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 مقدمه

که  یدگاریالوجود است. آفر است که واجب یش از آن معبودیسپاس و ستا
که بخشنده فروغ خرد  یبه تماشا گذاشته است. معبود یاش را ذره ذره ھست یگانگی

 یبرا یا لهیھا و آداب تنھا وس که اختالف زبان یاست. خداوند یدر وجود آدم
ن در سفره ید یکه موحد و ب یھنر اوست. رزاق یھا یو شگفت ییبایاز ز یشکرگذار
ک داستان از کمال قدرت او یکه دانش مخلوقاتش، تنھا  یا نندهیکسانند. آفریکرمش 

رنگارنگ او ھزار  یھا نعمت یادآوریآواز، در  که بلبل خوش یشود. بزرگ یمحسوب م
سان یموھبتش به مثابه باران کالن ن یایک قطره از دریکه تنھا  یمیدستانست. کر

که خرد خردمندان،  ییدایگوھر بقاء ھر دوستار است. پم لطفش یکه نس یاست. ستار
شه، از شناخت عمق جالل یال و اندیکه خ ییدایکمال او درمانده است. ناپ یدر بزرگ

ابان عشق یت و بین ھدایکه مطلوب و مقصود رھروان سرزم ییناتوان است. تنھا یو
درود و صلوات  پرستان را محبوب اوست. و قت و صورتیکه عاشقان حق یازین یاست. ب

امبران محمد یتش خاتم پینش و نور چشم اھل بیان بر شکوفه بوستان آفریپا یب
از  یا د خالصهیرا که در دست دار یو آل و اصحاب پاکش باد. اما بعد، کتاب ج یمصطف

بًا آخر دوران یران بعد از اسالم تا تقریخ ایتار یران است که به بررسیخ اسالم در ایتار
که  یا ران به گونهیخ ایق تاریشده است تا حقا ین کتاب سعیپردازد. در ا یه میقاجار

ران که اھل سنت حکومت ید، به خصوص آن قسمت از گذشته ایر آیبوده است به تحر
با دانشمندان و  ییآنان و آشنا یھا یھا و قھرمان یرا بعھده داشته است. شرح دالور

خ ین دوران در طول تاریتر نیخارآفربزرگان آن عھد بزرگ، بدون شک آن دوران افت
دان، منجم،  یعیدان، طب یاضیه، ریکه ھزاران فق یران بوده و خواھد ماند. دورانیا

ر خود قرار داد و ھنوز ھم ید و علم را در مسیب، شاعر و... را در خود پرورانیمورخ، اد
 روز ھستند. یعلم یھا در اکثر رشته یآن دوران از منابع مھم مطالعات یھا کتاب

م. سپس به یدھ یه را مورد مطالعه قرار میام یاز دوران بن یا ن کتاب خالصهیدر ا
م، بدنبال آن حکومت یپرداز یم یه عباسیران در دوران اولیخ ایع تاریوقا یبعض

 یران بعد از سقوط ساسانین حکومت ایان را مورد مطالعه قرار داده و درباره اولیطاھر
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و شرح حال دانشمندان آن دوره را تا  یان ھر حکومتیم. در پایدھ یبحث را ادامه م
 آنجا که مقدور خواھم آورد. 

ش از مغول از طرف چند دسته مورد ھجوم واقع شده است. که یپ یدوران اسالم
آن روزگار.  یگر فرق مذھبیان و دیان، برمکیاز طرف دشمنان اسالم مانند صباح یکی

ش از مغول یس دوران پیاست انگلیاز س یرویاز روشنفکران که با پ یا از عده یگرید
ه بود که توانست خود یران در دوره صفویکه ااند  یدھند و مدع یرا مورد ھجوم قرار م

نکه یدا کند. غافل از ایت مستقل خود را پیگران برھاند و ھویر اشغال دیرا از ز
از ھزاران دانشمند و محقق و  یپوش از آن دوران شکوھمند در واقع چشم یپوش چشم

