاي كوچك براي ذخیر مواد خواركي مورد مصرف، تعبیھ مي شد

سیني پوست " ،قطعاتي از نوع سفالي كھ بھ اصطالح "حاجي فیروز " د رمیان سفالھاي بھ دست آمده از تپھ 
  . ه مي كردندنامیده مي شوند بھ دست آمد كھ بھ نظر مي رسد از آنھا براي طبخ نان استفاد" كني 

از دیگر محلھاي باستاني در شمال غربي ایران كھ آثار بھ دست آمده از آنھا معرف دوران نو سنگي مي باشد، 
واقع در دشت سلماس در گوشھ " اھزنجان " واقع در شمال شرقي در یاچھ ارومیھ و " یانیك تپھ " مي توان از 

رسي اجمالي كھ بھ آن اشاره شد، بھ نظر مي رسد كھ در با توجھ بھ بر. شمال غربي در یاچھ ارومیھ نام برد
در گستره اي از جنوب غربي و دشت خوزستان تا شمال غربي و دشت سلماس در راستاي ( غرب ایران 

سلسھ جبال زاگرس مي توان مراحل مختلف تطور فرھنگي در دوران نوسنگي از جمع آوري غذا تا دوره گرد 
سھ " تا دوره تولید غذا و سرانجام آغاز شھر نشیني، را در این زمان كھ تقریبا آوري و ذخیره غذا واز این دور

سال پیش را در بر مي  7000سال تا 10000ھزار سال از تاریخ فرھنگ انسان را شامل مي شود و از حدود 
  .گیرد، مورد بررسي دقیق قرار داد

  ) شامل ساحل جنوبي دریاچھ خزر ( فالت مركزي ایران 

استان شناسي در منطقھ فالت مركزي ایران، نسبت بھ منطقھ غرب بھ ویژه جنوب غربي بسیار مطالعات ب
تا قبل از حفریات دانشگاه تھران در دشت . مي رسد. ) ش.ه 1309. ( م 1930جدید است و سابقھ آن بھ سال 

الت مركزي كاشان شاخص ادوار مختلف دوران نوسنگي در ف" سیلك " قزوین، آثار بھ دست آمده از تپھ 
ولي، با حفریات در دشت قزوین و مطالعات انجام شده بعدي بر روي آثار بھ دست آمده از تپھ ھاي . ایران بود
مشخص شد كھ تاریخ تطور فرھنگ را در فالت مركزي " سگزآباد " و تپھ " قبرستان " ، " زاغھ " سھ گانھ 

در این سھ تپھ با ستاني مورد مطالعھ دقیق قرار  ایران از دوران نویسندگي تا اواسط دوره ھخامنشي مي توان
در دو كیلومتر و نیمي جنوب روستاي حیدآباد و در دو كیلومتر و سیصد متري شمال شرقي " زاغھ " تپھ . داد
" نیز در ھشت كیلومتري شمال روستاي " سگزآباد " تپھ . در دشت قزوین واقع شده است" سگزآباد " تپھ 

  .ئین  زھرا واقع شده استاز بخش بو" سگز آباد 
در ابندا منازل خود را از چینھ بنا كردند و بھ تدریج با خشتھایي كھ با دست شكل داده شده " زاغھ " ساكنان 

گاھي نیز دیوار منازل . كف و دیوار منازل را با كاھگل اندود مي كردند. بود، دیوار خانھ ھاي را مي ساختند
ظروف سفالي ساده و . را در داخل روستا و ھمراه با ھدایا دفن مي نمودند اموات. را با رنگ تزیین مي كردند

ساكنان . منقوش بھ كار مي بردند و و غذاي مورد نیاز را از طریق كشاورزي و دامداري تامین مي كردند
در فالت مركزي ایران، . سال پیش این روستا را ترك كردند و بھ محل دیگري رفتند 7000زاغھ در حدود 

ھمزمان " زاغھ " ھاي باستاني دیگري نیز شناسایي شده اند كھ از نظر فرھنگ با آثار بھ دست آمده از تپھ محل
" نزدیك شھر ري در جنوب تھران " چشمھ علي " ، " سیلك كاشان : " اھم از این محلھا عبارتند از . ھستند

" ھمچنین، در شرق تھران در . رمینوا" پوئینك " ساوج بالغ كرج " و اسماعیل آباد " شھریار " قره تپھ 
واقع در " ھاتو " و " كمربند" نزدیك تپھ حصار دامغان نیز آثار دو غار " شیر ژیان " سمنان و " دالریان 

ھر چند گزارش . ساحل دریاچھ خزر در ھشت كیلومتري بھشھر نیز آثار دوران نوسنگي بھ دست آمده است
فقط چند سطر اطالع بھ صورت " قمرود " و از . ر نشده استساوه ھنوز منتش" مھران آباد " حفریات 

نیز، در " اخیرا. خبرنامھ در دست است، ولي آثار این دو محل نیز معرف دوران نوسنگي فالت مركزي ھستند
  . واقع در پیشواي ورامین، آثار دوران نوسنگي حفاري شده است" شغالي " یك تپھ باستاني بھ نام تپھ 

  ل شرقي و سایر قسمتھاي ایران در دوران نوسنگي فالت مركزي، شما

در شمال شرقي ایران، اثار دوران نوسنگي در محلھاي باستاني واقع در شمال شھرستان شاھرود نزدیك 
شناسایي شده " یاریم تپھ " و " تورنگ تپھ " بسطام و نزدیك شاھرود و ھمچنین در دشت گرگان در دو محل 

در كنار جاده شاھرود بھ بسطام، آثار دوران نوسنگي بھ صورت خانھ ھایي كھ " سنگ چخماق " در تپھ . اند
دیوار آنھا با خشت و چینھ ساختھ مي شد و ساكنان خانھ ھا از طریق كشاورزي و دامداري غذاي مورد نیاز 

محل نظیر چنین آثاري، از . شناسایي شده است. را تامین و از ظروف ساده سنگي و سفالي استفاده مي كردند
در سایر قسمتھاي ایران، ازجملھ . واقع در جنوب غربي شاھرود نیز بھ دست آمده است" خوریان " باستاني 

در دره سوغان، نزدیك روستاي دولت " تپھ یحیي " در دره مشیز " تل ابلیس " كرمان در محلھاي باستاني 
" نیز آثار بھ دست آمده از تپھ ھاي  در جلگھ مرودشت فارس. آباد نیز آثار دوران نوسنگي شناسایي شده است

،آثار این دوران مرود بررسي و مطالعھ قرار " باكون " و " موشكي " ، " نخودي " ، " جاري " ، " گپ 
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" ھمچنین، در اطراف شیراز و كازرون نیز آثار دوره استقرار در روستاھا از محلھایي چون . گرفتھ است
  . شناسایي شده است " كازرون " و " كوتاھي " " بیزدان " ، " جلیان

  . واقع در شمال غربي نقده در آذربایجان غربي"سھ گردان "         .1
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  . نزدیك شیراز" تل شغا "         .4

  . منطقھ دماوند، بررسي آثار دوران سنگ        .5

  .در دشت خوا در دره نھاوند" تپھ جمشیدي "         .6

كیلومتري جنوب غربي بروجن، بین دھكده سیلھ و  82از توابع بخش لرد جان در " قلعھ رستم "         .7
  . جوانمردي

  . ده تازه كند، با آثار دوره نو سنگي،نزدیك دھك" غار كربوتا"         .8

  . بین بوكان و میاندوآب، با آثار دوره فراپاینھ سنگي" غار غالباد "         .9
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   یك خانھ روستایي ھزاره پنجم پیش از میالد -تپھ زاغھ 
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فرھنگھاي فالت مركزي 

  تپھ سیلك

با مساحتي بیش از دو ھكتار در سھ كیلومتري جنوب شرقي شھر كاشان معرف دوره " سیلك " تپھ جنوبي 
وره دوم در تپھ شمالي است، اگر چھ از لحاظ فرھنگي دوره سوم سیلك ادامھ د. ھاي سوم و چھارم سیلك است

اما پیشرفتھاي چشمگیري كھ در امور فني نصیبصعنعتگران ساكن آن شد، این دوره را از دوره ھاي پیشین و 
  . بعدي، یعني دوره ھاي دوم و چھارم بھ گونھ اي بر جستھ جدا و متمایز مي سازد

ھ ھمزمان با دوران شكوفایي صنعت و اواسط این دوره ك.  دوره سوم از ھشت الیھ استقرار تشكیل شده است
فن در سراسر فالت مركزي است، پیشرفتھاي شگرفي را در صنایعي ھمچون سفالگري و فلزكاري بھ نمایش 

از زمان الیھ چھارم از دوره سوم، بھ علت افزایش تقاضا براي سفال و گسترش مبادالت تجاري كھ . مي گذارد
ر مي كرد، سفالگران سیلك براي تولید سفال انبوه دست بھ اختراع چرخ نیاز بھ وسایل حمل و نقل كاال را بیشت

اما، بزرگترین رویداد در ایجاد تحوالت صنعتي، تجاري، . بود. م.ق 4500این زمان در حدود . سفالگري زدند
سیاسي و اجتماعي در عصر باستان را كھ راھگشاي پیدایش تمدنھاي بزرگ و ظھور امپراتوریھا شد، كشف 

ھمزمان در دو منطقھ مركزي " این تحول عظیم صنعتي نخستین بار و بھ طور تقریبا. و ذوب آن بودفلز 
قزوین در حدود اواخر نیمھ اول ھزاره " قبرستان " و در فالت مركزي ایران در تپھ " چایونو " آناتولي درتپھ 

صنعتگران با " سیلك " در . وستدر استان كرمان بھ وقوع پی" تل ابلیس " و یكي دو قرن بعد در . م.پنجم ق
ذوب مس و ریختن آن در قالبھاي باز، ابزارھا و ادوات متعدد و گوناگون مانندتبر، چكش، كلنگ یك سر، 

  كلنگ دو سر، تیغ خنجر، سوزن، سنجاق، اسكنھ و قلم تولید كردند و آنھا را 
  جایگزین نوع مشابھ سنگي یا استخواني آن نمودند

تپھ سیلك - كاشان

  تپھ قبرستان  

در ھشت كیلومتري شمال روستاي سگزآباد در دشت قزوین، دو كارگاه ذوب مس " قبرستان " در حفریات تپھ 
قالب باز، چند نمونھ بوتھ ذوب مس، كوره مس و مقدار زیادي سنگ اكسید مس بھ دست ھمراه با چندین نوع 

  . آمد
در ) ھمزمان با الیھ ھاي چھارم و پنجم از دوران سوم سیلك ( ساكنان تپھ قبرستان در تمامي طول دوره دوم 

فلزكاري نیز شناسایي  در میان خانھ ھا چند كارگاه سفالگري و. خانھ ھاي یك، دو و یا سھ اتاقي مي زیستند
اتاق كھ بھ  9اما بزرگترین اثر معماري ساختماني وسیعي است با دیوارھاي ضحیم ویك حیاط مركزي و .شد

در فالت مركزي ایران . م.احتمال زیاد نشان دھنده نوعي حكومت و یا نظام اداري در اواسط ھزاره پنجم ق
  . است

در سھ كیلومتري شرق شھر دامغان، " تپھ حصار : اند از  محوطھ ھاي شناختھ شده دیگر این فرھنگ عبارت
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در حدود پنج كیلومتري جنوب چشمھ علي و در سمت راست جاده " ، مرتضي گرد" چشمھ علي در شھر ري 
كیلومتري جنوب  20شھریار بھ فاصلھ حدود " قره تپھ " كیلومتري از تھران،  9ري بھ عباس آباد در فاصلھ 

  . غربي تھران 

اي شمال غربي ایران فرھنگھ

  یانیك تپھ گوي تپھ و تپھ ھاي سولدوز 

مدارك مربوط بھ ادوار پیش از تاریخ استقرار در منطقھ آذربایجان در شمال غربي ایران، بھ طور پراكنده از 
اگر چھ ھیچ یك از این تپھ ھا در سطح وسیعي حفاري نشده است، اما آثار . چند تپھ باستاني بھ دست آمده است

دست آمده نشان مي دھد كھ از اواخر دوران نوسنگي و اوایل دوران فلز، ساكنان آذربایجان بھ صورت  بھ
جوامع روستایي زندگي مي كردند و در مقایسھ با جوامع ھمزمان ساكن در مناطق خوزستان و فارس، در 

  . مراحل ابتدایي تري بودند
قدیمترین الیھ ھاي استقرار در این تپھ، . اقع شده استكیلومتري جنوب غربي شھر تبریز و 20در " یانیك تپھ" 

سفالھاي قدیمي،پوششي قرمز دارند كھ آنھا را . را ارئھ مي كند. م.آثار متعلق بھ حدود اواسط ھزاره چھارم ق
از این ھمین . با نقشھاي ساده تزیین كرده اند كھ خود از ویژگیھاي سنتي سفالگري منطقھ دریاچھ ارومیھ است

روفي با تزیین نقش انسان بھ دست آمده است كھ براي عدسي چشم از سنگ ابسیدین شفاف استفاده دوره ظ
بھ احتمال بسیار زیاد، این نوع سنگ از معادن واقع در كوھھاي سھند استخراج شده است كھ بھ . كرده اند

بسیار شبیھ " یانیك تپھ  "فاصلھ كمي در شرق این محوطھ باستاني واقع شده و نوع آن با نوع بھ دست آمده از 
  .است

كیلومتري جنوب شرقي ارومیھ  5بھ دست آمده كھ در " گوي تپھ " شواھد بیشتري نیز درباره عصر فلز از 
ھمچنین ، . بقایاي دیوارھاي خشتي بر روي پي سنگي مشخص شد Mاز الیھ " گوي تپھ " در . واقع شده است

با این تیغھ ھاي سنگي . سنگ ابسیدین بھ دست آمده است قطعاتي از ابزارھاي مسي ھمراه با ادواتي از
بیشتر سفالھاي الیھ . مقداري تراشھ و خرده سنگ نیز بھ دست آمده كھ حكایت از وجود كارگاه در محل میكند

M  این سفالھا بیشتر بھ . پوششي نخودي دارند كھ با نقوش ھندسي بھ رنگھاي سیاه و قھوه اي تزیین شده اند
در دوره سولدوز در چند . زمان خود در آسیاي صغیر شباھت دارند تا بھ سفالھي بین النھرینيسفالھاي ھم

آثار " پیزدالي" " دالما" " حاجي فیروز" " حسنلو" كیلومتري جنوب دریاچھ ارومیھ، در چندین تپھ مانند 
  . متعلق بھ ادوار گوناگون پیش از تاریخ بھ دست آمده است

معرف استقرار انسان در مرحلھ نو سنگي در این منطقھ است كھ داراي سفالي ساده  "حاجي فیروز" آثار تپھ 
" دالماتپھ . " و ابتدایي بودند و با تولید از طریق كشاورزي، بخشي از نیازھاي غذایي خود را تامین مي كردند

ابعاد . كوني بوده اندآباد و مس. م.در طول بخشي از ھزاره چھارم ق" پیزدلي" و تپھ . م.در طول ھزاره پنجم ق
اشیاي بھ . و آثار بھ دست آمده از آن ، حكایتاز نوعي زندگي ساده روستایي در این منطقھ دارد" پیزدلي " تپھ 

تیغھ ھاي سنگ چخماق و ابسیدین و نیز، ابزارھاي استخواني تشكیل مي دادند " دست آمده از این تپھ را عموما
  ھمچنین استخوانھاي بھ 

  . تر بھ جانوران شكار شده مانند گوزن تعلق داشتند دست آمده بیش

تپھ حسنلو

  تپھ ھاي گودین و سھ گابي 

" سھ گابي " و " گودین " بقایاي باستاني منطقھ كوھستاني غرب مركزي، در سلسلھ حفریاتي در تپھ ھاي 
( از قدیمترین آنھا، یعني دوره ھاي دوازدھم . شناسایي شده استكھ این آثار را بھ دوازده دوره تقسیم كرده اند

بھ ترتیب در ھزاره ھاي ششم و پنجم، تا كنون ھیچ چیزي منتشر ) دوره كوچھ ( و یازدھم ) دوره شاھین آباد 
( دوره نھم . است" سولدوز" در دره " دالما " معرف سفال . ) م.ق 4600 -4100( دوره دھم . نشده است
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شناسایي شده، بھ دوره سھ گابي نامگذاري شده " سھ گابي " كھ نخستین بار در تپھ . ) م.ق 4100 – 3850
، الیھ ھاي چھارم و پنجم 3سفال این دوره، از یك سو بھ سفال دالما و از سوي دیگر بھ سفال سیلك . است

بھ نام طاھر آباد ھیچ اطالعي انتشار نیافتھ و تنھا گفتھ . ) م.ق 3850 – 3700( از دوره ششم . داردشباھت 
مشاھده گردیده " كنگاور " كھ براي نخستین بار در دره . جدیدي مي باشد" شده است كھ معرف فرھنگ كامال

ي است با ماده چسباننده كاه، با داراي سفال. ) م.ق 3700 – 3500" ( حسین آباد " دوره ھفتم یا دوره . است
( دوره ششم . پوششي بھ رنگ اغواني گوجھ برقاني با تزیین افزوده كھ بھ دور لبھ ظرف حلقھ زده است

از نوع فرھنگھاي سفال نخودي با نقش قھوه اي تیره "  چشمھ نوش " یا دوره . ) م.ق 3500ب  – 3200
ھمزمان ( با دوره چھارم در تپھ قبرستان در دشت قزوین  ارتباط نزدیك و خویشاوندي میان گودین ششم. است

كھ در واقع تداوم دوره . ) م.ق 3200 – 3000( دوره پنجم . انكار ناپذیر است)  7و 6با سیلك سوم الیھ ھاي 
ششم است، دوره اي مي باشد كھ در طول آن بخش مھمي از قلعھ باالي تپھ در اختیار تجار ایالمي مقدم قرار 

ھمان گونھ كھ از نامش پیدا است، پس از . ) م.ق 2950 – 2450( دوره چھارم یا دوره یانیك . تداشتھ اس
دوره سوم یا دوره . سرازیر شدن مردم فرھنگ یانیك بھ قسمتھاي جنوبي تر ایران بھ اشغال آنان در آمده است

دوره كھ با دوره سوم این . وسیعترین و پرجمعیت ترین دوره ھا بوده است. ) م.ق 2400 -1300( گودین 
گیان ھمزمان بود، سفالي بھ رنگ نخودي دارد كھ اغلب با خطوط پھن موازي و گاھي با نقوش جانوران 

براي تدفین اطفال بھ . تعدادي از خمره ھاي بزرگ كھ از منطقھ قبرستان بھ دست آمده است. تزیین شده است
  دوره دوم بھ مادھا و دوره اول . كار رفتھ بود

  . قرون اخیر اسالم استاز آن 

  سرزمین انشان 

 5000حدود ( معروف شده است " موشكي" آثار قدیمترین استقرار شناختھ شده در دره رود كر كھ بھ دوره 
سفال این دوره از نوع سفال با نقش سیاه بر زمینھ . در شش تپھ، از جملھ موشكي شناسایي شده است. ) م.ق

از ویژگیھاي سفال موشكي سطح ھاشور متقاطع است و ظروف . ه بوده استقرمز داغدار با ماده چسباننده كا
  . آن اغلب زاویھ اي در بدنھ دارند

شناسایي شده و بھ دور جاري شھرت یافتھ است، سفالي با نقش قھوه اي یا سیاه " جاري " دوره دوم كھ از تل 
بقایاي فرھنگي دوره جاري . كاه است بر روي زمینھ  اي نخودي رنگ دارد و گل آن مخلوط با ماده چسباننده

در اواخر دوره جاري، . تپھ دیگر مشاھده شده است كھ اغلب آنھا در منطقھ غرب رود كر واقع شده اند 46در 
وقفھ كوچك در استمرار سنت سفال منقوش پدیدار گشت و نوعي سفال ساده با ماده چسباننده كاه و بدنھ ضخیم، 

تپھ گزارش شده است و براي آن  95این سفال در .روف است، جاي آن را گرفتمع  BI" باكون " كھ بھ سفال 
  . قائل شده اند. م.ق 4500تاریخي برابر 

با سفال منقوش دیگري جایگزین . م.در حدود آغاز ھزاره چھارم یا اواخر ھزاره پنجم ق BIسفال ساده باكون 
. تپھ شناسایي شده است 139فالي دره رود كر این سفال در بخش س. شد كھ بھ سفال منقوش باكون شھرت دارد

جاي خود را بھ نوع سفال ساده قرمز یا خاكستري . م.سفال منقوش باكون در اواسط نیمھ دوم ھزاره چھارم ق
یا " الپویي " این سفال در منطقھ فارس بھ سفال . در شوش و بین النھرین با آن آشنا شده ایم" داد كھ ما قبال

ت و آن، سفالي است قرمز داغدار با پوشش قرمز و ماده چسباننده پودر شن یا ماسھ بھ معروف اس AVباكون 
نسبت درشت كھ بھ اشكال ساده اي ھمچون كاسھ با لبھ متمایل بھ خارج، ساغرھاي زنگولھ اي شكل و كوزه 

  . ھاي كروي بدون گردن یا با گردن بسیار كوتاه ظاھر گشت
الپویي " ي بھ نحو چشمگیري كاستھ شد و شماره محوطھ ھا با آثار دوره در این دوره از تعداد مناطق مسكون

روي داد تا " بانش " كاھش واقعي مناطق مسكوني در دووره بعد، یعني دوره . تقلیل یافت 95بھ  139از " 
رو بھ زوال نھاد و وسعت " ملیان "اما در عوض جمعیت . رسید 25جاي كھ تعداد مجموعھ ھاي باستاني بھ 

  . ھكتار رسید وبدین ترتیب نخستین شھر در رود كر تاسیس شد 50بھ حدود آن 
كیلومتري غرب تخت جمشید قرار دارد كھ  46كیلومتري شمال شیراز و  46تل ملیان در بخش بیضا، در 

" پس از دوره . سال مي رسد. م.ق 3000قدمت دوره بانش بھ حدود . بقایاي ھمان شھر باستاني انشان است
. ) م.ق 2000( در دوره كفتري ) روستا  77با ( فزایش چشمگیري را در تعداد آبادیھاي منطقھ ا" بانش 

شماره محوطھ ھاي مسكوني دوباره كاھش یافت و تعدا " تیموران  –شوگا " در دوره بعدي . مشاھده مي كنیم
  . ھنشاھي ھخامنشي شدسرانجام ، زمان ھخامنشیان فرا رسید و دره فارس ضمیمھ خاك شا. آ،ھا بھ ھفده رسید

  تل باكون
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. كیلومتري جنوب تخت جمشید در جلگھ مرودشت تشكیل شده است 5/2در فاصلھ  A,Bتل باكون از دو تپھ 
  ھنوز منتشر نشده است  Bآثار جدیدتري را ارئھ كرده است و گزارش نھایي حفریات تپھ  Aفاصلھ تپھ

آثار معماري از الیھ ھاي چھار . اول قدیمترین آنھا ستتپھ آ از چھر الیھ استقرار تشكیل شده است كھ الیھ 
ازچینھ ساختھ شده است اما در ساختن آنھا گاھي ھم از خشت " گانھ را خانھ ھاي تشكیل مي دھد كھ عموما

در میان بقایاي معماري تعدادي كوره، اجاق و . اتاقھاي چھار گوشھ و زوایھ ھاي نامنظم اند. استفاده شده است
  . پخت نان شناسایي شده استتنور براي 

در بین آثار سنگي بدست آمده از تل باكون تعدادي ابزار آالت سنگي مانند دستاس و ھاون و تیغھ داس و چكش 
اشاي كوچكتري ھمچون سردوك نیز فراوان بود كھ . سنگي مربوط بھ زندگي كشاورزي اولیھ مشاھده مي شود

  . حكایت از ریسندگي و بافندگي دارد
رایج . محخروطي است كھ با مھارت تمام و ھمراه با نقشھایي تزیین شده است" ف سفالي عموماكف ظرو

ترین این نقشھا را نقوش تزییني تجریدي تشكیل مي دھند كھ از طبیعت الھام گرفتھ شده اند و بھ صورت 
یوال، جانوران انسان، پرندگان، ھ: نقش مایھ ھاي عمده عبارتند از . تكراري، روي ظروف را مي پوشانند

مارمولك، الك پشت، و نیز حیواناتي ھمچون میش، بز كوھي، گراز، گوزن ، و جتنوران  7خزنده مانند مار
  . وحشي شاخدار و ھمچون ماھي كھ بھ ھمراه نقوش ھندسي تزیین سطح ظروف این دوره را پوشانند

  . تنگاتنگي بھ چشم مي خورداز نظر سبك تزیین سفال، میان تل باكون و شوش آ در خوزستان، ارتباط 

  تل گپ

آثار این تپھ معرف در دوره . كیلومتري جنوب شرقي باكون واقع شده است 12تل گپ در جلگھ مرودشت در 
متعلق بھ دوره قدیمتر ، یعني دوره  13تا  18الیھ ھاي . الیھ باستاني تشكیل شده است 18استقرار بود و از 

  . تعلق دارد 2بھ دوره جدیدتر گپ ) سطح تپھ است 1یھ ال(  1تا  12بوده و الیھ ھاي  1گپ 
ساكنان تل . دیوار خانھ ھا در تل گپ از چینھ ساختھ شدھو كف اتاقھا را گاھي با قطعات سفال فرش كرده اند

زیرا، در حدود ھفتاد درصد استخوان جانوران بھ . گپ مردماني بودند كھ بھ كار كشاورزي نیز مي پرداختند
  . جانواني مانند غزال ،گراز، و آھو تعلق دارددست آمده بھ 

  . از نظر شكل و تزیین بھ سفال باكون آ شباھت زیادي دارد 2سفال گپ 
بھ نیمھ دوم ھزار  2بھ نیمھ اول ھزاره چھارم و دوره گپ  1تاریخ دوره گپ  14بر اساس آزمایشھاي كربن 

  . مي رسد. م.چھارم ق

  تل ابلیس

آثار سكونت انسان در این . دسیر، در نزدیكي روستاي فخرآباد واقع شده استتل ابلیس در جنوب شرقي بر
اھمیت . محوطھ، از شش دوره بھ دست آمده است كھ دوره صفر، كھن ترین و دوره پنجم، جدیدترین آنھاست

 4100حدود ( صنعتگران این محوطھ باستاني در دوره اول . عمده تل ابلیس در صنعت فلز كاري آن است
توانستنند مس را از سنگ آن جدا كند و با روش قالب گیري، فلز ذوب شده را بھ ابزار ھا و ادوات ) . م.ق

  . مورد نظر مبدل سازند
مطالعھ سفال بھ دست آمده از تل ابلیس نشان مي دھد كھ این محل از تل باكون تا ببن النھرین در غرب، و از 

وب، و سیلك كاشان در شمال، ارتباط فرھنگي نزدیكي داشتھ تپھ یحیي تا دره سند و دریاي عمان در شرق و جن
  . است

 4500( قدمت آثار بھ دست آمده از تل ابلیس نشان مي دھد كھ نخستین ساكنان این محل در اواسط ھزاره پنجم 
  . آنجا را ترك كرده اند. ) م.ق 1000( بھ منطقھ وادار شده و در ھزاره اول . ) م.ق

  تپھ یحیي 

ارتفاع آن از سطح زمینھاي اطراف . كیلومتري جنوب كرمان در دره صوغان واقع شده است 25 تپھ یحیي در
تپھ یحیي بقایاي شش دوره استقرار را در بر مي كیرد كھ قدیمترین . متر است 193متر و میانگین قطر آن  18

  . آنھا بھ اواخر دوره نو سنگي و جدید ترین آنھا بھ دوره ساسانیان تعلق دارد
مترین ساكنان تپھ یحیي، دیوار خانھ ھاي خود را كھ از اتاقھاي كوچك تشكیل مي شد، از خشتھاي دست قدی

آنان عالوه بر ابزار ھا و ادوات سنگي و استخواني، از ظروف سفالي بسیار خشني نیز . ساز بنا كرده بودند
رنگ سفال . ره مواد بودنداستفاده مي كردند كھ بھ شكل ساغرھاي كوچك و نیز خمره ھاي بزرگ براي ذخی

  . بھ احتمال، تدفین در كف اتاقھاي مسكوني انجام مي گرفت. این دوره قرمز است
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سفالھاي در این دوره ظریفتر و بیشتر . دوره بعد در افق عصر مفرغ قرار دارد دوره یحیي خوانده شده است
  . ل مي دھندرنگ سفال قرمز و نقوش را اشكال ھندسي بھ رنگ سیاه تشكی. منقوش اند

در معماري این دوره،بنا بزرگتر و . در تپھ یحیي پدیدار شد" خط . ) " م.ق 3500( ھمزمان با دوره چھارم 
مھرگلي و تعدادي نیز مھر استوانھ اي با نوشتھ  24لوح گلي و  6داخل این اتاقھا . وسیعتر ساختھ شده است

از میان آثار باقیمانده از دوره چھارم تعدادي . آمدھایي بھ خط ایالمي مربوط بھ رسیدھاي اقتصادي بھ دست 
" و دره سند شرق ، " موھنجودارو" ابزار و وسایل مفرغي بھ دست آمد كھ شباھت زیادي بھ اشیاي مشابھ از 

  . در شمال و بین النھرین در غرب دارند" ماري 
. ) م.ق 1000حدود ( عصر آھن اما ناگھان متوقف و در . ادامھ یافت. م.ق 2200دوره چھارم در حدود سال 

از ویژگیھاي عصر آھن در تپھ یحیي ، شباھت میان . با دیگر اقوام تازه اي بھ نقطھ وارد و در آنجا ساكن شدند
  . بناھا و سفالھاي این محل با بناھا و سفالھاي عصر آھن در شمال غربي ایران است

اد شد و تا زمان اشكانیان و ساسانیان بھ حیات خود پس از عصر آھن، این تپھ بار دیگر در زمان ھخامنشیان آب
  . ادامھ داد اما پس از آن بھ كلي متروك شد

شھداد

محوطھ باستاني شھداد در حاشیھ غربي دشت لوت قرار دارد و فاصلھ آن تا شھداد كنوني در حدود چھار 
ي بر روي ھم قرار گرفتھ بقایاي باستاني در این محوطھ، بھ جاي آنكھ بھ صورت الیھ ھای. كیلومتر است

كھن ترین بقایاي فرھنگي در این . كیلومتري مربع گسترده شده است 60باشند، در منطقھ اي بھ وسعت تقریبي 
آثار ھنري بھ دست آمده از شھداد بھ ویژه پیكره ھا شباھت چشمگیري . تعلق دارد. م.منطقھ بھ  ھزاره پنجم ق

در نتیجھ . ، بھ خصوص دوران دوم در جنوب بین النھرین دارند بھ آثار مشابھ از دوران سلسلھ ھاي قدیم
بھ ویژه آنكھ مي دانیم . ارتباط تنگاتنگي میان شھداد و ھمسایگان غربي آن تا بین النھرین را بھ اثبات مي رساند

. ي باستاني بوده است" ارت " بھ احتمال فراوان این بخش از استان كرمان مركز ھمان ایالت 

  ھ شھر سوخت 

كیلومتري جاده زابل بھ زاھدان یكي از بزرگترین محوطھ ھاي باستاني ایران در عصر  57شھر سوختھ در 
متر از سطح زمینھاي اطراف ارتفاع دارد و وسعت  18این تپھ در حدود . مفرغ در بخش شرقي ایران است

ھكتار وسعت ،  20با  منطقھ وسیع مركزي: شھر سوختھ از چھار بخش عمده . ھكتار است 150تقریبي آن 
ھكتار، منطقھ صنعتي در بخش شمال غربي و قبرستان در  16منطقھ مسكوني در بخش شرقي تپھ بھ وسعت 

بقایاي باستاني شھر سوختھ بھ زماني میان . بخش جنوب غربي تپھ با وسعتي برابر ھكتار تشكیل شده است
  . رار تشكیل شده استتعلق دارد و از چھار دوره استق. م.ق 1800تا  2300سالھاي 

شھر سوختھ

  
ت ساختمانھاي دوره دوم و سوم شباھ. خشتي است) قدیمترین دوره استقرار ( دیوارھا در معماري دوره اول 

از دوره چھارم شھر سوختھ بقایاي یك ساختمان یا . اما از آنھا وسیعتر مي باشند. بھ بناھاي دوره اول داردند
سوختھ و ویران شده . م.ق 1800متر مربع بھ دست آمد كھ بھ احتمال در سال  650كاخ بزرگ بھ وسعت 

  . است
باستان شناسان شناسایي شد، در بخش  میالدي توسط 1972قبرستان شھر سوختھ كھ بھ طور تصادفي در سال 

  . قبر تخمین زده اند 20000جنوب غربي تپھ واقع شده است، براي این گورستان، حدود 
سفال . سفال شھر سوختھ از نوع نخودي است كھ در تمام ادوار چھار گانھ استقرار متداول بوده است

pymansetareh@yahoo.com



و سفال خاكستري با نقش سیاه با تزیین چند  خاكستري، كھ نوع خاكستري با نقش قرمز آن تنھا در دوره اول،
  . رنگي در دوره ھاي اول و دوم رایج بوده است

معروفترین سفال شھر سوختھ ، نوع تركمني یا نوع كویتھ است كھ بیش از چھل درصد از سفالھا را تشكیل 
لھاي رایج ظروف شك. مي دھد و شبھت بسیار نزدیكي بھ سفال بھ دست آمده از افغانستان وتركمنستان دارد

  . سفالي را لیوانھاي ساده وكاسھ ھاي ساده و قمقمھ تشكیل مي دھد
اشیاي فراوان بھ دست آمده از شھر سوختھ را ، بیشتر مھره ھاي سنگي و پیكره ھاي كوچك گلي بھ شكل 

ورد و اشیاي زینتي از سنگ الج. حیوانات گوناگون ، و ابزارھاي ساختھ شده از چوب و فلز تشكیل مي دھند
از مھمترین كشفیات در این محل ، یك . فیروزه و عقیق نیز، بھ مقدار فراوان از شھر سوختھ بدست آمده است

  . است" ایالمي مقدم " لوح گلي بھ خط 

  . م.ایران در اواخره ھزاره سوم ق

. فالت ایران بھ چند منطقھ فرھنگي متمایز از یكدیگر تقسیم شده بود. م.طي ھزاره سوم و اوایل ھزاره دوم ق
سوم و گودین  -فرھنگ گیان چھارم. نگ گرگان سراسر منطقھ شرق دریاي مازندران را در بر مي گرفتفرھ

فرھنگ یانیك ، از شرق آذربایجان آغاز شده و تا قسمتھاي . چھارم، منطقھ شرق لرستان را شامل مي گردید
لف با سفالھاي در جنوب ، جنوب شرقي و شرق ایران،سھ فرھنگ مخت. مركزي ایران گسترش یافتھ بود

  . منقوش ، فارس، كرمان و سیستان را زیر پوشش خود در آورده بود

  شرق دریاي مازندران

  فرھنگ گرگان

در شمال شرقي فالت ایران سفال خاكستري فرھنگ گرگان تركیبي بود از فرھنگ بومي منطقھ و عناصري 
" " شاه تپھ " توان در نقاطي مانند آثار این فرھنگ را مي. كھ بھ احتمال از غرب وارد منطقھ شده بودند

  .و چند محل دیگر مشاھده كرد" دره گز" " یاریم تپھ " " تورنگ تپھ 
در نزدیكي دامغان در حاشیھ فالت مركزي نیز " حصار " سفال خاكستري منطقھ گرگان ، حتي تا تپھ  

ھاي پیش از تاریخ ایران، بھ گسترش پیدا كرده بود طبقات و الیھ ھاي اصلي استقرار در این دوره از فرھنگ
در  IIIbبھ نظر مي رسد كھ استقرار عصر مفرغ دریایم تپھ و در دوره . تعلق دارند. م.نیمھ دوم ھزاره سوم ق

در دوره " حصار " تپھ . دامغان بر اثر ورودمھاجمان شرقي در یك زمان بھ پایان رسیده باشد" حصار " تپھ 
IIIc بدون وقوع حادثھ اي بھ زندگي خود " تورنگ تپھ " و " شاه تپھ " در  دوباره آزاد شد و جوامع مستقر
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  . ادامھ دادند
با خطوط متقاطع " ظروف سفالین معموال. سفال این مرحلھ تداوم سفال خاكستري داغدارالیھ ھاي قدیمتر است

از شكلھاي متداول كوزه ھاي بلند ، ظروف با لولھ ھاي ناوداني و قمقمھ . یا جناقي داغدار تزیین شده بودند
برخي از ظروف ، مانند ظروف میوه خوري پایھ بلند و كوزه ھاي استوانھ اي لولھ . است IIIbدوره حصار 

از فراواني اشیاي مسي گرگان در این دوره بھ آساني بھ آن فلز دسترسي . دار، از سنگ مرمر ساختھ شده بود
مسي، چكش، تبر، سنجاقھاي سرگرد و علمھایي با  تیغھ ھاي خنجر سر تكمھ اي، مھره اي مسطح. داشتھ اند

آنان طال و نقره و قلع در ساختن . سرمنقوش، از جملھ اشیاي مسي بھ دست آمده از قبور را تشكیل مي دھند
وفور انواع . ظروف و اشیاي كوچك و از سنگھایي قیمتي بھ ویژه عقیق، براي ساختن مھره استفاده مي كردند

شیوه . اشاره اي است بھ وجود ثروت زیاد در سرزمین گرگان . م.ھ دوم ھزاره سوم قاشیاء و لوازم در نیم
حتي  –ھاي گوناگوني بھ كار رفتھ در ساختن انواع تولیدات صنعتي ، از یك سو گویاي ارتباط با دره رود سند 

ي از دالیل این یك. و از سوي دیگر ، با آناتولي و بین النھرین در غرب است –شاید دورتر با سرزمین چین 
فرھنگ سفال خاكستري . ارتباط قرار داشتن این منطقھ در سر راه تجارتي میان شرق و غرب بوده است

#  150از این تاریخ تا حدود سال . بھ پایان آمده است. م.ق 1800یا  1900گرگان بھ احتمال زیاد در حدود 
باستاني متروك بودند و چیزي از سرنوشت  بقیھ محوطھ ھاي" تورنگ تپھ " بھ استثناي " ظاھرا. م.ق 930

  . ساكنان آنھا بر ما آشكار نسیت
دلیل ترك این محلھاي اسكان، بھ احتمال فراوان ھجوم طوایف چادر نشین آریایي از سرزمینھاي آسیاي 

طوایفي كھ با ورود خود ، شھري را ویران كردند و زندگي در زیر چادرھا یا فضاي باز . مركزي بوده است
با توجھ بھ . این مھاجران جدید، بعدھا حركت خود را بھ سمت قسمتھاي جنوبي تر ادامھ دادند. ترجیح دادند را

، شرقي ترین محلھاي اسكان در منطقھ فرھنگ گرگان بوده و " یاریم تپھ " و " حصار " تپھ " این نكتھ كھ 
سایر محوطھ ھا ویران شده است، پیش از سایر محوطھ ھا اسكان در منطقھ فرھنگ گرگان بوده و پیش از 

  . شاید بتوان مسیر ورود آریاییھاي تازه وارد بھ ایران را از سرزمینھاي شرقي تر آسیاي مركزي مشخص كرد
در مسیر غرب، مدارك و شواھد چشمگیري ارتباط میان فرھنگھاي سفال خاكستري ایران را با آناتولي ، 

این مدارك مشابھ اغلب با مردمي ارتباط مي یابند كھ بھ . دھد مجمع الجزایز اژه و اروپاي مركزي نشان مي
از سوي دیگر ، فرھنگ سفال خاكستري گرگان در شرق بھ سرزمین . زبان ھند و اروپائي سخن مي گفتند

  . مشاھده مي كنیم" نماز گاتپھ " تركمنستان راه یافت كھ ما آن را در دوره پنجم استقرار در 

  شمال غرب ایران 

  یانیك فرھنگ 

مھاجماني از آن سوي كوھھاي قفقاز و شرق آناتولي از راه آذربایجان . م.در اواسط نیمھ اول ھزاره سوم ق
" شرقي وارد سرزمین ایران شدند و در بخش وسیعي از آن سكني گزیدند قدیمترین آثار و بقایاي این مردم در 

. كھ رنگ آن از خاكستري تا سیاه متفاوت استاز طریق سفال خاكستري داغداري شناسایي شده است" یانیك تپھ
چھار گوش در مقطع تھ نوك تیز و ظاھري شبیھ بھ ظروف فلزي دارند و " این سفالھا دست سازند و لبھ تقریبا

سفال یانیك در آغاز دوره . متمایزند" از ظروف سفالي ظریف با بدنھ نازك بھ رنگ خاكستري گرگان كامال
دوره دوم ( در نیمھ دوم . كنده ھندسي و پرشده با خمیري سفید رنگ تزیین شده اول مفرغ قدیم با طرحھاي 

مردم فرھنگ یانیك ، سرتاسر شمال . طرحھاي كنده جاي خود را بھ طرحھاي داغدار داد) مفرغ قدیم 
  . آذربایجان تانیمھ شمال دریاچھ ارومیھ را اشغال كردند

راه ورود بھ داخل . متعلق بھ نیمھ اول این فرھنگ مشخص شد الیھ ساختماني با بناھاي مدور 9در یانیك تپھ 
وجود نوع خانھ ھاي مدور دریانیك تپھ ھمراه با سفال ویژه این دوره در دو . منازل، از طریق بام بوده است

در فلسطین، پراكنده )  Beth Yerah( در قفقاز و در بت یراح)  Shengavit( منطقھ دیگر در شنگاویت 
  . صر مفرغ را در منطقھ وسیعي از آسیاي غربي آشكار مي سازدمردم فرھنگ ع

در این . در نیمھ دوم فرھنگ یانیك ، خانھ ھاي مدور جاي خود را بھ بناھاي راست گوشھ با یك در ورودي داد
از  –در طول نیمھ دوم عصر مفرغ قدیم  –فرھنگ یانیك . خانھ ھا، دسترسي بھ پشت بام با نردبان میسر بود

زمینھاي كوھستاني رشتھ كوھھاي الوند بھ سمت جنوب ایران بھ حركت در آمد و بھ دشت ھمدان راه راه سر
دوره . آثار این فرھنگ، در شماري از تپھ ھاي باستاني در بررسیھاي منطقھ ھمدان شناسایي شده است. یافت

. رم گودین را بھ وجود آوردندپنجم در گودین را ھمین اقوام نابود كردند و با استقرار خود در آنجا دوره چھا
ھمچنین در . نھاوند نیز گزارش شده است" گیان " حتي تعدادي از سفال نوع نیمھ دوم فرھنگ یانیك ، در تپھ 

  . مالیر آثار فرھنگ یانیك در میان بقایاي الیھ ھاي متعلق بھ ھزاره سوم مشاھده شده است
در جنوب گودین . بھ پایان رسید. م.ق 2050، در حدود در آذربایجان غربي " گوي تپھ " فرھنگ یانیك ، در 
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  . با ورود فرھنگ دوره ھاي چھارم و سوم گیان از میان رفت  –در ھمان زمان " تقریبا –تپھ 
بخشي از حركت گسترده قبایل و طوایف . م.ورود فرھنگ یانیك بھ سرزمین ایران در طول ھزاره سوم ق

ود كھ بھ طور ھمزمان ، شاخھ ھاي دیگري در جھت غرب وارد شمال ساكن در شرق آناتولي و جنوب قفقاز ب
  . را بنیان نھاد)  Khirbet Kerak( سوریھ و فلسطین شد و فرھنگ خربت كراك 

بھ رنگھاي قرمز و كرم و سیاه ) چند رنگي ( با از میان رفتن فرھنگ یانیك ، سفال تازه اي بھ رنگ پلي كرم 
دارندگان سفال چند رنگي ، . و الیشار ھویوك در آناتولي مركزي ارتباط داشتظاھر شدكھ با سفال كاپاد وكیھ 

منطقھ غرب دریاچھ ارومیھ، از گوي تپھ در جنوب تا خوي در شمال را بھ اشغال . م.در اوایل ھزاره دوم ق
  . خود در آوردند

با وجود  D,Cوي تپھ عناصر تزییني سفال چند رنگي گ. ظاھر شد  D, Cاین سفال در گوي تپھ در دوره ھاي 
گرفتھ )  Trialeti" ( و ترییالتي " سفال كاپادو كیھ " از سنت سفالگري " تفاوتھاي در شكل ظروف ، ظاھرا

در آناتولي مركزي ناپدیدشد، اما در ترییالتي در گرجستان بھ . م.ق 1900سفال كاپادوكیھ درحدود . شده است
در آناتولي  1900انتساب میانگین دو تاریخ فوق ، یعني . ستتاریخ گذاري شده ا. م.ق 1450تا  1550سالھاي 

نوع " وجود یك تك از سفال . شاید بھ دور از واقعیت نباشد D, Cدر گرجستان براي آغاز گوي تپھ  1450و 
  . در جنوب غربي دریاچھ ارومیھ ارتباط میان دو منطقھ را بیشتر تایید مي كند" دینخواه تپھ " در " خابور

كھ از اواسط ھزاره دوم تاعصر آھن ادامھ یافتھ در دینخواه تپھ نیز  D.Cصھ نیمھ دوم گوي تپھ سفال مشخ
شكلھاي متداول این نوع سفال یعني كوزه ھاي گردن بلند، كاسھ ھاي شكمدار با لبھ بھ خارج . ظاھر شده است

آھن در حسنلوي پنجم و  بر گشتھ و یا كوزه كروي با لبھ ضخیم ، بھ رنگ خاكستري و قرمز داغدار در عصر
  . دینخواه تپھ نیز متداول بود

در نزدیكي شھر " ھفتوان تپھ " از دیگر محوطھ ھاي شناختھ شده در محدوده فرھنگ یانیك، مي توان از 
قدیمترین آنھا، دوره ھفتم متعلق بھ دوره سوم عصر مفرغ . سلماس یاد كرد كھ از ھفت دوره تشكیل شده است 

  . و جدیدترین آنھا ، دوره اول متعلق بھ دوره ساساني است. ) م.ق 2300 -1900( قدیم 

سرزمین ایالم

ورت   ھ ص الم ب تاني ای رزمین باس ام س ت  Hat\Hal-tam-tiن ده اس ابھ آم ورتھاي مش ط . و ص ام در خ ن ن ای
ي     ورت ھزوارش ومري در ص ورت        Nim.kiس ھ ص ھ ب ده ك تھ ش ومري (  Elam(a)نوش   Elamtuو ) در س

ده     و نام امروزي ایالم یا عی  Hal-tam-tiخوانده مي شده است از واژه ) در اكدي( وم ش ان مرس ھ در جھ الم ك
ي    ق ب است ، برگرفتھ از گونھ نوشتاري در عھد عتیق است متاسفانھ شیوه نگارش سومري ونوشتاري عھد عتی
ا      ھ ب م ریش امي، ھ توجھ بھ اصل واژه براي برخي این گمان را ایجاد كرده است كھ ایالم یا عیالم را واژھاي س

.رست و ناروا سرزمین بلند معني كنندیعلوا عربي بپندارند و آن را بھ ناد–علي 

محدوده جغرافیایي 

ھل تمتي ، ایالم ، در معناي اعم خود ، بر سرزمینھایي در جنوب و جنوب غربي ایران زمین گفتھ مي شد 
پاست كھ در برگیرنده دشت خوزستان و پارس ،از شرق دریاچھ ھاي تختگان و تشك تا رود مارون ، و نیز 
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  .رزمینھاي د رشمال دشت خوزستان و پارس بوده باشدشاید در برگیرنده س
، )  Awan(متاسفانھ آگاھیھاي ما از جایھا و سرزمینھایي كھ در تاریخ ھل تمتي سھم بسزایي دارند اوان

در معناي اخص خود اگر ھیچ نباشد بسیاربسیار ) ایالم (و حتي سرزمین ھل تمتي )   Simashki(سیمشكي 
البتھ ، بخشي از . و شكوه شھر شوش ، دشت نیز شوش خوانده شده است بھ سبب بزرگي .اندك است 

)  An-za/sha-an( سرزمینھاي پازس ، منطقھ تل بیضاو مرودشت و شاید ھم بخش بزرگتري از پارس را 
انزان بوده كھ ویرانھ ھاي آن در ملیان تل بیضا در نخستین سالھاي دھھ /مي خوانده اند و مركز آن شھر انشان 

ھیدلي / ھیدلو )   Huhnuri(خوخنوري / شھرھاي باستاني ھل تمتي ، ھوھنوري . فاري شده است ح 50
)Hidalu/I   ( پایتخت سوم ھل تمتي در زمان آشوریان را بھ ترتیب درناحیھ باشت بابویي و دژسپید مي توان

تان بوده است و براي و چند شھر در دشت خوزس) بوشھر  Liyan(البتھ لیان . در نزدیكي فھلیان جاي داد 
جاھاي دیگر جایھا و شھرھایي كھ فراسوي خوزستان و پارس قرار داشتھ اند تنھامي توانیم بھ حدس و گمان 

  .متكي باشیم 

   

خط وزبان 

این امر سبب شده است كھ . در مقایسھ با بین النھرین آنچھ از ایالم تا كنون بھ دست آمده بسیار اندك مي باشد 
  .ره زبان ایالم پیش از داریوش بزرگ ،بسیاراندك باشدآگاھي ما دربا

  خط ایالمي

  :آنچھ ایالمیان براي ما برجاي نھاده اند ، بھ دو بخش اصلي تقسیم مي شود

  .ایالم متقدم و ایالم نوشتھ شده بھ خط مرسوم میخي      -

دم  .  1 الم متق ھ : ای ده س دم ، در بردارن الم متق ده از ای ت آم ھ دس اي ب تھ ھ تنوش دیگر اس ایز از یك روه متم . گ
نخستین گروه ، بھ احتمال ا زآن قرون پایاني ھزاره چھارم و آغاز ھزاره سوم پیش از میالد است كھ در شوش 

ال   .این گروه در بردارنده عددھا و رقمھایي ھمراه با شكل حیواني اھلي است . پیدا شده اند  ھ احتم گروه دوم ، ب
د           . نوشتھ ھاي دیواني بوده است  ي رس ر م ھ نظ ھ ب د ك ده ان ت ش كل یاف زار ش در این نوشتھ ھا، در حدود پنج ھ

ده     Logogrammeمورد از آنھا شكل اصلي بوده كھ بھ صورت شكل نگاري  800تا  400 ي ش رده م بھ كار ب
ان و       . اند  ھداد كرم ي از ش ت و یك وش اس تھ آن از ش از سومین گروه ، نوزده نوشتھ بھ دست آمده كھ ھفده نوش
این نوشتھ ھا ، بر روي تندیسھا وظروف و یا بھ صورت گل نبشتھ . گري از تپھ اي روبھ روي تخت جمشید دی

. نبشتھ آن افزون بر خط ایالم داراي نبشتھ أي بھ زبان اكدي نیز ھستند  3نبشتھ ،  19ازاین . ھایي بزرگ است
  .ھنوز مقبولیت تام نیافتھ است  و برداشت وي از این نوشتھ ،)  W.Hinz( شیوه خواندن شادروان ھینتز

ا           : نوشتھ ھاي خط میخي . 2 ان ب وم ، ھمزم ي مرس ط میخ ھ خ ان ب ده از ایالمی ت آم ھ دس نخستین نوشتھ ھاي ب
ت     د اس لھ اك ین        . سلس رام س ان ن اني می ن دوره ، پیم تھ ای رین نوش ده   )   Naram-sin(مھمت اه اك -2218(پادش

الم . ) م.ق 2254 اھي از ای ا پادش ھ ب –ب ت  ك ام وي ھی ان ن الم شناس تر ای ر بیش ازدھمین )  Hita( ھ نظ ی
یالد،    .مي باشد)  Awan(فرمانرواي سلسلھ اوان  یش از م یزدھم پ از زمان سرنگوني سلسلھ اكد تا میانھ قرن س

ت   ده اس اي            . نوشتھ أي بھ زبان ایالمي بھ دست نیام ھ زبانھ ده ، ب د س ن چن ده از ای ت آم ھ دس اي ب تھ ھ ھ نوش ھم
ي     . اكدي استسومري و  ي ھلك دان ایگ دن خان ط و      )  lgi/e-Halki( با روي كار آم ارگیري خ ھ ك ر ب ار دیگ ب

  . زبان ایالمي رونق گرفت و تا سالھاي پایاني ھخامنشیان ، ادامھ یافت 

  زبان ایالمي 

زباني .  مسجل نشده است" زبان ایالمي ، زباني است كھ تاكنون پیوند مستقیم آن با دیگر زبانھاي منطقھ دقیقا
است كھ از نظر دستوري پیوندي با افزودن پسوندھاي گوناگون بھ پایان واژه و نیز ، میان وندھایي خاص و 

پسوندھاي ضمیري بھ ریشھ فعل در سھ صورت اصلي آن وبدون در نظر گرفتن جنس و یا حالت واژه در 
ساختار آسان را نشان مي دھد ،  زبان ایالمي گرچھ از نظر دستوري. جملھ ، مقصود خود را بیان مي كرد 
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ولي از نظر محتوایي بھ علت كمبود نبشتھ ھا بجز از ایالم ھخامنشي و نیز نبود فرھنگي تطبیقي با دیگر 
  .زبانھاي ھمزمان ، از درك و فھم معناي راستین آن ناآگاھیم 

   

لسلھ سوكل مخ س

  . )م.ق 1450 – 1100حدود ( ایالمي میانھ 

  تا كوروش بزرگ. م.ق 814ایالمي نو از 

  نگاھي بھ تاریخ ایالم

اریخ در ا  دایش ت ز پی ت و نی ایي حكوم ونگي برپ از و چگ داریم  از آغ ت ن ي در دس الم ، اطالع الم . ی ام ای ا ن ب
KUR.NIM.KI.=Elam(a)    تنظیم . م.ق 2100نخستین بار در نامنامھ شاھان سومري كھ در حدود سالھاي

الھاي    . برخورد مي كنیم. شده است  دود س ھ در ح یش    . م.ق 2600بر اساس این نامنام ھر ك انروایي از ش ( فرم
Kish  ( ھر اوروك    در. ایالم را فتح كند رواي ش انرواي  )  Uruk( حماسھ أي دیگر از سومریان فروان از فرم
ان  (   Arattaارت  ھداد كرم ت     ) ش رده اس نعتگر ك ورد وص نگ الج ا و س اي گرانبھ ت فلزھ در . در خواس

ل    ھ أي از لوگ د   –حماس ان       )    Lugal-banda( بن ھ وي از راه انش ده ك ان اوروك آم ر از فرمانروای ي دیگ یك
Anshan/Anzan  ) وزي     . بر ارت تاختھ است ) بیضاي فارس انروا و دم ین فرم ان ھم )   Dumuzi(در زم

دا    – ھ خ اھي نیم د        –پادش ھ ان رین تاخت ین النھ ر ب ز ب ان نی   . ایالمی
الھاي   دود س ھ ، در ح ین نامنام اس ھم ر اس ھ  . م.ق 2500ب رف در آورده و س ھ تص رین را ب ین النھ ان ب ایالمی

لھ  روا از سلس دت فروان ھ م ال 356اون ب مارآورد  ( س ھ ش د ب طوره أي بای الھارا اس داد س رزمین ) تع ر آن س ب
ش   . م.ق 2450در حدود سالھاي . فرمانروایي كرده اند  ھر لگ روزي  )   Lagash(یكي از فرمانروایان ش از پی

ت   ھ اس خن گفت ان س ر ایالمی ود ب دود . خ ھر  80در ح ین ش ان ھم ر از فرمانروای ي دیگ ن یك ال از ای دعي  س م
ب از    پاھي مرك ر س روزي ب ت        600پی ده اس د ، ش رار داده بودن ھ ق ورد حمل ھر را م ھ ش ي ك رباز ایالم   .س

دي       روكین اك دن ش ار آم اروي ك ارگون اول    Sharru-kin( ب اریخي    . م.ق 2334– 2279) س اي ت ھ ھ واقع
طوره أي      ض و اس ي مح ا حماس د ت ھ ان ود گرفت ھ خ ي ب ورت حقیق تر ص   .بیش

ھ   از زمان این  ران روب پادشاھان بین النھریني خاندان شروكین ، نخستین بار با نام فرمانروایان واقعي جنوب ای
ویم   ي ش ي     . رو م ي و رخش الم و ورھش ر ای روكین ، وي ب تھ ش اس دو نوش ر اس ي  -  Warahshiب مرھش

ھرھاي ش   –) قرنھاي بعد ) (   Parashe(وپرش   Marahshiمرخشي  وش و اون تاختھ غنیمتھاي بسیار از ش
نم    . بر گرفتھ است ) مكان نامعلوم (  ام س ا ن یموت   –در میان شكست خوردگان ایالمي دوباره ب – Sanam( ش

Chimut  ( یك بار با عنوان حكمران ، )Ensi  ( و بار دیگر با عنوان نایب السلطنھ)GIR/NITA    ( وه  -و ل
ك داور و  )  Hishep-Rashini(رشیني  -پسر پادشاه ایالم كھ ھیشپ)   Luh-ishan( ایشن  نام داشتھ و نیز ی

یم   ي كن ورد م ر ، برخ زء دیگ ران ج د حكم ي و چن اه ورھش رادر پادش   .ب
ھ    . م.ق 1600تا  1800گل نبشتھ أي یكتا كھ زمان نسخھ برداري آن بایستي در حدود میانھ سالھاي  د ب وده باش ب
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لھ    . مي باشد  دست آمده است كھ در بردارنده نام دوازده پادشاه سلسلھ اوان ذار سلس تھ ، بنیانگ بر اساس این نبش
اھي در  )   Peli( اوان ، پلي  نام داشتھ است كھ متاسفانھ نھ از وي و نھ از شش پادشاه پس از او ، ھیچ گونھ آگ

وه      )   Luhishan( فرمانرواي ھشتم این نامنامھ ، لوه ایشن . دست نداریم  ان ل د ھم اد بای ال زی است كھ بھ احتم
لھ اوان   . نام برده شده در نبشتھ شروكین باشد)   Luh-ishan(  ایشن– از سلس اگر این احتمال درست باشد ، آغ

دود   ھ ح د  . م.ق 2500ب ي رس   . م
د             ھرھاي آن بودن رف ش ران و تص وب ای ھ جن ھ ب دعي حمل ك م ر ی ز ، ھ روكین نی . فرمانروایان اكدي پس از ش

ان     )  Man-ishtu-su( سو  –ایشتو  –سومین فرمانرواي اكد ، من  پاھیان وي انش ھ س د ك در نبشتھ أي مي گوی
ھر   ) مكان نامعلوم بھ احتمال در محدوده فارس ) (  Sherihum( ھوم / شري خوم ) در فارس ( ي و دو ش و س

د  وش   . را كھ بر كناره دریاي پارس بوده اند ،بھ تصرف خود در آوردن ران ش ھ    )   Ensi( حكم ان ب ن زم در ای
پوم    ام اش ن   )   Eshpum( ن ده م ود را بن تو   –خ ت    –ایش ده اس و خوان ین    . س رام س د ، ن ر اك انرواي دیگ ( فرم

Naram-Sin  (   وخ اني مل ان   ( ارت ) =  Meluthha( نیز بر جنوب ایران تاختھ تا شورش ھمگ ھداد كرم ) ش
ي . ، ورھشي و ھمھ سرزمین انشان را سركوب نموده است  وم   نخستین گل نبشتھ زبان ایالمي بھ خط میخ مرس
الم    امعلوم از ای ت    –، پیمان نامھ أي میان وي و فرمانروایي ن اید ھی لھ    )   Hita( ش انرواي سلس ازدھمین فرم ی

د   –اوان  وزور    . مي باش لھ اوان پ انرواي سلس رین فرم ینك    -آخ ن شوش ر   )  Puzur-In-Susinak( ای ا تعبی و ی
ك  ز ، كوتی ادروان ھینت ینك  –ش ن شوش دي  )  Kutik-In-Shushinak( ای ھ اك تھ ب ھ نبش ھ از وي س ت ك اس

ود را        دي خ تن اك ت وي در دو م ده اس ت آم د  " ھمراه با متن ایالمي متقدم ، بھ دس و )   Diannum" ( نیرومن
لطنھ       )  LUGAL/Shar Awanki( پادشاه اوان  ب الس ود را نای تن ،خ ومین م ده و در س  =GIR.NITAنامی

Shakkanakkom   ھفتاد جاي از جملھ كیمش خوانده و نیز خود را فاتح )Kimash   ) (  رمین و میان جبل ح
كي  ) زاب كوچك  امعلوم   ) (   Simashki( و سیمش اي ن تگاه        ) ج د خاس رن بع ھ در آن ق رزمیني ك ا س ھر ی ، ش

ت        مرده اس وده ، ش ي ب ان ایالم د فرمانروای لھ جدی   .سلس
ي  پس از سرنگوني اكدیان بھ دست گوتیان و تا برقراري سلسلھ سیمشكیا ن در ایالم ، در نبشتھ ھاي بین النھرین

ت       ده اس اد ش الم ی ورد از ای ودا  : تنھا دو م ش   )  Gudea( گ انرواي لگ دود    ( فرم ال ح ھ احتم  2143– 2124ب
ت  .) م.ق رده اس اد ك د ی ھ بودن ھر رفت ھ آن ش ش ب ھر لگ گاه ش تن پرستش راي آراس ار ب ك ب   . ی

ر   . ) م.ق 2112 – 2004(  با بھ قدرت رسیدن سلسلھ سوم اور در بین النھرین تان را زی بار دیگر دشت خوزس
وم اور   )  Shulgi( از زماني شولگي . نفوذ و چیرگي پادشاھان این سلسلھ مي یابیم  لھ س ( ، دومین پادشاه سلس

ین ،      . ) م.ق 2094 – 2047 د و ھمچن ده ان ي ش ین م لھ تعی ن سلس اھان ای وي پادش وش از س ان ش ، فرمانروای
، ) جاي نامعلوم ) (   Adamdun( یان شھر لگش در بین النھرین و شھرھاي شوش ، ادمون مسافران بسیار م

امعلوم  ( ، ورھشي ) جاي نامعلوم ) (  Sabum(سبوم  وري  ) جاي ن ر  ) =  Huhnuri( ، ھوھن   Hunar( ھن
كي   )  روزي ، سیمش امعلوم   ( زمان داریوش بزرگ ، بھ احتمال زیاد در نزدیكیھاي باشت ام اي ن ان   )ج ( ، انش

ارس  اي ف و ) بیض رزمین س ي از   ) (  KUR.SU( و س ا دادن دختران اھان اور ب ان ،پادش ین زم اي در ھم ج
تند       ي داش اه م ود نگ ان خ دھم    . خانواده خود بھ ھمسري حكمرانان شوش ، آنان را ھمپیمان ال ھیج ولگي در س ش

– Shu(سین  -شو. پادشاھي خود یكي از دخترانش را بھ زني فرمانرواي انشان داد  Sin   ) (2029 – 2037 
– Ibbi( سین  –و ایبي . ) م.ق Sin   (     لي ان زبش ري فرمانروای ھ ھمس ) (   Zabashli( نیز دختران خود را ب

امعلوم   اي ن د) ج ان دادن   . و انش
ا            وم ، ایالمی لھ اور س اتواني در سلس تي و ن دن سس د آم رین و پدی ین النھ ھ ب ان ب ن با مھاجرت ھجوم گونھ آموری

الھاي     . براي رھایي از چیرگي بین النھرین ، سر بھ شورش برداشتند  ھ در س د ك ین وادارش از این رو ، ایبي س
وري    ھ ھوھن ویش ب لطنت خ م س ارده ھ م و چھ ان ( نھ ھ فھلی ازد ) منطق دون و اوان بت ال . و ادم رانجام در س س

انرواي ا  -سپاھي از ایالمیان و مردم سو. م.ق 2004 اد    بھ فرماندھي فرم ھ دام ان ك وده     –نش ین ب ي س اور  –ایب
د     ان بردن ھ انش ود ب ا خ وم را ب انرواي اور س رین فرم د و آخ رف در آوردن ھ تص   . را ب

كي در          لھ سیمش اه سلس ام دوازده پادش ده ن ھ در بردارن ت ك ده اس از شوش ، نامنامھ أي ب بابلي كھن بھ دست آم
ت  وش اس رنم   . ش لھ ، گی ن سلس ت ای انرواي نخس ھ فرم ت )  Girnamme( س واھي )   Ebarti( ، تزی ھ گ ب

ال       دود س ا ح ال ، ت ھ احتم  1928مدارك سومري مي بایست ھمزمان با پادشاھان سلسلھ سوم اور بوده باشند و ب
د   . م.ق ده ان ي ران ان م وش فرم ا    . در ش ھر الرس ان ش ي از فرمانروای ال ، یك ن س ام  )   Larsa( در ای ھ ن ب

بھ جنوب ایران تاختھ و تا انشان را بھ تصرف خود در .) م.ق Gungunnum   ) (1906 – 1932(گونگونوم 
  .آورده و بھ احتمال زیاد ، این حملھ سبب سرنگوني سلسلھ سیمشكي ھا شده است 
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.م.ایران در ھزاره اول ق

بررسي جامع تاریخ و فرھنگ و جغرافیاي ایران را در دوران ماد مي توان بھ اعتباري مشكل ترین و پیچیده 
وجود نظریھ پردازیھاي پژوھشگران مختلف كھ . ترین بخش از دورانھاي تاریخي این سرزمین بھ شمار آورد

صاحب نظر بوده و از دیدگاه … ادشناسي ، دین شناسي وھر یك در زمینھ أي خاص ، چون زبان شناسي ، نژ
خود با موضوع برخورد كرده اند از یك سو ، و نیز نظرات پژوھشگراني كھ كار خود را متوجھ بخشھاي 

، مانند ایالمیان ، ماناییھا ، اورارتوھا و یا تمدنھا و دولتھاي . م.خاصي از مجموعھ جامعھ ایران ھزاره اول ق
ور و بابل ساختھ اند ، از سوي دیگر عامل موثر در ایجاد پیچیدگي و دشواري مسیر پژوھش ھمجوار چون آش

این پیچیدگي بدان جھت است كھ عمده این پژوھشگران كوشیده اند تا ھر چھ بیشتر بر موضوع . گردیده است 
مستقل در تمامي مورد نظر خود تاكید كنند و با مرزبندیھاي بسیار مستحكم ، بھ ھر بخش بھ عنوان واحدي 

عجیب آنكھ با ورود بھ دوران ھخامنشي ، این نحوه برخورد بھ میزان غیر قابل تصوري . ابعاد بنگرند 
  . دگرگون گردیده و با نگاھي جامع و فراگیر بھ آن برخورد شده است 

اظھار نظر كند ،  اما ، با توجھ بھ اینكھ دانش باستان شناسي در این مورد بیشتر و بھتر از علومدیگر مي تواند
  . در كل بررسیھاي این دوران باستان شناسي نقش عمده و اساسي بر عھده ندارد

اد ، ب     ھ دوران م وط ب ویي ،        منابع نوشتھ كھن مرب ي ، اورارت وري ، ایالم ابلي ، آش د ب اگون مانن اي گون ھ زبانھ
وع   … پارسي باستان ، اوستایي ، ارمني قدیم ، عبري قدیم ، یوناني ، التیني ، آرامي و  ل تن مي باشند كھ بھ دلی

وي آنھا آنھا ، و مشكالت فراوان در خواندن كامل برخي از این زبانھا و انجام نگرفتن یك بررسي تطبیقي بر ر
واري آن     . نمي توان بھره الزم را از این منابع گرفت  ھ ھمج ھ ب ا توج از سوي دیگر ، در نوشتھ ھاي آشوري ب

د     اري بای ھ اعتب ھ ب ان ك ده در آن زب اي مان ھ ج اي ب ھ ھ راوان كتیب داد ف اد و تع ران در دوران م ا ای رزمین ب س
یچ     بیشترین اطالعات را درباره این دوران در برداشتھ باشند ، د ھ ھ بع از سال سي ام قرن ھفتم پیش از میالد ب

دارد  ود ن ا وج اده ھ اره م ز درب   . چی
ر آن   در میان نوشتھ ھاي مختلف ، بیش ازھمھ رسالھ مختصر ھرودوت است كھ با وجود ھمھ ایرادھاي وارد ب

ترش  ، آگاھیھاي قابل مالحظھ أي درباره مادھا بھ دست مي دھد ، بھ ویژه درباره دوران مھم شك ل گیري و گس
د   ذارده ان كوت گ وري آن را مس ابع آش ھ من اني ك ي زم ت یعن   . آن دول

در . م.در قرنھاي آغازین ھزاره اول پیش از میالد تا زمان استقرار دولت قدرتمند ماد در دھھ آخر قرن ھفتم ق
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ا و      ام قومھ ا ن ران ، ب ون   بخش وسیعي از شمال ، غرب ، جنوب غربي و قسمتي از جنوب فالت ای ایي چ دولتھ
ھا و           ومریھا ، پارس ا ، س ي ، ایالمیھ ا ، كاس ا ، اورارتوھ پي ھ كاھا ، كاس ا ، س ایي ھ ھ در  … مان وریم ك برمیخ

ا   –جریان درگیریھاي منطقھ غرب فالت ایران بین خود و یا با آشوریھا  بھ عنوان حكومتھاي منطقھ أي و قومھ
اي     . م.ھمان ھزاره اول ق در. حضوري فعال داشتھ اند  –و طایفھ ھاي قدرتمند  ا نامھ ا را ب ن قومھ برخي از ای

ھ   ان " دیگري كھ از پیشینھ أي بسیار كھن در منطقھ برخوردار بودند ، مي خواندند ، چنانك ردم  " اورارتویی و م
اد را   ا ، م وتي " مانن د  " گ ي نامیدن   .م

ا از جملھ ساكنان كھن فالت بھ شمار مي گوتي ھا در كنار لولوبي ھا ، میتانیھا ، ایالمیھا ، كاسي ھا و كاسپي ھ
تیم               نا ھس ھ آش یالد ، در منطق یش از م وم پ زاره س ان از ھ ار آن ام و آث ا ن ھ ب د ك ھ ان   .رفت

یان   "براي شناخت جامع فرھنگ و تمدن دوران ماد كھ تا  د ھخامنش ثیري بنیادین بر دورنھاي بعد و بھ ویژه عھ
د     گذارده است ، آگاھي بر وضع این اقوام و دو ي باش ذیر م ھ أي گریزناپ ي از     . لتھاي منطق ھ گروھ ژه آنك ھ وی ب

ي ،   تاریخ نویسان بر حسب گرایشھاي خاص خود درباره اصل و منشاء ھر یك از این قومھا و منطقھ حكمروای
ھ            ھ ب دون توج ده ب ھ خوانن د ك رده ان وان ك ب را عن ھ أي مطل زبان و تمدن و رویدادھاي مربوط بھ آنان ، بھ گون

دا از            موقعیت ره أي ج ورت جزی ھ ص ك ب ر ی ھ ھ دارد ك ي پن ان م جغرافیایي آنان و وسعت حوزه اقتدارشان چن
د        ده ان تقل بودن ژه و مس ھ وی دني از ریش یكن در  . دیگران و با اصل و منشئي متفاوت ، صاحب فرھنگ و تم ول

ر     –ھم در مجاورت  –اصل ، عمده آنان اقوامي بوده اند كھ در منطقھ ھایي نھ چندان وسیع  ر چت ك در زی ھر ی
د          –قدرتھاي سیاسي قومي و قبیلھ أي خود  كیل دھن طي را تش ا متوس ك ی ي كوچ اي محل د حكومتھ   . توانستھ بودن

راوان   شكي نیست كھ قدرتھاي چون ایالمي ھا ، كاسي ھا و میتاني ھا در طي دوراني طوالني از توانمندیھاي ف
د     وده ان وردار ب دود    . سیاسي و تمدني شكوفا برخ ا از ح ھ اورارتوھ ق      . م.ق 900چنانك ده توفی ھ س ھ س ك ب نزدی

ر     ور ، درگی ون آش یافتند كھ بھ مرحلھ ایجاد یك دولت مطرح با آثاري ارزشمند در منطقھ برسند و با نیرویي چ
وند    .ش

وام           ن اق ي از ای دھاي برخ دگي و پیون ور و زن ونگي حض ر چگ اھي ب  حال ، با این مقدمھ جا دارد تا مرور كوت
رین و     . م.اقوامي كھ از آخر سده ھفتم ق. نامدار منطقھ داشتھ باشیم  ترده ت ان گس اع آن بھ بعد ، از وحدت و اجتم

ت         دار گش اد پدی ت م ام دول ھ ن ان ب ت زم درترین دول ا       . مقت كوفا ، ب دني ش گ و تم رف فرھن ھ مھ ي ك دولت
  . برخورداري از یكدستیھا ، ھماھنگیھا و پیوندھاي چشمگیر است 

  ي لولوب

لولوبي ھا در بخش وسیعي از باالي رود دیالھ تا دریاچھ اورمیھ اسقرار داشتند ، كھ در كتیبھ ھاي آشوري از 
از این قوم كھن ترین نقش بر . م.آنان از ھزاره دوم ق. یاد شده است " زاموا" ناحیھ حكمراني آنان ، با نام 

  .مھرف است " آنوباني ني" جستھ ایران در سر پل زھاب پدیدآمده است كھ بھ نام نقش 
از مھمترین ویژگیھاي این نقش ، تصویر اولین نفر از شش شخصیت كنده شده در زیر تصویر است كھ لباس 

و كاله آن بھ طور كامل ھمان است كھ در نقش برجستھ ھاي تخت جمشید ، شخصیتھا و افسران مادي در 
ال ، فرھنگ بخش وسیعي از فالت در زمینھ ھنر بھ عبارت دیگر، در طول نزدیك بھ دو ھزار س. بردارند 

  . پوشاك ، تداوم داشتھ است 

  گوتي ھا 

گوتي نام مرداني بوده است كھ در ھمان ھزاره سوم و دوم پیش از میالد در شرق و شمال غربي منطقھ 
" معروف  از این مردم ، نقش برجستھ. مي زیستھ اند ) در منطقھ آذربایجان و كردستان ( سكونت لولوبي ھا 

در باالي رودخانھ دیالھ شناختھ شده است كھ تركیب و موضوع صحنھ ، شباھت بسیار بھ " ھورین شیخان 
از دیگر آثار مربوط . داشتھ و حدود زماني آنھا نیز ، بھ ھم نزدیك دانستھ شده است " آنوباني ني " نقش كنده 

ھ آن را بھ یكي از شاھان گوتي در حدود سده بھ گوتي ھا ، سر مجسمھ مفرغي بھ دست آمده در ھمدان است ك
از نظر انسان شناسي ، ریخت چھره این مجسمھ و تصویر كماندار . نسبت داده اند . م.ھاي پایاني ھزاره دوم ق

انسان شناس فرانسوي با " آمي .ت.ا" با تیپ كردان منطقھ زاگرس و " كسون " ھورین شیخان را 
  .اسي ھا یكسان دیده اند با ك" ژرژكنتنو" آذربایجانیان و 
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  میتاني ھا 

در قسمت غرب فالت ، از موقعیت برجستھ أي برخوردار بوده و در حدود . م.این قوم در ھزاره دوم ق
دولتي قدرتمند كھ از دریاي مدیترانھ تا كوھھاي غربي آذربایجان و زاگرس امتداد داشتھ است، . م.ق1500

  .ین النھرین را نیز بھ سرزمین خود پیوند دادند سپس ، آنان شمال ب. تشكیل مي دادند 
. بود ) در خابور امروزي ( در محل راس عین )  Vashuganni( نخست ، پایتخت آنان شھر واشوگاني 

  .میتاني ھا را آریایي دانستھ اند . در كركوك انتقال یافت )  Arrapkha( سپس بھ آرپخا 
بیشتر آنان از افراد جنگجو بودند ، از قفقاز عبور كردند و تا  "یك دستھ از اقوام ھند و اروپایي كھ ظاھرا

) بومیان آن ناحیھ كھ قومي از اصل آزیاني بودند ( این عده با ھوریان . انحناي بزرگ شط فرات پیش راندند 
عھ این دستھ ، محل سكونت خود را تا بین النھرین شمالي توس. ممزوج شدند و پادشاھي میتاني را تشكیل دادند 

بھ ) كھ در دوره ھاي شمالي زاگرس واقع بود ( دادند و آشور را محدود كردند و مساكن قوم گوتي را نیز 
ھمچنین ، مصر را متحد گردانیدند و مقتدرترین فراعنھ ، با دختران پادشاھي میتاني . قلمرو خویش افزودند

لكھ از نظر سامان دھي اوضاع اجتماعي و میتاني ھا نھ فقط از نظر قدرت سیاسي و نظامي ، ب. ازدواج كردند 
" یا " نوزي " متنھاي حقوقي بھ دست آمده از . تدوین قوانین نیز ، از موقعیت چشمگیري برخوردار بودند 

در جنوب غربي كركوك درباره قوانین مربوطھ بھ زناشویي ، بچھ دار بودن )   Urgantepe" ( یورگان تپھ 
ل ، ارث و قوانین كیفري و مجازاتھا و مذھب آنان ، اطالعات جالبي در اختیار یا نبودن ، ھبھ و واگذاري اموا

  .مي گذارد

  كاسي ھا 

پین        . م.از حدود ھزاره سوم ق اي كاس ي دری وب غرب اي جن ت در زمینھ اري ، نخس ( بھ بعد ، این مردم بھ اعتب
ھ لرس  . و بعد در دامنھ ھاي سلسلھ زاگرس ، ساكن بودنده اند) خزر  ي    مردم ناحی دگان كاس وني را بازمان تان كن

دان     . یاد شده است)  Kassi" ( كاسي" در نوشتھ ھاي عاشوري ، از آنان با نام . ھا مي دانند ا ھم ھ ی ام ھگمتان ن
ا  یش از دوران مادھ وریھا پ ار" را آش ي -ك د " كاس ي نامیدن یان م ي شھركاس ھ معن ھرھاي . ب ام ش ین ، ن ھمچن
  .بر گرفتھ از نام این قوم مي دانند قزوین و كاشان و دریاي كاسپین را

ت       تھ اس داد داش دان امت ا ھم ي از  . وسعت منطقھ حضور كاسي ھا در بخشھاي غربي فالت ، ت یان در برخ  كاس
ي       " ماد آینده"نواحي  ت كاس رو دول زو قلم توار ج ي اس سكونت گزیده و بھ احتمال قوي ، نواحي مزبور بھ وجھ

وظ      . شده است  یالد محف یش از م زاره اول پ ا ھ زیرا ، آثار نقاط مسكوني كاسیان در نواحي دور دست ماد نیز ت
ل مالح         ور قاب ھ ط اد ب ي م وب غرب دود جن ي در ح ژادي كاس ر ن ده و عنص ت    مان ھ اس ار یافت ھ أي انتش   . ظ

ان را   . درباره نژاد كاسي ھا و پیوندشان با آریاییھا، نظرات مختلفي وجود دارد  ي ، آن ایي " برخ ي  " آری و برخ
ر  اني" دیگ د " آزی ھ ان ت . گفت وده جمعی ي ( ت زاره دوم ق) كاس از ھ د ، در آغ یایي بودن ل آس ھ در اص ھ . م.ك ب

ان  توسط ھند و اروپاییان كھ حكومتي ا شرافي و نظامي با جمعیت اندك تشكیل داده مجاز شدند كھ خود را در می
د  اي دھن اكم ج ھ ح   .طبق

تھ        ود داش ایي وج د و اروپ ژاد ھن ان و ن ھمچنین ، از نام بعضي خدایان كاسي پیداست كھ ارتباط خاصي میان آن
  .است 

  اورارتوھا 

و اقوامي در غرب فالت و منطقھ أي كھ بعد مركز  نیز با نام پرآوازه حكومتھا. م.در سده ھاي آخرین ھزاره ق
عمده دولت بزرگ ماد را تشكیل دادند، برخورد مي كنیم كھ ھمھ در جریان یك رویداد مھم تاریخي دنیاي كھن 

عمده آنان . ، از دھھ آخر قرن ھفتم پیش از میالد بھ بعد ، با نام دولت و تمدن ماد بھ زندگي خود ادامھ داده اند
از این چھار گروه ، اورارتوھا از نظر تشكل . اورارتوھا ، مانایي ھا ، سكاھا و سیمري ھا : دند از عبارت بو

سیاسي و سازماندھي بھ صورت یك دولت و بھ جاي گذاردن آثار تمدني ، بھ ویژه معماري ، از دیگران 
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از طایفھ ھا در پیرامون از اتحاد تعدادي . م.این دولت در حدود سده نھم ق. شرایط ممتازتري داشتھ اند 
در زمانھاي بعد ، از یك سو تا دریاچھ وان و از سوي . سامان گرفت " توشیا " دریاچھ وان با مركزي بھ نام 

جنوب تا حوضھ ھاي رودخانھ ھاي دجلھ و بخش باالي فرات و گھ گاه بخش ھایي از آذربایجان كنوني را در 
  . برداشت 

. ھمگروه بوده است " ھوریھا " دانستھ اند كھ با زبان " آسیاني " ھاي زبان اورارتویي را از گروه زبان
اورارتوھا در كار معماري ، فلزكاري و ایجاد كانالھاي آبیاري . نام داشت " خالدي " مھمترین ایزد آنان 

 ساكنان سرزمین اورارتو در شكل بخشیدن بھ ھنر دوران ماد و سپس ھخامنشي. توانمندیھاي بسیار داشتند 
دولت اورارتو ، در آغاز دھھ آخر قرن ھفتم . ،چون دیگر اقوام ساكن فالت نقش موثري را بر عھده داشتھ اند 

  . پیش از میالد بھ اطاعت اتحادیھ مادھا در آمد 

  مانایي ھا 

اي    ده ھ ون ، در س ان كن ا آذربایج اتن ی اد آتروپ ھ م ھ در ناحی د ك اني بودن ام و نش احب ن وام ص ا از اق ایي ھ مان
ھ أي  ن خستین ھزاره اول پیش از میالد تا زماني كھ جزیي از دولت بزرگ ماد گردیدند ، از جملھ دولتھاي منطق

د       . بھ شمار مي رفتند  تھ ان ین دانس ایي را چن ھ مان ومي جامع وطي از     : ویژگیھاي ق ت ، مخل زاره نخس ارن ھ مق
ایي    –طوایف مھاجر و بومي  ازي و آری واحي ج     –قفق اي در ن ام مان ھ ن دود       ب ا ح ھ ت ھ اورمی رقي دریاچ وب ش ن

تند    كونت داش روزي س قز ام ان و س ا بوك ھ ت دود مراغ ین ح وص ب ھ خص زر ، ب ي خ وب غرب   . جن
ي از             تھ جزئ ود از گذش د و خ ھ بودن ف منطق اداي از طوای امل اتح ا ش ایي ھ ھ مان بیشتر پژوھشگران برآن اند ك

ت      آن. گوتي را تشكیل مي دادند  –سازمانھاي حكومتي لولوبي  ھ، دول اي منطق ھ ھ ر اتحادی ان با پیروزي بر دیگ
آشوریھا بھ طور بي امان ، در فرصتھاي مختلف براي حملھ و غارت ، بھ سرزمین . مانا را پایھ گذاري كردند 

ور   ھ حض د ك ي گرفتن ارت م ھ اس ي را ب ود ، جمع ري خ ي ویرانگ ورش در پ ر ی د و در ھ ي بردن ھ م ا حمل مان
ای  دان مان نعتگران و ھنرمن مار    ص ھ ش وریان ب راي آش ا ب ي گرانبھ ان ، غنیمت ان آن   ي در می

تند    . مي رفت  ي جس ره م ایي   . آنان از وجود أین اسرا در كار رونق شھرھاي آشور ، بھ ویژه نینوا بھ ان مان می
ایي     ي درگیریھ وذ سیاس ھا و اورارتوھا نیز با وجود پیوندھاي بسیار نزدیك فرھنگي ، بر سر گسترش منطقھ نف

ود دا ت وج   . ش
د     ي بودن ي واالی مانایي ھا ، ھم از نظر اقتصادي ، ھم از نظر آفرینش آثار ھنري ، صاحب توان و رشد فرھنگ

انون      .  رین ك ب و مھمت اري قل ھ اعتب ا ب رزمین مان اد ، س د م ت قدرتمن اد حكوم ان ایج ل ، در زم ین دلی ھ ھم ب
ت     ر گرف وري را در ب دن امپرات گ و تم   . فرھن

ود       ماناي پیشین " مسلما اد ب ت م ي حكوم ادي و فرھنگ ز اقتص اظ       . ، مرك اد از لح واحي م ر ن ھ از دیگ ن ناحی ای
ت      ود داش ا وج ھ ھ تزارھا و بیش ادترین كش ود و در آن ، آب ر ب ق ت ادي پررون   .اقتص

اري  . مبناي اقتصاد مانا را دامپروري و گلھ داري تشكیل مي داد  مانایي ھا در خلق آثار ھنري ، در زمینھ معم
ري وسفالگري و بھ ویژه آثار تزیین طال و آجرھاي نقش دار ، از اعتبار و ھنرواالیي برخوردار بودند و فلزكا

ت       .  ھ دس ھرت دارد ب ایي ش ام مان ھ ن تاكنون ، در سھ محل با انجام كاوشھاي باستان شناسي آثار با ارزشي كھ ب
ت  ده اس د از . آم ارت ان ل ، عب ھ مح ن س ي : ای نلو وقالیچ ھ ، حس ھ در ق. زیوی ھ زیوی وب  54لع ومتري جن كیل

كیلومتري جنوب  12كیلومتري شمال شرقي نقده و  9شرقي سقز و در شمال روستایي بھ ھمین نام ، حسنلو در 
د       ده ان ع ش ان واق ھ بوك ي در حوم ھ و قالیچ ھ اورومی ي دریاچ   . غرب

ان دادن          ر نش نلو ، از نظ ھ و حس ده در زیوی ت آم ھ دس ھور ب ده    آثار ھنري پرارزش و مش ره كنن رفتھاي خی پیش
زاره اول ق  تند    . م.فرھنگ و تمدن فالت ایران در ھ ادین ھس ي بنی ال      . داراي اھمیت د س ده چن ام ش ھاي انج كاوش

ھاي       ان ارزش ر بی ت ، از نظ وده اس اخیر در قالیچي و بھ دست آمدن بنایي كھ بھ احتمال نیایشگاه مردم منطقھ ب
ش   ھنر معماري ، از جملھ كاربرد آجرھاي نقش  اكنان بخ دار گوناگون ، حكایت از تواناییھاي آفرینش ھنري س

الت ،  . دارد . م.غربي ایران در ھزاره اول ق ان  ( در حقیقت ، این شیوه را از تمدن كھن تري در ف ھ  ) ایالمی ب
د   انده بودن كوفایي رس ھ اوج ش رده و آن را ب   . ارث ب

ز  . م.دولت مانا دردھھ نخست سده ھفتم ق ت ب ت      جزئي از دول ي رف مار م ھ ش اد ب ي    . رگ م ر یعن روه دیگ دو گ
د          ھ بودن ن و ریش ك ب ا از ی ا مادھ اني ، ب ژادي و زب ھ      . سكاھا و سیمري ھا از نظر ن ھ ب ا توج ر ب ال حاض در ح

اییم       دا نم ا ج یمري ھ ا و س . اطالعات كمي كھ در دست داریم ، غیر ممكن است بتوانیم مادي ھا را از سكایي ھ
وش      . بھ ھم بستگي داشتھ است " ن اقوام كامالزیرا فرھنگ و تمدن ای ھ نق س از مطالع فلد پ ر تس این عقیده را ھ

ان          وانیم آن را بی ي ت ان م ال اطمین ا كم ا ب روزه م برجستھ تخت جمشید اظھار كرد و از آن دفاع نموده ، ولي ام
  . كنیم 
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شكل گیري پادشاھي ماد

ت   " دیاكو " و یا " دیوك " ، " دیااكو" ا نامھاي از رھبر تشكیل دھنده اتحادیھ طایفھ ھاي مادي ، ب ده اس . یاد ش
اھكي     یس وش ك رئ ر ی ر ھ ھ ب رزمینھاي ك ھ س ا از مجموع ت ت ق یاف ھ ، توفی ردم منطق ترده م ت گس ا حمای او ب

ر    . م.ق 788حكومت مي راند ، در فاصلھ  ار دیگ ھ اعتب ا  767و ب اد      . م.ق 745ت امل م ھ ش یعي ك ھ وس در منطق
ازین          كوچك ، مركزي و ھ آغ ا دو دھ یالد ت یش از م تم پ رن ھف ھ در ق شرقي مي شد ، دولتي را پي ریزي كند ك

م ق  رن شش ردد    . م.ق ان گ د زم اھي نیرومن رین پادش   . بزرگت
ي ،         اي مختلف ھ ھ ھ گون امش ب ھ ن ین او ك مدت زماني پس از شكست دیاكو از سارگن شاه آشور ، فرزند و جانش

 672-3وفرائورتس یاد شده است ، قدرت رھبري رابھ دست گرفت ودر چون فرورتیش ، خشتریتھ ، كشتریتي 
ت   . در برابر آشوریھا بھ پا خاست . م.ق ایي در جھ حدود دو دھھ بعد ، بر اثر قدرت طلبي رھبران سكاھاي آری

ي    رن ، یعن ا   652كسب مقام رھبري اتحادیھ و منطقھ ، نزدیك یك ربع ق اماندھي     . م.ق 585ت ھ س دي ب ا توانمن ب
ترش    حك رین دوران گس ش آف ومت و جذب دولتھاي مختلف كوچك وبزرگ پرداخت كھ در واقع میتوان او را نق

مار آورد   ت          . و شكل گیري پادشاھي ماد بھ ش ھ اطاع كاییان را ب ران س ردي س ي نب رودوت، او ط ول ھ ابر ق بن
رد  الھاي ( وادار ك ل از   . ). م.ق 612و  613در حدودس ا قب اي ت ت مان ل. م.ق610دول ھ  س ار را ب طنت كیاكس

د   اد گردی ت م ي از دول ود جزئ ناخت و خ میت ش تم ق  . رس رن ھف ر ق ھ آخ از دھ ز در آغ و نی ت اورارت . م.دول
د   اد گردی ور م ي از كش ذیرفت و جزئ ار را پ ري كیاكس تره . رھب ان ھوخش م در زم ار ( ھ رزمین ) كیاكس ، س

د و ھ        دیل گردی اد ، تب زرگ م ت ب رزمینھاي دول ي از س ده      پارس بھ بخش ر عھ ارس را ب انروایي پ تره فرم وخش
ت  زرگ واگذاش وروش ب در گ ھ پ یمین . كمبوجی وح س اري ، ل ھ اعتب ھ " ب یلھ " آریارمن ھ وس ان ب ین زم در ھم

ت   –پایتخت مادھا  –ھوخشتره بھ ھگمتانھ  ات         . انتقال یاف دن موجب راھم آم م و ف دادھاي مھ ن روی ا ای ان ب ھمزم
ت   ا پیوس الت         شكل گیري دولت بزرگ ماد ، ب تقر در ف زرگ مس ك و ب اي كوچ ھ أي و دولتھ اي طایف ھ ھ ن اتحادی

ت           تن حكوم م شكس راي در ھ ان را ب تره زم د ، ھوخش وردار بودن ھ برخ ایران كھ از ھبستگیھاي فرھنگي دیرین
تناك در              تارھاي وحش ري و كش ھ ویرانگ ي ، ب ي در پ ھاي پ ا یورش رن ب د ق ي چن ھ ط متجاوز و خونریزآشور ك

ھ  . ت پرداختھ بود ، مناسب دید بخش وسیعي از فال از مدتي پیش ، میان بابل و آشور درگیریھاي صورت گرفت
د         رده بودن یش نب اري از پ ا ك ابلي ھ ي ب ا           . بود ، ول ود را ب اي خ ار نیروھ ا ، كیاكس ھ ھ امي زمین ھ تم ھ ب ا توج ب

د ا    " آراپخاي " عبوراز گردنھ ھاي زاگرس بھ ایالت  انید و بع وا ، رس االتر از نین ھر   ب خیر ش ربیس  " ز تس " ط
ت   . پیش راند و آن را بھ تصرف در آورد " آشور " از دجلھ گذشت و تا شھر مشھور  ا دول پس از آن ، بابلي ھ

ھ     م ب ا ھ ماد را در آستانھ در ھم شكستن قطعي آشور دیدند ، بر اساس توافقھاي پیشین ، بھ یاري مادھا آمدند و ب
ره   وا  " محاص د " نین اه . پرداختن ن      612اوت  در م ت خش ھ دوران حكوم رد و ب قوط ك وا س یالد ، نین یش از م پ

. ترین قدرت زمان ، پایان داده شد

دن     تھ ش ان برداش ھ           سقوط نینوا و از می راوان ھم تقبال ف ورد اس ھ م ت ك دادھایي اس ھ روی ور ، از جمل ت آش دول
ت     رار گرف د ، ق ده بودن یار از آن دی اي بس ھ ھ ھ لطم ور ك اور آن كش رزمینھاي مج اكنان س   .س

ھ   ران  "كیاكسار براي آنكھ بار دیگر آشور سربلند نكند ، بازمانده نیروھاي آشوري را كھ ب د، در   " ح ھ بودن رفت
یرو         ھم كوفت و در  ھ س ھ ، ناحی ور و از جمل ور آش امي كش مالي و تم رین ش ا    –نتیجھ سراسر بین النھ دي ی " م

وریھ  اد  –س د" م ق گردانی اد ملح ور م ھ كش   .را ب
ھ   )  Lydia( ھوخشتره بعد از پیروزي درخشان برآشور ، بھ سوي غرب راند و با دولت لیدي  ال ب مدت پنج س

دو رود          سرانجام ، بر اثر پادرمی. نبرد پرداخت  رار گردی لح برق ت ص ان دو دول ل می اه باب ر پادش ت نص اني بخ
ده        " ھالیس " قزل ایرماق با  ین ش اد تعی اھي م رز پادش رین م ي ت . بھ عنوان مرز دو كشور و بھ عبارتي ، غرب

رزمین      ر س مال ، سراس وي ش " وان " در این ھنگام مادھا از جنوب غربي با كشور بابل ھم مرز بودند و از س
ا ار ت       ی ي رف مار م ھ ش اد ب ور م ي از كش تان جزئ   .منس
ل  " ( ساسپیریان " با سرزمین " خاك ماد " یادآور شده است كھ )  104در مجلھ یكم ، بند ( ھرودوت  یعني قبای
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الم  " ماردان " و " كادوسیان " در مورد سرزمین . ھم مرز بود) ایبري و گرجي  یا گیالن و مازندران و نیز ای
اد             ، برخي از مورخا ا م ا ب تگي آنھ ھ پیوس ن ب اي كھ تھ ھ ھ در نوش الي ك د، در ح ھ ان ن با شك و تردید سخن گفت

اد  " كتزیاس " از جملھ . اشاره شده است  درباره كادوسي ھا اشاره دارد كھ آنان تا كمي بھ پایان دوران دولت م
درت     در مورد ایالم نیز باید گفت كھ سرزمین مزبور ،. ، جزیي از آن كشور بوده اند  قوط ق د از س دست كم بع

د          ده باش اد نش رزمین م ي از س ده و جزی اقي مان تقل ب ورت مس ھ ص ت ب تھ اس ي توانس ور نم   .آش
تیاك     د آس اد در عھ تره   ( دیا كونوف در بحث مربوط بھ ساتراپھاي دولت م د ھوخش ر را   ) فرزن رزمینھاي زی س

ور    اتراپھایي از كش وان س ھ عن ده ، ب ھ ش ھ گفت ر آنچ زون ب ز ، اف د   نی ي كن اد م اد ی   : م
رات     ( در نگیانا و كارمان و میكیان     - ط ھ ا خ تان ت  –شامل سیستان ، كرمان وبخشي از مكران وغرب افغانس

دھار    ) قن
ھ     - یایي  " ناحی یان آس ان و حبش وني   " پاریكانی تان كن ران بلوچس ا مك   .ی
ا  ، آره یا وسغدیانا بھ احتمال ولي گما" پارت وھیركانیھ ، مسلما - ي رود تمام یار     " ن نم ن بس ھ ظ وارزم ب ، و خ

عیف    .ض
دود  . ھرودوت بھ تسخیر این سرزمینھا توسط فرورتیش اشاره دارد  از این رو مي توان بھ ظن قوي گفت كھ ح

  .وجیحون امتداد داشتھ است " باختر " ماد از طرف مشرق تا 

فرھنگي پایھ گذاري دولت ماد  –مباني سیاسي 

ي از عوامل عمده پیدایش اتحادیھ ماد و سپس دولت و باالخره تشكیل پادشاھي ماد را مي از بعد سیاسي ، یك
ھرودوت ، اھمیت ویژه أي بھ جنبش ضد آشوري مردم . توان در تجاوزگریھاي ویرانگرانھ آشور جستجو كرد

ي ، مبارزه مادي ب ھا براي احراز آزاد:داده و گفتھ است " فرورتیش " بھ رھبري . م.ق 672ماد در حدود 
را آغاز و در این راه بھ قدري تالش و سرسختي كردند كھ سرانجام توانستندیوغ قیادت آشور را براندازند و 

  . خود را آزاد و مستقل سازند 
بسیاري از آثار تمدني منسوب بھ دولتھایي كھ مدت زماني در قالب پادشاھي ماد در كنار ھم قرار گرفتند، از 

اجتماعي كمابیش یكساني است كھ بر  –و شھرسازي آنان ، بازتاب شرایط سیاسي  جملھ آثار قلعھ سازي
براي دفاع در " شھرھا  –قلعھ " تكیھ بر جنبھ ھاي دفاعي قلعھ ھا و ایجاد . سراسر منطقھ حاكم بوده است 

ره دوم برابر مھاجمان ، از ویژگیھاي عمده و ھمسان بیشتر جایگاھھاي شناختھ شده ، دست كم از نیمھ ھزا
شكل گیري دولت مقتدر پادشاھي ماد با شركت دولتھا و اتحادیھ ھاي طوایف خود مختار . بھ بعد است . م.ق

مستقر در قلمروھاي معین ، بدون خونریزیھا و ویرانگریھاي شدید ، حكایت از آن دارد كھ بجز رھبران 
عالقھ مند بودند ، ساكنان آن سرزمینھا اتحادیھ ھا و مقامھاي سیاسي و حكومتي دولتھا كھ بھ حفظ قدرت خود 

از یك سو بھ دلیل پیوندھاي فرھنگي با یكدیگر و از سوي دیگر ، بھ منظور پایان بخشیدن بھ درگیریھاي پي 
در پي در منطقھ ، بھ وحدت با ھم تمایل داشتند و از ایجاد یك دولت ماد توانا با مشاركت خود ، استقبال مي 

ند مورد كوچك ، از زمان تشكیل دولت بزرگ ماد تا پایان دوران ھخامنشي ، دیگر چنانكھ جز در چ. كردند 
زمان ادغام پادشاھیھا و ( در آن شرایط . شاھد خیزشھاي تجزیھ طلبانھ در پادشاھي ماد و ھخامنشي نیستیم 

ند عامھ مردم بھ طور كلي از استقرار یك قدرت مركزي توانم) دولتھاي كوچك و متوسط در دولت ماد 
  . ھواداري مي كردند 

از نظر فرھنگي ، فرھنگ دوران مادي را مي توان حاصل تكوین و تكامل فرھنگي دانست كھ از گذشتھ دور 
تا . م.در بخش وسیعي از سرزمین فالت بھ نشو و نما پرداخت كھ نمودھاي آن ، دست كم از ھزاره سوم ق

وند و ھمساني میان نمودھاي یكدیگر در ارتباط بوده و بھ دلیل پی. دوران ماد ، در جاي جاي آن دیده مي شود
در جریان داد و ستدھا و گاه برخوردھا ، بر ھم تاثیر گذارده و دیدگاھھایشان بھ یكدیگر نزدیك و نزدیكتر 

  .گردیده است ، تا جایي كھ سرانجام مجموعھ آفریده ھایشان بھ صورت پیامي مشترك درآمده است 
در منطقھ غرب فالت بدین مطلب . م.مربوط بھ ریشھ نژادي ساكنان ھزاره سوم قدر برسیھاي " ژرژكنتنو"

ھزاره سوم پیش از میالد ، از ھمان اراضي سرد آسیاي مركزي ، موج دیگري از " در: اشاره دارد كھ 
  ." مھاجران بھ راه افتاد كھ آنان را آریایي یا ھند وایراني لقب داده اند 

پیش از فرارسیدن ( دستھ ھاي از جنگاوران آریایي : " اره اظھار مي دارد در ھمین ب" ریچارد فراي " 
بھ این ) گروھھاي عمده آریاھا كھ در خاور نزدیك در ھزاره دوم پیش از میالد بنیان پادشاھي مي گذاردند 

رین گویي كھ این پیشتازان آریایي در جمعیت بومي مغرب فالت و دشت بین النھ. سرزمین راه یافتھ بودند 
  .مستحیل شدند تابعدھا با فرارسیدن گروھھاي بزرگ ایرانیان ،این سرزمینھا ایراني شدند 

  .ذكر این نقل قولھا، بدان جھت است كھ ذھن را متوجھ جنبھ ھاي پیوستگي نژادي این مردم كرده باشیم 
ربوط بھ نژاد باید توجھ داشت كھ مربوط ساختن بررسي تمدن و فرھنگ ایران دوران ماد با بحث ھاي م

شناسي و زبان شناسي در پیوند با قوم ماد و دیگر اقوام منطقھ ، با توجھ بھ اختالف نظرھا و دردست نبودن 
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بنابر این، اشاره بھ این دو نظریھ ذكر شده فقط بھ . آگاھي ھاي كافي ، گام نھادن در راھي سنگالخ خواھد بود 
یاري از دیرگاه در این منطقھ وسیع در كنارھم سبب شده این علت است تا یادآور شویم كھ عوامل ھمگن بس

است تا مردم بخشھاي مختلف ، در كار آفرینش فرھنگ منطقھ خویش ، از دیدي نزدیك و ھمسان با ھمسایگان 
  .نتیجھ آنكھ مجموع این پاره فرھنگھاي منطقھ أي ، كلیتي یگانھ رامي نمایاند. خود برخوردار باشند
باستان شناسي كاوش شده در آسیاي مركزي تا بخشھاي شمال شرقي ، مركزي و غرب نگاھي بھ جایگاھھاي 

ایران كنوني ، بھ گونھ أي چشمگیر معرف پیوند فرھنگي میان عمده این جایگاھھا از ھزاره پنجم پیش از 
در " قبادتخت " در جایگاھھایي چون . م.یافتھ ھا و بررسیھاي مربوط بھ ھزاره اول ق. میالد بھ بعد مي باشند

ساحل راست آمودریا ، حصار ، سیلك ، خوروین ، كالردشت و املش ، ناحیھ لرستان ، گودین تپھ ، نوشیجان 
بھ گونھ أي روشن و گویا معرف آن است كھ فرھنگ معروف بھ تمدن … ، حسنلو ، زیویھ، سقز، قالیچي ، و

با شباھتھا و  –فاصلھ زیاد از ھم  باوجود –در تمامي این جایگاھھا . م.مادي ، از آغاز ھزاره اول ق
در بحث شكل گیري " گیرشمن . " ھمسانیھاي بسیار، شكل گرفتھ و روند تكامل ارزشمندي را پیموده است 

ھنرسیلك و بعد از آن ، ھنر خوروین و حسنلو و املش و لرستان " تمدن مادي ، این چنین اظھار نظر مي كند 
وي ھمچنین درباره گنجینھ جیحون كھ در ساحل آمودریا بھ دست " .  جزه الینفك این فرھنگ و تمدن جدیدند

در اینجا ، ھنر مادي موضوع اصلي نقوش مجالس است و نفوذ ھنرھاي : " آمده است، چنین مي نویسد 
  ".مختلف ، روي آن پیوند شده است 

ویژگیھاي دولت و تمدن ماد 

گ ماد دوراني طوالني نپایید و جاي خود رابھ از نظر نام و عنوان ، این درست است كھ شاھنشاھي بزر
شاھنشاھي ھخامنشي سپرده ، ولي نكتھ بسیار مھم آنكھ شاھنشاھي ھخامنشي چیزي جزه تداوم دولت و تمدن 

ھمان اقوام و ھمان مردم ، روندي راكھ برگزیده بودند با پویایي و رشد بیشتر تداوم بخشیدند و در . مادي نبود 
  .، آن را تا پایھ بزرگترین شاھنشاھي شناختھ شده جھان ، اعتبار بخشیدند پھنھ أي بسیار وسیع

عمده ترین ویژگي دولت ماد را مي توان در توفیق ساماندھي و ایجاد دولتي بزرگ از مجموعھ دولتھا و 
آن اتحادیھ ھاي طایفھ أي مستقلي دانست كھ با وجود ھمسانیھا و نزدیكیھا و پیوندھاي چشمگیر فرھنگي ، تا 

وجود جنگ قدرت میان دولتھاي مزبور ، ھیچ . سازماني نیافتھ بودند  –زمان در یك واحد با ھم پیوند سیاسي 
ھاي مختلف شناختھ نشده و از تمامي آنھا ، بھ عنوان دولتھاي كھ ھر " ملت  –دولت " گاه بھ عنوان درگیري 

بنابر این ، پایھ گذاري دولت . یاد شده است  یك بخشي از سرزمین ایران بزرگ و مردم آن را در بر داشتھ اند
رویدادي كھ موجب گردید تا .بزرگ ماد را باید بھ عنوان مھمترین رویداد در تاریخ ایران بھ شمارآورد 

اقوام مختلف ساكن فالت ایران با مشتركات و پیوندھاي فرھنگي ، " وحدت ملي " نخستین دولت بر پایھ 
شرایطي بود كھ دولت ماد امكان آن را یافت تا در كار ایجاد سازماني گسترده و  بر اساس چنان. استقرار یابد 

نظامي توفیق یابد و با الھام از ساختار  –اقتصادي  –دقیق و متكي بر نھادھاي قدرتمند در زمینھ ھاي سیاسي 
ظیم روابط كل جامعھ و باورھاي مردم ، اصول و قوانین بسیاري براي ایجاد نظم و استقرار عدالت و تن

آنچھ دولت ماد پایھ گذارد ، در سده ھاي مختلف پس از آن نیز . اجتماعي در ابعاد مختلف ، پایھ ریزي كند 
دیاكونوف با توجھ بھ كتیبھ داریوش اول در بیستون ، نشان مي دھد كھ نھ . ھمچنان مورد قبول و پا بر جاماند

عمده ترین . تحت نفوذ شدید نظامات مادي ھا بوده است  تنھا سازمان دولتي ، بلكھ سازمان اجتماعي پارس نیز
فرھنگ و تمدني توانا و پویا و . ویژگي دوران ماد را مي توان بھ چگونگي فرھنگ و تمدن آن مربوط دانست 

فرھنگ و تمدني منسجم . با ھویت كھ تبلور سیر فرھنگي چند ھزار سالھ فالت را ، مي توان در آن شاھد بود 
پیش از  –ر عین در برگفتن تمامي پاره فرھنگھاي منسوب بھ دولتھاي مختلف مستقر در فالت و توانا كھ د

و توانست تا پایان دوران ھخامنشي ، . در مجموعھ بیان كننده ساختار پیكري یگانھ بود –استقرار پادشاھي ماد 
  . بھ سیر خود ادامھ دھد 

pymansetareh@yahoo.com



  
  

، ) م .ق 550حدود ( معروف بنیاد گردید با طلوع دولت ھخانشي كھ بھ وسیلھ كوروش پارسي از خاندان 
ھمچنین ، این دولت منشاء و مركز یك تمدن . ایران در صحنھ تاریخ جھاني نقش فعال و تعیین كننده أي یافت 

  . و فرھنگ ممتاز آسیایي و جھاني دنیاي باستان شناختھ شد
و سر كرده سلحشور و )  انزان ، در حدود شوش نواحي ایالم جنوبي( كوروش ، پادشاه سرزمین انشان 

كھ قلمرو او و پدرانش در آن ایام تابع حكومت پادشاھان خاندان دیااكو ) پارس ( محبوب طوایف پارسھ 
 549( را گرفت ) اكباتان ، ھمدان ( محسوب مي شد ، با شورش بر ضد آستیاگ و پیروزي بر او ، ھگمتانھ 

برد و سرانجام بھ " انشان " ق روایت یك كتیبھ بابلي ، بھ وي ، خزاین و ذخایر تختگاه ماد را ھم وف. ) . م.ق
. فرمانروایي طوایف ماد در ایران خاتمھ داد 

و ماد كھ بالفاصلھ بعد از سقوط ھمدان تحت تسلط او در آمد ، در نزد پادشاھان عصر غلبھ سریع او بر قلمر
كوروش براي مقابلھ با اتحادیھ أي كھ با شركت لیدیھ ، بابل و مصر بر ضد او در . موجب دلنگراني شد 

  .حال شكل گرفتن بود ، خود را ناچار بھ درگیري با آنھا یافت 
بي نظیر كھ بعدھا فقط فتوحات اسكندر خاطره آنھا را تجدید كرد، بھ  پس از آن ، بالفاصلھ با سرعتي

در . جلوگیري از ھجوم كرزوس پادشاه لیدیھ ، كھ با عجلھ عازم تجاوز بھ مرزھاي ایران بود ، پرداخت 
. ). م.ق546( پایتخت او بھ دست كوروش افتاد ) اسپرده ، سارد ( جنگ ، كرزوس مغلوب شد و ساردیس 

" اما ، قبل از درگیري با بابل و ظاھرا. ) م.ق 549( ي ، آسیاي صغیر را ھم برقلمرو وي افزود این پیروز
براي آنكھ ھنگام لشكر كشي بھ بین النھرین مانند آنچھ براي ھووخ شتره ، پادشاه ماد ، در ھنگام عزیمتش بھ 

بھ بسط قدرت و تامین حدود جنگ با آشور پیش آمد، دچار حملھ سكاھا نشود ، چندي در نواحي شرقي فالت 
 538( بدون جنگ آن را فتح كرد " باالخره ، با عبور از دجلھ حملھ بھ بابل را آغاز كرد و تقریبا. پرداخت 

بود نیز ،   -پادشاه بابل  -با فتح بابل ، سرزمینھاي آشور و سوریھ و فلسطین ھم كھ جزو قلمرونبونید. ) م.ق
گیریھایي كھ در نواحي شرقي كشور در حوالي گرگان و اراضي بین اما، در . بھ تصرف كوروش در آمد 

، او را از اقدام . ) م.ق 529( بھ مرگ او منجر شد "دریاچھ خزر و دریاچھ آرال براي او پیش آمدو ظاھرا
  .بھ لشكر كشي بھ مصر ، كھ در گذشتھ با لیدیھ و بابل برضد وي ھم پیمان شده بودند ، مانع گشت 

در شمال ) سیرنائیك ( وبدین گونھ ، مصر و قورنا . ) م.ق 525( پسرش ، كمبوجیھ این مھم را انجام داد 
د و شاھنشاھي پارسي ھا بھ وسعت فوق العاده اي كھ در تمام دنیاي آفریقا ھم جزو قلمرو ھخامنشي ھا در آم

 521( كھ بعد از مدت كوتاھي ) معروف بھ كبیر ( باالخره ، داریوش اول . باستان بي سابقھ بود، رسید 
با ایجاد امنیت ، احداث شبكھ ھاي ارتباطي ، وضع قوانین و تنظیم ترتیبات مربوط بھ مالیات عادالنھ . ) م.ق
معھذا ، لشكر . بھ این دولت كھ در واقع میراث كوروش بود ، تمركز و تحرك واستحكامي قابل دوام بخشید  ،

pymansetareh@yahoo.com



كشیھایي كھ داریوش در مرزھاي غربي و شمال شاھنشاھي كرد وبیشتر ناظر بھ تامین وحدت و تمامیت آن 
حل آن از طریق نظامي ، براي  كھ. ) م.ق 499( بود ، در آسیاي صغیر و یونان با مقاومتھایي مواجھ گردید 

  . ) .م.ق 490( وي ممكن نگشت 
كھ . ) م.ق 480( در رفع این مقاومتھا . ) م.ق 486( پسرش ، خشایارشا ھم كھ بعد از او بھ سلطنت رسید 

حتي بعد از . از عدم تفاھم بین حیات یوناني و اصول حكومت شرقي ناشي مي شد ، توفیقي حاصل نكرد 
  .این سوءتفاھم بین ایران با شھرھاي یونان مدتھا ادامھ یافت . ھم . ) م.ق 465( خشایارشا 

( و اردشیر دوم . ) م.ق 423 – 404( معھذا ، جانشینان دیگر داریوش و از جملھ كساني چون داریوش دوم 
ھ و كھ ھیچ یك ذره أي از لیاقت و كارداني او را ھم نداشتند ، در حل سیاسي این مسال. ) م.ق 404 – 358

حتي شورش مصر بر ضد ساتراپ . حفظ سیادت ایران در نواحي شرقي و مدیترانھ ، دچار مشكلي نشدند 
، كھ یك چند آن سرزمین را از ایران جدا كرد ، و واقعھ بازگشت ده ھزار چریك ) م .ق 415( ایراني خود 

، تمامیت شاھنشاھي ایران را كھ نشانھ ضعف نظامي ایران در آن ایام بود . ) م.ق 401( یوناني از ایران 
بھ ھمین دلیل ، نظامات داریوش بزرگ و تدابیر سیاسي بعضي ساتراپھاي ایراني كھ . متزلزل نكرد 

  مشاوران پادشاھان بودند ، ھمچنان حافظ وحدت و تمامیت قلمرو ھخامنشي باقي ماند

این قلمرو وسیع كھ از حدود جیحون و سند تا مصر و دریاي اژه را در بر مي گرفت ، در عھد داریوش .
( ان بود كھ در ھر است) كتیبھ ھا ( یا بیشتر ) ھرودوت ( شامل تقسیمات اداري منظمي بالغ بر بیست استان 

بھ عنوان والي عھده دار امور كشوري ) شھربان = خشتروپان = خشترپ ( یك ساتراپ ) شھر = خشتره 
با آنكھ این والي بر تمام امور مربوط بھ استان نظارت فایق داشت ، فرمانده پادگان استان و نگھبان . بود 

بالنسبھ نا محدود ، ھمواره تحت بھ این ترتیب ، ساتراپ با وجود اقتدار . ارگ آن تحت حكم وي نبودند 
حكم و اراده . نظارت پادشاه قرار داشت و فكر یا غیگري براي او ، چندان قابل اجرا بھ نظر نمي رسد 

  .پادشاه ھم در سراسر این استانھا قانون محسوب مي شد و مطاع بود 
ضابطھ تبعیت از حكم پادشاه ، بھ  اقوام تابع ھم با آنكھ در ادیان و عقاید و رسوم خود محدودیتي نداشتند ، در

نمونھ این تعھد ، از ھمكاري آنان در كار بناي كاخ داریوش . حفظ وحدت و تمامیت شاھنشاھي متعھد بودند 
لوحھ ھاي گلي بازمانده از آن پادشاه ، نقش صنعتگران این اقوام و مصالح سرزمینھاي . در شوش پیداست 

  . آورد  آنان را در ایجاد این كاخ بھ یاد مي
نام سرزمینھاي تابع ، در كتیبھ أي متعلق بھ مقبره داریوش كھ در نقش رستم مي باشد ، بھ تفصیل این گونھ 

، باختر ، سغد ، خوارزم، ) ھرات ( ، ھري ب و ) پارت ( پرثوه ) خوزستان ( ماد ، خووج : آمده است 
، ) كابل ، پیشاور ( ، گنداره ) پنجاب ( گوش ، ثتھ ) رخج ، افغانستان جنوبي تاقندھار ( زرنگ ، آراخوزیا 

سكاھاي تیز خود ، ماوراي ( ، سگاتیگره خود ) سكاھاي ماوراي جیحون ( ، سكاھوم وركھ ) سند ( ھندوش 
كاپادوكیھ ،بخش ( ، كتھ پھ توك ) ارمن ( ، ارمینھ ) مصر ( ، بابل ، آشور ، عربستان ، مودرایھ ) سیحون 

ایونیا ، یونانیان آسیاي ( ، یئونھ ) سارد ، لیدیھ در مغرب آسیاي صغیر ( رد ، سپ) شرقي آسیاي صغیر 
( ، یئونھ تك برا ) مقدونیھ ( ، سكودر ) كریمھ ، دانوب : سكاھاي آن سوي دریا ( ، سكایھ تردریا )صغیر 

ابلس غرب ، طر( ، مكیھ ) كوش ، حبشھ ( ، كوشیا ) سومالي ( ، پوتیھ ) تراكیھ ، تراس : یونانیان سپردار
  ) .كارتاژ ، قرطاجنھ یا كاریھ در آسیاي صغیر ( ، كرخا ) برقھ 

سرزمینھاي ھم بود كھ ساتراپ جداگانھ نداشت و بھ وسیلھ ساتراپ استان مجاور " در بین این نامھا ، ظاھرا
شورھاي لوحھ أي نیز در شوش بھ دست آمده است كھ بھ داریوش تعلق دارد و نام ك. یا نزدیك اداره مي شد 

فھرست دیگري  . ھمانند آنچھ در كتیبھ نقش رستم او آمده است یاد میكند" تقریبا –با اندك تفاوت  –تابع را 
نقل مي كند كھ بعضي اطالعات جالب توجھ را كھ درباره مقدار )  89 – 98:  3تواریخ ( را ھرودوت 

ات معلومات مندرج در كتیبھ ھا را نیز البتھ ، این اطالع. وترتیب مالیات این نواحي ، بھ دست  مي دھد 
گھ گاه در تقسیمات اداري كشور مي باید پیش " ھمچنین ، تجدید نظرھایي را ھم كھ ظاھرا. تكمیل مي كند 

  . آمده باشد ، ارائھ مي دھد 
در یك كتیبھ مربوط بھ تخت جمشید نیز كھ بھ نظر مي رسد متعلق بھ مقبره یكي از پادشاھان ھخامنشي و بھ 

: باشد ، فھرست اقوام تابع شاھنشاھي ، این گونھ آمده است . ) م.ق 358حدود ( حتمال قوي اردشیر دوم ا
پارسي ، مادي ، خوزي ، پارتي ، ھروي ، باختري ، سغدي ، خوارزمي ، اھل زرنگ ، اھل رخج ، ثتھ 

ي ، آشوري ، عرب، ،سكایي ھومھ ورك ، سكایي تیز خود ، بابل) اھل سند ( گوشي ، گندھاري ، ھندي ، 
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اینكھ نام اقوام تابع در این ایام كھ . مصري ، ارمني ، اھل كاپادوكیھ ، اھل سارد ، پوتي ، كوشي ، كرخایي 
فاصلھ دارد، با . ) م.ق(  330فقط بیست و ھشت سال با كشتھ شدن داریوش سوم و انقراض ھخامنشي ھا 

تفاوتي ندارد ، " زمینھاي تابع وي آمده است ، تقریباآنچھ در كتیبھ مقبره داریوش در نقش رستم درباره سر
. نشان مي دھد كھ ھخامنشي ھا تا پایان دوران فرمانروایي وحدت و تمامیت قلمرو خود را حفظ كرده اند 

چند سالي قبل از . ) م.ق 338( حتي ، قراین حاكي از آن است كھ در پایان عھد اردشیر سوم 
نشي بھ مراتب قوي تر ، منسجم تر و منظم تر از پایان عھد خشایارشا سقوطشاھنشاھي پارس ، دولت ھخام

  .بوده است 
تا اندازه  –غیر از مھارت جنگي فاتح مقدوني  –از اسكندر ھم . ) م.ق 336 – 330( شكست داریوش سوم 

زیادي باید بھ سبب فقدان روحیھ جنگي و قدرت نظامي داریوش و بھ خصوص عدم استفاده او از تمام 
  .كانات و فرصتھاي مغتنم بوده باشد ام

بھ  –فرمانروایي آنان در قلمرو شاھنشاھي . مدت دوام شاھنشاھي ھخامنشي ، دویست و سي سال بود
موجب توسعھ فالحت ، تامین تجارت و حتي تشویق تحقیقات علمي و جغرافیایي  –خصوص در اوایل عھد 

خصوص در عھد كساني مانند كوروش و داریوش  مباني اخالقي این شاھنشاھي نیز بھ. نیز بوده است 
بزرگ متضمن احترام بھ عقاید اقوام  تابع و حمایت از ضعفا در مقابل اقویا بوده است ، از لحاظ تاریخي 

بیانیھ معروف كوروش در ھنگام فتح بابل را ، محققان یك نمونھ ازمباني حقوق بشر در . جالب توجھ است 
  .عھد باستان تلقي كرده اند 

  
  

  

بعد از مرگ اسكندر كھ تمام آن مدت و حتي چند سالي بعد از آن ھم جنگھاي جانشیني او بین یازده سال 
سردارانش در منازعات طوالني گذشت ، استان بابل بھ وسیلھ یك سردار مقدوني او بھ نام سلوكوس كھ 

او . ) . م.ق312( پدر اسكندر محسوب مي شد، افتاد ) فیلیپ ( پدرش انتیوكوس ھم از سرداران فیلیپوس 
را ھم بر ) بھ استثناي آذربایجان ( و سرزمین ماد ) خوزستان و بخشي از لرستان امروز ( سپس استان ایالم 

" ( دولت سلوكي " بدین گونھ ، دولت پادشاھي مستقلي بھ وجود آورد كھ بھ نام خود او . قلمرو خویش افزود 
  ) .تاریخ سلوكي . ( دولت ، مبداء تاریخ گشت  خوانده شد و آغاز سلطنت او بعدھا براي این) سلوكیان 

، سوریھ و بخش . ) م.ق 301( چند سال بعد ، بھ دنبال پیروزیي كھ در جنگ بزرگ ایپسوس بھ دست آورد 
قلمرو آسیایي او در آن ھنگام ، تمام بخش . عمده آسیاي صغیر را ھم بر قلمرو وسیع آسیایي خود افزود 

تا كرانھ ھاي سیحون را در " امل مي شد و از سواحل شرقي مدیترانھ تقریباآسیایي متصرفات اسكندر را ش
اما چون این امپراتوري كھ در آسیا در واقع جانشین شاھنشاھي ھخامنشي محسوب مي شد ، . بر مي گرفت 

ھمین . بر خالف آن دولت در این نواحي ھیچ پایگاه قومي نداشت و بھ كلي یك دولت اجنبي بھ شمار مي آمد 
وسعت  فوق العاده قلمرو و اشتمالش بر اقوام و سرزمینھاي متنوع ، ادامھ سلطھ و حفظ وحدت و تمامیت آن 

از این رو ، سلوكوس و پسرش انتیوكوس كھ از اواخر عمر پدر شریك او بود ،با اقدام . را دشوار مي كرد 
ت  یوناني مآب كردن آسیا را كھ مقدوني در داخل آسیا ، سیاس –بھ ایجاد شھرھا و مھاجرنشینھاي یوناني 

از این رو، در مدت فروانروایي سلوكوس اول و . اسكندر براي اداره آسیا طرح كرده بود ، دنبال كردند 
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انتیوكوس اول غیر از بیست و پنج شھر یوناني كھ بھ وسیلھ اسكندر در آسیا بھ وجود آمد، تعداد زیادي 
این شھرھا كھ خود بالغ بر شصت شھر بودند ، از مرزھاي . شھرھاي یوناني نشین جدید نیز احداث گشت 

" سلوكیھ " بھ نام سلوكوس و انتیوكوس ، " غربي آسیاي صغیر تا كناره سیحون و سند احداث گشتند كھ غالبا
" آپامئا " و ) الذقیھ " ( الئودیكیا" خوانده مي شدند ، یا بھ نام مادر و زن سلوكوس ، بھ ترتیب " انطاكیھ " و
ھمچنین در كرانھ غربي دجلھ كھ . در راس این شھرھا ، مي توان از سلوكیھ نام برد . نام گرفتند ) افامیھ  (

كھ )  Orontos( تختگاه والیات شرقي سلوكیان محسوب مي شد و انطاكیھ در سوریھ در ساحل نھرالعصي 
پانزده انطاكیھ دیگر ، چھار شھرھاي دیگر ، شامل . تختگاه دولت سوریھ خاندان سلوكي بھ شمار مي آمد 

سلوكیھ ، ھشت الئودیكیھ و دواپامئا مي شد كھ تعداد كثیري از آنھا در داخل فالت ایران از ماد و پارس تا 
شھرھاي دیگر ھم كھ در آنھا مھاجران مقدوني و یوناني ساكن . و سیستان واقع بودند ) خراسان ( پارت 

خوانده شد و آنچھ امروز نھاوند " اوروپوش ) " رگ ( ، سرزمین ري از جملھ . شدند، نامھاي یوناني یافتند 
درپارس ، مرووسیستان نیز ، شھرھایي بھ نام . خوانده شد" الئودیكیھ " نام دارد ، در آن ایام بھ عنوان 

د  و حتي) ھریوه ( انطاكیھ بھ وجود آمد ، در ایالم ھم الاقل سھ شھر بھ نام اسكندریھ خوانده شد ، در ھرات 
ھمچنین بھ مھاجران یوناني و مقدوني كھ بھ این شھرھا . سرزمین سغد نیز ، شھرھاي بھ ھمین نام پا گرفت 

جلب مي شدند ، قطعھ زمیني براي سكونت و كشت و كار داده مي شد و در مقابل ، خدمات نظامي بر آنان 
ذخیره در نقاط سوق الجیشي براي  احداث این شھرھا ، ناظر بھ ایجاد پادگانھاي نظامي و. الزامي مي گشت 

  ھمچنین ، دفع ھر گونھ توطئھ وشورش بیگانھ را نیز تسھیل . مقابلھ با شورشھاي محلي وضد سلوكي بود 
با آنكھ این شھرھا بھ وسیلھ شوراھا و سازمانھاي یوناني و موافق آداب و ترتیبات معمول در یونان . مي كرد 

اده پادشاه در اكثر آنھا بر سایر موازین حاكم بود و حكام و شوراھا در ار" و مقدونیھ اداره مي شد، غالبا
الاقل در دوران اعتالي آن كھ بعد از ( از لحاظ اداري ،قلمرو سلوكي ، . عمل ، ھمواره نقش انفعالي داشتند 

حوزه شامل حدود ھفتاد و دو حوزه حكمراني بود كھ ھر چند ) سھ چھار نسل از اخالف سلوكوس پایان یافت 
را تشكیل مي داد، اما با وجود استقالل محلي ساتراپھا، حكم پادشاه سلوكي بر ) ساتراپي ( آن ، یك استان 

پادشاه بر اعمال حكام تابع نظارت و اشراف داشت و براي اعمال این نظارت ، . سراسر قلمرو وي نافذ بود 
معھذا ، با . كشور در حال حركت بوددربار او گاه بھ صورت یك اردوي متحرك نظامي در نواحي مختلف 

درگیریھایي كھ سھ چھار تن جانشینان بالفاصلھ بعد از سلوكوس در سوریھ و آسیاي صغیر پیدا كردند ، 
ھمچنین ، با عكس العملھاي ضد . كاستي گرفت " نظارت منظم و بالواسطھ آنان بر والیات شرقي ، تدریجا

ظاھر شد و یك بار ھم یك شاھزاده سلوكي در این وقایع بھ اجنبي كھ حتي از عھد سلوكوس اول در ماد 
  .ھمدستي با مخالفان متھم گشت ، سلطھ آنان در والیات ایراني بھ طور محسوسي روبھ زوال رفت 

  
در پي .) . م.ق 250( سرانجام ، یونانیھا باختر در مقابل دولت مقدوني سلوكي داعیھ استقالل و انفصال یافت 

و گرگان ھم تحت رھبري خاندان ارشك از سركردگان عشایر ایراني آن نواحي ، سر از  آن ، والیات پارت
در سوریھ دچار كشمكشھاي محلي و حتي " سلوكیان كھ غالبا. ). م.ق247حدود ( ربقھ انقیاد قوم برتافت 

این دولت حتي ، در مقابل بسط . خانگي بودند ، موفق بھ الحاق مجدد این نواحي بھ قلمرو خویش نگردیدند 
از آن پس،  قلمرو آنان .) . م.ق 140( جدید  ایراني ، والیات ماد و پارس و ایالم و بابل را ھم از دست دادند 

اما ، در آنجا نیز با توسعھ طلبي روم مواجھ شدند كھ استغراق آنان در جنگھاي خانگي . منحصر بھ سوریھ شد
بدین گونھ ، امپراتوري . روم را براي آنان باقي نگذاشت  و دسیسھ و فساد و عیاشي ، امكان مقاومت در مطالع

  . ) .م.ق 64( محدود و در حال انحطاط سلوكي بعد از نزدیك دویست پنجاه سال فرمانروایي انقراض یافت 
او پس از پیروزي ) . سلوكیھ ( اولین تختگاه خود را در بابل ساخت ) نیكاتور (سلوكس اول ، معروف بھ فاتح 

، انطاكیھ را در كنار نھرالعاصي تختگاه دائمي خود قرار داد و اخالف او نیز بعد از آنكھ سلوكیھ بر سوریھ 
بابل ھم رانده شدند ، امپراتوري سلوكي را در عمل بھ دولت سوریھ أي مبدل كردند كھ آن نیز طعمھ روم 

 281( بود ، كشتھ شد سلوكوس اول بعد از سي ودو سال سلطنت در موقعي كھ عازم تسخیر مقدونیھ .گشت 
،وقتي بھ جاي . ) م.ق 293( پسرش، انتیوكوس اول كھ از اواخر عمر پدربا وي در سلطنت شریك شد . ). م.ق

اما ، با . ) . م.ق 261( و آسیاي صغیر صرف نظر كرد .) م.ق 278( او نشست ، از دعاوي پدر بر مقدونیھ 
( و عنوان منجي . ) م.ق 273( مرو خویش ایستاد قدرت در مقابل ھجوم طوایف وحشي بر نواحي مرزي قل

در واقع ، قسمت عمده این طرح . نقش او در ایجاد شھرھاي یوناني ، قابل مالحظھ بود . یافت )  soterسوتر 
پسر وي ،انتیوكس دوم كھ بعد از او بھ سلطنت رسید ، ھر چند بخشي از آنچھ را . بھ وسیلھ او بھ انجام رسید 

اما بھ اعاده قدرت در قلمرو میراث یافتھ موفق .) م.ق 251( از دست داده بود اعاده كرد ، " كھ پدرش عمدا
او حتي با ازدواج و طالق یك شاھد خت مصري ، اواخر ایام فرمانروایي خود را نیز قرین اغتشاش . نشد 

  .ساخت 
دولت " الف تدریجاعوامل تجزیھ و اخت. ) م.ق 246-225( با سلطنت پسر و جانشین او ، سلوكوس دوم 
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وي ، نھ قادر بھ دفع طغیان باختر و پارت شد و نھ در . سلوكي را با دشواریھاي جدي مواجھ ساخت 
) سلوكوس سوم ( سلطنت پسر و جانشین او . كشمكشھایي كھ با مصر یافت ، حیثیت دولت خود را تامین كرد 

معروف . ) م.ق 223 – 187( نتیوكوس سوم برادرش ، ا. بھ طول انجامید .) م.ق 225 – 223( فقط دو سال 
اما ، در حملھ أي كھ . در لشكر كشي بھ شرق ، باختر و پارت اشكانیان را بھ اظھار انقیاد واداشت " كبیر " بھ 

پسرش سلوكوس . و دچاروھن و سستي گردید . ) م.ق188( بھ خاك یونان كرد ، با قدرت روم برخورد كرد 
خوانده شد، سیاست پدر را در )  Philopater( و فیلوپاتر . ) م.ق 187( نت رسید چھارم كھ بعد از او بھ سلط

ھمچنین ، با مصر و مقدونیھ نیز ھراز ھرگونھ در گیري ، . رعایت حسن ھمجواري با روم مراعات كرد 
و علت . ) م.ق 175( نام كشتھ شد )  Heliodorus( او بھ دست وزیر خود ھلیودوروس . خوداري ورزید

خشونت وي در فلسطین با . انتیوكوس چھارم كھ بعد از سلطنت  یافت ، برادر اوبود . ش نیز مجھول ماند قتل
كوششي ھم كھ در مصر براي تسخیر آن سرزمین كرد ، با دخالت روم نا موفق ماند . مقاومت یھود مواجھ شد

اما ، .شكري ھم بھ شرق كشید مي خواند ، ل" غائلھ پارت " انتیوكوس چھارم ، جھت رفع آنچھ او آن را . 
سلطنت پسرش ، انتیوكوس پنجم ، مدت . ) . م.ق 163( توفیقي نیافت و جانش را نیز بر سر این كار نھاد 

بھ ) پسر سلوكوس چھارم ( وي یك سال بعد از جلوس در انطاكیھ بھ وسیلھ دیمتریوس . زیادي طول نكشید 
در  –نوان گروگان در روم زیستھ بود ، در بازگشت بھ سوریھ دیمتریوس كھ چند بھ ع. ) م.ق 162( قتل رسید 

شورش . نامید )   Soter –سوتر ( تا حدودي بھ اعاده نظم توفیق یافت و خود را منجي  –دنبال غلبھ بر مدعي 
اما .) م.ق161( یھود را ھم كھ از چند سالي پیش از وي در فلسطین موجب اغتشاش شده بود سركوب كرد 

سرانجام ، در جنگ با یك مدعي . ر این كار یافت وحشت و سوءظن ھمسایگان را تحریك كرد توفیقي كھ د
كھ ھمسایگانش ، از جملھ مصر او را ضد وي تحریك كرده بودند )    A.Balas( موسوم بھ الكساندرباالس

رث انتیوكوس كھ خود را پسر و وا. ) م.ق 150- 145( فرمانروایي الكساندرباالس . ) . م.ق 150( كشتھ شد 
چھارم مي خواند، سرآغاز یك نزاع بدفرجام خانگي در خاندان سلوكي بود كھ ضعف و انحطاط قطعي قدرت 

توسعھ قدرت اشكانیان در جانب غرب ، ھر روز بیش ازپیش سلوكیان را بھ سوي . آن خاندان را در پي داشت 
ھم كھ براي دفع غائلھ پارت بھ آنجا  تالش ناموفق دیمتریوس دوم. سوریھ بھ عقب نشیني وادار مي كرد 

با آنكھ برادر و جانشین او، انتیو كوس ھفتم . ) . م.ق 141( لشكركشي كرد ، بھ شكست و اسارت او انجامید 
( در مدت اسارت او توفیق قابل مالحظھ أي در غلبھ بر دشواریھا یافت ، اما شكست او در جنگ با اشكانیان 

از آن پس ، قلمرو سلوكیان منحصربھ . سلوكیھا در والیات شرقي خاتمھ داد  سرانجام بھ قدرت. ) م.ق 129
در جنگھاي خانگي و در . ) م.ق 64( سوریھ گشت و در آنجا نیز سلطنت آنان تا انقراض نھایي بھ دست روم 

  . كشمكشھاي بي سرانجام گذشت 
( ن بیش از شصت و پنج سال مدت سلطنت آنان ، ایرا. ) م.ق 321 – 64( از دویست و چھل و ھشت سال 

  .بھ تمامي در تخت فرمان آنان باقي ماند . ) م.ق 247-312

  

در سراسر ایران طوالني نشد ) با وجود خشونت نظامي سلوكیان ( سلطھ جانشینان اسكندر بر قلمروھخامنشي 
 –حتي ، در ھمان دوران اقتدار نظامي سلوكیان . و فترت حاكمیت در ایران ، شصت و پنج سالي بیش نكشید 

بھ رھبري سر كرده خویش بھ نام ) باختر ،بلخ ( الھایي كھ مھاجران یوناني در استان باكتریا مقارن با س
نیز دولت ایراني ) پارتیا، پرثوه ( در استان پارت  –. ) م.ق 250حدود . ( دیودوتس ، اعالم استقالل كردند 

بعدھا بھ دنبال طرد . نامیده شد )اشكان ، اشكانیان( مستقلي بھ وجود آمد كھ بھ نام موسس آن دولت ، ارشكان 
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سلوكیان از ایران ، این دولت بھ شاھنشاھي بزرگي تبدیل شد كھ در توالي شاھنشاھیھاي بزرگ شرق ، ششمین 
این دولت طي چندین قرن فرمانروایي ، از بسیاري جھات . شاھنشاھي بزرگ دنیاي باستان محسوب شد 

  . ھماورد و رقیب و حریف روم بود 

از طوایف وابستھ بھ ) اپرني ( ارشك اول موسس این دولت كھ بر وفق روایات ، سركرده طایفھ آریایي پرني 
. حدود دو سال بعد از اعالم استقالل كشتھ شد –بنابر مشھور  –بود  اتحادیھ داھھ از عشایر سكایي حدود باختر

) . ارشك دوم ( بھ احترام نام او ارشك خواند " برادر وي تیردات ، كھ جانشین او گردید خود را ظاھرا
 بدین گونھ ،. پادشاھان بعد از وي ھم از ھمین بابت ، نام ارشك را بھ عنوان نوعي لقب بر نام خود افزودند 

  ) .اشكانیان ( خوانده شدند " ارشكان " سلسلھ جانشینان ارشك بھ نام 

مروز دیگر تردیدي در تاریخي بودن آنان كھ ا( ھر چند دولت اشكاني بھ وسیلھ ارشك اول و برادرش تیردات 
و تحكیم ) ششمین اشك( اول ، ) مھرداد ( پایھ گذاري شد ، اما تاسیس واقعي آن بھ وسیلھ میتره دات ) نیست 

، مقارن این احوال كھ چندي بعد منجر بھ " ظاھرا. انجام شد) نھمین اشك ( نھایي آن بھ وسیلھ مھرداد دوم ، 
) ھخامنشیھا ( ایران شد ، پادشاھان این سلسھ خود را وارث ملك پادشاھان قدیم پارس طرد قطعي سلوكیان از 

نسبت خود را ھم بھ ھخامنشیھا رساندند ، البتھ با . نقل شده است ) آریان ( چنانكھ از یك مورخ یوناني . خواندند
نھ تنھا نظام . اوت داشت اما ، شاھنشاھي پارت با شاھنشاھي ھخامنشي بھ كلي تف. انتساب بھ ارتخشیر دوم 

حكومت آن ھرگز استواري و انسجام آن دولت را دارا نبود، بلكھ وسعت آن ھم حتي بدون مصر كھ از زمان 
  .اسكندر بھ كلي از ایران جدا شد، بھ پاي وسعت شاھنشاھي ھخامنشي نرسید 

) ساتراپھاي ( ھ وسیلھ حكام قلمرو آنان كھ شامل تعدادي دولتھاي مستقل دست نشانده ھم مي شد ، در آنچھ ب
بود كھ یازده استان را از استانھاي علیا و ھفت استان را ) ساتراپي ( اشكاني اداره مي شد ، شامل ھجده استان 

استانھاي علیا ، شامل والیات شرقي این قلمرو و استانھاي سفلي خوانده مي .  ، استانھاي سفلي مي خواندند 
  : شد، عبارت بودند از

  .با اراضي شمال بابل )  Mesopotimia( بین النھرین     .1
  .جلگھ واقع در شرق دجلھ ) :  Apolloniatis( آپولونیاتیس     .2
  .بلندیھاي اطراف زاگرس ) :  Chalonitis( خالوني تیس     .3
  .حدود نھاوند : ماد غربي         .4
  .ني ماد حدود بیستون و بخش كوھستا) :   Cambaden( كامبادین     .5
  ) ھمدان ( اكباتانا : ماد علیا     .6
ن          .نواحي شرقي ماد ) :  Rhagiane( رگیان     .7 د ، از ای ي ش ده م ا خوان تانھاي علی ھ اس رقي ك ت ش والی

  :قرار بودند 
  .سردره خوار ) :   Choarene( خوارنھ      .8
نھ      .9 ومس ) :   Comisene( كومیس ومس ( ك ویر  ) ق اره ك ھ كن   . ناحی

ا .  10 ان ) :   Hyrcania( ھوركانی   .گرگ
تابنھ .  11 توا  ) :   Astabene( اس ھ اس ان ( ناحی   ) قوچ
ا .  12 ان ) :   Parthyene( پارتی   .خراس
ھ .  13 ي كن ھ وركت الت ) :   Apavarcticene( اپ دود ك ورد ، ح   .ابی
ھ .  14 رو   ) :   Margiane( مرگیان ت م   .والی
ا .  15 رات   ھ) :   Aria( آری ت ھ و، والی   .ری

pymansetareh@yahoo.com



ائون .  16 رات  ) :   Anauen( ان وبي ھ ش جن   .بخ
  .زرنج ، كنارھامون ) :    Zarangiane( زرنگیان .  17
ا   .18 دھار  ) :   Arachosia( آراخوزی ھ قن د در ناحی اي ھیرمن احل علی ج در س   .رخ

الف آنچ     ر خ ت و ب ذ   والیت سكستان در قسمت سفالي ھیرمند ، دولت محلي مستقل داش ي ماخ ھ در بعض
ط         . آمده است ، استان نوزدھم قلمرو اشكانیان محسوب نمي شد ھ فق ھ ك ده گان تانھاي ھج ن اس ر ای الوه ب ع

ورت   قسمتي از قلمرو داخلي ھخامنشیھا بود ، تعدادي از استانھاي سابق ھخامنشي ھم در این دوره بھ ص
ت   ود داش ت وج ن والی راف ای تقل در اط اي مس ان. امارتھ ت   فرمانروای د و تح ود را متح اطق خ ن من ای

مردند    ي ش كانیان م ھ اش ام      . الحمای د و در ھنگ ي دادن اج م ود ب وع خ اه متب ھ پادش ھ ب ین آنك ا ، در ع ام
تند        تقالل داش ور اس ایر ام د ، در س ي دادن ذا ، در  . ضرورت ، سپاه مجھز در تحت فرمان او قرار م معھ

د   بعضي  موارد ھم از تبعیت دولت پارت خارج مي شدن ي آمدن د و بھ تبعیت دولت مھاجم یا مخاصم در م
ا            .  ك ، در راس آنھ دان ارش ھ خان ود ك وایفي ب وك الط ھ مل ك مجموع امل ی كانیان ش بدین گونھ ، قلمرو اش

ي           . قرار داشت  امین م كھا را ت رو ارش ت قلم دت و تمامی گ ، وح ع جن وص در مواق ھ خص اتحاد آنھا ، ب
د ، از       تعدادي از این دولتھاي تابع . كرد  ي ش وب م كاني محس اه اش مي پادش كھ در نھایت جزو قلمرو رس

ود   رار ب ن ق   : ای
اما ، با توجھ بھ اینكھ وي از . متحد و دست نشانده پارت بود " ارمنستان كھ پادشاه مستقل آن ، غالبا.  19

د   ي ش ران و روم م گ ای ھ جن ت ، و بھان ي تاخ ھ روم م ا ب ي بارھ ود ، ول كانیان ب دان اش   . خان
روئن .  20 ارت اس ر    )  Osroene( ام رب ابج اللھ ع م س ت حك ھ تح رین ك ین النھ رقي ب مال ش ( در ش

Abgar  (  د ي ش ا  . اداره م ز آن ادس د     )  Edessa( مرك ده ش ا خوان ھ و الرھ د اورف ھ بع ت ك ام داش   .ن
ردو   ) (   Cordoen( امارت كردئن .  21 ت ك رزمیني       ) بی ھ س ھ ك رق دجل ھ وان و مش وب دریاچ در جن

ود ك تاني ب   .وھس
اد  ) (  Adiabene( امارت آدیابن .  22 ور      ) حدیب ، حاجي آب رزمین آش امل س ھ ش ار رود زاب ك در كن

ل    ز آن ، ارب د و مرك د  )  Arbela( میش ي ش ده م   .  خوان
را .  23 ارت ھت ت    )  Hatra( ام توار داش ھ أي اس ھ قلع ھ ك رب دجل ع در مغ ھ ، واق ر در واح   . ، الحض
د و در دوران  )   Atropaten(تن امارت آتروپا.  24 سرزمین آذربایجان كھ ماد كوچك نیز خوانده مي ش

د        . سلوكي ھم مستقل بود  ي ش كاني اداره م اھزاده اش ك ش ي ی ت حكمران . این والیت در عھد اشكانیان تح
كانیان . پادشاه این والیت متحد و تحت الحمایھ اشك بود  ك   آذربایجان در عھد سلوكي نیز مانند عھد اش ، ی

ود      ایي ب ي آری ز دین ز         . مرك ر نی ج عص آبي رای اني م ل یون ري در مقاب نگر ایرانیگ ك س ال ، ی ین ح در ع
د    ي ش وب م   . محس

ان   .  25 ارت میس رات          )   Mesene(ام ھ و ف ب دجل راف مص وبي در اط رین جن ین النھ ي ب ھ در ارض ك
اراكس      ام خ ھ ن ز آن ب ت و مرك رار داش ا)  Charax( ق ھ " تقریب ل خرمش ود   در مح ع ب وني واق   . ر كن

متي از دره        )  Elymais( امارت ایالم .  26 ا قس ود و ت وني ب واز كن وش و اھ امل ش در شرق دجلھ كھ ش
ت و     . ھاي زاگرس ادامھ داشت  ي یاف تقالل محل اره اس با آنكھ مھرداد اول آنجا را تسخیر كرد ، بعدھا دوب

رد     ام ك كانیان قی ل اش ا در مقاب   .بارھ
د        امارت پارس ك.  27 تقل بودن لوكیان مس ان س ي آن ، از زم ك محل اھان كوچ كانیان،   . ھ پادش د اش در عھ

ت   دس        . قسمتي از نواحي جنوبي كرمان ھم بھ آنان تعلق یاف ش مق ت و آت ین زرتش انون آی ان ، ك رو آن قلم
نھاي باختر سرزمی. قوم بود و با آنكھ اشكانیان آنجا را بھ انقیاد در آوردند ، دعوي استقالل آنان باقي ماند 

ي از       . وسغد ، ھرگز جزو قلمرو اشكانیان در نیامد  ھ جزئ م ك رك ھ مال دره ات ع در ش چنانكھ اراضي واق
اكن  . سرزمین عشایر داھھ و سكایي بود ، از شمول در داخل قلمرو ارشكھا خارج ماند  حتي ، طوایف س

ان        ت آن ازض دول زاحم و مع كانیان ، م رقي اش اي ش ا در مرزھ واحي بارھ دند    در ن ي ش ز م   .نی
اھرا  ھ  " بھ دنبال طرد نھایي سلوكیان از خاك ایران ، دولت اشكاني كھ در توسعھ بھ جانب غرب ظ ناظرب

ھ        تیابي ب ب دس رق طال ب ش ھ جان تسخیر تمام میراث ھخامنشیھا بود ، با دولت روم كھ او نیز در توسعھ ب
د      میراث فتوحات اسكندر بھ نظر مي رسید ، در نواحي ارمنستان و  دا كردن ادم پی دیگر تص ا یك   . سوریھ ب

روف روم روي داد    ) فرھاد سوم ( اولین تصادم ، بین یازدھمین اشك  ردار مع ھ ، س ورد   . با پمپ ن برخ ای
دود  ( بھ جنگ منجر نگردید ودر واقع فقط یك تصادم سیاسي بود  ار    . ) . م.ق63ح ي ، اول ب ادم واقع تص

ران    ) سردار روم ( محرك آن تجاوز كراسوس در عھد ارد اول اشك سیزدھم واقع شد كھ  اي ای ھ مرزھ ب
ران   . بود  ورد در ح اره  ( این برخ ربازان او         ) ك ادي از س ده زی ارت ع وس و اس ل كراس ت و قت ھ شكس ب

ان       . ) . م.ق 53( منجر گشت  ي او نش اورد واقع ف و ھم ود را حری ھ خ از آن پس ، روم بارھا با پارت ك
ھانھ ، مرزھاي سوریھ و مسائل ارمنستان بود، اما تعرض ھمواره جز در ب.داد، بھ زور آزمایي پرداخت 

د   . مواردي كھ پارت خود را ناچار بھ تالفي یا استرداد مي یافت ، از جانب روم مي شد  االخره ، از عھ ب
ود  ) اشك بیست و ھشتم ( تا عھد اردوان پنجم ) اشك سیزدھم ( ارد اول  كھ آخرین پادشاه این سلسلھ نیز ب
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رار داد      ، دیگر ق ران و روم را در روي یك ده ای گ عم ت جن ل ھف اه    . الاق فون ، تختگ م تیس ار ھ د ب چن
اد     ت روم افت ھ دس كانیان ، ب   .اش

د   اما ، در تمام موارد سوداي جھانگیري روم از طرف اشكانیان با مانع مواجھ شد و روم ھرگز موفق نش
د   وب         . كھ قسمتي از خاك ایران را بھ قلمرو خود ملحق كن دھا مغل ھ بع دان ك ن خان ك ای رین اش ي ، آخ حت

ھ روم         ور دیوان اال امپرات ز كاراك رت انگی ھ و نف ھ خائنان اردشیر بابكان موسس دولت ساساني گشت ، حمل
ت    م شكس دت در ھ ھ ش قوط و      . ) . م.ق215( را ب رض س ھ در مع كانیان ك دان اش تا ، خان ن راس در ای

ك ف    ا ی ھ ب ود را ن رو خ ود ، قلم راض ب ت    انق ي باخ دعي ایران ك م ھ ی ھ ب ي ، بلك   .اتح اجنب
لھ در          ن سلس ك از ای ھ اش ت و ن دت ، بیس ن م ید و در ای سلطنت اشكانیان ، چھار صد ھفتاد سال طول كش

ك        . ایران فرمانروایي كردند  لوكیھ در نزدی فون و س ان ، تیس لطنت ایش تالي س ان در دوران اع پایتخت آن
ورد و       در اوایل تاسیس دولت ، . دجلھ بود  ھ ابی ھردارا در ناحی وني و ش اد كن ق آب شھر نسا در نزدیك عش

اتوم            ھر ھك اه ش ا و گ اه اكباتان ت ، گ ي رف ان م ارت و گرگ اد و پ در ھنگام تابستان كھ پادشاه از بابل بھ م
دان         . مقر موقت دربار شد) صد دروازه در قومس ( پلیس  باب فق ھ از اس وایفي ك وك الط ام مل ك نظ ي ش ب

اید        تمركز در قد رد و ش ي ك ر م اطره آمیزت ز آن را مخ دم تمرك رت بود ، اختالفات خانوادگي كھ ھمین ع
د ، از   نفرت و مخالفت موبدان زرتشتي كھ سیاست تسامح و اغماض اشكانیان را بھ نظر مخالفت مي دیدن

د   رب         . عوامل انحطاط دولت آنان ش رق و غ ان را در ش رن آن نج ق دت پ ھ در م اینده أي ك اي فرس  جنگلھ
ات            م طبق اي دای اده رویھ ھ از زی د ك ندیھایي ش اخر س اد ن ده أي در ایج مشغول داشت نیز ، خود عامل عم
د         ي ش ل م ھ حاص رودین جامع ات ف ین طبق د در ب و و قدرتمن   .جنگج

ز ،        رقي و نی اي ش ف مرزھ ر طوای ات ویرانگ حاصل عمده فرمانروایي آنان ، حفظ تمدن ایران از تھاجم
ران در مق ت ای ظ تمامی ود  حف رق ب ب ش ھ جان ده روم ب اوز خزن ل تج ان  . اب اعي آن ورد ، مس ر دوم در ھ

  .اھمیت قابل مالحظھ أي براي تاریخ ایران داشت 
  
  
  
  

حكومت خاندان ساساني در در . بھ مدت چھار قرن دوام یافت) اشكاني ( ایران ، پس از انقراض دولت پارتي 
تاریخ در( ن اختالف جزئي آغاز حكومت اردشیر اول ، نخستین شاھنشاه ساساني ، میان محققا حدود سھ سال 

را بر محاسبات دیگران ترجیح و آن" نلدكھ " ما در اینجا محاسبھ . است )  بنا بھ . را مالك قرار مي دھیم 
محاسبھ نلد كھ ، نخستین سال شاھنشاھي اردشیر اول با ) یعني ، سالي كھ در آن بھ شاھنشاھي رسید ( ساساني 
بیست و پنجم و بیست وششم آغاز مي شود كھ سال ) سلوكي  538مطابق با سال ( مسیحي  226امبر سال سپت
حكومت دولت است. م 652یا  651ساساني بر سرتاسر ایران است و پایان حكومت این خاندان ، در سال  كھ 

بنابر این ،. سال كشتھ شدن یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساساني در مشرق ایران است  حكومت ساسانیان بر 
ادامھ داشتھ است) سال  426( ن بیش از چھار صد سال ایرا .

در این چھار صد سال ، بوده ) در آسیاي غربي ( دولت ساساني یكي از دو دولت بزرگ جھان متمدن آن روز 
است كھ مرزھاي آن در مشرق ، تا دره رود سند و پیشاورو در شمال شرقي ، گاھي تا كاشغر كشیده . شده بود 

، تا كوھھاي قفقاز و دربند در ساحل دریاي خزر و گاھي ھم ،در شمال غربي  تا دریاي سیاه مي رسید و در 
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مغرب ، رود فرات بھ طور كلي مرز این دولت با حكومت روم . و جانشین آن یعني روم شرقي با بیزانس بود 
البتھ ، گاھي این مرز خیلي فراتر از رود نتھيفرات مي رفت و گاھي ھم بھ این سوي فرات م مي شد ، ولي   
صرف نظر از كششھا و فشردگیھا مي توان رود فرات را مرزي طبیعي میان دو دولت بیزانس و ساساني 
دانست . 