 یشمار یھا و آثار ارزشمند ب ھا و کتابخانه ھا و دارالحکمه هیلسوف و مدارس و نظامیف
ھم که در آثار  یناتوان است. چسباندن برچسب ضد علمھا  آن است که قلم از وصف

را نشان ھا  آن یت روشنفکریشود نھا یده مین به اصطالح روشنفکران دیاز ا یبرخ
محض  یخرد یرا ضد علم جلوه دادن اگر ب یمانند امام محمد غزال یدھد. شخص یم

دارند  ین افکار ضد علمین چنیکه ا یکاش کسان یمحض خواند. ا یوانگید دینباشد، با
کردند و کتاب علم را در آن  یم یم نگاھین» اء العلومیاح«به کتاب آن دانشمند بزرگوار 

نشستند. کتاب حاضر شبھات حول  یبه قضاوت مخواندند آنگاه  یس میمجموعه نف
ن رابطه یاد در ایبه بحث ز یاجیان خواھد کرد. لذا احتیب یاھل سنت را به روشن

ح یر را از نصایخواھم که بنده حق یشمندان و صاحبان دانش میست. از بزرگان و اندین
اھم که خو یز مین از پژوھشگران عزیشان محروم نسازند. ھم چن مانهیو تذکرات حک

ن ین سرزمیت ایران گذشته واقعیخ ایتار ین راه تنھا نگذارند و با بررسینجانب را در ایا
 ینده روشنیباشد که آ ین مرز و بوم بشناسند. تا بسان چراغیا یو آت یرا به نسل فعل

 ن قرار دھد. یران زمیفرزندان ا یش پایرا در پ
 این دون اسالمیفر



 
 

 فصل اول:
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بخش به نظر  ییرھا  ران ھمچون مژدهیر ستم اینزد طبقات ز یسقوط دولت ساسان
روان و یوتات که از عھد ھرمزد خسرو انوشینجبا و اھل ب یمنیاز غلبه اھر ییآمد. رھا

گان یسفون تا خراسان و از آذرباین را از تیمران زیسراسر اھا  آن انهیجو قدرت یھا رقابت
ز و آشوب سپرده بود و پادشاھان را ھم مثل یستان به دست ھرج و مرج و ستیتا س

ز ملکان ملکا که یآم از قدرت خشونت یین نبود، رھایدر ب یتیر شھروندان از آن امنیسا
افق فرھنگ عام  را از یش از آن ھر گونه فکر روشنیه اسکندر و پیاز روزگار دش خوتائ

وقاص در بارگاه رستم   حضرت سعدابن یھوشمند از اردو یرانده بود، و آنگونه که عرب
ش وادار کرده یایو ن یگر به بندگید یھا را در برابر برخ انسان یفرخزاد گفته بود برخ

 انان که آذر مقدس خوانده آتشگاهیز و جابرانه مغان و آتوریآم بیاز سلطه فر ییبود. رھا
ر یناپذ یریز را از شھر تا روستا در کام سیروان باز، ھمه چیاز عھد خسرو انوشھا  آن
نگذاشته  یمردم باق یبرا یزیب و دروغ چیش ربوده بود، و جز خشم و آز و فریخو

فاصله گرفته و  ین زردشتیان روز به روز از دیرانین وضع موجب شده بود که ایبود. ا
ن تصرف نشده بود، در مدت یران توسط مسلمیگر ا. چنانکه ا١ت بگروندیحیبه مس

گرفت. و آن به  یآتشکده را م یسا جایشده و کل یحیمس یھا ھمگ یرانیا یزمان اندک
ت یون روحانیزاسیقرن وسطا از دستگاه انگ یان اروپایحیآمد که مس یران میسر ا

در  یریگ و رشوه یپرست ده بود که آتشیرس یدند. فساد موبدان به حدیکش یحیمس
 یکه وقت یافته بود. ساختن حمام بر خالف شرع بود بطوریھا رواج تام  یرانین ایب

 یشود. آھنگر یر میدھد تکف یرا م یمیقد یھا گرمابه یدستور بازساز یبالش ساسان
زک داشتند. نجبا و یخود ھزاران زن و کن یدر حرمسرا یز حرام بود. شاھان ساسانین