ز ت بی ت و آن را  دول روكار داش اني س ت ساس د دول د مانن ي نیرومن ا دولت ود ب رفات خ رق متص ھ در مش انس ك
وص     ھ خص ود ب قویترین خصم خود مي دانست ، گرفتاریھاي زیادي ھم در مغرب و ھم در شمال متصرفات خ

رو  . در اروپا داشت  ود را مص اي  این گرفتاریھا ، مانع از مي شد كھ دولت بیزانس ھمھ ھم و توجھ خ ف مرزھ
فون در    ود را تیس شرقي خود كند و بھ ھمین سبب ، دولت ساماني ، مانند دولت اشكاني ، توانستھ بود پایتخت خ

د   تھ باش ي نداش من ، بیم اي دش ھ مرزھ ت ب ي پایتخ د و از نزدیك رار دھ ھ ق ار دجل م ، در . كن اني ھ ت ساس دول
اھي       ھ گ ت ك ادي داش اي زی ود ، گرفتاریھ ي        مشرق و شمال مرزھاي خ ده أي م د كنن اك وتھدی ھ خطرن ھ مرحل ب

رب           . رسید  رق و غ ا ش ط ب رن ، در رواب ان ق ن جھ ر ای اني در سرتاس ت ساس بدین گونھ ، سیاست خارجي دول
ران    . خالصھ مي شد ت ای ت مملك اما دولت ساساني در این مدت خود را بھ حد كافي  نیرومند نشان داد و توانس

ت     را از آسیبھاي مخرب و خطرناك نگھ د ا امنی رین ب ھ ق ارد و در داخل مملكت براي مردم ایران ، زندگي مرف
.تامین كند 

این حكومت ، فرھنگي در زمینھ سیاست و مملكت داري و اخالق و روابط سالم اجتماعي و ھنر بھ وجود آورد 
ھ          اور، ب وام مج ي اق دي و فرھنگ لھاي بع ود را در نس رات خ ي ، اث ور   كھ پس از انقراض و اضمحالل سیاس ط

  .بارزي نشان داد

با اینكھ دشمنان شناختھ شده دولت ساساني ، دولت متمدن بیزانس و دولتھاي نیمھ متمدن شمال ومشرق كشور 
د ، سقوط این دولت نھ از سوي این دشمنان بلكھ از جانبي بود كھ ھرگز انتظار آن نمي رفت و آن دولتي بودن

بود كھ با آنكھ جنبھ نظامي آن از اقوام بیابان گرد بود ، ولي بنیھ سیاسي و اجتماعي آن برپایھ بینش دیني و 
دولت اسالمي كھ در اوایل قرن ھفتم . ند فكري نیرومندي بود كھ دولتھا و دشمنان دیگر ساساني فاقد آن بود

میالدي در مدینھ ، تشكیل شده بود ، از جھت روحي و معنوي چنان قوي بود كھ تسلط آن بر ممالك مجاور ، 
مانند تسلط اقوام با دیھ نشین و صحرانورد دیگر ، موقتي نبود، بلكھ چنان عمیق بود كھ با ھمھ گسسنگي و 

زادگاه . از دو قرن سلطھ ، اثرات معنوي و فرھنگي آن ھنوز ھم ادامھ داردضعف سیاسي و نظامي آن ، پس 
چنانكھ معلوم است، در دولت پارتي یا اشكاني در ایاالت و والیات . پارس بود" ایالت " دولت ساساني ، 

كھ مختلف ایران ، حكومتھاي محلي نیمھ مستقلي بودند كھ از لحاظ سیاست خارجي ، تابع دولت مركزي بودند 
از این . در ایالت پارس نیز ، چنین حالتي وجود داشت . دولت سلطنتي بود و در راس آن شاھنشاه قرار داشت 

روي آن نوشتھ شده و این نشان مي ) در صورتھاي قدیمي آن ( پادشاھان آن ، مانند اردشیر ، دارا ، منوچھر 
وجود بناھاي عظیم تخت . نده بوده است دھد كھ یاد پادشاھان ھخامنشي و اساطیري در میان حكام محلي ز

جمشید و بناھاي دیگر ، در زنده بودن خاطرات گذشتھ در میان فرمانروایان پارس ، بھ طور قطع موثر بوده 
بر أین سكھ ھا ، نقش . است " فرتركھ " بر روي سكھ ھاي قدیمتر ، عنوان این پادشاھان بھ خط آرامي . است 

تاده در برابر آتشگاه با درفشي كھ بھ احتمال ھمان درفش كاویان است دیده میشود پادشاه نشستھ بر تخت یا ایس
  در اواخر حكومت اشكانیان ، در ) كھ منقول از خداي نامھ است ( بنابر تاریخ طبري .
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در این . ایالت پارس حكام متعددي بوده اند و در ناحیھ استخر ، حكومت در دست خاندان بازرنگي بوده است 
از این خاندان حكومت داشتھ ) گوچثر ، گوي چھر ( زمان كھ مقارن ظھور اردشیر بوده ، مردي بھ نام گزھر 

  .است
آتشكده استخر بوده است كھ بھ نام ) نگھدار( از اوست ، بھ گفتھ طبري ، صاحب  ساسان كھ نام خاندان ساساني

پادشاه ساساني  –در كتیبھ سھ زبانھ كعبھ زرتشت كھ بھ دستور شاپور اول . آتشكده ناھید یا آناھید معروف بود 
كھ عنوان سلطنتي دارد كھ بھ معناي خداي آفریننده جھان نیست ، بل" خدا " نقش شده است ، ساسان عنوان  –

و نیز كلماتي چون خانھ خدا  208، فراي ، ص" میراث ایران " رجوع شود بھ . مانند اعلیحضرت ( باید باشد 
ولي پرستنده " خدا " شاپور در این كتیبھ خود را نیز ) . پادشاه = و كدخدا و در مقیاس باالتر یعني كشور خدا 
شاپور . معناي مصطلح امروزي آن نبوده است " خدا " قصود از مزدا خوانده كھ دلیل كافي بر این است كھ م

" و شاھنشاه ایرانیان معرفي كرده ، در حالي كھ خود را " مزدا " پدرش اردشیر را نیز خدا و پرستنده 
این بھ آن معني است كھ بابك فقط . خوانده و جد خود بابك را، فقط شاه نامیده " شاھنشاه ایرانیان و جز ایرانیان 

ھمچنین ، . یك حاكم یا شاه محلي بوده وحكومت اردشیر از سرزمین واقعي ایرانیان تجاوز نكرده بوده است 
فقط شاپور در این كتیبھ نذورات و قربانیھایي براي ارواح خاندان و خویشان سلطنتي دستور داده ، از ساسان 

استنباط كرد كھ آنچھ در كارنامھ اردشیر  مي توان از این نكتھ چنین. نخوانده " شاه " نام برده ولي او را 
بھ حقیقت نزدیكتر ) درباره اینكھ ساسان پدر واقعي اردشیر بوده است ( بابكان و در شاھنامھ فردوسي آمده 

در این دو روایت كھ قسمت بیشتر آن افسانھ است، ساسان از نسل شاھان كیان معرفي شده كھ پس از . است 
از ھند بھ ایران آمده و چوپان بابك پادشاه پارس شده و بابك پس از دیدن خوابي،  آوارگي ودربھ دري پدرانش ،

بھ . دختر خود را بھ ساسان داده و اردشیر از این ازدواج بھ وجود آمده و بابك او را پسر خود خوانده است
از ساسان بھ ھمین سبب ، شاپور در كتیبھ خود صورت رسمي را ، كھ اردشیر پسر بابك بوده، آورده ، اما 

البتھ بودن ساسان ازنسل  كیانیان و آوارگي اجداد ساسان و چوپان او . عنوان جد بزرگ خود یاد نكرده است 
  افسانھ است 

بابك نیز ، بنابر روایت طبري ، منصب روحاني ریاست آتشكده آناھید را دارا بود و از زنش كھ رودك یا .
بزرگتر از " البتھ ، بابك پسر دیگري ھم بھ نام شاپور داشتھ كھ ظاھرا. روتك نام داشت ، اردشیر بھ وجود آمد 

شھر " ارگبذ " داشت كھ " تیرا " ھ بھ نام گزھر یا گوچثر ، پادشاه بازرنگي ، غالمي اخت. اردشیر بوده است 
بابك كھ ھنوز شاه یا حاكم نبود ، و ) . ارگبذ بھ معني كوتوال یا صاحب و دارنده قلعھ مي باشد . ( دارابگرد بود

راتربیت كند تا بتواند پس از ) اردشیر ( فقط نگھدار آتشكده استخر بود ، از گزھر خواست كھ تیرا فرزند او 
اردشیر پس از تیرا ارگبذ دارابگرد شد، ولي بھ آن اكتفا نكرد و حكومت خود را بھ . دارابگرد گردداو ، ارگبذ 

تدریج بھ شھرھاي مجاور بسط داد و سرانجام برخود گزھر عاصي شد و از پدرش بابك خواست تا او گزھر 
خواست كھ مقام گزھر و بابك ، پس از تحقق خواست اردشیر ، از اردوان ، شاھنشاه اشكاني نیز . را بكشد 

زیرا، . اردوان با این كار موافقت نكرد، ولي بابك بھ این مخالفت وقعي ننھاد . خاندان بازرنگي را بھ او دھد
سلطنت اشكاني در حال ضعف بود و براي شاھنشاھي آن ، دو مدعي یكي بھ نام بالش و دیگري بھ نام اردوان 

پادشاه اشكاني با پارسیان جنگید و ) چھارم  ( است كھ بالش  در سالنامھ سریاني اربل آمده. وجود داشت
پارسیان چندین بار شكست خوردند تا آنكھ آنان با مردم ماد و پادشاھان آدیابنھ و كركوك متحد شدند و سرانجام 

 از این گفتھ برمي آید كھ بابك در آغاز مخالفت با اشكانیان ، از ایشان شكست. دولت پارت را برانداختند 
بھ حكومت رسید ، ولي اودر اثر حادثھ أي كشتھ ) پسر بزرگتر او ( پس از مرگ بابك ، شاپور . خورده بود 

شد واردشیر حكومت پارس را بھ دست آورد ومخالفان خود را در پارس یكي پس از دیگري مغلوب كرد و بعد 
پس از آن ، یكي از پسران خود . مود از آن بھ كرمان حملھ برد و پادشاه آن را كھ بالش نام داشت ، دستگیر ن
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اردوان شاھنشاه اشكاني . را كھ اردشیر نام داشت حاكم كرمان كرد و سپس ، بر سواحل خلیج فارس مسلط شد
، پس از شنیدن اعمال خود سرانھ اردشیر ، نامھ تھدید آمیزي بھ او نوشت و پادشاه اھواز را مامور كرد كھ او 

) فرستاده اردشیر ( از ابر سام ) از نواحي پارس ( از در محل اردشیر خره پادشاه اھو. را دستگیر كند 
پس از آن . نام داشت ، اسیر كرد " شاذشاپور" اردشیر بھ اصفھان حملھ كرد و پادشاه آن را كھ . شكست خورد

  .دست یافت ) در واقع در جنوب عراق و مصب دجلھ و فرات ( ، بر خوزستان و میسان 
یا مسنھ و خاراكنھ ، از دیرباز براي خود دولتي مستقل داشت كھ البتھ از شاھنشاه اشكاني  میسان با میشان

جنگ سرنوشت ساز میان . مسیحي بوده است  223تاریخ تصرف میسان یا مسنھ ، در سال . اطاعت مي كرد 
یست ، ولي روي داد كھ موقعیت آن معلوم ن" ھرمزدگان " یا " ھرمزدجان " اردوان و اردشیر در صحراي 
  . آن را در خوزستان دانستھ اند

در جنگ با  -شاپور –پسر اردشیر . خاور شناس سوئدي ، آن را در گلپایگان امروزي مي داند " ویدن گرن " 
پس از . كاتب یا وزیر اردوان را بھ دست خود كشت " داد بنداذ " اردوان شجاعت زیادي از خود نشان داد و 

اردشیر بر . ستان و بین النھرین و ماد بزرگ با آذربایجان بھ دست اردشیر افتاد شكست قطعي اردوان ، ارمن
  . تیسفون ، پایتخت دولت اشكاني ، در ساحل دجلھ ، دست یافت و آن را پایتخت خود قرار داد 

  پیش از میالد بھ وسیلھ  312در ساحل غربي دجلھ ، از دیر باز شھر سلوكیھ وجود داشت كھ در سال 
. م164این شھر در سال . بنا شده بود و از مراكز فرھنگي و بازرگاني مشرق زمین بود " س نیكاتور سلوكو" 

از سوي رومیان ویران گردید و بھ ھمان حال بود تا آنكھ اردشیر پس از فتح تیسفون آن را از نو باز ساخت و 
میخواندند و از جملھ " بھرسیر" ربي ھمان كھ آن را بھ ع. گذاشت " بھ اردشیر " یا " وه اردشیر " نام آن را 

تصرف .  خوانده مي شد" مداین " و بھ عربي " ماحوزي " ھفت شھر پایتخت ساسانیان گردید كھ بھ سریاني 
تصویري كھ از اردشیر و : ارمنستان بھ دست اردشیر ، بھ آساني صورت نگرفتھ است و بعضي مي گویند

. كنده شده ، بھ یاد بود فتح ارمنستان بھ دست اردشیر بوده است شاپور در سر راه سلماس بھ ارومیھ بر سنگ 
شاید ، بتوانیم این نقش را از زمان شاپور اول بدانیم نھ اردشیر ، زیرا فتح نھایي ارمنستان بھ دست اردشیر 

بھ را در كتیبھ كع) اردشبر ( چنانكھ گفتیم ، شاپور پدر خود . نبوده و در زمان شاپور اتفاق افتاده است 
  .خوانده است " شاھنشاه ایرانیان و جز ایرانیان " و خود را " شاھنشاه ایرانیان " زرتشت ، 
بوده است و این ، . م226سپتامبر سال  26ھم اشاره شد، شاھنشاھي اردشیر بنا بر محاسبھ نلد كھ " چنانكھ قبال

شاید، این سال ، . سلوكي   538ھمان سالي است كھ در آن اردشیر بھ سلطنت رسیده و مطابق است با سال 
بعضي تاریخ شكست اردوان را بنابر محاسباتي .شكست اردوان و یا سال فتح تیسفون و پایتخت شدن آن باشد 

باید سال تصرف تیسفون باشد كھ . م 226گفتھ اند و در این صورت ، سال . م 224آوریل  28كھ كرده 
یر پس از فتح والیات غربي ، متوجھ مشرق ایران شد اردش. شاھنشاھي اردشیر در آن روز مسجل شده است 

در آنجا، . و خوارزم و مرو و بلخ را گرفت و بھ پارس بازگشت ) نیشابور ( و سیستان و گرگان و ابرشھر 
این مي رساند كھ . پادشاھان كوشان و طواران و مكران رسوالني نزد او فرستادند و اظھار انقیاد كردند 

نرفتھ است و چون اشكانیان را برانداختھ بود ، ممالك و ایاالت نیمھ مستقل تابع یا با  اردشیر بھ این نواحي
اردشیر در اواخر سلطنت خود ، شاپور را در . جگزار اشكانیان ، سلطنت تازه را بھ رسمیت شناختھ اند 

  .م مي شود و این از سكھ ھایي كھ نیمتنھ ھر دو تن بر آنھا نقش بستھ است ، معلو. حكومت شركت داد 
در تاریخ طبري بھ پیروي از خداي نامھ ، قیام اردشیر بر اشكانیان را بھ سبب باز گرداندن قدرت شاھان 

كھ بھ دست اسكندر مقدوني بر افتاده بود و زنده كردن شكوه و جالل گذشتھ ایرانیان ذكره ) ھخامنشي ( كیاني 
امنشیان ، برخاستھ بود و اینكھ بناھاي عظیم دوران در اینكھ اردشیر از پارس ، زادگاه اصلي ھخ.كرده است 

ھمچنین ، ھیچ تردیدي . شاھان ایران پیش از اسكندر ھمواره در چشم پارسیان بوده است ، شكي وجود ندارد
نیست در اینكھ اشكانیان را بھ سبب طرفداري از فرھنگ یوناني كھ یادگار حملھ اسكندر بود ، در پارس منفور 

ن از اقدامات بعدي اردشیر در تقویت آیین زرتشتي و جاه طلبیھاي او در بازگرداندن مي داشتند و ای
از ھمین رو ، اردشیر پس از استوار ساختن موقعیت خود . سرزمینھاي شاھان ھخامنشي معلوم مي شود 

ن رومیا. نصیبین را گشود . م 230شروع بھ دست اندازي بھ متصرفات روم شرقي در سوریھ كرد و در سال 
بھ ارمنستان و بین النھرین حملھ كردند و الكساند سوروس ، سپاه اردشیر را شكست داد ، اما . م 232در سال 

دولت روم را دچار آشفتگي كرد و اردشیر از این وضع استفاده نمود و در . م 235، كشتھ شدن او در سال 
ھتره " ر سلطنت اردشیر بود كھ شھر ، در اواخ" ظاھرا. نصیبین و حران را از رومیان گرفت . م 238سال 

بعضي ، فتح . ، شھر مھمي در تكریت عراق، پس از مقاومت سختي بھ دست ایرانیان افتاد " الحضر" یا " 
مي دانند كھ عاشق شاپور ) پادشاه الحضر ( الحضر را بھ دست شاپور اول و آن را نتیجھ خیانت دختر ضیزن 

ت ، ولي حقیقتي در آن ھست وآن اینكھ شھر الحضر قلعھ مستحكمي این قصھ افسانھ ساختگي اس. شده بود 
  .بوده و تصرف آن بھ آساني صورت نگرفتھ است 

در ( سال و ده ماه سلطنت از جھان و پسرش ، شاپور اول بھ جاي او بر تخت نشست  14اردشیر اول پس از 
  ) .سلوكي بود  538مطابق با . م241سالي كھ آغاز آن سپتامبر سال 
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او مملكت . دشیر ، ھم سرداري بزرگ و جنگجو و فاتح بود و ھم پادشاھي با كفایت و سازنده و مدبر ار
پھناور ایران را تحت اداره مركزي واحدي  درآورد و شھرھاي زیادي را بنا و یا باز سازي كرد ، و بھ نام 

. را قدرت تازھاي بخشید وي در تامین آسایش و رفاه و نظم مملكت كوشید و آیین زرتشتي . خود نامید 
ھمچنین ، از آنجا كھ اجداد و شاید خود او روحانیت داد و این معني در استوار داشتن موقعیت او و شاھان 

  .بعدي ساساني ، نقش مھمي داشت و موجب ثبات و پایداري آن گردید 
را كھ از زمان سلوكیان و  اردشیر ، یك حكومت ملي بر پایھ فرھنگ ایراني بنا نھاد و جلو نفوذ فرھنگ یوناني

بھ ھمین سبب ، در تاریخ ایران باستان یك چھره درخشان و . اشكانیان بھ تدریج در ایران راه یافتھ بود گرفت 
. استثنایي است و دوام حكومت ساساني در چھار قرن ، بھ طور حتم نتیجھ سیاست اصیل و خردمندانھ اوست 

" كرخا "را در ایالت پارس بنا نھاد وشھر " ریوارد شیر " و " شیر رام ارد" و " اردشیر خره " او شھرھاي 
" ھمچنین در آن منطقھ . نام نھاد " استر آباد اردشیر " بازسازي كرد و آن را ) میسان " ( مسنا " را در 

از . درجاي آن ساختھ شد" بصره " را ساخت كھ بعدھا در قرن اول ھجري ، شھر " وھشت آباد اردشیر 
" ھرمشیر " است در خوزستان كھ بعدھا " ھرمزداردشیر " دیگري كھ بھ او نسبت مي دھند ، شھرھاي 

نامیده " خط " پسا اردشیر گ است كھ ) " در قسمت ساحل شرقي عربستان " ( بحرین " خوانده مي شد و در 
  . است " حزه " یا " نودارشیر " مي شد و در شمال عراق ، 

شاپور كارھاي شاھانھ . ھاي ایران در زمان شاپور اول ساساني روي داد فتوحات بزرگ در بیرون از مرز
( او پس از آنكھ پدرش . در نقش رستم ، جاوداني ساختھ است " كعبھ زرتشت " خود را در كتیبھ سھ زبانھ

غیر  را از نژاد خدایگان و شاھنشاه ایران خوانده ، خود را نیز پرستنده مزدا و شاھنشاه ایرانیان و) اردشیر 
( ایاالت پارس ، پارت ، خوزستان : " ایرانیان نامیده و ممالكي را كھ زیر تصرف او بوده چنین بر شمرده 

= حدیب ، نوت خشتركان یا نوداردشیر ( ، آدیابنھ ) عراق ( ، آسورستان ) مسنھ ( ، دشت میسان ) سوزیانا 
، ارمنستان ، ) آتروپاتنھ ( ، آذربایجان  )بیت عربایھ ، نصیبین و نواحي مجاور آن ( ، عربستان ) موصل 

و تمام سلسلھ جبال ) اران ( تا قفقاز و دشت آلباني ) دشت مغان ( ، بالسگان ) الزیكا ( گرجستان ، ماخلونیا 
( ، و ممالك ماوراي آن كرمانیا ) ھرات( ، آریھ ) ناحیھ مرو ( ، مرگیانھ ) گرگان ( البرز ، ماد ، ھوركانیا 

، سند و ممالك كوشان تا ) بلوچستان ( ، مكران ، پارادنھ ) طواران ( ، تورن ) سیستان ( ستان ، سك) كرمان 
عمان ) در جنوب ( و تا مرزھاي كاشغر ، سغدیانھ و تا شكند، و آن سوي دیگر دریا ) پیشاور ( مقابل پشكیبور 

  " .مطیع خود ساختیم ما امراء وحكام ھمھ این بالد متعدد را با جگزار و : " شاپور مي گوید . 
پس از آنكھ ما در حكومت : پس از آن شاپور فتوحات خود را در جنگ با رومیان شرح مي دھد و مي گوید

) عراق ( سپاھي از گوت ھا و ژرمن ھا ترتیب داد و بھ آسورستان " گوردیان قیصر " خود مستقر شدیم ، 
گرفت و قیصر گوردیان كشتھ شد و ما سپاه روم را در مسیخھ واقع در آسورستان ، نبرد سختي در . حملھ كرد 

رومیان ، فیلیپ را بھ قیصري برداشتند و او بر سر آشتي آمد و پانصد ھزار دینار، تاوان جنگي . نابود كردیم 
) . ھمان انبار دوره اسالمي ( نام كردیم " پیروز شاپور ) " كھ در آن پیروز  شده بودیم ( پرداخت ، مسیخھ را 

" م باز گري كرد و بھ ارمنستان زیان وارد ساخت ، ما ھم بھ متصرفات او حملھ بردیم و در قیصر رو
شصت ھزار سرباز رومي را شكست دادیم و سوریھ را بھ باد غارت دادیم و این ) شھر بالس " ( باربلیسوس 

، سورا ، ) حلبیھ  (، برثا اسپورك ) قربھ ( ، برثھ اروپان ) عانھ ( آناثا : شھر را از رومیان گرفتیم 
، حلب ، قنسرین، افامیھ ، رفنیھ ، زوگما ، اوریما ، گینداروس ، ارمناز ، ) منبج ( باربلیسوس ، ھیراپولیس 

قابوسیھ ، انطاكیھ ، خوروس ، سلوقیھ ، اسكندرون ، اصالحیھ ، سنجار ، حما ، رستن ، زكویر ، دولوك ، 
ستلھ و دومان و ارتانگیل و : نان ، خز ، و از كاپادوكیھ ، تل بط) گرمانیكیا ( صالحیھ ، بصري ، مرعش 

  .سي و ھفت  شھر با دشتھاي آن مي شود " كلكیت و سوئیدا و فراآتا ، كھ جمعا
" والریان " حملھ ور شده بودیم ، قیصر " حران و رھا " در طي جنگھاي سوم با روم ، ھنگامي كھ ما بھ 

در آن . آسیا سپاھي جمع كرد كھ در حدود ھفتاد ھزار تن مي شد  او از شھرھاي اروپا و. روي بھ ما آورد 
سوي حران و رھا جنگ بزرگي روي داد كھ در آن ما قیصر والریان را بھ دست خود اسیر و عده أي از 

پس از آن . سران سپاه و سناتورھا و افسران و صاحب منصبان را در بند كردیم و آنان را بھ ایالت پارس بردیم
در این جنگ ، شھرھاي سمیساط ، اسكندرون ، . و كیلیكیھ و كاپادوكیھ را ویران كردیم و سوزاندیم ، سوریھ 

عین زربھ ، نیكوپولیس ، انامور ، زلینون … كاتابولون ، ایاس ، مصیصھ ، مالون ، آدانا ، طرسوس ، ایچل و 
بسیاري ." ( تصرف در آوردیم و قرمان و قونیھ را بھ … قیصریھ ، ارگلي و سیواس … سلفكھ ، توانا … و 

  ) .از شھرھا كھ نامھاي امروزیشان مشكوك بود ، از قلم انداختھ شد
 13( و بھرام دوم . ) م 273سپتامبر  14( و بھرام اول .) م 272سپتامبر  14( پس از شاپور اول ، ھرمزداول 

بھ ترتیب بر . م 293نھم سپتامبر  ، در) پادشاه سیستان ( و بھرام سوم ، معروف بھ سكانشاه .) م276سپتامبر 
در . ھرمزداول و بھرام اول ، ھر دو پسران شاپوراول بودند و بھرام دوم ، پسر بھرام اول بود . تخت نشستند 

ولي پس از مرگ قیصر . قیصر روم بھ ایران حملھ كرد و تا تیسفون پیش رفت " كاروس " زمان بھرام دوم ، 
بنابر معاھده أي ، ارمنستان و قسمتي از بین النھرین را از ایران . م 283، رومیان عقب نشستند و در سال 
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كھ حاكم خراسان و لقب كوشانشاه داشت ، بر برادر عاصي ) برادرش ( در زمان بھرام دوم ، ھرمزد . گرفتند 
كم شرق را با عنوان سكانشاه حا) بھرام سوم ( بھرام دوم این شورش را فرونشاند و پسر خود ، بھرام . شد 

موسس معروف آیین مانوي پس از محاكمھ كشتھ " ماني " ، . م 276در زمان بھرام اول در سال . ایران كرد 
كھ از بناھاي شاپور " گندي شاپور " پوست او را كندند و با كاه پر كردند و از یكي از دروازه ھاي شھر . شد

بھرام سوم بیش از چھار ماه سلطنت نكرد و . وف شد این دروازه بھ نام دروازه ماني معر.اول بود ، بیاویختند 
" ( گالریوس " نرسي در جنگ با ). م 293در سال ( عموي پدر او ، نرسي ، پسر شاپور اول بر تخت نشست 

پنج ناحیھ از ارمنستان . م298شكست خورد و بنابر پیمان سال ) كھ از سوي دیو كلسین قیصر روم شده بود 
. پادشاه ارمنستان و گرجستان شد و بھ تبعیت دولت روم در آمد " تیرداد ." ذار كردكوچك را بھ رومیان واگ

این .) م 309آغاز سال سلطنت او پنجم سپتامبر سال ( این معاھده چھل سال طول كشید تا آنكھ شاپور دوم 
  . معاھده را بر ھم زد و اراضي از دست رفتھ را باز پس گرفت 

در این كتیبھ . واقع در خاك عراق بھ جاي مانده است " پایكولي " یا " پایقلي " ر از نرسي كتیبھ أي دو زبانھ د
، فھرستي از بزرگان كھ نرسي را در برابر بھرام سوم حمایت كرده وخود از شاھان تابع دولت ساساني بوده 

ر مشرق و شمال كوشانشاه و خوارزمشاه است كھ مي رساند دولت ساساني د: اند آمده است ، كھ از جملھ آنان 
  . شرقي ایران ، حكومت و اقتدار خود را حفظ كرده بود 

. بود بر تخت نشست . م 302در سالي كھ آغاز آن ھفتم سپتامبر سال  –ھرمزد دوم  –پس از نرسي ، پسرش 
. ھرمزد ، پس از ھفت سال و پنج ماه سلطنت در گذشت . او را پادشاھي نیرومند و عادل وصف كرده اند 

ایران ، فرزند او را كھ ھنوز در شكم مادر بود و حدس مي زدند كھ پسر خواھد بود بھ سلطنت  بزرگان
  .معروف گردید " شاپور دوم " او پس تولد ، بھ نام شاپور خوانده شد و در تاریخ بھ . برداشتند 

ایستگي خود را در شاپور ش. در ایام كودكي او قبایل عرب بھ ایران حملھ و تا درون مملكت ایران نفوذ كردند
ھمان زمان نوجواني نشان داد و پس از آنكھ خود قدرت را بھ دست گرفت ، نخستین كاري كھ انجام داد بیرون 

را " سكا " و " خیوني " شورش قبایل . در جنگھاي نخستین با رومیان ، پیروز شد. راندن عربھا از ایران بود 
پس از آن ، نامھ تندي بھ قیصر روم نوشت و در . ساخت  در مشرق ایران خاموش كرد و آنان را مطیع خود

ھمچنین ، از قیصر خواست تا .آن خود را شاه شاھان و برادر آفتاب و ماه ، و از اجداد خود نیرومندتر خواند 
زمینھایي را كھ رومیان بھ غدر از اجداد او گرفتھ بودند باز پس دھد و اگر امپراتور جواب مساعدي ندھد ، 

در نامھ أي كھ در " كنستانس . " ایران پس از زمستان با قواي نظامي خود بھ روم حملھ خواھند كرد  سپاھیان
پاسخ شاپور نوشت ، خود را فاتح خشكي و دریا و پیروز در ھمھ وقت خواند و در خواستھاي شاپور را رد 

شاپور ، جنگ با رومیان را . ھمچنین ، او را بھ در خواستھاي ناسنجیده و بیرون از حد مالمت كرد . كرد 
ژولین ، امپراتور روم ، . گرفت  –را پس از مقاومت سخت رومیان " آمد " شھر . م 359آغاز كرد و در سال 

را كھ بھ روم پناه برده بود با ارشاك سوم شاه ) برادر شاپور ( بھ مقابلھ شاپور شتافت و در حملھ ھرمزد 
ژولین امپراتور روم كھ بھ سبب بازگشتش از . تا تیسفون پیش رفتند سپاه روم . ارمنستان بھ ھمراه خود داشت

جانشین او ناگزیر شد با شاپور " یوویان . " معروف است ، در جنگ زخمي و كشتھ شد " مرند " مسیحیت بھ 
شھرھاي سنجار و نصیبین بھ . صلح كند وبسیاري از اراضي را كھ از نرسي گرفتھ بودند ، باز پس دھد 

در این میان، گوت ھا بھ بالكان حملھ ور . انیان در آمد و شاپور ، ارمنستان را نیز بھ دست آورد تصرف ایر
شاپور ، . شدند و رومیان ناچار گردیدند كھ در مھاھده صلحي ، قسمت اعظم ارمنستان را بھ ایران واگذار كنند

برابر رومیان و عربھا بنا كرد كھ  مانند دیوكلسین امپراتور روم كھ استحكاماتي در سوریھ و شمال عراق در
در قفقاز نیز شاپور دست بھ ساختن استحكاماتي در برابر قبایل وحشي شمال . معروف شد " خندق شاپور " بھ 

در زمان شاپور ، تعقیب و آزار و . را ابتدا شاپور آغاز كرده است ) باب االبواب ( زد و مي گویند سد در بند 
آذرباد پسر ماراب . مسیحیان و مانویان و یھودیان بھ شدت دنبال گردید" ارعایاي غیرزرتشتي و مخصوص

  .سپند موبد بزرگ زرتشتیان در زمان شاپور دوم بود و دین زرتشتي در زمان او قدرت و نفوذ بیشتري یافت 
وده پس از مرگ شاپور دوم ، اردشیر دوم بھ سلطنت رسید كھ نسبت او از لحاظ اینكھ برادر یا پسر شاپور ب

حكومت او چھار سال طول كشید و چون . بود. م 379اوت سال  19جلوس او در . است ، محل تردید مي باشد 
 383پس از او ، شاپور سوم از سال . او با بزرگان و نجباي دوران سرسازگاري نداشت ، از كار بر كنار شد 

  . حكومت كرد و گویا در اثر حادثھ أي كشتھ شد. م 388تا 
بھ سلطنت رسید و . م 388، بھرام چھارم كھ پیش از سلطنتش بھ كرمانشاه معروف بود در سال پس از وي 

در زمان شاپور سوم یا بھرام چھارم ، ایران گرفتار جنگھایي در مشرق . حكومت او یازده سال دوام یافت 
م بر ارمنستان خویشاوند با خاندان اشكاني حاك" پادشاه كوشان كھ در بلخ استقرار داشت ، احتماال. كشور بود 

  .بود 
بر تخت نشست و بیست و یك سال . م 399پس از بھرام چھارم ، یزدگرد اول معروف بھ بزھكار در سال 

بھ . بزھكار خواندن او بھ دلیل خشونت او با بزرگان و مالیمت او با رعایاي مسیحي بوده است . حكومت كرد
شوش " مي گویند او با دختري یھودي ، بھ نام . خوب داشت طور كلي ، او با پیروان ادیان دیگر رفتاري 
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در زمان او ، مسیحیان در سلوكیھ تیسفون . كھ دختر راس الجالوت یھودیان بود ازدواج كرده بود " دخت 
اما ، مسیحیان از حسن رفتار او سوء . مجمعي از اساقفھ  تشكیل دادند كھ بھ اختالفات میان خودشانپایان دھند 

در این . كردند و بھ بعضي از آتسكده ھا آسیب رساندند و این موجب شد كھ یزدگرد آنان را تنبیھ كند  استفاده
امپراتور روم از او درخواست نمود كھ قیمومت پسرش تئودوزیوس دوم را بر عھده " اركادیوس " زمان ، 

انسي فرستاد تا پس از مرگ یزدگرد این درخواست را پذیرفت و شخصي اختھ را بھ نام آنتیوخوس بیز. گیرد 
پس از مرگ یزدگرد اول ، پسرش بھرام پنجم معروف بھ . اركادیوس ، قیمومت تئو دوزیوس را برعھده گیرد

كھ در حیره تحت سرپرستي پادشاه لخمي تربیت شده بود و بھ ایران آمد و حكومت را از دست خسرو " گور" 
بھرام را بھ شكار دوستي و عیش . ) . م 420سال ( فت نامي كھ از سوي بزرگان بھ سلطنت رسیده بود، گر

او لولیان را از ھند . طلبي و معاشقھ با زنان وصف كرده اند و داستانھایي از او دراین باره بر جاي مانده است 
در زمان او تعقیب و شكنجھ مسیحیان از نو . آورد تا با آواز و موسقي خود ، مردم ایران را سرگرم كنند 

با دخالت امپراتور و كشمكش مختصري كھ روي . و بسیاري از این ایشان بھ خاك روم پناه بردند شروع شد
داد ، بھرام پذیرفت كھ فراریان مسیحي بھ ایران باز گردند و با ایشان خوش رفتاري شود و در عوض ، 

مبلغي را براي حفظ  ھمچنین ، امپراتور روم. زرتشتیان ایراني نیز در خاك روم در عبادت خود آزاد باشند 
این مبلغ كھ ھر سالھ بھ ایران پرداختھ مي شد، در . بھ ایران بپردازد" ھونھا " گذرگاھھاي قفقاز از حملھ 

  .ایران بھ معني باج تلقي مي گردید 
بودند ، در كتابھاي " خیونیھا "  " این اقوام كھ ظاھرا. بھرام در جتگ با اقوام شرقي و شمالي موفق بود 

سكھ ھایي بھ نام بھرام پنجم در بخار بھ دست آمده است كھ دلیل . معروف شده اند " ترك " ایراني بھ  مورخان
در زمان بھرام پنجم مجمعي از اساقفھ در ایران تشكیل شد و استقالل . نفوذ ایران در ماوراءالنھر مي باشد 

ر شكار و فرورفتن او با تالقي دانستھ مرگ بھرام را در اث. مسیحیان ایران را از كلیساي بیزانس اعالم كرد
  .اند

سال ادامھ پیدا  18بھ سلطنت رسید و حكومت او حدود . م 438پس از بھرام پنجم ، پسرش یزد گرد دوم در 
دوران سلطنت او بھ جنگ با اقوام شرقي كھ كوشانیان و بھ عبارت بھتر ، ھفتالین یا ھپطالیان یا . كرد 

یزدگرد مدتي مقر . ي كوشانیان در شرق و شمال ایران مستقر شده بودند ، گذشت ھپطاالن یا ھیاطلھ كھ بھ جا
پس از آن ، بھ تعقیب مسیحیان در . خود را در نیشابور خراسان قرار داد تا امنیت شرق ایران را تامین كند 

  .ارمنستان و غرب ایران پرداخت 
ولي ، برادرش پیروز بھ كمك ھیاطلھ، . پس از یزدگرد دوم ، پسر بزرگتر او ھرمزد سوم بر تخت نشست 

پیروز ، شورش آلباني ھا را در شمال قفقاز خوابانید و . ). م 457سال ( سلطنت ساساني را بھ دست گرفت 
در زمان او خشكسالي سختي در سرتاسر ایران روي . بزرگان ارمني را كھ در بند پدرش بودند ، آزاد كرد 

  .داد
ھیاطلھ را ھونھاي سفید نامیده و آنان را . قي خود ، ھیاطلھ ، شكست خورد پیروزدر جنگ با ھمسایگان شر

واقع در خاك چین بھ سوي مغرب حركت كرده " كانسو " ھیاطلھ از . داراي تمدن و فرھنگ بھتري دانستھ اند 
ایشان  و بھ تخارستان ھجوم برده بودند و چنانكھ گفتھ شد ، پیروز در جنگ با ایشان شكست خورد و بھ اسارت

را بھ گروگان بدھد و از ) قباد ( پیروز وعده داد كھ مبلغي براي آزادي خود بپردازد و پسرش كواذ . در آمد 
  .مرز تعیین شده تجاوز نكند

پیروز این . كواذ ، دو سال بھ حالت گروگان نزد ھیاطلھ ماند تا آنكھ مبلغ جریمھ از سوي پیروز پرداختھ شد 
. د و با سپاھي بھ كشور ھیاطلھ حملھ برد ، ولي شكست سختي خورد و كشتھ شد شكست را نتوانست تحمل كن

پس از كشتھ شدن . دخترش بھ اسارت ھیاطلھ در آمد و آنان تا مرورود و ھرات را بھ تصرف خود در آوردند 
. اخت و او با ھیاطلھ آشتي كرد و باجي سنگین بھ ایشان پرد. ) م484( پیروز ، برادرش بالش بر تخت نشست 

ھمچنین بھ ارمنیان امتیازات زیادي داد و دستور برچیده شدن آتشكده ھاي زرتشتي را در خاك ارمنستان 
  .صادر كرد

بالش در سال . در زمان او ، شاخھ نسطوري از كیش مسیحي مورد قبول بیشتر مسیحیان ایران واقع شد 
  .  بر تخت نشست ) قباد ( معزول گردید و كواذ . م488

بھ عدالت " مزدك " مصلحي بھ نام . واذ مصادف با انقالبي اجتماعي و سیاسي در ایران شد سلطنت ك
اجتماعي و تقسیم ثروت و امالك میان مردم تبلیغ كرد و كواذ ، خواه از راه میل واقعي بھ عدالت تبلیغي و 

این امر بر بزرگان . خواه از روي مصالح سیاسي و كوتا كردن نفوذ بزرگان و اشراف ، از او طرفداري كرد 
و روحانیان زرتشتي گران آمد و بھ دستیاري گشنسپ داد ، كنارنگ ، او را از سلطنت معزول كردند و 

اما، بھ دستیاري یكي از . كواذ بھ زندان افكنده شد . را بھ جاي او نشاندند ) زاماسپ ( برادرش جاماسپ 
پادشاه ھیاطلھ مقدم او را گرامي داشت و . رفت  بزرگان بھ نام سیاوش ، از زندان گریخت و نزد ھیاطلھ

جاما سپ تسلیم شد و كواذ . سپاھي را مامور ساخت كھ با او بھ ایران بروند و او را بھ سلطنت برگردانند 
  . دوباره برتخت نشست 
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دارد كردند رومیان كھ از گرفتاریھاي داخلي كواذ آگاه بودند ، از دادن مبلغ سالیانھ براي حفظ معابر قفقاز خود
كواذ در جنگ با رومیان مھارت و قدرت خود را ثابت كرد و شھر تئودوزیوپولیس یا ارزروم را از میان . 

ولي ، جنگ با . گرفت و بلیزاریوس ، سردار معروف رومي ، را شكست داد و شھر آمد را تصرف كرد 
  . رومیان ھمسشھ بھ نفع كواذ نبود و سرانجام بھ صلح انجامید 

، كھ بعد لقب انوشیروان یافت ، ولیعھد و جانشین خود ) خسرو اول ( یكي از پسرانش را بھ نام خسرو  كواذ ،
خسرو جوان بھ كمك بزرگان و روحانیان ، مزدك و پیروان او را كشت و آشفتگیھاي اجتماعي ناشي از . كرد 

ن تاریخ ایران است و او را بھ خسرو اول انوشیروان از بزرگترین پادشاھا. انقالب مزدكیان را جبران كرد 
خسرو انوشیروان كھ .سبب اصالحات داخلي و بھ خصوص اصالحات مالیاتي ، لقب عادل یا دادگر داده اند 

بھ . م 540بر تخت نشستھ بود ، پس از اصالحاتي در سپاه و ساختار نظامي ایران ، در سال . م 530در سال 
در بازگشت . آن شھر را بھ تصرف در آورد و بھ باد غارت داد  خاك روم حملھ برد و تا انطاكیھ پیش رفت و

( نامید " وه انتیوخ خسرو " شھري در نزدیك تیسفون ساخت كھ اسیران رومي را در آن جاي داد و آن را 
امپراتور بیزانس ناچار طالب صلح . ایرانیان آن را رومگان نامیدند .) شھر خسرو كھ بھتر از انطاكیھ است 

خسرو در بازگشت از شھرھایي كھ از رومیان گرفتھ . ھد گردید كھ كھ مبلغ گزافي بھ خسرو بپردازد شد و متع
  .  بود ، مبالغ زیادي دریافت كرد كھ سبب شد امپراتور از مصالحھ چشم بپوشد

را بھ تصرف در " پترا " و " الزیكا " خسرو بھ متصرفات رومیان در كنار دریاي سیاه حملھ برد و شھرھاي 
پس از صلحھا و نبردھایي چند ، سرانجام .حمالت بلیزاریوس ، سردار قیصر بھ نصیبین بي نتیجھ ماند . آورد 

. را بھ رومیان باز پس داد "الزیكا " صلحي پنجاه سالھ میان ایران و روم منعقد شد و خسرو . م 561در سال 
  . ان بپردازند در مقابل ، رومیان نیز متعھد شدند كھ ساالنھ مبلغي طال بھ ایر

در شرق و شمال شرق ،خسرو با خاقان ترك ، كھ خود را بھ سرزمین ھیاطلھ رسانده بود ، متحد گردید و این 
"       ، " از آن تاریخ بھ بعد ، تركان با ایرانیان ھمسایھ شدند و ظاھرا. دو ، ھیاطلھ را از میان برداشتند 

  . مرز میان ایران و تركان گردید " جیحون 
یاست خسرو در جنوب عربستان نیز بھ پیروزي منجر شد و دولت بیزانس بھ دستیاري حبشیان ، كھ بھ س

در آمد بودند ، مي خواستند بر راه بازرگاني دریایي و خشكي میان ) یعقوبي ( مذھب مسیحي مونوفیزیتي 
ر جریان حوادث ، ابرھھ نامي د. اروپا و ھند مسلط شوند و دست ایرانیان را بھ كلي از دریاي ھند كوتاه كنند 

این واقعھ كھ در میان . كھ از حبشیان بود و بر یمن مسلط شده بود ، در حادثھ حملھ بھ حجاز و مكھ كشتھ شد
معروف است ، در قرآن مجید نیز مذكور است " عام الفیل " مورخان اسالمي بھ واقعھ فیل و سال وقوع آن بھ 

  .مسیحي ، اتفاق افتاد . م 570سول در ھمین سال ، یعني حدود سال تولد حضرت ر" و ظاھرا)  105سوره ( 
خسرو اول بھ در خواست كمك سیف بن ذي یزن ، یكي از نجیب زادگان عربستان جنوبي . م 572در سال 

أین . براي بیرون راندن حبشیان از یمن فرستاد " وھرزدیلمي " پاسخ داد و یك نیروي دریایي یھ فرماندھي 
  . شد كھ حبشیان را شكست دھد و بدین ترتیب ، عربستان جنوبي زیر نفوذ دولت ایران قرار گرفت نیرو موفق 

او پس از . بر سر ارمنستان ھم جنگھایي میان ایران و روم در گرفت كھ نتیجھ نھایي آن ، پیروزي خسرو بود 
فات زمان شاپور اول اگر چھ وسعت تصرفات او بھ پاي تصر. در گذشت . م 579سال سلطنت ، در سال  48

نرسید ، ولي دوران سلطنت او دوران شكوه واقتدار سیاسي و نظامي ) جز در مدتي كوتاه ( و شاپور دوم 
  . ھمچنین ، از لحاظ فرھنگي نیز زمان او درخشانترین دوران حكومت ساسانیان بوده است . براي ایران بود 

چھ پادشاھي عادل بود، اما در سیاست ناتوان بود و  او اگر. پس از او ، پسرش ھرمزد چھارم برتخت نشست 
را كھ در جنگھاي متعدد در شرق و غرب " بھرام چوبین " بھ ھمین سبب ، سردار نامدار خود معروف بھ 

البتھ ، این امر خود موجب عصیان این سردار بزرگ . فاتح شده بود ، بر اثر شكستي از كار بر كنار كرد 
حانیان نیز از ھرمزد دل خوشي نداشتند و ھمھ این امور سبب گرفتاري و مرگ او در باریان و رو. گردید 
البتھ ، الزم بھ ذكر است . بھ سلطنت رسید " خسرو پرویز " پس از او ، پسرش خسرو دوم معروف بھ .گردید 

ود كھ این سلطنت گرچھ درخشندگیھاي چندي داشت ، اما مایھ ضعف و علت اصلي سقوط دولت ساساني نیز ب
  .بھرام چوبین مصمم شد كھ بھ تیسفون برود و خسرو را ازسلطنت بردارد . 

امپراتور بیزانس پناه برد و در ازاي پس دادن بعضي از شھرھا " موریقیوس " پس از حوادث چند ، خسرو بھ 
شكست  موریقیوس او را با سپاھي یاري كرد و خسرو توانست با این سپاه ، بھرام را. ، از او یاري خواست 

بسطام ، دایي . بھرام نزد خاقان ترك گریخت و در آنجا بھ تحریك خسرو ، پس از مدتي ، كشتھ شد . دھد 
. خسرو نیز كھ در گرفتاري ھرمزد و پدر خسرو دست داشت سر بھ شورش نھاد و در ري اعالم استقالل كرد 

در بیزانس ، . ز ھیاطلھ كشتھ شد ھمچنین ، بھ نام خود سكھ زد ولي پس از ده سال مقاومت بھ دست یكي ا
نامي ، خود را " فوكاس " موریقیوس امپراتور كھ بھ خسرو یاري داده بود بر اثر شورش كشتھ شد و 

در این جریان ، خسرو بھانھ خوبي براي باز پس گرفتن اراضي از دست رفتھ بھ دست آورد . امپراتور خواند
شكستھاي پي در پي " شھربراز " و " شاھین " رداران او بھ نام س. و بھ ارمنستان و شام و فلسطین حملھ برد 

در این میان ، در روم مرد با . بھ رومیان واردآوردند و دمشق و بیت المقدس و مصر ، بھ دست ایرانیان افتاد 
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زمان امور را بھ دست گرفت و پس از اصطالحات مھمي درامور ) ھر قل " ( ھراكلیوس " كفایتي بھ نام 
محل  –در این حملھ ، ایاالت از دست رفتھ راباز پس گرفت و دستگرد . كشور ، روي بھ ایران آورد نظامي 

سرانجام ، بزرگان ایران بر خسرو شوریدند و . و نیز شھرھاي آذربایجان را بھ باد غارت داد  - اقامت خسرو
این شكستھاي پي در پي و . ) م627سال ( او را بھ زندان انداختند و بھ دستیاري پسرش شیرویھ ، او را كشتند 

از قبایل عرب ، بنیھ نظامي و اقتصادي كشور را بھ تحلیل برد " ذوقار" نیز شكست ننگین سپاھیان خسرو در 
  .و ایران از فرد شایستھ أي كھ بتواند زمان عبور را بھ دست گیرد محروم ماند 

سرتاسر عربستان گسترش یافت و قبایل  در) ص ( در این میان دین اسالم ، بھ رھبري حضرت رسول اكرم 
این عربھاي ) ص ( پس از وفات حضرت محمد . عرب تحت رھبري دیني و سیاسي اسالم ، متحد گردیدند 

مسلمان بھ ایران و روم حملھ بردند و سرتاسر شامات و سوریھ و فلسطین و مصر را از دست رومیان گرفتند 
شكست قطعي بر سپاه یزدگرد سوم، آخرین پادشاه . ) م636در سال ( ھمچنین در جریان جنگ قادسیھ . 

در مرو . ) م 653یا . م 651در سال ( با مرگ یزدگرد سوم . وارد آوردند . ) م 632جلوس در سال ( ساساني 
دولت ایران در زمان ساسانیان از نظر نظامي . ، حكومت مقتدر و شكوھمند دولت ساساني نیز بھ پایان رسید 

وسعت . اقتصادي و فرھنگي بھ جایگاھي رسید كھ در تاریخ این ملت ، نظیر آن دیده نمي شود و اجتماعي و
كھ ملتي كوچك و با سرزمیني ( متصرفات ھخامنشیان ، بسیار بیشتر از ساسانیان بود ، ولي در برابر یونانیان 

دولت اشكاني ھم از . ن شد نتوانست قدرت استواري نشان دھد و سرانجام ، مغلوب آنا) نھ چندان بزرگ بودند 
ساسانیان ، در مدت چھارصد سال توانستند در غرب . لحاظ انسجام داخلي ، آن قدرت الزم حكومتي را نداشت 

با دولتي كھ از لحاظ تشكیالت نظامي مقتدرترین كشورھاي آن عصر بود ، بجنگند و بارھا آن دولت را شكست 
ابر اقوام بیابان گرد مقتدر سخت مقاومت كرد و مملكت را از این حكومت ، در مشرق و شمال در بر. دھند 

از لحاظ داخلي نیز ، تسكیالتي منسجم با پایھ ھاي فرھنگي و . غارتھا و تاخت و تازھاي ایشان ، نجات داد 
دانش طب و نجوم در زمان ایشان در ایران پیشرفتھاي كلي كرد . اجتماعي و اقتصادي نیرومند بھ وجود آورد 

بھ ھر حال دولت ساساني از . ھنرھاي دیگر نیز ، كم و بیش پیشرفتھایي داشتند . یقي مقام واالیي یافت و موس
  پدیده ھاي مھم دنیاي قدیم است كھ ھمھ مورخان بھ اھمیت آن روز بھ روز بیشتر 

  
  

  
  فتح ایران بھ دست مسلمانان در زمان خلفاي راشدین 

دند و در سرتاسر شبھ جزیره عربستان از مكھ بھ مدینھ ھجرت كر) ص ( پس از آنكھ حضرت رسول اكرم 
اكثر قبایل عرب را بھ دین اسالم در آوردند ، بر آن شدند تا مردم ممالك مجاور عربستان را نیز بھ دین اسالم 

براي این منظور، نامھ ھایي بھ پادشاھان اطراف فرستادند ، از جملھ براي خسرو پرویز شاھنشاه  . دعوت كنند 
البتھ ، الزم بھ ذكر است كھ . ف است خسرو از نامھ خشمگین شد و آن را پاره كرد چنانكھ معرو. ساساني 

دعوت بھ اسالم بود نھ تصرف اراضي و بالد ، ھمان ھدف و مقصدي كھ " ھدف حضرت رسول صرفا
  . خداوند او را براي اجراي آن مبعوث كرده بود 

pymansetareh@yahoo.com



، سپاھیاني براي این منظور بھ سر  پیش از وفات خود در سال یازدھم ھجري) ص ( حضرت رسول اكرم 
ابوبكر كھ . اما ، وفات آن حضرت ، بھ طور موقت این عملیات را متوقف ساخت . حدات شام گسیل داشتند 

( بھ خالفت رسیده بود ، تصمیم گرفت این برنامھ را دنبال كند ) ص (ھمان روز وفات حضرت رسول اكرم 
آنچھ از لحاظ " ر سر مشروعیت خالف ابوبكر نیست و صرفااینجا محل بحث در اختالفات شیعھ و سني ب

  ) .تاریخي مورد موافقت ھمھ فرق اسالمي است مدنظر مي باشد 
پس از آنكھ ابوبكر بھ خالفت رسید ، عده أي از قبایل عرب از دین اسالمي برگشتند و از دادن صدقھ و زكات 

با زور مطیع ساخت و در جنگ مھمي با قبیلھ بنوحنیفھ ابوبكر این قبایل را . سرباز زدند ) مالیات اسالمي ( 
این جنگ ، بھ جنگ با اھل رده . بودند ، آنان را شكست سختي داد) معروف بھ كذاب " ( مسیلمھ " كھ پیروان 

  .بود " خالدبن ولید " معروف است و سردار مسلمانان ) مرتدان ( 
حملھ بھ دو دولت ) ص ( یات حضرت رسول اكرم ابوبكر پس از فراغت از كار اھل رده ، بھ پیروي از ن

. سپاھیان اسالم در جبھھ روم سپاھیان بیزانس را شكست دادند . بزرگ ساساني و بیزانس را آغاز كرد 
مثني بن " درجبھھ شرق ، یعني كشور ایران ، نخستین كسي كھ ابوبكر را بھ حملھ بھ خاك ایران تشویق كرد ، 

شخص ، پیوستھ با قبیلھ و دار و دستھ خود بھ متصرفات ایران در عراق مي تاخت این . بود " حارثھ شیباني 
در . آنچھ كھ او را براي این تاخت و تازھا جرات داده بود . و اموال كشاورزان و دھقانان را غارت مي كرد

نان فرستاده و ھمپیمانان ایشان ، سپاھیاني را كھ خسرو براي سركرب آ" بنوشیبان " جریان آن جنگ ، قبیلھ 
جنگ ذوقار نتیجھ سوء تدبیر و غرور خسرو پرویز بود كھ در سرتاسر سلطنت او . بود مغلوب كردند 

( و بسطام ) سردار معروف خود ( ھمچنین ، وي جنگھاي بیھوده أي با بھرام چوبین . دامنگیر ایران شده بود 
ود كھ بھ خرابي شھرھا و شكستھاي سخت و بھ راه انداختھ ب) امپراتور بیزانس ( و ھراكلیوس ) دائي خود 

سرانجام ، خود نیز بھ امر پسرش . كشتھ شدن سرداران نامي و ناخشنودي مردم و بزرگان مملكت منجر گشت 
  . كشتھ شد ) شیرویھ ( 

پس از او ، بزرگان ایران كھ از عاقبت اندیشي و حسن سیاست عاري و پیوستھ از راه حسادت و كینھ با 
چنانكھ معروف است ، طي مدت . شمكش بودند ، نتوانستند بر اطاعت از پادشاھي متفق شوند یكدیگر در ك

سرانجام ، چون خطر مسلمانان . كوتاھي چندین تن از شاھزادگان را بھ سلطنت برداشتند و سپس از بین بردند 
اما ، این كار ، ھم  .را بھ گونھ أي جدي و مشھود دریافتند ، بھ سلطنت یزدگرد پسر شھریار رضایت دادند 

  . بسیار دیر شده بود ، و ھم یزدگرد خود لیاقت و كفایت غلبھ بر مشكالت را نداشت 
اقامت داشت ، از ھرج و مرجي كھ در ) بنوشیبان ( مثني كھ در اراضي مجاور حكومت ساساني با قبیلھ خود 

چنانكھ ذكرشد ، . وقعیت استفاده مي كرد داخل ایران و در دربار ساساني روي داده بود نیك آگاه بود و از آن م
  .را پي در پي غارت مي كرد ) عراق ( اراضي كشاورزان و حتي شھرھاي سواد 

پس از آنكھ ابوبكر در خالفت خود مستقر شد ، مثني او را بھ حملھ بر قلب مملكت ساساني برانگیخت و 
آغاز از شوكت و قدرت ساسانیان در بیم بود، با ابوبكر كھ در . ایرانیان را در نظر او حقیر و ترسو جلوه داد 

ھمچنین ، بھ مثني دستور . سخنان مثني جرات پیدا كرد و خالدبن ولید را بھ فتح استانھاي عراق مامور نمود 
" و " باروسماء " و " بانقیاء " خالد نخست نواحي . داد تا از خالد تبعیت كند و از دستورھاي او پیروي نماید 

. را ، كھ در مدخل اروند رود و در محل بصره واقع بود ، بھ دست آورد " ابلھ " ، و پس از آن ، را " الیس 
سپاھیان ایراني را نیز بھ سر كردگي ھرمز شكست داد " ذات السالسل " در این راستا ، طي جنگ معروف بھ 

.
" و " اندرزگو "یراني بھ نامھاي دو سردار ا بھ سلطنت رسیده بود ، )شیرویھ   (اردشیر سوم ، كھ پس از پدرش 

بھ جنگ خالد  را با سپاھي مركب از ایرانیان و عربھاي تابع ایران كھ بیشتر مسیحي بودند ،" بھمن جادویھ 
خالدین ولید در ماه ربیع االول ھمان . از عربھا شكست خورد . ق.ه 12اما این سپاه ھم در صفر سال . فرستاد 

. تصرف كرد  را كھ تابع دولت ساساني بودند،  )لخمي ھا  آل منذر ،  (حیره سال شھر حیره مركز پادشاھان 
پذیرش اسالمي : آنان را در برابر یكي از سھ امر مخیر مي ساختند  مسلمانان در مقابلھ با دشمنان خود ،

دویست و جنگ ، چنانكھ در فتح نخستین حیره ، خالد با گرفتن مبلغي در حدود صدو نود یا   پرداخت جزیھ ، ،
منتظر بودند كھ نتیجھ جنگ حیره بھ كجا   "سواد عراق " دھقانان  . نود ھزار دینار ، با اھل حیره صلح كرد 

جزیھ  چون حیره بھ تصرف مسلمانان در آمد ، طلب صلح كردند دو ھزار ھزار دینار . خواھد انجامید 
ند و چون اردشیر سوم در گذشت ،  دیگر كاري ایرانیان ، نواحي میان حیره و دجلھ را از دست داد. پرداختند 

  . نتوانستند انجام دھند 
خالد . سیاست خالد در فتح شھرھاي عراق آن بود كھ عربھاي مسیحي را بھ جاسوسي از ایرانیان برانگیزد 

شھر مھم انبار را كھ در مغرب بغداد در كنار رود فرات قرار داشت تصرف كرد و شھر عین التمر را كھ 
سپس اسراي آن شھر را برخالف تعالیم . بود ، تسخیر كرد  )مھران ، پسر چوبین  (آن از سوي ایرانیان حاكم 

اسالمي  كشت وفقط چھل جوان نصراني را كھ درس انجیل مي خواندند باقي گذاشت پس از آن ، ابوبكر ، 
خود . د عازم جبھھ شام گردید خالد ھم با نیمي از سپاھیان خو. خالدین ولید را مامور حركت بھ سوي شام كرد 
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بھ خالفت " عمربن خطاب " ابوبكر نیز پس از دو سال واندي در مدینھ وفات كرد و بنا بھ وصیت او ، 
  . مسلمانان برگزیده شد 

" ایرانیان بھ سر كردگي بھمن جادویھ ، سپاھیان مسلمانان را در موضعي بھ نام   .)ق.ه(  13در شعبان سال 
این جنگ . نیز در این جنگ كشتھ شد " ابوعبیده ثقفي " سردار مسلمانان بھ نام . دادند  شكست" قس الناطف 

ولي چون دولت ساساني بھ منتھاي ضعف خود رسیده . معروف است " جسر " در تاریخ اسالم بھ نام جنگ 
وزي بھره بگیرند و بود و اختالف بزرگان و سرداران ایراني از حد گذشتھ بود ، ایرانیان نتوانستند از این پیر

پس از تردید و دودلي ، یزدگرد پسر شھریار را بھ پادشاھي برداشتند و او نیز كسي نبود كھ بتواند بناي عظیم 
بر عكس عمر . دولت ساساني را كھ پایھ ھاي آن سخت و سست و لرزان شده بود از خطر انھدام نجات دھد 

یزدگرد سپاھي بزرگ را بھ سركردگي . ن مصمم تر گردید كھ رھبري مصمم و توانا بود ، در جنگ با ایرانیا
" سعدبن ابي وقاص " مامور مقابلھ با مسلمانان و جلوگیري از حملھ ایشان كرد عمر نیز " رستم فرخ زاد " 

واقع " ( قادسیھ   "در . را با سپاھي كھ عده آنان بھ سي و چند ھزار مي رسیدبھ جنگ با ایرانیان گسیل داشت 
با آنكھ ایرانیان مقاومت زیادي از خود دادند . جنگ شدیدي بین این دوسپاه روي داد  )ه فرسخي كوفھ در پانزد

بر روي  پایتخت شاھنشاھي ساساني ، )یا مدائن   (با این شكست بود كھ راه تیسفون . ، شكست سختي خوردند 
" وي اردشیر " ربي مدائن را كھ قسمت غ . )ق.ه  ( 13عربھاي مسلمان نخست در صفر سال . مسلمانان باز شد

از دجلھ گذشتند وبھ سمت شرقي مدائن كھ كاخ معروف پادشاھان ساساني  نام داشت متصرف شدند و آن گاه ،
در این بین ، اموال بیكراني از غارت كاخھاي . در آن قرار داشت رسیدند " ایوان كسري " معروف بھ 

مانان  در تعقیب یزدگرد و ایرانیان روي بھ شرق نھادند و در سپس ، مسل. سلطنتي نیز بھ دست ایشان افتاد 
در این راستا . كھ در كنار نھر جلوالء منشعب از رود دیالھ واقع بود رسیدند " جلو الء   "بھ . ) ق.ه  ( 16سال 

پس از فتح حلوان و جنوب .شكست دادند " مھران راضي " سپاه ایران را طي جنگ سختي بھ سركردگي 
عمر در . بعد از آن ، نوبت بھ خوزستان و لرستان رسید . راق بھ سرتاسر آن مملكت مسلط شدند وشمال ع

تجاوز كند ، اما یكي از مشاورانش ) لرستان   (ابتدا نمي خواست از حدود خوزستان و ماسبذان و مھرگان كدك 
ان ایران زنده است ، ایرانیان مادام كھ پادشاھ: وي بھ عمر گفت . او را بھ تسخیر سرتاسر ایران تشویق كرد 

اردشیر   (عمر نصیحت او را پذیرفت و سرداراني را بھ فتح ایاات فارس . دست از مقاومت بر نخواھند داشت 
  .و كرمان و سیستان و مكران مامور كرد   )خره و شابور و استخر و فسا و دارابگرد 

ا براي اقامت قبایل عرب كھ بھ والیتھاي غربي و سعدبن ابي وقاص را مامور كرد ت  .)ق.ه  ( 17عمر در سال 
سعد ابتدا شھر انبار را براي این . حملھ مي كردند ، قرار گاھي دائمي پیدا كند  ) مادبزرگ   (مركزي ایران 

بھ عالوه ، سپاھیان از زیادي مگس در ( كار در نظر گرفت ، ولي ھواي آنجا براي مردم عرب ناسازگار بود 
او پس از بررسي و جستجو ، محل شھر كوفھ را براي این كار برگزید و زمینھاي آن را میان  . )زحمت بودند 

سپاھیاني كھ از آن پس براي فتح غرب و شمال و مركز ایران . قبایلي كھ با ایرانیان مي جنگیدند تقسیم كرد 
  . اعزام مي شدند ، از این شھر و زیر نظر حاكم آن بودند 

سر ایران و عراق زیر نظر والیان كوفھ بود كھ از مشھور ترین ایشان ، مي توان حجاج در زمان بني امیھ سرا
در جنوب عراق ھم قرار گاھي براي قبایلي كھ ایران را از جنوب مورد حملھ . بن یوسف ثقفي را نام برد 

خوزستان و الزم بھ ذكر است كھ سپاھیان اعزامي بھ . قرار مي دادند درست شد ، كھ ھمان شھر بصره است 
ایشان والیتھاي زیر نظر والي . بھبھان و فارس و كرمان و سیستان و مكران ، در این شھر اقامت داشتند 

  .مي خواندند " ماه كوفھ " و والیتھاي زیر نظر حاكم كوفھ را " ماه بصره " بصره را 
مي " فتح الفتوح " نان در ایران فتح نھاوند كھ عربھا آن را در تاریخ فتوحات مسلما.) ق .ه(  21یا  19در سال 

" فیروزان " خوانند صورت گرفت یزدگرد سپاه بزرگي از فرماندھان شھرھا و والیتھاي ایران بھ سركردگي 
مسلمانان . را براي مقابلھ با آنان تجھیز كرد " عمر نعمان بن مقرن مزني . " براي مقابلھ با مسلمانان فرستاد 

در این جنگ كشتھ شد   یعني نعمان بن مقرن ،  سخت دادند اما سردار مسلمانان ، در نھاوند ایرانیان را شكستي
فتح ھمدان و قزوین و ابھر و زنجان بھ دست قبایل . ھمدان نیز بھ دست مسلمانان افتاد   پس از فتح نھاوند ،. 

براء " بھ فرماندھي سپاھي  بود ،" مغیره بن شعبھ " امیر كوفھ كھ در آن وقت . مستقر در كوفھ انجام گرفت 
در زمان حكومت ولیدبن عقبھ بر كوفھ . ابھر و قزوین را فتح كردند  .)ق.ه( 22فرستاد كھ در سال "بن عازب  

موفقیتي بھ دست نیاوردند و فقط  "ولي ظاھرا  جنگیدند ،) طلیسان   (، مسلمانان با مردم گیالن و مغان و طالش 
  .زنجان را متصرف شدند 

پسر مھران ، پسر بھرام چوبین ( مسلمانان در نتیجھ جنگ سختي كھ با سیاوخش   .)ق.ه ( 23یا  21در سال 
و گرگان   )سمنان و دامغان  (قومس   بھ دنیال فتح ري ،. كردند ، شھر مھم ري را بھ تصرف خود در آوردند  )

فتح آذربایجان و مغان و اران . اسپھبد طربستان ناگزیر بھ پیمان آشتي با مسلمانان شد. بھ دست مسلمانان افتاد 
بھ مملكت خزرھا تاختند و تا   )باب االبواب   (مسلمانان از راه دربند . نیز ، در اواخر خالفت عمر اتفاق افتاد 

مسلمانان نتوانستند در آنجا بمانند و در سالھاي بعد از خزرھا شكست . پیش رفتند   )مركز خزرھا  (بلنجر 
یزدگرد پس از جنگ جلوالء بھ ري و از آنجا بھ اصفھان وكرمان و . كشتھ شدند  خوردند و سرداران ایشان
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وي در این سفر آتش مقدس را بھ ھمراه خود داشت تا آنكھ در مرو ، آتشگاھي براي این آتش . خراسان رفت 
  . مقدس بنا كرد 

ت و از آنجا روي بھ او از راه طبس بھ ھرات رف. را مامور فتح خراسان كرد  "احنف بن قیس   "عمر ، 
یزدگرد از پادشاه سغد و خاقان ترك و خاقان چین تقاضاي كمك كرد و با كمك . شھرھاي دیگر خراسان نھاد 

احنف با سپاھیان بصره و كوفھ بھ رویارویي سپاه ترك . خاقان ترك و مردم فرغانھ و سغد ، وارد بلخ شد 
. خود ایرانیان نیز از كمك جدي بھ یزدگرد خوداري كردند تركان از یاري با ایرانیان سرباز زدند و . شتافت 

پس از آن ، باز بھ خراسان بازگشت و عاقبت بعد از سالھا . یزدگرد ناچار از جیحون گذشت و بھ غرفانھ رفت 
  .كشتھ شد .) ق.ه(  31دربھ دري در سال 

را از حكومت " وموسي اشعري اب  "او . عثمان بھ خالفت رسید .) ق.ه  ( 23پس از كشتھ شدن عمر در سال 
عبداهللا . را كھ جواني بیست و پنج سالھ بود والي بصره كرد " عبداهللا بن عامربن كریز   "بصره معزول كرد و 

. بن عامر شورش مردم فارس را خوابانید و استخر و اردشیر خوره و دارابگرد را دوباره بھ دست آورد 
كرمان و مكران و سیستان تعیین كرد و خود براي سركوب قیام ھمچنین امیراني را بر شھرھاي خراسان و 

. احنف بن قیس را ھم مامور فتح والیتھاي جوزجانان و طالقان و فاریاب كرد . مردم خراسان حركت نمود 
عبداهللا بن عامر قیام مردم كرمان و سیستان را . احنف این والیتھا را یكي پس از دیگري بھ تصرف درآورد 

  .عامل وي ، تا زابلستان و كابل پیش رفت  آرام كرد و

  
خالفت امویان و عباسیان 

ھجري و خالفت كوتاه مدت حضرت امام  40در رمضان سال   )ع  (شھادت حضرت علي بن طالب پس از 
. و صلح او با معاویھ ، خالفت بر معاویھ بن ابي سفیان كھ از خاندن بني امیھ بود مسلم گردید   ) ع (حسن 

و بعد از سوي عثمان ، از ھمان اوایل فتح شام و فلسطین از سوي عمر " معاویھ از سالھاي پیش ، یعني تقریبا
بھ ھمین سبب ، توانست پس از . پایھ ھاي حكومت خود را در شام استوار ساختھ بود   وي ،. والي دمشق بود 

سرانجام ، پس از جنگ صفین و ضعف . مخالفت كند و در برابر او بایستد   )ع (قتل عثمان با حضرت علي 
پس از آنكھ معاویھ بھ خالفت رسید ، تحكیم اساس .  قواي كوفھ ، حكومت خود را بر مصر نیز مسجل سازد

حكومت بني امیھ را آغاز كرد و براي پسرش یزید ، از بزرگان و اشراف بھ استثناي چندتن از جملھ ، حسین 
او در سیاست خارجي ھم موفق بود و بر متصرفات مسلمانان در . و عبدالھ بن زبیربیعت گرفت ) ع  (بن علي 

معاویھ با . ھمچنین ، نیروي دریاي مھمي نیز در مدیترانھ بھ بوجود آورد . لت بیزانس افزود والیتھاي تابع دو
جلب افرادي مانند زیادبن ابیھ و مغیره بن شعبھ و عمرو عاص قدرت بني امیھ را در سرتاسر عالم اسالمي 

  .بسط داد 

اگر چھ این بسط و استحكام بھ قیمت زیرپا نھادن بسیاري از اصول اسالمي ، از جملھ ارثي ساختن خالفت و 
 تبدیل دستگاه خالفت بھ سلطنت و پادشاھي و تعیین مبلغان براي تحقیر و توھین خاندان حضرت رسول اكرم

ھجري از دنیا رفت و خالفت پسرش یزید با كارھاي خالفي ، از  60معاویھ در سال . و غیر آن تمام شد  )ص (
و محاصره مكھ آغاز شد، ملي مدت زیادي بھ طول نینجامید و سرانجام یزید در ) ع ( قبیل قتل حسین بن علي 

  .انتقال یافت " مروانیان " بھ شاخھ  پس از وي در نتیجھ حوادثي خالفت بني امیھ. ھجري در گذشت  64سال 
ھمچنین ، با مسلط ساختن . عبدالملك بن مروان پس از كشتن عبداهللا بن زبیر، خلیفھ مسلم و بالمنازع گردید 

حكومت اسالمي . مرد سفاك آھنیني مانند حجاج بن یوسف ثقفي ، حكومت بني امیھ را استحكامي تازه بخشید 
سردار   "قتیبھ بن مسلم باھلي . " لیدبن عبدالملك ، بھ منتھاي وسعت خود رسید در زمان خالفت عبدالملك و و

حجاج ، بالد شمالي خراسان و خوارزم و ماوراءالنھر و سغد را كھ مركز آن سمرقند بود فتح كرد و تا 
نان تا در جانب مغرب ، مسلما. ھمچنین ، در زمان حجاج ایالت سند ھم فتح شد . نزدیكیھاي كاشغر پیش رفت 
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طي خالفت نود سالھ بني امیھ ، . را متصرف شدند   )جنوب اسپانیا  (سواحل اقیانوس اطلس پیش رفتند و اندلس 
اما ، ایرانیان تحقیر و . اوضاع اجتماعي ایران دگرگون شد و اكثریت عظیم ایرانیان ، دین اسالم را پذیرفتند 

مردم خراسان با استفاده از . ھام مي گرفتند تحمل نكردند توھین سرداران عرب را كھ از خود حكام بني امیھ ال
بني . خصومت میان قبایل عرب حاكم بر خراسان و ماورالنھر ، جانب داعیان و مبلغان بني عباس را گرفتند 

خود را براي خالفت و حكومت شایستھ تر   )ص  (عباس بھ سبب خویشاوندوي نزدیكتر با حضرت رسول اكرم 
این راستا ، ابومسلم سردار ایراني توانست با حمایت ایرانیان و قبایل عرب مخالفت ، حكومت در . مي دیدند 

بني امیھ در زمان حكومت عبدالملك و ولید و ھشام .بني امیھ را سرنگون سازد و عباسیان را بھ قدرت برساند 
زیاد بر طبقات مردم ،  ، تنھا در اثر توفیق در فتوحات شرق و غرب و سیاست داخلي مبني بر فشار بسیار

فشار حكام ووالیان تعیین شده از سوي آنان ، مردم عراق و ایران را . توانستند بھ حكومت خودادامھ دھند 
ھمچنین ، بي اعتنایي بعضي از آنان بھ اصول دین اسالم موجبات ناخشنودي اھل دین و تقوا . ناراضي ساخت 
مھمتر آنكھ . یز در سرزمینھاي مفتوح و مغلوب موفق نبود سیاست مالي و اداري آنان ن. را فراھم آورد 

خود مي دانستند ، بھ  )یعني بندگان  (طرفداري آنان از عصبیت عربي و تحقیر ملل مفلوب كھ ھمھ را موالي 
ھجري ، پایان  132سال . تدریج مایھ ھاي عصیان و قیام را بھ خصوص در ایران و خراسان فراھم ساخت 

از این سال ، خالفت و قدرت شرعي و صوري . بني امیھ و آغاز حكومت بني عباس است حكومت نود سالھ 
الزم بھ ذكر است كھ قدرت واقعي ایشان ، گاھي بھ حدود عراق و بین . ایشان در حدود پانصد سال ادامھ یافت 

  . النھرین محدود مي شد و حتي ، گاھي در خود بغداد نیز از قدرت و اعتبار محروم بودند 
ناسپاسي خود را بھ این سردار بزرگ " ابو مسلم خراساني " با قتل  –خلیفھ دوم عباسي  –اگر چھ منصور 

با قتل ابومسلم ، نھ تنھا نفوذ . ظاھر ساخت ، ولي براي استوار ساختن قدرت خود از این كار ناگزیر بود 
ران ایراني در دستگاه خالفت عباسي ، ایرانیان كھ آغاز شده بود از میان نرفت ، بلكھ با ورود دبیران و وزی

قتل برمكیان ھم كھ از خاندان اصیل ایراني بودند، . نفوذ فرھنگي و سیاسي ایرانیان گسترش بیشتري نیز یافت 
  . نتوانست جلو آن نفوذ را بگیرد 

آن عنصر مھم ، تركان بودند كھ بھ . درقرن سوم ھجري ، عنصر مھم دیگري وارد حكومت اسالمي شد 
رت غالمان جنگي در دستگاه حكومتي وارد شدند و بھ تدریج ، قدرت نظامي را از قوم غالب عرب صو

این نفوذ تا بدان جا ادامھ یافت كھ عزل و نصب خلفا ھم بھ دست آنان انجام مي گرفت و ھیچ خلیفھ .  گرفتند 
  . اي بي رضایت ایشان ، نمي توانست كاري بكند 

كھ ایراني " دیلمیان   "چھارم متوقف شد و قدرت سیاسي و نظامي بھ دست این قدرت غالمان ترك در قرن 
با آمدن سلجوقیان ، قدرت نظامي و سیاسي تركان در عالم اسالمي ، بھ طور قطع مسلم و مسجل . بودند افتاد 

فرھنگ نوپا  اما،. در این زمان ، ایرانیان بھ اداره امور مالي و دیواني دستگاھھاي حكومتي پرداختند . گردید 
قرآن و حدیث و زبان عربي   اگر چھ ماده اصلي آن ،. و نوبنیاد اسالمي بھ صورت عمده در دست ایرانیان بود 

ایرانیان با اتكاء . اما پرچمداران این فرھنگ در ھمھ شاخھ ھا ایرانیان بودند . و ماده مھم فكري آن یوناني بود 
. ند سیاسي ، ملیت خود را در داخل حكومت اسالمي حفظ كردند بھ  فرھنگ قدیم و با اتكاء بھ گذشتھ نیروم

ایشان بر خالف ملل مغلوب دیگر ، نھ تنھا در ملیت عرب مستھلك نشدند ، بلكھ ادبیات ملي بسیار غني خود را 
  . نیز بھ وجود آوردند 
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ل با ظھور این فرقھ ، نتیجھ اختالف در امامت اسماعی. از فرق منشعب مذھب شیعھ است " اسماعیلیھ " فرقھ 
ع ( اینان معتقد بودند كھ بعد از امام جعفر صادق . بوده است )  ع ( برادرش حضرت موسي بن جعفرالكاظم 

چون پسرش اسماعیل پیش از پدر در گذشتھ امامت محمد بن اسماعیل منتقل شده كھ سابع تام بوده و دور   )
  . ھفت بھ او خاتمھ یافتھ است 

  "اساس " و  امامي " ناطق " ند دور تقسیم مي گردد و ھر دور با پیامبري در اعتقاد آنان ، تاریخ بشر بھ چ
ھمان پیامبران اولوالعزم اند كھ تعداد آنان ھفت نفر است و پس از ھر ناطقي ، ھفت  ناطقان ،. آغاز مي شود 

ري با دوره ھر پیامبري ھزار سال است و چون دور او بھ سر رسد ، پیامبر دیگ. امام روي كار مي آیند 
عالم بھ علم ) یا اساس یا وصي ( امام . این پیامیر شریعت پیشین را نسخ مي نماید . شریعتي نو ظھور مي كند 

. اسماعیلیان موضوع تاویل و ھزاره ھا را از مانویان و زردشتیان اخذ كرده بودند . تاویل شریعت است 
از طریق تاویل امامان ، بھ حقایق باطني دین دست آنان معتقد بودند اندكي از افراد بشر مي توانند  ھمچنین ،

  . یابند كھ این افراد ، ھمان اھل ھدایت یا اعضاي فرقھ ھادیھ اسماعیلیھ ھستند 

ویژگان یا نخبگاني كھ با طي مراحل مختلف بھ : ز دیدگاه اسماعیلیان ، افراد بشر بھ دو گروه تقسیم مي شوندا
عالم یا اكثریت غیر اسماعیلي كھ فقط قادر بھ درك مفاھیم ظاھري   باطن شریعت دست مي یابند و دیگر ،

منظمي استوار بود كھ از پایین بھ باال  سازمان مذھبي اسماعیلیان بر مراتب و درجات ھمچنین ،. مذھب ھستند 
  .، ماذون ، داعي ، حجت ، باب و امام ) تازه وارد بھ گروه ( مستجیب : عبارت بودند از  ،

( بھ اعتقاد اسماعیلیان ، در دوره ستر . امامان در بعضي از دوره ھا مستور و در بعضي دیگر آشكار ھستند 
در این دوره ، فقط باب و نخبگان قادر بھ رویت امام . امر كنند  دعات موظف اند كھ ابالغ) یاغیبت امام 

معروفترین . آنان دوره ستر را از دوره محمد اسماعیل تا قیام عبیداهللا المھدي در قیروان مي دانند . ھستند 
یمون و م )معروف بھ ابوعبداهللا شیعي ( داعیان اسماعیلي در این دوره ، ابو عبداهللا  حسن بن احمد زكرویھ 

  . قداح بودند كھ خود اصل ایراني داشتند 
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. پراكند) ر شمال آفریقا د( ابوعبداهللا الشیعي بذر دعوت اسماعیلي را در میان قبایل كتامھ . ق.ه 297در سال 
عبیداهللا . وي عبید اهللا المھدي را كھ در سجلماسھ محبوس بود ، آزاد كرد و بر تخت دعوت اسماعیلیان نشاند 

نام دعوت اسماعیلیان بھ دلیل انتساب بھ . پس از استقرار در قیروان ، مدعي خالفت و امامت اسالم شد 
این دعوت ، بھ سرعت در . خوانده شد " فاطمي "  ،) ص ( الم ، دخت گرامي پیامبر اس) س ( حضرت فاطمھ 

  . و ایران انتشار یافت  سراسر شمال آفریقا ، یمن ، بحرین ، شام ، فلسطین ،

حتي دریاي مدیترانھ را . در اندك مدتي خالفت شیعي اسماعیلي توانست با خالفت عباسیان بغداد ھمپایي كند 
را ھم بھ تصرف خود " جنوا " ھمچنین ، بند ، . ادر فرانسھ را غارت كند براي اروپاییان ناامن سازد و بن

مصر را از تصرف اخشیریان در آورد .) ق.ه  341– 365( جوھر سیسیلي در دوران المعزلدین اهللا . درآورد 
  . گرفتھ شده است ، تاسیس كرد –علیھا السالم  –را كھ نامش از نام حضرت زھراي ازھر " جامع االزھر " و 

دولت فاطمي بھ اوج قدرت رسید و از اقیانوس اطلس تا . ) ق.ه 365 - 385 (در دوران عزیز پنجمین خلیفھ 
حتي ، یكبار در موصل نام خلیفھ فاطمي در خطبھ ذكر شدو . دریاي سرخ ، یمن ، مكھ و دمشق گسترش یافت 

در دیلمان و  عوت در ایران بودند ،داعیان اسماعیلي كھ از آغاز د. قدرت بغداد در مقابل آن تحقیر گردید 
كھ ھنوز سنتھاي باستاني و سنن و شعایر شیعي مذھبان یا سابقھ ( الموت و قھستان و دامغان و سیستان 

( معروفترین آنان، ابوحاتم رازي . مورد پذیرش قرار گرفتند ) دارالھجره ھاي خوارج را در اذھان داشت 
ابو یعقوب سگزي ( لم و عبدالملك كوكبي در گردكوه دامغان و اسحاق در منطقھ دی. ) ق.ه 322متوفي بھ سال 

  . در ري و حسین بن مرورودي در خراسان بودند ) 

) عامل ري ( یوسف ابي الساج  مردآویچ زیاري ، ابوحاتم رازي گروھي از دیلمیان را از جملھ اسفار شیرویھ ،
راسان دنبال كرد و بسیاري از رجال دولت محمد نخشبي كار مرورودي را در خ. را بھ كیش خود آورد

ولي در نتیجھ دخالت سران نظامي، و لشكریان ترك تبار ساماني ، بسیاري از .ساماني دعوت او را پذیرفتند 
ابو یعقوب سگزي ھم بھ دست خلف ابن احمد  اسماعیلیان و از جملھ محمد نخشبي بھ قتل رسیدند و ھمچنین ،

  . كستھ شد . ) ق.ه 399متوفي بھ سال ( صفاري 

پس از سامانیان ، قتل و تعقیب اسماعیلیان بھ دست سلطان محمود غزنوي ادامھ یافت و بسیاري از اسماعیلیان 
طالقان خراسان كھ از ابو علي سیمجوري در مقابل محمود حمایت مي كردند ، بھ قتل رسیدند و اسماعیلیان 

كشتارھا و تعقیبھا بھ فعالیت داعیان پرشور اسماعیلي خاتمھ نداد ، ولي ، نھ نتھا این . مولتان ھند ھم تبعید شدند 
  . بلكھ دعوت آنان در سراسر قرون چھارم و پنجم ھجري ادامھ یافت 

فعالیت او از آغاز عھد سلجوقي . ناصر خسرو قبادیاني بود  شاخصترین چھره مبلغان اسماعیلي در قرن پنجم ،
" ران و خراسان باعث گردید كھ فرقھ خاصي از اسماعیلیان ، بھ نام شروع شد تبلیغات ناصر خسرو در مازند

  . در این نواحي پدید آید " ناصریھ 
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نام آورترین آنان ، . دعات دیگر فاطمي سرگرم نشر دعوت بودند ) در ھمین اوان  (در ناحیھ جبال نیز 
راش خود ، بھ حسن بن علي بن احمد قبل از دستگیري و كرگ دلخ. بودند ) احمد ( عبدالملك عطاش و پسرش 

توصیھ كرد كھ بھ ) كھ بھ وسیلھ امیر ضراب و بونجم سراج بھ كیش اسماعیلي در آمده بود ( محمد صباح 
( بھ مصر رفت ، ولي با وجود تالش فراوان نتوانست با المستنصرباهللا . ق.ه 465حسن در سال . مصر برود 

بھ ایران . ق.ه 473ز یك سال و نیم توقف در مصر ، در سال وي پس ا. مالقات كند ) ھشتمین خلیفھ فاطمي 
  . بازگشت 

حسن مدت ده سال نواحي شمال و مركز و شرق و غرب ایران را براي بدست آوردن پایگاھي مناسب زیر پا 
و اسماعیلیان دیلم ، ) حاكم سابق ترشیز  (با كمك قاضي حسین قایني . ق.ه 483سرانجام ، در سال . گذاشت 

بھ وسیلھ یكي از . ق.ه 246این قلعھ در سال . وي قلعھ الموت را تصرف كرد . مناسب را بھ دست آورد  مكان
. ق.ه 484حسن بعد از تعمیر قلعھ ، آن را پایگاه دعوت جدید خود قرارداد . ملوك جستاني دیلم ساختھ شده بود 

دره "اسماعیلیان قھستان قلعھ باستاني وي با كمك . قاضي حسین قایني را بھ دعوت قھستان و خراسان فرستاد 
  . كیلومتري جنوب شرقي بیرجند و در مجاورت سیستان تصرف نمود  150را ، در " 

در قھستان ، دولت سلجوقي را متوجھ خطر دعوت اسماعیلیان نمود و آنان " دره " در دیلم " الموت " تصرف 
بھاء الدولھ ( و قزل ساروغ با متحد سیستاني خود  امیر یورونتاش در الموت. را بھ واكنش شدیدي وادار كرد 

اما ، مقاومت محصوران و مرگ ملكشاه عملیات را ناتمام گذاشت . بھ حمالتي علیھ اسماعیلیان دست یازیدند ) 
خاتمھ )خواجھ نظامي الملك ( ابو طاھر اراني دیلمي نیز بھ زندگي وزیر سالخورده خراسان  و ھمزمان با آن ،

  . داد 

تقدیر بر این بود كھ دستار وزارت و تاج شاھي ھمزاد یكدیگر باشند این عمل شھرتي عالمگیر براي كارد  گویا
بھ تصرف دژھاي دیگري  اسماعیلیان با استفاده از فترت مرگ سلطان و وزیر ،. زنان صباحي فراھم آورد 

مشھور بھ نزار و المستعلي باهللا  میان دو فرزند او ، یعني المصطفي لدین اهللا. ق.ه 486دست زدند و در سال 
" و " نزاري " در نتیجھ اسماعیلیان بھ دو گروه . كھ ھر دو مدعي جانشیني پدر بودند ، اختالف افتاد  احمد ،

و اسماعیلیان . شدند " نزار " اسماعیلیان ایران و شام بھ صورت رسمي طرفدار .تقسیم شدند " مستعلوي 
استقالل جنبش اسماعیلیان ایران و جدایي آن از مصر .معتقد شدند " مستعلي " بھ امامت  مصر و بالد مغرب ،

  . ، بھ دعوت نزاریان روح و شور جدیدي بخشید 

فساد داخلي . را در الموت تصرف و آن را تعمیر و نوسازي نمودند " لمسر " قلعھ . ق.ه 489نزاریان در سال 
ن را در الموت و قھستان بھ مثابھ نیرویي نجات بخش دولت سلجوقي و نظام اقطاعي آن ، نیروي اسماعیلیا

قلعھ طبس مسینان را بھ علت ) از بازماندگان خاندان كھن سیمجور( ساختھ بود تا آنجا كھ منور سیمجوري 
رئیس منطقھ تر شیز ( دراز دستیحاكم سلجوقي ، بھ اسماعیلیان وگذار نمود و ھمانند او عمید مسعود زورآبادي 

تالش فرزندان عالءالدین مسعود زورآبادي براي احیاي خطبھ  بعدھا ،. ان بھ اسماعیلیان پناه برد از ستم ترك  )
نھ نام عباسیان ، نتیجھ نبخشید و خطیب ترشیز بھ وسیلھ اسماعیلیان و ھواخواھان خشمگین ایشان پاره پاره شد 

 .  

مسینان در شرق ، تا طبس گیلكي در تا ترشیز در شمال ، و از طبس  در جنوب ،" دره " منطقھ قھستان از 
اسماعیلیان طبس گیلكي در پشت سر امیري از یك خانواده قدیمي با . غرب ، بھ تصرف اسماعیلیان درآمد 

بھ نفع بركیارق ) بر كیارق و سنجر ( سنتھاي كھن مذھبي اسماعیلي قرار گرفتند و در جدال فرزندان ملكشاه 
با محكم شدن جاي پاي اسماعیلیان در الموت و قھستان ، آنان . فق نبود وارد كارزار شدند ، كھ چندان ھم مو

گنبدان دژ "یا  "گردكوه  "قلعھ . ق.ه 493در سال . آماده پیشروي در نقاط دیگر و گسترش متصرفات خود شدند
حامي قدیمي ( بھ وسیلھ رئیس مظفر مستوفي اصفھاني   كیلومتري ارتفاعات شمالي دامغان ، 15در " 

  . قلعھ شاه در اصفھان بھ وسیلھ احمد بن عبدالملك عطاش تصرف شد   در ھمین سال ،. فتح شد   )اعیلیان اسم

، در مسیر راه ري بھ خراسان " الجوردي " و " اردھن " و " استوناوند " اسماعیلیان قومس با تصرف قالع 
  . ند ، این راه را بھ دست خود گرفتند و از كاروانیان باج و خراج طلب كرد

ھجومھاي پیاپي سلجوقیان از ري ، و آل باوند از طبرستان ، بي نتیجھ ماند و اسماعیلیان سرگرم پیشروي در 
نفوذ اسماعیلیان قھستان بھ روستاھاي جنوبي منطقھ بیھق . ق.در اواخر قرن پنجم ه. مناطق ھمجوار بودند 

یوستگي بیشتري با قالع خود در كناره راه رسید و از آنجا با تصرف دژھاي نواحي دیگر در جنوب قومس ، پ
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ھمچنین در خوزستان و ارجان و شمنكوه ابھر ، دژھاي دیگري بھ دست . ري بھ خراسان بھ دست آوردند
  . اسماعیلیان افتاد 

صاحبان . ھوا خواھان اسماعیلیان بیشتر صاحبان حرف و فقراي شھرھا و رانده شدگان از روستاھا بودند 
سازمان  داده شده بودند ، اما اسماعیلیان  ) اسالف فكري اسماعیلیان ( یلھ اخوان الصفا بھ وس" حرف قبال

چنانكھ از البھ الي آثار مورخان و ( اوضاع بعد اقتصادي روستاییان و مردم عادي . روحي تازه در آن دمیدند 
نفوذ اسماعیلیان تا جایي .  در این گرایش بسیار موثر بود  . )علما و ادبا مانند غزلي و سنایي مشھود است 

شھرت جانبازي اسماعیلیان و . رسید كھ بھ خوابگاه سنجر نیز راه یافتند و خنجري بر بستر او فرو كردند 
قلمرو اسماعیلیان در قھستان . وفاداري آنان بھ حسن صباح ، ھالھ اي افسانھ اي در پیرامون آن ایجاد كرده بود 

. خوانده مي شد " محتشم " ر و آنان داراي رئیس واحدي بودند كھ بعدھا ، وسیعتر از قلمروشان در رود با
  . قالع اسماعیلي در عین استقالل داخلي ھمگي از الموت اطاعت مي كردند 

حسن صباح ، كیا بزرگ امید رودباري را جانشین خود ساخت و او را بھ مشاوره با . ق.ه 518در اواخر سال 
مرگ حسن صباح دشمنان اسماعیلیان را . صیت كرد و خود در گذشت چند نفر از بزرگان اسماعیلي و

در این . برانگیخت و الموت و قھستان بار دیگر مورد ھجوم سلجوقیان و طبرستانیھا و سیستانیھا قرار گرفت 
لیاقت وكارداني كیابزرگ امید ، . راستا تب اسماعیلي كشي بسیاري از مردم عادي شھرھا را نابود ساخت 

" قدموس " و " بانیاس " برانداختن اسماعیلیان را نقش بر آب كرد و بھ زودي اسماعیلیان نزاري بر آرزوي 
ابو ھاشم زیدي را آتش زدند و شورش شیعیان زیدي   آنان در ناحیھ دیلم ،. در شام مسلط شدند " مصیاف " و 

. ا در اشكور دیلم تصرف كردند ر" جاكل " و " مركلیم " و " تكام جان " ھمچنین قالع . را سركوب كردند 
خلیفھ عباسي نیز از كارد آنان " المسترشد " قدرت اسماعیلیان در انجام كشتارھاي  فردي بھ جایي رسید كھ 

در . جانشین وي شد ) فرزند او ( در گذشت و محمد . ق.ه 521كیا بزرگ امید در سال . جان سالم بھ در نبرد 
حاكم ري اسپھبد علي بن شھریار باوندي  در این راستا ،. ادامھ یافت  دوران محمد نیز ، حمالت سلجوقیان

حمالت متعددي بھ روبار الموت نمودند ، تا آنجا كھ از سر انسانھا مناره ساختند و در قھستان برادران سنجر 
د باوندي را اسماعیلیان ھم حاكم ري و فرزند اسپھب  در پي آن ،. بسیاري از روستاھا را بھ خرابھ تبدیل كردند 

  . بھ قتل رساندند 

وي در سال . محمد در پناه دادن بھ دشمن یاد كرده و آن را ستوده اند وقایع نگاران از گذشت و جوانمردي
منابع اسماعیلي حسن را فرزندزاده امام اسماعیلي . در گذشت و حسن فرزند وي بھ جاي او نشست . ق.ه 557

در . انھ محمد و در لباس فرزند و بر سر میراث امامت نشستھ است نزار مستنصر ، دانستھ اند كھ در خ ،
سالھاي آخر حكومت محمد كیا بزرگ امید در میان جوانان جنبشي براي بازگشت بھ دوران ساده زیستي حسن 

بسیاري از آنان بر اساس اندیشھ ھاي عرفاني و التقاطي . صباح و احیاي شكوه و عظمت آن زمان پدید آمد
از تحمل رنج ظاھر شریعت راحت گردند و  بودند كھ كساني كھ باطن شریعت را درك نكرده اند ، خواھان آن

اما با مرگ وي . بھ وسیلھ محمد سركوب شد  البتھ این خواستھ ھا و ابراز آنھا ،. قیدوبندھاي آن برداشتھ شود 
در الموت و . ق.ه 559رمضان سال بسیاري از فرایان و تبعیدیان بھ الموت بازگشتند و دو سال بعد ، یعني در 

بھ فرمان وي بندھاي شریعت  ھمچنین ،. بر پا شد " عید قیامت " قھستان در معناي نمادي و بھ شیوه اسماعیلي 
  . از گردن مومنین اسماعیلي برداشتھ شد و آنان در اعمال خود آزاد شدند 

لیكن این امر مشكالت بسیاري براي حسن برانگیخت و بسیاري از معتقدان بھ شریعت اسماعیلي راه ھجرت 
ھ قتل رسید ب. كھ از ھواداران شریعت بود حسن نیز ، یك سال و نیم بعد بھ دست برادرزنش . در پیش گرفتند 

 .  
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كھ مردي فاضل و درس خوانده بود و از حكمت و فلسفھ اطالعات كافي داشت   )فرزند او ( پس از وي محمد 
  .از معاصران معروف وي ، امام فخر رازي بوده است . ، بھ فرمانروایي رسید 

آن روابط امام و اسماعیلیان براي جذب امام فخررازي ، یكي از فداییان را بھ ري فرستادند كھ بعد از 
در دوران وي . را در آستین اسماعیلیان دیده بود   )كارد ( بنابر قولي ، او برھان قاطع . اسماعیلیان حسنھ شد 

ادامھ یافت و اسماعیلیان با ساختن دژي در مقابل شھر قزوین ، این ) یكي از امراي سلجوقي  (، حمالت انر 
در شام ، نزاریان از مبارزه صالح الدین ایوبي با صلیبیان سود . د شھر را بیش از پیش مورد تھدید قرار دادن
دولت غوریان   )بھ بعد . ق.ه 586( در اواخر دوره حكومت محمد . جستند و بھ تحكیم  مواضع خود پرداختند 

دراین حمالت ، . قھستان را مورد حمالت مكرر قرار داد  ، كھ در خراسان جانشین دوات سلجوقي مي دانست ،
در شمال و مركز ایران دولت . قھستان بھ طوري ویران شد كھ در خراسان و كرمان ضرب المثل گردید 

ولي ، ھنوز شھرت . خوارزمشاھي بھ جاي دولت سلجوقي وارد عمل شد و خود را مدافع مردم مي پنداشت 
. دي استفاده مي كردند موحش  اسماعیلیان در كشتن افراد در اذھان وجود داشت و اسماعیلیان از حربھ قتل فر

. ق.ه 587مشھورترین فردي كھ در این دوره بھ قتل رسید ، اتابك محمد قزل ارسالن ایلد گز بود كھ در سال 
  . در حوالي ھمدان بھ دست سھ فدایي قھستان ، بھ تالفي حمالت او بھ اسماعیلیان كشتھ شد 

جانشین او " نومسلمان " جالل الدین حسن  فرزند وي. ق.ه 607با مرگ محمد در با با مرگ محمد در سال 
ساده زیستي اولیھ جاي خود را بھ . دوران جالل الدین حسن دوره توقف آرمانگرایي اسماعیلیان بود . شد 

او مي خواست از مواھب بھ دست آمده سود جوید و در كنار ھمسایگان خود با . اشرافیتي جدید داده بود 
  . آرامش زندگي كند 

( ف اسالفش ، از عقاید خود دست برداشت و این موضوع را بھ سالطین و خلیفھ بغداد وي بر خال 
قدرتمندان و سالطیني كھ ھیچ گاه نتوانستھ بودند اسماعیلیان را بھ زور شمشیر . اعالم كرد ) الناصرالدین اهللا 

قلمروش بھ رسمیت رام سازند ، با شادماني از این سیاست درھاي باز استقالل كردند و حقوق وي را بر 
در الموت ، حسن بھ علماي . شناختند و موكب مادر حسن در سفر حج ، با استقبال رسمي بغداد بدرقھ شد 

سختیگر اھل سنت اجازه داد كھ كتابخانھ الموت را مورد بررسي قرار دھند و تمامي كتابھایي را كھ نمي 
اطق اسماعیلي ، با مخالفتي رو بھ رو نشد ، زیرا اصالحات و تغییرات وي در تمام من. پسندند ،نابود سازند 

حسن در غرب ایران محور حل و . در تعالیم اسماعیلي قدرت و علم امام محور تمام امور بھ شمار مي رفت 
پس از شكست منگلي ، ابھر و .فصل امور گردید و در كشاكش اتابك از بك با منگلي ، نقش موثري ایفا كرد 

  .زنجان سھم حسن شد 

در گذشت و محمد وسوم یا عالء الدین محمد فرمانروا و امام اسماعیلي الموت . ق.ه 618انجام وي در سال سر
پس از قتل عام مردم . فرمانروایي وي مصادف با حملھ مغول و برافتادن دولت خوارزمشاھي بود . شد 

طق امن اسماعیلي نشین بھ ویژه شھرھاي خراسان بھ دست مغولھا ، بازماندگان این توفان بنیاد بر افكن بھ منا
معروفترین این . اسماعیلیان در این زمان عاقالنھ با مغول از در مسالمت وارد شدند.قھستان ، روي آوردند 

وي از جملھ . مھمانان ، خواجھ نصیر الدین طوسي بود كھ در محیط امن قھستان فرصت تالیفات زیادي یافت 
  )ناصرالدین محتشم قھستان ( را بھ نام محتشم قھستان " معینیھ  رسالھ"و كتاب " اخالق ناصري " كتاب 

محتشمان قھستان ، بھ ویژه محتشم شھاب الدین ابومنصور قھستان ، بھ طوري در پذیرائي از . تالیف كرد 
مھمانان بدون تبعیض پیش رفتند كھ از الموت آنان را متھم بھ اسراف كردند و جانشیني براي محتشم شھاب 

  . ند فرستاد

جانب خالفت بغداد را گرفت و با  فرمانرواي اسماعیلي الموت ،  در منازعھ خالفت بغداد با خوارزمشاھیان ،
ماموران وي در دستگاه باقیمانده   سپس ،. دامغان و نواحي غرب را ھم تصرف كرد   ن ،استفاده از ضعف آ

شرف الدین فخر الدین  –خوارزمشاھیان نفوذ كردند و گروھي فدایي بھ خدمت وزیر جالل الدین خوارزمشاه 
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ر حالي كھ تا حضور این عده آشكار شد و زنده زنده در آتش سوزانده شدند د بعدھا ،. گماشتھ شدند  –علي 
  .بر مي كشیدند " زنده باد عالء الدین " لحظھ آخر فریاد 

مرگ جالل الدین خوارزمشاه بھ اسماعیلیان این امید تازه را داد كھ شاید بتوانند از یاس مردم براي گرایش بھ 
زندران و ھمچنین پیشبیني ھاي اسماعیلیان نیز براي تصرف تمام مناطق جنوب دریاي ما. خود استفاده كنند 

بھ حقیقت نپیوست و ھالكو بھ تشویق قاضي القضات شمس الدین قزویني براي نابودي اسماعیلیان  چین و ھند ،
اولین آماج من ھستم ، چون از من بگذرد تو داني و او : " عالء الدین بھ خلیفھ بغداد پیغام داد . عازم ایران شد 

تل رسید كھ فرزند وي یعني ركن الدي بھ دست داشتن در آن در این بین ، عالء الدین در توطئھ اي بھ ق. " 
  . متھم شد

وي نمایندگاني بھ نزد مغوالن و ھمسایگان . ركن الدین خورشاه فرمانرواي الموت شد . ق.ه 653در سال 
ھ اما ، جامع. اشراف اسماعیلي ھم خواھان تسلیم بودند . فرستاد ولي ھوالكو بھ كمتر از تسلیم محض قانع نبود 

سرانجام ، روساي گرد كوه و قھستان تسلیم مغول شدند . آرزوي جانبازي داشتند  اسماعیلي و بھ ویژه جوانان ،
ساكنان دژ . وضع بھ گونھ دیگر بود ) از جملھ گرد كوه و تون و طبس مسینان ( ولي در داخل دژھا . 

و بقیھ افراد پس از آخرین نبرد ، تا پاي  مقاومت گرد كوه را بیماري  وبا در ھم شكست. قھرمانانھ دفاع كردند 
ھمچنین ، بقیھ ساكنان . سرانجام ، شكست خوردند و دژ متصرف و با خاك یكسان گردید . جان مقاومت كردند 

  . آن قتل عام یا تبعید شدند 

تالش اسماعیلیان نیز بعد از آرامش حمالت مغول براي تسلط دوباره بر الموت و قھستان بي نتیجھ ماند و 
  . سرانجام نیافت  حكومت خداوند محمد نو دولت ،

ھ در اواخر دوره زندیھ و اوایل بقایاي اسماعیلیان بھ طور گمنام در لفافھ تصوف بھ زندگي ادامھ دادند ، تا آنك
  . دوره قاجاریھ ، دوباره ظاھر شدند
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دولت طاھریان ، اولین دولت اسالمي بود كھ در دوران خالفت در ایران بھ وجود آمد و بخش قابل مالحظھ اي 

با این . از این سرزمین را بھ صورت نوع حكومت موروثي محلي از نظارت مستقیم خلیفھ بغداد خارج كرد 
طاھر بن حسین ، . در كسب قدرت و حفظ آن ، محتاج بھ اعمال خشونت در مقابل خلفا نشد  حال، این دولت

كھ این دولت بھ وسیلھ وي بنیاد شد ، از موالي وابستھ بھ قبیلھ خزاعھ از اعراب " ذوالیمینین " معروف بھ 
د كھ از مدتھا پیش خاندانش نیز، ایراني نژاد و فارسي زبان بودن.طاھر تربیت عربي داشت . خراسان بود 

  .ھرات شھرت و قدرت داشتند   )فوشنج ( درپوشنگ 
در اواخر خالفت ھارون و دردوره اي كھ مامون در خراسان اقامت داشت ، طاھر و پدرش حسین مورد توجھ 

چون طاھر چند سالي بعد در كشمكشي كھ بین مامون و برادرش امین بر سر خالفت در . مامون واقع شدند 
، در دستگاه خالفت حیثیت قابل .) ق.ه 198( فق بھ غلبھ بر سپاه امین و تامین خالفت مامون گشت گرفت ، مو

چندي بعد ، از آنجا كھ رفع اغتشاشھایي كھ در خراسان بھ وسیلھ خوارج روي داده بود . مالحظھ یافت 
دور نماید ، والیت ضرورت فوري داشت ، و نیز خلیفھ ھم ترجیح مي داد قاتل برادر را از پیش چشم خود 

خراسان را بھ طاھر تفویض كرد  البتھ ، این تفویض شامل فرمانروایي سیستان و كرمان نیز مي شد و مشتمل 
بدین گونھ ، قلمرو حكومت طاھر ، بھ . فتوحات اسالمي در آن نواحي بود " بر نظارت بر ماور النھر و احیانا

در خراسان طاھر داعیھ استقالل یافت و .ق را شامل بود قول طبري ، از بغداد تا دورترین سرزمینھاي شر
اما بعد از مرگ مشكوك وي كھ بالفاصلھ بعد از حذف نام مامون از خطبھ نماز . موجب نگراني خلیفھ گشت 

 –طلحھ بن طاھر  –، خلیفھ خود را ناچار دید حكومت خراسان را بھ پسر وي .) ق.ه 207  (جمعھ واقع شد 
بدین سان ، . ھ ، حكومت خراسان در آن ھنگام در واقع تحت سلطھ و تصرف وي بود البت. واگذار كند 

خلیفھ ھم بھ اصطالح با قبول حكومت طلحھ . حكومت خراسان در خاندان طاھر بھ صورت موروثي در آمد 
لذا ،. بھ صورت دست نشانده ، وابستگي آن را بھ خالفت بغداد اعاده و تامین كرد 

استقالل حكومت موروثي خاندان طاھر بھ صورت یك تحول اداري درآمد و شكل یك تجزیھ و انفصال سیاسي 
ابت از برادرش عبداهللا بن طاھر منسوب شد، صورت حكومت طلحھ ھم در خراسان كھ بھ نی. بھ خود نگرفت 

 213وفات ربیع االول ( فرمانروایي طلحھ كھ شش سالي بیش نكشید . اداري تحول را قابل توجیھ ساخت 
. در عین حال ، مانند پدر ھمچنان خراج مقرر را بھ خلیفھ مي پرداخت . صرف مبارزه با خوارج شد )  .ق.ه

در . ا از اینكھ نوعي طغیان نسبت بھ فرمانروایي خالفت تلقي شود ، حفظ كردبا این كار ، حكومت خود ر
، قدرت طاھریان بھ اوج اعتالي خویش . ) ق.ه 213-230( دوران  فرمانروایي برادرش ، عبداهللا بن طاھر 

هللا دل خوشي ھم ، با آنكھ بھ ظاھر از عبد"المعتصم باهللا " خلیفھ جدید ) ق .ه 218( بعد از وفات مامون . رسید 
بدین گونھ ، استقالل طاھریان بعد از مامون نیز . نداشت ، ابقاي او را در حكومت خراسان اجتناب ناپذیر یافت 

  .، بي تزلزل ماند 
. عبداهللا در تجھیز غزوه ھاي اسالمي در ماورالنھر اھتمام كرد و در دفع اغتشاش مجدد خوارج كوشید 

حیثیت او را در نزد متشرعھ سني و   . )ق.ه 225( مازیار پیدا كرد ھمچنین، توفیقي كھ در اطفاي شورش 
در خراسان بھ توسعھ آباداني و ترویج كشاورزي عالقھ نشان داد و بھ خصوص در . خلیفھ بغداد فزوني داد 

. حمایت از طبقات كشاورز در مقابل مالكان بزرگ و عمال دولت مساعي قابل مالحظھ اي بھ جاي آورد 
در پایان عھد . ، در بسط عدالت و حفظ امنیت گذشت. ) ق.ه 230– 248  (ش ، طاھرین عبداهللا حكومت پسر

. ) ق.ه 248  (سیستان دچار اغتشاش شد و با اعتالي یعقوب لیث ، این منطقھ از قلمرو طاھریان جدا گشت  او ،
او چندي بعدبھ   . )ق.ه 250( طبرستان را ھم از دست داد  محمد بن طاھر كھ بعد از او بھ امارت رسید ،. 

سرانجام با غلبھ صفاریان بر خراسان ، فروانروایي .) ق.ه 259 (وسیلھ یعقوب لیث ، مغلوب و اسیرشد 
  . طاھریان پایان یافت 

ولي قدرت طاھریان دیگر  . )ق.ه 271( با آنكھ بعدھا یك بار دیگر نیز حكومت خراسان چندي بھ او واگذار شد 
مركز . امارت طاھریان در خراسان اندكي بیش از نیم قرن طول كشید . ید نشد در خراسان ھرگز تجد

از نامھ اي كھ طاھر بن حسین بھ پسرش . فرمانروایي آنان ابتدا در مرو بود و سپس در نیشابور منتقل شد 
" كتاب  این متن در. عبداهللا در باب آیین فروانروایي نوشت ، مي توان مبناي نظري حكومت آنان را دریافت 

ھمچنین از دستورالعمل بخشنامھ گونھ اي كھ عبد اهللا بن طاھر . ابن طیفور وماخذ دیگر نقل شده است  " بغداد 
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گردیزي آمده است ، این امر "  زین االاخبار " بھ عمال خود در والیتھاي تابع فرستاد ، كھ متن آن نیز در 
  . دریافت مي شود 

تمام قلمرو آنان با آنكھ نام خلیفھ در خطبھ و سكھ آورده مي شد ، حاكم واقعي  البتھ الزم بھ یادآوري است كھ در
  .             امیر طاھري بود و خلیفھ بغداد امكان و مجال اعمال قدرت در امور را نداشت 

  
  

دولتي كھ بھ وسیلھ یعقوب لیث و كمك برادرانش علي بن لیث و عمر بن لیث در سیستان پا گرفت ، اولین 
بھ رغم میلھ خلیفھ ، از   این حكومت قدرت طاھریان را ،. تقل گونھ اسالمي ایران بود حكومت مستقل یا مس

. خراسان منقرض كرد و با خلع طاعت خلیفھ و خروج بر او ، قسمتي از ایران را تحت تصرف خود درآورد 
در قلمرو بالنسبھ   اما ،. البتھ ، بغداد بھ دوام آن حكومت راضي نبود و وجود آن را ھم بھ سختي تحمل مي كرد 

بھ استثناي متشرعھ سني ھواخواه ( مورد قبول و حمایت اكثریت رعایا  وسیعي كھ ایشان بھ دست آوردند ،
  . واقع گشتند   )عباسیان 

. منسوب بود   )پیشھ ور   (یعقوب بن لیث ، مانند پدر وشاید اجدادش بھ طبقات محترفھ  بنیانگذار این دولت ،
در واقع انتساب . كھ در حق وي و سلسلھ فرمانروایان خاندان او معمول شد) مسگر = ر رویگ( عنوان صفار 

موجب نسب نامھ اي كھ تبار لیث رویگر  معھذا ، اینكھ بعدھا ،. او و برادرانش را بھ این حرفھ نشان مي دھد 
وبیت او و خاندانش را در آن محب) كھ در مورد خاندان او در افواه افتاد ( را بھ پادشاھان قدیم ایران مي رساند 

  . ایام نزد اكثریت اھل سیستان نشان مي دھد 

در اغتشاشات سیستان كھ . ني عیار پیشھ شدرویگرزاده سیستاني ھمراه برادرانش ، عمرو و علي در جوا
با غلبھ بر رقیبان سیستان را تحت سلطھ خویش در  منجر بھ برخورد عیاران شھر با خوارج والیت گشت ،

چون خلیفھ حاضر نشد حكومت او را بر خراسان تایید كند ، یعقوب كھ خود را .  . )ق.ه 253( آورد 
بعد از تسخیر . با خلیفھ از در تھدید در آمد  طاھریان مي دانست ،فرمانرواي واقعي خراسان و تمام قلمرو 

. مجدد فارس كھ تا آن زمان چند بار آنجا را بھ تصرف در آورده بود ، از طریق خوزستان عازم فتح بغداد شد
. رد و بھ اھواز عقب نشیني ك  .)ق.ه 262( از سپاه خلیفھ شكست خورد ) نزدیك بغداد   (اما ، در دیرالعاقول 

در جندي شاپور بیمار شد و   معھذا ، قبل از آنكھ براي جبران این شكست و حملھ مجدد بھ بغداد آمادگي بیابد ،
  . ) . ق.ه 265شوال ( در ھمان جا نیز در گذشت 

وي بالفاصلھ بھ مصلحت وقت . بعد از وي ، برادرش عمرو از جانب سپاه سیستان بھ امارت برداشتھ شد 
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در نواحي بصره و " صاحب الزنج " خلیفھ ھم چون در آن ایام درگیر قیام . اظھار اطاعت كرد نسبت بھ خلیفھ 
چاره اي جز آنكھ حكمراني وي را در فارس ، خراسان و سیستان بھ رسمیت بشناسد  بود ،  )آبادان ( عبادان 
ضایت نداشت ، چندي از امارت صفاریان كھ مبني بر خروج و خلع طاعت بود ر" معھذا ، چون قلبا. نداشت 

با آنكھ چندي بعد خلیفھ . امیر مخلوع سابق طاھري شد ( بعد حكومت خراسان را بھ نام محمد بن طاھر 
عمرو از   ،  . )ق.ه 275( خراسان را كھ ھمچنان در تصرف عمرو بود ھمراه با فارس و كرمان بھ وي داد 

جزوقلمرو طاھریان بود و در این " ، این منطقھ سابقا البتھ. خلیفھ فرمانروایي ماوراء النھر را نیز طلب كرد 
خلیفھ ھم با بي میلي و با تشویق پنھاني اسماعیل بھ . ایام اسماعیل بن احمد ساماني در آنجام حكومت داشت 

در جنگي كھ بعد از دریافت فرمان خلیفھ در حدود . در خواست او را اجابت كرد   مقاومت در مقابل صفار ،
ربیع االول ( و سپاه ساماني در گرفت ، عمرو مغلوب و گرفتار شد و سپاھش نیز منھزم گشت بلخ بین او 

خلیفھ او را بھ زندان فرستاد كھ او چندي بعد در ھمان . عمرو را از بخارا بھ بغداد روانھ كردند .  .)ق.ه287
  . ) ق.ه 289( زندان وفات یافت 

-298( و برادرزادگانش لیث بن علي و محمدبن علي چند سالي با آنكھ بعد از عمر ، نواده اش طاھربن محمد 
سرانجام سامانیان آن والیت را بھ قلمرو خویش  سلطھ خاندان صفار را در سیستان حفظ كردند ،.) ق.ه 288

ھر چندد بعد از سامانیان ھم سیستان چندي بھ قلمرو غزنویان الحاق یافت ، باز محبوبیت و نفوذ . ملحق كردند 
صفار كھ بر خاطره فرمانروایي یعقوب مبتني بود ھمچنان ، ادامھ داشت ، حتي این محبوبیت قرنھا بعد  خاندان

در ھنگامي كھ . سیستان را نسبت بھ فرمانروایي محلي امیران این خاندان عالقھ مند نشان داد  .)ق.ه 885( 
گذشت ، اخالف لیث و فرزندان او  قرنھا از انقراض طاھریان و سامانیان و غزنویان و حتي خلفاي عباسي مي

  .  در سیستان ھمچنان چیزي از حیثیت و قدرت و فرمانروایي اجداد خود را حفظ كرده بودند 
" بر وفق روایت . نقش صفاریان قدیم بھ خصوص یعقوب ، در احیاي فرھنگ زبان فارسي قابل مالحظھ بود 

ھ شد بھ تشویق و الزام یعقوب و بھ وسیلھ دبیر او اولین شعر رسمي كھ بھ زبان فارسي گفت" تاریخ سیستان 
  . سروده شد ) سیستاني ( محمد بن وصیف سكزي 

  
  

البتھ ، . سھ تن از فرزندان بویھ كھ گویا شغل ماھیگیري در گیالن داشتند ، بھ خدمت امراي آل زیار در آمدند 
حمایت مردآویچ نیز مورد " حسن " و " احمد " ، " علي " ھمچنین ، . ماكان كاكي ھم از آنان حمایت مي كرد

پس از . توسط علي كھ برادر بزرگتر بود صورت گرفت " فتح اصفھان براي مرد آویچ ، ظاھرا. قرار گرفتند 
قتل مرد آویچ ، غالمان ترك از ترس غالمان دیلمي ، بھ خصوص ابوالحسن علي بن بویھ بھ اطراف گریختند 

بھ ھمراه برادر خود ، احمد كھ كنیھ ابو الحسین داشت بھ  علي بن بویھ. و میدان تنھا براي دیلمیان خالي ماند 
در آنجا پناه گرفتھ بودند " بجكم "وي ، غالمان ترك را كھ بھ سرداري .) . ق.ه 326 (فتح اھواز توفیق یافت 

  . متواري ساخت 
والیت نایل عازم فارس شد و احمد نیز بھ كرمان روي آورد و بھ فتح آن   علي بن بویھ پس از فتح خوزستان ،

خالفت بغداد . را مطیع خود ساخت  –خلیفھ عباسي  –سپس ،بھ بغداد رفت و المستكفي باهللا .  )ق .ه334  (آمد 
با " ابن مقلھ " از جملھ   كھ پیشرفتھاي برادران بویھ را براي العین مي دید ، بھ صالحدید بعضي وزراي خود ،
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ركن الدولھ " و حسن را " عماد الدولھ " ن فرستاد كھ علي را آنان از در مماشات در آمد و لقب خاص براي آنا
  . نامید " معزالدولھ " و احمد را " 

موقوف شود و مراسم عزاداري ماه محرم را )  ع (ھمان معزالدولھ بود كھ در بغداد دستور داد سب آل علي 
د گرد آمدند و بازارھا بستھ كھ جمع كثیري در بغدا. ق.ه 352بھ خصوص، در ایام عاشوراي سال . برپاداشت 

مردم آن روز آب ننوشیدند و در بازارھا خیمھ پر پا كردند و بر آن خیمھ ھا پالس آویختند و زنان بر سر  شد ،
  .وروي خود مي كوفتند 

  )كرخ ( رایج گردید و بغداد بھ دو قسمت مھم شیعھ نشین  –علیھم اسالم  –از این زمان رسم زیارت قبور ائمھ 
  . ھمچنین ، مقام نقابت علویان ھم در زمان آل بویھ تاسیس شد .) . ق.ه 363( نشین تقسیم شد و سني 

 336معزالدولھ در سال . امراي حمداني كھ بھ حمایت خلیفھ بھ بغداد تاختند ، از معزالدولھ شكست خوردند 
حمداني را فراري  بھ موصل تاخت و ناصر الدولھ. ق.ه 337ھمچنین در سال . بصره را تصرف كرد . ق.ه

  . در بغداد ادامھ داشت . ق.ه 356اقامت معزالدولھ در سال .ساخت 
از آنجا كھ وي پسري نداشت ، از ركن الدولھ .) ق.ه 338متوفي بھ سال ( عمادالدولھ ،برادر بزرگتر ، 

نشین او پسرش را بھ شیراز بفرستد كھ جا" پناه خسر " برادرش كھ در عراق و ري بود در خواست كرد تا 
یافت و در شیراز بھ حكمراني فارس و بنادر و سواحل خلیج " عضد الدولھ " این پناه خسرو ، لقب . شود 

پسر   بھ كردستان لشكر كشید و حسنویھ ،. ق.ه 359ركن الدولھ ، مردي با تدبیر بود ، او در . فارس پرداخت 
ابوالفتح  كھ فرزند این عمید   وزیر او ،. ھ كرد را كھ حاكم آن والیت بود ، وادار بھ مصالح ،" حسین كرد " 

  . بود ، قرارداد مصالحھ را امضاء كرد 
ركن الدولھ با امراي ساماني ، بھ خصوص ابوالحسن سیمجور كھ از جانب سامانیان حكومت خراسان را 

اني از دختر تنھا وقتي صلح میان این دو خانواده رخ داد كھ امیر نوح سام. داشت ، اغلب در كشمكش بود 
تا وقتي معزالدولھ زنده بود ، میان .) ق.ه 361( عضدالدولھ خواستگاري كرد و این ازدواج ھم صورت گرفت 

كھ عزالدولھ بختیار ، پسر .) ق.ه 356( پس از مرگ معزالدلھ . برادران و خانواده بویھ اختالفي نبود 
یشتر نواحي شرق كرمان را در تصرف داشت و بھ این مرد ب. معزالدولھ جانشین پدر شد اختالفھا باال گرفت 

عضدالدولھ پسر ركن . یك لشكر كشي بھ كرمان انجام داده بود . ق.ه 357ھمین دلیل ھم ، عضدالدولھ در 
یكي از آن جنگھا در حوالي بغداد بود كھ طي . الدولھ با عزالدولھ پسر معزالدولھ چندین بار بھ جنگ پرداخت 

معروف است وقتي این خبر را بھ ركن الدولھ رساندند، از . د و بھ موصل فرار كرد آن ، عزالدلھ شكست خور
  . شدت خشم خود را از تخت بھ زیر انداخت و چند روز از خوردن باز ماند 

  . این امر بھ تدبیر ابوالفتح وزیر انجام یافت . بعدھا ، عزالدولھ بختیار مورد بخشش امراي آل بویھ قرار گرفت 
كي از  –این بابویھ  –در زمان ركن الدولھ بود كھ مذھب شیعھ رسمیت كامل یافت و شیخ صدوق ھمچنین ، 

. را كھ جزء كتب اربعھ است ، در فقھ شیعھ تًالیف كرد " من الیحضره الفقیھ " كتب معروف خود ، یعني 
  . ھمچنین ، وي مجالس مباحثھ با شیخ صدوق در ري داشت 

كھ بھ بیماري شدیدي دچار شده بود ، امراي آل بویھ رااحضار كرد و از آنان . ق.ه 365ركن الدولھ بھ سال 
سپس ضیافتي در اصفھان فراھم آمد كھ سھ پسر ركن . خواست كھ پس از مرگ او با یكدیگر مخالفت نكنند 

خود  ركن الدولھ ، در این مجلس عضدالدولھ را بھ عنوان ولیعھد. الدولھ و سران دیلم ، در این مجلس بودند 
تقسیم بھ این صورت بود كھ ھمدان و ري و قزوین را بھ . انتخاب كرد ، ولي مملكت را بین پسران تقسیم نمود 

عضدالدولھ كھ حاكم ( فخرالدولھ ، اصفھان را بھ مویدالدولھ داد و توصیھ كرد كھ از فرمان برادر بزرگ خود 
  . وفات كرد . ق.ه 366ري آمد و در محرم آن گاه از اصفھان بھ . سرنپیچند   )فارس و خوزستان بود 

وي كھ كنیھ . سال داشت و تحت تربیت ابن عمید ، مراتب كمالیھ را آموختھ بود  42عضدوالدولھ در این زمان 
بھ عنوان تعقیب . ق.ه 367وارد بغداد شد و در شوال . ق.ه 364ابو شجاع و عنوان شاھنشاه داشت،در سال 

ھمچنین ، عزالدولھ را بھ قتل رساند و پسر ناصرالدولھ . آن شھر را تسخیر كرد عزالدولھ ، بھ موصل تاخت و 
در این زمان خلیفھ . ھمچنین بر دیار بكر و حوضھ علیایفرات ھم تسلط یافت . حمداني را نیز مقلوب كرد 

براي عضدالدولھ  خلیفھ وقت كھ الطائع هللا عباسي بود ، اجازه داده بود. را ھم بھ او داد " تاج الملھ " عنوان 
  . ھمچنین ، الطائع دختر عضدالدولھ را نیز بھ زني گرفت . سھ نوبت طبل بزنند 

در . بھ بھانھ تعقیب فخرالدولھ ، بھ گرگان روي آورد و آن شھر را تسخیر كرد . ق.ه371عضدالدولھ در سال 
در بغداد بھ بیماري . ق.ه 372ال عضدالدولھ در شوال س. این حین ، قابوس و فخرالدولھ بھ خراسان پناه بردند 

تاسیس بیمارستان عضدي بغداد در . او را در نجف بھ خاك سپردند . صرع دچار شد و در ھمان جا در گذشت 
بھ توصیھ محمد زكریاي رازي ، فیلخانھ عضدي ، كتابخانھ عضدي شیراز و بند امیر بر رود . ق.ه 371سال 

در این سالھا ، . مزار سلمان فارسي را نیز او بنا نھاد ) . ق .ه365(كر ، از بناھاي عضدالدولھ است 
. از جانب او در ري حكومت مي كرد كھ صاحب بن عباد ، وزیر او شھرتي دارد  –برادر وي  –مویدالدولھ 

داشت بھ امارت كرمان و " شرف الدولھ " بعد از مرگ عضدالدولھ ، پسرش ابوالفوارس شیر ذیل كھ لقب 
ھر چند  ، چھار پسر دیگر عضدالدولھ بھ جان یكدیگر افتادند و فخرالدولھ عم ایشان ،  اما. فارس رسید 
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صمصام الدولھ و بھاء الدولھ ھمچنان در زد و خورد بودند و . خواست اختالفات را رفع كند توفیق نیافت 
ر كرمانشاه شكست د  كرد ،" بدربن حسنویھ " در جنگي كھ شرف الدولھ با . ق.ه.377نتیجھ آن شد كھ بھ سال 

  . پس از آن ، دولت حسنویھ در نواحي غرب ایران دوباره جان گرفت . خورد 
خوزستان را فتح كرد و فارس و بھبھان را بھ صمصام الدولھ سپرد و خود بھ . ق.ه 380بھاءالدولھ در سال 

وز شد و آنان را از امیر خلف ابن احمد صفاري ، در كرمان بر آل بویھ پیر. ق.ه 381در سال . بغداد آمد 
  .كرمان بیرون راند 

بھاءالدولھ . جنگھاي متوالي میان برادران و ھمچنین با عزالدولھ بختیار ، دولت بویھ را سخت تضعیف كرد 
و ابوكالیجار . ق.ه 415پس از او ، سلطان الدولھ پسرش تا سال . در بغداد در گذشت . ق.ه 403در سال 

قاورد " ھم در زمان اوست كھ ملك . بر كرمان و نواحي شرقي تسلط داشتند . ق.ه 440مرزبان پسر او تا سال 
سلجوقي بر كرمان تسلط یافت و كرمان را از چنگ آنان خارج ساخت و سلسلھ سلجوقیان كرمان را تاسیس " 

  . كرد 
. ق.ه443سال او در . اما دیلمیان مقیم فارس و خوزستان ، ملك رحیم پسر ابوكالیجار را بھ حكومت برداشتند 

بھ دست طغرل سلجوقي كھ . ق.ه 447ولي سرانجام در سال . اصطخر و شیراز را دوباره بھ تصرف آورد 
پایان یافت " بھ بغداد آمده بود اسیر شد و درین زمان ، دولت آل بویھ عمال" القائم بامرهللا " براي كمك بھ خلیفھ 

  : بھ سھ شعبھ بالنسبھ مستقل تقسیم كرد  نواحي ایران ، مي توان كیفیت حكومت آل بویھ را در  بھ طور كلي ،.

  .گروھي كھ در عراق و اھواز و كرمان حكومت راندند      .1

  .آناني كھ در عراق و فارس بوده اند       .2

  . كساني كھ در كرمان و فارس حكومت كردند       .3

عمادالدولھ ، عضدالدولھ پسر ركن الدولھ ، شرف الدولھ ، صمصام : امراي ال بویھ فارس ، عبارت بودند از
  .الدولھ ، بھاء الدولھ ، سلطان الدولھ ، ابوكالیجار مرزبان و ملك رحیم

معزالدولھ ابو الحسین احمدبن بویھ ، عزالدولھ : عبارت بودند از   و خوزستان و كرمان ،امراي آل بویھ عراق 
بختیاري ، عضدالدولھ ، شرف الدولھ ،بھاء الدولھ ، سلطان الدولھ ، مشرف الدولھ ، جالل الدولھ، ابوكالیجار 

  . ابوكالیجار مرزبان ، ملك رحیم پسر ابوكالیجار ، قوام الدولھ و ابو منصور فوالدستون پسر 
مجد  ركن الدولھ ، موید الدولھ ، فخر الدولھ ،: امراي آل بویھ ري و اصفھان و ھمدان نیز ، عبارت بودند از 

  .  .)ق.ه 414حدود (  الدولھ ، شمس الدولھ ، سماء الدولھ، ابو الحسین پسر شمس الدولھ 
  .ھ ، ابوكالیجار و ابومنصور فوالدستونقوام الدول: آنان كھ در كرمان حكومت راندند ، عبارت بودند از 

. الزم بھ ذكر است كھ تكرار نام بسیاري از امراء بھ سبب جنگھاي خانوادگي بود كھ میان آنان رخ مي داد 
  . البتھ نتیجھ این جنگھا ھم بھ طور طبیعي تصاحب والیت یكي توسط دیگري بود 

از آنجا كھ خود مي خواست بر . مراي گرد ائتالف كرد برادر مجدالدولھ كھ لقب شمس الدولھ داشت ، مدتي با ا
در این . یك بار نیز ري را تسخیر كرد. مجدالدولھ پیروزي یابد ،جنگھاي میان دو برادر در اصفھان رخ داد 

وقتي امیر كرد . بھ ري بازگردد   "سیده خاتون بھ دماوند گریخت و مدتھا بعد از آن توانست مجددا جریان ،
.  در اثر شورشي بھ قتل رسید ، شمس الدولھ توانست نقاط مورد تصرف او را بھ چنگ آورد –ھ بدربن حسنوی

او در این ایام ، ابو علي سینا را براي مدت كوتاھي در . بدین ترتیب ، مدتھا ھمدان را پایتخت خود ساخت 
  .ھمدان بھ وزارت خود برگماشت 

پس از او موید الدولھ كھ . مي توان ركن الدولھ را نام برد  از كساني كھ در ري و ھمدان حكومت كردند ، ابتدا
حوزه حكومت او . ھم او بود كھ با قابوس در گرگان نیز جنگید . حكومت ري را داشت . ق .ه 373تا سال 

بعد از او ، فخر . وزیر وي نیز ، صاحب بن عباد نام داشت . شامل عراق عجم و گرگان و طبرستان بود 
وي مدتھا با سامانیان و امراي آنان در خراسان . حكومت كرد . ق.ه 387ت رسید كھ تاسال الدولھ بھ حكوم
فخر الدولھ در قلعھ طبرك . ھمچنین ، یك لشكر كشي نیز بھ اھواز كرد كھ بي نتیجھ بازگشت . كشمكش داشت 

را كھ  –تم ابوطالب رس –پس از وي ، ھمسرش سیده خاتون جانشین او شد و فرزند خردسالش . در گذشت 
ھم اوست كھ پس از بلوغ ، با رقیبي نیرومند مانند سلطان محمود . لقب مجدالدولھ یافت ، سرپرستي مي كرد 
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مجدالدولھ را تبعید گونھ بھ .) . ق.ه 420ربیع الثاني ( غزنوي پنجھ افكند و باالخره شكست خورد و اسیر شد 
  . ین امیر خاندان بویھ بود وي آخر. غزنین فرستادند ، ولي او بین راه در گذشت 

  خالفت امویان و عباسیان 

ھجري و خالفت كوتاه مدت حضرت امام  40در رمضان سال   )ع  (پس از شھادت حضرت علي بن طالب 
. او با معاویھ ، خالفت بر معاویھ بن ابي سفیان كھ از خاندن بني امیھ بود مسلم گردید  و صلح  ) ع (حسن 

از ھمان اوایل فتح شام و فلسطین از سوي عمر و بعد از سوي عثمان ، " معاویھ از سالھاي پیش ، یعني تقریبا
مین سبب ، توانست پس از بھ ھ. پایھ ھاي حكومت خود را در شام استوار ساختھ بود   وي ،. والي دمشق بود 

سرانجام ، پس از جنگ صفین و ضعف . مخالفت كند و در برابر او بایستد   )ع (قتل عثمان با حضرت علي 
پس از آنكھ معاویھ بھ خالفت رسید ، تحكیم اساس . قواي كوفھ ، حكومت خود را بر مصر نیز مسجل سازد 

ز بزرگان و اشراف بھ استثناي چندتن از جملھ ، حسین حكومت بني امیھ را آغاز كرد و براي پسرش یزید ، ا
او در سیاست خارجي ھم موفق بود و بر متصرفات مسلمانان در . و عبدالھ بن زبیربیعت گرفت ) ع  (بن علي 

معاویھ با . ھمچنین ، نیروي دریاي مھمي نیز در مدیترانھ بھ بوجود آورد . والیتھاي تابع دولت بیزانس افزود 
ي مانند زیادبن ابیھ و مغیره بن شعبھ و عمرو عاص قدرت بني امیھ را در سرتاسر عالم اسالمي جلب افراد

  .بسط داد 

قیمت زیرپا نھادن بسیاري از اصول اسالمي ، از جملھ ارثي ساختن خالفت و اگر چھ این بسط و استحكام بھ 
تبدیل دستگاه خالفت بھ سلطنت و پادشاھي و تعیین مبلغان براي تحقیر و توھین خاندان حضرت رسول اكرم 

از ھجري از دنیا رفت و خالفت پسرش یزید با كارھاي خالفي ،  60معاویھ در سال . و غیر آن تمام شد  )ص (
و محاصره مكھ آغاز شد، ملي مدت زیادي بھ طول نینجامید و سرانجام یزید در ) ع ( قبیل قتل حسین بن علي 

  .انتقال یافت " مروانیان " پس از وي در نتیجھ حوادثي خالفت بني امیھ بھ شاخھ . ھجري در گذشت  64سال 
ھمچنین ، با مسلط ساختن . بالمنازع گردید عبدالملك بن مروان پس از كشتن عبداهللا بن زبیر، خلیفھ مسلم و 

حكومت اسالمي . مرد سفاك آھنیني مانند حجاج بن یوسف ثقفي ، حكومت بني امیھ را استحكامي تازه بخشید 
سردار   "قتیبھ بن مسلم باھلي . " در زمان خالفت عبدالملك و ولیدبن عبدالملك ، بھ منتھاي وسعت خود رسید 

سان و خوارزم و ماوراءالنھر و سغد را كھ مركز آن سمرقند بود فتح كرد و تا حجاج ، بالد شمالي خرا
در جانب مغرب ، مسلمانان تا . ھمچنین ، در زمان حجاج ایالت سند ھم فتح شد . نزدیكیھاي كاشغر پیش رفت 

بني امیھ ،  طي خالفت نود سالھ. را متصرف شدند   )جنوب اسپانیا  (سواحل اقیانوس اطلس پیش رفتند و اندلس 
اما ، ایرانیان تحقیر و . اوضاع اجتماعي ایران دگرگون شد و اكثریت عظیم ایرانیان ، دین اسالم را پذیرفتند 

مردم خراسان با استفاده از . توھین سرداران عرب را كھ از خود حكام بني امیھ الھام مي گرفتند تحمل نكردند 
بني . رالنھر ، جانب داعیان و مبلغان بني عباس را گرفتند خصومت میان قبایل عرب حاكم بر خراسان و ماو

خود را براي خالفت و حكومت شایستھ تر   )ص  (عباس بھ سبب خویشاوندوي نزدیكتر با حضرت رسول اكرم 
در این راستا ، ابومسلم سردار ایراني توانست با حمایت ایرانیان و قبایل عرب مخالفت ، حكومت . مي دیدند 

بني امیھ در زمان حكومت عبدالملك و ولید و ھشام .ا سرنگون سازد و عباسیان را بھ قدرت برساند بني امیھ ر
، تنھا در اثر توفیق در فتوحات شرق و غرب و سیاست داخلي مبني بر فشار بسیار زیاد بر طبقات مردم ، 

، مردم عراق و ایران را  فشار حكام ووالیان تعیین شده از سوي آنان. توانستند بھ حكومت خودادامھ دھند 
ھمچنین ، بي اعتنایي بعضي از آنان بھ اصول دین اسالم موجبات ناخشنودي اھل دین و تقوا . ناراضي ساخت 
مھمتر آنكھ . سیاست مالي و اداري آنان نیز در سرزمینھاي مفتوح و مغلوب موفق نبود . را فراھم آورد 

خود مي دانستند ، بھ  )یعني بندگان  (وب كھ ھمھ را موالي طرفداري آنان از عصبیت عربي و تحقیر ملل مفل
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ھجري ، پایان  132سال . تدریج مایھ ھاي عصیان و قیام را بھ خصوص در ایران و خراسان فراھم ساخت 
از این سال ، خالفت و قدرت شرعي و صوري . حكومت نود سالھ بني امیھ و آغاز حكومت بني عباس است 

الزم بھ ذكر است كھ قدرت واقعي ایشان ، گاھي بھ حدود عراق و بین . سال ادامھ یافت ایشان در حدود پانصد 
  . النھرین محدود مي شد و حتي ، گاھي در خود بغداد نیز از قدرت و اعتبار محروم بودند 

ناسپاسي خود را بھ این سردار بزرگ " ابو مسلم خراساني " با قتل  –خلیفھ دوم عباسي  –اگر چھ منصور 
با قتل ابومسلم ، نھ تنھا نفوذ . اھر ساخت ، ولي براي استوار ساختن قدرت خود از این كار ناگزیر بود ظ

ایرانیان كھ آغاز شده بود از میان نرفت ، بلكھ با ورود دبیران و وزیران ایراني در دستگاه خالفت عباسي ، 
كیان ھم كھ از خاندان اصیل ایراني بودند، قتل برم. نفوذ فرھنگي و سیاسي ایرانیان گسترش بیشتري نیز یافت 

  . نتوانست جلو آن نفوذ را بگیرد 
آن عنصر مھم ، تركان بودند كھ بھ . درقرن سوم ھجري ، عنصر مھم دیگري وارد حكومت اسالمي شد 

صورت غالمان جنگي در دستگاه حكومتي وارد شدند و بھ تدریج ، قدرت نظامي را از قوم غالب عرب 
این نفوذ تا بدان جا ادامھ یافت كھ عزل و نصب خلفا ھم بھ دست آنان انجام مي گرفت و ھیچ خلیفھ .  گرفتند 

  . اي بي رضایت ایشان ، نمي توانست كاري بكند 
كھ ایراني " دیلمیان   "این قدرت غالمان ترك در قرن چھارم متوقف شد و قدرت سیاسي و نظامي بھ دست 

ن ، قدرت نظامي و سیاسي تركان در عالم اسالمي ، بھ طور قطع مسلم و مسجل با آمدن سلجوقیا. بودند افتاد 
فرھنگ نوپا  اما،. در این زمان ، ایرانیان بھ اداره امور مالي و دیواني دستگاھھاي حكومتي پرداختند . گردید 

یث و زبان عربي قرآن و حد  اگر چھ ماده اصلي آن ،. و نوبنیاد اسالمي بھ صورت عمده در دست ایرانیان بود 
ایرانیان با اتكاء . اما پرچمداران این فرھنگ در ھمھ شاخھ ھا ایرانیان بودند . و ماده مھم فكري آن یوناني بود 

. بھ  فرھنگ قدیم و با اتكاء بھ گذشتھ نیرومند سیاسي ، ملیت خود را در داخل حكومت اسالمي حفظ كردند 
در ملیت عرب مستھلك نشدند ، بلكھ ادبیات ملي بسیار غني خود را ایشان بر خالف ملل مغلوب دیگر ، نھ تنھا 

  . نیز بھ وجود آوردند 

      

در قسمتي از ایران كنوني با بخش عمده اي از افغانستان و .) ق.ه 389تا 287از ( صد سال  سامانیان نزدیك
تمام حوزه انتشار زبان فارسي را در بر مي " قلمرو این حكومت ، تقریبا. آسیاي میانھ فرمانروایي كردند

ھاي حاكم در نواحي البتھ بھ استثناي آنچھ در آن مدت در تصرف آل بویھ ، آل زیار و برخي ساللھ . گرفت
واقع ) آنچھ امروز جمھوري آذربایجان خوانده مي شود ( غربي سواحل خزر و در آذربایجان و حدود اران 

این قلمرو وسیع ، در ایران كنوني شامل خراسان ، سیستان ، كرمان ، در بعضي اوقات نواحي گرگان ، . بود 
ذكر نام شھرھایي كھ در این حوزه و در خارج . شد  ، ري ، قزوین و زنجان نیز مي) مازندران ( طبرستان 

از آن بھ مناسبت رویدادھاي مربوط بھ فرمانروایي این سلسلھ در تاریخھا آمده است ، تصوري از قسمت قابل 
از جملھ است . مالحظھ قلمرو این دولت مستقل ایراني را در قسمتي از قرون نخستین اسالمي بھ دست مي دھد

=   (، گرگانج   )شمال شرقي جیحون ( = ، كش و نخشب ) تاشكند ( ، چاچ ) شرق سیحون در م( اسبیجات : 
، ) طالس ( طراز  ،) در جانب شرقي جیحون ( ، كاث ، خوارزم ) جرجانیھ ، خیوه در جانب غربي جیحون 

pymansetareh@yahoo.com



، بلخ   )ن علیا جیحو( ، چغانیان  )شمال شرقي سمرقند ( ، فرغانھ ) مشرق سمرقند ( سمرقند ،اشروسنھ . بخارا 
،   )ابیورد ( ھرات ، بادغیس ، گنج رستاق ، سیستان ، قھستان ، كرمان ، باورد   ترمذ ، مرو ، مروالرود ،  ،

ساري ، چالوس ، ري  ، طوس ، نیشابور ، قومس ، بیھق ، گرگان ، آمل ،) قوچان ، استوار ( نسا ، خوجان ، 
سعت كھ در سراسر آن زبان فارسي دري یا لھجھ ھاي ایراني حكومت بر حوزه اي بدین و. ، قزوین و زنجان 

" طبعا. ھمچنین ، فرھنگ و تمدن و سنتھاي ایراني در تمام آن رایج و متداول و مقبول بود . تكلم مي شد 
وظیفھ حمایت از فرھنگ ایراني را كھ الزمھ حمایت از مردم تمام این نواحي بود ، بر عھده اھتمام این قرار 

اما ، اینكھ فرمانروایان این سلسلھ یا اخالف آنان نسب خود را بھ بھرام چوبین ، سردار معروف . مي داد
، حاكي از توجھ آنان بھ وظیفھ حفظ و نشر میراپ ) ھر چند صحت آن محل بحث است ( سانیان مي رسانیدند 
منسوب بھ عنوان اوست ،  بھ ھر حال ، جد بزرگ فرمانروایان این ساللھ كھ نام ایشان. سنتھاي ایراني است 

وي بھ علت انتساب عالقھ بھ . از دھقانان بلخ و از بقایایخاندانھاي بزرگ ایراني در خراسان و ماورالنھر بود 
از زماني كھ اسالم آورد، . بود " سامان خداه" مشھور بھ  –بھ نام سامان  –ملك بالنسبھ وسیعي در نواحي بلخ 

آن . د حمایت و عالقھ امراي خراسان و تایید دستگاه خالفت بغداد واقع شد مور) در اوایل خالفت عباسیان ( 
بھ حاكم اسالمي خراسان كمكھاي  ھم ، بھ سبب فرزندان و نوادگانش بود كھ در كار ضبط خراج و امنیت بالد ،

كھ از اوالد چنانكھ مامون در مدت اقامت در خراسان و بعد از آن، چندتن از آنان را . قابل مالحظھ اي كردند 
بعدھا در عھد .) . ق.ه 204( اسد بن سامان خداه بودند ، در سمرقند و فرغانھ و چاچ و ھرات حكومت داد 

فرمانروایي طاھریان نیز در خراسان ، اخالف اسد و بھ خصوص فرزندان احمد بن اسد ، ھمچنان نیابت 
  . حكومت آل طاھر را در بعضي از نواحي ماوراءالنھر حفظ كردند 

مقارن عھد قیام یعقوب لیث و برادرش عمرولیث صفاري ، ماوراء النھر بھ نیابت از طاھریان در دو تن از 
این ) .  .ق.ه 271( و برادرش اسماعیلبن احمد .) ق.ه261( نوادگان اسدین سامان خداه بود یعني نصربن احمد 

، والیت ماوراء النھر را اداره مي كردند  دو بالد واسطھ از جانب طاھریان و مع الواسطھ از جانب خلیفھ بغداد
كھ خود را وارث و صاحب قلمرو طاھریان مي ( وقتي خلیفھ بھ درخواست و اصرار عمرولیث صفار . 

جزو حوزء حكومت آن ساللھ محسوب مي شد بھ " ، ماوراء النھر را ھم كھ در عھد طاھریان اسما )دانست 
مد را كھ بعد از برادرش نصربن احمد فرمانرواي مستقل تمام صفار سیستان داد ، پنھاني اسماعیل بن اح

ماوراء النھر بھ شمار مي آمد نیز بھ مقاومت در مقابل عمرولیث كھ خلیفھ مایل بھ تحكیم قدرت او در خراسان 
الجرم بین صفار و امیر ساماني كشمكش در گرفت و در جنگي كوتاه كھ در . و ماوراء انھر نبود تشویق كرد 

خلیفھ ھم حوزه امارت طاھریان را در . بلخ بین فریقین روي داد ، عمرو لیث مغلوب و اسیر شد  حوالي
  از آن پس ،. خراسان كھ بعد از انقراض آنان بھ دست صفاریان افتاده بود ، بھ قلمرو سامانیان الحاق كرد 

  .  .)ق.ه287( خوانده شدند  اسماعیل بن احمد و اخالف او با حفظ امارت ماوراء النھر ، امیر خراسان نیز
از آن پس ، نھ تن از سامانیان ، كھ شامل اسماعیل بن احمد و اعقاب او مي شد ، بھ عنوان امیران خراسان در 

ھمچنین ، در نواحي شرقي ماوراء النھر ھم تا . ماوراء النھر و سراسر نواحي شرقي ایران سلطنت كردند 
و نشر قلمرو اسالم در نواحي ترك نشین غیر مسلمان آن نواحي ماوراي سیحون بھ بسط و توسعھ فتوحات 

با آنكھ تختگاه آنان تا پایان امارت ھمچنان در بخارا باقي ماند ، فرمانروایي آنان در تمام ماوراء . پرداختند 
وایل در ا  سامانیان ،. نقش آنان را در رویدادھاي عمده تاریخ ایران قابل مالحظھ ساخت   النھر و خراسان ،

این در گیریھا در ھر . دولت خویش با علویان طبرستان و در اواخر آن ، با آل بویھ در گیریھایي پیدا كردند 
دو مورد ایشان را پشتیبان دستگاه خالفت و مدافع مذھب تسنن نشان داد و محبوب متشرعھ و رعایاي سني این 

  : والي و مدت امارتشان ، از این قرار است نام و لقب نھ تن از پادشاھان این سلسلھ با ت. بالد ساخت 

    .)ق.ه279 – 295 (اسماعیل بن احمد ، امیر ماضي )  1

  ) ق.ه 259 – 301( احمد بن اسماعیل ، امیر شھید   ) 2

    .)ق.ه 301 – 331( نصربن احمد ، امیر سعید )  3

  .) ق.ه 331 – 343( نوح بن نصر ، امیر حمید )  4

  .) ق.ه 343 – 350( ، امیر رشید  عبد الملك بن نوح)  5

  .) ق.ه 350 – 365( منصوربن نوح ، امیر سدید   ) 6

   .)ق.ه 365 – 387( نوح بن منصور ، امیر رضي )  7
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  .) ق.ه 387 – 389( منصور بن نوح )  8

  .) ق.ه 389 – 389( عبدالملك بن نوح )  9

ن ترك بركارھا وسلطھ آنان بر مناصب نظامي در ظھور نشانھ ھاي انحطاط در دولت سامانیان ، با غلبھ غالما
شورشھایي كھ در دربار بخارا بھ وجود آمد و تا حدي ناشي از برخورد بین اھل سپاه و . درگاه ایشان آغاز شد 

انقالبات خراسان كھ از ناسازگاري امراي ترك با یكدیگر و با . اھل دیوان بود ، این انحطاط را تسریع كرد 
وان بخارا و امیر ساماني نشًات مي گرفت ، خراسان را بھ تدریج از سلطھ سامانیان خارج سیاست تمركز دی

سرانجام ، ماوراء النھر ھم با تحریكات مدعیان ، مورد . كرد و ماوراء النھر را نیز دچار تزلزل ساخت 
با . زنویان تقسیم شد در طي حوادث ، قلمرو سامانیان بین ایلك خانیان و غ. تجاوز ایلك خانیان ترك واقع شد 
معروف بھ امیر منتصر كھ آخرین مدعي امارت آن سامان و .) ق.ه 395( كشتھ شدن امیر ابراھیم بن نوح 

دولت سامانیان با ادامًھ سیاست طاھریان . آخرین مبارز جدي براي احیاي آن بود ، دولت سامانیان پایان  یافت 
خلیفھ ، موفق شد ھم موضع خود را در نظر عامھ مسلمین در اظھار تبعیت اسمي و تادیھ خراج نسبت بھ 

قلمرو خویش مشروع و مقبول سازد و ھم در عین وفاداري بھ سنتھاي اسالمي، در احیاي ماثر و حفظ 
اھتمام قابل مالحظھ و   )تا حدي كھ با ظواھر سنن اسالمي معارض نباشد   (مواریث قومي و باستاني ایران ، 

ین گونھ ، ساللھ سامان خداه در خراسان و تمام ماوراءالنھر نھ فقط مشوق و حامي بد.موفق بھ جاي آرد 
  معارف اسالمي و علماي اھل تسنن شد، بلكھ در عین حال مروج و محیي زبان فارسي و فرھنگ ایراني ھم ،

رگ ایران حتي تعدادي از شاعران و نویسندگان بز. در مقابل دشواریھایي كھ در این كار وجود داشت ، بود 
تعدادي از ایشان نیز ، بعضي آثار خود را بھ تشویق آنان بھ وجود . اسالمي تحت حمایت آنان قرار گرفتند

ھمچنین . رفتار آنان با علماء ، بھ خصوص مبني بر رعایت حرمت وتحكیم بود . آوردند یا بھ آنان ھدیھ كردند 
گشتاسپنامھ دقیقي در عھد دولت ایشان در . نده است از بعضي امیران این خاندان نیز اشعار فارسي بھ جاي ما

و فردوسي طوسي بعدھا بر اساس گشتاسپنامھ دقیقي ، شاھنامھ خود بھ پایان . خراسان بھ رشتھ نظم كشیده شد
  .برد 

  

. دولت غزنوي معروف بھ دولت آل ناصر یا دولت آل ناصرالدین، یك دولت فارسي زبان نظامي اسالمي بود 
از اواسط قرن چھارم تا اواسط  –این دولت خاستگاه نژادي و پایگاه ملي خواست نداشت ، اما در مدت اعتالء 

و مدافع مذھب تسنن در خراسان و  ،بھ عنوان مروج و ناشر اسالم در بین كفارھند " غالبا –قرن پنجم ھجري 
نواحي وابستھ ، مورد توجھ وتایید خالفت بغداد بود و تا حدي مقبول و حتي محبوب متشرعھ اھل سنت در تمام 

بنیانگذار این دولت ناصر الدین سبكتكین بن قرابجكم ، داماد و . خراسان و اكثر بالد فارسي زبان اھل تسنن بود
بود كھ خود او نیز از غالمان ترك سابق سامانیان محسوب مي  روف بھ سپھساالر ،مملوك البتكین حاجب ، مع
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  . مجعول ، تبار وي را بھ پیروز پسریزد گرد سوم ساساني رساند " البتھ ، بعدھا نسب نامھ اي ظاھرا. شد 
ین گونھ ، این بد. و استخالص آن از دست امراي محلي بھ وسیلھ او انجام شد   )غزنین ، غزني   (تسخیر غزنھ 

اما، بھ دنبال رویدادھایي كھ البتكین را از دربار بخارا و ارتباط . بھ قلمرو سامانیان الحاق یافت " منطقھ اسما
با سامانیان دور ساخت ، غزنھ مركز حكومت مستقل البتكین واقع شد و ارتباط آن با مركز حكومت و دیوان 

داماد  –ختگاه كوچك تحت فرمانروایي ناصر الدین سبكتكین سالھا بعد ، وقتي این ت. سامانیان قطع گشت 
سبكتكین و اوالد او در اراضي " غزوات " در آمد، زماني بھ عنوان یك مركز جھاد اسالمي ، پایگاه  –البتكین 

با این عنوان ، فرمانروایان غزنھ یا الاقل تعدادي از آنان كھ در دوره اعتالي دولت آل . سند و ھند گشت 
در نشر فتوحات اسالمي در نواحي شرقي آن والیت توفیق بیشتري بھ دست آوردند ، در نزد پادشاھان ناصر 

دور و نزدیك و ھمچنین در نزد مسلمانان این نواحي ، با نظر توقیر نگریستھ مي شدند و بدین سبب ، بسط و 
ن دولت در حاشیھ جنوب ای. توسعھ قلمرو آنان در ھر دو جانب شرق و غرب ، امكان و سرعت بیشتر یافت

شرقي قلمرو سامانیان و در نواحي كوھستاني شرق افغانستان كنوني  ، در اثر مساعي سبكتكین ، بھ تدریج بھ 
این حكومت در اندك زمان و ) . ق .ه 367حدود سال ( صورت یك حكومت مستقل و موروثي و پایدار درآمد 

در جانب چب ( وارث تمام بخش ماوراء النھر  –ین محمد بن سبكتك –بھ خصوص در دوران امارت پسر او 
بھ ایلك خانیان   )در جانب راست جیحون ( از قلمرو سامانیان شد ، ھم تمام بخش ماوراء النھر ) جیحون 

در   . )ق.ه 382 - 432( تركستان رسید ، با این حال این دولت،  در مجموع بیش از پنچاه سال یا قدري بیشتر 
در پایان این مدت كھ منجر بھ ظھور سالجقھ . منشاء تاثیر مرئي و بال واسطھ باقي نماند  حوادث تاریخ ایران

 – 432( و انتزاع بخش عمده خراسان از غزنویان گردید ، فرمانروایي آل ناصر در غزنھ در دوره دوم خود 
 432( از این تاریخ . بھ افغانستان كنوني و قسمتي از نواحي سند و پنجاب منحصر ماند " تقریبا. ) ق.ه 552

" رسید ، ارتباط آنان با تاریخ ایران تقریبا. ) ق.ه 552( تا زماني كھ فرمانروایي این سلسلھ در غزنھ . ) ق.ه
بھ نقش ایشان در ترویج شعر و ادب فارسي در قلمرو خویش و در نشر و نقل فرھنگ و رسوم ایراني اسالمي 
  .در آن نواحي محدود شد 

كوتاه اعتالي این سلسلھ كھ در واقع شامل فرمانروایي محمود بن سبكتكین ملقب بھ یمین الدولھ  در دوره بالنسبھ
مي شد ، غیر   .)ق.ه 432تا  421( و مسعود بن محمود ملقب بھ شھاب الدولھ   .)ق.ه 421تا  388ربیع االول   (

قومس و حتي ري و نواحي   ن ،از افغانستان كنوني ، قلمرو آنان در ایرانشامل خراسان ، سیستان ، گرگا
، ) خیوه ، تركمنستان   (مجاور تا حدود اصفھان و در خارج از ایران و افغانستان كنوني ، شامل خوارزم 

جوزجانان، مرو ، بلخ ، مروالرود و ھرات ، و ھمچنین دره سند و قسمتي   )در بخش علیاي جیحون ( چغانیان 
  . مي شد ) و مولتان  پنجاب( از نواحي شرق و شمال شرقي ھند 

با آنكھ تمام آنچھ در طول زمان ، طي غزوات مكرر محمود و كروفرھاي متوالي پسرش مسعود و پدر 
ذكر . محمود، سبكتكین ، در سرزمین ھند عاید این فرمانروایان گشت ، این سرزمین بھ قلمرو آنان ملحق نشد 

سعت حوزه ، فعالیت نظامي و جھادي آنان را قابل نام تعدادي از نواحي مفتوحھ  آنان در ماوراء سند ، و
ساحل چب ( ، ویھند ) جنوب غربي دھلي  (، قنوج ) پنجاب   (مالحظھ نشان مي دھد ، كھ از آن جملھ الھور 

جنوب ( ، كالنجر  )سند سفلي ( ، بھاطیھ ) شمال غربي ھند ( ، ھانسي   )شمال غربي اگره ( ، ماتوره ) سند 
ساحل ( ، باري ) در گجرات ( ، سومنات ) گجرات  (، نھروالھ   )جنوب اگره ( ، گوالیار  )غربي اهللا آباد 

از این میان ، . را مي توان یادكرد) در شمال دھلي ( و تانسیر ) در مغرب رود جیلم   (، ناردین ) شرقي گنگ 
غلبھ غوریان بر غزنھ ، الاقل فتح پنجاب یك تختگاه تازه در الھور بھ آنان داد كھ چندي ، بھ خصوص در 

در داخل ایران و افغانستان كنوني ھم ذكر تعدادي از شھرھاي كھ با . آخرین تختگاه فرمانروایي ایشان گشت 
حوادث دوران فرمانروایي آنان مربوط مي شد ، تصوري از حدود قلمرو ایشان را در مدت اعتالي آنان بھ 

پوشنگ  ، پروان ، كابل ، بست ، قصدار ، غور، زمین داور ،غزنھ ، گردیز : از آن جملھ است . دست مي دھد 
، ھرات ، گنج رستاق ، بلخ ، ترمذ ، مروالرود ، مرو ، طوس ، نیشابور ، بیھق ، سرخس ، باورد ، نسا ، 

  . ، دھستان ، گرگان ، طبرستان ، ري و اصفھان  )قوچان  (استوار 
و از زبان مسعود پسر وي نقل شده است ،  –محمود  خواھر –چنانكھ در تاریخ بیھقي از زبان حره ختلي 

را اصل " غزنھ " پادشاھان این سلسلھ از تمام این گسترًه واقع در داخل و خارج ایران و افغانستان كنوني ، 
سبب اینكھ آنان را غزنویان خوانده اند نیز ، تا حدي از ھمین روست . بالد و دیگر نواحي را فرع مي شمردند 

  . ل ، این مسالھ ارتباط قلبي آنان را با این پایتخت دیرین خود نشان مي دھد بھ ھر حا. 
در تاریخ ایران بھ سبب تشویق یا ارتباط با اھل  در بین كساني از این سلسلھ كھ در دوره دوم فرمانروایي قوم ،

 492 – 508( د سوم ، عالءالدولھ مسعو  . )ق.ه 450– 492( ادب شھرت یافتھ اند، نام ظھیر الدولھ ابراھیم 
شاعران و نویسندگاني ھم، مانند . در خور ذكر است . ) ق.ه 512 – 547( و یمین الدولھ بھرامشاه . ) ق.ه

وفات  (و ابوالمعالي نصرالھ منشي .) ق.ه 525وفات ( ابوالفرج روني  ،  . )ق.ه515وفات ( مسعود سعد سلمان
  . اند  نام آنان را در آثار خود مخلد ساختھ.) ق.ه 555

عنوان سلطان كھ در مورد یمین الدولھ محمود بنابر مشھور بھ وسیلھ خلف بن احمد صفاري و از روي تملق 
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از . بعد از وي بھ پسرش شھاب الدولھ مسعود اول نیز رسید  در حق وي بھ كار رفت و جنبھ رسمي نداشت ،
ظھیر الدولھ " انتزاع شده بود ، غالبا پادشاھان دوره دوم این سلسلھ كھ قسمت عمده قلمرو گذشتھ از آنان

  .ابراھیم و یمین الدولھ بھرامشاه در استعمال این عنوان اصرار بیشتر داشتھ اند 
غزنویان قدرت و حیثیت خود را در دوره اعتالء ، مدیون سرعت تعرض در غزوات نظامي و قدرت تحرك 

عاید سلطان و سردارانش مي شد ، مایھ اصلي غنایمي ھم كھ از این جنگھا . فوق العاده ارتش خویش بودند 
حیات این ارتش بودند از این رو ، بھ مجرد آنكھ این غزوات متوقف شد، ارتش متزلزل، و دولت دچار 

مورد تقدیر خلیفع بغداد مي ساخت ، " غازي " البتھ ، این غزوات كھ سلطان را بھ عنوان . انحطاط گشت 
كھ تنھا  –استمرار این غزوات را .ب بسط رفاه و آسایش خلق نمي شد ھرگز در قلمرو خود وي موج" تقریبا

مایھ ناخر سندي عامھ وضعف بنیھ  –در عھد سلطان محمودبیش از ھفده بار لشكر كشي بھ دیار ھند انجام شد 
از جملھ تحمیل مالیاتھاي سنگین و بي ھنگام كھ براي تجھیز ارتش در نزد سلطان . مالي دولت مي ساخت 

مي نمود و خالي شدن روستاھا بھ سبب گردآوردن سپاه كھ بالمآل منجر بھ خرابي مزارع و بروز قحطیھا الزم 
اما ، خلیفھ كھ این اقدامات را مي ستود و شاعران دربار كھ با تملق و . و گرانیھاي اجتناب ناپذیر مي شد 

آنھا را ، كھ در ھنگام اغتشاش تركمانان  تحسین مبالغھ آمیز از آنھا یاد مي كردند، البتھ نتایج و تبعات نھایي
سلجوقي در خراسان بھ تسلیم و رضاي بیشترینھ مردم بھ ورود این قواي مھاجم منجر شد ، نمي توانستند پیش 

  . بیني كنند 
" تشكلیالت اداري وسازمان دیوان و درگاه غزنویان كھ پادشاھان نخستین و وزیران و دبیران آنان غالبا

. ظام دولت سامانیان بودند ، در واقع ادامھ سازمانھاي دیوان ودرگاه آل سامان در بخارا بود پرورش یافتھ ن
ھر چند در عھد محمود و مسعود  عالقھ بھ ترویج زبان فارس و تشویق و حمایت شعرا و نویسندگان عصر ھم ،

از . ھ در درگاه سامانیان بود اول خالي از اغراض سیاسي و تبلیغاتي نبود ، باز تا حدي ادامھ رسم و آیین مشاب
، كھ آغاز پیدایش دولت غزنھ بود ، تا خاتمھ سلطنت خسرو ملك در  . )ق.ه 344 (فتح غزنین بھ وسیلھ البتكین 

، كھ دولت غزنویان پایان یافت ، مدت فرمانروایي این سلسلھ در ایران و خارج از ایران  .)ق.ه 583( الھور 
دوره كوتاه فرمانروایي البتكین و اخالف او را ھم . و چھل سال طول كشید نزدیك دویست  –روي ھم رفتھ  –

یت بھ فرمانروایي مستقل سبكتكین در غزنھ منجر گشت ، با آنكھ بھ آل ناصر ارتباط نداشت ، جزو كھ در نھا
دوره اي كھ در طي آن غزنین بھ عنوان یك تختگاه مستقل در عرصھ تاریخ خراسان و ایران ظاھر شد ، باید 

  . محسوب كرد 

علویان طبرستان
زیدیھ

گروھي از شیعیان او معتقد بھ  امام سجاد علیھ السالم ،  ي بن حسین ،حضرت عل،  بعد از رحلت امام چھارم
. ق.ه 122  (در سال   .)ق.ه 125 – 105( زیدبن علي در زمان ھشام بن عبدالملك . امامت فرزندش زید شدند 

. خروج كرد ، اما قیام وي سركوب شد و بھ شھادت رسید   )یوسف بن عمر ثقفي حاكم كوفھ   (بر عامل او ) 
نصربن . قیام كرد ) بین بلخ و فاریاب   (بھ خراسان گریخت و در ناحیھ جوزجان   )پسرش  (پس از زید ، یحیي 

مسلم یحیي را كشت و سر او را نزد . مسلم بن احوزمازني را بھ جنگ وي فرستاد) حاكم خراسان ( سیار 
بردار ) ق .ه 129( قیام ابومسلم خراساني جسد یحیي بن زید تا . فرستاد  .)ق.ه 129– 125  (ولیدبن عبدالملك 

  )نزدیك شھر سرپل یا ساري پل ( مشھد او در جوزجان . وي آن را از دار پایین آورد و بھ خاك سپرد . بود 
گویند مرگ یحیي بن زید بھ حدي در مردم خراسان اثر گذاشت و آنان را غمگین كرد كھ در . زیارتگاه است 
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  . ان زاده شد ،یحیي یا زید نام نھادند آن سال ھر چھ پسر در خراس
. پس از مرگ زید ، پیروان او بھ چند گروه تقسیم شدند كھ معروفترین آنان ادریسیھ ، حسنیھ و قاسمیھ بودند 

  ادریسیھ 

بر مراكش و شمال آفریقا . ق.ه 375تا  112بودند كھ از سال ) ع ( پیروان ادریس بن عبداهللا بن ابي طالب 
  .و اولین دولت مستقل شیعھ علوي در اسالم بھ شمار مي روند  حكومت كردند

  قاسمیھ 

را در .) ق.ه 570تا  280از سال ( اینان دولت ائمھ رسي . اصحاب قاسم بن ابراھیم بن طباطباالرسي بودند 
در  اكثر مردم یمن زیدي ھستند و امام زیدي یمن امام محمد البدر تا جمھوریت یمن. یمن پایھ گذاري كردند 

  . صنعا مي زیست 

  حسنیھ 

اكنون بھ . یاران حسن بن زیدبن حسن بن علي بودند كھ دولت شیعیان علوي مازندران را تاسیس كردند 
  : اختصار بھ معرفي آنان مي پردازیم 

  دولت علویان طبرستان 

در حجاز ناكام محمد نفس الزكیھ و حسین بن علي بن حسن  )ع ( فرزندان امام حسن ( قیامھاي علویان حسني 
بھ دست عباسیان بھ . ق.ه 196در ھشتم ذي الحجھ سال ) نزدیك مكھ " ( فخ " ماندو باقیماندگان در وادي 

عدم موفقیت علویان . اعالم كردند   "یوم العزا " بعدھا شیعیان این روز را مانند واقعھ كربال ، . شھادت رسیدند
جبال و ري روي آورند و براي رھاي از ستم عباسیان  در حجاز موجب شد كھ بسیاري از آنان بھ مناطق

كھ از ستم محمد بن اوس بلخي " رویان" و" كالر " در اواسط قرن سوم ھجري ، مردم، . مخفیانھ زندگي كنند 
بھ جان آمده  بودند ، با مشاھد تقوا و ورع علویان بھ جانب محمد بن ابراھیم بن ) حاكم طاھري طبرستان   (

رحمن بن زیدبن حسن بن علي علیھ السالم روي آوردندو از وي درخواست بیعت براي فرماندھي علي بن عبدال
. اما ، او آنان را بھ جانب حسن بن زیدبن اسماعیل كھ در ري اقامت داشتند ، راھنمایي كرد . كردند 

ست آنان را اجابت حسن بن زید در خوا. طبرستانیھا از حسن بن زید دعوت كردند كھ ریاست آنان را بھ پذیرد 
یا داعي كبیر را انتخاب كرد و بھ " داعي الخلق الي الحق   "عازم طبرستان شد ، نام . ق.ه 250كرد و در سال 

. زودي با پیرواني كھ ھر روز بر شمار آنان افزوده مي شد ، نواحي كالر و پایدشت و آمل را تصرف كرد 
ضد حملھ سلیمان بن عبد اهللا طاھري در سال بعد داعي كبیر را وي حاكم طاھریان را از آنجا بیرون راند ، اما 

ولي . مجبور كرد كھ تمامي ناحیھ طبرستان را تخلیھ كند و بھ نزد ھواخواھان خود در كوھستان دیلم پناه جوید 
كھ با ( بھ زودي حسن بن زید بر سلیمان غلبھ كرد و حتي حرم و متعلقان وي را ھم بھ اسارت گرفت 

با . سلیمان ھم دل از طبرستان برید و بھ خراسان رفت ) . و اكرام آنان را بھ سایمان برگرداند جوانمردي 
وي . استیالي حسن بن زید طبرستان ، علویان فراواني از حجاز و عراق و اطراف شام بھ خدمت او رسیدند 

سیصد علوي  وارشدن ،گویند كھ ھنگام س. نیز در حق تمام آنان نیكویي كرد و آنان را بھ خدمت گماشت 
وي ساالنھ سي ھزار دینار براي علویان مستحق بھ بغداد مي . شمشیر كشیده در كنار او حركت مي كردند 

گرگان را ، كھ یال قبل از . ق.ه 253علویان زیدي در سال . فرستاد تا نقیب علویان در بین آنان تقسیم كند 
پیروزیھاي علویان ، . ابھر و زنجان و قزوین را گشودند . ق.ه 254دست داده بودند ، باز پس گرفتن و تا سال 
" موسي بن بغا الكبیر " المعتزباهللا عباسي سرداران خود . ق.ه 255خالفت عباسي را متوحش كرد و در سال 

اینان تمام نواحي متصرفھ علویان را از ایشان پس گرفتن ، ولي وفات . را بھ طبرستان فرستاد " مفلح " و 
  . جب شد كھ سرداران نواحي متصرفھ را رھا كنند و بھ عراق باز گردند خلیفھ مو

در این زمان ، . دیلمیان بار دیگر در اطراف حسن جمع شدند و وي بر تمام نواحي طبرستان استیال یافت 
 اینان روستاھا را آتش زدند و مردم بسیاري را بھ قتل رساندند. گروھي روسي بھ سواحل طبرستان وارد شدند 

یعقوب لیث صفاري . ق.ه 260در سال . حسن بن زید آنان را در ھم شكست و فراریان روس قتل عام شدند 
  .پس از تصرف خراسان بھ گرگان آمد و علویان را تا كوھستانھاي دیلم تعقیب كرد 

تان عقب اما بھ ناچار پس از مدتي از طبرس. سیستانیھا بسیاري از شھرھا و روستاھاي طبرستان را آتش زدند 
عدالت خواھي ، بارزترین ویژگي . در گذشت . ق.ه 270حسن در سال . نشستند و بھ خراسان باز گشتند 
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  . اخالقي او در زمان زمامداریش بود 
( بھ مدت ده ماه حكومت را تصاحب كرد ، اما در مقابل محمد ) دامادش ( با در گذشت حسن ، ابو الحسین 

محمد مشاھد متبركھ . را بر خود نھاد " القائم بالحق " محمدبن زید لقب .  ناچار بھ تسلیم شد) برادر حسن 
را كھ ویرانشده بودند ، تعمیر كرده و براي علویان خارج از ) ع ( و حضرت علي ) ع ( حضرت امام حسین 

ن این عمل موجب شد كھ شھرت و سخاوت محمد بالل گیرد و در بی. طبرستان ، ھدایا و صالت بسیار فرستاد 
  .سادات محبوبیت زیادي بھ دست آورد 

وي . رافع بن ھرثمھ ، كھ چندان اعتنایي بھ خالفت عباسي نداشت ، بر خراسان استیال یافت . ق.ه 277در سال 
المعتضدباهللا عباسي نیز حكومت خراسان را بھ عمربن . از آنجا بھ طبرستان آمد و سراسر این ناحیھ را گشود 

نیشابور . ق.ه 283وي در سال . رافع نیز با محمد بن زید صلح و بیعت نمود . ار كرد واگذ) رقیب رافع ( لیث 
دیري نپایید كھ عمرو لیث وي را از نیشابور  اما ،. را تصرف كرد و بھ نام علویان در آن شھر خطبھ خواند 

كالر ھمراه با پادوسبان  رافع بھ خوارزم فرار كرد و در آنجا بھ قتل رسید مردم رویان و آن گاه ،. بیرون راند 
اما ، خشونت و رفتار خود سرانھ دیلیمان باعث مخالفت . قارنوندي ، صادقانھ از علویان پشتیباني مي كردند 

علي رغم مخالفت قارن باوندي كھ از دشمني با علویان دقیقھ اي غافل نبود ( با وجود این . علویان گردیده بود 
در . علویان از حمایت اكثر مردم طبرستان برخوردار بودند .) گذاشت و عاقبت جان خود را ھم بر سر این

اما ، محمد بن ھارون سرخسي سردار . رھسپار فتح خراسان شد" داعي كبیر " محمد بن زید . ق.ه287سال 
  . ساماني در گرگان راه را بر علویان گرفت و محمد بن زید را بھ قتل رسانید 

والیت طبرستان را در تصرف خود گرفت و مذھب سنت بار دیگر بھ آن  پس از آن ، محمد بن ھارون تمام
( فرزند محمد  در این راستا ،. منطقھ باز گشت و ھمچنین قرامتھاي كالني بھ زیان دیدگان علویان پرداخت شد 

  .حسن بن علي االطروش حسیني ھم ري گریخت . را بھ بخارا بردند ) زید 
او ري را تصرف كرد و با حسن بن علي . اعت سامانیان سرباز زد محمد بن ھارون پس از چندي از اط

امیر اسماعیل ساماني ، محمد بن ھارون را بھ دست آورد و او را در بخارا بھ قتل . االطروش ، بیعت نمود 
او با مردم بھ نیكي . سامانیان ابوالعباس عبداهللا بن محمد بن نوح را بھ حكومت طبرستان فرستادند . رساند 

ھمچنین ، براي . فتار كرد و سادات علوي مقیم طبرستان را گرامي داشت و بھ آنان بسیار محبت نمودر
  . روساي دیلمي ھدایاي زیادي فرستاد

با در گذشت امیر اسماعیل و پادشاھي احمدبن اسماعیل ، ابوالعباس عبداهللا بن محمدبن نوح از حكومت 
در . وي با مردم بد رفتاري كرد . ن را بھ سالم ترك سپرد طبرستان معزول شد و احمدبن اسماعیل طبرستا

بھ ناچار ، دربار ساماني بار دیگر ابوالعباس را بھ طبرستان . نتیجھ ، مردم طبرستان از او رنجیده شدند 
مرگ ابوالعباس فرصتي طالیي بھ علویان داد ، . ) ق.ه 298( اما ، مي بعد از مدتي كوتاه در گذشت . فرستاد 
. جانشین وي محمد ابراھیم صعلوك بر خالف ابوالعباس ،رفتار خشن با مردم طبرستان داشت زیرا 

" ( اطروش " طبرستانیان ، نیز رنجیدند و بھ رھبري جستان بن مرزبان ، حسن بن علي بن حسن معروف بھ 
حسن بن علي . دعوت كردند ) براي خونخواھي محمد بن زید ( را كھ در ري فراري بود ، بھ طبرستان ) كر

وي قبل از شھادت محمد بن زید ، در بین گیالنیان بھ تبلیغ اسالم اشتغال . اطروش مردي ادیب و دانشمند بود 
" اطروش لقب . داشت و بسیاري از دیلمیان را كھ ھنوز اسالم اختیار نكرده بودند ، بھ اسالم ھدایت نمود 

  . را از طبرستان و دیلم بیرون راند ) ه مسود( را برگزید و سیاه جامگان عباسي " ناصر الحق 
اطروش سفر جنگي خود را بھ طبرستان آغاز كرد و در ناحیھ نوروز یا نورود چالوس ، . ق.ه 301در سال 

در سال بعد ، در حملھ متقابل سامانیان ، . محمد بن صعلوك را شكست داد و پیروزمندانھ وارد آمل شد 
اما پس از چھل روز بار دیگر سامانیان را از . وس عقب نشست اطروش آمل را از دست داد و تا چال

پیروزي اطروش، حكام مھم طبرستان از جملھ . طبرستان بیرون راند و گرگان را بھ طور موقت تصرف كرد 
علم و عبادت و رفتار انساني وي با مردم طبرستان ، . شروین بن رستم پادوسبان را بھ اطاعت وادار كرد 

در باره او مي ) معاصر اطروش ( محمد بن جریر طبري . ان را بھ تحسین واداشتھ است ناظران و مورخ
. ق.ه 304وي در سال   ."مردم بھ عدالت و حسن رفتار و برپایي حق كسي را ھمانند اطروش ندیدند : " نویسد 

  . شایستھ او بود " ناصر كبیر " در گذشت و بھ حق ، لقب 
بھ ) ابوالحسین احمد ( با مساعدت فرزند بزرگ داعي ) داماد وي ( ن قاسم بعد از مرگ داعي كبیر ، حسن ب