خود داشتند،  یکصد زن در حرمسراھایش از یاه بگ یگر حکام ساسانیموبدان و د
را با  یبود که مردانگ ینین عمل به آئیز بودند و این یشمار یزکان بیکن یبعالوه دارا
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ت یکه اکثر یتر بود. در حال داشت مردانه یشتریکرد. ھر که زن ب یار میتعدد زن مع
ات و ین مالیسنگ ک زن را ھم نداشتند. چرا که باریقدرت داشتن  یران حتیمردم ا
ات معاف بودند. در یبود و طبقات مرفه از دادن مالھا  آن شمار بر گردن یب یھا جنگ

خلق  ییو شعارشان رھا یشان مساوات قرآن هین زمان بود که فاتحان مسلمان که ھدیا
ران یخاک ا یجباران بود قدم مبارکشان را بر رو یاز بندگ یاز اوھام شرک و خالص

ران یا ین و جنگ نھاوند در تمامیکه در دنبال فتح مدا یوج انسانل میگذاشتند. س
گانه یجًا بر حس بیرا درھم شکست تدر یاندک سلطه جباران ساسان ین در مدتیزم
ھا  قرن یدر ط چشم طبقات یاز شعور تجرب یناش ینگر غالب آمد. و واقع یزیست

شد باز کرد. افق تازه طلوع  یگشوده مھا  آن یکه به رو یا محروم مانده را به افق تازه
از مردم  یگر ھرگز بعضیست در آن دیبا یم یکرد که به حکم قرآن یرا اعالم م ییایدن

 .١رندینگ یگر را به بندگید یبعض
ھا در  که قرن یخ است. قومیتار یھا یاز شگفت ییایحلول اسالم در روح و روان آر

را فتح کند.  یرانینتوانست روح ا ست، اما آن فرھنگ ھرگزیز یونانیکنار فکر و فرھنگ 
بسازد. آنچه که باعث  یدینفوذ و عنصر جد یرانیاما اسالم توانست در روح و روان ا

ان یر سپاھیشمش یزیاسالم بود، نه زور و ت یرویران را فتح کنند نین ایشد مسلم
ران جلد اول جنگ ھمزمان یخ ایکس در کتاب تاریکه سا یعرب، به قول ژنرال سرپرست

مطالعه شود در  یقواعد و اسباب عاد یک زمان اگر با تمامیران و روم در ین با ایمسلم
ر و یا را زیوانگان دنین دیھم ید ولیآ یبنظر نم یگریز دیچ یوانگیر از جنون و دیآن غ

افتند که اگر ید داشت. اھل ذمه دریتأک یاسالم آمد بر عدالت اجتماع یرو کردند. وقت
ن یتشنه عدالت بودند و اسالم اھا  آن شوند. یبرخوردار م یحقوق اورند از چهیاسالم ب

طبقات کامًال جدا از ھم بود،  یکه دارا یداد. افراد جامعه بسته ساسانھا  آن ه را بهیھد
دند یکش یرا م ین حق رفتن به طبقات باال را نداشتند) انتظار روزیی(افراد طبقات پا

ھمچون پدر و پسر کفاش آرزو داشتند  یرانیھا ا ونیلیابند. مین منجالب نجات یکه از ا
بود که اسالم  یا هین ھدیکنند. و ا یخواھند زندگ یکه آزاد باشند و آنچنان که خود م

خارج شده است. در ھا  آن ز از دستیدند ھمه چید یوقت یرانیداد. اشراف اھا  آن به
ھا  یھا را به امو ارت تودهظاھرًا مسلمان شدند. و راه غھا  آن از یه جمعیام یزمان بن

                                                           
 کوب بنگرید.  به گنجینه تاریخ ایران عبدالعظیم رضایی و تاریخ مردم زرین -١



 ٥  فصل اول: دوران امویه و عباسی

 ذ

 یآور ت جمعیدند مسئولیدھا  آن را از ین ھمکاریان ایکه امو یآموختند. لذا وقت
ن امور ین گذشته ایو مسئول یرانیا یھا را با اعتماد کامل به اشراف و نجبا اتیمال