فرزند ناصر كبیر ) برادر احمد ( ابوالقاسم جعفر . را اختیار كرد " داعي صغیر " ریاست علویان رسید و نام 
. ق.ه 306جعفر در سال . از این كار ابراز نارضایتي كرد و بھ قصد باز گرفتن حكومت ، از آمل بیرون آمد 

  .بھ آمل آمد . ق.ه 307ولي مردم جعفر را راندند و داعي در سال . داعي را شكست داد 
او از ضعف سامانیان استفاده كرد . داعي سردار خود لیلي بن نعمان را بھ خراسان فرستاد . ق.ه 308در سال 

.) ق.ه 309( بھ قتل رسید و دامغان ونیشابور را گشود و بھ طوس رفت ولي از لشگر ساماني شكست خورد و 
  .باقیمانده علویان فراري نیز ، بھ گرگان عقب نشستند 

نصربن احمد ساماني كھ از دست اندازیھاي داعي و اصحاب او بھ گرگان و خراسان بھ . ق.ه 310در سال 
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ر این د. را در راس سپاھي بھ گرگان فرستاد " قراتكین" وحشت افتاده بود ، یكي از سرداران خود بھ نام 
لشگر كشي باز ابوالقاسم جعفر با دشمنان داعي ھمدست بود و چندي بعد ابوالحسین احمد نیز بھ ایشان پیوست 

اگر چھ داعي ابو الحسین را مغلوب و با خود ھمراه نمود ولي ، تاب مقاومت نیاورد و بھ اسپھبد محمد بن . 
محمد بن ( گرفت و بھ نزد عامل خلیفھ عباسي  اما اسپھبد بھ جوانمردي اورا. شھریار قارنوندي پناه برد 

  . فرستاد ) وھسودان 
بعد از رھایي . داعي تا كشتھ شدن محمد بن وھسودان بھ دست محمد بن مسافر سالري ، در الموت زنداني بود 

جعفر بھ ري گریخت .  از زندان ، بھ گیالن بازگشت و مدعیان حكومت را در طبرستان و گرگان شكست داد 
در این زمان ، عده اي از سران گیل و دیلم براي . مد بھ فرمان داعي ، بھ حكومت گرگان انتخاب شد و اح

از جملھ ھروسندان بن تیرداد ) بھ علت فاش شدن توطئھ ( اما ، ھمھ توطئھ كنندگان . گشتن داعي توظئھ چیدند
  . و خال مرد آویچ بھ قتل رسیدند ) پادشاه گیلھا ( 

علیھ داعي متحد شدند و آمل را تصرف كردند و آن گاه   )جعفر ( ار دیگر احمد و برادرش ب. ق.ه 311در سال 
دو ماه بعد از در گذشت جعفر ، احمد بھ . ، داعي بھ نواحي كوھستاني دیلم پناه برد و دوبرادر بھ آمل درآمدند

  . جاي وي نشست و داعي را تا گیالن تعقیب كرد 
را بھ امارت ) یكي از پسران ابواحمد ( سران دیلم ابوعلي محمد . ق.ه 312در سال   پس از درگذشت جعفر ،

كشاكش دروني علویان موجب آن شد كھ روساي گیل و دیلم كھ در زمان ناصر كبیر جرات . علویان برداشتند 
  . دخالت در امور را نداشتند ، علویان را آلت دست خود قرار دھند 

لمي بھ نامھاي اسفار شیرویھ و ماكان كاكي بھ عنوان رقباي اصلي دو رھبر دی از میان این جنگ قدرت ،
حمایت و ابوعلي ) پسر كوچك جعفر ( از اسماعیل ) حسن فیروزان ( ماكان كاكي و پسرعمش . سربرآوردند 

. اما ، ابوعلي محمد پس از كشتن برادر ماكان ، با ھمدستي اسفار بھ حكومت برگشت . محمد را دربند كردند 
  .بر جاي او نشست   )سیدابوجعفر ( زماني بعد ، وي در بازي چوگان كشتھ شد و برادرش اندك 

از این فرصت استفاده كرد و او را . ق.ه 314ماكان در سال . حكومت ابو جعفر با شورش اسفار روبھ رو شد 
را در دست گرفتند از آمل بیرون راند، داعي را بھ طبرستان دعوت كرد و بھ اتفاق یكدیگر حكومت طبرستان 

  . در این راستا ، اسفار نیز بھ گرگان گریخت . 
اسفار . بھ دنبال آن ، ناحیھ ري تا قم را نیز گشود . آغاز شد ) با فتح نھ چندان استوار ( بازگشت دوباره داعي 

. مودكھ در حمایت سامانیان در گرگان بھ سر مي برد ، از غیبت داعي استفاده كرد و طبرستان را تصرف ن
داعي با شنیدن خبر این حملھ ، بدون ماكان بھ طبرستان برگشت و در كنار دروازه مرد آویچ زیاري بھ قتل 

وي در یكي . پس از چندي ، ماكان در ري از اسفار شكست خورد و بھ دیلم گریخت .   .)ق.ه 316سال ( رسید 
، عالوه بر تبلیغ و ترویج اسالم در میان علویان . از كروفرھاي خود در مقابل سامانیان ، بھ ھالكت رسید 

ھمچنین ، انان را باید از . دیلمیان ، خدمات فراواني ھم در زمینھ فرھنگي بھ این ناحیھ از ایران ارائھ دادند
اولیاء اهللا آملي ، داعي صغیر را از اولین پایھ گذاران مدرسھ در . اولین موسسان مدرسھ در ایران نام برد 

  .ست ایران دانستھ ا

علویان گیالن و دیلمیان

در دیلمان و نفوذ مذھبي و شخصي وي در ) قبل از رسیدن بھ حكومت ( اقامت چھارده سالھ ناصر اطروش 
زیرا با وجود خاتمھ حكومت علویان در .شرق گیالن ، زمینھ ھاي بسیار مناسبي براي علویان فراھم آورد 

وجود داشتند كھ حاضر بودند در راه این خاندان جانبازي  ھنوز در شرق گیالن زیدیان معتقدي  طبرستان ،
بھ نام جعفر محمد ، بھ احیاي نفوذ   )برادر اطروش ( بھ ھمین مناسبت ، یكي از نوادگان الحسین الشاعر . كنند

الثایر سھ . بر خود نھاد " الثایرفي اهللا " ھوسم را تصرف كرد و نام . ق.ه 320وي در سال . علویان برخاست 
رتبھ بھ اتفاق متحدان طبري و زیاري  و دیلمي خود بر آمل دست یافت ، ولي پس از چند ماه از آنجا بیرون م

در   كیلومتري شرق ھوسم ، 30در گذشت و در . ق.ه 350وي پس از سھ دھھ حكومت ، در سال . رانده شد
  . بھ خاك سپرده شد " میانده"

بھ ترتیب بھ   )پسران او   " (الثایرفي اهللا " و ابوالقاسم حسین  "القایم باهللا " ابوالحسن مھدي  پس از وي ،
وي سعي داشت علویان . چندي بعد ، ابوالقاسم حسین بھ اسارت لشكر و شمگیر در آمد . فرمانروایي رسیدند 

= لیاھچ( از سوي دیگر ، آل بویھ ، كھ سعي در حفظ قدرت در زادبوم اصلي خود . را از گیالن بیرون براند 
( ابوعبدهللا محمد . ق.ه 352سرانجام ، مناذر جستاني در سال . داشتند ، از علویان حمایت مي كردند ) الھیجان 

در این ھنگام ، ابوعبداهللا محمد نقیب علویان بغداد . را بھ گیالن دعوت نمود ) پسر داعي حسن بن قاسم علوي 
ھمچنین ، ریاست تامھ زیدیان بر عھده . و كالم داشت تسلط كاملي نیز در فقھ  او عالوه بر فضل و دانش ،. بود 

المھدي لدین اهللا " وي پس از ورود بھ گیالن ، ھوسم را با كمك مناذر جستاني تصرف كرد و خود را . او بود 
ابو عبدهللا تالش بسیاري براي پیوند دو گروه قاسمیھ و ناصري زیدي آغاز كرد و تا حدودي ھم در این . نامید" 
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ولي شورشھاي مكرر . او تالش فراواني براي تسلط كامل بر طبرستان و ھوسم بھ كار بست . ق شدراه موف
ضعف علویان موجب شد كھ ابو . این تالشھا را ناكام گذاشت " امیركا " ابوالفضل الثریر زیدي ، معروف بھ 

ز شد و نیز ، زیدیان گیالن ھم پس از درگذشت او بار دیگر رقابت زیدیھ آغا. عبداهللا سیادت آل بویھ را بپذیرد 
مشھورترین این علویان ، . شاخھ دیگري از علویان در گرگان سربلند كرد. ق.ه 380در . بھ پایان رسید 

  . بودند" ناطق بالحق " و برادرش ، یحیي " المویدباهللا " ابوالحسین احمدبن الحسین 
این دو برادراز . ظ شد و مورد استفاده قرارگرفت آثار كالمي و فقھي این دو برادر بھ وسیلھ زیدیان یمن ، حف

ناطق بالحق در بغداد تحصیل كرده و در ري بھ حلقھ یاران صاحب بن عباد . علماي بزرگ زمان خود بودند 
فرزندان علویان در گیالن و بھ ویژه در ھوسم ، تا مدتھا فعالیت داشتند ، اما ، . و قاضي عبدالجبار پیوستھ بود 

. آمدن دولت سلجوقي این فعالیتھا بھ خاموشي گرایید با روي كار 

ران و گیالن بودند كھ توانستند بھ حكومت ایران دوخانواده ایراني از نواحي مازند" بوییان " و " زیاریان " 
  . برسند 

در واقع ، بعد از حكومت نیمھ مستقل طاھریان و پس از صفاریان و در ایام امارت امري ساماني در 
ماوراءالنھر ، خانواده ھاي از مازندران و سپس گیالن توانستند بر قسمت عمده ایران غربي ، یعني از 

  .یابند  خراسان تا بغداد تسلط

و ) آل زیار  (زیاریان : حكومت این خانواده ھا بھ دو نام مشخص و دو دوره پي در پي در تاریخ شھرت یافتھ 
  ) .بوییان ، آل زیار ( دیلمیان 

  آل زیار

سرزمینھاي طبرستان و دیلم كھ در قسمت شمالي البرز و در پناه كوھھا و دره ھاي صعب العبور و جنگلھاي 
حاكمیت خود را حفظ كرده بود ، چنانكھ زمان ) حتي پیش از اسالم ( د ، از قدیم االیام انبوه قرار دار

  . تا مدتھا این والیت یك نوع حكومت خود مختار داشت . ) م 531 – 579خسرو اول ( انوشیروان 

  )ن در آمد با اینكھ تا اقصي نقاط خراسان تحت نفوذ اعراب مسلما( بعد از فتوحات مسلمانان در اكناف ایران 
خاندانھاي قدیم آن والیت ، مانند اسپھبدان و قارنیان و . باز ھم طبرستان و دیلمان از حمالت آنان محفوظ ماند

ھمچنین ، بسیاري . ھمچنان بھ آداب و رسوم خود زندگي مي كردند ) حدود رودبار و منجیل ( خانواده جستان 
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و ) ع ( وھھاي از عراب طرفدار خاندان حضرت علي مذھب خود را نیز حفظ كردند ، تا روزگاري كھ گر
داعي كبیر " چنانكھ وقتي . شیعیان زیدیھ بھ آن نواحي پناه بردند و مورد حمایت ھمان خانواده ھا قرار گرفتند 

. حسن بن زید در آن نواحي سكني گزید ، جمعي كثیر از مردم طبرستان و گیالن بھ طرفداري او برخاستند " 
  .گھایي كھ میان او و یعقوب لیث صفاري رخ داد ، مردم گیالن از او حمایت بي دریغ نمودند ھمچنین در جن

 287  (ن تسلط یافتند ، اغلب بھ داعیان زیدیھ مانند ناصر كبیر آل جستان در روزگاري كھ سامانیان بر طبرستا
بعد از آن ، رجال صاحب نفوذ والیت با زیدیھ ھمراھي داشتند ، . ھمراھي و یاري مي ب نمودند ) ق.ه 301تا 

. پسر زیار نام برد " مرد آویج " پسر شیرویھ و " اسفار " پسر كاكي و " ماكان " كھ از آن جمع مي توان از 
با توجھ بھ .  سامانیان ، توسعھ قسمت غربي ممالك خود را تا حدود كرمان و گرگان و ري امتداد داده بودند 

اینكھ در این زمان ، قسمت شمالي را ماكان كاكي وو سپھداران او اداره مي كردند ، قسمت جنوبي آن كھ شامل 
خود یكي از سرداران ناراضي ساماني بود ، بھ دست ابو علي محمد بن الیاس كھ   كرمان و سیستان مي شد ،

او و فرزندش نزدیك چھل سال بر كرمان و سیستان و قسمتي از فارس حكمراني . ) . ق.ه 321حدود ( افتاد 
نیز ھمانھا بودند كھ حكومت نشین كرمان را از سیرجان بھ محل فعلي كرمان منتقل ساختند و قلعھ و . داشتند 

  . ند باروھاي شھر را تعمیر كرد

و معزالدولھ ، آل . ) ق.ه 357( الزم بھ ذكراست كھ حكومت آل الیاس ، توسط امراي آل بویھ از میان رفت 
  . الیاس را از سیرجان بیرون كرد 

ابتدا در دربار سامانیان مقام و شغل داشت و حكومت مازندران از جانب آنان بھ   )خالو = كاكو ( ماكان كاكي 
در جنگي كھ میان او و . لي نكشید كھ مورد خشم نصر بن احمد ساماني قرار گرفت اما ، طو. او تعویض شد

. ) ق.ه 329( در حوالي گرگان روي داد ، ماكان كشتھ شد  –سردار ساماني  –ابو علي احمد بن محتاج چغاني 
.  

پسر شیرویھ ، ھر  –اسفار . مسالھ طبرستان از ھمان اوایل طلوع آنھا براي سامانیان حل نشده باقي مانده بود 
طبرستان ، قزوین ، ري  7چند ابتدا با سامانیان ھمراه بود ، اما در آخر كار بر آنان شورید و بھ تدریج گرگان 

اسفار فرماندھي سپاه خود را بھ یكي از بزرگان والیت ، یعني مرد آویچ . ، قم و كاشان را در قلمرو خود آورد 
. ) . ق.ه 316( ربازان رو بھ رو گردید و در طالقان بھ قتل رسید پسر زیار سپرد ، ولي خود با طغیان س

مت مرد آویچ عالوه بر مازندران و قسمتي از گیالن ، بھ شھرھاي ري ، قم و كرج ابودلف و ابھر .قلمرو حكو
ا مرد آویچ ، اصفھان ر. ) . ق.ه 319( حتي سپاه خود را بھ حدود دینور نیز فرستاد . و باالخره ھمدان رسید 

وي بھ زبان آورده بود كھ من شاھنشاھي ساساني را بر مي گردانم  . فتح كرد و خیال حملھ بھ بغداد را داشت 
او پس از آنكھ مراسم . و قصد داشت كھ مدائن را پایتخت قراردھد )  259تاریخ الخلفاء سیوطي ، ص  " (

مان ترك و دیلم او پیش آمده ، بھ دست بھ علت اختالفي كھ میان غال. جشن سده را در اصفھان بر پاي داشت 
  . ) . ق.ه 323. ( غالمان ترك در حمام كشتھ شد 

را از مازندران بھ اصفھان و ري احضار كردند " وشمگیر " بعد از مرد آویچ ، جمعي از یاران او برادرش 
آل بویھ افتاد و این  كھ حكومت را بھ بسپارند ، اما ، چنانكھ خواھیم دید حكومت والیتھاي عمده دیگر بھ دست

در این . خانواده بعضي نواحي قلمرو حكومت خود رابھ حوالي مرزھاي ایران در عصر ساساني رساندند 
جنگھاي او با آل .  ) .ق.ه 357تا  323( مدت ، وشمگیر تنھا بھ حكومت گرگان و قسمتي از مازندران اكتفا كرد 

وشمگیر در حالي كھ . ن نصر ساماني نیز بي نتیجھ ماند بویھ ، بھ شكست انجامید و تقاضاي كمك از نوح ب
 357اول محرم ( آماده نبرد با آل بویھ مي شد ، در حین شكار ، مورد حملھ گرازي قرار گرفت و كشتھ شد 

بعد از  –پسر وشمگیر ، با برادرش قابوس رقابت داشت و حوزه حكومت قابوس ) بیستون ( بھستون .) . ق.ه
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در جنگي كھ میان او و آل بویھ در حوالي استرآباد در گرفت ، . مان گرگان منحصر شد بھ ھ –مرگ برادر 
بعد از آن ، گرگان در دست آل بویھ باقي ماند و قابوس .) . ق.ه 371( شكست خورد و بھ خراسان فرار كرد 

ود نتوانست بر بعد از او ، فرزندش منوچھر كھ داماد سلطان محمود نیز ب. بھ قتل رسید . ق.ه 403نیز در 
قلمرو خود بیفزاید و نوشیروان پسرش ، و جستان نوه اش ، تنھا بھ صورت امراي محلي در گرگان تا حدود 

در تمام مدتي كھ قابوس و منوچھر و سایر اوالد زیار در گرگان حكومت . حكومت راندند . ق.ه 435سالھاي 
پي در پي بھ فتوحات تازه دست مي  یچ بودند ، نیمھ مستقلي داشتند ، خاندان بویھ كھ دست پرورده مرد آو

  .یافتند و قلمرو حكومت خود را توسعھ مي دادند

كھ . ق.ه 429دولت تركمانان سلجوقي ، یكي از وسیعترین و قویترین و پایدارترین دولتھاي بوده كھ از سال 
كھ سال  - .ق.ه 590تا سال  –زنویي در دندانقانسرخس است سال پیروزي طغرل سلجوقي بر سلطان مسعود غ

  . ادامھ داشتھ است  –سقوط آخرین پادشاه سلجوقي بھ دست اینانج است 
نخست آنكھ براي اداره این دولت : تحكیم موقعیت دولت سلجوقي ، بھ دو دلیل عمده صورت گرفتھ است 

از جناح ایراني  –عمان تا تفلیس گسترش یافتھ بود  كھ از ماوراي سیحون تا سواحل مدیترانھ و از –پھناور 
، " طبعا. و تعیین وزیران و ھمكاران اداري استفاده كردند ) دواوین ( فارسي زبان براي تدوین ادارات دواتي 

. بودند و بھ زبان تركي نیز سخن  میگفتند پیش نیامد )  تركمان ( ترك  "مقاومتي در برابر آنان كھ اصوال
عمیدالملك كندري ، خواجھ نظام الملك طوسي، مجد الملك قمي ، شرف : وف آنان عبارت بودند از وزراي معر

دلیل دوم ، موقیعت . الملك خوارزمي ، سعد الملك آبي ، شرف الدین انوشیروان خالد كاشاني و امثال آنان 
در استفاده از نیروھاي   ) القائم المراهللا( البتھ ، بھ علت اضطراري كھ خلیفھ عباسي . دولت سلجوقي بود 

تركمان دچار آن شده بود ، ناچار حكومت آنان را بھ رسمیت شناخت و بغداد نیز در ھمھ موارد ، آنان رامورد 
  .تایید و تجلیل قرار مي داد 

اھل " ( ارسالن بسا سیري   "این تایید بر اساس آن صورت گرفت كھ امیري از امراي دیلمیان فارس بھ نام 
وي خلیفھ القائم را از شھربیرون راند و خود بھ . بر بغداد تسلط یافت  ھ خود شیعھ اسماعیلي بود ،ك) فسا 

  . منصب حكومت نشست و در بغداد خطبھ بھ نام خلیفھ فاطمي مصر المستنصرباهللا خواند 
غرل ھم تازه ط. كمك خواست  –نخستین پادشاه سلجوقي  –خلیفھ القائم كھ در تبعید بھ سر مي برد ، از طغرل 

در خراسان پایدار شده ، سالطین غزنوي را از خراسان بھ ھندوستان رانده و نیشابور را پایتخت قرار داده بود 
رابھ وزارت انتخاب كرده و در رقابتھاي خانوادگي بر برادر خود ، ) نیشابوري ( وي ابونصر كندري . 

، آل زیار را برانداختھ و با شكست نوشیروان پسر ھمچنین . ، پیروز شده بود ) در ھمدان ( ابراھیم ینال 
 435 (سال بعد . بھ دست آورده بود . ق.ه434منوچھر بر گرگان و مازندران تسلط یافتھ و خوارزم را در سال 

آل كاكویھ و آل بویھ را نیز از این سرزمین بیرون كرد و نیروھاي كھ بھ  با حملھ بھ ري و بالد عراق ،   . )ق.ه
را ) بھرام بن لشكرستان ( رادرش قاورد بھ كرمان فرستاده بود ، توانستند آخرین حكمران ال بویھ سرداري ب

. از فارس و ھمچنین كرمان بیرون رانند 
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قسمت عمده سرزمین خراسان بزرگ . ) ق.ه 447( بدین طریق ، روزي كھ طغرل متوجھ بغداد شد 
  . ماوراءالنھر و كرمان و گرگان و مازندران و ري و ھمدان و فارس در قلمرو و اختیار او قرار گرفتھ بود 

سیري كھ شھر را فتح كرده بود ، پیروزي او بر ملك رحیم دیلمي كھ فرمانده ظاھري بغداد بود ، و ارسالن بسا
او .در بغداد خطبھ بھ نام طغرل سلجوقي خواندند . ق.ه 447خیلي زود و ساده صورت گرفت در رمضان سال 

خلیفھ با برادرزاده طغرل، .را از تبعید گاه بھ بغداد آورد و دوباره بر تخت خالفت نشاند ) القائم ( نیز خلیفھ 
بدین . ، ازدواج كرد و خود طغرل نیز دختر خلیفھ را بھ زني گرفت   )ارسالن  و خواھر آلب( یعني دختر داود 

. ق.ه 451مقاومت بساسیري در سال . طریق ، پیوند خانوادگي میان سلجوقیان و خلفاي اسالمي بر قرار شد 
غداد سر او را پیش خلیفھ در ب. و كشتھ شد ) حدود كوفھ ( بھ جایي نرسید و در آخرین  جنگ شكست خورد 

  .فرستادند 
بھ توافق و اشاره سلطان محمود  –بعد از مھاجرت از آسیاي مركزي  –، تركمانان از سالھا پیش " اصوال

جد آنان ، سلجوق بن . اسالم را قبول كرده بودند " و عموما غزنوي در حوالي سرخس و ابیورد ساكن شده ،
پسرش میكائیل كھ در . آمده بود   )كنار سیحون ( جند بھ حوالي ) خلخ ( دقاق ، در اواخر عھد ساماني از قرلق 

بھ علت عدم رعایت موارد قراردادي كھ آنان با . یبغو ، جغري و طغرل : جنگھا بھ قتل رسید ، سھ پسر داشت 
طغرل . وي در ھند بود تا او را نجات دادند . سلطان محمود بستھ بودند ، ارسالن بن سلجوق بھ زندان افتاد 

سلطنت كرد ، در این . ق.ه 455یل بن سلجوق بود كھ سلسلھ سلجوقي را تشكیل داد و تا رمضان پسر میكائ
وزراي او ، ابونصر عمیدالملك . در ھفتاد سالگي در گذشت ) طجرشت ، تجریش ( سال در حوالي ري 

از طرف خلیفھ نام اسالمي طغرل ، ابوطالب محمد بود و . بودند ) ساالرپوژگان ( كندري و ابوالقاسم جویني 
  . عباسي ، لقب ركن الدین را بھ دست آورد 

بود ، نام اسالمي محمد داشت و ده سال سلطنت  )پسر جعفري ( جانین طغرل كھ آلب ارسالن ، برادرزاده اش 
وزیر او ، ابو علي حسن بن اسحق معروف بھ خواجھ نظام الملك ، شھرت تمام دارد كھ بعد از قتل . كرد 

  . بھ وزارت انتخاب شد . ق.ه 456یحجھ عمیدالملك در ذ
( در زمان آلب ارسالن بود كھ فتح ارمنستان صورت گرفت و گرجستان و ابخاز جزو قلمرو سلجوقیان گردید 

 458( ، ھمچنین ، سپاھیان سلجوقي در شمال تا خوارزم پیش رفتند و در شرق بھ بلخ رسیدند   .)ق.ه 456
) چاه بھار ( ، بھ كرمان تاخت و فارس و كرمان را تا حوالي عمان و طیس قاورد ، برادر آلب ارسالن .). ق.ه

وي ھمان است كھ سلسلھ اي بھ نام سلجوقیان كرمان تشكیل داد كھحوزه حكومتي آنان ، از . تسحیر كرد 
آلب ارسالن بھ . توسعھ پیدا كرد ) خراسان ( و داراب و طبس ) بندر عباس( جرون . حوالي قندھار تا طیس 

را در حوالي مالذگرد " رمانوس دیو جانوس " بھ آسیاي صغیر تاخت و امپراتور روم شرقي . ق.ه 462ال س
پس از آن، مصالحھ اي بین او و امپراطور روم . شكست داد  )مابین دریاچھ وان و ارز روم ، شمال اخالط ( 

ت بعدي تركان سلجوقي در صورت گرفت كھ از دخالت رومیان در ارمنستان كاست و زمینھ را براي پیشرف
  . آسیاي صغیر و پیداشدن دولت مستقل سلجوقیان آناتولي فراھم ساخت 

در حالي كھ در راه خوارزم نسبت بھ یكي از كوتواالن آن . ق.ه 465آلب اریالن در ششم ربیع االول سال 
، بھ ضرب دشنھ از پاي ، بھ نام یوسف خوارزمي ) قلعھ بان ( والیت خشم گرفتھ بود ، بھ دست ھمان كوتوال 

جالل الدین ابوالفتح . بھ خاك سپردند  –كھ حاكم نشین دولت سلجوقي شده بود  –نعش او را در مرو . در آمد 
او نھ تنھا بر . حسن ، معروف بھ ملكشاه ، فرزند آلب ارسالن ، بھ كوشش خواجھ نظام الملك بھ سلطنت رسید 

، بلكھ بیت المقدس ) در ھمدان ( بھ ھمدان پیروز شد  –ادشاه كرمان پ –آشوبھاي داخلي ، از جملھ حملھ قاورد 
با محاصر دمشق بھ دست آورد و دیاربكر . ق.ه 472تسخیر كرد و شام را در سال . ق.ه 463را نیز در سال 

" پس از آن سپاھیان وي بھ انطاكیھ رسیدند و بنا بھ روایت معروف ، . تسخیر كرد . ق.ه 477را در سال 
ماوراءالنھر . دو سال بعد حلب نیز بھ تصرف ملكشاه در آمد " . آب دادند ) مدیترانھ ( را از دریاي روم  اسبان

این ھمان سفري . تسخیر شد و سمرقند و اوزكند و كاشغر تحت تسلط او قرار گرفت . ق.ه 482نیز در سال 
یھ حوالھ نوشت تا وسعت مملكت و است كھ گویند كرایھ مالحان جیحون را خواجھ نظام الملك بر خراج انطاك

، در زمان سلجوقیان ارتباطات تجارتي ایران توسعھ بسیار " اصوال. رواني سكھ و آزادي تجارت را ثابت كند 
  . یافت 

در راھھا كاروانسراھا و خوابگاھھا ساختھ شد و براي اینكھ در بیابانھا كاروانھا راه را گم نكنند ، برجھاي بلند 
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. بنا شد كھ ھنوز ھم در فھرج بم نمونھ آن باقي است ) ارتفاع  –بیست و پنج متري  –گز بعضي تا چھل ( 
  . نان صدمن بھ یك دینار فروختھ مي شد  –زمان قاورد  –چنانكھ در كرمان  مردم آسایش داشتند ،

) رمطي ق" بعضا( در عصر سلجوقیان ، بھ خصوص ملكشاه ، گروه مذھبي مقتدري كھ بھ اسماعیلیھ یا سبعیھ 
در بسیاري از موارد ، كوشش ملكشاه و ھم وزیرش خواجھ نظام الملك طوسي بر این . معروف اند ، پدید آمد 

  . بود كھ این گروه را منزوي یا ریشھ كن كنند 
پایگاھھاي بزرگ یافتھ بودند ) الموت   (و ھمچنین ماوراي البرز ) قائنات ( این طایفھ بھ خصوص در قھستان 

وي سازمان فداییان اسماعیلي . بر قلعھ الموت استیال یافت . ق..ه 483صباح بود كھ در رجب سال و این حسن 
را بنیان نھاد و چنانكھ مي دانیم ، سرانجام خواجھ نظام الملك بھ دشنھ یكي از ھمین فداییان اسماعیلي بھ قتل 

ھان حمل كردند و در آنجا بھ نعش وي را بھ اصف. ) . ق.ه 485در صحنھ كردستان ، رمضان سال   (رسید 
  .خاك سپردند 

در زمان ملكشاه و بھ كوشش خواجھ نظام الملك طوسي بود كھ پادشاه سلجوقي در بغداد ، داراالماره خاص 
ملكشاه سالي چند ماه زمستان را در بغداد مي گذراند و چنانكھ مي دانیم ، سرانجام یكي دو ماه بعد از . داشت 

و جسدش را بھ اصفھان آوردند . ) ق.ه 485نیمھ شوال سال ( شاه نیز در بغداد در گذشت قتل نظام الملك ، ملك
نیز   - مكھ و مدینھ  -عالوه بر آن ، براي نخستین بار حوزه قدرت پادشاھان سلجوقي تا حرمین شریفین . 

. مكھ مي رسید گسترش یافت و ھر سال ھدایا و نذورات بسیار توسط شاه و وزیر او خواجھ نظام الملك ، بھ 
  . ھمچنین ، قدرت و نفوذ خلفاي فاطمي كھ تا آن روزگار در مكھ و مدینھ زیاد شده بود ، كاھش یافت 

فوت صفر ( بعد از ملكشاه كم كم كاستي گرفت و میان بركیارق بن ملكشاه ) عراق ( قدرت سلجوقیان مركزي 
بارھا زد و خورد روي داد و مملكت در .) ق.ه 511فوت ذیحجھ سال ( و محمد بن ملكشاه ، . ) ق.ه 498سال 

  . شرف تجزیھ واقع شد 
كھ مدتي از آن را در ایام اختالفات . ) ق.ه 522تا . ق.ه 490( حكومت طوالني سلطان سنجر بر خراسان 

برادران ، در این والیت حاكم بود ، اغلب در زد و خوردھاي محلي گذشت و آخرین بار كھ بھ سمرقند لشكر 
سنجر ناچار . از اطاعت وي سرباز زد و جیحون مرز رسمي شد " رسما) خان سمرقند ( ارسالن خان كشید ، 

بھ غزنین تاخت . ق.ه 511چنانكھ در شوال سال . لشكر بكشد " مجددا شد بھ بسیاري از شھرھاي تسخیر شده ،
اوه با سلطان محمود در س. ق.ه 513و بھرامشاه غزنوي را دست نشانده خود ساخت و در جمادي االول سال 

  . بھ جنگ پرداخت  –برادرزاده اش  –
ھمچنین ، بھ علت . بھ سمرقند لشكر كشید تا خان سمرقند را مطیع سازد " مجددا. ق.ه 524سنجر در سال 

، پسر قطب الدین محمد خوارزمشاه كھ دست نشانده سنجر بود ناچار بھ خوارزم نیز لشكر " اتسز " طغیان
  . و قلعھ ھزار اسب را تسخیر كرد ھر چند اتسز را بھ دست نیاورد   .)ق.ه 533سال  ربیع االول( كشید 

در این جنگ . سنجر براي آرام كردن ماوراءالنھر بھ جنگ گورخان قراختایي رفت . ق.ه 536در صفر سال 
رمذ از قراختاییان شكست خورد و ھمسرش اسیر شد و خود ت) شش فرسخي سمرقند ( بود كھ در محل قطوان 

  .گریخت 
ھیچ كدام نتیجھ دلخواه نداشت و ضعف عمومي .) ق.ه 542و .ق.ه 528( لشكر كشیھاي دیگر او بھ خوارزم 

، از تركمانان ساكن ماوراءالنھر ، كم كم قدرت و قوت بیشتر " غز " دولت سلجوقي باعث شد كھ طوایف 
حاكم  –، بھ توصیھ موید الدین آي ابھ در آخر كار . یافتند و شروع بھ بي رسمي در والیات شرقي نمودند 

. سنجر بھ جنگ غزھا رفت و در این جنگ سنجر شكست خورد و بھ دست امراي غز اسیر شد  –نیشابور 
اما اندكي بعد بیمار شد و در چھاردھم . ق او را ازاد كردند .ه 551حدود یك سال در اسارت بود تا در سال 

دیگر امراي . ، او را بھ خاك سپردند) پایتخت ( در مرو شاه جھان وفات كرد و . ق.ه 552ربیع االول سال 
( ھر چند گاه گاھي كروفري با خلفاي بغداد .) ق.ه 525فوت ( مانند محمود بن محمد سلجوقي  ساجوقي ،

ركن الدین ابوطالب ، . نیز داشتھ اند ، اما ھیچ كدام قدرت قابل توجھي نیافتند ) المسترشد، و الراشدب باهللا 
فوت ( مسعود بن محمد . ، در مبارزات میان شاھزادگان سلجوقي گرفتار آمد ) طغرل دوم ( طغرل بن محمد 

و ارسالن شاه بن . ) ق.ه 544فوت سال ( ملكشاه بن محمود ، محمد بن محمود بن محمد ) ق .ه 547سال 
آخرین آنان ، .زد خورد بودند  اغلب با اتابك ایلد گز از اتابكان آذربایجان در. ) ق.ه 571فوت سال ( طغرل 

كھ در جنگ با قتلغ اینانج در حوالي . ركن الدین ابوطالب طغرل بن ارسال نشاه ، طغرل سوم سلجوقي بود 
.) ق.ه 590ربیع االول سال ( سر او را پیش خلیفھ الناصرلدین اهللا فرستادند . ري شكست خورد و كشتھ شد 

  . ن رسیدبدین طریق دولت سلجوقیان عراق بھ پایا

سلجوقیان كرمان 
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یك تیر مھم از حكومت سلجوقیان، بخشي بود كھ در ناحیھ وسیعي از جنوب شرقي ایران حكومت راندند و بھ 
بن جغري بیك بھ اشاره طغرل بھ كرمان ) گرگ = قورد ( قاورد . عنوان سلجوقیان كرمان شھرت یافتند 

او تمام . را شكست داد و خود بر كرمان تسلط یافت  –ستان بھرام بن لشكر –تاخت و امیر دیلمي مقیم كرمان 
) آل فضلون ( را آرام كرد و بھ فارس لشكر كشید " قفص " بلوچستان را بھ تصرف آورد و جیرفت و طوایف 

سیستان را گرفت و بھ فرزند خود ایرانشاه . مالقات كرد ) شھریاربن تافیل ( و در ساحل ھرمز با امیر عمان 
او سپاه خود را تا ھمدان نیز رساند و در جنگي كھ با برادرزاده خود ملكشاه . د ادعاي استقالل كرد سپرد و خو

  . ) . ق.ه 466سال ( كرد، در نزدیك ھمدان بھ قتل رسید 
ملكشاه سلجوقي در سال . فرزندانش ، كرمانشاه بن قاورد و سلطان بن قاورد ، مدتھا در كرمان حكومت كردند 

ھمین تورانشاه بود كھ مسجد ملك . تورانشاه نیز با ملكشاه جنگي داشتھ است . رمان لشكر كشید بھ ك. ق.ه 472
ایرانشاه ، پسرش كھ در ذیقعده سال .و كتابخانھ و حمام و محلھ شاه عادل را بنا كرد ) امام خمیني فعلي ( = 
  . بھ تخت نشستھ بود چھار سال بعد بھ قتل رسید .ق.ه 490

رمانشاه و ملك محمد و سلجوقشاه ، ھر كدام چندي حكومت راندند و طغرلشاه بن محمد و ملك ارسالن شاه بن ك
  . بھرامشاه نیز در این رقابتھا شریك بود . ارسالن برادرش ، سالھا با یكدیگر در زد و خورد بودند 

قابتھا دخالت ملك ارسالن دوم از فارس كمك خواست و بھرامشاه از خراسان و اتابك ایلدگز نیز در این ر
كرمان محل رقابت خراسان و عراق و فارس شد و غالمان ترك بھ جان مردم افتادند ) ق .ه 563سال ( كردند 

 568ھر كدام مدتي حكومت راندند تا در ماه مھر سال  محمد شاه بن بھرامشاه و ملك تورانشاه بن طغرل ،. 
اندكي بعد ، بھ خصوص بعد از . كرمان رسید  طلیعھ سپاھیان غز از خراسان بھ.) ق.ه 575( خراجي . ق.ه

قحط و غالیي سخت ، ملك دینار غز از خراسان بھ كرمان تاخت و حكومت محمد شاه و سلجوقیان كرمان را 
  . ) ق.ه 581رمضان سال ( بھ پایان رسانید 

   

حكومت غز

در آنجا حكومتي را تشكیل دادند  یك تیره از غزھا بھ فارس رفتند و تیره دیگر آنان آنان ھم بھ كرمان رسیدند و
صفر ( غزھا بھ نرماشیر و جیرفت و ھرموز وسیرجان نیز تاختند . این حكومت پنجاه سال نیز طول كشید . 

  پس از مرگ . ) . ق.ه 589سال 
پسرش فرخشاه و بعد، عجمشاه پسر دیگر او مدتي در كرمان حكومت .) ق.ه 591ذیقعده سال ( ملك دینار 
اسیر غزھا . ق.ه 601ھر چند نظام الدین شبانكاره اي نیز در سال . راي ایج بھ كرمان روي آوردند راندند تا ام

و سپاھیان فارس بھ سرداري امیر عزالدین  اما اندكي بعد سپاھیان خوارزمشاه بھ سرداري ملك زوزن ، شد ،
اق حاجب قراختایي از خراسان بر. ق.ه 619اوضاع ھمچنان آشفتھ بود تا بھ سال . فضلون ، بھ كرمان تاختند 

بھ كرمان تاخت و بساط امراي خوارزمي و اتابكان فارس را برچید و خود سلسلھ اي ترتیب داد كھ بھ 
  . قراختاییان كرمان شھرت یافت 

   

سلجوقیان آناتولي

 470سلجوقیان غرب كھ بھ سلجوقیان روم شھرت یافتھ اند ، سر سلسلھ آنان سلیمان بن قتلمش بود كھ بھ سال 
اندكي فترت حاصل شد تا ملكشاه توانست با جنگ مالزگرد ، كار غرب را یكسره . بر غرب تسلط یافت . ق.ه

سپس ، پسرش ملكشاه . خ ، قلیچ ارسالن و داود بن سلیمان بھ حكومت غرب گماشتھ شدند بعد از آن تاری. كند 
و باالخره عز الدین قیچ ارسالن ثاني تا سال . ق.ه 510ق و برادرش ركن الدین مسعود تا سال .ه 500تا سال 

. ن پراكنده شددر این ایام بود كھ حكومت سالجقھ روم نیز در شھرھاي گوناگو. حكومت راندند . ق.ه 551
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آق سراي ، ملطیھ و آنقره ھر كدام حكام نیمھ  قیصریھ ، سیواس ، شھرھایي مثل توقات ، نیكسار ، ابلستان ،
درگذشت عالءالدین كیقباد ، پسر كیخسرو، بھ . ق.ه600عز الدین قلیچ ارسالن سوم بھ سال . مستقل داشتند 

بر قونیھ . ق.ه 674اوالد او تا ذیحجھ سال . م شد مسمو. ق.ه 634بھ سلطنت رسید و در سال .ق.ه 616سال 
سكھ ھایي نیز باقي . ) ق.ه 732فوت سال ( حكومت مي راندند و از بعض آنان ، مانند قلیچ ارسالن چھارم 

ولي ، دیگر حكومت غرب از تسلط سلجوقیان خارج شده بود و بھ تیره دیگر تركان ، یعني خلفاي . است 
  عثماني ، انتقال یافت 

  
اتابكان و خوارزمشاھیان

، بھ صورتي درآمد كھ والیتھاي ) ھا بعد از خارج شدن از استیالي عرب( ترتیب اداره مملكت پھناور ایران  
این ترتیب حكومت ، بھ خصوص در اواخر . كمابیش بھ حالت نیمھ مستقل امور خود را انجام مي دادند  ایران ،

  . عصر غزنوي و در تمام دوره سلجوقي بھ صورت چشمگیري توسعھ و گسترش یافت
د ، اداره آن را از حالت تمركز خارج ساختند تركمانان سلجوقي بھ سبب وسعت ممالكي كھ بھ دست آورده بودن

نیشابور  سلجوقیان بھ تناسب رعایت اوضاع زمان ،.  )بھ خصوص كھ خود نیز پایتخت ثابت نداشتند ( ، 
البتھ ، این غیر از موقیعت سلجوقیان . اصفھان و اندك زماني نیز ، بغداد را پایتخت خویش قرار دادند  مرو،

آن نیز بھ نوبھ خود  اگر چھ ،( لي است كھ ھر كدام پایتختھاي خاص خود را داشتند كرمان و سلجوقیان آناتو
و پنچ ماه سرد   )بردسیر ( سلجوقیان كرمان ھفت ماه گرم از سال را در كرمان  بھ عنوان مثال ،) . متغیر بود

فاصلھ ) كیلومتر  240( مي گذراندند كھ تا پایتخت زمستاني ، بیش از چھل فرسنگ ) قمادین ( را در جیرفت 
  .داشت 

در دربار خود ریش سفیدان و مربیاني داشتند كھ در اداره مملكت با آنان مشورت " پادشاھان سلجوقي ، اصوال
براي اداره . بعضي امیرزادگان سلجوقي نیز بودند)  معلم یا مربي " ( اتابك " بعضي از این افراد . مي كردند 

این اتابكان را مامور مي ساختند ، چنانكھ طغتكین پسر تاج الدولھ تتش را گاھي بعضي از   والیتھاي دور دست
) از غالم زادگان سلطان ملكشاه سلجوقي ( مامور دمشق ساختند ، و عماد الدین زنگي . ق.ه 479در سال 

 بھ آذربایجان رفت ، وسلغز بھ) اتابك ارسالن شاه سلجوقي ( ھمچنین ، ایلدگز . ماموریت موصل را یافت 
  . فارس و اتابك موید الدین آي آبھ بھ نیشابور و اتابك سام و عزالدین لنگر بھ یزد فرستاده شدند 

مانند اتابكان  بیشتر این اتابكان موقیعت خود را تا زمان حملھ مغول بھ ایران حفظ كرده بودند و بعضي از آنان ،
مھمترین و . یتھاي مذكور حكومت داشتند بعد از مغول نیز تا سالھا در وال فارس و اتابكان آذربایجان ،

  . اتابكان خوارزم بودند كھ بھ خوارزمشاھان و خوارزمشاھیھ نیز شھرت یافتھ اند  معروفترین این اتابكان ،
خوارزم ، كھ در كتیبھ ھاي ھخامنشي بھ صورت ھوارزمیا و بعد از اسالم بھ صورت خوراسمیھ نیز آمده 

حدود آن ناحیھ از حوالي دریاچھ آرال تا سواحل دریاچھ خزر و . جیحون  است ، نام ناحیتي است در سفالي
  . از شرق در تمام سواحل سیحون ، ادامھ مي یافت و پایتخت آن خوارزم خوانده مي شد  نواحي ابیورد ،

ترك نشین بود و " كھ معموال )كث  (قسمت شرقي : این منطقھ نزدیك دریاچھ آرال وشامل دو قسمت بوده است 
پھناي رودخانھ جیحون . سمت غربي رودخانھ كھ اورگنج خوانده مي شد و فارس زبانان در آنجا ساكن بودند ق

این دو شھر در زمان حملھ مغول بیشتر بھ صورت ویرانھ . در این نواحي گاھي بھ دو فرسنگ مي رسید 
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بھ ( بعد از اسالم  "اصوال .معروفترین اتابكان در تاریخ ایران ، اتابكان خوارزمشاھي بودند . درآمدند 
، حكام خوارزم ھمان عنوان پیش از اسالم خود ، یعني خوارزمشاه ر ابھ دنیال ) خصوص در زمان غزنویان 

نام خود داشتند ، چنانكھ آلتون تاش در زمان سلطان محمود كھ حاجب بزرگ او بود و حكومت خوارزم  را 
مامون و علي بن مامون ومامون بن محمد ، ھمین عنوان را  قبل از او نیز. یافت بھ ھمین لقب ملقب گردید 

بھ اشاره سلطان ) كھ طشت دار سالطین سلجوقي بود ( در روزگار سلجوقیان ، انوشتكین غرجھ . داشتند 
و در واقع ، خراج والیت خوارزم . ) ق .ه 470( ملكشاه سلجوقي بھ امارت والیت خوارزم منصوب شد 

  . ن بود مخصوص طشت خانھ سلجوقیا
پسر آلتون تاش ( بھ تایید امیر حبشي  –ازاوالد انوشتكین غرجھ  –قطب الدین محمد . ق.ه 490در سال 

عنوان حكومت خوارزمشاه را بھ . ق.ه 522او تا سال . بھ سمت خوارزمشاھي معین شد ) حكمران خراسان 
  .خود اختصاص داد 

او با . با لقب عالء الدولھ ھم این سمت را بھ ارث یافت ) اند نمیرا ،آنكھ باید زنده بم= اتسز ( پسر او ، اتسز 
. ق.ه 542و  536،  533در سالھاي ( سبطان سنجر پادشاه مقتدر سلجوقي در گیري پیدا كرد و سلطان سنجر 

اما بھ علت عذر   ھر چند در ھر سھ بار اتسز مغلوب شد ،. سھ بار ناچار شد بھ خوارزم لشكر كشي كند ) 
  . رد بخشش قرار گرفت و بھ دلیل ضعف سلطان ، در كار خود ابقاء شد خواھي مو

بعد از این تاریخ ھم كھ سلطان سنجر گرفتار شورشھاي داخلي و حمالت قراختاییان و غزھا در شرق ایران 
حكومت خوارزمشاھیان در حوزه اي  از این پس ،. دیگر فرصت نیافت بھ خوارزم لشگر كشي  كند   بود ،

  . صورت مستقل ادامھ یافت وسیع بھ 

فرزند ایل  –سپس سلطانشاه .  . )ق.ه 551( بھ حكومت رسید  –ایل ارسالن  –بعد از مرگ اتسز ، پسر او 
او را از خوارزم بیرون  –عالء الدین تكش  –تااینكھ برادرش . ) ق.ه 568( ند چند صباحي حكم را –ارسالن 

  . خوارزمشاه شد " راند و خود مستقیما
بھ جنگ پرداخت و او را بھ قتل رساند ) اتابك نیشابور ( با موید الدین آي آبھ . ق.ه 569عالء الدین در سال 

بھ حكومت نشست ، اما ھمیشھ مورد حملھ خوارزمشاھیان  ھر چند در نیشابور –فرزند موید الدین  –طغانشاه .
  . سرانجام ، طغانشاه از ملك دینار غز شكست خورد و حكومت مویدیھ در نیشابور پایان یافت . قرار داشت

 585( نخستین در نیشابور با سلطانشاه برادرش: جنگھاي معروف عالء الدین  تكش ، در چند جا یاد شده است 
لشگر كشي دیگر او بھ بخارا . صورت گرفت .) ق.ه 589( جنگ او با برادر در مرو  یگر ،و بار د. ) ق.ه

ھر چند سپاھیان او بھ علت گرما و تشنگي اغلب ھالك . انجام شد  .)ق .ه 591( براي سركوبي تركان قبچاقي 
  . شده و سلطان شكست خورده برگشتھ است 

آخرین پادشاه ( راق بود كھ در حوالي ري با طغرل سوم با سلجوقیان ع.) ق.ه 590(جنگ دیگر او در سال 
ھمدان و  آن گاه ،. خوارزمشاه پس از آن تا ھمدان نیز پیش رفت . جنگید و او را شكست داد ) سلجوقي 

. اصفھان را بھ قتلغ اینانج سپرد
روي داد ،  .ق.ه 591در جنگي كھ میان سپاه خلیفھ و لشكریان خوارزمشاه در حوالي ري و ساوه بھ سال 

را حاكم  –پسر خود تاج الدین شاه . ق.ه 596خوارزمشاه در سال . لشكر خوارزم تا خوار عقب نشستند 
. ق.ه 596رمضان سال  19وي در . سلطان محمد را حكومت خراسان داد  –اصفھان كرد ، و پسر دیگرش 

  . جانشین پدر شد  –پسرش  –پس از وي سلطان محمد . در گذشت 
( كرمان كھ بھ تسلط ملك دینار عز در آمده بود . ن پادشاه ، وضع والیتھاي ایران دچار آشفتگي بود در زمان ای

  بھ علت حمالت طوایف شبانكاره و اتابكان فارس ،) اگر چھ چند صباحي بھ تسلط خوارزمشاھیان نیز در آمد 
" بھ تحریك خلیفھ ) اكم غور ح (سلطان غیاث الدین . ) . ق.ه 599( از حیطھ تسلط خوارزمشاھي خارج شد 

  . بر خوارزمشاه شورید و قسمتھایي از خراسان را از آن خود كرد " الناصر لدین اهللا 
ھمچنین ، بھ تحریك خلیفھ ، بعضي روساي اسماعیلیھ از جملھ جالل الدین حسن اسماعیلي در قالع الموت و 

ان محمد خوارزمشاه بھ فتواي جمعي از علماي این رفتارھا باعث شد تا سلط. رودبار ادعاي خود سري كردند 
نام ناصر خلیفھ را از خطبھ انداخت و فرمان داد كھ یكي از سادات حسیني ترمذ را بھ عنوان  ماوراء النھر ،
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بھ ھمراه سپاھي از طریق ھمدان . ق.ه 614سپس در زمستان سال . خالفت دھند و خطبھ بھ نام او خوانند 
اما ، سپاھیانش بھ علت سرماي شدید در اسد آباد ھمدان دچار تلفات بسیار . شد  عازم جنگ با خلیفھ عباسي

. ) ق.ه 615محرم ( شدند و چون در شرق ایران آشفتگیھاي پدید آمده بود ، سلطان محمد بھ مرو بازگشت 
تا گرفتار حمالت طوایف مغول در شرق ایران شده بود ، .      ق.ه 613سلطان محمد خوارزمشاه از سال 

سلطان ھر چند خود را بھ ماوراء النھر رساند . شھر كاشغر بھ تصرف مغوالن در آمد. ق.ه 615اینكھ در سال 
 617وي در شوال سال . ، اما در برابر لشكر مغول قادر بھ مقاومت نبود و ھمچنان از برابر آنان مي گریخت 

  . ذشت بیمار شد و درگ  )در دریاچھ خزر " ( آبسكون " در جزیره . ق.ه
فرزند او جالل الدین منكبرني ، كوشش بسیار كرد كھ در برابر مغوالن نیرویي فراھم آمورد ، اما توفیق نیافت 

وي در نزدیكي سند از . از لشكر مغول شكست خورد و بھ سند گریخت ) نزدیك كابل ( او در جنگ پروان . 
دیار كھ با خانواده خوارزمشاھي قوم خویش  چنگیز شكست دیگري خورد و بھ دھلي رفت تا شاید از امراي آن

اما كار او بھ جایي نرسید و از طریق كرمان و فارس خود را بھ اصفھان و آذربایجان . بودند كمك بگیرد 
در ارزنجان شكست ) از سالجقھ روم ( از سلطان عالء الدین كیقباد . ق.ه 627رمضان سال  28در . رساند 
ول بھ او رسیدند و در دیار بكر ، آخرین جنگ با آنان در گرفت و سلطان شكست در آذربایجان سپاه مغ. خورد 
او از جنگ جان بھ سالمت برد ، اما در میافارقین بھ صورتي ناگھاني بھ دست جمعي از كردان بھ قتل . خورد 
  . بدین ترتیب سلسلھ خوارزمشاھي پایان یافت . ) . ق.ه  628نیمھ شوال سال ( رسید 

 568( نصر الدین محمد جھان پھلوان : اتابكان آذربایجان بعد از ایلدگز ، عبارت بودند از   - اتابكان آذربایجان 
 607( مظفر الدین اوزبك . ) ق.ه 587( نصر الدین ابوبكر . ) ق.ه 582( قزل ارسالن ، مظفر الدین . ) ق.ه
او بھ جالل . ) . ق.ه 622. ( و آخرین آنان ، اتابك قزل ارسالن بن اوزبك معروف بھ اتابك خاموش بود . ) ق.ه

  . در گذشت . ق.ه 626الدین خوارزمشاه تسلیم شد و در الموت بھ سال 

بھ حكومت فارس رسید و ) كھ در خدمت طغرل سلجوقي بود ( سنقربن مودود   -سلغریان  اتابكان فارس یا
( بھ ترتیب اتابك زنگي  پس از او ،.) ق.ه 543( قلعھ اصطخر و اشكنواي را مركز حكومت خود قرار داد 

آخرین آنان ، ابوبكر و محمد بھ حكومت رسیدند و . ) ق.ه 591( اتابك سعد . ) ق.ه 571( تكلھ  ،. ) ق.ه 577
این حكومت توسط امراي مغول . حكومت راند . ق.ه 686تا سال . ق.ه 662ابش خاتون بود كھ از سال 

  . منقرض شد 

. بھ حكومت رسیدند . ق.ه 543اتابكان لرستان بزرگ یا امراي ھزار اسبي ، از حدود سال  –اتابكان لرستان 
پایتخت آنان ایذج بود و قلمروشان تا . ان شھرتي داشت معروفترین آنان افراسیاب بود كھ در زمان غازان خ

. حكومت این اتابكان در زمان مغوالن نیز ادامھ داشت . حدود بصره و شوشتر و اصفھان توسعھ پیدا كرد 
  . ) . ق.ه 827( سرانجام ، در زمان تیمور بھ وسیلھ ابراھیم بن شاھرخ منقرض شدند 

معروفترین . محلي متمركز نداشتند و اغلب ییالق و قشالق مي كردند  ، اتابكان لر كوچك ھم كھ شھرتي یافتند
. قلمرو آنان گاھي تا حدود بغداد نیز كشیده مي شد). ق .ه 580( ایشان ، شجاع الدین خورشید نام داشت 

حكومت آنان تا روزگار صفویھ ادامھ داشت و بیش از بیست امیر داشتھ اند و در زمان شاه تھماسب صفوي 
  .) .ق.ه 949. ( رض شدند منق

پسر آق سنقر ، حاجب یكي از غالمان ( اتابكان جزیره و شام با حكومت اتابك عماد الدین زنگي  –اتابكان شام 
او در حلب حكومت یافت و بیشتر در جنگھاي صلیبي با مسیحیان در نبرد . ). ق.ه 478. ( شروع شد ) ملكشاه 
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سرانجام ، مغول بر . الدین غازي ، سالھا در موصل حكومت راندند پسرانش ، نورالدین محمود و سیف. بود 
  . جزیره و شام دست یافت و خاندان زنگي موصل منقرض شد 

معروف بھ امراي بك تكین ، از جانب عماد الدین زنگي بھ حكومت سنجار  اتابكان موصل ، –اتابكان موصل 
معروفترین .   . )ق.ه 630تا . ق.ه 539از . ( بود برگزیده شدند و حران ، تكریب و اربل جزو حكومت آنان 

حكومت آنان در زمان حملھ . آنان ، مظفر الدین كوكبوري نام داشت كھ با صالح الدین ایوبي معاصر بود 
  . مغوالن خاتمھ یافت 

  
اتابكان و خوارزمشاھیان

، بھ صورتي درآمد كھ والیتھاي ) بعد از خارج شدن از استیالي عربھا ( ترتیب اداره مملكت پھناور ایران  
این ترتیب حكومت ، بھ خصوص در اواخر . د كمابیش بھ حالت نیمھ مستقل امور خود را انجام مي دادن ایران ،

  . عصر غزنوي و در تمام دوره سلجوقي بھ صورت چشمگیري توسعھ و گسترش یافت
تركمانان سلجوقي بھ سبب وسعت ممالكي كھ بھ دست آورده بودند ، اداره آن را از حالت تمركز خارج ساختند 

نیشابور  قیان بھ تناسب رعایت اوضاع زمان ،سلجو.  )بھ خصوص كھ خود نیز پایتخت ثابت نداشتند ( ، 
البتھ ، این غیر از موقیعت سلجوقیان . اصفھان و اندك زماني نیز ، بغداد را پایتخت خویش قرار دادند  مرو،

آن نیز بھ نوبھ خود  اگر چھ ،( كرمان و سلجوقیان آناتولي است كھ ھر كدام پایتختھاي خاص خود را داشتند 
و پنچ ماه سرد   )بردسیر ( سلجوقیان كرمان ھفت ماه گرم از سال را در كرمان  نوان مثال ،بھ ع) . متغیر بود

فاصلھ ) كیلومتر  240( مي گذراندند كھ تا پایتخت زمستاني ، بیش از چھل فرسنگ ) قمادین ( را در جیرفت 
  .داشت 

در اداره مملكت با آنان مشورت  در دربار خود ریش سفیدان و مربیاني داشتند كھ" پادشاھان سلجوقي ، اصوال
براي اداره . بعضي امیرزادگان سلجوقي نیز بودند)  معلم یا مربي " ( اتابك " بعضي از این افراد . مي كردند 

گاھي بعضي از این اتابكان را مامور مي ساختند ، چنانكھ طغتكین پسر تاج الدولھ تتش را   والیتھاي دور دست
) از غالم زادگان سلطان ملكشاه سلجوقي ( شق ساختند ، و عماد الدین زنگي مامور دم. ق.ه 479در سال 

بھ آذربایجان رفت ، وسلغز بھ ) اتابك ارسالن شاه سلجوقي ( ھمچنین ، ایلدگز . ماموریت موصل را یافت 
  . فارس و اتابك موید الدین آي آبھ بھ نیشابور و اتابك سام و عزالدین لنگر بھ یزد فرستاده شدند 

مانند اتابكان  بیشتر این اتابكان موقیعت خود را تا زمان حملھ مغول بھ ایران حفظ كرده بودند و بعضي از آنان ،
مھمترین و . بعد از مغول نیز تا سالھا در والیتھاي مذكور حكومت داشتند  فارس و اتابكان آذربایجان ،

  . مشاھان و خوارزمشاھیھ نیز شھرت یافتھ اند اتابكان خوارزم بودند كھ بھ خوارز معروفترین این اتابكان ،
خوارزم ، كھ در كتیبھ ھاي ھخامنشي بھ صورت ھوارزمیا و بعد از اسالم بھ صورت خوراسمیھ نیز آمده 

حدود آن ناحیھ از حوالي دریاچھ آرال تا سواحل دریاچھ خزر و . است ، نام ناحیتي است در سفالي جیحون 
  . ام سواحل سیحون ، ادامھ مي یافت و پایتخت آن خوارزم خوانده مي شد از شرق در تم نواحي ابیورد ،

ترك نشین بود و " كھ معموال )كث  (قسمت شرقي : این منطقھ نزدیك دریاچھ آرال وشامل دو قسمت بوده است 
ن پھناي رودخانھ جیحو. قسمت غربي رودخانھ كھ اورگنج خوانده مي شد و فارس زبانان در آنجا ساكن بودند 
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این دو شھر در زمان حملھ مغول بیشتر بھ صورت ویرانھ . در این نواحي گاھي بھ دو فرسنگ مي رسید 
بھ ( بعد از اسالم  "اصوال. معروفترین اتابكان در تاریخ ایران ، اتابكان خوارزمشاھي بودند . درآمدند 

یعني خوارزمشاه ر ابھ دنیال ، حكام خوارزم ھمان عنوان پیش از اسالم خود ، ) خصوص در زمان غزنویان 
نام خود داشتند ، چنانكھ آلتون تاش در زمان سلطان محمود كھ حاجب بزرگ او بود و حكومت خوارزم  را 

قبل از او نیز مامون و علي بن مامون ومامون بن محمد ، ھمین عنوان را . یافت بھ ھمین لقب ملقب گردید 
بھ اشاره سلطان ) كھ طشت دار سالطین سلجوقي بود ( رجھ در روزگار سلجوقیان ، انوشتكین غ. داشتند 

و در واقع ، خراج والیت خوارزم . ) ق .ه 470( ملكشاه سلجوقي بھ امارت والیت خوارزم منصوب شد 
  . مخصوص طشت خانھ سلجوقیان بود 

تون تاش پسر آل( بھ تایید امیر حبشي  –ازاوالد انوشتكین غرجھ  –قطب الدین محمد . ق.ه 490در سال 
عنوان حكومت خوارزمشاه را بھ . ق.ه 522او تا سال . بھ سمت خوارزمشاھي معین شد ) حكمران خراسان 

  .خود اختصاص داد 
او با . با لقب عالء الدولھ ھم این سمت را بھ ارث یافت ) نمیرا ،آنكھ باید زنده بماند = اتسز ( پسر او ، اتسز 

. ق.ه 542و  536،  533در سالھاي ( گیري پیدا كرد و سلطان سنجر سبطان سنجر پادشاه مقتدر سلجوقي در 
اما بھ علت عذر   ھر چند در ھر سھ بار اتسز مغلوب شد ،. سھ بار ناچار شد بھ خوارزم لشكر كشي كند ) 

  . خواھي مورد بخشش قرار گرفت و بھ دلیل ضعف سلطان ، در كار خود ابقاء شد 
نجر گرفتار شورشھاي داخلي و حمالت قراختاییان و غزھا در شرق ایران بعد از این تاریخ ھم كھ سلطان س

حكومت خوارزمشاھیان در حوزه اي  از این پس ،. دیگر فرصت نیافت بھ خوارزم لشگر كشي  كند   بود ،
  . وسیع بھ صورت مستقل ادامھ یافت 

فرزند ایل  –سپس سلطانشاه .  . )ق.ه 551( بھ حكومت رسید  –ایل ارسالن  –بعد از مرگ اتسز ، پسر او 
او را از خوارزم بیرون  –عالء الدین تكش  –تااینكھ برادرش . ) ق.ه 568( چند صباحي حكم راند  –ارسالن 

  . وارزمشاه شد خ" راند و خود مستقیما
بھ جنگ پرداخت و او را بھ قتل رساند ) اتابك نیشابور ( با موید الدین آي آبھ . ق.ه 569عالء الدین در سال 

ھر چند در نیشابور بھ حكومت نشست ، اما ھمیشھ مورد حملھ خوارزمشاھیان  –فرزند موید الدین  –طغانشاه .
  . ز شكست خورد و حكومت مویدیھ در نیشابور پایان یافت سرانجام ، طغانشاه از ملك دینار غ. قرار داشت

 585( نخستین در نیشابور با سلطانشاه برادرش: جنگھاي معروف عالء الدین  تكش ، در چند جا یاد شده است 
لشگر كشي دیگر او بھ بخارا . صورت گرفت .) ق.ه 589( جنگ او با برادر در مرو  و بار دیگر ،. ) ق.ه

ھر چند سپاھیان او بھ علت گرما و تشنگي اغلب ھالك . انجام شد  .)ق .ه 591( كان قبچاقي براي سركوبي تر
  . شده و سلطان شكست خورده برگشتھ است 

آخرین پادشاه ( با سلجوقیان عراق بود كھ در حوالي ري با طغرل سوم .) ق.ه 590(جنگ دیگر او در سال 
ھمدان و  آن گاه ،. پس از آن تا ھمدان نیز پیش رفت  خوارزمشاه. جنگید و او را شكست داد ) سلجوقي 

. اصفھان را بھ قتلغ اینانج سپرد
روي داد ، . ق.ه 591در جنگي كھ میان سپاه خلیفھ و لشكریان خوارزمشاه در حوالي ري و ساوه بھ سال 

را حاكم  –پسر خود تاج الدین شاه . ق.ه 596خوارزمشاه در سال . لشكر خوارزم تا خوار عقب نشستند 
. ق.ه 596رمضان سال  19وي در . سلطان محمد را حكومت خراسان داد  –اصفھان كرد ، و پسر دیگرش 

  . جانشین پدر شد  –پسرش  –پس از وي سلطان محمد . در گذشت 
( كرمان كھ بھ تسلط ملك دینار عز در آمده بود . در زمان این پادشاه ، وضع والیتھاي ایران دچار آشفتگي بود 

  بھ علت حمالت طوایف شبانكاره و اتابكان فارس ،) گر چھ چند صباحي بھ تسلط خوارزمشاھیان نیز در آمد ا
" بھ تحریك خلیفھ ) حاكم غور  (سلطان غیاث الدین . ) . ق.ه 599( از حیطھ تسلط خوارزمشاھي خارج شد 

  . ن خود كرد بر خوارزمشاه شورید و قسمتھایي از خراسان را از آ" الناصر لدین اهللا 
ھمچنین ، بھ تحریك خلیفھ ، بعضي روساي اسماعیلیھ از جملھ جالل الدین حسن اسماعیلي در قالع الموت و 

این رفتارھا باعث شد تا سلطان محمد خوارزمشاه بھ فتواي جمعي از علماي . رودبار ادعاي خود سري كردند 
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مان داد كھ یكي از سادات حسیني ترمذ را بھ عنوان نام ناصر خلیفھ را از خطبھ انداخت و فر ماوراء النھر ،
بھ ھمراه سپاھي از طریق ھمدان . ق.ه 614سپس در زمستان سال . خالفت دھند و خطبھ بھ نام او خوانند 

اما ، سپاھیانش بھ علت سرماي شدید در اسد آباد ھمدان دچار تلفات بسیار . عازم جنگ با خلیفھ عباسي شد 
. ) ق.ه 615محرم ( یران آشفتگیھاي پدید آمده بود ، سلطان محمد بھ مرو بازگشت شدند و چون در شرق ا

گرفتار حمالت طوایف مغول در شرق ایران شده بود ، تا .      ق.ه 613سلطان محمد خوارزمشاه از سال 
رساند  سلطان ھر چند خود را بھ ماوراء النھر. شھر كاشغر بھ تصرف مغوالن در آمد. ق.ه 615اینكھ در سال 

 617وي در شوال سال . ، اما در برابر لشكر مغول قادر بھ مقاومت نبود و ھمچنان از برابر آنان مي گریخت 
  . بیمار شد و درگذشت   )در دریاچھ خزر " ( آبسكون " در جزیره . ق.ه

ما توفیق نیافت فرزند او جالل الدین منكبرني ، كوشش بسیار كرد كھ در برابر مغوالن نیرویي فراھم آمورد ، ا
وي در نزدیكي سند از . از لشكر مغول شكست خورد و بھ سند گریخت ) نزدیك كابل ( او در جنگ پروان . 

چنگیز شكست دیگري خورد و بھ دھلي رفت تا شاید از امراي آن دیار كھ با خانواده خوارزمشاھي قوم خویش 
كرمان و فارس خود را بھ اصفھان و آذربایجان اما كار او بھ جایي نرسید و از طریق . بودند كمك بگیرد 

در ارزنجان شكست ) از سالجقھ روم ( از سلطان عالء الدین كیقباد . ق.ه 627رمضان سال  28در . رساند 
در آذربایجان سپاه مغول بھ او رسیدند و در دیار بكر ، آخرین جنگ با آنان در گرفت و سلطان شكست . خورد 
ھ سالمت برد ، اما در میافارقین بھ صورتي ناگھاني بھ دست جمعي از كردان بھ قتل او از جنگ جان ب. خورد 
  . بدین ترتیب سلسلھ خوارزمشاھي پایان یافت . ) . ق.ه  628نیمھ شوال سال ( رسید 

 568( نصر الدین محمد جھان پھلوان : اتابكان آذربایجان بعد از ایلدگز ، عبارت بودند از   - اتابكان آذربایجان 
 607( مظفر الدین اوزبك . ) ق.ه 587( نصر الدین ابوبكر . ) ق.ه 582( ، مظفر الدین قزل ارسالن . ) ق.ه
او بھ جالل . ) . ق.ه 622. ( نان ، اتابك قزل ارسالن بن اوزبك معروف بھ اتابك خاموش بود و آخرین آ. ) ق.ه

  . در گذشت . ق.ه 626الدین خوارزمشاه تسلیم شد و در الموت بھ سال 

بھ حكومت فارس رسید و ) كھ در خدمت طغرل سلجوقي بود ( سنقربن مودود   -اتابكان فارس یا سلغریان 
( بھ ترتیب اتابك زنگي  پس از او ،.) ق.ه 543( نواي را مركز حكومت خود قرار داد قلعھ اصطخر و اشك

ابوبكر و محمد بھ حكومت رسیدند و آخرین آنان ، . ) ق.ه 591( اتابك سعد . ) ق.ه 571( تكلھ  ،. ) ق.ه 577
اي مغول این حكومت توسط امر. حكومت راند . ق.ه 686تا سال . ق.ه 662ابش خاتون بود كھ از سال 

  . منقرض شد 

. بھ حكومت رسیدند . ق.ه 543اتابكان لرستان بزرگ یا امراي ھزار اسبي ، از حدود سال  –اتابكان لرستان 
پایتخت آنان ایذج بود و قلمروشان تا . معروفترین آنان افراسیاب بود كھ در زمان غازان خان شھرتي داشت 

. حكومت این اتابكان در زمان مغوالن نیز ادامھ داشت . حدود بصره و شوشتر و اصفھان توسعھ پیدا كرد 
  . ) . ق.ه 827( سرانجام ، در زمان تیمور بھ وسیلھ ابراھیم بن شاھرخ منقرض شدند 

معروفترین . محلي متمركز نداشتند و اغلب ییالق و قشالق مي كردند  اتابكان لر كوچك ھم كھ شھرتي یافتند ،
. قلمرو آنان گاھي تا حدود بغداد نیز كشیده مي شد). ق .ه 580( م داشت ایشان ، شجاع الدین خورشید نا

حكومت آنان تا روزگار صفویھ ادامھ داشت و بیش از بیست امیر داشتھ اند و در زمان شاه تھماسب صفوي 
  .) .ق.ه 949. ( منقرض شدند 

ر آق سنقر ، حاجب یكي از غالمان پس( اتابكان جزیره و شام با حكومت اتابك عماد الدین زنگي  –اتابكان شام 
او در حلب حكومت یافت و بیشتر در جنگھاي صلیبي با مسیحیان در نبرد . ). ق.ه 478. ( شروع شد ) ملكشاه 
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سرانجام ، مغول بر . پسرانش ، نورالدین محمود و سیف الدین غازي ، سالھا در موصل حكومت راندند. بود 
  . ي موصل منقرض شد جزیره و شام دست یافت و خاندان زنگ

معروف بھ امراي بك تكین ، از جانب عماد الدین زنگي بھ حكومت سنجار  اتابكان موصل ، –اتابكان موصل 
معروفترین .   . )ق.ه 630تا . ق.ه 539از . ( برگزیده شدند و حران ، تكریب و اربل جزو حكومت آنان بود 

حكومت آنان در زمان حملھ . الدین ایوبي معاصر بود آنان ، مظفر الدین كوكبوري نام داشت كھ با صالح 
  . مغوالن خاتمھ یافت 

  
  

آسیاي مركزي را ھمواره بھ مھاجرت وامي  د نفوس و بدي آب و ھوا ،موقعیت نا مساعد اقتصادي ، ازدیا
اول ، مھاجرت بھ جنوب كھ باعث تشكیل دولتھاي : داشتھ و این حركتھا در دو جھت صورت مي گرفتھ است 

  . دوم ، مھاجرت بھ غرب كھ در دو سوي شمال و جنوب دریاي خزر انجام مي شد . مختلف در چین گردید 
بھ  ھمیشھ مورد استفاده اقوام آسیاي مركزي در طول تاریخ بوده است ، ولي راه جنوب خزر ، راه شمال خزر

با گسترش تدریجي . مسدود ماند سبب وجود حكومتھاي مقتدر ایراني ، تا انقراض ساسانیان بھ دست عربھا ،
  . آنان گشوده شد  راه جنوب خزر نیز براي ورود اسالم در این قلمرو و قبول آن بھ وسیلھ ھمین اقوام ،

اقتصاد شباني حاكم بر این نواحي ، ضعیف شدن حاكمیتھاي مراكز تمدن ، گسترش كشاورزي و محاصره 
علت سیاسي . شدن صحرانشینان ، راھي براي آنان جز حركت بھ سوي مراكز تمدن و ثروت باقي نگذاشت 

این حمالت تا . ي حركتھا بوده استنیز در حمالت صحرانشینان موثر بوده ، ولي نیاز اقتصادي عامل اصل
زیرا با پیدایش اسلحھ آتشین ، مراكز . قرن شانزدھم میالدي ادامھ داشت ، اما بعد از آن دیگر صورت نگرفت 

  . بھ عمر حاكمیت صحرانشینان در تاریخ خاتمھ دادند " تمدن قدرت یافتند و تقریبا

مشكالت زندگي ، صحرانشینان را مجبور مي كرد كھ از راھھاي دیگري نیز شكل زندگي خود را بھبود 
رآمد قابل راه ابریشم د. بخشند و تجارت ، یكي از راھھاي مھم كسب در آمد براي ھمین اقوام بوده است 

تنھا صرف تامین امنیت و راحتي كاروانھا نمي شد،   این درآمد ،. توجھي براي صحرانشینان تامین مي كرد 
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  . بلكھ محافظت از كاروانھا در طول راھھا ھم بھ عھده صحرانشینان بود 
نیت راھھاي اتحاد قبیلھ اي خود را تكمیل و ام) ھفتم ھجري قمري ( چنگیز در اوایل قرن سیزدھم میالدي 

. سپس براي تامین اقتصاد قبایل زیر فرمان خود حركت را آغاز كرد . تجاري قلمرو خود را تامین نمود 
وي ادامھ تسخیر چین را بھ . پایان یافت ) خانبالیق ( حمالت اولیھ چنگیز بھ كشور چین بود كھ با سقوط پكن 

نگیز براي گشودن راه ارتباط تجاري غرب كھ چ. عھده امراء و جانشینان خود گذاشت و متوجھ غرب گردید
براي اقوام آسیاي مركزي نقش حیاتي داشت با ایجاد روابطھ با خوارزمشاھیان در صدد گشودن این راھھا 

  . ولي ، عملكرد نادرست خوارزمشاھیان باعث حمالت زود رس مغول بھ دنیاي غرب گردید . برآمد 
در حمالت . در دو سوي شمال و جنوب خزر دنبال شد) مركزي ھمانند سایر اقوام آسیاي ( حمالت مغول 

پس از نابودي . حمالت بعدي مغول در زمان جانشینان چنگیز دنبال شد . اولیھ مغول ، خراسان ویران گردید 
مغوالن . آخرین مقاومت خوارزمشاھیان و تصرف نواحي قفقاز ، ارمنستان و گرجستان ، بھ آناتولي توجھ شد 

پس از شكست دادن سلجوقیان آناتولي بھ استقالل . ق.ه 641محرم سال  14در " كوسھ داغ " ھور در نبرد مش
سلجوقیان آناتولي ، از این تاریخ تا متالشي شدن كامل آنان در اوایل قرن ھشتم ھجري ، تنھا . آنان خاتمھ دادند 

  . توانستند بھ صورت یك حكومت تابع بھ موجودیت خود ادامھ دھند 
بدین ترتیب . ادامھ یافت . ق.ه 640تا  627از سال  –فرزند جوجي  –ھ روسیھ نیز بھ فرماندھي با تو حملھ ب

  . از رودخانھ ایرتیش تا كوھھاي كارپات زیر نفوذ اولوس جوجي در آمد  ،
امراي مغول در راس قواي نظامي خود ، دشتھاي مغان واران را در مسیر سفالي رودخانھ ارس وكورا 

بھ ھمین سبب ، ایلخانان نیز . قرار دادند ، زیرا تامین علوفھ در این قلمرو از سایر نقاط مناسبتر بوداقامتگاه 
پس از مستقر شدن در ایران در این منطقھ اقامت گزیدند و از ھمین مرغزاران شمال شرقي آذربایجان بود كھ 

  . مدت یك قرن بر ایران حكمراني نمودند 
با بركناري فرزندان اوگتاي . متوقف شده بود " كشور گشایي مغول عمال –گیز جانشین چن –با مرگ اوگتاي 

منكو در . و قدرت یافتن فرزندان تولي بھ كمك فرزندان جوجي ، منكو فرزند تولي بھ مقام خاني برگزیده شد
وسوم م( تصمیم گرفت كھ یكي از برادرانش " اونون " در كنار . ق.ه 651سال ) مجلس مشورتي ( قوریلتاي 

را بھ ایران بفرستد تا پس از فتح مراكز   ھوالكو ،  را مامور فتح بقیھ چین كند و برادر دیگرش ،) بھ قوییالي 
اسماعیلیھ و بغداد ، كھ دو كانون سیاسي ومذھبي خطر ساز براي حاكمیت مغوالن بودند ، بھ خصوص 

تجاري، امنیت راھھا را مختل كرده  اسماعیلیھ كھ بھ علت در دست داشتن قالع مستحكم در مسیر راھھاي
تا استقرار ایلخانان در  –خانھاي آسیاي مركزي . بودند ، فتوحات مغول را در بین النھرین و سوریھ دنبال كند 

از این كانون بود كھ ) . طوس ( مركزي براي اداره امور خراسان و مازندران دایر نموده بودند  –ایران 
ان جویني با استفاده از عدم آگاھي مغوالن بھ مملكت داري، وارد دستگاه مغوالن دولتمردان ایراني نظیر خاند

  . شدند 
.) م 1258. ( ق.ه 656مراكز اسماعیلیھ و در سال . ) م 1256. ( ق.ه 654ھوالكو با ورود بھ ایران ، در سال 

از تصرف شھرھاي  پس. بغداد را تصرف نمود و در ادامھ پیشروي خود بھ سوي غرب ، وارد سوریھ گردید 
از سالطین ممالیك مصر ، كھ پس از سقوط " عین جالوت " در محلي بھ نام . ق.ه 658حلب و دمشق در سال 

پس از این نبرد ، حدود . مذھبي مسلمانان تبدیل شده بودند ، شكست خورد  –بغداد بھ بزرگترین كانون سیاسي 
ن در دست ممالیك باقي ماند و ساحل غربي رود خانھ سوریھ و فلسطی. قلمرو ھالكو با ممالیك روشن گردید 

  . فرات مرز طرفین را تشكیل داد
بھ . بر خود گذشتند ) تابع خان ( مغوالن ایران بھ علت تابعیت خود نسبت بھ خان بزرگ مغول ، نام ایلخان 

ستان شرقي و دلیل محصور شدن ایلخانان در مشرق بھ وسیلھ اوالد جغتاي در مرزھاي ماوراء النھر و ترك
ھمیشھ سرحد بین متصرفات این دو خانوادگي بود و از طرف جنوب   )آمودریا ( غربي كھ رودخانھ جیحون 

شرقي بھ رود سند و پنجاب كھ در زمان چنگیزخان بھ تصرف مغوالن درآمده بود ، و از سوي شمال غربي بھ 
دامھ پیشروي آنان براي گشودن قلمرو جدید ا. قفقاز و مرزھاي در بند كھ توسط فرزندان جوجي اداره مي شد 

ولي ، مرزھاي اوالد چنگیز با ھیچ . و برقراري راه ارتباطي شرق دور با شرق مدیترانھ غیر ممكن گردید 
معاھده اي مشخص نشده بود و با وجود تقسیماتي كھ خود چنگیز انجام داد ، حكومت گسترده او تنھا بھ عنوان 

  . نظر قانون صحرانشینان ، سھم تمام اوالدخان بود دولتي شمرده مي شد كھ از 
عدم موفقیت مغوالن در مقابل ممالیك ، نزدیكي آنان را بھ دنیاي مسیحیت كھ از قرنھا قبل در میان مغوالن 

دنیاي . مھیا ساخت ) نفوذ كرده بودند چنانكھ بسیاري از زنان خانھا از قبایل مسیحي مغول وترك بودند 
 –لت شكست در مقابل ممالیك و از دست دادن شھرھاي شرق مدیترانھ در جنگھاي صلیبي مسیحیت نیز بھ ع

مكاتبات دنیاي غرب با مغوالن و اعزام مداوم سفرا بھ . بھ مغوالن نزدیك شد  –بھ علت وجود دشمن مشترك 
ھمواره   )اسالم حتي پس از قبول ( دربار یكدیگر در ادامھ این سیاست بود كھ در زمان جانشینان ھوالكو نیز 

اما بھ علت نبودن اتحاد میان دول اروپایي و ضعیف شدن ایلخانان ھمكاري فرزندان جوجي با . ادامھ یافت 
) بھ خصوص پس از اسالم آوردن فرزندان جوجي و جغتاي ( ممالیك و حمالت فرزندان جغتاي از شرق 
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  . سیاست ایلخانان با شكست مواجھ شد 
وسیلھ دنیاي اسالم متوقف شدن حركت آنان و بروز مشكالت اقتصادي ایشان را احاطھ شدن ایلخانان بھ 

این دگرگوني باعث . مجبور بھ قبول اسالم و انجام بعضي از اصالحات اقتصادي ، اجتماعي و تجاري نمود 
و محمود را انتخاب كرد " حتي غازان نیز پس از قبول اسالم نام . برچیده شدن رسوم قبلي مغوالن گردید 

تسامح دیني مغوالن سقوط . عناوین خانھاي بزرگ را از سكھ ھا حذف و خود را از تابعیت آنان رھا ساخت 
بغداد وجود دولتمردان بزرگ ایران در دربار مغول وجود دانشمنداني كھ در كانونھاي امن از حمالت مغول 

نظیر نجوم طب و تاریخ نگاري زمینھ  عالقھ مغوالن بھ بعضي از علوم باالخره ، جان سالم بھ دربرده بودند ،
  . رشد این دانشھا را در زمان ایلخانان مھیا ساخت 
. این امر تا آنجا قوت یافت كھ بزرگترین رصد خانھ عالم اسالمي در زمان ھوالكو در مراغھ احداث گردید 

ن مغوالن در فرھنگ قبول اسالم و جذب شد. در زمان مغول نوشتھ شده  با ارزشترین كتب تاریخي ، ھمچنین ،
قبول تشیع از طرف اولجایتو و احداث بناھاي با عظمتي در . برتر ایراني تمایل آنان را بھ تشیع بیشتر نمود 

شھرھاي مراغھ تبریز و سلطانیھ باعث فراموشي تدریجي آداب و رسوم مغولي و شروع پیوستگي تركان و 
  . مغوالن و یكي شدن ایشان در ایران گردید 

ن حاكمیت مغول و شورش امراي ترك و مغول در آناتولي و سركوبي آنان ھمچنین مھاجرت بي ضعیف شد
آغاز شده بود و ھمواره ادامھ داشت و زمینھ . ) ق.ه 1071( وقفھ تركان بھ آناتولي كھ پس از نبرد مالزگرد 

  . حمالت بعدي آنان را بھ دنیاي مسیحیت فراھم ساخت 
 736فرزند اولجایتو در سال   دن ھوالكو بھ ایران آغاز شد و مرگ ابو سعید ،حاكمیت نیرومند ایلخانانبا آم

جواني و بي تجربگي . در زمان آخرین ایلخان ، مملكت با جنگھاي داخلي تھدید مي شد . بھ پایان رسید . ق.ه
ھ بودند ابو سعید و شكل گیري حكومتھاي مقتدر محلي كھ پس از واگذاري اراضي بھ امرا و حكام قدرت گرفت

از این تاریخ دو خاندان . و عدم نیاز بھ قدرت مركزي و ھمچنین بھ طریقتھاي مختلف امكان فعالیت داد 
ھمچنین با اینكھ . خویشاوند امیر چوپان در تبریز و آل جالیر در بغداد قدرت گرفتند و شروع بھ مبارزه نمودند

خان از طرف امراي مقتدر بھ حكومت رسیدند اما  بسیاري از شاھزادگان مغول و شاھزاده خانمي ھم بھ عنوان
قلمروھاي دور از مركز نظیر آسیاي صغیر ارمنستان . بھ پایان خود رسیده بود " حكومت ایلخانان عمال

  . گرجستان و ھرات از حكومت مغول جدا شدند 
اردوي زرین ( اردو آذربایجان مورد حملھ آلتین . حكومتھاي محلي زیادي در ایران قدرت را بھ دست گرفتند 

تمایالت گریز از . ایران نیز در درگیریھاي حكومتھاي محلي ، با مشكالت زیادي مواجھ شد . قرار گرفت  )
مركز زمینداران بزرگ و مبارزه آنان باب یكدیگر بھ منظور كسب قدرت و گسترش نھضتھاي مردمي منجر 

ي عواقب و نتایج حمالت مغول در سھ مرحلھ بھ ارزیاب. گردید . ق.ه 754بھ سقوط كامل ایلخانان در سال 
  : طور اختصار بیان مي شود 

انحطاط عظیم اقتصاد ایران تقلیل مساحت اراضي مزروعي ، . ) : ق.ه 689تا  617از سال ( مرحلھ اول 
تقسیم اراضي ، رشد دامداري و گرایش بھ سوي اقتصاد  مھجرت توده ھا ، سقوط زندگي شھري ، تجدید 

  .طبیعي 
رونق كشاورزي بر اثر اصالحات غازان خان و جانشینانش . ) : ق.ه 726تا سال  694از سال ( مرحلھ دوم 

  . تثبیت میزان مالیات ، پذیرفتن سنن ایراني ، گسترش اراضي خصوصي بھ زیان اراضي دولتي  ،
خانگي ، باز  از ھم پاشیدگي مركزیت طلبي ، شروع جنگھاي. ) : ق.ه 782تا  726از سال ( مرحلھ سوم 

  . گشت مجدد ھرج و مرج ، و گسترش قیامھاي روستاییان و كشاورزان 
در زمینھ فرھنگي نیز با شكل گیري دولت ایلخاني روابط بین ممالك اسالمي مركز و مغرب آسیا با چین رو 

بھ عنوان . ید با ارتباط ایران و چین ، بسیاري از دانشھا و ھنرھاي طرفین نیز مبادلھ گرد. بھ افزایش نھاد 
( تاثیر معماري چیني در ایران  مثال مي توان از نفوذ معماري عھد سالجقھ و بني عباس در چین و ھمچنین ،

  . نام برد ) و رنگ آبي شفاف در كاشي كاري  بھ خصوص در زمینھ شكل گنبد ھا ،
نزدیك مغوالن با دنیاي  با تشكیل حكومت گسترده و یكپارچھ مغول از اقیانوس كبیر تا مدیترانھ و ارتباط

مسیحیت ، امكان ارتباط شرق بھ غرب تامین گردید و این امر سبب شد كھ اروپاییان از دانش و امكانات شرق 
راه شرق توسط  در پي این ھدف ،. آگاھي بیابند و در صدد پیدا كردن راھي غیر از قلمرو اسالمي برآیند 

  . اروپاییان از طریق دریا گشوده شد
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در گذشت حكومت ایلخانان دچار ھرج و ) ایلخان جوان و نیرومند مغول ( كھ ابو سعید . ق.ه 736در سال 
در شھر كش واقع در جنوب سمرقند فرزندي زاده شد " برالس " خانداني از ایل  مرج گردید در ھمین زمانھا ،

) .در تركي بھ معناي آھن است " دمر" یا " تمر " تیمور یا   .(كھ تیمور نام گرفت 

سلسلھ " ر تاریخ ایران بھ نام دوم آورد و د. ق.ه 911تا  772وي بنیانگذار سلسلھ شد كھ از حدود سال 
بعدھا كھ مورخان نسب نامھ اي براي او . شھرت یافت " تیموریان  "یا " گوركانیان " یا " سالطین تیموري 

ولي ھیچ دلیلي بر  برالس از خاندان چنگیز خان رساندند ،" قراجارنویان " درست كردند ، نسب او را بھ امیر 
  . صحت این ادعا در دست نیست 

بالد ماوراء النھر چون دیگر سرزمینھاي تحت حكومت اعقاب چنگیز ، سخت پر آشوب و   گام تولد تیمور،ھن
وي در این سالھا بھ آموختن فنون . مشوش بود ، بود ، و دوران جواني او در این آشوبھا سپري گردید 

یش تا حدود بیست و چھار با این حال ، حوادث زندگان. سپاھیگري و سواري و شكار و تیراندازي مشغول شد 
جزو ھمراھان امیر حاجي بر الس مي یابیم كھ . ق.ه 762اول  بار او را در سال . سالگي چندان روشن نیست 
بھ خراسان ) حكمران كاشغر ، و از بازماندگان جغتاي یكي از فرزندان چنگیز  (از برابر سپاه تغلق تیمور 

  . گریخت 
با . یمور در آمد و از سوي او بھ حكومت شھر كش منصوب گردید پس از آن ، تیمور بھ خدمت تغلق ت

مراجعت تغلق تیموري بھ كاشغر تیمور در قلمرو حكومتي خود ، استقالل یافت و بھ تدریج سیطره خود را بر 
  )پسر امیر مسالي پسر امیر قزغن ( در این روزگار بود كھ امیر قزغني . سرزمینھاي اطراف گسترش داد 

ھ شدن عموي خود ، امیر عبد اهللا ، بھ دست امیر بیان سلدوز رنجیده خاطر بود و قصد گرفتن انتقام كھ از كشت
جمعي از عمراي منطقھ از جملھ تیمور . بھ ماوراء النھر آمد و امیر بیان را مغلوب و منھزم ساخت  داشت ،

  . ند بدو پیوستند و از جانب او بھ حكومت شھرھا و بالد ماوراء النھر منصوب شد
اولجاي ( تیمور خواھر امیر حسین   از این گذشتھ ،. در این میان تیمور ھم بھ حكومت شھر كش نامزد گردید 

ھم كھ در تركي بھ معناي " گوركان " لقب . را بھ زني گرفت و این امر خود ، بر اعتبار او افزود   )تركان 
  . او و سلسلھ اش قرار گرفت  داماد است ، از ھمین ازدواج براي تیمور حاصل شد و عنوان

تیمور باز بھ . تغلق تیمور براي بار دوم بھ ماورء النھر لشكر كشید و امیر حسین را مغلوب نمود  اندكي بعد ،
اما تیمور كھ چند روزي امارتي فراتر از . خدمت تغلق تیمور درآمد و در حكومت شھر كش مستقر گردید 

لنھر شھرت و قدرتي بھ دست آورده بود ، دیگر بھ حكومت این شھر محدوده ، شھركش یافتھ و در ماوراء ا
و چون . از این رو ، با امیر حسین برادر زن خود ، ھمراه گردید و بھ خوارزم و خراسان رفت . خرسند نبود 

  . آواره و سرگردان شد  سپاه تغلق تیمور در تعقیب او بود ،
در حین كشمكش و  تا آنجا كھ در سیستان ،  حادثھ بود ، این دوران سرگرداني براي وي بسیار دشوار و پر

از ناحیھ پا و شانھ راست زخمي توان فرسا  بھ علت دزدي یا راھزني ، "جنگ و جدال با مردم و احتماال
خواندند و ھم اكنون نیز در اروپا بھ " لنگ " بھ ھمین علت او را . برداشت كھ آثار آن تا پایان عمر باقي ماند 

  . شھرت دارد   )تیمورلنگ " ( امرالن ت" نام 
سال ( تیمور باز بھ ھمراه امیر حسین بھ ماوراء النھر تاخت و سمرقند را متصرف شد  پس از التیام جراحات ،

، ولي بر سمرقند ) جنگ الي ( ھر چند اندكي بعد الیاس خواجھ توانست آن دو را شكست دھد .) . ق.ه 763
بھ . یان این دو امیر رقابت در گرفت و دوستي آنان بھ دشمني مبدل گردید دیري نگذشت كھ م. دست نیافت 

نیز در این میان در گذشت و آخرین رشتھ   )زن تیمور و خواھر امیر حسین   (خصوص كھ الجاي تركان 
ل سرانجام امیر در این مبارزه پیروز  شد و در ماه رمضان سا. ارتباط بین آن دو امیر بلند پرواز گسستھ شد 

یي مركب ) شورا ( تیمور پس از پیروزي بر رقیب ، قوریلتا ،. امیر حسین با دو پسرش كشتھ شدند . ق.ه 771
این .تیمور بھ سلطنت انتخاب شد   از علما و امرا و وجوه و اعیان ماوراء النھر تشكیل داد كھ در این قوریلتا ،

  . تاسیس سلسلھ تیموریان دانست " دار امي توان سال آغاز سلطنت مستقل و مب. ) ق.ه 771( سال 
ھمراه بھ سرزمینھاي اطراف خود دست اندازي  تیمور كھ تنھا بھ حكومت ماوراء النھر سر فرود نمي آورد ،
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چھار بار بھ خوارزم لشكر كشید و سرانجام آن ایالت . ق.ه 781تا . ق.ه 773وي در خالل سالھاي . مي كرد 
من این لشكر كشیھا ،وي بھ سمت كاشغر و مغولستان و سرزمین در ض. را ضمیمھ ممالك خویش ساخت 

تیمور در تعقیب او بھ دشت . اویغورھا نیز حملھ برد و قمر الدین دو غالت را بھ دشت قبچاق متواري ساخت 
قبچاق در آمد و نواحي بین سیحون و دریاچھ خوارزم تا دریاچھ خزر را مسخر ساخت و حكومت آن مناطق 

پس از آن بھ . سپرد  )یكي از شاھزادگان دودمان جوجي پسر چنگیز ( د بھ توقتمش خان را از جانب خو
اگر چھ .   .)ق.ه 783 (و سپاه ملك غیاث الدین را در ھم شكست و شھر ھرات را تصرف كرد  خراسان تاخت

رف  خود آن شھر را بھ طور قطع بھ تص.ق.ه 785ولي تیمور در سال  اھالي این شھر دست بھ قیام زدند ،
در بازگشت تیمور . درآورد و با قتل ملك غیاث الدین كرت و متعلقان او حكومت خاندان آل كرت را برانداخت 

  . از در اطاعت در آمد ) آخرین فرد از سربداران سبزوار ( بھ ماوراء النھر ، خواجھ علي موید 
ب امیرولي تا ري وسلطانیھ پیش رفت تیمور مازندران را بھ تصرف خود درآورد و در تعقی. ق.ه 786در سال 

" در این ھنگام سید كمال الدین پسر میر قوام الدین مرعشي معروف بھ . بھ آمل بازگشت . ق.ه787و درسال 
بھ قدم اطاعت پیش آمد و تیمور مازندران را ھمچنان بھ اوالد سید قوام الدین سپرد و ) میربزرگ " ( گندمیر 

  . بھ سمرقند بازگشت 
در این سفر . تیمور براي جلوگیري از تحریكات سلطان احمد جالیر از جیحون گذشت . ق.ه 788در سال 

شھرت یافت ، وي ھمدان و تبریز را متصرف شد   "یورش سھ سالھ " جنگي كھ سھ سال بھ طول انجامید و بھ 
زالدین لر شتافت و ھمچنین بھ سركوبي ملك ع. و در گرمرود آذربایجان ، امیر ولي را گرفتار و ھالك نمود 

با . در ھمین سفر خواجھ علي موید كھ در ركاب امیر تیمور بود بھ زخم تیري ھالك شد . بر او دست یافت 
گرجستان و ارمنستان و . ق.ه 789تیمور تا سال . مرگ خواجھ علي موید سلسلھ سربداران منقرض گردید 

در تعقیب قرامحمد تركمان قره ( شھر وان نیز .  شھرھاي بایزید و ارزنجان و ارزتھ الروم ، را تسخیر كرد
پس از آن بھ جانب سرزمینھاي سالطین مظفري یعني اصفھان وشیراز . بھ دست سپاه تیمور افتاد ) قویونلو 

در این حملھ . روي نمود و خود را از ھمدان و گلپایگان بھ اصفھان رسانید و كشتار فجیعي بھ راه انداخت 
دم اصفھان بھ دست سپاھیان تیمور كشتھ شدند و بھ دستور تیمور از سرھاي آنان كلھ ھفتاد ھزار تن از مر

 789سال ( پس از این كشتار وحشتناك تیمور بھ شیراز رفت و آن شھر را تصرف كرد . منارھا برپاي شد 
كرد و  اما چون خبر خبر عصیان توقتمش بدو رسید قلمرو آل مظفر را بین شاھزادگان مظفري تقسیم.) . ق.ه

  . خود شتابزده بھ سمرقند بازگشت 
وي دشمن را مغلوب كرد و قمر . را بھ رویارویي با قمر الدین دو غالت فرستاد ) عمر شیخ ( تیمور پسر خود 

  .) . ق.ه 790( پس از آن شھر خوارزم گشوده شد و ویران گردید . الدین بھ نزد توقتمش گریخت 
این بار نیز از عمر شیخ شكست خورد و . ب ماوراءالنھر در آمد دیگر  بار. ق.ه 791توقتمش در سال 

او را بھ سختي ) ولگا ( در ساحل رود اتل . ق.ه 793تیمور بھ تعقیب توقتمش شتافت و در سال . گریخت 
و ناحیھ غزنین و   )میرانشاه ( حكومت خراسان را بھ پسرش  تیمور پس از مراجعت از این سفر ،. شكست داد

بھ قصد سركوبي . ق.ه 794سپرد و بار دیگر در رمضان سال   )پیر محمد ( را بھ نوه خود ) غانستان اف( كابل 
پنج " این سفر جنگي او پنج سال بھ طول انجامید و بھ یورش . امراي محلي و عناصر مخالف عازم ایران شد 

ین مرعشي را كھ بھ مخالفت تیمور ابتدا بھ گرگان و مازندران رفت سید كمال الد. شھرت یافت   ،" سالھ 
پس از آن از راه ري و . برخاستھ بود مغلوب كرد و سید كمال الدین و پسرانش را بھ خوارزم تبعید نمود 

در آنجا شاه منصور امیر . بھ شوشتر رفت ) محل سلطان آباد بعدي و اراك امروزي  (سلطانیھ و كرھرود 
و را تا فارس دنبال كرد و در نزدیكي شیراز بین آن دو مبارزي از برابر وي بھ شیراز گریخت و تیمور ا

" مبارزیان " یا " آل مظفز " جنگ سختي روي داد كھ در این جنگ شاه منصور كشتھ شد و با مرگ او دولت 
  . ھمچنین تمامي افراد آن خاندان نیز بھ دستور تیمور در قصبھ مھیار قمشھ كشتھ شدند . پایان گرفت 

ا بھ پسرش عمر شیخ سپرد و خود بھ قصد تنبیھ و سركوبي سلطان احمد جالیر بھ تیمور حكومت فارس ر
سلطان احمد بھ شام گریخت و . سوي آذربایجان و عراق عرب شتافت و قرامحمد تركمان را مغلوب ساخت 

ود كھ در این سفر ب. بغداد و دیگر شھرھاي بین النھرین مانند كویت ، واسط و بصره بھ دست سپاه تیمور افتاد 
عمر شیخ در چھار فرسخي بغداد بھ زخم تیر مردم آنجا بھ قتل رسید و تیمور حكومت فارس را بھ پسر وي 
  . پیر محمد بخشید 

پس از آن ، توقتمش خان بار دیگر سر بھ طغیان . بھ فتح ارمنستان و گرجستان گذشت . ق.ه 796سال 
تیمور .). ق.ه 797 (ت و توقتمش خان را شكست داد برداشت و تیمور از راه دربند و اران بھ دشت قبچاق رف

سپس بھ . را نیز گرفت و غارت كرد ) مكس ( بھ دنبال او تا اعماق استپھاي روسیھ پیش رفت و مسكو 
عازم . ق.ه 798آذربایجان برگشت و حكومت آن منطقھ را بھ پسر خود میرانشاه سپرد و در شوال سال 

  . تفویض نمود ) شاھرخ ( ا بھ پسر دیگرش سمرقند شد و فرمانروایي خراسان ر
پس از استراحتي نھ چندان طوالني ، بار دیگر تیمور بر پشت زین نشست و این بار بھ عنوان جھاد با كفار 

 801و پس از عبور از تنگھ خیبر در اوایل سال . ) ق.ه 800( وي ابتدا كابل را فتح كرد . غازم ھندوستان شد 
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" پاني پت " در محلي بھ نام ) از ملوك تغلقي ھند ( شت و بر سپاه سلطان محمود دوم از رودخانھ سند گذ.ق.ه
پس از آن ، بھ سمر قند بازگشت و بھ سفر . غلبھ كرد و بر دھلي دست یافت و آن شھر را نیز بھ باد غارت داد 

ھفت سالھ " این سفر جنگي ھفت سال طول كشید و بھ یورش . جنگي دیگري بھ ایران و عراق روي آورد 
تیمور ابتدا بھ آذربایجان رفت و معاشران و ندیمان میرانشاه را كھ محرك كارھاي زشت او مي .معروف شد 

 803در اوایل محرم سال . آن گاه بھ شھرھاي گرجستان و آسیاي صغیر حملھ برد . پنداشت ، بھ قتل رسانید 
خیر كرد و آن مناطق را بھ قراعثمان با یندري شھر سیواس و مالطیھ و سواحل جنوبي دریاي سیاه را تس. ق.ه

را   )فرمانرواي مصر و شام ( سپرد خود بھ شام رفت تا الملك الناصر فرج برجي ) جد سالطین آق قویونلو ( 
سپس دمشق را نیز . حلب را تصرف و غارت كرد . ق.ه 803ربیع االول سال  11وي در . گوشمالي دھد 
بھ بھانھ آنكھ مردم دمشق نیت نیكو و رفتار ( رت و قتل عام در شھر دمشق تیمور پس از غا. تسخیر نمود 

، بھ جانب بغداد شتافت تا مگر بتواند ریشھ نفوذ سلطان احمد ) مطلوب نسبت بھ خاندان پیامبر اسالم نداشتھ اند 
آنجا در گرفت  انجام شد و قتل عام عظیمي در. ق.ه 803ذیقعده سال  27تصرف بغداد در . جالیر را براندازد 

 19جنگ نھایي در . شد " ایلدرم با یزید " پس از این كشتار و تاراج ، تیمور عازم جنگ با سلطان عثماني . 
  )آنكاراي امروزي ( یا در محلي نزدیك شھر انگوریھ یا آ نقره  . )م 1402ژوئیھ . ( ق.ه 804ذي الحجھ سال 

سلطان ھم از آن . او را در قفسي محبوس ساختند . ر آمد سلطان عثماني مغلوب شد و بھ اسارت د. واقع شد 
  . ) . ق.ه 805شعبان ( بدبختي و گرفتاري در گذشت 

بعد از این فتح پرشكوه ، تیمور دست بھ تاراج شھرھاي آناتولي گشود و تا شھر از میر پیش رفت و آن شھر 
از پیروزیھاي تیمور بھ وحشت افتاده بود  در نتیجھ این فتوحات الملك الناصر كھ. را نیز تسخیر و غارت كرد 

  . رسولي نزد دشمن فاتح فرستاد و پذیرفت كھ سكھ و خطبھ بھ نام او كند 
پسر ( سیور غتمش  تیمور تا این تاریخ بھ طور مستقل سكھ و خطبھ بھ نام خویش نكرده بود بلكھ در آغاز ،

د ، در ظاھر بھ سلطنت برداشت و پس از مرگ را ، كھ از دودمان جغتاي پسر چنگیز بو) امیر دانشمند جھ 
 806با مرگ سلطان محمود در سال . را عنوان سلطنت بخشید   )سلطان محمود خان   (سیور غتمش ، پسرش 

بھ نام خویش سكھ زد و دستور داد تا در منابر بھ نامش   تیمور كھ دیگر خود فاتحي چون چنگیز شده بود ،. ق.ه
  . خطبھ بخوانند 

وي در صدد تھیھ سپاه عظیمي براي فتح چین برآمد و با دویست . س از ھفت سال بھ سمرقند بازگشت تیمور پ
اما در اترار بھ سبب برف و سرماي سخت متوقف شد و براي دفع سرما . ھزار سپاه عازم فتح آن مملكت شد 

رسیده بود حرارتي  71از آنجا كھ شراب نتوانست در بدن آن مرد كھ سال عمرش بھ . دست بھ شرابخوري زد 
ھم در آن بیماري در . پدید آورد ، دست بھ نوشیدن عراق زد و در این كار چندان افراط كرد كھ بیمار شد 

" گور امیر   "جسد او را بھ سمرقند بردند و اكنون گور وي بھ نام .  . )ق.ه 807شعبان سال  17  (گذشت 
  . شھرت دارد 

پردل ، غارتگر و در عین حال دور اندیش و ھوشمند و بلند پرواز و  تیمور مردي سنگدل ، نیرنگ باز ، 
چنانكھ شیخ . شیفتھ خونریزي و غارت و ویرانگري بود و در ضمن بھ صحبت علما نیز دلبستگي داشت 

شمس الدین محمد جزري را از عراق عرب ، و شیخ مسعود بن عمر تفتازاني را كھ در ھرات در خدمت ملك 
علي بود بھ سمرقند خواست و آنان را گرامي داشت و ابن عربشاه را در دمشق یافت و او را غیاث الدین پیر 

بھ سمرقند فرستاد و مي خواست كھ ابن خلدون را نیز بھ سمرقند فرستد ، اما آن مرد ھوشمند بھ بھانھ آوردن 
  . كتب خویش از مصر ، گریبان خود را از چنگ تیمور ھا نمود 

. بلند پروازي خود ھیچ مانعي نمي شناخت و بھ ھیچ مذھب و آیین خاصي اعتقاد نداشت  تیمور در جاه طلبي و
با این حال در . در سفر نامھ خود آورده است " كالویخو " شرحي از میخوارگیھاي مفرط او و سردارانش را 

راسان بھ زیارت این شیوه وي تا بدان حد بود كھ حتي در خ. ظاھر اولیاءاهللا و عارفان را گرامي مي داشت 
  . مزار ابوالقاسم خراساني مي رفت و از او ھمت مي طلبید 

از ھر جا كھ   (وي براي آباداني سمرقند بسیار كوشید و ھر جا ھنرمندي یافت و استاد نادره كاري سراغ كرد 
ا را بھ اسامي تیمور آن باغھ. در آن شھر كاخھاي مجلل و باغھاي فراوان ایجاد كرد . بھ سمرقند فرستاد ) بود 

ھمچنین ، شھر . باغھایي كھ در سرزمینھاي مفتوح پسندیده بود نام نھاد مانند باغ شمال ، باغ تخت قراجھ 
كالویخو از نقش شیر و خورشید در سراپرده تیمور یاد . كھایي بھ نامھاي مصر ، دمشق و شیراز ایجاد كرد 

  . درج شده بود " راستي رستي " نھا عبارت نقش مھر او سھ دایره كوچك بود كھ در ذیل آ. مي كند 
وي بر سرزمیني از تركستان شرقي امروز ، از ختن و یارقند، تا از . تیمور از فاتحان بزرگ تاریخ بوده است 

البتھ . فرمانروایي كرد ) پایتخت ھند ( میر بر كنار دریاي مدیترانھ و از استپھاي روسیھ و شھر مسكو تا دھلي 
با این حال ، . ینھا را بھ صورت دائم نگھ نداشت بلكھ تنھا آنھا را غارت كرد و رھا نمود بیشتر این سرزم

یعني سرزمینھاي آن سوي سیحون در جوار خانات آق اردو و  قلمرو گسترده وي مشتمل بود بر مغولستان ،
پایگاه آل ( ن ، خوارزم در مسیر سفالي جیحون و خراسا  )كھ ھستھ مركزي حكومت او بود ( ماوراءالنھر 

عراق ، عجم ، آذربایجان و عراق عرب كھ تختگاه آل جالیر بود و  گرگان ، و سیستان ، افغانستان ،  )كرت 
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و شروان و سراسر ارمنستان تا اطراف دریاچھ گوگچھ ) مغان ( نواحي گرجستان و نخجوان و اران و موغان 
و   )مركز ملوك ارتقیھ ( نواحي آمد و ماردین  الي ارزنجان كھ مرز قلمرو تیمور و حكومت عثماني بود و

مقر سادات ( و مازندران  ) حوزه حكومت آل مظفر ( و یزد و كرمان و اصفھان كھ ) شیراز ( سراسر فارس 
  . و لرستان و خوزستان كھ این نواحي قلمرو وسیع او را تشكیل مي داد ) مرعشي 

. فرسخي شھر سمرقند در گذشت  76در اترار واقع در . ق.ه 807شعبان سال  17امیر تیمور روز چھارشنبھ 
و تازه از سفر جنگي یا یورش از آنجا كھ او مردي نا آرام بود و نیز بیشتر از ھفتاد سال از عمرش گذشتھ بود 

ھفت سالھ خود بھ ایران و عراق و سوریھ و آسیاي صغیر باز گشتھ بود ، باز دست بھ سفر جنگي مھمتري در 
مورخان ، نھ علت شتاب او را بھ این سفر . ھدف از این سفر جنگي ، تصرف بالد ختا یا چین بود . مشرق زد 

) اي سختي بر دشتھاي آسیاي میانھ و تركستان حكمفرما مي شود كھ سرم( و نھ علت این سفر در زمستان ، 
او مي خواست كفار گناھان خود را كھ تا آن : مي گوید " ظفرنامھ " شرف الدین یزدي مولف . بیان كرده اند  ،

موقع جنگ با مسلمانان و غارت و گشتا رایشان بود بپردازد و این بار بھ جنگ با كفار یا جھاد و غزا 

این تحلیل درست نیست و اگر تیمور جنگ با مسلمانان و ویراني شھرھاي اسالمي و كشتار بي رحمانھ . برود 
او شھوت جھانگشایي و آدم كشي و غارت اموال را . این كارھا دست نمي زد مسلمانان را گناه مي دانست ، بھ 

مشخص است كھ علت این سفر جنگي ، مانند . در حد اعلي داشت و مسلمان  و كافر براي او فرق نمي كرد 
آن بود كھ او " در واقع علت شتاب او در این سفر ظاھرا. سفرھاي جنگي دیگرش ، كشتار و غارت اموال بود 

تمام . مي توانست سپاھیان فراوان خود را كھ بیشتر از قبایل ترك و ترك مغول بودند ، در فراغت نگاھدارد ن
معیشت این افراد جنگي ، از غارت شھرھا و دھات تامین مي شد و آنان نمي توانستند مدت زیادي بیكار 

عالوه . تاج صرف مبالغ ھنگفتي بود تامین مخارج این عده كھ بیشتر از دویست ھزار نفر بودند ، مح. بنشینند
روساي قبایل ھمیشھ قابل اعتماد نبودند و ھیچ اطمیناني نبود كھ بھ ھنگام  ،) چنانكھ بارھا دیده شده بود ( بر این 

بھ خصوص كھ شھر سمرقند در آن زمان تبدیل بھ گنج خانھ اموال . فراغت دست بھ كارھاي خطرناكي نزنند 
خاصھ آنكھ . و نمي توانست مطمح نظر دیدگان حریص روسا و امرا واقع نشود  غارت شده جھان گشتھ بود

تیمور نسبت بھ بیشتر فاتحان و جنگجویان ، عمر زیادي كرده بود و ھمھ منتظر روزي بودند كھ او بمیرد تا 
ي این بود برا" اما ، اینكھ چرا او در زمستان بھ این سفر اقدام كرد ظاھرا. ھر كسي از این گنج سھمي ببرد 

، بگذرانند و ) مالیمتر دارد " تاشكندفعلي ، كھ در زمستان ھوایي نسبتا( كھ سپاھیان زمستان را در ناحیھ چاچ 
ھمچنین سپاھیان بتوانند از آب و سرسبزي صحرا براي اسبان و چاپایان . در آغاز بھار لشكر كشي آغاز شود 

بر خالف  –زمستان  اما ،. با سپاھیان بھ مرزھاي چین برساند استفاده كنند و تیمور ھم بتواند بھ موقع خود را 
ارتفاع برف در گردنھ ھا . در آن سال بسیار سخت شد و گذرھاي جیحون و سیحون ھمھ یخ بستند   -انتظار 

بھ ناچار وي در اترار رحل اقامت افكند و از شدت سرما بھ شراب و .چنان شد كھ عبور سپاه ممكن نگردید 
با انتشار خبر . اما دراین كار تا آنجا افراط كرد كھبھ مرضي مھلك دچار شد و در گذشت . رد عرق پناه ب

از آنجا كھ كسي نیز در اردو نبود كھ رھبري آن سپاه . مرگ تیمور آشفتگي عظیمي در اردو بھ وجود آمد 
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ن و آزمندان نیز ، در بزرگ را بھ عھده گیرد ، امرا و شاھزادگان ھمھ بھ فكر خود افتادند و چشم غارتگرا
آنا در ظاھر خواستند . درجھ اول بھ اموال و ذخایر اردو و در درجھ بعد بھ ذخایر و اموال سمرقند نگران شد 

وانمود كنند كھ مي خواھند نقشھ جنگي تیمور را دنبال نمایند ، اما ھمگان این را بھ شوخي بیشتر شبیھ مي 
  . دانستند 

جناح ) كھ نوه دختري تیمور و جواني بي پروا و نابخرد بود ( سلطان حسین میرزا یكي از شاھزادگان ، بھ نام 
پراكنده ساخت و خود بھ سرعت عازم سمرقند شد تا از دیگران پیشي بگیرد " یسي " چب لشكر تیمور را در 

بھ انتشار این خبر ، ترس و اضطراب نھاني را آشكار ساخت و ھر كس . و گنجھاي آن شھر را تصرف كند 
را بھ عنوان ولیعھد ) پسر محمد سلطان نبیره خود ( تیمور در حیات خود پیر محمد جھانگیر . فكر خود افتاد 

پدر و جد این ولیعھد ھر دو در حیات تیمور در گذشتھ بودند و تیمور ھم بھ سبب عالقھ .خود تعیین كرده بود 
نھ بھ مالحظات سیاسي و مملكتي بلكھ فقط بھ ( شت شدید بھ این دو این نبیره خود را كھ فقط بیست و نھ سال دا

  . پیر محمد جھانگیر در حین مرگ تیمور حكومت قندھار را داشت . ، جانشین خود ساختھ بود ) عالقھ عاطفي 
این وصیت نامھ نشان مي داد تیمور كھ در خصایل نظامي و رھبري سیاسي سر آمد افراد روزگار خود بود از 

اگر چھ یكي از پسران او بھ نام . یشبیني سیاسي و آیند نگري ضعیف و ناتوان بود لحاظ مملكتداري و پ
اما پسر دیگرش ، شاھرخ چنانكھ بعد ثابت شد از لحاظ كمال عقلي و   میرانشاه دچار آشفتگي دماغي شده بود ،

اني بودند كھ از بھ غیر از او در میان نوه ھاي تیمور نیز كس. خصایل فردي و سیاسي و نظامي بر جستھ بود 
ھمچنین او كھ بھ نبیره خود عالقھ مند و او را بھ ولیعھدي برگزیده بود الزم . شجاعت و لیاقت بي بھره نبودند 

 –مي نمود او را در این سفر ھمراه خود آورد و یا الاقل او را در سمرقند بگذارد تا اگر حادثھ اي واقع شود 
حاكم كرده بود ) مانند قندھار ( اما ، او را در جاي دور دستي . شد دسترسي بھ وي آسان با –كھ واقع ھم شد 

البتھ ، الزم بھ ذكر است كھ نبیره او نیز از لیاقت و كارداني بي . كھ در حین مرگ بھ او دسترسي ممكن نبود 
  . بھره بود 

بھ ) تاشكنده بود ( اچ را كھ در چ –پسر میرانشاه  –بھ ھر حال امیران و سرداران سپاه امیرزاده خلیل سلطان 
او ھم خود را بھ سمرقند رسانید و در پناه حصار آن كھ بسیار مستحكم بود بر اموال تیمور . حكومت برداشتند 

خلیل سلطان اھل سیاست و حكومت . دست یافت و ھمھ شاھزادگان دیگر را در برابر عمل انجام شده قرار داد
كي از زنان بي اصل نسب بستھ و خود را بھ كلي در اختیار او وي از زمان تیمور دل در گرو عشق ی. نبود 

پس از رسیدن بھ حكومت سمرقند ، ھمھ امور را دراختیار دلبر خود مي نھاد و بي مصلحت او . قرار داد بود 
سرانجام شیرازه كارھا طي مدت چھار سال بھ كلي از ھم گسیخت و خزاین تیمور ھمھ . كاري انجام ني داد 

در حالي كھ  –او پس از آنكھ خود را تسلیم شاھرخ كرد . رافیان طماع و بي لیاقت او صرف شد در وجھ اط
  . در تنگدستي جان داد  –روانھ آذربایجان بود 

. شاھزادگان و نوادگان تیمور در آذربایجان و عراق و فارس ھر یك در خیال سلطنت بھ جان یكدیگر افتادند 
رت آنان قرار گرفت و كسي كھ از این ھمھ آشوبھا بھره برد ، تنھا شاھرخ این مناطق عرصھ تاخت و تاز و غا

شاھرخ در . شاھرخ و میرانشاه ، دو پسر از پسران متعدد تیمور ، پس از مرگ او در قید حیات بودند . بود 
 از) یعني در بیست سالگي . ( ق.ه 799متولد شد و در سال . ق.ه 779ربیع االول سال  14روز پنج شنبھ 

یھني در . ق.ه 807در رمضان سال . سوي پدر بھ حكومت خراسان كھ مركز آن ھرات بود ، منصوب گردید 
خلیل سلطان ھم در رمضان این سال در ( حدود یك ماه پس از مرگ تیمور ، خود را در ھرات پادشاه خواند 

  ) . سمرقند خود را پادشاه خوانده بود 
ره مند بود و ھم بودن او در ھرات و خراسان كھ مركز جغرافیایي شاھرخ ھم از عقل و كفایت و شجاعت بھ

او نیز نتوانست ھم از . متصرفات تیمور محسوب مي شد ، موقعیتي خاص و استثنایي براي او ایجاد كرده بود 
این موقعیت و ھم از اختالف و كشمكش شاھزادگان دیگر حداكثر استفاده را بھ عمل آورد تا آنجا كھ قسمت 

مازندران را گرفت و در . ق.ه 809او در سال . تسخیر كرد  –در اندك مدتي  –از متصرفات پدر را مھمي 
سمرقند را از تصرف خلیل سلطان خارج نمود و ماوراءالنھر را در حوزه اقتدار خود درآورد . ق.ه 811سال 

 819در سال . و گردید فارس از تصرف احفاد دیگر تیمور بیرون آمد و جزو متصرفات ا. ق.ه 817در سال . 
بھ آذربایجان لشكر كشید ، . ق.ه 823ھنگامي كھ وي در سال . كرمان ھم ضمیمھ متصرفات او شد . ق.ه

در سال . بدین ترتیب ، آذربایجان نیز جزو ممالك او گردید . قرایوسف قره قویونلو در حوالي تبریز در گذشت 
پس ( سرانجام . را شكست داد  –پسر قرایوسف  –اسكندر  دوباره بھ آذربایجان روي آورد و میرزا. ق.ه 832

بلخ ، بدخشان ، ماوراء النھر ، تركستان ، زابلستان ،  ، در حالي كھ خراسان ،) از چھل و سھ سال سلطنت 
گرگان ، مازندران ، عراق ، فارس ، كرمان ، سیستان و آذربایجان در تصرف او بود ، براي خواباندن 

 850او در ذي الحجھ سال . عازم اصفھان گردید   ، )طان محمد ، پسر میرزا بایسنقز سل( شورش نوه خود 
  . در حوالي ري در گذشت . ق.ه

پسران . سلطنت چھل و سھ سالھ شاھرخ ، دوره آرامش در خراسان و ماوراءالنھر و بیشتر نواحي ایران بود 
كھ حاكم ( و الغ بیك ) كھ در ھرات اقامت داشت ( و بایسنقر ) كھ مدتي حاكم شیراز بود  (او ، ابراھیم سلطان 
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در زمان او صنایع ظریف مانند . ھمگي دانشمند و دانش دوست و مربي اھل علم و ھنر بودند  ،) سمرقند بود 
فرزندان عمر شیخ ھم كھ مدتي در . خط ، تذھیب ، تجلید و مینیاتور بھ تشویق شاھزادگان بھ اوج خود رسید 

بھ تمامي معني دانشمند  –پسر شاھرخ  –الغ بیك . كومت داشتند ، مربیان علم و ھنر بودند شیراز و اصفھان ح
از آثار وي ، رصدخانھ سمرقند و زیج معروف الغ بیك بوده . بود و در ریاضي و نجوم مھارت كامل داشت 

از آنجا كھ اوقات  ما ،ا. او از لحاظ دانش ، سرآمد تمام شاھاني بوده است كھ در شرق حكومت داشتھ اند . است 
او صرف مسائل علمي مي شد ، از لحاظ بینش سیاسي و رھبري نظامي بسیار ضعیف بود و فقط در سایھ 
قدرت پدر و آرامش و رفاھي كھ در زمان او در خراسان و ماوراءالنھر بھ وجود آمده بود ، توانست كارھاي 

تا ( ي و ناتواني و بي كفایتي الغ بیك ظاھر شد ، پس از مرگ شاھرخ ، ضعف سیاس. علمي خود را دنبال كند 
 –پسر خود  -عاقبت بھ دستور عبدالطیف میرزا) . آنجا كھ از اداره امور و رفتار شایستھ با پسرش نیز بازماند

  . بھ قتل رسید . ق.ه 853در سال 

ھمسرش گوھر شاد آغا ، . شاھرخ در سیاست نیز فعال بود چنانكھ با چین و ھند و مصر روابط سیاسي داشت 
گوھر شاد اھل خیرات بود و مسجد معروف گوھر شاد در مشھد و مدرسھ . در اواخر عمر بر او مسلط بود 

  .ات ، از آثار اوست گوھر شاد در ھر
  فرزندان شاھرخ 

. پس از مرگ شاھرخ ، اوالد و احفا او نتوانستند با یكدیگر توافق كنند و مدتي با ھم در كشمكش بودند 
او مدت . بر دیگران غالب آمد و در ھرات بر تخت نشست  –پسر با یسنقر  –سرانجام ،میرزا ابوالقاسم بابر 

اتفاق افتاد ، خراسان ، مازندران ، سمنان ، . ق.ه 816گش كھ در سال سال سلطنت كرد و تا زمان مر 10
دامغان ، والیت بدخشان و از جیحون تا سیستان و زابلستان را در تصرف آورد و بر عراق و فارس دست 

اگر چھ ، بھ گفتھ ، عبدالرزاق سمرقندي بھ ظاھر در كار ملك و مال تغافل مي كرد ، اما در معني بر . یافت 
  . ھ مملكت اشراف داشت و از امر حكومت غافل نبودھم

  ابوسعید 
پس از بابر ، یكي دیگر از شاھزادگان تیموري بھ نام ابوسعید توانست بر خراسان و ماوراءالنھر و كابل و 

. او شاھزاده اي گمنام و گویا پسر میرزا محمدبن میرزا میرانشاه بود . فارس و عراق و مازندران مسلط شود 
در . در مالزمت الغ بیك بھ سر مي برد  گویند كھ در آغاز ،) . ابتداي حال نیز او ، اندكي دانستھ شده استاز ( 

در جنگ میان الغ بیك و پسرش میرزا عبدالطیف بھ میان طایفھ ارغونیان رفت و بھ كمك آنان . ق.ه 853سال 
سپس از حبس گریخت و بخارا . افتاد سمرقند را محاصره كرد ، ولي كاري از پیش نبرد و خود نیز بھ حبس 

پادشاه ( پس از بعضي ناكامیھا ، بھ شھر یسي رفت و با كمك ابوالخیرخان . را بھ تصرف خود در آورد 
در زمان سلطنت بابر ، ھمچنان پادشاه سمر قند و ماوراءالنھر . شھر سمرقند را متصرف شد   )اولوس جوجي 

ھرات و خراسان را تا عراق بھ تصرف در آورد و بر فارس و . ق.ه 861بود و پس از مرگ او در سال 
براي جنگ با اوزون حسن آق قویونلو رھسپار . ق.ه 872سرانجام ، در سال . كرمان نیز مستولي شد 

در این جنگ ، سپاھیان وي بھ سبب سرماي زودرس دچار بي آذوقگي گردیدند و پراكنده . آذربایجان گردید 
  . ) . ق.ه 873رجب سال ( تار و كشتھ شد خود او نیز گرف. شدند 

وي خود را از گمنامي بھ سلطنت رسانید و كسي بود كھ ھمواره . ابوسعید نیز ، نیز پادشاه توانا و با كفایت بود 
او طرفدار . عادالنھ و خوب توصیف كرده اند " رفتار او را با مردم ، نسبتا. از فرصتھا بھره مي جست 

تنھا اشتباه وي لشكر كشي بھ آذربایجان بود . ود و مشایخ صوفیھ را گرامي مي داشت متصوفھ و اھل عرفان ب
  . كھ سبب مرگش نیز گردید 

بود كھ در زمان پدر بھ حكومت سمرقند رسید . ) ق.ه 855متولد سال ( یكي از فرزندان او میرزا سلطان احمد 
پسر دیگر ابوسعید . فوت كرد . ق.ه 899سال وي در . حكومت آنجا را داشت –بھ استقالل  –و پس از او نیز 

پس از مرگ پدر و الیات ترمذ و چغانیان و حصار و ختالن و قندوز و بغالن را تا  –سلطان محمود میرزا  –
سمرقند . ) ق.ه 899میرزا سلطان احمد ، در ( گردنھ ھند وكش بھ تصرف در آورد و پس از مرگ برادرش 

او در سمرقند رفتار مناسبي نداشت و بھ كارھاي منافي . از دنیا رفت . ق.ه 900را نیز متصرف شد و در سال 
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بھ ھمین سبب ، اھالي سمرقند از او ). حتي دیگران را ھم بھ این كار تشویق كرد. ( اخالق و شرع دست زد 
فرغانھ  مملكت( میرزا عمر شیخ بودكھ والیت اندیجان و توابع  پسر دیگر سلطان ابو سعید ،. رویگردان شدند 

از بام كبوتر خانھ . ق.ه 899بعد از پدر نیز حاكم آنجا بود و در سال . را از زمان پدر در تصرف داشت ) 
. ، پسر عمر شیخ بود  )موسس سلسلھ سالطین گوركاني ھند ( ظھیر الدین محمد بابر . سقوط كرد وكشتھ شد 
بعد از پدر ھم . ابل و غزنین را در تصرف داشت میرزا الغ بیك ، در زمان حیات پدر ، ك پسر دیگر ابو سعید ،

  . وفات یافت . ق..ه 900در آنجا فرمانروایي مستقل بود و پس از سال 
  سلطان حسین بایقرا              

در ھرات متولد شد و در . ق.ه 842از احفاد عمر شیخ ، پسر امیر تیمور در سال   پسر غیاث الدین منصور ، 
در جریان ( از ابوالقاسم بابر . ق.ه 858در سال . ت میرزا ابوالقاسم بابر در آمد چھارده سالگي بھ خدم

پس از چندي بھ امر او زنداني شد و . جدا شد و بھ خدمت میرزا سلطان ابوسعید در آمد ) محاصره سمرقند 
. نزد وي بود . ق.ه 861پس از رھایي از زندان ، دوباره نزد ابوالقاسم بابر رفت و تا زمان مرگ او در سال 

در آنجا جاه طلبیھا آغاز كرد و پس از سالھا كروفر و سرگرداني در بیابانھاي گرگان و . سپس بھ مرو رفت 
پس از ( ، سرانجام ) كھ گاھي منجربھ حكومت اقتدار و گاھي منجر بھ ھزیمت و فرار او مي شد ( خوارزم ، 

 875پس از مدت دیگري جنگ و گریز ، در سال . خود را بھ ھرات رسانید . ق.ه 873در ) مرگ ابوسعید 
بھ طور قطع بھ سلطنت ھرات و خراسان رسید و رویاي سلطنت را پس از سالھا در بھ دري ، بھ واقعیت . ق.ه

  . مبدل ساخت 
مي رساند كھ او یكي از الیق مردان و شجاعان روزگار خود بوده . ق.ه 873تا  861وقایع زندگي او از سال 

لند و استقامت و پایداري بي نظیر و تحمل سختیھا و شداید ، ھرگز نومیدي بھ خود راه نداده و از و با ھمت ب
او برخالف بسیار از شاھزادگان تیموري ، از تھور . ھر فرصتي براي بدست آوردن قدرت استفاده كرده است 

سیاستمدار  شجاع ، و خیره سري و حرص و طمع آني و عاقبت نیندیشي بھ دور و نمونھ یك فرد كامل و
دورنگر ، مسلط بر نفس و با اراده اي قوي بود و این ھمھ را با خصایل دانش دوستي و ھنرپروري و تربیت  ،

بھ ھمین سبب ، ھرات در سلطنت سي و شش سالھ او بھ یكي از مراكز مھم . علما و فضال در خود جمع داشت 
یچ شھري در تاریخ فرھنگ چند قرن اسالمي بھ ھرات فرھنگي مشرق زمین تبدیل شد و شاید بتوان گفت كھ ھ

افسوس كھ این مرد بي نظیر در زماني مي زیست كھ امرا و شاھان معاصر و حتي . نرسید –در زمان او  –
كھ الزمھ سیاست خوب و رفاه حال مردم و رعیت است ،  فرزندان او از نعمت عاقبت نگري و دور اندیشي ، ،

و از غایت بلند پروازي ، با آن پدر بي نظیر بھ مخالفت برخاستند و اسباب زوال آن پسران ا. بي بھره بودند 
  . دولت بزرگ و نیز استیصال خود را فراھم ساختند 

كھ آن ھم ( شیرازه دولت تیموري در خراسان از ھم گسیخت و تنھا یك تن . ق.ه 911پس از وفات او در سال 
توانست پس از سالھا مجاھده ) و دوراندیشي با او ھمسان بود  در خصایل جھانداري و جھانگیري و علوھمت

آن شخص ، ظھیر الدین محمد بابر ، نوه سلطان . و نبرد ، حكومت گسترده تیموري را در ھندوستان احیا كند 
  . ابوسعید بود كھ شرح آن مرد بزرگ را باید در تاریخ سالطین گوركاني ھند خواند 
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یكي از رویدادھاي مھم ) ابتداي قرن شانزدھم میالدي ( تشكیل دولت صفوي در اوایل قرن دھم ھجري قمري 
لت كھ باید آن را سرآغاز عصر تازه اي در حیات سیاسي و مذھبي پیدایش این دو. ایران محسوب مي شود 

ایران دانست موجب گردید استقالل ایران بر اساس مذھب رسمي تشیع و یك سازمان اداري بالنسبھ متمركز ، 
گذشتھ از آن تاسیس و استقرار این دولت زمینھ اي را فراھم ساخت تا خالقیتھاي فرھنگي و . تامین گردد 

بھ ویژه در زمینھ ھنر و   (اري ، تداوم و امكان تجلي و رشد یابد و نمونھ ھاي بدیعي از این امور ھنري معم
با آغاز روابط سیاسي با دولتھاي اروپایي و سرزمینھاي ھمجوار ، بازرگاني توسعھ یافت . پدید آید ) معماري 

ین تحول در تولید و فروش ابریشم و الزم بھ ذكر است كھ این امر موجب تحول در اقتصاد داخلي گردید و ا. 
  .ایجاد مراكز بزرگ بافندگي بسیار موثر افتاد 

با كمك قزلباشان منتسب بھ خانقاه اردبیل ، ) فرزند شیخ حیدر صفوي   (شاه اسماعیل اول . ق.ه 907در سال 
) دولت آق قویونلو پایتخت ( و الوند بیگ آق قویونلو ، شھر تبریز ) پادشاه شروان ( پس از شكست فرخ یسار 

در ھمین شھر بود كھ دولت صفوي را بنیان نھاد و مذھب شیعھ دوازده امامي را . را بھ تصرف درآورد 
او در نخستین سالھاي سلطنت خود تمامي قدرتھاي خود مختار داخلي را . مذھب رسمي ایران اعالم كرد 

  . برانداخت و زمینھ ایجاد حكومت مركزي را فراھم ساخت 

انجام گرفت ولي علل و عوامل تكوین . ق.ه 907با اینكھ تاسیس دولت صفوي بھ دست شاه اسماعیل در سال 
با این نظر اجمالي بھ تاریخ اجتماعي ایران بعد از اسالم ، باید . گشت این دولت بھ دو قرن قبل از آن بازمي

گفت كھ ایجاد دولت شیعي صفوي نقطھ اوج نھضتھایي بود كھ بھ طرفداري از تشیع علیھ حكومتھاي بني امیھ 
( و سقوط بغداد . ق.ھجوم مغول در اوایل قرن ھفتم ه. و بني عباس و قدرتھاي ھمسوي آنان صورت گرفت 

( در آغاز نیمھ دوم این قرن زمینھ و شرایط مساعدي را فراھم كرد تا پیروان مذاھب ) كز خالفت عباسي مر
در واقع قرن . امكان بیشتري براي رشد و توسعھ پیدا كنند   )بھ ویژه تشیع و نحلھ ھاي فكري وابستھ بھ آن 

تا حد زیادي بھ رشد تشیع و ) ن بھ خصوص دوران انحطاط حكومت ایلخانان و تیموریا( ھشتم و نھم ھجري 
شیخ صفي الدین اسحاق اردبیلي نیاي بزرگ صفویان و پیشواي طریقت صفوي در عصر . تصوف كمك كرد 

روي داد و با ایلخاناني ھمچون . ق.ه 735و وفاتش بھ سال . ق.ه 650تولد او بھ سال . ایلخانان مي زیست 
. عید بھادرخان معاصر بود سلطان محمود غازان خان اولجایتو و سلطان ابوس

جد اعالي شیخ صفي الدین موسوم بھ ) صفویھ الصفاء تالیف این بزاز ( بر پایھ یكي از قدیمترین متون صفویھ 
فیروزشاه زرین كاله در ناحیھ مغان و مجاورت غرب گیالن توطن اختیار نمود و فرزندان او در آن نواحي با 

صفي الدین كھ ھشتمین نسل فیروزشاه بود در آغاز . مي گذرانیدند حسن سلوك و پرھیزگاري و زھد روزگار 
سرانجام در . جواني با شور و اشتیاقي كھ در كسب عرفان داشت بھ دنبال مراد از شھري بھ  شھري مي رفت 

. رسید و در سلك مریدان او در آمد   )معروف بھ شیخ زاھد گیالني ( گیالن بھ خانقاه شیخ تاج الدین ابراھیم 
شیخ كھ استعداد ذاتي و صالحیت او را در سیرو سلوك دریافتھ بود ، وي را بھ جانشیني خویش انتخاب كرد و 

كھ شیخ زاھد وفات یافت صفي الدین بھ جاي او بر مسند ارشاد نشست و شھر اردبیل را كھ . ق.ه 700در سال 
خانقا بھ زودي مركز تجمع پیروان  این. موطنش بود مركز فعالیت خود ساخت و خانقاھي در آن بر پا نمود 

ظلم و جور حكام ایلخاني و كارگزاران آنان و مضیقھ ھایي كھ براي مردم فراھم مي كردند . شیخ صفي شد 
،خانقاھھاي آن روزگار را بھ مراكز تجمع ناراضیان و اندیشھ وران تبدیل كرده در این میان خانقاه شیخ صفي 

ھمچنین موقعیت اردبیل بر سر راھھاي ارتباطي گیالن و اران و  .از موقعیت ممتازي برخوردار بود 
آذربایجان و آناتولي و نیز نفوذ معنوي شیخ و احترامي كھ ایلخانان معاصر او برایش قایل بودند بیش از پیش 

  . بر اھمیت این خانقاه افزود 
او فراھم آمده بودند ، زندگي در حالي كھ مریدان بسیاري در حلقھ طریقت . ق.ه 730شیخ صفي الدین در سال 

از این زمان تا دوران كھ شیخ جنید بھ پیشوایي . را بدرود گفت و فرزندش ، صدر الدین موسي جانشین او شد 
رسید رھبران خانقاه تنھا كوشش خود را صرف تبلیغ و ارشاد مریدان در مناطق دور و نزدیك مي كردند و در 

بھ طول انجامید نفوذ طریقت صفوي در میان عشایر محروم و . ق.ه 830تا  730این دوران كھ از سال 
ولي . و شیعیان جزیره و شامات و جبل لبنان باال گرفت ) كھ از تركان مھاجر آن دیار بودند ( تھیدست آناتولي 

 بھ ویژه در –از زمان كھ شیخ جنید بھ پیشواي خانقاه رسید بھ علت انتشار تشیع غالي در سرزمینھاي یاد شده 
. و ھمبستگي افكار صوفیانھ با آرمانھاي تشیع ، خانقاه اردبیل بھ مركز تبلیغات شیعي تبدیل شد  –آناتولي 

بروز اختالفات بین حكام سلسلھ ھاي آق قویونلو و قره قویونلو و موقعیت خانقاه در این كشمكشھا سبب گردید 

pymansetareh@yahoo.com



یخ جنید ، كھ توسط جھانشاه قره قویونلو ش. تا طریقت صفوي بھ جریانات سیاسي و نظامي وقت كشانده شود 
از اردبیل تبعید شده بود ، در دیار بكر مورد حمایت اوزون حسن رقیب جھانشاه قرار گرفت و با كمك او بھ 

وي در جنگھایي كھ بھ خواست اوزون حسن . تجھیز طرفداران خود در میان قبایل ترك و شیعیان پرداخت 
در جنگ ( كھ بھ عنوان جھاد مذھبي بھ ناحیھ شروان رفت . ق.ه 860در سال اما . برپا شده بود ، شركت كرد 

او نیز مانند پدر از حمایت . جاي او را گرفت ) فرزندش ( پس از وي حیدر . بھ قتل رسید ) با شروانشاه 
  . اوزون حسن برخوردار گردید و امیر آق قریونلو ، دختر خود را بھ ازدواج او در آورد 

در اردبیل از صوفیان سرسپرده خود نیرویي ) یا بھ قول مورخان عصر صفوي ، سلطان حیدر ( شیخ حیدر 
ده ترك و متحدالشكل آنان بھ تاركي سرخ منتھي مي شد ، بھ منظم و مسلح بھ وجود آورد كھ بھ علت كاله دواز

  . این نیرو بعدھا در شكل گیري دولت صفوي نقش عمده اي ایفا كرد . معروف شدند " قزلباش " 
سلطان حیدر كھ بلندپروازیھاي پدر را در جھاد مذھبي با شروانشاه دنبال مي كرد در راس جنگجویان خود بھ 

ي با تمام جالدت و رشادتي كھ بھ خرج داد از قواي متحد شروانشاه و یعقوب بیك آق ول. شروان لشگر كشید 
فرزندانش علي ، ابراھیم و اسماعیل بھ فرمان یعقوب بیك در . ) ق.ه 893( قویونلو شكست خورد و كشتھ شد 

( با رستم ) ش فرزند( اما نزاع بر سر جانشیني یعقوب بین بایسنقر میرزا . قلعھ استخر فارس زنداني شدند 
در این راستا رستم میرزا براي مقابلھ با . بار دیگر پاي خاندان صفوي را بھ میان كشید  )نواده اوزون حسن 

رقیب زورمند خود یعني بایسنقر میرزا تصمیم گرفت پسران حیدر را از زندان آزاد و با نیروي صوفیان 
در معیت لشگري كھ ) فرزند ارشد ( بھ اردبیل ، علي  با رسیدن فرزندان حیدر. رقیب را از میدان بھ در كند 

اما بھ علت سوء . از صوفیان فراھم كرده بود بھ مقابلھ با بایسنقر شتافت و او را در میان رود كر شكست داد 
ظن رستم بیك و بیمي كھ وي از قدرت روز افزون ھواداران سلطان علي داشت علي را ضمن توظئھ اي در 

ولي آن دو بھ . ربایجان بھ قتل رسانید و حكم دستگیري ابراھیم و اسماعیل را صادر كرد راه بازگشت بھ آذ
كمك مشاوران نزدیك خود از معركھ گریختند و پس از مدتي اختفا در اردبیل بھ سوي گیالن رفتند و حاكم 

پس از چند ماه كھ  .كھ سادات شیعي آن سامان بود مقدم آنان را گرامي داشت ) كاركیا میرزا علي ( الھیجان 
اما اسماعیل تا سال . از اقامت فرزندان حیدر در الھیجان گذشت ابراھیم بھ ھواي دیدار وطن عازم اردیبل شد

او در این مدت تحت نظر و مراقبت كاركیا . كھآغاز نھضت اوست شش سال در الھیجان باقي ماند . ق.ه 905
سرانجام در نیمھ محرم . ون سواري و تیر اندازي آشنا شد میرزا علي با خواندن و نوشتن و تعلیم قرآن و فن

بھ ویژه حسین بیگ اهللا و ابدال " اھل اختصاص " كھ دوازده سال تمام داشت ، با مشورت . ق.ه 905سال 
در این جریان ھر اندازه میرزا علي . بیگ دده تصمیم بھ خروج از الھیجان و عزیمت بھ سوي اردبیل گرفت 

در راه حركت بھ اردبیل و از این شھر بھ . زود رس او ممانعت كند ، فایده اي نبخشید كوشید از تصمیم 
شاملو ، ذوالقدر ، افشار ،  ارزنجان ، و ھزاران نفر از مریدان و صوفیان نواحي مختلف و عشایر استاد جلو ،

گرجستان عزیمت كند  او ابتدا تصمیم داشت بھ منظور جھاد بھ. قاجار و ورساق بھ اردوي اسماعیل پیوستند 
انگیزه او از این اقدام ، انتقام از شروانشاه . ولي در ارزنجان تصمیم او تغییر كرد و آماده جنگ شروان گردید 

اسماعیل ھمراه سپاه خود پس از عبور جسورانھ ) . زیرا پدر و جدش در جنگ با او بھ قتل رسیده بودند ( بود 
( ، شروانشاه را در نزدیك قلعھ گلستان شكست داد و بھ قتل رسانید  و تصرف شماخي) كورا ( اي از رود كر 

پس از آن قلعھ شھر نو و باكو و گلستان را تسخیر كرد و در ناحیھ شرور بر قواي الوند بیگ آق ) . ق .ه 906
یزد قویونلو كھ بھ كمك فرخ یسار پادشاه شروان شتافتھ بود غلبھ كرد و او را مجبور ساخت بھ سوي عراق بگر

و با فتح تبریز ، دولت صفوي پا . ) ق.ه 907( و خود پس از عبور از نخجوان پیروزمندانھ وارد تبریز گردید 
  . بھ عرصھ وجود نھاد 

را بخواند و ) ع ( شاه اسماعیل در نخستنین جمعھ پیروزي ، فرمان داد تا خطیب شھر خطبھ ائمھ اثني عشر 
ھمچنین ، مذھب دوازده امامي . را اذان بگوید " حي علي خیر العمل "  و" ولي اهللا " اشھدان علیا" جملھ ھاي 

  . بھ عنوان مذھب رسمي كشور اعالم گردد
نخستین سالھاي سلطنت شاه اسماعیل صرف از میان بردن قدرت و نفوذ دولت آق قویونلو و سركوب حكام 

گ ھمدان سلطان مراد آق قویونلو در جن. ق.ه 916تا فتح خراسان بھ سال . ق.ه 907وي از سال . محلي شد 
شكست داد و مناطق تحت نفوذ آق قویونلوھا را تسخیر ) كھ فرمانرواي عراقین و فارس و كرمان بود ( را 

( حسین كیاي چالوي ) حاكم ابر قوه ( ھمچنین طي جنگھایي با مراد بیگ آق قویونلو رئیس محمد كره . كرد 
و دیگر قدرتھاي محلي ، بھ عمر ) فرمانرواي كرمان ( والفتح بیگ ، اب) حاكم فیروز كوه و سمنان و خوار 

ضمن جنگ با عالء الدولھ ذوالقدر ، دیار بكر را فتح كرد و در . ق.ه 913در سال . این حكومتھا پایان داد 
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كھ در ( ھمچنین خوزستان و ھویزه را . حاكمیت خود را بر بغداد و عتبات مسلم گردانید . ق.ه 914سال 
در . بھ تصرف در آورد و بھ نفوذ باریك بیگ پرناك در عراق عرب پایان داد ) سادات مشعشعي بود تصرف 

كھ بر خراسان و شرق ایران تا كرمان ) فرمانرواي ازبك ( براي جنگ با محمد خان شیباني . ق.ه 915سال 
شاه دولت ومقتدري بود شیبك خان ازبك یا محمد شیباني پاد. تسلط یافتھ بود تصمیم بھ تدارك لشكر گرفت 

بھ تدریج بر ماوراء النھر . ق.اعقاب شیبان ، پسر جوجي خان ، از اواخر قرن ھشتم ه" . شیبانیان " موسوم بھ 
وي با استفاده از ضعف . بر سراسر  این ناحیھ تسلط یافت. ق.ه 900مسلط شدند و محمد خان در سال 

ظھور دولت شیعي صفوي ، دشمني . قي ایران غلبھ كرد بازماندگان دولت تیموري ، بر خراسان و نواحي شر
برانگیخت و موجب یك رشتھ ) كھ ھر دو از مذھب تسنن حمایت مي كردند ( دولت شیباني و دولت عثماني را 

نوعي اتحاد و ھمبستگي بین آن دو در راه " مخاصمات و محاربات بین ایران و دولتین  مذكور شد و طبعا
اسناد و مدارك مشعر بر مكاتبات فیمابین دولت عثماني و ازبك ، . برقرار گردید  مبارزه علیھ دولت صفوي

تجاوزات ازبكان در خراسان و شرق ایران و ارسال نامھ ھاي تھدید آمیز محمد . این اتحاد را اثبات مي كند 
اندن وي پس از فراخو. شیباني بھ پادشاه صفوي شاه اسماعیل را بھ تدارك جنگ خراسان مصمم ساخت 

در نزدیكي شھر مرو . ق.ه 916سپاھیان از مناطق مختلف كشور رھسپار خراسان شد و در شعبان سال 
شكست ازبكان را . شكست سختي بھ ازبكان وارد ساخت و محمد خان شیباني در اثناي این جنگ بھ قتل رسید

زھاي شرقي دولت صفوي تسخیر تمامي شھرھاي خراسان و ماوراءالنھر را بر روي شاه اسماعیل گشود و مر
اگر چھ شاه اسماعیل عالقھ چنداني بھ امر اداره . ، ازیك سو تا بلخ و از سوي دیگر ، تا آمو دریا گسترده شد 

ماوراءالنھر از خود نشان نداد و تنھا بھ علت تجاوزات امراي ازبك ناگزیر بھ لشكر كشیھاي مجدد بھ آن ناحیھ 
حاكمیت دولت صفوي را در حوضھ " ر شھرھاي مختلف ، عمالگردید ، ولي با منصوب كردن حكامي د

  . جنوبي رود جیحون تثبیت كرد 
شكست ازبكان عكس العمل شدید كارگزاران دولت عثماني را برانگیخت و سیاست آمیختھ با مماشات و تساھل 

ماني روبھ رو سلطان با یزید در برابر شاه اسماعیل با مخالفت شدید سران یني چري و علماي اھل تسنن عث
گرد آمدند ) فرزند او ( مخالفان كھ سلطان را سد راه مبارزه با دولت صفوي مي دانستند بھ دور سلیم        .شد

  . و ضمن توطئھ اي كھ بھ مرگ با یزید انجامید این مانع را از سرراه برداشتند 
لت نوپاي صفوي سپاه بزرگي از سلطان سلیم پس از فوت پدر ، بھ قصد جنگ با شاه اسماعیل و براندازي دو

یني چریھا و ممالك دست نشانده فراھم ساخت و پس از قتل عام شیعیان و طرفداران شاه اسماعیل در آناتولي 
نزدیك ( وي در ماه رجب ھمین سال در دشت چالدران . بھ سوي ایران حركت كرد. ق.ه 920در محرم سال 

از لحاظ كثرت عدد و مجھز بودند بھ اسلحھ گرم از امتیاز  خوي مستقر شدو در شرایطي كھ سپاھیان عثماني
با تمام رشادت و جالدتي كھ شاه اسماعیل و امراي قزلباش نشان . بزرگي برخوردار بودند جنگ آغاز گردید

اما سلطان عثمان تنھا چند روزي . دادند جنگ با پیروزي سلطان سلیم خاتمھ یافت و شھر تبریز سقوط كرد 
بیم از عدم امنیت و تداركات ، دوري از مركز حكومت و مھمتر از ھمھ طغیان . ربایجان بماند توانست در آذ

  . وي را مجبور بھ عقب نشیني كرد ) بھ علت عدم رضایت از جنگ و كشتار مسلمانان ( یني چریھا 
د از بع. اگر چھ جنگ چالدران ضربھ سنگیني بھ دولت صفوي وارد كرد ولي موجب از بین رفتن آن نشد

واقعھ چالدران شاه اسماعیل تا پایان عمر دست بھ كار مھمي نزد و بیشتر اوقات خود را بھ آسودگي و فراغت 
حركت مھمي ) براي فرونشاندن پاره اي طغیانھا ( گذراند و جز اعزام لشكریاني بھ ماوراءالنھر و گرجستان 

پس از بازگشت از ییالق شكي بھ آذربایجان در شاه اسماعیل . ق.ه 930رجب سال  15سرانجام در . انجام نداد 
سالكي چشم از جھان فروبست در حالي كھ دولتي با ثبات بنیان نھاده بود كھ طي دو قرن  38ناحیھ سراب در 

  . ادامھ یافت و از نظر تشكیالت و نظامات از مھمترین دولتھاي بعد از اسالم در ایران شمرده مي شود 
در یك سالكي بھ دستور . بھ دنیا آمده بود . ق.ه 919شاه اسماعیل كھ در سال تھماسب ، بزرگترین فرزند 
) جیحون ( بھ دلیل اھمیتي كھ خراسان داشت حكومت این سرزمین تا رود آمویھ . پدرش بھ ھرات انتقال یافت 

ام مرگ تھماسب ھنگ. بھ للگي او انتخاب شد ) حاكم بلخ ( بھ او تعلق گرفت و دیوسلطان روملو " اصطالحا
سال سلطنت  54مدت . ق.ه 984تا . ق.ه 930وي از سال . پدر ده سال و شش ماه داشت كھ بھ سلطنت رسید 

او شجاعت و صالبت پدررا نداشت ولي از . كرد كھ بیشترین ایام سلطنت در دوران صفوي محسوب مي شود 
شاه اسماعیل در . ار صفویھ شمردنظر كشور داري و تنظیمات زمان حكمراني او را باید یكي از مھمترین ادو

عمر كوتاه خود كھ بیشتر در جنگھاي داخلي و خارجي گذشت ، موفق نشد دولت نوبنیاد صفوي را بر اساس 
تشكیالت اداري و نظامات مذھبي استوار كند ولي این كار در دوران سلطنت طوالني تھماسب جامھ عمل 

چند دستگي سران قزلباش و اداره جنگ در سر حدات شرقي  نیمھ اول سلطنت او بیشتر در رفع نفاق و. پوشید
دشمنان سر سخت دولت صفوي یعني ازبكان و عثمانیان از ھمان آغاز زمامداري . و غربي مملكت گذشت 

عبیداهللا خان ازبك و امراي دیگر او بھ طور مداوم خراسان را . تھماسب حمالت خود را بھ ایران آغاز كردند 
با . ق.ه 935در سال " جام " سرانجام در جنگ بزرگ . نھب و كشتار قرار مي دادند  مورد تاخت و تاز و

شكستي كھ تھماسب بھ عبیداهللا وارد كرد ، براي مدتي خراسان از حمالت ازبكان در امان ماند در جبھھ غرب 
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زمینھاي سلطان عثماني وارث سر. شاه تھماسب با دشمن بزرگي ھمچون سلطان سلیمان قانوني مواجھ بود 
بر " البتھ خود او ھم مرتبا. وسیعي بود كھ پدرش در اروپا و آسیاي غربي و شمال آفریقا بھ دست آورده بود 

ضعف و پراكندگي سللطین اروپا بھ او فرصت داد تا سپاھیان عثماني را . دامنھ این ب متصرفات مي افزود 
قزلباش در ایران نیز ، امكان حملھ بھ سر  بھ پشت دروازه ھاي وین برساند و بروز اختالف در بین سران

  . حدات غربي صفویھ را براي او فراھم آورد 
فرار اوالمھ سلطان تكلو از سران معتبر قزلباش بھ عثماني و پناھنده شدن القاص میرزا برادرشاه تھماسب بھ 

لت صفوي و حكومت سلطان سلیمان و تحریكاتي كھ در استانبول علیھ ایران انجام دادندآتش جنگ میان دو
. سپاھیان عثماني چندین بار بھ مناطق غربي متصرفات صفوي و آذربایجان حملھ كردند . عثماني را دامن زد 

شاه تھماسب نیز ھر بار با از میان بردن تداركات و ویران ساختن آبادیھا و امكانات زندگي و حمالت ایذایي 
كر كشیھا بھ نتایجي كھ منظور نظر سلطان عثماني بود منجر بھ نحوي كھ لش. پیشرفت آنان را مانع مي گردید 

اسماعیل میرزا ، فرزند شاه تھماسب در . حتي در بعضي از جبھھ ھا مانند قفقاز متحمل شكست شدند . نشد
با فتح ارزتھ الروم و كردستان و ارمنستان مناطقي را كھ بھ اطاعت سلطان عثماني در آمده بود . ق.ه 958سال 

  .  مطیع كرد
شاه تھماسب بھ علت نزدیكي تبریز بھ مرزھاي عثماني و آسیب پذیري این شھر و دوري تبریز از خراسان كھ 

از این . پایتخت خود را بھ قزوین منتقل كرد . ق.ه 965ھمواره مورد ھجوم ازبكان قرار مي گرفت در سال 
شھر قزوین پایتخت صفویھ ) ار داد كھ شھ عباس اول اصفھان را مورد توجھ قر. ( ق.ه 1006تاریخ تا سال 

بود كھ ) شاھزاده عثماني ( و با یزید ) پادشاه ھند ( از وقایع عمده دوران شاه تھماسب پناھندگي ھمایون . بود 
ھمایون پادشاه ھند بھ . ق.ه  950در سال . ھر دو رویداد تاثیر زیادي در رابط ایران و ھند و عثماني داشت 

او و شیرخان افغاني رخ داده بود بر اثر نفاق برادرانش ناگزیر ھند را ترك كرد و با علت اختالفاتي كھ بین 
شاه  تھماسب مقدم مھمان خود را گرامي داشت و فرمان داد او . كسان نزدیك خود بھ شاه تھماسب پناھنده شد 

با نیرویي كھ پادشاه ھمایون بعد از مدتي اقامت در ایران . را با اعزاز و احترام تا پایتخت ھمراھي كنند 
این واقعھ چنان . صفوي در اختیار او گذاشت بھ ھند بازگشت و سلطنت از دست رفتھ خود را بھ دست آورد 

بھ استثناي مواردي چند كھ ( تاثیر خوبي در روابط دوستان ایران وھند باقي گذاشت كھ تا انقراض صفویان 
  . ادامھ یافت ) ار پیش آمد اختالفاتي بین طرفین در مسائل مرزي بھ ویژه قندھ

پیدا ) سلیم ( و برادرش ) سلطان سلیمان ( با یزید بھ علت پاره اي اختالفات كھ با پدرش . ق.ه 967در سال 
ساه . كرده بود با ده ھزار سرباز مسلح از آناتولي وارد ایران شد و از شاه تھماسب تقاضاي پناھندگي كرد 

ر حق مھمان خود بھ عمل آورد و دستور داد او و نزدیكانش را در كاخ تھماسب نھایت اعزاز و احترام را د
سلطان عثمان كھ از آمدن یزید بھ ایران اطالع یافت با ارسال نامھ ھاي مكرر كھ گاه جنبھ . مناسبي جاه دھند 

یز براي وساطتھا و تقاضاھاي شاه ن. تحبیب و گاه تھدید داشت استرداد با یزید را از شاه تھماسب تقاضا كرد 
سرانجام سلطان صفوي براي جلوگیري از تھاجم عثماني و . عفو شاھزاده عثماني بھ ھیچ وجھ موثر واقع نشد

با یزید و فرزندان او را تسلیم ماموران . شعلھ ور شدن جنگھایي كھ بھ موجب صلح آماسیھ متوقف شده بود 
قد گردید و جنگھاي غرب كشور براي صلحي بین طرفین منع. ق.ه 969متعاقب آن در سال . عثماني كرد 

  . طوالني خاموش شد " مدتي نسبتا
ق در قزوین وفات كرد و .ه 984شاه تھماسب در پنجاه و چھارمین سال سلطنت خود در پانزدھم ماه صفر سال 

شاه تھماسب بھ ظاھر مردي دیندار و پایبند تكالیف و . پس از چندي جسد او را در مشھد مقدس دفن كردند 
اگر چھ مذھب شیعھ در زمان پدرش مذھب رسمي كشور شد ولي استقرار و گسترش آن در . ئض دیني بود فرا

در این دوره با آمدن علماي شیعھ از لبنان و عراق و بحرین تشكیالت . دوره ھاي شاه تھماسب انجام گرفت 
ماني بھ شاه تھماسب دوران صلح و آرامش طوالني بین ایران و عث. مذھبي بر مبناي منظمي قرار گرفت 

در واقع ، . فرصت داد تا سازمان اداري و نظامي و اقتصادي دولت صفوي را بر پایھ مستحكمي بنا كند 
  . استقرار حاكمیت این دولت در دوره او انجام پذیرفت 

مایت كھ بھ دستور پدر در قلعھ قھقھھ زنداني بود با ح) اسماعیل میرزا ( بعد از مرگ شاه تھماسب پسر دومش 
وي یك سال و نیم سلطنت كرد اما در ھمین مدت كوتا بھ جنایات . اكثر امیران قزلباش بھ پادشاھي رسید 

برادر ( او اغلب رجال مملكتي را كھ پس از مرگ پدرش از سلطنت حیدر میرزا . دھشت انگیزي دست زد 
راي اینكھ خیال خود را از رقباي حمایت كرده بودند از میان برداشت و بھ این نیز اكتفا نكرد و ب) كھترش 

سلطنت آسوده سازد دستور قتل ھمھ شاھزادگان صفوي را صادر كرد و تنھا كساني كھ در این جریان از چنگ 
و پسران وي حمزه میرزا و عباس میرزا بودند كھ اگر دوران ) محمد میرزا ( او رھایي یافتند برادر بزرگش 

اسماعیل دوم در بحبوحھ قتل شاھزادگان صوفیان . نیز نابود مي كرد  پادشاھي او ادامھ مي یافت ، آنان را
ھمچنین ، در اوایل سلطنت بھ طرفداري از تسنن . قزوین را ھم كھ سر سپردگان پدرش بودند سركوب كرد 

  . علماي طراز اول تشیع را از خود دور ساخت 
ت كھ در دوران فرمانروایي كوتاه او الزم بھ ذكر اس. روي داد . ق.ه 985مرگ او در سیزده رمضان سال 
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بعد از فوت شاه اسماعیل دوم دولتمردان صفوي و امراي قزلباش . حادثھ اي در مرزھاي مملكت اتفاق نیفتاد 
او بھ خدابنده معروف شد . با یكدیگر ھمداستان شدند ) پسر بزرگ شاه تھماسب ( براي سلطنت محمد میرزا 

از آنجا كھ وي با صره اي ضعیف و طبعي مالیم داشت قادر بھ . كرد  پادشاھي. ق.ه 996تا  985از سال 
مھد علیا .قرار گرفت " فخر النساء بیگم مھد علیا " اداره امور نبود و زمان كارھا بیشتر در دست زوجھ اش 

یند زني مقتدربود كھ در برابر امراي قزلباش كھ مي خواستند از ضعف پادشاه استفاده كنند و اعمال قدرت نما
ھمین امر مخالفت تعدادي از سرداران را كھ در پایتخت صفوي مستقر بودند برانگیخت تا . ایستادگي مي كرد 

پس از آن آتش اختالف خانوادگي باال . جایي كھ توطئھ اي بر ضد او ترتیب دادند و وي را بھ قتل رساندند
راي خراسان كھ در راس آنان مرشد ام. گرفت و ھر امیري در گوشھ اي از مملكت بساط خود سري گسترد 

قلي خان استاد جلو و علیقلي خان شاملو بودند عباس میرزا را از سلطنت برداشتند و در ایاالت دیگر نیز كھ 
در این میان دولت عثماني كھ از این . در تیول سركردگان نظامي بود نشاني از اقتدار دولت مركزي نماند 

ت استفاده كرد و مرزھاي صفوي را در غرب و شمال غرب مورد حملھ اختالفات داخلي آگاه بود از فرص
ازبكان نیز . را اشغال كرد ) مھمترین شھر آذربایجان ( قرار داد و اراضي وسیعي را تصرف و شھر تبریز 

حمزه میرزا ولیعھد سلطان محمد . مقارن ھمین احوال شھرھاي خراسان را در معرض تاخت و تاز قرار دادند 
ا در برابر سپاھیان عثماني بھ عملیات متھورانھ اي دست زده بود در شرایطي كھ میتوانست بر كھ بارھ

از آن پس بردامنھ . مشكالت داخلي و خارجي غلبھ كند بھ دست چند تن از امیران مورد اعتماد خویش كشتھ شد
د جلو از این فرصت مرشد قلي خان استا. خودسریھا افزوده شد و خلئي در دستگاه حاكمیت بھ وجود آمد 

و بھ دست گرفتن اختیار عباس میرزا ) علیقلي خان استاد جلو ( استفاده كرد و پس از كنار گذاشتن رقیب خود 
بر " شاه عباس " ناگھان بھ ھمراه شاھزاده بھ قزوین تاخت و پایتخت را متصرف شد و عباس میرزا را بھ نام 

  . پایان یافت " و بھ این ترتیب سلطنت سلطان محمد عمال)  .ق.ه 996ذیقعده سال  14 0اریكھ قدرت نشاند 

او را باید . ولت صفوي گشود فصل تازھاي در تاریخ د. ) ق.ه 996 – 1038( دوران پادشاھي شاه عباس اول 
او كھ از نزدیك و دور جریان حوادث را دنبال مي كرد بھ . پادشاھیزیرك و سیاستمدار و قدرت طلب خواند 

پس قبل از ھر كار بر آن شد تا . فراست دریافتھ بود كھ عامل اصلي آشفتگیھا قدرت طلبي امراي قزلباش است 
ت با كمك مرشد قلي خان كھ در راس امور نظامي و اداري قرار گرفتھ نخس. بھ اعمال این امیران پایان بخشد 

سپس او را نیز بھ قتل رساند و با انتصاب سركردگان و حكام . بود سران گردنكش قزلباش را از میان برداشت 
رار والیتھا و ایالتھا از درجات پایین تر كھ بھ صورت كامل از خود او اطاعت داشتند سلطنت مطلقھ اي را برق

آن گاه . وي براي مقابلھ با ازبكان و عثمانیان و عقب راندن آنان نخست با دولت عثماني مصالحھ كرد. نمود 
نواحي مختلف این ایالت را تصرف آنان خارج . ق.ه 1007را براي جنگ با ازبكان بھ خراسان برد و تا سال 

قوللر و شاھسون را پدید آورد و ھمكاري  سپس در تجدید نظر در سازمان سپاه و انحالل قزلباش سپاه. كرد 
وي از . متخصصاني كھ برادران شرلي از انگلستان بھ ایران آورده بودند ارتش را بھ سالح گرم مجھز كرد

بھ طول انجامید مناطقي از قفقاز و . ق.ه 1034بھ بعد با یك رشتھ عملیات تھاجمي كھ تا سال . ق.ه 1011سال 
ز تصرف عثمانیھا خارج كرد و مرزھاي مملكت را بھ حدود دوران شاه اسماعیل آناتولي و عراق و عرب را ا

ھمچنین با مقابلھ سیاسي و نظامي با پرتغالیان در خلیج فارس قدرت دولت صفوي را بر جزایر و . بازگرداند 
  . بنادر خلیج فارس برقرار نمود 

بھ تقویت بنیھ نظامي و اقتصادي كشور  با استقرار مجدد امنیت و ثبات در داخل كشور و عالقھ شاه عباس
فصل تازه اي در مناسبات ایران با كشورھاي اروپایي گشوده شد و یكي از نتایج آن رشد بازرگاني داخلي و 

تمایل او بھ عمران و آباداني . خارجي بھ ویژه در زمینھ تولید و فروش ابریشم وجلب منافع مالي فراوان بود 
پلھا ، مساجد ، مدارس و نیز تعالي  كاروانسراھا ، راھھا ، یي بناھاي عام المنفعھ ،موجبات رشد معماري و برپا

بخشھاي مختلف ھنري را فراھم نمود كھ شاخصترین پدیده در عصر صفوي و حتي در تاریخ ایران محسوب 
  . مي شود 
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پس از . ( ق.ه 1038جمادي االول سال  24این پادشاه در حالي كھ جانشین الیقي از خود باقي نگذاشتھ بود در 
را از حرمسراي سلطنتي   )سام میرزا ( دولتمردان صفوي ، نواده او . وفات یافت ) چھل دو سال پادشاھي 

  .). ق.ه 1038جمادي الثاني  14( وردند و با نام شاه صفي بھ سلطنت نشاندند بیرون آ
شاه صفي كھ دوران كودكي خود را در حرمسرا و بیگانھ با مسائل سیاسي و نظامي گذرانده بود لیاقت آن را 

فوذ و در اوایل سلطنت تحت ن. نداشت كھ مملكت پھناوري را كھ جدش براي او باقي گذاشتھ بود اداره كند 
و فرزندان او را بھ سبب سوء ظني ) فاتح جزیر ھرمز ( تاثیر بانوان حرم و رجال فرصت طلب امام قلي خان 

را در زمان جنگ با عثماني از میان برداشت   )سپھساالر( ھمچنین زینل خان شاملو . بي مورد بھ قتل رسانید 
ي و بي لیاقتي جانشین شاه عباس پیمان صلحي را عثماني با استفاده از ضعف و ناتوان) مراد چھارم (سلطان . 