که  یران مسلمان نشوند، چرا که کسانین امر باعث شده بود که مردم ایواگذار کردند. ا
ھزار  یکه س یپرداختند. طور یز میرا ن یشتریه بیجز یشدند حت یمسلمان م

ات یکه ھشتاد ھزار نفر اھل ذمه از پرداخت مال یپرداختند، در حال یه میمسلمان جز
از  یچ حرکت ضد اسالمیه ھیامو ین علت است که در دوران بنیمعاف بودند، به ھم

در اثر ھا  آن عباس که یکه در دوران بن یصورت نگرفت. در حال یرانیطرف اشراف ا
ازات خود را از دست داده بودند، دست به شورش یه امتیھا بر ضد امو یانقالب خراسان

تا  ۹۶بن عبدالملک (حکومت از  مانیکه سل یھا زدند. بدنبال اصالحات یبر ضد عباس
 ) بوجود آوردند از جمله: ۱۰۱تا  ۹۹ز (ی. ق) و عمربن عبدالعز ھ ۹۹

ق یاز طر ینیو د یاسیحل مشکالت س -۲ان مسلمان. یرانیه از ایحذف جز -۱
و کاستن  ١یاز موال یدلجوئ -۳ز و استفاده از اسالم. یآم مسالمت یھا راه یریبکارگ

 دسته مسلمان شدند.   ھا دسته یرانیا یو اجتماع ینه اقتصادیفشار بر آنان در دو زم
 یرانیاشراف ا یبا ھمدست یگر حکام امویز بار دیبه دنبال شھادت عمربن عبدالعز

ن شورش در خراسان ین امر باعث شد که اولیمردم خراسان را در تنگنا قرار دادند، و ا
نده طبقه متوسط یرد. او که نمایسود شکل گ یع بن ابیوک یه به رھبریه امویعل بر

پا و ھمه  ھا و کاسبکاران و بازرگانان خرده و حرفه یع دستیجامعه بود، صاحبان صنا
بجان آمده بودند را متحد کرد.  یو حکام امو یرانیرا که از ظلم اشراف ا یگریکسان د

ن طبق نقش ید و او را کشت. بعدھا ھمیشور یو بر ضد عبدالرحمن بن مسلم باھل
 یخراسان طمردم  یکرد. رھبر اصالح یباز یحکومت امو یرا در برانداز یاساس
 یج بود که شعار او عمل به قرآن و سنت نبویبن سر . ق حارث ھ ۱۲۸-۱۱۶ یھا سال
 بود. 
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 ١هیه حکومت امویانقالب خراسان عل یاصول کل
سته آن است و امامت یامامت: ھر که عادل و عامل به قرآن و سنت باشد شا -۱

 رد.یگ یتنھا به اتفاق آراء مسلمانان پا م
 یه از مسلمانان نوپایمسلمان برقرار باشد و جز یھا ملتن ھمه یمساوات ب -۲

 گرفته نشود.
 شناسد. یت میبه رسمآن را  حق که اسالم یاریز با استبداد و یست -۳
 المال. تیب یایان مسلمان در اموال و عطایرانیم بودن ایسھ -۴
 ر مسلمان طبق قانون اسالم عمل کند.یان مسلمان و غیرانید با ایحکومت با -۵

س از یھا بودند. بھرام س یه زردشتیه امویھا بر عل یمھم شورش خراساناز علل 
ر یخراج در آن سامان بود به کمک سا یآور جمع یان خراسان که متصدیزردشت
که  یمختلف از کسان یھا بودند، به بھانه یزردشت یات که ھمگیآورندگان مال جمع

ھا شوند.  یرانیمان شدن اق مانع مسلین طریگرفتند تا بد یه میآورند، جز یاسالم م
ھزار نفر   ین کار باعث شده بود که در آن ھنگام حدود سیکه قبًال گفته شد ا ھمچنان

ات دادن یدر عمل از مال یکه ھشتاد ھزار ذم یدادند، در حال یه میاز مسلمان ھنوز جز
و تنھا گرفتند  یات میشتر از آنچه که مقرر بود از مردم مالیبھا  آن معاف بودند. بعالوه

ان ین متصدین کار سبب شده بود که ایدادند، ا یاز آن را به حکومت م یمقدار کم
ه یام یاز بن یعموم یتیجه روز بروز بر نارضایتر شوند. در نت ات روز بروز ثروتمندیمال

به خود  یحالت جنگ یعباس یبا دعوت سر یتین نارضایشد. در ھمان اوان ا یافزوده م
ه و بقدرت رساندن یحکومت امو یان نقش اول در براندازگرفت و مسلمانان خراس

دند. یخود شور ی. ق مردم مرو بر حاکم امو ھ ۱۲۹کردند. در سال  یعباس باز یبن
. ق مرو را گرفت و  ھ ۱۳۰ان در سال یرانیاز ا یجمع یاریابومسلم خراسانی به دست

ه یھا بق یشود. خراسان یخته در ساوه فوت میار حکمران خراسان گرینصربن س
 ۱۴م امام در یھم از اتباع ابراھ یکنند و جماعت یان نصر را در نھاوند منھزم میسپاھ

ه یام یخالفت بن یب قسمت شرقین ترتیکنند. به ا ی. ق کوفه را تصرف م ھ ۱۳۲محرم 
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. مردم ١م امام در شام بدست مروانیابراھ یریافتد. بدنبال دستگ یبدست آل عباس م
عت یم امام دست بی. ق به ابوالعباس سفاح برادر ابراھ ھ ۱۳۲ل سال االو عیکوفه در رب

کصد و ی یبا سپاھ یان عباسیشرفت لشکریاز پ یریجلوگ یدادند. بدنبال آن مروان برا
که رخ  ید و در جنگیآ یش میر پینھر زاب کب یایعل یبه طرف واد یست ھزار نفریب
ھا سپاه مروان شکست  یسانجه رشادت خرایکشد در نت یدھد و نه روز طول م یم

در  ۱۳۲حجه سال  یزد. مروان بعد از فرار در ماه ذیگر یخورده و به دمشق م یسخت
ش یرا به کوفه پ یشود و قاتل سر و یعباس کشته م یاز ھواداران بن یکیمصر بدست 

ز یان را تصرف کرده سپس مصر را نیتخت امویاز آن آل عباس پافرستد. بعد  یسفاح م
 رند. یگ یان را میامو یان جایب عباسین ترتیکنند و به ا یتصرف م

 م:یده یادامه م یو خارج یمسائل داخل یاجمال یه را با بررسیام یع دوران بنیوقا

 :یع داخلیوقا
ن فاجعه یا ین واقعیمسبب ۶۱مثل واقعه کربال دھم محرم سال  یداخل یھا جنگ

بودند که انتقام خود را از اھل  یانتظار روزدر ھا  آن یایدر واقع اھل رده بودند که بقا
از  سقیبودند که در دوران خالفت حضرت ابوبکر صد یلیرند. اھل رده قبایاسالم بگ

ل اھل رده در یکافر شدند. نقش قباھا  آن از ینکردند و بعض یرویپ یحکومت اسالم
 ر است: یواقعه کربال بقرار ز

له سجاح. یقب -۳ده. یسر بر ۱۷م با یتمله یقب -۲ده. یسر بر ۷له مزجح با یقب -۱
 -۶ده. یسر بر ۲۰جوشن با  یشمربن ذ یله ھوازان بفرماندھیقب -۵له کند. یقب -۴
د کربال در مجموعه سر پنجاه یشھ ۷۲ده. از مجموع حدود یسر بر ۶اسد با  یله بنیقب

ھا بودند  نیز ھمی. ق ن ھ ۶۳شود. در سال  یتوسط افراد اھل رده از تن جدا مھا  آن تن
آنجا پرداختند.  ینه منوره را مورد تاز و تاخت قرار دادند و به کشتار و غارت اھالیکه مد