كھ بین ایران و عثماني انعقاد یافتھ بود زیرپا گذاشت و بھ منظور باز پس گیري مناطقي كھ در زمان شاه 
. ق.ه 1048تا  1038وي در سھ جنگ كھ بین سالھاي . عباس از دست رفتھ بود بھ مرزھاي ایران حملھ كرد 

مھمترین مركز سوق الجیشي ایران براي حفظ عراق و عرب بود بھ تصرف خود رخ داد شھر بغداد را كھ 
برقرار گردید و بھ موجب آن بغداد و عراق . ) م 1639. / ق.ه 1049( سپس معاھده صلح زھاب . درآورد

عرب بھ صورت رسمي جزء متصرفات عثماني شد و خط مرزي دو مملكت بھ نواحي مندلي و شھر زور و 
  . ردید مریوان منتھي گ

شاه صفي در . ) ق.ه 1049. ( ھمچنین بھ علت بروز آشفتگیھایي در شرق قندھار بھ دست گوركانیان ھند افتاد 
بھ " شاه عباس ثاني " فوت كرد و در ھمین سال فرزندش عباس میرزا ملقب بھ . ق.ه 1052صفر سال  12

بھ علت رعایت قرارداد صلح زھاب ) . ق.ه 1052تا  1076( در زمان سلطنت شاه عباس دوم . سلطنت رسید 
بین دولتین ایران و عثماني جنگي رخ نداد لكن در ناحیھ قندھار كھ مرز ایران و دولت بابري ھند شمرده مي 

  . شد جنگي بین دو دولت ایران و ھند روي داد كھ بھ شكست سپاه ھند و تصرف قندھار منجر گردید 
بین ظھیر الدین بابر و شاه . سیس دولت صفوي ھمواره حسنھ بود روابط ایران و دولت بابري ھند از بدو تا

دوستي و الفتي متقابل برقرار ) بھ علت ھمكاریھایي كھ در جنگ با ازبكان و دیگر مخالفان داشتند ( اسماعیل 
مناسبات اكبر . ھمایون پادشاه مخلوع ھند با كمك شاه تھماسب سلطنت از دست رفتھ خود را باز یافت . بود 

تسامح مذھبي دولت گوركاني ھند ھمراه با رونق بازار . اه با شاه عباس اول با تفاھم و مدارا توام بود ش
" كھ غالبا( تجارت ھندوستان سبب شد تا پیروان مذاھب گوناگون از جملھ ھزاران شیعھ و سني ایراني 

البتھ این امر خود موجب رواج  .بھ ھند كشانده شوند )صاحبان حرفھ و بازرگانان و ارباب فضل و ھنر بودند 
در زمان شاه جھان بھ علت توسعھ طلبي این پادشاه و ضعف . آداب و سنن و فرھنگ ایران در ھند شد 

سرحدداران ایران و اختالل در دولت مركزي شھر قندھار كھ از نظر موقعیت نظامي حائر اھمیت بود بھ 
را بر آن داشت تا براي باز پس گیري این شھر لشكر ھمین مسالھ شاه عباس دوم . تصرف دولت ھند در آمد 

شاه . بار دیگر بھ تصرف ایران درآمد . ق.ه 1059در نتیجھ این لشكر كشي شھر قندھار در سال . كشي كند 
عباس تالش سران شورشي گرجستان را كھ بھ تحریك تھمورث خان و پشتیباني روسیھ انجام گرفتھ بود خنثي 

  . بستگي آن بھ روسیھ گردیدكرد و مانع تجریھ و وا
عمران و آباداني ، اعتالي  دوران رونق اقتصادي ،) ھمانند دوران شاه عباس اول ( دوران شاه عباس ثاني 

  .فرھنگي و دوران ظھور رجال دین و دانش بود 
ھ ب" شاه سلیمان " وفات یافت و پسرش صفي میرزا با نام . ق.ه 1077ربیع االول سال  23این پادشاه در 

  . سلطنت رسید 
پادشاھي ناالیق و بي اراده و آلت دست خواجگان و رجال متنفذ دولتي . ) ق.ه 1077 – 1106( شاه سلیمان 

اگر حادثھ مھمي در مرزھا رخ نداد . نخستین نشانھ ھاي انحطاط و سقوط صفوي از زمان او ظاھر شد . بود 
عصر شاه عباس اول طنین انداز بود و در ثاني در  در درجھ اول بھ سبب آن بود كھ ھنوز آوازه قدرت ایران

این . كشورھاي مجاور ایران دولتھاي نیرومندي مانند گذشتھ وجود نداشت تا تھدیدي جدي بھ شمار روند 
آرامش نسبي در روزگار شاه سلیمان با توسعھ مناسبات خارجي و روابط بازرگاني بھ ویژه در زمینھ ابریشم 

ین زمان كھ باید آن را عصر توسعھ قدرتھاي بزرگ اروپا نامید توجھ این دولتھا بھ در ا. ھمراه بوده است 
از ویژگیھاي . بازرگاني با مشرق زمین افزایش یافت و ایران خود یكي از كانونھاي مھم این بازرگاني بود 
صادي ، بھترین دیگر این دوران ، ورود بازرگانان و سیاحتگران و میسیونرھاي خارجي است كھ با انگیزه اقت
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شاردن ، تاورنیھ ، كمپفر ، سانسون ، كروسینسكي و . توصیفھا را در زمینھ اجتماعي ایران ارائھ داده اند 
  . مبلغان مسیحي را باید از این نمونھ ھا بھ شمار آورد 

د كھ .سلطان حسین بو) قبل از سقوط نھایي آن بھ دست نادر شاه افشار ( آخرین سلطان كشور یكپارچھ صفوي 
عوامل پنھان و آشكاري كھ از قبل زمینھ . سلطنت كرد . ق.ه 1135تا سال  1106بعد از شاه سلیمان از سال 

انحطاط و انقراض دولت صفوي را فراھم ساختھ بود در دوران پادشاھي این شخصیت ضعیف النفس و با 
ان رسیده و فشار زیاد بھ اقلیتھاي افزایش مالیاتھا ، تعدي حكام خود كامھ و تازه بھ دور. حسن نیت رخ نمود

مذھبي نفوذ عناصر غیر مسئول و خواجگان حرم در دستگاه دولتي طرد شخصیتھاي كاردان از دستگاه اداري 
. و نظامي و بي ارادگي شاه در برخورد با حوادث مقدمات فروپاشي نظام دولت صفوي را فراھم ساخت 

كھ از جانب دولت ھند دامن زده مي شد و شورش . ق.ه 1113شورش طایفھ غلزایي ساكن قندھار در سال 
سال  17خود مقدمھ اي بود بر سقوط دولتي كھ شاه و اطرافیان او طي . ق.ه 1118ابدالیان ھرات در سال 

  . نتوانستھ بودند با تدبیر و یا قدرت از آن جلوگیري كنند 

طایفھ مزبور ، . بود كھ شاخھ اي از ایل افشار بھ شمار مي رفت "  قرخلو " نادر قلي فرزند امام قلي از قبیلھ 
مانان بھ منطقھ شمال خراسان كوچ داده شد و در از آغاز سلسلھ صفوي براي جلوگیري از ھجوم ازبكان و ترك

تاریخ تولد نادر را روز  مورخ رسمي دربار نادري ، میرزامھدي خان ،. منطقھ ابیورد و دره گز استقرار یافت 
شنبھ بیست و ھشت محرم سال ھزار صد ھجري قمري ذكر كرده و با توصیف مختصري از حیات عشایري ، 

آنچھ مسلم است نادر تا طغیان افاغنھ . آسیایي را در پرده نگاه داشتھ است  اصل و نسب آخرین فاتح بزرگ
غلزایي قندھار و برافتادن حكومت دویست و پنجاه سالھ صفویان ، در گمنامي بھ سر مي برده و زندگاني بي 

  . پیرایھ چوپاني او ، تنھا با ھنر نماییھا و قھرمانیھاي ساده اي ھمراه بوده است 

بھانھ خوبي بھ دست سركشان داخلي و مدعیان خارجي ایران داد تا ھر یك . ق.ه 1135سقوط اصفھان در سال 
نادر نیز در راس گروھي كھ براي . رج و مرج طوالني مبتال كنند از گوشھ اي سر برآوردند و كشور را بھ ھ

حمایت از حیات و ھستي اھل ابیورد فراھم ساختھ بود ابتدا در خدمت خان ھمین منطقھ قرار گرفت و پس از 
ق كھ شاھزاده .ه 1139آن گاه در سال . ازدواج پیاپي با دو دختر او ، وارث حكومت محلي كوچك وي شد 
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در جستجوي یاران و ھمراھان فداكاري بود بھ او پیوست و عزم نجات ) تھماسب میرزا ( وي سرگردان صف
  . ایران كرد 

سردار افشار در خالل چھار جنگ پیاپي كھ با شورشیان افغان داشت توانست سردستھ آنان ، یعني اشرف و 
رچھ خورت اصفھان و مو) نزدیك تھران ( ھمراھانش را در مناطق مھماندوست دامغان ، سردره خوار 

پس از آن در طول چندین . راه را براي استقرار مجدد حكومت صفوي ھموار كند . زرقان فارس در ھم بكوبد 
ھمھ جا نادر پیروز ) بھ غیر از یك مورد ( نبرد بزرگ و كوچك با تركان عثماني كھ بیست سال طول كشید 

اك ایران تا منتھي الیھ دریاي سیاه و ارمنستان و وي نیروھاي عثماني را شكست داد و آنان را از خ. بود
نیروھاي روسي نیز كھ وصیت پتر كبیر از اختالفات دروني ایران استفاده كرده بودند . گرجستان بیرون راند 

) از دربند و باكو تا مازندران ( با سیاست و تدبیر عاقالنھ وي تمامي خطھ شمال و باریكھ ساحلي خزر را 
از . ) ق.ه 1125 – 1145( نادر با بھره گیریھاي بھ موقع از ضعفھایي كھ شاه تھماسب دوم . تخلیھ كردند 

پس از آن با خلع فرزند خردسال شاه تھماسب دوم یعني عباس سوم . خود نشان داد وي را از سلطنت خلع كرد
و روحانیان  با راي و اراده بزرگان ، سرداران ، ریش سفیدان. ق.ه 1148از سلطنت خود در شوال سال 

اقدامات بعدي او ، سركوبي سركشان داخلي . عالیمرتبھ اي كھ در دشت مغان گرد آورده بود ، سلطنت نشست 
از آنجا كھ دولت گوركاني ھند جمعي از فراریان افغان را پناه . در قندھار و ایجاد نظم در سراسر كشور بود 

نبرد قطعي میان فریقین . ناچار شد كھ عازم شبھ قاره شود  داده بود و بھ توقعات نادر نیز وقعي نمي نھاد، نادر
روي داد كھ بھ شكست محمد شاه . ) ه 1739فوریھ  24. ( ق.ه 1151ذیعقده سال  15، در منطقھ كرنال در 

نادر بھ ھمراه سپاھیان خود وارد دھلي شد پس از ضرب سكھ و اعالم انقیاد حریف ، . گوركاني انجامید 
پادشاه گوركاني نیز در مقابل آن ، مناطق غربي آب اتك و . نت را بھ محمد شاه واگذاشت دگرباره تخت سلط

شھرت دارد كھ نادر در حین عزیمت بھ ھند حاكمي براي كشمیر معین . رودخانھ سند را بھ ایران تسلیم كرد 
  . كرد، ولي دالیل دیگري درباره تثبیت حاكمیت او بر آن منطقھ در دست نیست 

نافرماني آغاز نمود كھ نادر ناگزیر سالي را ) فرمانرواي سند  (ت نادر بھ ایران خدایارخان عباسي در بازگش
واقعھ . براي مطیع ساختن مجدد وي و افاغنھ متمرد منطقھ صرف كرد و تمشیت كامل بھ امور آن نواحي داد 

  )جیحون ( طق جنوبي آمودریا لشكر كشي شاه ایران بھ ماوراءالنھر و تصرف منا. ق.ه 1153مھم پایاني سال 
بھ شكست قطعي معترف شد و از سوي نادرشاه حكومت سمر قند و ) از احفاد چنگیز ( ابوالفیض خان . بود 

از ) والي خوارزم ( اما ، ایلبارس خان . بخارا و آن سوي رودخانھ تا صفحات سغد و فرغانھ را بھ دست آورد 
  . وي نھاد در جنگ در آمد و المحالھ جان بر سر دع

بدین سان ، خوارزم جایگاه تاریخي خود را بازیافت و صفحات مابین دریاچھ ھاي آرال و مازندران تا حوالي 
  . فرمان پذیر شدند  دشت قبچاق قدیم ، كھ با قزاقستان كنوني مطابقت دارد ،

شد ، بھ فرزند ارشد نادر بر اثر اشتباھي كھ در تشخیص و داوري در مورد سوء قصد كنندگان بھ خود مرتكب 
این فاجعھ موجب شد كھ . ).  ق.ه 1154( خشم گرفت و چشمھاي او را كور كرد ) رضا قلي میرزا ( خود 

اغتشاشات داخلي لزگیھا در داغستان و . اعتدال رواني وي مغشوش شود و وخامت احوالش فزوني یابد 
عثمانیھا براي رد شرایط پیشنھادي وي نشان قیامھاي محلي فارس و گرگان و دیگر نقاط ھمراه با لجاجتي كھ 

مي دادند و از پذیرش مذھب شیعھ جعفري بھ عنوان ركن پنجم اسالم سرباز مي زدند ، موجب گردید كھ نادر 
از لشكركشي بھ روسیھ و استانبول و مناطق ماوراءالنھر منصرف گردد و درگیر گرفتاریھاي نفس گیر و 

  .ایذایي داخلي شود 
. كت وي بھ دست جمعي از سرداران مقربي انجام گرفت كھ ھمگي بر جان خویش بیمناك بودند سرانجام ھال

در قوچان ترتیب دادند ، او را از  1160بھ ھمین سبب با توطئھ ھولناكي كھ در یازدھم ماه جمادي الثاني سال 
  . پاي در آوردند 

وده طبیعي فالت ایران رسانید و با تدارك نادر از فرمانروایاني بود كھ براي آخرین بار ایران را بھ محد
  . كشتیھاي عظیم جنگي ، كوشید تا استیالي حقوق تاریخي كشور را بر آبھاي شمال و جنوب تثبیت كند 

  جانشینان نادر شاه افشار 

با افول دولت نادري ، سرزمین پھناور فالت ایران كع پس از مدتھا بھ زیر یك درفش در آمده و رنگ یگانگي 
ھمچنین ، سرداران متعددي كھ از بركت ھمت و حمیت شاه افشار اعتبار و اھمیت . پذیرفتھ بود ، از ھم پاشید 
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از میان عناصر قدرتمندي كھ یك چند بر . صالي كشورگیري سردادند) بزرگ  بھ پیروي آن( یافتھ بودند 
  : بخشھاي مختلف ایران حكومت كردند ، مي توان از مدعیان زیر نام برد 

كھ جنگھاي . ق.ه 1163از سوابق زندگي خان زند تا سال . ) : ق.ه 1163 – 1193( كریم خان زند           -
ي كفایتي آنان را براي مملكتداري آشكار ساخت و بھ تبع آن عرصھ را براي خانگي بازماندگان نادر شاه ب

بھ دنبال اغتشاشات گسترده و عمومي این ایام . ظھور قدرتھاي جدید مستعد گردانید ، خبري در دست نیست 
نان خود خان زند بھ ھمراه علي مردان خان و ابوالفتح خان بختیاري اتحاد مثلثي تشكیل داد و چون ھیچ یك از آ

سرانجام كریم خان توانست پس از . را از دیگري كمتر نمي شمرد ، ناچار بھ نزاعھاي داخلي روي آوردند 
شانزده سال مبارزه دائمي بر تمامي حریفان خود از جملھ محمد حسن خان قاجار و آزاد خان افغان غلبھ كند و 

برادر وي ، صادق خان ، نیز موفق . گیرد صفحات مركزي و شمالي و غربي و جنوبي ایران را در اختیار ب
بصره را از حكومت عثماني منتزع نماید و بھ این ترتیب ، نفاذ اوامر دولت ایران را . ق.ه 1189شد در سال 

بعد از در گذشت خان زند دگرباره . بر سراسر اروند رود و بحرین و جزایر جنوبي خلیج فارس مسلم گرداند 
زمینھ تقویت و كسب اقتدار آقا محمد خان و  فتادند و با جنگ و نزاعھاي مستمر ،جانشیانان او بھ جان ھم ا

  . سلسلھ قاجار را فراھم آوردند 

زمام قدرت را در دست ) علیقلي خان عادلشاه ( بھ دنبال قتل نادر ، نخست برادر زاده او : شاھرخ افشار          -
شاھرخ ، . كور و زنداني گشت  مغلوب ،  )راھیم خان اب( گرفت و بھ فاصلھ یك سال ، بھ دست برادر خود 

سرانجام بر بني اعمام پیروز شد و چون بھ دلیل بر نابینا شدن توانایي ) نواده نادر ( فرزند رضاقلي میرزا 
اداره امور كشور را نداشت ، الجرم بھ ھمان فرمانروایي بر مشھد و نیشابور و گاه ھرات و بخشي از 

حكومت او با توجھ بھ احترامي كھ خان زند براي ولي نعمت خود ، یعني . ي بسنده كرد صفحات خراسان شمال
كھ آقا محمد خان سراسر ایران را بھ تصرف خود . ) ق.ه 1210( نادرشاه ، داشت ، بالمعارض بود و تا سال 

  . در آورد ادامھ یافت 

دیق وي در اواخر كار بود، در اندك مدتي این مرد كھ از سرداران نادر و از ھمراھان ص: احمد خان ابدالي -
توانست بر قندھار و كابل استیال یابد و با حمالت پیاپي بر مناطق سند و پنجاب و كشمیر بر وسعت قلمرو خود 

تعرضاتي كھ وي بھ مشھد مقدس كرد ، بي نتیجھ ماند و چون كریم خان زند بھ احترام احفاد نادر . بیفزاید 
  . ، بخشھایي از سیستان و بلوچستان ھم در ربقھ اطاعت او باقي ماند  متوجھ صفحات شرقي نبود

اوضاع بخشھایي شمال ایران كھ مناطق شروان و اران و ارمنستان و گرجستان را در بر مي گرفت تا اندازه  -
وي اما در مجموع حكایت از آن دارد كھ بھ تبع سوابق سر بر خط فرمان خان زند و جانشینان . اي مبھم است 

كھ از سرداران مورد اعتماد نادر شاه بود ، بھ تحكیم ) والي گرجستان ( در این میان ، ھراكلیوس . داشتھ اند 
لیكن ، معلوم است كھ تا پایان كار سلسلھ زندیھ و آغاز سلطنت . پایھ ھاي قدرت داخلي خود اھتمام ورزید 

 – 1813. / ق.ه 1218 – 1228( ول كشید دودمان قاجار و حتي دوره اول جنگھایي كھ بھ مدت ده سال ط
  .                    و بھ سلطھ طوالني روسھا منجر شد ، كماكان حاكمیت تاریخي ایران را پذیرفتھ بوده است   . )م 1803

در تحت حكمراني خانھاي ) بخارا ، سمرقند و خیوه یا خوارزم ( بخشھاي شمالي خراسان و ماوراءالنھر  -
اني بودند كھ خود را از دودمان چنگیزي مي شمردند و روابطي مبتني بر خود مختاري داخلي ازبك و تركمان

  . و در عین حال ، تمكین بھ قدرت فائقھ مركزي ایران را ضروري مي دیدند 
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اقبال جھانگشایي او ، بیش از ھر چیز مدیون . كریم خان زند ، پایھ گذار سلسلھ زندیھ محسوب مي شود 
اغتشاشاتي بود كھ پس از قتل نادر در ایران سربرآورد و از سابقھ دراز ھفتاد یا ھشتاد سالھ اي برخوردار 

بعد از در گذشت نادر شھرتي نداشت و در میان قبیلھ خود ، كھ بھ دستور نادر در سال وي قریب سھ سال . بود
  . بھ خراسان كوچانیده شده بودند ، از حیثیت متعارفي برخوردار بود. ق.ه 1144

موجب شد كھ كریم   بي كفایتیھاي آشكار بازماندگان نادر و نزاعھاي برادر كشانھ اي كھ میان آنان رخ داد ،
در كنار دو تن دیگر از بزرگان ، بھ نامھاي علي مردان خان و ابوالفتح خان بختیاري براي ) پھلوان (  توشمال

او پس از نشان دادن لیاقتھاي مكرر ، از سوي قبیلھ . آرامش مناطق غربي و مركزي كشور بھ میدان آید 
تدبیر و حسن عمل و صداقت  بدین گونھ وي توانست در پرتو. ) ق.ه 1162. ( خویش لقب خاني دریافت كرد 

بي ریاي خویش ، بر حریفان مزبور و نیز آزادخان افغان كع در آذربایجان تركتازي مي كرد و محمد حسن 
بھ صورت مستقل بر ایران فرمان . ق.ه 1179كریم خان از سال . خان كھ در استرآباد بھ سر مي برد غلبھ كند 

خوب و مبین نوعي احترام بھ  نیز بر خراسان فرمان مي راند ،) ه نواده نادر شا( روابط او با شاھرخ . راند 
  . اوالد ولي نعمت پیشین خود بود 

لسكر كشي بھ بصره بود كھ بھ سرداري برادرش ، صادق خان در  حادثھ مھم سالھاي پایاني عمر كریم خان ،
  . انجام پذیرفت كھ متاسفانھ با مرگ شاه بھ انتھا رسید . ق.ه 1189سال 

دوران چھارده سالھ اخیر زندگاني وي را ، باید نعمتي براي مردم ایران شمرد ، چرا كھ توانست امنیت را در 
فارس برقرار كند و پس از قریب پنجاه سال ناآرامي و جنگھاي مستمر ،  تمامي صفحات داخلي كشور و خلیج

  . طعم شیرین آسایش را بھ ھموطنان خود بچشاند 

بیشتر بزرگان زند ) برادر ناتني كریم خان ( زكي خان . ق.ه 1193با مرگ كریم خان در سیزدھم صفر سال 
فرزندان كریم خان ( بوالفتح خان و محمد علي خان و زبدگان دربار را كشت یا كور كرد و بھ بھانھ پادشاھي ا

پس از چندي ، صادق خان بر او شورید و از آنجا كھ نیز تدبیر درستي . اختیار امور را در دست گرفت ) 
. ق.ه 1199وي پس از سھ سال حكومت ، در سال . نداشت بھ دستور علي مردان خان كور و بر كنار گردید 

 1203فرمانروایي را بھ دست گرفت و در سال ) پسر صادق خان ( ر خان زند جعف  پس از او ،. در گذشت
لطفعلي خان بود كھ  آخرین بازمانده این دودمان ،. بھ دست چندتن از خانھاي زنداني در شیراز كشتھ شد . ق.ه

م نیاورد با وجود دالوري و رشادت بسیار ، در برابر حریف كھنھ كار پرتدبیري چون آقا محمد خان قاجار دوا
كشتھ شد و بدین ترتیب سلسلھ دیگري در ایران قدرت . ق.ه 1209و پس از دستگیر شدن ، در ارگ بم بھ سال 

  . را در دست گرفت 
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عصر كشمكشھاي داخلي بود و . ) ق.ه 1160 – 1209( پنجاه سالھ زندیھ " بھ طور كلي ، دوران تقریبا
سرحدات كشور نیز از ھر جھت در اختیار . ایران تجاوز كنند مدعیان خارجي را یارا و اندیشھ آن نبود كھ بھ 

در صفحات جدا شد از ھند بھ ( ھمچنین ، با تحكیم اقتدار احمد خان ابدالي . دودمانھاي ایراني قرار داشت 
  . مي توان گفت كھ نفوذ عنصر ایراني در شبھ قاره ھند كماكان برقرار بود ) وسیلھ نادر شاه 

  قلمرو حكومتي قاجاریھ در ایران زمین 

مي و چند پاره شدن با شركت در اتحادیھ قزلباش و دستیابي بھ برخي مقامات سیاسي و نظا) یا قاجار( اویماق 
  . در عھد شاه عباس اول ، با یورش افغانھا در راستاي سلطنت خواھي قرار گرفت 

بھ سركردگي آقا محمد خان و با از میان ) پس از مرگ كریم خان ( نظم طایفھ قوانلو با شكل دادن سپاھي م
ھنجارھاي حكومت ملوك . را بنا نھاد و تھران را بھ پایتختي برگزید " قاجاریھ " برداشتن رقیبان سلطنت 

وسیھ اما ایران در پھنھ سیاست جھاني با نفوذ و سلطھ طلبي ر. الطوایفي در ایران در این روزگار پایان گرفت 
گردید كھ طي یك صد سال ، اوضاع جامعھ را در تمامي زمینھ ھا دگرگون . تزاري و بریتانیاي كبیر رو بھ رو

كشتھ شدن آقا محمد خان آشفتگیھایي را در داخل ، . كرد و كاستیھایي را در نھاد حكومت و قدرت بھ بار آورد 
 12حاصل آن ، انعقاد عھد نامھ . ي داشت و سلطنت فتحعلي شاه مسلط شدن بیگانگان را از خارج ، در پ

ایران با دولت استعمارگر انگلیس و پیشروي امپراتوري . ) م 1814نوامبر  25. ( ق.ه 1229ذیحجھ سال 
وجود دو رقیب خطرناك . تزاري روس در قفقاز بھ قصد تسلط بر تمامي ایران زمین تا آبھاي خلیج فارس بود 

ناپلئون را با سیاست آسیایي او پیوند زد و ایران كم توان را با دو عھد  در شمال و جنوب ، سیاست اروپایي
در زمان دشمني ناپلئون با الكساندر . م 1807. / ق.ه Finkenstein   "1222" فین كن اشتاین ( نامھ دیگر 

كھ با در مسیري قرار داد ) پس از آشتي فرانسھ و روسیھ . م 1807. / ق.ه Tilsit  "1222" سوم ، تیلسیت 
 1813اكتبر  12. / ق.ه 1228شوال  29در ( دو قرارداد شوم گلستان  برپایي دو جنگ خانمانسوز و نابرابر ،

ھمچنین ، بخش . بھ ایران تحمیل شد . ) م 1828فوریھ  22. / ق.ه 1243پنجم شعبان ( و تركمانچاي . ) م
با جلوس محمد شاه نوه . ایران زمین جدا شدعمده اي از سرزمینھاي ایراني در ناحیھ قفقاز از پیكره حكومتي 
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، با محاصر ھرات  )بھ یاري روسھا بر پایھ معاھد تركمانچاي و ھمراھي انگلیسیھا ( فتحعلي شاه بھ سلطنت 
و سفیر . ) . م 1838. / ق.ه 1253( توسط محمد شاه ، دست اندازي استعماري بریتانیا بھ ایران شدت یافت 

ي آن كشور در كابل در یك ھماھنگي با قواي مسلحي از افغانھا ، رویاروي قواي انگلیس و ھمراھان و ایاد
ایران قرار گرفتند و ضمن خصومت آمیز شمردن اقدام ایران ، مانع از تصرف ھرات شدند و با ارسال كشتي 

دن با مرگ محمد شاه و بھ سلطنت رسی. جنگي بھ خلیج فارس ، محمد شاه را وادار بھ ترك محاصره كردند 
ناصر الدین شاه بھ ابتكار میرزا تقي خان امیر كبیر ، ایران ھمچنان با معضالت متعددي ، مانند جنگ آق 

، . ) م 1857. / ق.ه 1273( تسخیر ھرات  ،. ) ق.ه 1256( ، تصرف آشوراده . ) ق.ه 1271( دربند سرخس 
( صرف خارك یا جنگ بوشھر ، ت) محمره سابق ( حمالتي چند از جانب عثمانیان و قصد تصرف خرمشھر 

، معاھد پاریس و دست اندازیھاي دیگر ، مواجھ بود كھ در پي آن بخش شرقي ایران ھم از دست . )ق.ه 1273
در عصر سلطنت مظفرالدین شاه ، پسر ناصر الدین شاه ، انقالب مشروطیت با ھدف استقالل و آزادي . رفت 

اما سلطھ گریھاي دول اروپایي و . بود ، تحقق یافت و عدالت كھ تجلي آرمانھاي معنوي و مادي مردم 
. ناھماھنگیھاي داخلي و فساد حكومت زیر نظر قدرتھاي مجریھ وابستھ ، آن را از مسیر خود منحرف ساخت 

  . بھ ایران فزوني یافت ) بھ ویژه انگلستان ( با پیدا شدن نفت در این ایام ، توجھ استعمارگران 

با روي كار آمدن محمد علي شاه ،پسر مظفر الدین شاه ، و خلع او بھ علت استبداد راي و مخالفت با 
در پي زمامداري دو نایب السلطنھ و مھمتر )  احمد شاه( آزادیخواھان و ھمچنین ، بھ سلطنت رسیدن پسر وي 

از ھمھ ، مطرح شدن آلمان بھ عنوان نیرویي كارا در آسیاي غربي ، تمامي این تحوالت تغییر عمده اي در 
ھمچنین ، در سالھاي پایاني سلطنت قاجار، قدرتھاي سلطھ گر خارجي در . روند سیاسي ایران پدید نیاورد 

را قبل و . ) م 1919و قرارداد. م 1907تحمیل معاھده ( ن ایجابي ، دو واقعھ شوم نظام موازنھ مثبت یا تواز
بعد از انقالب اكتبر در روسیھ ، براي ایران تدارك دیده بودند كھ با بیداري مردم این سرزمین و پاره اي از 

گلیس و بلشویكھاي ولي ، با نزدیكي قدرت استعماري ان. رجال سیاسي ، مذھبي و ملي ، بھ مرحلھ عمل نرسید 
روس و تثبیت سیاست استعماري جدید در آسیاي غربي و مركزي ، نخستین پدیده حكومتي در تاریخ ایران در 

این شكل گرفتن با انقراض سلسلھ . نظام وابستگي با ھمسازیھاي كانونھاي قدرت برون مرزي ، شكل گرفت 
رضا خان میر پنج سواد كوھي ، ایران را در و واگذاري سلطنت بھ  . ) م 1925. / ش.ه 1304( قاجاریھ 

بھ ظاھر ( سرانجام بسیاري از نھادھاي جامعھ را  كھ این امر ،. عرصھ نویني از حكومت و دیپلماسي قرارداد 
  . دگرگون ساخت ) 

  مرزھا و دگرگونیھاي آن 
آشوبھا و تحمیل  بھ دنبال جنگھا و( در این دوره كم نظیر تاریخي ، مرزھاي ایران در چھار سوي كشور 

  . تغییرات بسیار یافت ) قراردادھا 

    

  در شمال  .  1

كھ كمابیش در زمان بنیانگذار سلسلھ قاجار در ھمان موقعیت ) قفقاز ( نخست در غرب دریاي مازندران 
عصر صفوي و نادري باقي بود ، پس از فراھم آمدن قدرت نظامي براي كشور روسیھ و وابستھ شدن بسیاري 

بھ تزارھا و از ) گرجب و ارمني ( ھزادگان و امیران و خوانین و مالكھاي مسلمان و مسیحي منطقھ از شا
. میان برداشتن آقا محمد خان ، جنگھاي سھمگیني كھ با سیاست تجاوزگرانھ بریتانیا بي ارتیاط نبود ، پدید آمد 

بي اعتبار و از لحاظ تاریخي و  سرانجام ، مرزھاي براي ایران در منطقھ یاد شده باقي ماند كھ ھمواره
 – 1228( جنگھاي روس با ایران در ھفتمین سال سلطنت فتحعلي شاه . فرھنگي ، غیر قابل پذیرش بوده است 

( آغاز شد و برپایھ معاھده اي در یازده فصل و یك مقدمھ كھ در گلستان . ) م 1804 – 1813. / ق.ه 1218
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( ، داغستان ) مركز تفلیس ( لستان انعقاد یافت ، بخشھاي گرجستان با حضور سفیر انگ) روستایي در قراباغ 
شماخي ، شكي ، گنجھ ، منطقھ قراباغ و جاھایي از ( و والیتھاي دیگر ) مركز باكو ( ، شروان ) مركز دربند 

واه بھ در جنگھاي دوم كھ بھ دنبال اعتراض مردم و روحانیان استقالل خ. از ایران جدا افتادند ) مغان و طالش 
با شكست دوباره ایران و تحمیل معاھده دیگري . ) م 1826 – 1828. / ق.ه 1241 – 1243( وقوع پیوست 

والیتھاي  در شانزده فصل و یك قرارداد الحاقي در سھ فصل در تركمانچاي ، فزون بر مناطق پیشگفتھ ،
خسارت جنگي و ) پنج میلیون تومان ( ھمچنین ، ده كرور . ایروان و نخجوان نیز از قلمرو قاجاریھ جدا افتاد 

امتیازات سیاسي و اقتصادي دیگر كھ ریشھ در شیوه ھاي نابخردانھ حكومتي و فساد اخالق پاره اي از 
و ) حق قضاوت كنسولي ( از آن میان، روایي نوعي ، كاپیتوالسیون . قاجاریان داشت، بر ایران تحمیل شد 

داخلي ایران بھ بھانھ دفاع از سلطنت اخالف عباس میرزا بود كھ تا باز گذاشتن دست دخالت تزارھا در امور 
اما ، از لحاظ مرزي بر پایھ . پایان عمر سلسلھ حاكم بر ایران و پیروزي انقالب بلشویكي در روسیھ باقي ماند 

) ك نزدیك قلھ آغري كوچ( فصل چھارم عھد نامھ ، یعني از نقطھ تالقي كشورھاي ایران و عثماني با قفقاز 
آغاز مي شد و پس از عبور از سرچشمھ رود قراسوي سفلي ، تا محل التقاي آن با رود ارس ادامھ مي یافت و 

ھمچنین از سرچشمھ رود آدینھ بازار تا قلھ تپھ . رود یاد شده بھ گونھ مرز ، تا قلعھ عباس آباد پیش مي رفت 
رچشمھ شمال رودخانھ آستارا ادامھ داشتھ و ھاي جگیر ، تیره ھاي كوه بھ صورت مرز تعیین گردیده و تا س

روسھا فقط بھ برپایي جنگ علیھ . حدود دولتین بھ شمار رفتھ است  از آنجا تا مصب آن در دریاچھ خزر ،
ایران و تحمیل دو قرارداد شوم و ظالمانھ اكتفا نكردند ، بلكھ بھ دفعات در تحدید مرزھاي جدید زیاده طلبي نیز 

مرتبھ نیز ، در این امر اختالفاتي را موجب شدند كھ از میان ، مي توان بھ این موارد  نشان دادند و چندین
  : اشاره كرد 

در ارتباط با مرزبندیھاي جدید و تغییر اساسي ، كوشش در تحمیل . ) م 1829. ( ق.ه 1245پروتكل سال 
قاي قراسو و ارس بھ نفع ، تغییر مجدد در رساندن مرز بھ محل الت. ) م 1896. ( ق.ه 1314پروتكل سال 

بر . ) م 1925.( ش.ه 1304كشور تركیھ و باالخره ، بي نتیجھ گذاردن كوششھاي كمیسیون مغان در سال 
  . روي ھم ، مرزھاي دقیق و مشخص تا پایان عصر قاجاریھ مشھود نگردید 

در سال ) خراسان  والي( با اینكھ حسام السلطنھ . محمد امین خان در منطقھ خوارزم قدرت بسیاري داشت 
مرو تعیین كرده بود ، اما ، محمد امین خان " بیگلربیگي " عباسقلي خان دره گزي را بھ سمت . ق.ه 1269

نیز ھمچون برخي از خوانین گذشتھ ، بھ خراسان حملھ كرد و در سرخس بھ دست فریدون میرزا فرمانفرما 
، خان سوار خان ھزاره اي از طرف والي  كھ سر او بھ تھران گسیل شد. ق.ه 1271در سال . كشتھ شد 

لكن ، تركمنھا بار دیگر مجھزتر بھ میدان آمدند و با برخورداري از . خراسان بھ حكومت مرو انتخاب گردید 
و قوام الدولھ ، قشون ایران را شكست دادند و گروه كثیري را ) والي خراسان ( اختالفات میان حشمت الدولھ 

بھ جایي ) میرزا حسین خان سپھساالر ( در این مورد، كوششھاي سیاسي ایران .  بھ اسارت خود در آوردند
خیوه . ) م 1873. ( ق.ه 1290نرسید و روسھا كھ تسخیر آسیاي مركزي را ھدف قرار داده بودند ، در سال 

 . (ق.ه 1295ھمچنین با سركوبي تركمنھاي یموت در سال . تسخیر كردند )  Kaufman( را توسط كافمان 
. ) م 1880. ( ق.ه 1297و جنگ دیگر با ھمان قوم در سال )  Lazarov( توسط سرتیب الزارف . ) م 1878

با گسیل قشون روس توسط راه ( و سرانجام ، با قتل عام اقوام تركمن )  Skobelev( توسط ژنرال اسكوبلف 
ز پیش آمد ، یعني قرارداد در سرتاسر شمال شرقي ایران ھم ھمان وضع مشابھ با قفقا) آھن بھ گوگ تپھ 

بر دولت ناتوان ایران . ) م 1881دسامبر  9. ( ق.ه 1299محرم سال  29دیگري بھ سان تركمانچاي ، در 
( و ایوان زینوویف ) وزیر امور خارجھ ایران ( این قرارداد را میرزا سعید خان موتمن الملك . تحمیل گردید 

Ivan Zinoviev  (ص روسیھ امضاء كردند كھ بر پایھ فصل اول آن ، مرزھاي وزیر مختار و ایلچي مخصو
كوھھاي سنگوداغ و سگوم داغ و رود  تحمیلي از خلیج حسینقلي خان با تعیین رود اترك تا چات و در آنجا ،

رود سمبار تا مسجد داریانھ ، و با گذر از چند تنگھ و دره و  و پس از گذر از چند دره و كوه محلي ، چندر ،
خیرآباد و گوگ قیتال و دربند و نزدیكیھاي فیروزه ادامھ یافتھ و با گذر از قریھ كلتھ چنار و محل روستاھاي 

اتصال زیركوه و قزل داغ و دره رود باباگاورس و لطف آباد ، اندك اندك بھ سمت جنوب شرقي میل كرده و 
گردید كھ طفین معاھدتین  بر پایھ فصل دوم ، مقرر. بھ جایي رسیده كھ امروز نام سرخس ایران را دارد 

بھ ھمین منظور ، در ششم جمادي االول سال . مامور نمایند " نصب عالمات " كمیسرھایي را براي ترسیم و 
سلیمان خان صاحب اختیار از طرف دولت ایران و غرالین شباب پلكونیك . ) م 1886فوریھ . ( ش.ه 1304

یھ در بخشي از مرزھا و بھ دنبال پروتلكي دیگر ، از طرف روس)  Taravayev( نقوال قورمین تاراوایف 
بھ عنوان سر ( و یك تن از كاردانان روسیھ ) مھندس سر كمیسر ایران ( میرزا علي اشرف خان سرتیب 

فراھم  84000/1در بخش دیگر آن ، خطوط الزم را ترسیم كنند و حتي ، نقشھ اي بھ مقیاس ) كمیسر آن دولت 
سرانجام قرارداد جدیدي بھ . ي در مورد فیروزه و حصار ادعاي بیشتري نشان داد لكن ، دولت تزار. آوردند 

وزیر مختار ) (  Potzev( وپوتزف ) صدر اعظم ایران ( امضاي میرزا علي اصغرخان امین السلطان 
، منعقد شد كھ بر اساس فصول سھ گانھ اول . ) م 1893مھ  27. ( ق.ه 1310ذیقعده سال  23در ) روسیھ 
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، از طرف خود و از طرف وارث خود منطقھ ) ناصرالدین شاه ( اعلیحضرت شاھنشاه ایران " داد ، قرار
و در منطقھ حصار نیز ، " . بھ اعلیحضرت امپراتور كل ممالك روسیھ واگذار كرده " فیروزه را كال

اد تركمانچاي ، در عوض براي رفع پاره اي معضالت در قرارد. دگرگونیھایي را بھ سود روسیھ پدید آوردند 
قطعھ زمیني كھ در ساحل راست رودخانھ ارس و محاذي قلعھ قدیم عباس آباد واقع است ، بھ ایران باز گردانده 
  . شد 

آن استحكام بیشتري یافت و برپایھ ) آبیاري ( بدین ترتیب ، موقعیت سوق الجیشي روسیھ و اقتصاد مرزي 
ادن ماموریت بھ كمیسرھاي دو طرف ، مرزھاي جدید از خلیج مقرر شد كھ با د) فصل چھارم ( ھمین قرارداد 

) فصل ششم ( عالمتگذاري شود و ھمچنین ) اول متصرفات افغانستان ( حسینقلي خان تا بستر تجن در ذولفقار 
در ضمن تعھد كردند كھ در نقاط . سكنھ فیروزه و حصار را كھ معاوضھ كردند بھ خاك یكدیگر مھاجرت دھند 

  . قالع و استحكامات بنا نكنند و در فیروزه و حصار ، تركمن ننشانند معاوضھ شده 
ژانویھ  23. ( ق.ه 1311رجب سال  27پروتكل تنظیم شده در ( در پي این قرارداد تحمیلي و پروتكلھایي چند 

در .) م 1894نوامبر  8. ( ق.ه 1312جمادي االول  21، در قریھ حصار ،پروتكل تنظیم شده در .) م 1894
پس از . شق آباد نمایندگان روسیھ با اعمال ھمان روشھاي بھ كار رفتھ در قفقاز ، مانع تحدید مرزھا شدند ع

اسفند ماه سال  7شكل گیري نظام بلشویكي ، با اینكھ عھدنامھ دولتي ایران و اتحاد جمھوریھاي شوروي در 
مشاور الممالك از طرف ایران و  در شھر مسكو بھ امضاي علیقلي خان. ) م 1921فوریھ  26. ( ش.ه 1299

بھ امضاء ) بھ نمایندگي دولت شوروي ) (  Mikhailovich Qarakhan( چیچرین و میخائیلوویچ كاراخان 
رسید و بر پایھ فصل سوم آن ، بھ سیاست غاصبانھ دولت تزاري سابق روسیھ اذعان و مقرر گردید كھ قریھ 

ھمچنین با رضایت بھ اینكھ سرخس كھنھ در تصرف . دد فیروزه و اراضي مجاور آن بھ ایران مسترد گر
شوروي بماند ، اما آن دولت از انتفاع از جزایر آشوراده و جزایر دیگري كھ در سواحل والیت استرآباد واقع 
است صرف نظر نماید ، باز حكومت جدید روسیھ شوروي ھم راه اسالف خود را در پیش گرفت ، بھ گونھ اي 

حتي  ھیئتي در مدت یازده ماه گفتگو ،. ) م 1922. / ش.ه 1301( ني عصر قاجاریھ كھ در روزگار پایا
بھ ھمین دلیل . نتوانستند بھ خواستھاي تعیین شده قراردادھاي تحمیلي روسیھ بر ایران ، جامھ عمل بپوشانند 

  . ند ھمچنان نامشخص باقي ما) غرب و شرق دریاي مازندران ( بخشھایي از مرزھاي شمالي ایران  ،

  در شرق . 2

احمدخان دراني . پس از نادرشاه ، در این منطقھ نیز آشوبھایي پدید آمد .   )ھرات ( نخست در منطقھ خراسان 
از برجستھ ترین صاحبان قدرت در منطقھ ) امیر كابل ( و پس از وي ، زمان شاه ) از سرداران او یكي ( 

گردش روزگار نیز بھ گونھ اي بود كھ رقابتھاي بریتانیا و فرانسھ ، در ارتباط با تسخیر ھند و از . گردیدند 
. طقھ را آشفتھ تر مي ساخت سوي دیگر ، ھماھنگي بریتانیا و روسیھ در تسلط بر آسیاي مركزي ، وضع من

محلي ، مذھبي وگرایشھاي حكومت طلبانھ سران و شاھزادگان ، در مجموعھ دولت  گویشي ، اختالفات قومي  ،
استعماري انگلستان را بر آن مي داشت كھ در بر ھم زدن شرایط آرامش و دوستي وصلح در منطقھ ، مستقیم 

علیھ محمد شاه قاجار ) پسر محمود شاه دراني ( كھ كامران میرزا  و غیر مستقیم ، دخالت داشتھ باشد ، تا آنجا
یعني كلید ھندوستان یا دروازه ھند توسط  بھ منازعھ پرداخت و ھمزمان با محاصره شھر تاریخي ھرات ،

با سیاستي از پیش ) فرمانرواي ھند ) (  Lord Aukland( قشون مركزي ایران و بھ دستور لرد او كالند 
ھمچنین بنادر خلیج فارس مورد تھدید . ، جزیره خارك توسط قشون مجھز انگلیس تصرف گردید تعیین شده 

كشمكشھاي امیران . جدي قرار گرفت ، بھ طوري كھ محمد شاه مجبور شد از محاصره ھرات منصرف شود 
نان برقرار ماند ھمچ) و چند تن دیگر  كامران میرزا و شجاع الملك ، پسر امیر تیمور دراني ،( و سران افغاني 

و . ) م 1841. ( ق.ه 1257سرانجام ، یكي از آنان بھ نام یار محمد خان با كشتن كامران میرزا در سال . 
و برادرش كھ ) امیر قندھار ( از سوي محمد شاه و ایجاد ھماھنگي با كھندل خان " ظھیر الدولھ " گرفتن لقب 

بود ، با ابراز وفاداري بھ حكومت مركزي ایران ، ) ي امیر كابل و از خاندان باركزای( دوست محمد خان 
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. ق.ه 1258تا  1255البتھ، با مخالفت بریتانیا و برپایي جنگ از سال . نوعب آرامش در منطقھ بھ وجود آورد 
 William( سپاھي ھندي ، افغاني و انگلیسي بھ سر كردگي ماگناتن  20000و گسیل . ) م 1842 – 1839( 

Magnaughten Sir (  بھ رغم اینكھ امیر . در یاري رساندن بھ شاه شجاع ، این آرامش در ھم شكستھ شد
بھ قتل . ) م 1841نوامبر  . (ق.ه 1257در شوال ) برادر دوست محمد خان ( دست نشانده توسط اكبر خان 

ان از دولت در نتیجھ ، دوست محمد خ. محمد شاه نیز توانست كمكھاي الزم را بھ جبھھ اصلي برساند  رسید،
. م 1863( ق .ه 1280پس از پایان جنگ ، تا سال . مركزي ایران و حتي حمایت خان خوارزم محروم گردید 

انگلیسیھا با وي علیھ  ایران بھ مماشات پرداختند و براي جدا كردن ھرات از خراسان و دخالت در امور ) 
ظھیر الدولھ   (محمد خان  ،) ظھیر الدولھ اول ( ان ایران ، از او در برابر حاكمان آن منطقھ ، مانند یار محمدخ

 lawrence Sir( ، با سیاستگریھاي سرجان الرنس   )دشمن ظھیر الدولھ دوم ( محمد خان دراني  ،) دوم 
John  ( زماني كھ دوست محمد خان خود را وابستھ بھ دولت ایران معرفي كرد و از . در كابل سودھا بردند

رماي خراسان مدد گرفت ، قشون ایران ھرات را فتح كرد و بھ نام ناصر الدین شاه خطبھ حسام السلطنھ فرمانف
استعمارگران بریتانیایي باز با اعزام نیروي دریایي و برپایي جنگ در تنگستان بوشھر ، . خوانده شد 

نھ تنھا باید سپاھیان  آنان آشكارا اعالم نمودند كھ ایران. اولتیماتوم شدید اللحني بھ دولت ایران ارسال كردند 
ھمچنین ، متعھد . بلكھ خسارات وارده را ھم جبران كند و غرامت نیز بپردازد  خود را از ھرات بیرون آورد ،

  . صرف نظر نماید شود كھ از تمامي دعاوي خود نسبت بھ ھرات و سایر نقاط افغانستان ،
قتل میرزا تقي خان امیركبیر در مقام صدارت  یكي از دست نشاندگان انگلیس كھ پس از( میرزا آقا خان نوري 

در مقام وزیر مختاري بھ پاریس ) سیاستگري از سلك خود ( با اعزام فرخ خان غفاري ) قرار گرفتھ بود 
و امضاي او و   )امپراتور  فرانسھ ( براي انعقاد قرارداد جدایي ھرات از ایران ، بھ وساطت ناپلئون سوم 

  . ضربھ محكمي بر پیكر حكومت مركزي ایران وارد آورد ) لردكوولي ( یس سفیر كبیر انگلیس در پار
در یك مقدمھ و پانزده فصل تنظیم شده كھ فصلھاي پنجم و ششم آن در ارتباط با مرزھاي " پاریس  "معاھده 
در فصل پنجم تعھد شده است كھ عساكر و ماموران . بیش از دیگر فصول زیانمندي نشان داده است  ایران ،

ایران از شھر ھرات و تمام مناطق افغانستان ، در ظرف سھ ماه خارج شوند ، بر پایھ فصل ششم ، ایران از 
ھر نوع سلطنت بھ شھر و خاك ھرات و ممالك افغانستان صرف نظر نماید و اگر اختالفي میان ایران و آن 

  . رجوع نمایند " ت انگلیس اھتمامات دوستانھ دول" كشور پیش آید ، بدون بھ كاربردن قواي جبریھ بھ 
بدین سان ، دولت استعماري بریتانیا با ایجاد حریم امنیتي ، براي حفظ ھندوستان بھ ھدف خود رسید و موجد 

  . پدید آمدن مرزھایي شد كھ از لحاظ جغرافیایي ، اجتماعي و انساني بیانگر ناھماھنگیھاي كامل مي باشد 
بھ دنبال قرارداد تحمیلي یاد شده ، انگلیسیھا توجھ خود را بھ بخشھاي . در منطقھ سیستان و بلوچستان  دوم ،

بھ علت ( این منطقھ نیز بعد از قتل نادر در دوره زندیھ و اوایل قاجاریھ . سیستان و بلوچستان معطوف كردند 
  . در آشفتگي قرار داشت ) عنایت حكومتھاي مركزي بھ دیگر نقاط كشور 

علي خان سیستاني نھرویي و دوست محمد خان بلوچ ، گاه مخل آسایش مردم  خوانین منطقھ ، ھمچون محمد
چون عصر امیر كبیر با نصب شاھزاده تھماسب میرزا (  مي شدند ، اما اگر دولت مركزي ھشیار مي بود ،

ن در غیر ای. ، امنیت نسبي برقرار مي شد ) موید الدولھ بھ حكومت كرمان ، با كمك عبدالھ خان صارم الدولھ 
از آن میان ، با . صورت ، انگلیسیھا مترصد فرصت بودند تا از آشوبھا و فتنھ ھاي محلي بھره برداري نمایند 

. ( ق.ه 1271قیام نصیر خان بلوچ علیھ انگلیستان و سرانجام ، انعقاد قرارداد وي با دولت بریتانیا در سال 
  .  خود و خاندانش ، تحت الحمایھ استعمار در آمدند. ) م 1854

خود ، وضعي پیش آورد كھ نفوذ " مقرري " با قرار دو برابر كردن ) میرخدادادخان ( پس از وي برادرش 
  . انگلستان گسترده تر گردد 

  تحدید مرزھاي شرقي ایران 
جایي كھ ایران و افغانستان و " ( دھانھ ذوالفقار " از شمال تا جنوب در این دوره با نابسامانیھاي فراواني ، از 

كوه ملك سیاه " تا جنوبي ترین نقطھ مرزي مشترك با افغانستان ، . آغاز مي گردد) وروي سابق تالقي دارند ش
این فاصلھ كھ . در آن برخورد مي نمایند ) بلوچستان انگلیس ( است كھ ایران و افغانستان و پاكستان امروز " 

كھ دو قسمت آن ، متعلق بھ دوره  كیلومتر است ، بھ سھ مسافت و سھ حكمیت تقسیم شد 855031حدود 
و با شركت ) كنسول انگلیس در مشھد ) (  Maclean( با حكمیت ماكلین  تعیین حد و مرز ،. قاجاریھ است 

، میرزا محمد علي ) میرزا جھانگیر خان ( و پسرش ) كارگزار خراسان ( میرزا محبعلي خان ناظم الملك 
و حاج مھدیقلي میرزا سھام الملك از   )یم خان كاشف الملك میرزا عبدالرح( خان سرتیپ مھندس و پسرش 

از " از  طرف ایران و ژنرال غوث الدین خان ھمراه چند تن از قضات و خوانین ھرات از جانب افغانستان ،
تحدید حدود . انجام شد . ) م 1891. ( ق.ه 1308تا منتھي الیھ جنوبي كوه یال خر ، در سال " دھانھ ذوالفقار 

. ( ق.ه 1323انگلیسي ، كھ مربوط بھ سال )  Col. Sir Henry Mac Mahon( میت كلنل ماكماھون با حك
از آخرین نقطھ تعیین شده توسط كلنل  و در ارتباط با بخش دوم و مربوط بھ سیستان تاریخي است ،. ) م 1905

 Sir( دریك گلد اسمیت سرفر. كیلومتر خاتمھ مي یابد  282ماكلین شروع مي شود و در مسافتي بھ درازاي 
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Fradric Godlsmith  ) ( ( با كمك ماژورلووت ) نماینده انگلیس و مدیر تلگرافات در ایرانLovett  (
ھزار نفر در ایران  45میل مربع با جمعیتي در حدود  950بخشي در حدود . مقدمات تصمیم را فراھم آوردند 

. د بود ، بھ كشور جدید التاسیس افغانستان داده شد تعلق یافت و بخشي دیگر كھ در ساحل راست رود ھیرمن
بقیھ بخش . پس از پایان سلطنت قاجاریھ در متن پروتكلھا و تعیین قسمتھایي از مرز نیز دگرگونیھایي پدید آمد 

یعني نقط تالقي سھ كشور افغانستان و ایران " ( كوه ملك سیاه  "از  مرزھاي شرقي ایران در دوره قاجاریھ ،
تا خلیج گواتر در دریاي عمان كھ شرقي ترین نقطھ مرزي ایران در جنوب كشور بھ ) تان انگلیس وبلوچس

حتي پس از تشكیل ( شمار مي رود ، تحدید نگردید و با اعمال قدرت سیاسي انگلیس ، در دھھ ھاي بعد نیز 
  . مرزھاي منطقھ بھ طور دقیق نامشخص باقي ماند ) دولت پاكستان
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( و سیاسي ) ایالت و عشایر ( از دیر باز بھ دالیل مذھبي و اجتماعي ) عثماني ، تركیھ و عراق ( ب در غر
در دوره . در این منطقھ كشمكشھایي مرزي پدید آمده است ) معضالت دادوستد ( و اقتصادي ) پناھندگیھا 

نگلیس و رفابتھاي آنھا ، قاجاریھ نیز ، با خواستھاي گوناگون دو قدرت مسلط استعماري ، یعني روس و ا
  . مشكالت گذشتھ مردم وسیعتر گردید 

محمد علي ( پس از آشكار شدن ناتواني ایران در جنگھاي ایران و روس ، با اینكھ عباس میرزا و برادرش 
بسیاري از شھرھاي ارمني نشین . ) م 1806 – 1812. ( ق.ه 1227تا  1221توانستند در جنگھاي ) دولتشاه 

تسخیر كنند و حتي نبرد را بھ محاصره بغداد بكشانند ، سرانجام سیطره جویي روس و انگلیس عثماني را 
  .     ایران را در تنگنا قرار داد

( در ارزنھ الروم . ) م 1822. / ق.ه 1237( نخستین عھد نامھ مرزي ایران و عثماني در عصر فتحعلي شاه 
رسید كھ مرزھاي طرفین از آرارات تا مصب اروند رود  امضا شد و در این راستا ، بھ نظر مي  )ارز روم 

خاصھ در اماكن كردنشین   روشن و تغییر ناپذیر خواھد ماند ، اما اختالفات ریشھ دار گذشتھ در سراسر مرز ،
  . سامان گرایي الزم را بھ وجود نیاورد ) خوزستان ( شمالي و عرب نشین جنوبي 

نیاز بھ آرامش براي قفقاز و خلیج ( یسیھا بھ انگیزه ھاي سیاسي پس از مرگ فتحعلي شاه ، روسھا و انگل
  : كنفرانس دوم ارز روم را بھ شرح زیر پدید آوردند ) فارس 

ھیئت ایراني بھ سركردگي میرزا تقي خان امیر نظام ، ھیئت عثماني بھ سركردگي نوري افندي و پس از وي 
  و ھیئت روسي كلنل دینس )  Col.Williams(  سعداهللا انور افندي ، ھیئت انگلیسي كلنل ویلیامز

 )Col . Dainese  . ( ھمزمان ، انگلیسیھا عده اي زمین شناس و باستان شناس نیز ھمراه خود آورده بودند و
با پدید آمدن انواع مشكالت براي . تا ریخي قرار دادند  –فني  –سراسر مرزھاي ایران را مرد شناسایي علمي 

دوم . ( ق.ه 1263شدن چراغعلي خان زنگنھ ، سرانجام در شانزدھم جمادي الثاني سال  ھیئت ایراني و كشتھ
عھدنامھ اي در یك مقدمھ و نھ ماده انعقاد یافت كھ میرزا تقي خان امیر نظام و انور افندي ، . ) م 1847ژوئن 

ولت عثماني و ارضي بھ د) غربي ( برپایھ بند دوم این قرارداد ، ارضي والیت زھاب . آن را امضا كردند 
بھ دولت ایران تعلق یافت و در والیت سلیمانیھ ایران از ھرگونھ ادعایي صرف ) شرق زھاب ( جبالیھ و دره 

و جزیره الخضر و جانب یسار اروند ) خرمشھر ( دولت عثماني نیز تعھد كرد كھ از بندر محمره . نظر نمود 
ایان یافت و با اینكھ سال بعد از امضاي قرارداد ، دولت بدین سان ، اختالفات بھ ظاھر پ. رود چشم بپوشد 

  . پاسخ الزم را دادند " مامورین دولتین واسطھ "  عثماني نوعي اشكال تراشي بھ وجود آورد ، اما ،
چندین كمیسیون تحدید مرز بھ شرح زیر . ) م 1914. / ق.ه 1332( از آن زمان تا فروریختگي دولت عثماني 

در اجراي فقره سوم عھد نامھ ارزروم در ھمان سال بھ . ) م 1850. ( ق.ه 1266سال  در: تشكیل گردید 
در سال . ) م 1849 – 1853. / ق.ه 1265 – 1270( منظور تھیھ و ترسیم نقشھ ھاي سر حدي در چھار سال 

در رفع پاره اي از . ) . م 1905. ( ق.ه 1323و در سال . ) م 1876 – 1875. ( ق.ه 1292 – 1293
در تحدید سرحدات و . ) م 1912. ( ق.ه 1330در سال . ) م 1911( ق .ه 1329شكالت مرزي در سال ، م

در مقدمات پروتكل استانبول و مقاولھ نامھ . ) م 1914. ( ق.ه 1331 – 32حل وفصل امور فني ، در سالھاي 
( كمیسیوني در محمره . ) م 1914ژانویھ  21. / ق.ه 1331صفر  23( قسطنطنیھ و سرانجام در ھمان سال 

عزیز ( عثماني  ،) اعتالء الملك ، جلیل الملك، منصور السلطنھ عدل ( با شركت نمایندگان ایران ) خرمشھر 
  و كاپیتن ویلسون )  Wrattislaw( ،انگلیس موسیووارا تیسالو ) سامح بیك ، عبد الحمید بیك 

 )A.T. Wilson  ( روسیھ موسیومینورسكي )V.Minorsky  ( ، موسیو بالیف )D.Beleiew  ( برگزار
  . شد 

البتھ الزم بھ ذكر است كھ در تمام جلسھ ھا و كمیسیونھا مسائل مرزي غرب ایران فیصلھ نیافت و پس از 
اختالفات ارضي و كشتیراني  جنگ جھاني اول و سرانجام با ایجاد دو كشور تركیھ و كشور نو ساختھ عراق ،

  . ھمچنان تداوم یافت ) مصب اروند رود ( یج فارس در اروند رود و سواحل غربي خل
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پس از قتل نادر شاه بھ خصوص پس از مرگ كریم ) دریاي عمان و خلیج فارس ( در بخشھایي جنوبي كشور 
آشفتگي خلیج فارس و آبھاي ساحلي دریاي عمان شدت یافت و با ورود . ) م 1779. / ق.ه 1193( خان زند 

با اینكھ اندك نظمي در عصر مستعجل . ، نفوذ انگلستان فزونتر شد )  Sir John Malcolm( سرجان مالكم 
میرزا تقي خان ، در امنیت مرزھاي جنوبي پدید آمد اما دربرابر دسیسھ ھاي استعماري و بھانھ مزورانھ 

انھ عرب ،ایران قادر مبارزه با برده فروشي و برقرار كردن رابطھ ھاي آشكار و پنھان با یكایك شیوخ یازده گ
والي ناآگاه . استقالل تام نشان دھد ) كھ مالك الرقاب دریاخاي جنوبي شده بود ( نگردید در مقابلھ با انگلستان 

حفظ امنیت خلیج فارس را )  Bruce( با انعقاد پیماني با كاپیتان بروس ) حسینعلي میرزاي فرمانفرما ( فارس 
با آوردن ناوگاني مركب . ) م 1819. / ق.ه 1234( كشور ھم در ھمان سال  این. برعھده دولت انگلستان نھاد 

، )  Grantkair Sir William( از شش كشتي جنگي و سھ ھزار ملوان بھ فرماندھي سرویلیام گرانت كایر 
زیر نظر ) از آن میان بحرین ( جزایر خلیج فارس . حاكمیت عملي بر خلیج فارس را از آن خود كرد 

و جلوگیري از اقامت " برالعرب " نظامي انگلیس قرار گرفت و آن دولت نیز با گسیل اعراب نیروھاي 
توسط فلیكس ) شیخ محمد بن خلیفھ ( ایرانیان و انعقاد قراردادھاي استعماري با شیخ جدید الورود آل خلیفھ 

  . ق حاكمیت ملي ایران را بھ طور عملي مخدوش گردانید )  Felix Jones (جونز 
یعني دوره ناتواني ناصرالدین شاه ، انگلستان از شیخ . ) م 1880 – 1892. ( ق.ه 1297 – 1310سالھاي در 

،یعني در آغاز . ) م 1914. ( ش.ه 1292در سال . بحرین تعھداتي گرفت كھ ایران را در تنگنا قرار مي داد
مشھور استعمار انگلستان  یكي از چھره ھاي. جنگ جھاني اول ، تمامي بحرین تحت الحمایھ انگلیس شد 

بیش از چند دھھ بر آنجا و دیگر مناطق حساس خلیج فارس )  Sir Charles Belgrave( یعني چارلزبلگریو ،
البتھ ، ھیچ یك از دولتھاي قاجاري بر این جدایي و از میان رفتن حقوق ملي ایرانیان نھ در . حاكمیت یافت 

. كیلومتري كشور صحھ ننھادند  1830بي خلیج فارس و دریاي عمان و نھ در مرزھاي آ
  پایان سخن 

بھ خصوص ، براي دوره كوتاه مدت ، با روي كارآمدن ) پس از عصر صفوي ( مرزھاي ایران از چھارسو 
حكومتھاي قومي و منطقھ اي و ورود استعمار و سلطھ گریھاي بیگانھ ، دگرگونیھاي فراوان یافت ، ایل قاجار 

ن بساط سلطنت گسترانیده بود ، بیش از دیگر سلسلھ ھاي محلي توانست مرزھاي كھ در بخشھایي از ایرا
اما ، در برابر سیطره ھاي خارجي بر . فرھنگي نزدیك سازد  –حكومتي خود را بھ مرزھاي جغرافیایي 

ساختارھاي سنتي ، توان پایداري را از دست داد و مرزھاي كشور را بھ گونھ اي درآورد كھ تحلیل علمي آن 
و برخورداري سیاسي درون جامعھ اي و برون جامعھ اي ، نا ممكن   "اصل موازنھ ھا " بدون در نظر گرفتن 

  . گردید 
و در شمال شرقي ، با تحمیل معاھده ) قفقاز ( در شمال غربي ، با تحمیل معاھده ھاي گلستان و تركمانچاي 

" ایران سلطھ یافت و با اینكھ بلشویكھا بھ ، روسیھ بر بخشھایي از ) ماوراءالنھر و خراسان . ( م 1881
بودن سیاست دولت تزاري سابق اقرار كردند ، اما مرزبندیھا با اندك تفاوتي ، بھ ھمان ترتیب باقي " غاصبانھ 

ھیچ گاه بھ ایران منضم ) فیروزه ( حتي آن بخشھایي كھ شوروي متعھد بھ بازگرداندن آن شده بود . ماند 
و در شرق جنوبي، با حكمیتھاي یك ) ھرات و افغانستان ( لي ، با تحمیل معاھده پاریس در شرق شما. نگردید 

در غرب بین دو . ، منافع استعماري انگلستان در آسیاي مركزي و ھندوستان تامین شد ) بلوچستان ( سویھ 
ریھاي دولتھاي كشور نیرومند ایران و عثماني كھ در سراشیب سقوط قرار گرفتھ بودند ، در برابر تصمیم گی

مرزھایي ساختھ شد كھ نھ در ) در مسیر حفظ منافع استعماري خود در قفقاز و خلیج فارس ( روس و انگلیس 
  . آرامش و رضایت را بھ وجود نیاورد  آن روزگار و نھ در عصر پدید آمدن دو كشور تركیھ و عراق ،

بھ صورت دریاي داخلي ایران بھ شمار مي در جنوب ، با اینكھ خلیج فارس ھمواره مرزي طبیعي بود و گاه 
اما سراسر این آبھا ھیچ گاه از آسیب استعمارگران بھ دور نماند كھ بھ طور نمونھ مي توان بھ ماجراي . رفت 

  . بحرین اشاره كرد 
در نتیجھ تمام مرزھاي ایران را در قلمرو قاجاریھ مي توان با شناختي كامل مرتبط با خواستھا و منافع و 

فرھنگي را نھ تنھا در  –نژادي  –ھمچنین ، عوامل جغرافیایي . مع كانونھاي قدرت برون مرزي دانست مطا
تركیب بندیھاي مرزي كارساز نشمرد ، بلكھ در خدمت گرایشھایي قلمداد كرد كھ حكومتھاي منطقھ اي در 
  مكانیسم سلطھ پذیري بھ موجودیت و قدرت آنھا تن در دادند و با تایید آن 

شھایي قلمداد كرد كھ حكومتھاي منطقھ اي در مكانیسم سلطھ پذیري بھ موجودیت و قدرت آنھا تن در دادند گرای
  . دید آوردند cو با تایید آن 
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المي بود كھ اس –استقالل ، آزادي و استقرار حكومتي ملي . ) ش.ه 1284( انتظار ملت از انقالب مشروطیت 
از نخستین ماھھاي پس از صدور فرمان مشروطیت و گشایش مجلس شوراي ملي و بھ ویژه گفتگو بر سر 

نزدیك دو سیاست شوم روس و انگلیس پس از یك قرن رقابت ، . متمم قانون اساسي بھ یاس و ناكامي انجامید 
در تقسیم ایران بھ مناطق . ) م 1915. ( ش.ه 1294و . ) م 1907. ( ش.ه 1286موجب انعقاد قراردادھاي 

با .) م 1914 – 1918( در جنگ بین الملل اول . نفوذ بھ منظور جلوگیري از حضور كشورھاي دیگر بود 
نقض بي طرفي ایران ، قسمتھاي از كشور در اشغال قواي متخاصم قرار گرفت و صحنھ جنگ روس و 

در پي آنھا ، ناامني ، صدمات و خسارات جنگ ،  عدم كارآیي دولتھا  و سقوط پي. انگلیس و عثماني شد 
  . نھضتھایي را در گوشھ و كنار مملكت بھ ھمراه داشت تا آنجا كھ احتمال تجزیھ كشور مي رفت 

سقوط رژیم روسیھ تزاري كھ حمایت از سالطین قاجار را عھده دار بود و جایگریني بلشویكھا كھ فریاد 
رھایي سر مي دادند ، انگلیس را بھ تالشي مضاعف وادار ساخت تا ھم منطقھ را در مقابل خطر انقالب 

  . ان در دست داشتھ باشد شوروي حفظ كند و ھم جاي رقیب سابق را بگیرد و امتیازات نفتي را ھمچن
. ( ش.ه 1298در سال   كاكس ، كھ ایران را در وضع تحت الحمایگي قرارمي داد ، –قرارداد وثوق الدولھ 

با نظر ژنرال . بھ امضاء رسید و این امر از ورود ایران بھ كنفرانس صلح ورساي جلوگیري كرد . ) م 1919
ي قزاق كنار گذاشتھ شد و سردار ھمایون ، فرماندھي كل آیرون ساید انگلیسي استاروسلسكي فرمانده روس

در داخل و خارج كشور و عدم . م 1919موج خروشان اعتراض بر ضد قرارداد . قزاق را در اختیار گرفت 
تشكیل . انگلیس را بھ تغییر سیاست در مورد ایران وادار ساخت  پذیرش صریح آن از جانب احمدشاه ،

كھ از پیشرفت ارتش سرخ ، تا گیالن آمده بود ، جلوگیري كند و مانع رشد حكومتي قدرتمند الزم بود 
نھضتھاي مردمي ، كھ براي دارندگان امتیاز نفت مضر بود ،گردد و در عین حال نمودار تحقق آمال وخواستھ 

رضاخان . مذاكرات آیرون ساید با رضاخان و سیدضیاء الدین در قزوین سرنوشت ساز بود . ھاي ملت باشد
بھ وسیلھ اردشیر جي عامل زبر دست ، آگاه و با اختیار تام انگلیس ، شناسایي و ارزیابي شده و تعلیمات " بالق

شد . ش.ه 1299رضاخان بر دیگر كاندیداھا سبقت گرفت و مجري كودتاي سوم اسفند . الزم را دیده بود 
شمسي در قریھ آالشت  1256ر رضا خان میرپنج فرزند عباسقلي خان سواد كوھي معروف بھ داداش بیك د.

سالگي بھ نیروي قزاق پیوستھ و در طي بیست سال مراحل نظامي را تا فرماندھي ھنگ  22تولد یافتھ و در 
بھ احمد شاه جوان آخرین شاه . ھمدان طي كرده بود و قرار شد براریكھ قدرت مستقر گردد) آتریاد ( قزاقخانھ 

از جانب كودتا خطري او را تھدید نمي كند و در عین حال وادار گردید  از سلسلھ قاجار ھم اطمینان داده شد كھ
  . كھ فرمان ریاست وزرایي سید صیاء الدین را امضاء كند و عنوان سردار سپھ را بھ رضاخان اعطا نماید 

با  نیمھ شب انجام شد ، پایتخت را تسخیر كردند و) حوت ( بھ دنبال كودتا كھ در روز دوشنبھ سوم اسفند ماه 
ایجاد سروصدا و تیر اندازي بي مورد و زد و خوردھایي نھ چندان جدي ، كدتاگران توانستند در مردم وحشت 
و اضطراب ایجاد كنند و فرداي آن روز جمع زیادي از رجال و دولتمرادن گذشتھ بازداشت شدند و اقداماتي 
  . در جلب نظر مردم صورت گرفت 

را كھ بھ ھمت . م 1919وام فریبي و كسب و جاھت سیاسي ، قرارداد سیدضیاءالدین طباطبایي بھ منظور ع
كارایي خود را از دست داده بود لغو كرد و انگلستان نیز براي " مدرس عمال... دلیر مرداني ھمچون آیت ا

 اغفال مردم ایران ، لغو این قرارداد را با خشنودي پذیرفت تا كابینھ مورد نظر كابینھ اي ملي و ضد انگلیسي
  . معرفي شود 

اسفند  7( عھد نامھ مودت ایران و شوروي  كھ متضمن انصراف از امتیازات تزارھا بود ، امضاء گردید 
اندكي بعد سردار سپھ بھ جاي مسعود كیھان وزیر جنگ شد و ھمكار خود سید ضیاء را در . ). ش.ه 1299

حضور در كابینھ ھاي قوام ، مشیر الدولھ  با. ش.ه 1302خرداد  26رضا خان تا . مبارزه قدرت تبعید فرستاد 
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  . و مستوفي الممالك با عنوان وزیر جنگ تصمیم گیرنده اصلي بود 
( وي با ادغام دیویزیون قزاق ، ژاندارمري دولتي ، بریگاد مركزي و سایر قواي پراكنده نظامي پلیس جنوب 

SPR  (زیر جنگ بود و در ھمین زمان بھ ، ارتش متحدالشكلي را پایھ گذاشت كھ فقط مجري دستورھاي و
  . پاره اي از نھضتھا از جملھ نھضت جنگل و قیام كلنل پسیان پایان داده شد 

نھضت جنگل بر پایھ ظلم ستیزي و آرمان خواھي و تفكر دیني توسط میرزا كوچك جنگلیدر شمال كشور شكل 
پس از پیروزي . ایستادگي كند ) س روس و انگلی( گرفت و در مقطع كوتاھي توانست در مقابل قواي بیگانھ 

گر چھ این نھضت در مقطع بسیار كوتاھي مورد حمایت  بلشویكھا و سرنگوني حكومت روسیھ تزاري ،
بلشویكھا قرار گرفت ، ولي با چرخش سیاست خارجي شوروي مبني بر اعالم سیاست سازش با دولتھا و 

میرزا كوچك جنگلي قرباني ) ره حزب كمونیست در ھشتمین كنگ( انصراف از سیاست حمایت انقالب جھاني 
رضا خان سردار . توافقات بین المللي شد و قواي رضا خان توانست باقیمانده نیروھاي او را ھم متالشي كند 

فرمان نخست وزیري را از احمد شاه گرفت و موجبات سفر سوم او را بھ اروپا . ش.ه 1302سپھ در خرداد 
  . ) . ش.ه 1302آبان  10( فراھم ساخت 

قتل ماژورایمبري ، كنسول ایاالت متحده آمریكا در تھران ، عالقھ این كشور را بھ حضور در منطقھ  تا مدتي 
  . ) . ش.ه 1303تیر ( بھ تاخیر انداخت و بھانھ اي بھ دست سردار سپھ داد تا حكومت نظامي برقرار سازد 

بر خالف اصول قانون مشروطیت مي دانست ، بھ استیضاح اقلیت مجلس كھ روند فعالیت رئیس الوزراء را 
( جاي بركناري رضاخان ، بھ تضعیف مجلس منجر شد و رضاخان فرماندھي كل قوا را ھم بھ عھده گرفت 

و متعاقب سركوب سركشاني چون سمیتقو و بر كنار كردن شیخ خزعل از مستند . ) ش.ه 1303بھمن  14
ملي جلوه داد كھ ھم مخالفان داخلي خلع سالح و ھم شورویھا  قدرت در خوزستان نفت خیز ، خود را قھرمان

رضا خان براي تصاحب قدرت بیشتر ، بھ فكر تغییر رژیم و احراز مقام ریاست وزرایي . اغفال گردیدند 
رضاخان و انگلیسیھا ھر . ارضاء مي شد و نھ استعمار انگلستان این ھدف محدود را در ایران دنبال مي كرد 

اما چون طرح تغییر سلطنت از قاجاریھ بھ پھلوي در ابتداي . ھ تغییر سلطنت در ایران بودند دو در اندیش
نخست وزیري رضاخان ممكن نبود و مقاومت جدي جامعھ را در پي داشت ، لذا براي آماده كردن افكار 

رژیم شعار جمھوري مطرح شد زیرا مقارن ھمین ایام در تركیھ ھم  عمومي جامعھ براي این تغییر ،
این امر بھانھ خوبي براي طرفداران رضاخان بود كھ . امپراتوري منحل و نظام جمھوري مستقر شده بود 

براي تغییر ، بھترین راه . تبلیغات وسیعي بھ راه بیندازند و خواھان استقرار نظام مشابھي در ایران شوند 
این جریان در آغاز انتخابات مجلس پنجم . وجود مجلس بود كھ مي توانست چنین اقدامي را قانوني جلوه دھد 

  . كھ سردار سپھ با قدرت قشون و وزارت داخلھ ، مجلس شورایي آراستھ ترتیب داده بود ، بھ وقوع  پیوست 
در انتخابات این دوره گرچھ اقلیتي چون آیت اهللا سید حسن مدرس و دكتر محمد مصدق نظائر آنھا بھ مجلس 

دست نشاندگان رضاخان و امیر لشكرھا بر دیگران پیشي گرفتند و در برابر دو  راه یافتند ، اما از والیات ،
تشكیل دادند كھ پس از " دمكرات مستقل " ، حزب دیگري بھ نام " سوسیالیستھا " و " اصالح طلبان" حزب 

ر نامھ حزب جدید قصد داشت قبل از آنكھ اعتبا. فعالیت گسترده اي را آغاز كرد " حزب تجدد " چندي با نام 
الیحھ جمھوریت را بھ مجلس  ،) نصف بھ عالوه یك ( ھاي اقلیت تصویب شود ، بھ محض آمادگي مجلس ، 

  . آورد و بھ تصویب رساند و اگر اقلیت مخالفتي كرد ، اعتبار نامھ افراد مخالفت را رد كند 
مدتي در ) با نام اقلیت  (و مخالفان بھ رھبري مرحوم مدرس   )با نام فراكسیون تجدد ( طرفداران رضاخان 

میالدي و رابطھ غوغاي  1919كشمكشھاي پارلماني قرار گرفتند و در این گفتگوھا ، ارتباط كودتا با قرارداد 
جدید جمھوري خواھي با كودتا و نقش افراد دست اندركار بھ خوبي آشكار گردید كھ در مجلس و جامعھ 

خان با اعمال نفوذ و تقلب در انتخابات موفق شده است مدرس چون مي دانست رضا. واكنشھایي پدید آورد 
عده اي از طرفداران خود را بھ عنوان نماینده بھ مجلس بفرستد ، تصمیم گرفت تا با اعتراض بھ اعتبارنامھ 
  . آنان ،با حضورشان در مجلس مخالفت كند 

نامھ چندتن از نمایندگان از اعتراضات مدرس و نطقھاي افشاگرانھ او تاثیر خود را گذاشت و مجلس اعتبار 
افشاگریھاي مدرس نمایندگان موافق را چنان خشمگین ساخت كھ . جملھ نوري زاده و علي دشتي را رد نمود

سیلي محكمي ) احیاء السلطنھ( در یكي از روزھا در اتاق تنفس مجلس بھ تحریك تدین ، دكتر حسین بھرامي 
ا با جمھوري رضا خاني تشدید كرد و بسیاري از تالشھاي این عمل مخالفت مردم ر. بھ گوش مدرس نواخت 

  . طرفداران رضاخان بي اثر شد 
خورشیدي و تظاھرات مردم در بھارستان بھ حمایت از مدرس و قشون كشیھاي  1303پس از واقعھ دوم حمل 

ویي با رضاخان و كشتھ و مجروح و مصدوم شدن تظاھر كنندگان ، ورودي رضا خان بھ تاالر مجلس و رویار
. فروكش كرد " جمھوري خواھان " نمایندگان برجستھ ، خاصھ مرحوم موتمن الملك رئیس مجلس ، ھیاھوي 

رضاخان پس از معذرت خواھي و دستور آزادي محبوسان روزھاي اخیر ،خود بھ عموم مردم توصیھ كرد كھ 
ان كاري از پیش نبرد ،بر آن رضا خان چون بھ دلیل مخالفت روحانی. را موقوف نمایند " عنوان جمھوري  "

مقام " او پس از یك دوره قھر و آشتي ، با رسیدن بھ . شد كھ بھ عنوان سلطنت یكھ تاز عرصھ سیاست شود
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و اجراي برنامھ ارسال تلگرامھا و طومارھا و نامھ ھا از والیات بھ تحكیم ارتش و " فرماندھي كل قوا 
سلطنت قاجاریھ و احمد شاه كھ بھ تحقیق پایگاه مردمي و تاریخي  حاكمان و والیان دست نشانده ، در مخالفت با

. ش.ه 1304آبان  9و سیاسي خود را از دست داده بود ، شرایطي پدید آورد كھ مجلس دوره پنجم در جلسھ 
مجلس شوراي ملي بھ نام سعادت ملت ، انقراض سلطنت قاجاریھ را اعالم " ماده واحده اي را با مضمون 

مت موقتي را حدود قانون اساسي و قوانین موضوعھ مملكتي بھ شخص آقاي رضاخان پھلوي نموده و حكو
 37،  36واگذار مي نماید ، تعیین تكلیف حكومت قطعي موكول بھ نظر مجلس موسسان است كھ بھ تغییر مواد 

ر تصویب نفر نمایندگان حاض 85راي از  80، با اكثریت " متمم قانون اساسي تشكیل مي شود  40،  38، 
ده روز پس از خلع احمدشاه از سلطنت ، سفیر انگلستان نزد رضاخان رفت و طي یادشتي از سوي . نمود 

دولت انگلستان ، حكومت وي را بھ رسمیت شناخت و فرداي ھمان روز نیز سفیر شوروي بھ رسمیت شناختن 
با تعداد نمایندگاني سھ . ش.ه 1304آذر  5مجلس موسسان در . حكومت او را توسط دولت متبوعش اعالم كرد 

برابر مجلس شورا با ریاست میرزا صادق خان مستشار الدولھ تشكیل شد و طي پنج جلسھ با تغییر اصول یاد 
اردیبھشت  4شاه جدید در . شده ، رضاخان را بھ سلطنت برگزید و سلطنت را در خاندان او موروثي نمود 

  . تاجگذاري كرد . ش.ه 1305
. ي روسیھ با رضاخان ، براساس تحلیل ماركسیستي آنان از پایگاه اجتماعي وي استوار بود برخورد زمامدا

تلقي مي " فئودالیسم پوسیده سنتي " در برابر  "بورژوازي ملي " آنان رضا خان را بھ عنوان عامل توانمند 
مینداران بزرگ و روحانیان كردند و معتقد بودند كھ وي ایران را از حالت نیمھ فئودالي خارج و با مالكین و ز

  . مبارزه خواھد كرد، لذا بھ حمایت از او برخاستند 
بر اساس ھمین تحلیل نمایندگان سوسیالیست كھ در مجلس پنجم شركت داشتند و ھمواره از روسھا تبعیت مي 

نفر از سلیمان میرزا و پانزده . باحمایت از رضا خان بھ اھداف انگلستان در ایران كمك كردند  كردند ،
نمایندگان چپ بھ ھنگام طرح تغییر سلطنت ، بھ پادشاھي رضاخان راي مثبت دادند و بھ این ترتیب در ایجاد 

رضا خان كھ با تظاھر شدید بھ رعایت مذھب و پذیرش نظرات روحانیان و . دیكتاتوري پھلوي سھیم شدند 
وط سلطنت قاجار و استقرار نظم جدید را اظھار عالقھ مندي بھ احكام دین و حمایت بخشي از روحانیان كھ سق

بھ نفع جامعھ مي دانستند ، بھ قدرت رسیده بود از آغاز یلطنت سیاستي مخالف در پیش گرفت ، چنان كھ 
مقارن دوره ششم مجلس در مسئلھ نظام وظیفھ با روحانیان روشي مخالفت آمیز آغاز كرد و این روش اجتماع 

پشت كردن بھ قوانین مشروطیت و آزادیخواھي و مخالفت با . یش آورد علما را در قم بھ عنوان اعتراض پ
جریانھاي اصیل مردمي و ھمسو با مذھب ، سربھ نیست كردن رھبران مردم و رجال كشور ، از اندیشھ گران 
و مبارزاني را كھ در آغاز گمانھایي در ایجاد امنیت و ثبات توسط زضاخان در ایران داشتند ، بھ مرور در 

  . مخالفان وي در آورد  زمره
تفكیك دین از سیاست بھ . تبدیل محاضر شرع بھ محاضر رسمي ، روحانیان را از امور جاري بازداشت 

در مسئلھ تغییر لباس و كشف حجاب و . صورت یك اصل در آمد و موقوفات در اختیار دولت قرار گرفت 
و در این . ) ش.ه 1314( تار عمومي پیش آمد اسالم زدایي تا آنجا پیش رفت كھ فاجعھ مسجد گوھر شاد و گش

راه حتي از گماشتن ماموراني مخصوص در كوچھ و خیابانھاي شھر كھ وظیفھ داشتند بھ زور چادر از سر 
رضاخان براي تضعیف روحانیان دستور داد كھ آنان نیز لباسھاي مخصوص . زنان بكشند ، خودداري نكرد 

عزاداري سیدالشھداء  قدغن شد و از . احتراز كنند " امور اجتماعي جدا خود را كنار بگذارند و از دخالت در
  . انجام بسیاري از آداب مذھبي بھ شدت جلوگیري بھ عمل آمد 

مجلس . مساجد ، تكایا ، حسینیھ ھا ، اوقاف بھ وضع تعطیل درآمد و این روند تا پایان سلطنت وي ادامھ یافت 
ا نظم خاصي ادامھ یافت و تبدیل بھ مركز منتخبین رضاخان شد و شوراي ملي از دوره ششم تا دوازدھم ب

از دوره . آخرین اقلیت مجلس مربوط بھ دوره ھفتم است . آنچھ تصویب مي كردند خواست شاه بود " طبعا
تشكیل ھر دولت با اراده رضاشاه و . ھفتم بھ بعد انتخابات كلیھ نقاط كشور با مداخلھ دولت انجام گرفت 

میرزا حسن خان مستوفي الممالك ، مھدیقلي خان ھدایت ،  محمد علي فروغي ،. ا اشاره او بود سقوطش ھم ب
منصور در دوران سلطنت او ماموریت یافتند تشكیل كابینھ ) رجبعلي ( علي  احمد متین دفتري ، محمود جم ،

  . دھند 
خان كوپال ، سالھا محمد  نظمیھ رضاشاه با ریاست سرھنگ محمد در گاھي شروع شد و بعد از محمد صادق

حسین آیرم این سمت را بر عھده گرفت و با خشونت و قساوت بسیار و اختیارات فوق العاده نظارت عمومي 
را بھ عھده داشت تا نظام دیكتاتوري مستقر متزلزل نگردد ، تا جایي كھ براي مسافرت از شھري بھ شھر 

بدانھ شاه از ھمین طریق بسیاري از مخالفان و حتي دیگر اجازه نظمیھ الزم بود و در اجراي سیاست مست
موافقاني كھ رضا خان را در رسیدن بھ قدرت یاري كردند مثل نصرت الدولھ ، تیمورتاش، سردار اسعد ، 

مطبوعات زیر سانسور شدید قرار گرفتند و یكي بعد از دیگري تعطیل شدند و . اسدي ، و در گاھي نابود شدند 
. ش.ه 1310از سال . فقط جرایدي باقي ماندند كھ از پھلوي تجلیل مي نمودند . رسیدند  مدیران آن بھ مجازات

وزیر دادگستري در نقل و انتقال قضات مجاز گردید و در نتیجھ قوه قضاییھ ھم در  با تفسیر قانون اساسي ،
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  . اختیار دیكتاتور قرار گرفت 
عالقھ مند بود كھ تمدید قرارداد را از  تیار داشت ،نفت را در اخ. ) م 1901( انگلیس كھ با امتیاز دارسي 

بھ یكباره در آمد ناچیز ایران از نفت را بھ مقدار زیادي كاھش . ش.ه 1310تصویب مجلس بگذراند ، لذا در 
شاه از بھ نتیجھ نرسیدن مذاكرات . ش.ه 1311آذر  16موضوع در جریان مذاكره قرار گرفت اما در . داد 

اما . امھ دارسي را در آتش سوزاند و دستور داد مجلس لغو امتیاز دارسي را اعالم نماید برآشفت و امتیاز ن
براي اولین بار در این دوره بھ . شركت نفت مقابلھ را تشدید كرد وتبلیغات گسترده اي علیھ ایران شروع شد 

برطبق . عھ ملل ارجاع دادانگلیس موضوع را بھ جام. زعم مقابلھ با انگلیس ، مردم ابراز خوشوقتي مي كردند 
با تمدید امتیاز بھ . ) م 1933. ( ش.ه 1312مذاكرات بین طرفین انجام گرفت و قرارداد  توصیھ جامعھ ملل ،

بھ دستور رضاخان امضاء و بھ تصویب مجلس رسید و  مدت شصت سال ھمان طور كھ خواستھ انگلیس بود ،
وجود مراقبت دستگاه پلیسي، شورویھا عناصر كمونیست را با . ھرگونھ ادامھ بحث نسبت بھ آن ممنوع گردید 

بھ سفارت   ژرژ آقاپگف كارمند بازرگاني شوروي در تھران ،. ش.ه 1308تقویت مي كردند تا اینكھ در 
وي اسرار شبكھ جاسوسي شوروي در ایران را فاش ساخت و در این ارتباط اشخاصي . انگلیس پناھنده شد

. مجازات سنگیني براي فعالیتھاي كمونیستي پیشبیني گردید تیره شد و در قوانین ،دستگیر و روابط با شوروي 
ایراني شد كھ دكتر اراني در راس آنان بود كھ  53شبكھ كمونیستي دیگري مركب از . ش.ه  1316در 

ل مسافرت یك ماھھ اي بھ تركیھ و مالقات با مصطفي كما. ش.ه 1314رضاشاه در . محكومیتھایي پیدا كردند 
در بازگشت روند . رئیس جمھور آن كشور را داشت و تحت تاثیر تحوالت تركیھ قرار گرفت ) آتاترك ( 

در اوایل سلطنت رضاخان كاپیتوالسیون لغو گردید و ارتباط با كشورھا . حركت بھ سوي غرب را تشدید نمود 
رھا بر حق حاكمیت ایران با. گسترش یافت و اختالفات مرزي با ھمسایگان ، بھ طریق مختلف مرتفع شد 

. صورت پذیرد  كھ مستلزم مقابلھ با انگلیس باشد ، نسبت بھ بحرین تاكید شد بدون اینكھ اقدام جدي و عملي ،
. ) ش.ه 1311( قرارداد تعیین  خط سر حدي ایران و تركیھ با انضمام آرارات شرقي بھ خاك تركیھ منعقد شد 

با افغانستان . ). ش.ه 1313( قھ نظارت دولت در دریا تصویب گردید قانون تعیین حدود آبھاي ساحلي و منط. 
كھ مستلزم چشم   سال قبل از آن ژنرال ماكلین و كلنل ماكماھون انگلیسي داده بودند ، 45بر اساس نظري كھ 

با راي حكمیت دولت تركیھ ، قرارداد تعیین  پوشي از بخش وسیعي از خراسان و بلوچستان و سیستان بود ،
و باالخره در جھت ھماھنگي سیاست در منطقھ پیمان دوستي و عدم تجاوز . ) ش.ه 1314( ود امضاء شد حد

در مورد رود . ) . ش.ه 1316( بین ایران و تركیھ و افغانستان و عراق در كاخ سعد آباد بھ امضاء رسید 
  . قراردادي با افغانستان بھ امضاء رسید . ش.ه 1318ھیرمند ھم در 

سي و اقتصادي با آلمان كھ از مدتھا قبل شروع شده بود ، پس از نمایان شدن آثار جنگ جھاني اول روابط سیا
گسترش بیشتري یافت و رضاخان ابتدا بر پایھ خواستھاي بریتانیا ، در تقویت اقتصادي آلمان بھ منظور 

  . جلوگیري از نفوذ اندیشھ ھاي كمونیستي در آن كشور گام برداشت 
از ساختمانھا و تاسیسات كشور و از جملھ راه آھن بھ وسیلھ كارشناسان آلماني انجام مي گرفت احداث بسیاري 

ترجمھ " تاسیس دانشگاه تھران و گسترش مراكز آموزشي و اعزام محصل بھ خارج و تصویب قوانین غالبا. 
 1933( ھیتلري پس از بھ قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیست . شده از غرب مربوط بھ این دوره است 

آلمان راه شوروي را . با شروع جنگ ، انگلیسیھا مانع حمل كاالي آلمان از راه دریا بھ ایران شدند . ) م
  . سیاست بریتانیا قطع رابطھ با دولت ھیتلري بود اما رضاخان تعلل نشان داد . انتخاب كرد 

چرچیل با وجود تمامي دشمني ، متحد  .آلمان خاك شوروي را مورد حملھ قرار داد . ش.ه 1320در اول تیر 
مسئلھ رساندن مھمات بھ جبھھ روسیھ فقط از طریق راه آھن ایران حل مي گردید ، اما مشكل . شوروي شد 

انگلیس و روسیھ یادداشتھاي مشابھي بھ ایران تسلیم و از . ش.ه 1320تیر  27در . اعالم بي طرفي ایران بود 
پیغام . دند و خواستند كھ تعداد آلمانیھاي مقیم ایران را بھ یك پنجم كاھش دھد فعالیت آلمانھا ابراز نگراني گر

التیماتوم دو كشور و پیام ھیلتر ، . خصوصي انگلیس ھم واگذاري راه بود اما از طرف ایران بھ آن توجھ نشد 
وم شھریور در سحر گاه س. وي سیاست دفع الوقت را در پیش گرفت . رضاخان را در وضع بغرنجي قرار داد

ارتشي كھ تمام ھم رضاخان صرف آن شده . ایران از شمال و جنوب مورد تجاوز قرار گرفت . ش.ه 1320
بھ ھنگام ورود قواي بیگانھ توان مقاومت نداشت و از جانب ملت ھم مورد حمایت قرار نگرفت و از ھم   بود ،

  . پاشید 
یسیھا داشت اما جلب رضایت آنان در آن شرایط ساده رضا خان براي باقي ماندن در قدرت نیاز بھ تقویت انگل

با بودن رضاخان " روسھا شدیدا. وي ناچار بھ فروغي متوسل شد كھ سالھا او را كنار گذاشتھ بود . نبود 
با " اما ظاھرا. مخالف بودند حتي سخن از بازگشت قاجاریھ و تغییر رژیم از سلطنت بھ جمھوري پیش آمد 

ونري فروغي این مسئلھ منتفي شد و قرار شد رضاشاه از سلطنت كناره گبري گند و مھارت و سوابق فراماس
پسرش محمد رضا بھ سلطنت برسد و بھ این طریق نفوذ سیاست انگلیس در ھیئت حاكمھ ایران ھمچنان باقي 

كارخانھ اي رضا شاه بھ ھنگام كودتا نھ ملكي داشت و نھ . رضا شاه با استعفاي از سلطنت بھ تبعید رفت . ماند 
  . اما بھ ھنگام استعفا چندین ھزار سند مالكیت بھ نام او بود و از بزرگترین ثروتمندان جھان بھ حساب مي آمد 
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. ) ش.ه 1320 – 1357( پھلوي دوم 

وغي داده بودند در اواخر محمد رضا ولیعھد بیست سالھ با استعفاي رضاخان بر طبق قولي كھ متفقین بھ فر
در مقام سلطنت قرار گرفت و در شرایط اشغال نظامي كشور توسط بیگانگان در مجلس . ش.ه 1320شھریور 

توام با آثار شوم جنگ و حضور قواي نظامي بیگانھ بر  آغاز آزادي پس ازسقوط دیكتاتور ،. سوگند یاد نمود 
دوره گذشتھ با قول بھ جبران و محاكمھ جنایتكاران و استرداد فریاد عمومي براي انتقام از فجایع . ملت بود 

ایران با پیمان سھ جانبھ اي كھ بھ امضاء اسمیرنوف سفیر . امالك و رعایت قانون اساسي ، پاسخ گفتھ مي شد 
شوروي ، بوالرد وزیر مختار انگلیس و علي سھیلي وزیر خارجھ ایران رسید بھ متفقین پیوست و روس و 

با استعفاي فروغي از نخست وزیري . عھد شدند استقالل و تمامیت ارضي ایران را محترم بشمارند انگلیس مت
قحطي و گرسنگي شیوع بیماریھا از جملھ تیفوس ، . ) . ش.ه 1320اسفند  18( ، سھیلي جاي او را گرفت 
شوروي . تفقین گذاشت دولت اجازه انتشار اسكناس گرفت و آن را در اختیار م. مردم را بھ ستوه آورده بود 

ھیئت حاكمھ در اختیار انگلیس بود ،مع الوصف احزابي را براي . توانست حزب توده را تشكیل و رونق دھد
قوام . محاكمھ مختاري و پزشك احمدي اسرار دوران دیكتاتوري را فاش مي ساخت . مقابلھ با توده شكل داد 

بار دیگر . نفوذ آمریكا را ھم مثل انگلیس پایدار سازد  بعد از بیست سال بركناري از سیاست زمامدار شد تا
سھیلي . اما انگلیس بھ این سیاست راضي نبود . میلسپوو ھیئتھاي مستشاري نظامي و مالي وارد ایران شدند 

بھ آلمان اعالن جنگ داد و بھ اعالمیھ ملل . ش.ه 1322شھریور  17بار دیگر در صحنھ گذاشتھ شد و او در 
كنفرانس تھران با شركت استالین و روزولت و چرچیل تصمیمات مھمي . ش.ه 1323در آذر . متحد پیوست 

انتخابات مجلس چھاردھم در محیط مبارزه احزاب و . در مورد جنگ گرفت ،ایران پل پیروزي نامیده شد 
ي و دكتر محمد حضور قواي بیگانھ و اعمال نفوذ آنان انجام گردید ومع الوصف با تالش مردم ، آیت اهللا كاشان

اما آیت اهللا كاشاني ھمچنان تا پایان دوره مجلس بھ بھانھ ارتباط با آلمانھا در . مصدق از تھران انتخاب شدند 
  . بازداشت انگلیسیھا بود 

اعتبار نامھ پیشھ وري . مجلس چھاردھم محل برخورد سیاستھاي مختلف و افشاگریھا و رد اعتبار نامھ ھا بود 
دكتر مصدق با مخالفت با اعتبارنامھ سیدضیاء در صدد بود وابستگي سلطنت رضاخان را بھ . رد شد 

یندگان اختیارات میسلپوم را لغو و او را از ایران وي بھ اتفاق جمعي از نما. نیروھاي خارجي روشن سازد 
 8ساعد در . اخراج كردند و با اعطاي ھر نوع امتیاز بھ خارجیان در دوران اشغال كشور مخالفت نمودند 

در ژوھانسبورگ در گذشت و . ش.ه 1323رضا خان در مرداد . جانشین سھیلي شد . ش.ه 1323فروردین 
سھام السلطان بیات حكیم الملك صدر االشراف حكومتگران دیگري . و را نداشت شاه جدید توانایي تجلیل از ا

  . بودند كھ دولتھاي كوتاه مدتي را در زمان مجلس چھاردھم تشكیل دادند 
كنندگان اولیھ آن بود مسئلھ  ایران از امضاء. با شكست آلمان و تسلیم این كشور ، منشور ملل متحد تھیھ شد 

پتسدام مطرح شد، و . ) ش.ه 1324مرداد . م 1945ژوئیھ  17( بیگانھ در كنفرانس  تخلیھ ایران از قواي
بعد از بمباران اتمي ھیروشیما و ناكازاكي و . استالین و چرچیل موافقت كردند بالفاصلھ ایران را تخلیھ نمایند 

اي خارجھ سھ كشور وزر. تسلیم بالقید و شرط ژاپن ، ایران ، طي یادداشتي خواھان خروج قواي بیگانھ شد 
در ھمین زمان پیشھ وري كھ در . خاك ایران را تخلیھ كنند . ش.ه 1324اسفند  12اشغالگر توافق كردند تا 

روزنامھ آژیر حمالتي بھ ھیئت حاكمھ مي نمود، در پناه قواي شوروي و قواي مسلحي كھ تدارك دیده بود ، 
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دراالشراف كھ تازه معرفي شده و در مجلس مورد دولت مركزي بھ ریاست ص. آذربایجان را اختیار گرفت 
دولت بعدي با ریاست حكیمي ، اقدام شوروي را در . اختالف بود ، در مقابل شورش آذربایجان اقدامي نكرد 

  . حمایت از فرقھ دمكرات مورد اعتراض قرار داد و از انگلیس و آمریكا در خواست حمایت نمود
شھرھاي آذربایجان . ) . ش.ه 1324آبان  30( كزي بھ آذربایجان شد ارتش سرخ مانع رسیدن قواي دولت مر

انگلیس و آمریكاي نگران ، در مقابل اقدام شوروي ، عكس العمل نشان . در اشغال فرقھ دمكرات قرار گرفت 
در ھمین احوال حزب كوملھ كردستان ، تاسیس دولت جمھوري كردستان بھ ریاست قاضي محمد را . دادند 

سھ ماه بعد حكومتھاي خود مختار آذربایجان و كردستان در پناه ارتش . ) .ش.ه 1324بھمن ( ت اعالم داش
اندكي بعد در خوزستان و در . ) . ش.ه 1325اردیبھشت  3( سرخ ، قرارداد موافقت و اتحاد منعقد نمودند 

ا سیاست شوروي در سر بھ شورش برداشتند كھ نوعي مقابلھ عملي ب فارس ھم گروھھایي با حمایت انگلیس ،
  . آذربایجان و كردستان بود 

منشور ، علیھ شوروي بھ  35در اولین اجالس مجمع عمومي سازمان ملل اعالم شد كھ ایران طبق ماده 
شوراي امنیت اعالم شكایت نموده است ، ویشینسكي نماینده شوروي ، اتھامات وارده از جانب ایران را رد 

موضوع دستور كار سازمان ملل نوبنیاد بود و لذا مورد توجھ افكار عمومي مسئلھ آذربایجان اولین . كرد 
بھمن با ظاھري دوستانھ با احزاب  6قوام السلطنھ بار دیگر در . مطبوعات و نمایندگان كلیھ دول قرار گرفت 

ه با عنوان نخست وزیر وارد صحنھ شد و خواھان مذاكر متكي بھ سیاست غرب ،" چب و شوروي ، ولي باطنا
پیشنھادھاي بدوي استالین سنگین بود . مستقیم با استالین و مولوتف  گردید و با ھواپیماي روسي بھ مسكو رفت 

شوراي امنیت . قوام فقط بھره برداري مشترك از نفت شمال را قول داد كھ بھ امضاي قراردادي انجامید . 
مھ اشغال ایران تھدید كرد و شوروي بھ آمریكا ، شوروي را بھ سبب ادا. طرفین را بھ مذاكره دعوت كرد 

طمع این كھ نفت شمال را بھ دست آورد و شكایت ایران در سازمان ملل متوقف بماند و مقابلھ اي با آمریكا 
در نتیجھ با حملھ ارتش ، آذربایجان از . ) . ش.ه 1325اردیبھشت  19( نكرده باشد ، قواي خود را خارج كرد 

و قدرت مركزي با حمایت غرب تثبیت شد و كردستان ھم در اسفند . ) ش.ه 1325 آذر 21( تجریھ نجات یافت 
  . با شكست جمھوري كردستان و اعدام سران آن حفظ شد. ش.ه 1325

ساد چیكف را كان لم یكن اعالم ، و دولت را مكلف  –موافقتنامھ قوام . ش.ه 1326مھر  29مجلس پانزدھم در 
این تصمیم باعث عصبانیت . ز شركت نفت انگلیس و ایران ، اقدام نماید نمود كھ براي استیفاي حقوق ملت ا

قوام بر خالف انتظار ، در اوج . شوروي و مسرت آمریكا و نگراني انگلیس گردید و آثاري را بھ دنبال داشت 
كابینھ ھاي حكیمي ، ھژیر ، ساعد ، منصور ، رزم . ش.ه 1330تا  1326سالھاي . قدرت كنار گذاشتھ شد 

راء و عالء در جھت استحكام دربار و مقابلھ با نھضتي كھ خواھان حاكمیت و تامین منافع ملت بود ، تشكیل آ
  . شدند 

و تیراندزي بھ شاه در دانشگاه تھران ، فرصتي براي دست نشاندگان استعمار انگلیس  1327بھمن  15واقعھ 
ابتدا حكومت نظامي در تھران . ست بزنند در ایران فراھم كرد تا براي اجراي مقاصد خود بھ اقداماتي د

برقرار و حزب توده غیر قانوني گشت و اعضاي فعال و كارگزاران آن تارومال شدند و از سوي دیگر آیت 
اهللا كاشاني دستگیر و بھ كشور لبنان تبعید گردید و با ایجاد پاره اي تغییرات در قانون اساسي با تشكیل مجلس 

سنا كھ نیمي از اعضاي آن انتصابي بودند شكل گرفت و شاه با شرایطي از موسسان و تصویب آن مجلس 
  . قدرت منحل كردن ھر دو مجلس برخوردار گردید 

) گس و گلشاییان ( در دوره نخست وزیري ساعد ، پس از مذاكرات مفصلي نمایندگان انگلستان و ایران 
ساعد قرارداد الحاقي را در پایان . مضاء كردند ایران و انگلیس را ا 1933قرارداد الحاقي بھ قرارداد نفتي 

و . دوره پانزدھم بھ مجلس برد ولي بھ لحاظ مقاومت اقلیت برجستھ آن روز مجلس ، فرصت تصویب پیدا نشد 
مذاكرات انجام شد ه پیرامون قرارداد الحاقي ، باعث آگاھي مردم و افشاشدن ماھیت استعماري قرارداد قبلي 

او . پس از او علي منصور بھ نخست وزیري رسید . نتوانست دوام بیاورد واستعفا كرد دولت ساعد . گردید 
. رئیس ستاد ارتش داد  ھم پس از رد قرارداد الحاقي از طرف مجلس شانزدھم ، جاي خود را بھ رزم آرا،

ھ قرارداد الحاقي در مجلس بھ كمیسیون مخصوص بھ ریاست دكتر مصدق واگذار شد و او ضمن یك مصاحب
آیت اهللا . و نیز قرارداد الحاقي را بي اعتبار دانست 1933قرارداد دارسي و قرارداد " مطبوعاتي صراحتا

. كاشاني كھ درصحنھ مبارزه بود و دیگر علماي مذھبي و مراجع تقلید از ملي شدن صنعت نفت حمایت كردند 
منطقھ خلیج فارس را مطرح كرد كھ  انگلستان براي مقابلھ با نھضت ابتدا مسئلھ دول مستقل عربي جدید در

سپس براي در مضیقھ قرار دادن ایران از لحاظ اقتصادي ، دو شعبھ . خوزستان ایران را ھم شامل مي شد 
بھ بانك و استرداد ) یك میلیون لیره استرلینگ ( بامك انگلیس در ایران را تعطیل و خواستار بازگرداند ودیعھ 

میلیون تومان پول خود را از گردش  150یران شد و كمپاني نفت ھم مبلغ وامھاي پرداختي بھ بازرگانان ا
  . ھمراه با اقدامات تشدیدي انگلستان ، رزم آرا نیز بھ مقابلھ با نھضت پرداخت . اقتصادي ایران خارج كرد 

نھ ، نھضت ملي رشد كرد و پایھ ھاي نفوذ بیگا) خلیل طھماسبي ( با ترور رزم آرا توسط فداییان اسالم 
گلشاییان كھ منافع انگلیس را در نفت حفظ مي كرد ، مردود اعالم گردید واصل  –قرارداد گس . متزلزل شد 
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تصویب وپس از سقوط كوتاه مدت . ش.ه 1329ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور در آخرین روزھاي 
ري دكتر مصدق بھ منظور طي یك سال و نیم دوره اول زمامدا. عالء ، دكتر محمد مصدق مامور اجرا آن شد 

محاصره اقتصادي ، شكایت بھ شوراي امنیت و  جلوگیري از اجراي ملي شدن صنعت نفت ، تھدید نظامي ،
دیوان الھھ ، اعزام ھیئتھایي از نوع جاكس و استوكس و و ساطتھاي آمریكا پیش آمد تا اینكھ دكتر مصدق با 

فا كرد و قوام السلطنھ روي كار آمد ولي با رھبري آیت شاه نتوانست در معرفي دولت بھ توافق برسد و استع
این طرح در ھم شكستھ شد و حكومت چھار روزه قوام . ش.ه 1331تیر  30اهللا كاشاني و حركت مردم در قیام 

  . السلطنھ ساقط گردید و با انگلیس قطع رابطھ صورت گرفت 
ماھھاي پس از آن ، تاسف انگیز و عبرت  تیر ، حوادث روزھا و 30علي رقم پیروزي افتخار آمیز ملت در 

زمینھ ھاي داخلي و توطئھ ھاي خارجي باعث بروز اختالف بین دكتر مصدق و آیت اهللا كاشاني . آموز بود
بھ طوري كھ در دوره دوم نخست وزیري ، كم كم رھبران اولیھ نھضت كنار گذاشتھ شدند و اشخاص . گردید 

  .  مشكوك در پستھاي كلیدي قرار گرفتند
شاه توانست از این وضع بھره . دكتر مصدق اختیار قانون گذاري را بھ دست آورد و مجلس را منحل كرد 

تا  25آمریكا و انگلیس و عوامل آنھا ، ئوطئھ شكست نھضت را چیدند و حوادث . گیرد ومصدق را عزل نماید 
مرداد طي نامھ اي بھ  27، در گر چھ آیت كاشاني علي رغم جو موجود . شكل گرفت . ش.ه 1332مرداد  28

دكتر مصدق ، او را از وقوع كودتایي توسط زاھدي مطلع ساخت ولي متاسفانھ آخرین تالش براي ایجاد اتحاد 
سرلشكر  زاھدي با حمایت مستقیم دولت آمریكا و سازمان سیا و ) مرداد  28( نقش برآب شد و فرداي آن روز 

تدارك دیده بودند بھ آساني حكومت را در دست گرفت و نخست ھمراھي انگلیس توسط جمعي كھ در داخل 
دولت آمریكا كھ در كودتا نقش چشمگیري داشت ، با . و شاه از فرار بھ خارج ، بازگشت . وزیري كودتا شد 

وجود آنكھ سلطھ بریتانیا ھنوز ھم كارایي خود را از دست نداده بود براي نخستین بار فعاالنھ در صحنھ 
یانھ بھ جاي استعمار گر ریشھ دار سابق حضور پیدا كرد و ھشیارانھ با بھره گیري از سابقھ سیاسي خاورم

استیالي انگلستان ، روشھایي جدیدي را در سلطھ گري بھ كاربرد و با این شیوه نوع استعماري حركات 
م مبارزان دولت زاھدي با حمایت آمریكا و حكومت نظامي تیمور بختیار از تما. مردمي نیز سركوب شد 

پس از یك سال ) پیچ  –امیني ( در محیط خفقان ، نفت ملي شده با قرارداد كنسرسیوم . نھضت انتقام گرفت 
  . مقدمھ چیني ، تسلیم كارتلھاي نفتي شد و آمریكا سھمي مساوي انگلیس بھ دست آورد 

چند سالھ مردم  مجلس ھیجدھم ، قراردادي كھ خالف اصل ملي شدن صنعت نفت بود تصویب كرد و كوشش
حسین عالء وزیر دربار شاه در سال . غارتگري نفت شروع شد و سیر صعودي یافت . ایران را بھ باد داد 

پیمان بغداد براي مقابلھ با نھضت جمال عبدالناصر . جاي زاھدي را در نخست وزیري گرفت . ش.ه 1334
فداییان اسالم خواستند . امضاء شد  رئیس جمھورمصر و تكمیل حلقھ محاصره شوروي بھ سرپرستي انگلیس

. عالء را از میان بردارند ولي توفیق نیافتند و دستگیر و ھمگي بر اساس حكم دادگاه نظامي تیرباران شدند 
تن طالي ایران را كھ بھ  11شوروي ناراضي از جریان ، در حالي كھ حزب توده در ھم كوبیده مي شد ، 

. ش.ه 1339تا  1336از سال . اده بود ، بھ دولت زاھدي مسترد داشت دولت در مضیقھ دكتر مصدق تحویل ند
احزاب و . تاسیس شد ) ساواك ( سازمان امنیت و اطالعات كشور . دكتر اقبال در راس دولت قرار داشت 

شاه با . بھ حال تعطیل در آمده بودند ، بیشتر تحت سانسور و مورد نظارت قرار گرفتند " مطبوعات كھ قبال
  . ج سوم بھ آرزوي داشتند ولیعھد رسید ازدوا

وشكل گیري حكومت متمایل بھ چپ عبدالكریم )  1337تیر  23( در ھمین دوره با سقوط رژیم سلطنتي عراق 
فساد ھئیت . با خروج عراق از پیمان بغداد ، این پیمان بھ پیمان سنتو تبدیل شد. قاسم ، شاه دچار تزلزل گردید 

تورم ، وضع بد اقتصادي ، عدم رضایت مردم را گسترش داد و انتخاب كندي بھ  حاكمھ و دستگاه اداري ،
و اعالم عدم حمایت از سلطنتھاي پوسیده ، ضربھ اي بر . ) ش.ه 1339آبان  17( ریاست جمھوري آمریكا 

ن و انتخابات دوره بیستم و مبارزه ساختگي حزب ملیو. شاه ایران بود كھ بھ مخالفان مجال ابراز وجود داد 
 1339شھریور  5( افتضاحي بھ وجود آورد كھ اقبال را ناگزیر از استعفاء و خروج از ایران ساخت  مردم ،

شریف امامي فراماسونر معروف ، با ظاھري ملي ، ترمیم بحران را . ابطال انتخابات ھم اعالم شد . ) . ش.ه
اهللا بروجردي مرجع جھان تشیع و آیت اهللا آیت . بھ عھده گرفت اما انجام انتخاباب او ھم فاقد اعتبار بود 

درگذشتند و تجلیل سراسري از آنان روحانیت . ش.ه 1340كاشاني مبارز خستگي ناپذیر در ابتدا و انتھاي سال 
در آزادي نسبي كھ باالجبار ھیئت حاكمھ و ساواك بھ آن تن داده بودند ، . را با پایگاه وسیع مردمي نشان داد

امیني براي فریب . آمریكا امیني را براي زمامداري پیشنھاد كرد و شاه با اكراه پذیرفت براي عالج بحران ، 
بھ عنوان مبارزه با فساد محاكماتي بھ راه انداخت و اصالحات . مردم ، مجلس بي اعتبار را منحل كرد 

ھ آمریكا ، شاه در مسافرت ب. ش.ه 1341در فروردین . اراضي را مطرح و خطراتي براي شاه فراھم ساخت 
با . ش.ه 1341تیر  27در نتیجھ امیني در . رضایت واشنگتن را بھ ادامھ اقدامات بھ وسیلھ خودش جلب نمود 

دولت درمسئلھ . دولت اسدهللا اعلم كھ دولت شخص شاه بود ، تشكیل شد . نگراني از آمریكا استعفا داد 
و تصور مي كرد دیگر سدي دربرابرش وجود  انجمنھاي ایالتي و والیتي ، ضدیت با اسالم را در پیش گرفت
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مبارزه اي كھ روحانیان با محوریت آیت اهللا روح اهللا خمیني از قم شروع نموده بودند ، گسترش یافت . ندارد 
براي تصویب لوایح ششگانھ ) رفراندم ( اما پس از مدتي عنوان ھمھ پرسي . و با عقب نشیني دولت پیروز شد 

" پیش آمد كھ این بار نیز با مخالفت علما و مراجع و خصوصا) ھا بر تعداد آن افزوده شد كھ بعد  (انقالب سفید 
اعالمیھ علما و آیت اهللا . آیت اهللا روح اهللا خمیني كھ زعامت مبارزه و ادامھ رھبري با او بود ، مواجھ گردید 
بسیاري از علماي . نشاندخمیني در تحریم رفراندم در سراسر كشور ، دولت را تا موضعگیري خصمانھ عقب 

مذھبي و دانشگاھیان و طالب و دانشجویان و مردم در مخالفت با این امر زنداني و تبعید شدند و شاه با رفتن 
بھ قم و سخراني براي گروھي كھ از تھران اعزام شده بودند خود را رویاروي روحانیان قرارداد و با اعمال 

  . نمایشي بھ اجراء درآورد قدرت و خشنونت ، سرانجام یك ھمھ پرسي 

گروھي از طالب و  7در پي یورش بھ مدارس علمیھ فیضیھ قم و طالبیھ تبریز . ش.ه 1342در فروردین 
مذھبي و مبارز كشتھ و مجروح شدند كھ در عاشورا ھمان سال با سخنراني و حملھ شدید اللحن آیت اهللا جوانان 

خمیني بھ شاه و دستگاه حاكمھ ناآرامیھایي پدید آورد كھ منجر بھ دستگیري ایشان شد و متعاقب آن قیام تاریخي 
اسداهللا علم بعد از . داشت شده بوددر حمایت از ھمان رھبر مذھبي شكل گرفت كھ باز. ش.ه 1342خرداد  15

بھ حزب ایران نوین تبدیل " ، جاي خود را بھ حسنعلي منصور از كانون مترقي داد كھ بعدا 21انتخاب مجلس 
مبارزه در مخالفت با كاپیتوالسیون جدید بھ نفع آمریكا ، بھ تبعید آیت اهللا خمیني بھ . ش.ه 1343آبان . شد 

 1343بھمن ( ن منصور بھ وسیلھ  مبارزین اسالمي ھیئتھاي موتلفھ بھ قتل رسید تركیھ انجامید و بھ دنبال آ
شاه از حملھ . ش.ه 1344در فروردین . ھویدا بھ جاي دوست مقتول خود فرمان نخست وزیري گرفت . ) ش.ه

  . در كاخ مرمر جان سالم بھ در برد 
وطیت را بھ خود اختصاص داد و این در سال نخست وزیري ، طوالنیترین زمامداري دوران مشر 13ھویدا با 

حال بود كھ گروھاي مسلح راه مبارزه را در پیش گرفتھ بودند و سازمان امنیت محیط وحشت و خفقان بي 
مادر ولیعھد را بھ عنوان نایب . ش.ه 1346آخرین تغییر در قانون اساسي در سال . سابقھ اي ترتیب داده بود

جزیره ایراني . ش.ه 1349در سال . صاحب تاج شود " تاجگذاري رسما السلطنھ شناخت تا او ھم در مراسم
بھ وسیلھ حاكمان محلي اداره مي  "معرفي شده بود و سالھا سیاست انگلیس آن را عمال 14بحرین كھ استان 

بھ ابتكار شاه پیشنھاد مشترك ایران و انگلیس و مداخلھ شوراي امنیت و از طریق نظر خواھي " كرد ، ظاھرا
واقعي نماینده سازمان ملل ، از ایران جدا شد و این تجزیھ در مجلسین ایران بھ تصویب رسید و در  غیر

كھ ھمیشھ متعلق بھ ایران بود بھ بھاي ) تنب بزرگ ، تنب كوچك و ابوموسي ( عوض جزایر سھ گانھ ایراني 
ھ نسبت بھ این شناسایي و افرادي ك. جدایي بحرین با نوعي نمایش نظامي در حاكمیت ایران باقي ماند 

  . اعتراض نمودند مورد تعقیب قرار گرفتند و بھ زندان افتادند 
، فعالیت دادگاھھاي نظامي تشدید شد و مبارزات مسلحانھ و شكل  23دوره مجلس  1350 – 1354سالھاي 

ي آمریكا و با كمك سازمانھاي جاسوسي سیا" گیري گروھھا و برخورد و اعدامھا افزایش یافت ، ساواك سریعا
زندانیان . موساد اسرائیل تقویت شد و بھ انواع وسایل شكنجھ و روشھاي جاسوسي و اطالعاتي مجھز گردید 

شعار اصلي اسالم زدایي و جایگزیني  در زمینھ فرھنگي ،. سیاسي تحت شكنجھ و آزار بیشتر قرار گرفتند 
آمریكایي و اروپایي و فرھنگ قبل از اسالم و  فرھنگ شاھنشاھي بود با محتواي غربزدگي و تقلید از اربابھاي

اشاعھ فساد و ایجاد مراكزي بھ نام كاخ جوانان در سراسر ایران ، كاباره ھا ، باشگاھھاي . ترویج بي بندباري 
قمار خانھ ھا و مراكز فساد ، ھمھ برنامھ حساب شده اي بود كھ رژیم مي خواست  فیلمھاي مبتذل ، تفریحي ،

وي اندیشھ و صفاي روح جوانان كشور را در منجالبشھوت و فساد نابود كند تا آنان نتوانند بھ بدان وسیلھ نیر
سرنوشت كشور و ملت خویش بیندیشند و بھ وسیلھ معدود افرادي كھ بھ مطالعھ و بحث علم عالقھ مند بودند ، 

یي و تساوي حقوق زن ومرد با ایجاد برنامھ ھاي كاذبي از قبیل دعواي شعر نو و شعر سنتي یا بحث تجدد گرا
درآمد حاصل از فروش نفت افزایش یافت و اعالم شد . ش.ه 1352در سال . جوانان را سرگرم كرده بودند  ،

كھ ایران حاكمیت بر نفت را بھ دست آورده است و در ھمین زمان در افغانستان با كودتا جمھوري اعالم شد 
ارمین جنگ اعراب و اسرائیل و اعالم تحریم نفتي غرب از بھ دنبال چھ. كھ ھشداري دیگري براي شاه بود 

جانب اعراب ،قیمت ھر بشكھ نفت ایران چھار برابر افزایش یافت و دریافت آن بھ چنان میزاني رسید كھ نظام 
شاه از ھزینھ آن عاجز ماند و سخاوتمندانھ بھ بسیاري از كشورھا وام یا كمك بالعوض داد و بھ خرید 
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ارتش ایران در . مدرن پرداخت تا عنوان قدرتمند پیدا نماید و ژاندارم منطقھ شناختھ شود تسلیحات انبوه 
اختالفات مرزي . پیروي از سیاست آمریكا در جبھھ ظفار بھ سركوبي مبارزین علیھ سلطان عمان پرداخت 

موافقتنامھ  با. ش.ه 1353ایران و عراق شدت یافت و تا برخورد مسلحانھ پیش رفت و سرانجام در اسفند 
شاه كھ خود را در موضع . الجزایر بھ صلح و آشتي انجامید و مرز ثابت دو كشور بھ طور دائم مشخص شد 

بسیار مستحكم مي دید و از بازي دموكراسي دو حزب ملیون و مردم كھ عضوي نداشتند ، خستھ شده و طالب 
رستاخیز را كھ ھمھ ملت مكلف قدرت مطلقھ بود با یك ژست سیاسي ، احزاب را منحل و حزب واحد 

را بھ جلوس اولین شاه در ایران ) ص ( بھعضویت در آن بودند ، اعالم نمود و مبداء تاریخ از ھجرت پیامبر 
آشتي ناپذیري " این اقدامات شرایطي را فراھم كرد كھ تقابل مردم را با رژیم بھ وضع كامال. باستان تبدیل كرد 

سالھاي قبل از شاه بھ بسیاري از كشورھا مسافرت مي كرد و یا میھماندار  در این زمان و ھم در. درآورد 
در انتخابات ریاست جمھوري . وضعي كھ ھرگز شاھان سابق نداشتند . سران و زمامداران ممالك مختلف بود 

  . ). ش.ه 1355آبان  12( آمریكا بر خالف انتظار شاه ، جیمي كارتز پیروز شد 
حمالت سازمانھاي مختلف بین . شاه را مجبور بھ اعالم فضاي باز سیاسي نمود  مسئلھ رعایت حقوق بشر ،

در داخل تحریكات مبارزین تشدید شد و . المللي بھ رژیم شاه و سابقھ خشونتھاي آن براي شاه ناخوشایند بود
ردید چھره خشن رژیم شاه و دولت ھویدا و سازمان امنیت براي كشورھاي مختلف از بزرگ و كوچك افشاء گ

جمشید آموزگار بعد .) . ش.ه 1356مرداد  15( سالھ الزم شد  13براي نجات شاه ، استعفاي ھویدا زمامدار . 
ھویدا وزیر دربار شد اما در جھت آرام . فرمان نخست وزیري گرفت  سالھا انتظار ، در بدترین شرایط ،

بات در داخل كشور روندي رو بھ تزاید تظاھرات ، اعتصا. سازي مدتي بعد در زندان دژبان پذیرایي گردید 
شاه بھ گمان اینكھ مي تواند بھ سان سفر پیشین خود در زمان جان كندي دستاوردھایي ھمراه بیاورد ، . یافت 

اما در مراسم استقبال بھ لحاظ استفاده از گاز . ). ش.ه 1356آبان  23( براي جلب نظر كارتر بھ آمریكا رفت 
تظاھر كنندگان ایراني كھ علیھ شاه در برابر كاخ سفید اجتماع كرده بودند ، با اشك آور در متفرق كردن 

در . ش.ه 1356فعالیت مبارزاتي امام خمیني ، مرجع تبعیدي در سال . چشماني گریان بھ نمایش گذاشتھ شد 
، اجتماعات  با ھر آزادي زنداني. نجف ادامھ یافت و در داخل كشور تدابیر سازمان امنیت دیگر كارساز نبود 

در گذشت مشكوك حاج سید مصطفي خمیني در نجف ، عكس العمل . و تظاھرات دوره جدیدي را نشان داد
علیھ امام . ش.ه 1356دي سال  17گسترده اي در ایران داشت تا بھ آنجا كھ انتشار مقالھ روزنامھ اطالعات در

رھا حركنھاي پرخروش بھ دنبال آورد كھ تا ، تظاھرات خونیني را در شھر قم و چھلم آن در تبریز و دیگر شھ
خلعتبري وزیر امور خارجھ وقت ،بھ مالقات حسن . بغداد تحت فشار قرار گرفت . پایان عمر رژیم قطع نشد 

از . ش.ه 1357نوروز . درباریان و خانواده سلطنتي دارایي خود را خارج منتقل كردند . البكر و صدام رفت 
  . شد جانب رھبر عزاي ملي اعالم 

. پیامھاي امام بھ سرعت در سراسر كشور پخش مي شد . اعتصاب غذاي زندانیان سیاسي شروع گردید 
شعار عمومي " مرگ بر شاه " كم كم . اعتصاب در صنایع نفت و عدم تولید و توزیع آن دولت را فلج كرد 

ریاد اهللا اكبر بر فراز بامھا اول ماه رمضان ف. گردید و در اصفھان و ده شھر دیگر حكومت نظامي اعالم شد 
. سولیوان و پارسونر ، سفراي آمریكا و انگلیس با مراكز خود و با دربار شاه در تماس روزانھ بودند . بلند شد 

فاجعھ سینما ركس آبادان ، تیر خالصي براي كابینھ آموزگار بود در آن فاجعھ . شاه حمایت انتظار جدي داشت 
شریف امامي با عنوان دولت آشتي ملي از مجلس راي اعتماد گرفت در . ختند چھار صد تماشاچي در آتش سو

تظاھرات . تمام تدابیر او در فریب رھبر و مردم بدون فایده بود . سال در راس مجلس سنا بود  13حالي خود 
 شھریور میدان ژالھ ، او را بھ 17گسترده و میلیوني و سپس برقراري حكومت نظامي ناگھاني و كشتار 

شاه متوحش . این واقعھ در صحنھ بین المللي انعكاس بسیار نامطلوبي براي رژیم داشت . استعفا وادار ساخت 
اما بھ . بود كھ آمریكا كمابیش او را رھا كرده است و ھمین امر موجب تضعیف روحیھ دیكتاتوري وي گردید 

صداي انقالب را "  :با اعالم این كھ  تصور اینكھ با آوردن حكومت نظامیان مي تواند بحران را خاتمھ دھد
آبان  14( دولت نظامي ازھاري را تا برقراري امنیت روي كار آورد  ، "شنیده و مافات را جبران مي كند 

  . با استقرار رھبري انقالب در نوفل لوشاتو پاریس ، تحركات نھضت ابعاد جھاني پیدا كرد ) .  1357
. مقابل دولت نظامي تشدید شد و بھ رادیو و تلویزیون سرایت كرد اعتصابات و تظاھرات و برخوردھا در 
باقیمانده حامیان شاه او را بھ تشكیل یك دولت مردمي توصیھ كردند . فرار نظامیان از پادگانھا ھم آغاز گردید 

ه بود بیماري شاه كھ پنھان نگھداشتھ شد. و فرماندھان نظامي طرح یك كودتا و قتل عامي را پیشبیني نمودند 
  . بین رھبران جبھھ ملي سابق ،شاپور بختیار مناسب تشخیص و داوطلب شد . ،او را در تردید نگھ داشت 

دي  17( بختیار در مقابل طوفاني از خون و آتش كھ مردم در آن غوطھ ور بودند ، اعالم زمامداري كرد 
  . و از مجلس راي اعتماد گرفت . ) ش.ه 1357

دي با چشماني گریان براي ھمیشھ از كشور خارج و كشور غرق در  26شاه در . شوراي سلطنت تشكیل شد 
حامیان خارجي . شوراي انقالب توسط امام خمیني شكل گرفت و رھبر آماده بازگشت بھ كشور شد . شادي شد 

اعات فرودگاه بستھ شد اما با اراده عمومي و اجتم. بختیار تالش مي كردند این بازگشت را بھ تاخیر اندازند 
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و استقبال بزرگ تاریخ صورت گرفت و . ) ش.ه 1357بھمن  12( میلیوني ، امام خمیني بھ كشور بازگشت 
  . ھیچ راھي جز سقوط سلطنت و تشكیل حكومت اسالمي باقي نماند 

بازرگانان از جانب امام بھ نخست وزیري موقت منصوب . محل اقامت رھبر نقطھ سراسر جھان قرار گرفت 
ھمچنان براي حفظ سلطنت تالش مي كرد و تنھا نقط امیدش ارتش بود كھ بدنھ آن بھ سوي انقالب  بختیار. شد 

رژیم بھ منظور نابودي نھضت از . بھمن ھمافران در مقابل گارد شاھنشاھي قرار گرفتند  21در . متمایل بود 
بال اثر وقوع كودتا " تنا نكنید اع" بعد از ظھر اعالم حكومت نظامي كرد ولي با پیام امام بھ مردم كھ  4ساعت 

  . غیر ممكن گردید 
. تانكھا را در اختیار گرفتند . در خیابانھا و پشت بامھا سنگربندي كرده بودند . مردم مراكز اسلحھ را گشودند 

با آماري از ھزاران شھید انقالب اسالمي پیروز . مراكز انتظامي و دولتي یكي پس از دیگري سقوط كردند 
  . ) ش.ه 1357بھمن  22( سالھ اعالم گردید  2500مھ  رژیم سلطنتي شد و خات

  
جمھوري اسالمي ایران بھ رھبري امام خمیني 

در صحنھ  1342آیت اهللا العضمي حاج سید روح اهللا خمیني فرزند آیت اهللا حاج سید مصطفي كھ از سال 
سال  15و نیم قرن تدریس علوم اسالمي و گذراندن   مرجعیت ، مبارزه بود ، پس از سالھا در دست داشتن مقام

در تبعید ، رھبري یكي از شگفت انگیز ترین انقالبھاي جھان را بر عھده گرفت و با وحدت بي سابقھ ملت 
كھ از پاریس با استقبال بي سابقھ اي  57بھمن  12امام خمیني از . ایران ھمھ موانع و سدھا را درھم شكست 

بھمن كھ دھھ فجر نام گرفت و پیروزي تحقق یافت، از میلیونھا ایراني در  22اسالمي بازگشت ، تا بھ میھن 
شوراي انقالب را قبل از ورود و دولت موقت را . مدرسھ رفاه دیدار نمود كھ اطاعت از او را پذیرفتھ بودند 

ر نفوذ آمریكا ، كھ در تدارك حكومت نظامي آخرین نمود سلطنت شاه وسران ارتش زی. بعد از آن تشكیل داد 
با خواست او و حضور و فداكاري ملت بال اثر ماند و سرانجام رژیم سلطنت با سرعتي كھ قابل  كودتا بودند ،

با ھواپیماي " حوادث لحظھ بھ لحظھ انقالب بھ وسیلھ خبرنگاران كھ بعضا. تصور نبود ، در ھم كوبید شد 
در ھر مسجد كمیتھ اي از مردم ظاھر شد كھ امنیت و نظم را بھ . شد رھبر آمده بودند ، بھ دنیا منعكس مي 

  . عھده گرفت و بھ كمیتھ امام معروف گردید 

عوامل . عفو عمومي ھم بھ نوعي نسبت بھ جرایم گذشتھ اعالم شد . عادي آزاد شدند زندانیان سیاسي و 
سازمان امنیت و گارد شاھنشاھي از ترس جان خود و یا انتقام از ملت در كمین بودند تا براي جوانان حافظ 

نمایندگي . حزب جمھوري اسالمي شكل گرفت. انقالب خطر آفرین باشند و یا بھ نحوي از كشور خارج شوند 
  . ایران از پیمان نظامي سنتو خارج شد. اسرائیل تعطیل و بھ جاي آن سفارت فلسطین دایر گردید 

. در قم اقامت گزید ، مردم را بھ حمایت از دولت موقت فرا مي خواند  57رھبر انقالب كھ از دھم اسفند 
ستي خاصي در ھمھ طبقات و صمیمیت و دو. براي ملت مفھوم خاص پیروزي و آزادي را داشت  58نوروز 

صورت گرفت و  58فروردین  12اولین رفراندوم در . سطوح اجتماعي در سراسر كشور دیده مي شد 
در حالي كھ انقالب با تجلي . در صد راي دھندگان پذیرفتھ شد  2/98حكومت جمھوري اسالمي با اكثریت 
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چ گروه و حزب و دستھ خاصي نقش قدرت عامھ ملت و رھبري امام خمیني با سرعت پیش مي رفت و ھی
پس از پیروزي ، بسیاري از اشخاص سیاسي و گروھھا و احزاب و دستھ ھا كھ در رژیم . تعیین كننده نداشت 

در بند بودند ، در پرتو آزادي پیش آمده ، " سلطنت خاموش بودند ، یا در خارج بھ سر مي بردند و یا احتماال
روزنامھ ھا و مجامع تشكیل دادند و ھر كدام خود را چنان مطرح مي كرد  فعالیت خود را آغاز كردند و انواع

آذربایجان و حتي  كھ گویا پیروزي محصول كار آنھاست و در نتیجھ حوادثي را در كردستان ، تركمن صحرا،
 مجلس. پیام رھبر و حضور ملت در تمام موارد بھ ماجراھاي پیش آمده خاتمھ مي داد . در تھران باعث شدند 

و )  28/5/58 (عضو بر اساس انتخابات و آیین نامھ مصوب شوراي انقالب افتتاح شد  80خبرگان با حدود 
از جانب  1358آذر  12طي سھ ماه قانون اساسي را تنظیم و تصویب نمود كھ پس از تایید رھبر در رفراندوم 

با پذیرش ملت یا بھ انتخاب مجلس ولي فقیھ داراي مقام مرجعیت  در قانون اساسي مصوب ،. ملت پذیرفتھ شد 
و   سھ قوه مجریھ ، مقننھ ،. خبرگان در راس ھرم قدرت قرار گرفتھ و فرمانده كل قوا محسوب شده است 

سال  4نمایند مجلس بھ مدت  270رئیس جمھور و .  قضائیھ ، تحت نظر او وظایف خود را انجام مي دھند 
فقھاي . سال و در ارتباط با رھبري است  8ه مجلس خبرگان دور. از طرف ملت انتخاب مي شوند " مستقیما

، تمام قوانین بدون  4طبق اصل . شوراي نگھبان و رئیس دیوانعالي كشور و دادستان كل منتخب رھبرند 
حقوقدانان شوراي . استثناء باید در چھار چوب موازین اسالم باشند و مشخص كننده آن شوراي نگھبان است 

حقوق و آزادیھاي ملت در حدود . د شورایعالي قضایي و تصمیم مجلس برگزیده مي شوند نگھبان با پیشنھا
  . موازین اسالم تضمین شده است 

اردیبھشت آیت اهللا مطھري متفكر و  12در . ترور عناصر موثر در انقالب شروع شد  58از اوایل سال 
اه ، عراقي مبارز اسالمي و قاضي فیلسوف اسالمي ، و چندي بعد دكتر مفتح روحاني پیوستھ بھ دانشگ

قبل از این . آقاي رفسنجاني از این ترورھا جان سالم بھ در برد . طباطبائي امام جمعھ تبریز بھ شھادت رسیدند 
مامور نماز جمعھ  5/5/58آیت اهللا طالقاني كھ از جانب رھبر از تاریخ . جمع ، سپھبد قرني ھدف قرار گرفت 

  . درگذشت  58شھریور  19در دانشگاه تھران بود در 
بسیج  جھاد سازندگي ، سپاه پاسداران ، بنیاد مسكن انقالب ، نھضت سوادآموزي ، در این سال كمیتھ امداد ،

مستضعفین و بنیاد شھید انقالب اسالمي تشكیل شد و دادسراھا و دادگاھھاي انقالب بھ فعالیت خود ادامھ دادند و 
اموال خاندان . كھ مجال فرار پیدا نكرده بودند محاكمھ و اعدام شدند  در چند نوبت عناصر اصلي رژیم سابق

بانكھا و شركتھاي بیمھ ، . سلطنت و اشخاص وابستھ مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت
بھ  آمریكا كھ در جریان انقالب از شاه حمایت كرده بود ، با سوابقي كھ در كودتاي كشورھا داشت ،. ملي شدند 

كھ عنوان معالجھ را داشت ، با عكس  ورود شاه مخلوع بھ آمریكا ،. شدت مورد سوءظن رھبر انقالب بود 
( العمل اشغال سفارت آمریكا و گروگانگیري اعضاي آن بھ وسیلھ دانشجویان پیرو خط امام روبھ رو شد 

13/8/58  . (  
كھ انتظار چنین اقدامي را نداشت ، پس از  دولت موقت. این اقدام را مورد حمایت قرارداد " رھبر رسما

دولت جدید تركیبي از شوراي . مالقات رسمي با برژینسكي و عدم توانایي در نظارت بر امور ، استعفاء داد 
اولین انتخابات ریاست . انقالب و دولت ، با نخست وزیري آقاي مھدوي كني ادامھ كار را عھده دار شد 

فقھاي شوراي . صورت گرفت  1358اسفند  24ت مجلس شوراي اسالمي در بھمن، وانتخابا 5جمھوري در 
  . نگھبان از جانب رھبر و حقوقدانان بھ وسیلھ مجلس برگزیده شدند 

قطع رابطھ دولتین اعالم  1359آمریكا اقدامات خصمانھ علیھ جمھوري اسالمي را تشدید نمود و در فروردین 
بني صدر كھ بھ عنوان اولین رئیس . یس جمھور آمریكا توقیف گردید شد و اموال و دارایي ایران بھ دستور رئ

جمھور ایران انتخاب شده بود ، در انتخاب نخست وزیر با مجلس اختالف داشت و با بعضي گروھھاي مخالف 
  . خط رھبري بھ توافق رسید 

برد و بعد الھي  تجاوز آمریكا و شكست معجزه آساي آن در واقعھ طوفان شن طبس ، دنیا را در بھت فرو
.  ) 1/3/59( محاصره اقتصادي از جانب آمریكا شروع شد ) .  5/2/59( حكومت اسالمي را تجسم بخشید 

در مصر ، امید كمرنگ  1359مرگ شاه در مرداد .   ) 21/4/59( توطئھ كودتاي نوژه با شكست مواجھ شد 
آموزش عالي كھ مركز فعالیت گروھھا و  دانشگاھھا و مراكز. معدود سلطنت طلبان را بھ یاس مبدل ساخت 

تعطیل و ستاد انقالب  1359با اعالم انقالب فرھنگي ، در اردیبھشت  دستھ ھاي مخالف انقالب شده بود ،
امواج انقالب اسالمي بھ بعضي از كشورھاي اسالمي رسید و براي . فرھنگي مامور تنظیم آموزش عالي شد 

  . اكنان آن شیعھ بودند ، بیشتر خطر آفرین بود عراق ، كشوري كھ در صد باالیي از س
الجزایر ولي . م 1975تھاجم سنگین نظامي عراق بھ بھانھ لغو قرارداد  1359شھریور  31با توطئھ آمریكا در 

بھ قصد براندازي انقالب و تصرف خوزستان شروع شد و این درست در زماني بود كھ ایران آمادگي جنگي 
امام بھ تقویت روحیھ ملت پرداخت و آنان را بھ جبھھ ھا . را تحت الشعاع قرار داد جنگ ھمھ مسائل . نداشت 

كارتر در انتخابات ریاست جمھوري آمریكا از ریگان شكست خورد و در ھمین زمان مسئلھ آزادي . فراخواند 
شوراي اسالمي  و گروگانھا كھ در مجامع بین المللي محكومیتھایي براي ایران فراھم كرده بود بھ عھده مجلس
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گذاشتھ شد و سرانجام گروگانھا با وساطت دولت الجزایر و بر اساس بیانیھ اي در آستانھ زمامداري ریگان و 
با تشكیل دیوان داوري الھھ براي رسیدگي بھ اختالفات مالي دو كشور ، آزاد شدند ولي آمریكا بھ تعھدات خود 

  . عمل نكرد 
در مقابل نھادھاي انقالب قرار گرفتھ بود و در مسئلھ جنگ از تجھیز " عمال 1359اسفند  14بني صدر كھ از 

از جانشیني فرماندھي كل قوا عزل و با راي عدم كفایت  1360خرداد  30نیروھاي مردمي امتناع داشت ، در 
سیاسي وي از جانب مجلس و بھ فرمان امام ، از ریاست جمھوري كنار گذاشتھ شد و پس از مدتي اختفاء ، بھ 

مجتھد مبارز سید علي خامنھ اي نماینده مجلس مورد سوء قصد قرار  1359تیر  4در . پاریس فرار كرد 
تیر ، دفتر حزب جمھوري اسالمي بھ وسیلھ عوامل نفوذي گروھك مجاھدین خلق ، كھ حمایت  7گرفت و در 

تر بھشتي رئیس دیوانعالي آیت اهللا دك. از بني صدر را ھم عھده دار شده بود ، با كارگزاري بمب منفجر شد 
بھ شھادت ...) وزرا و   نمایندگان ،( كشور از شخصیتھاي فعال انقالب و ھفتاد و چند نفر از مسئوالن كشور 

سمت نخست " ، محمد علي رجایي كھ قبال 1360در انتخابات دوم ریاست جمھوري ، اول مرداد . رسیدند 
حاني جوان انقالبي را بھ عنوان نخست وزیر معرفي كرد و وي دكتر باھنر رو. انتخاب شد وزیري را داشت ،

، با انفجار دفتر نخست وزیري ھر دو بھ شھادت )  8/6/1360( اما یك ماه بعد . از مجلس راي اعتماد گرفت 
سومین انتخابات . ادامھ یافت  1361و  1360موارد ترور مردم و شخصیتھاي انقالب در سال . رسیدند 

صورت گرفت و مجتھد مبارز خامنھ اي بھ ریاست جمھوري انتخاب شد  1360مھر  10ریاست جمھوري در 
 .  

با حذف بني صدر و تكیھ بر نیروھاي انقالبي سپاه پاسداران و بسیج مردمي ، شیوه جنگ تغییر كرد و با 
ند زیرا با انجام چ. تالش دشمن براي تصرف آبادان عقیم ماند. ش.ه 1360مھر  5شكستن حصر آبادان در 

عملیات شھر بستان و منطقھ وسیعي از جنوب كشور آزاد گشت و متعاقب آن خرمشھر بھ دست قواي ایران 
  . بازپس گرفتھ شد 

عراق با از دست دادن خرمشھر ، تكیھ گاھش را براي مذكره از دست داد و آمریكا دچار ھمان مخاطراتي شد 
اعالم كردند " مقامات آمریكا صراحتا. و گردیده بود كھ با پیروزي انقالب اسالمي و سقوط شاه با آن روبھ ر

بدین ترتیب آمریكاییھا كمكھاي حیاتي بھ بغداد را دنبال .  ))پیروزیھاي ایران بھ نفع آمریكا نخواھد بود  (( :
كردند و دیگر متحدین آمریكا در جنگ ، بھ خصوص شوروي كھ خود را متعھد در تجھیز عراق مي دانست ، 

...  و انواع موشك ، 27و  25و جنگنده ھاي میگ )  72 –تي ( انبوھي از تانكھاي پیشرفتھ  با ارسال حجم
بھ طوري كھ برخي از ناظران تجھیزات . توان نظامي عراق را بھ نحو بسیار چشمگیري افزایش دادند 

زیابي كردند ار" اھمیت اساسي " ارسالي بھ عراق را صرف نظر از ابعاد سیاسي آن ، بھ لحاظ نظامي داراي 
 .  

 20/11/1364حملھ بھ اماكن غیر نظامي و شھرھا ، و شرایط جبھھ ھا ، ایران را ناگزیر ساخت كھ در تاریخ 
روز بدون وقفھ بھ طول انجامید و  75پاتكھاي دشمن در این عملیات . اجرا نماید " فاو " عملیاتي را در منطقھ 

سرانجام ارتش عراق با ناامیدي از بازپس . عراق مي دادند  ھواپیماھاي آواكس آمریكا اطالعات نظامي را بھ
فتح فاو گذشتھ از آثار و نتایج بسیار برجستھ نظامي و . گیري منطقھ عملیات ، حمالت خود را متوقف ساخت 

الجزایر را تثبیت كرد ولي رویارویي مستقیم آمریكا با ایران را نیز بھ  1975سیاسي كھ درپي داشت ، قرارداد 
  . اه آورد و در دنیاي غرب و منطقھ این نگراني بھ وجود آمد كھ ایران در جنگ برنده خواھد شد ھمر

پیش آمده بھ منزلھ آغاز شمارش معكوس براي خاتمھ جنگ ارزیابي مي با تحوالت سریع  ھفتمین سال جنگ ،
محور فراخواني نیروھاي داوطلب و بھ كارگیري تمام امكانات " تعیین سرنوشت جنگ " اعالم شعار . شد 

 1365آبان  13در   "مك فارلین " افشاي ماجراي  در چنین موقیعتي ،. كشور براي خاتمھ دادن بھ جنگ بود 
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والت سیاسي و نظامي جنگ را تحت تاثیر قرار داد و اوضاع را بیش از پیش براي ایران سخت و كلیھ تح
. حامیان منطقھ اي آمریكا را دچار تزلزل ساخت و در كشور آمریكا ایجاد بحران سیاسي كرد . دشوار كرد 

ار بھ ایران را آمریكا براي خروج از این وضعیت و كسب اعتماد مجدد متحدین خود در منطقھ عراق ، فش
حملھ بھ نفكشھا و پایانھ ھاي نفتي و  –حمالت ھوایي عراق بھ مراكز صنعتي و اقتصادي ایران . تشدید كرد 

دالر  10ضمن اینكھ بھ قیمت نفت بھ كمتر از . وضعیت اقتصادي ایران را مختل كرد  –كشتیھاي تجاري 
زار سیاه كاالھاي اساسي ، افزایش قیمتھا و رسید در این وضع سخت كھ قطع برق و جیره بندي بنزین ، با

.نیروھاي داوطلب مردمي براي اجراي عملیات جذب سازماندھي شدند . تورم وجود داشت 
ایران در تاریخ . اتخاذ دفاع متحرك عراق ، مي توانست توازن جنگ را بھ نفع عراق بھ چرخش در آورد 

و با عبور رزمندگان اسالم از كانال پرورش ماھي  در منطقھ شرق بصره دست بھ عملیاتي زد 19/10/1365
، نیروھاي دشمن در موقعیت دشواري قرار گرفتند و سرانجام پس از یك نبرد سخت و دشوار نیروھاي ایران 

عذاق براي جبران . تالش دشمن براي باز پس گیري منطقھ عقیم  ماند. مستقر شدند   "نھرجاسم " در شرق 
بغداد " ایران نیز متقابال. حمالت ھوایي بھ شھرھا و مردم بي دفاع را از سرگرفت " شكست در عملیات مجددا

را زیر حمالت موشكي گرفت و با اجراي آتش توپخانھ برروي شھر بصره ، عراق را در وضعیت دشواري 
ت با پیروزي در عملیا 1365با فتح فاو تا بھمن  1364در واقع مجموعھ تحوالت جنگ از بھمن . قرار داد 
تالش عراق براي تغییر آن بود ، و نتیجھ این بود كھ " ، كوشش ایران براي حفظ برتري و متقابال 5كربالي 

  .  "تعادل قوا بھ نحوي قاطع بھ نفع ایران بھ ھم خورد  "
بر پایھ این مالحظات ، نوعي بازبیني در برنامھ نظامي كشورھاي عربي و شوروي در مورد جنگ پدید آمد و 

ن را براي عراق فراھم ساخت تا با ھدف بین المللي كردن جنگ ، حملھ بھ نفتكشھا و پایانھ ھاي نفتي این امكا
" اصل امید " ھدف این برنامھ از بین بردن . و مراكز صنعتي و اقتصادي ایران را مورد تھاجم قرار دھد 

داد كھیا جنگ را پایان دھد یا با  ، بھ ایران ھشدار) جورج شولتز ( وزیر خارجھ وقت آمریكا . براي ایران بود
ایران سیاست امنیت در . دامنھ جنگ بھ خلیج فارس كشیده شد . اقدامات شدید و مقتضي روبرو خواھد شد

با حمایت گسترده آمریكا از عراق در حقیقت خلیج فارس . خلیج فارس براي ھمھ یا ھیچ كس را دنبال مي كرد 
جغرافیایي ، نظامي ایران را تحت الشعاع قرار داد  –برتریھاي سیاسي در اختیار عراق قرار گرفت و " كامال

.  
امام خمیني كھ آخرین جمعھ ماه رمضان ھر سال را بھ عنوان روز قدس نامید تا مسلمانان جھان موضوع 
اسرائیل را فراموش نكنند و بھ مبارزه ادامھ دھند و با قرارداد كمپ دیوید ، كھ مصر بھ سازش با اسرائیل 

جمھوري اسالمي كھ . شاند مبارزه نمود و سیاست كشور را در جھت حمایت از نھضتھاي اسالمي سوق داد ك
جنگ را با ھدف رفع تجاوز و اعالم مجازات متجاوز و پرداخت خسارت دنبال مي نمود با وساطت 

را غیر ممكن عراق كھ رسیدن بھ اھداف اولیھ . كشورھایي كھ فقط توقف جنگ را مي خواستند موافق نبود 
دكوئیار دبیر كل سازمان ملل تالشي را آغاز نمود كھ با قطعنامھ اي . مي دانست ، سخن از صلح داشت 

  ) .  1366سال ( شوراي امنیت صادر شد  598بینابین آتش بس را عملي سازد و در این راه قطعنامھ 
ا ایراني و غیر ایراني بھ قتل در مراسم حج و در زمان راھپیمایي برائت از مشركین صدھ 1366در سال 

  . رسیدند و روابط با عربستان بھ اوج تیره گي رسید 
حاكمان عراق در طول جنگ بارھا بر خالف موازین بین المللي جنگ از سالح شیمیایي و گازھاي سمي 

گاز با استفاده از  1366در اواخر سال . خردل استفاده كردند و سدي در برابر پیشروي بھ وجود آوردند 
خردل ھزاران نفر اھالي حلبچھ عراق را بھ ھنگام استقبال از قواي اسالم بوضع فجیعي بھ قتل رساندند و 
وجدان بشري را در سراسر جھان متالم ساختند و در ھمین شرایط اقدام بھ باز پس گیري فاو نمودند در حالي 

. وق العاده بود ، ادامھ داشت كھ جنگ موشكي شھرھا كھ عامل صدمات جاني زیاد بھ مردم و خسارت ف
شوراي امنیت كھ بھ ھنگام پیشروي عراق در خاك ایران فقط توقف جنگ بدون بازگشت بھ مرزھاي طبیعي 

  . را مي خواست بھ ھنگام پیشروي ایران در فاو و  ھور و نزدیكیھاي بصره وضع معكوسي در پیش گرفت 
ران در خلیج فارس حملھ كردند و ھمزمان با آن عراقیھا آمریكاییھا بھ دو سكوي نفتي ای 1367در آغاز سال 

پس از حملھ گسترده شیمیایي بھ خطوط پدافند ایران و با دریافت اطالعات از آواكس ھاي آمریكا با سپاھي 
این . ماه كھ در اختیار ایران بود ، سقوط كرد  3سال و  2یورش آوردند و این بندر پس از " فاو " مجھز بھ 

امكانات فوق العاده  . عراق در تھاجمي دیگر شلمچھ را نیز تصرف كرد . تاب زیادي پیدا كرد مسئلھ باز 
تجھیزات پیشرفتھ ، كاربرد سالحھاي غیر متعارف ، مانند سالحھاي شیمیایي و گسترش سازمان ارتش عراق 

. بھ وجود آمده بود  نگران كننده" در مجموع وضعیتي كامال. ، این امكان موفقیت را براي عراق ایجاد كرد 
مسافر بر خالف تمام موازین و حقوق بین الملل  400در ھمین حال آمریكاییھا ھواپیماي مسافربري ایران را با 

این حادثھ پیام روشن و قاطع آمریكا مبني بر . فروند موشك از رزمناو وینسنس ، سرنگون كردند  2با شلیك  ،
این فاجعھ ضرورت دستیابي بھ برقراري صلح را "  :ان اظھار كرد چنانكھ ریگ. تشدید جنگ علیھ ایران بود 

بنا بھ مالحظات جدید و احتمال تداوم و ھجومھاي عراق و ھمچنین " . با حداكثر شتاب دو چندان ساختھ است 
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امام خمیني با یك تصمیم شجاعانھ كھ شرایط خاص اقتصادي و نظامي  تشدید فشار بین المللي علیھ ایران ،
رھبر پذیرش قطعنامھ را الزم دانست و در عین حال . را پذیرفت  598قطعنامھ . آن را پیش آورد  ضرورت

  . آن را بھ سركشیدن كاسھ زھر تشبیھ نمود
عراق بر خالف )  29/5/67( از فاصلھ پذیرش قطعنامھ از جانب ایران تا برقراري رسمي و عملي قطعنامھ 

ھدف عراق از این اقدام وارد كردن . سلسلھ عملیات و حمالت زد دست بھ یك  تبلیغات صلح طلبانھ قبلي ،
ضربھ سنگین نظامي بھ ایران ، اشغال سرزمین و بھ اسارت گرفتن شمار بیشتري از نظامیان ایراني بود تا بھ 
  . ھنگام مذاكرات از موقعیت برتري برخوردار گردد

در اسرع وقت سیل . العاده پیش آمده فراخواند امام خمیني طي پیامي سپاه و بسیج را بھ دفاع در وضع فوق 
ھمین نیروھا طي یك ھفتھ تلفات و خسارتھاي . نیروھاي بسیجي ، عراق را مجبور بھ عقب نشیني كردند

ھنوز در جنوب ارتش عراق بھ طور كامل تا خط مرزي عقب " . سنگیني بھ نیروھاي عراق وارد ساختند 
روھي كھ اسم مجاھد بر خود گذاشتھ بودند ھمراه با ارتش عراق ھجوم گ 3/5/1367نرفتھ بودند كھ در مورخھ 

آنان كھ در طول جنگ با جاسوسي . مشترك خود را از طریق سرپل زھاب بھ طرف شھر كرند آغاز كردند 
و با ھدف براندازي نظام آغاز كردند و و " فروغ جاویدان " عراق را یاري مي كردند، عملیات خود را با نام 

از ھم پاشیده تصور مي  598ظامي ایران را بھ دلیل ھجومھاي پي در پي عراق و پذیرش قطعنامھ ضعیت ن
در ھم شكست و  "عملیات مرصاد " یورش آنان توسط نیروھاي مردمي و نیروھاي مسلح تحت عنوان . نمودند 

جراي قطعنامھ میان در ا 29/5/1367در تاریخ . قوایشان متالشي شد و باقیمانده آنان بھ عراق فرار كردند
  . ایران و عراق آتش بس اعالم شد 

با ارسال پیامي خاص براي گورباچف رئیس جمھور اتحاد جماھیر شوروي شكست  13/10/67امام در 
حدود یك . كمونیسم را اعالم ، وي و جامعھ شوروي را بھ جاي تمایل بھ غرب بھ تفكر بھ اسالم دعوت نمود 

. رجھ شوروي پاسخ را تسلیم امام نمود و بر حسن روابط دو كشور تاكید داشت ماه بعد شورادنادزه وزیر خا
  . كھ گویا بھ نكتھ اصلي پیام توجھ نكردند 

بھ ناگاه خبر عمل جراحي امام پخش شد و در حالي كھ در سراسر كشور مراسم دعا ادامھ  1368اوایل خرداد 
د ، گوینده با صدایي سوزان در گذشت این رھبر خرداد بودن 15داشت و مسئوالن در تدارك مراسم سالگرد 

كھنسال را كھ تمام قدرت كشور را در اختیار داشت ، اعالم كرد و میلیونھا نفر در مراسم تشییع كھ سھ روز 
وصیت نامھ سیاسي الھي ھشتاد و چند صفحھ اي امام بھ وسیلھ رئیس جمھور در . ادامھ داشت شركت كردند 
ن و مجلس خبرگان و نمایندگان و وزرا كھ در مجلس شوراي اسالمي بالفاصلھ اجتماعي از شوراي نگھبا

امام براي حفظ جمھوري اسالمي راه آینده را ترسیم نموده و ھمھ طبقات را بھ ائامھ : تشكیل شد قرائت گردید 
پایان در ھمان روز در حالي كھ رادیوھاي خارجي خبر از . مبارزه و پیمودن راه اسالم دعوت نموده بود 

مجلس خبرگان آیت اهللا سید علي خامنھ اي جانباز را كھ ھشت سال در سمت  جمھوري اسالمي مي دادند ،
ریاست جمھوري قرار داشت ، و مجتھدي با فراست و مورد توجھ و اطمینان امام بود ، بھ عنوان رھبر 

 25ا فرمان امام بھ وسیلھ ھیئتي اصالحات قانون اساسي كھ ب. برگزید و بھ ھمھ شایعات و تزلزلھا پایان داد 
بھ ھمھ پرسي گذاشتھ شد  1368مرداد  6نفره رسیدگي مي شد ، بھ ھمراه انتخابات ریاست جمھوري جدید در 

در اصالحات انجام شده ، مرجعیت از شرایط رھبري حذف و اختیارات آن بھ رئیس . و بھ تصویب رسید 
مجمع تشخیص . در راس قرار گرفت و شورا منحل گردید در قوه قضائیھ ھم یك نفر . جمھور واگذار شد 

  . مصلحت نظام با اعضاي ثابت و متغیر آن منتخب رھبر پیشبیني شد 
آقاي ھاشمي رفسنجاني رئیس جمھور جدید بازسازي كشور را در برنامھ عمراني پنجسالھ اول قرارداد و 

صدام حسین حاكم عراق كھ از . تالش نمود  598دنبال نمود و در عین حال براي اجراي تمام بندھاي قطعنامھ 
جنگ طوالني با ایران بجز خسارات سنگین و تلفات انساني دو كشور نتیجھ اي نگرفتھ بود و ماجراجویي 
دیگري را براي ھمسایھ جنوبي در سر مي پروراند ، مكاتباتي را با رئیس جمھور ایران شروع نمود و در 

مرزي در مورد اروندرود را بپذیرد و بھ سرعت مناطق اشغالي را . م 1975آخرین نامھ پذیرفت كھ قرارداد 
در این جھت . ترك نماید و اسراء را آزاد سازد و تصریح نمود كھتمامي خواستھ ھاي ایران را پذیرفتھ است 

  . اقداماتي شروع شد 
عدم موفقیت . قر شدند دھھا ھزار اسیر دو طرف مبادلھ و قواي جمھوري اسالمي در مرزھاي بین المللي مست

عراق در جنگ با ایران و باقي ماندن مشكالت جغرافیاي سیاسي و تصور قدرتمندي این كشور ،عراق بعد از 
حمایت فوق العاده غرب وشرق از عراق در زمینھ تسلیحات بھ . جنگ را در شرایط ویژه اي قراد داد 

این كشور براي دستیابي بھ سالحھاي غیر  خصوص سالحھا و تجھیزات پیشرفتھ كشتار جمعي و ھمكاري با
متعارف وحتي ایجاد زمینھ مناسب براي ساخت سالحھاي اتمي ، بھ ھمراه جنبھ ھاي رواني سران رژیم عراق 

" تواني متراكم و تھدید كننده از عراق ساختھ بود كھ كشورھاي منطقھ و ھمجوار خصوصا" مجموعا ،
. این مسئلھ با تجاوز عراق بھ كویت بھ وقوع پیوست . قرار مي داد عربستان و اسرائیل را مورد تھدید جدي 

براي مقابلھ با انقالب اسالمي رژیم صدام را بھ شدت " كھ صرفا این اقدام زمینھ اي شد كھ حامیان عراق ،
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تجھیز كرده بودند ، پس از پایان جنگ اوضاع را مساعد دیدند تا آنچھ را با ثروت كشورھاي حوضھ خلیج 
انھدامي كھ طي . با امكانات ھمین كشورھا ھمھ را منھدم سازند " در اختیار عراق گذاشتھ اند ، مجددا فارس

با آزادي كویت ، صدام را حفظ كردند تا حكومت ھوادار ایران در . چندین سال گذشتھ ادامھ داشتھ و دارد 
یامد و ھزاران عراقي براي نجات ایران در این جنگ بي طرف ماند و در صدد انتقام بر ن. عراق شكل نگرید 

دبیر كل سازمان ملل متحد  598در پیگیري اجراي قعطنامھ . خود بھ جمھوري اسالمي ایران پناھنده شدند 
عراق را متجاوز شناخت ولي در مورد مسئلھ پرداخت خسارت ، كھ حدود ھزار میلیارد دالر " باالخره رسما

با عربستان بھبود یافت و حجاج ایراني امكان انجام این فریضھ را روابط . مورد ادعاست ، ترتیبي داده نشد 
  . پیدا نمودند 

با استقرار نظام اسالمي بھدستامام خمیني در ایران تحوالتي در ابعاد مختلف در كشور روي داد كھ مي توان 
قع جنگ تحمیلي در وا. از ثمراتش ،استقالل ، و تحول در بعد فرھنگي و نفي مظاھر كفر و ظلم را نام برد 

ھشت سالھ بھایي بود كھ ایران در قبال انقالب خود پرداخت و خسارتھاي كالن اقتصادي و خونھاي پاك بي 
گرچھایران با صرف بخش قابل توجھي از توان . شماري از جوانان را براي حفظ ارزشھاي انقالب فدا كرد 

اي ناشي از جنگ دچار كاھش رونق اقتصادي و اجتماعي كشور در جنگ تحمیلي ھشت سالھ و ویرانیھ
اقتصادي شد ولي با عزم و اراده ملي آحاد مردم و دولت و تصویب اولین برنامھ توسعھ اقتصادي و اجتماعي 

و متعاقب آن شروع برنامھ پنج سالھ دوم ، تحوالت مھمي در كشور بھ وقوع  68و فرھنگي در بھمن ماه 
تولید ناخالص داخلي از رشد متوسط . در صد كاھش یافت  7/1در صد بھ  2/3نرخ رشد جمعیت از . پیوست 

سعي در محرومیت زدایي در كنار باز سازي و جبراي خسارتھاي ناشي از . در صد برخوردار شد  5/6
جنگ تحمیلي ، افزایش تولید محصوالت مھم كشاورزي مانند گندم ، برنج و محصوالت دامي و شیالت ، باال 

مس و پتروشیمي ،تقویت امكانات فعالیتھاي استخراج  آلمینیوم ، عدني مثل ، فوالد ،رفتن محصوالت صنعتي و م
تاسیس بنادر و تقویت امكانات  گسترش شبكھ راھھاي آسفالتھ و راه آھن ، ، پاالیش و فراوري نفت و گاز ،

خابرات ، بندري و حمل و نقل دریایي ، گسترش امكانات فرودگاھي و حمل و نقل ھوایي ، توسعھ پست و م
توفیق در ساخت سدھاي بزرگ و استقرار تاسیسات عظیم انرژي و نیروگاھھاي برق ، مبارزه با اعتیاد و 

  قاچاق 

سترش مراكز درمان و بازپروري معتادان ، مبارزه با بیسوادي ، گسترش تحصیالت عالي و مواد مخدر و گ
تعالیم اسالم و بھ " پیشرفتھایي صورت گرفت ، مخصوصا.... تاسیس دانشگاھھا و افزایش كمي دانشجویان و

 1376در انتخابات خرداد . خصوص حفظ و قرائت قرآن در تمام سطوح جامعھ گسترش چشمگیري یافت 
ریاست جمھوري ، آقاي سید محمد خاتمي ، با داشتن سابقھ وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي ، از بین چھار 
نفر كاندیداي تایید شده باشعار قانون گرایي و تشكیل جامعھ مدني و احترام بھ حقوق و آزادیھاي انساني با 

اسالمي در تھران و آغاز دوره سھ  با برگزاري كنفرانس سران كشورھاي. بیست میلیون راي انتخاب گردید 
رئیس جمھور . سالھ ریاست ایران اسالمي بر این كنفرانس ، توجھ محافل سیاسي جھاني بھ ایران معطوف شد 

در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل بحث گفتگو تمدنھا را عنوان نمود تا مبنایي براي نگرش بھ آزادیھا و 
روابط ایران با كشورھاي ھمسایھ  با اعالم سیاست تشنج زدایي ،. بیابد  حقوق ، غیر از آنچھ غرب مي نگرد ،

  .                         گسترش یافتھ است 
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