بن  یبود و سر مبارک آن حضرت را خول یاصبح یبن انس نخع ن سنانیقاتل امام حس
 . ٢کند ید از تن مبارکش جدا میزی
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خوارج که  :سریعبدالله بن زب ی. ق: شکست سخت خوارج از دست وال ھ ۶۵-۶۴
ست یه به بیام ین شکل گرفته بودند در دوران بنی. ق بعد از جنگ صف ھ ۳۷در سال 

. ق به دست حجاج  ھ ۷۷در سال ھا  آن نیم شدند که فرقه ازارقه مھمتریفرقه تقس
 برانداخته شدند. 

به خاطر ھا  آن شوند ین سال کشته میاش در ا کرده مان و گروه توبھی. ق: سل ھ ۶۵
ت نکردند. یفرستاده بودند از او حما سنیحضرت حس یکه برا ییھا ق نامهآنکه طب

 روند.  یه میام یبعد از شھادت آن حضرت توبه کرده و به جنگ بن
امام  یخواھ(فرمانده جنگ جسر) به خون ید ثقفی. ق: مختار پسر ابوعب ھ ۶۶

 کند.  یرا در کوفه تار و مار مھا  آن برخاست. او قاتالن و ھمدستان نیحس
ام یبرپاداشتن حکومت قرآن و سنت ق یبرا سره بن شعبھیبن مغ . ق: مطرف ھ ۷۷

 شود.  ید میبه دست حجاج شکست خورده و شھ یکند ول یم

  سریزب  ام عبداللهیق
ه قرار نگرفت یام یبر بن یات بود، پادشاھید حیعابد و زاھد بود تا در ق یمرد یو

ه اطاعت کردند. مردم مکه پس از یام یکرھا از بند کردند مردم طوعا و یچون او را شھ
ه و مروان بن الحکم یام یاز بن یقسمت یعت کردند، حتیه دوم با عبدالله بیمرگ معاو
ه مانع یام یعت عبدالله شدند اما مخالفت قدرتمندان بنیل به قبول بینه ھم مایعامل مد

مصر و شام خالفت عبدالله من و یرود و عراق و حجاز و  ین کار شد. مروان به شام میا
ن مروان با یجنگ مرج راھط در غوطه دمشق ب ۶۴د. در سال ینما یق میرا تصد

انجامد و  یمروان م یروزیرد که به پیگ یس عامل عبدالله صورت میضحاک بن ق
شام و مصر را تحت حکم خود درآورد و مؤسس  یه نواحیبدنبال آن مروان بق

 شد که بنام آل مروان موسوم شد.  یا سلسله
فرستد.  یمختار به کوفه م یبرادرش مصعب را به سرکوب ۶۷ر در سال یزب  عبدالله

کشد. بعد از زد  یمصعب بعد از محاصره کردن کوفه آن شھر را فتح کرده و مختار را م
. ق شھر  ھ ۷۳ان و کشته شدن مصعب بدست حجاج در سال ین سپاھیب ییو خوردھا

شود و عبدالله به ھمراه ھمرزمانش  یعد از ھفت ماه محاصره توسط حجاج فتح ممکه ب
 .١ھمیعل یالله تعال رسند. رضوان یبه شھادت م
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 ٩  فصل اول: دوران امویه و عباسی

 ذ

 هیام ی: فتوحات بنیع خارجیوقا
ن شده اکثر در عھد حکومت یب مسلمیه نصیام یکه در عھد بن یا فتوحات عمده

سند مفتوح شده  یان و قسمت شرقه مکریر معاوید و ھشام بوده است. در دوران امیول
ن قسمت بزرگ مازندران که ھنوز ید گشوده شد. ھم چنیبود. جلگه سند در دوران ول
قا یر به حکومت افریبن نص یموس ید. وقتیآ یه درمیام یفتح نشده بود به تصرف بن

کند.  یش رانده و مراکش را تصرف میانوس اطلس پیروان به طرف اقیرسد که ق یم
ن از یبود که مسلم ین خشکین شھر را به علت آنکه آخریرسد. ا یطنجه مسپس به 

از غالمان خود  یکی یدند. موسینام یده بود را المغرب االقصیطرف مغرب بدان رس
 گردد.  یروان برمیمغرب کرده به ق یاد را والیبنام طارق بن ز

 ایفتح اسپان
حکومت  یشده بود. طھا اشغال  زگوتیتوسط و یالدیم ۴۵۶ا در سال یاسپان

دًا اعمال یون شدیھا استثمار مردم به دست زورمندان و شاھزادگان و روحان زگوتیو
بودند که با  یان از جمله کسانیھودیان و ینوایبود. ب یشد. ثروت در دست عده کم یم

پس از مرگ  یالدیم ۷۰۸افتند. در سال ی ییرھا یب مذھبیاز فقر و تعق ١آمدن مورھا
به رو در آن را  و یتسا، اشراف از دادن تاج و تخت به فرزندان او خودداریتیپادشاه و

خواھند. طارق  یخته از مسلمانان کمک میقا گریتسا به افریتیک دادند پسران وی
 یا از تنگه یالدیم ۷۱۰. ق مطابق  ھ ۹۲سپاه در سال  یسردار نامدار اسالم با عده کم

و  یشود و با کمک اھال یا میوارد اسپانطارق خوانده شد   جبل یکه بعدھا بنام و
کند.  یتصرف م یگریبعد از د یکیا را یاسپان یھا شھرھا زگوتیو یروھایاز ن یقسمت

کنند.  یان اسالم باز میسپاھ یشھر خود را به رو یھا مردم شھرھا داوطلبانه دروازه
و  ج ا را مملکت رسول خدای) اسپانیالدیم ۷۱۳. ق ( ھ ۹۴ر در سال یبن نص یموس

 کند.  یاعالم م یفه امویخل
 ین عھد خلفایره مجاھدیدند ھمه جا به سیجنگ یکه در سمت مغرب م ینیمجاھد

.  ھ ۱۱۴بود. در سال ھا  آن یاسالم و شھادت تنھا آرزو یدند و اعتالیجنگ  ین میراشد
پس از  ید. ویسپاه اندلس رس یبه سردار یعبدالرحمن غافق یالدیم ۷۳۴ق مطابق 

ن یه رساند. در جنگ بیان خود را تا شھر پواتیفرانسه لشکر یفتح قسمت جنوب شرق
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ن یشارل مارتل کم مانده بود که مسلم یبفرماندھ یان فرانسویان اسالم و لشکریلشکر
ان ید سپاھیرسد و چون شب فرارس یکن عبدالرحمن به شھادت میروز گردند. لیپ

چ سپاه یگر ھیکنند و بعد از آن د یم ینینش بعق یجه قطعیمسلمان بدون گرفتن نت
 .١به فرانسه حمله نکرد یمسلمان

 ان یو مدت خالفت امو یاسام
 . ق  ھ ۶۰. ق تا  ھ ۴۱ان حکومت از، یبن ابوسف هیمعاو -۱
 . ق ھ ۶۴. ق تا  ھ ۶۰ه حکومت از، یدبن معاویزی -۲
 ماه ۶. ق به مدت  ھ ۶۴د حکومت از، یزیبن  هیمعاو -۳
 . ق  ھ ۶۵. ق تا  ھ ۶۴بن الحکم حکومت از،  مروان -۴
 . ق ھ ۸۶. ق تا  ھ ۶۵عبدالملک بن مروان حکومت از،  -۵
 . ق  ھ ۹۶. ق تا  ھ ۸۶دبن عبدالملک حکومت از، یول -۶
 . ق  ھ ۹۹. ق تا  ھ ۹۶بن عبدالملک حکومت از،  مانیسل -۷
 . ق  ھ ۱۰۱. ق تا  ھ ۹۹ز حکومت از، یعمربن عبدالعز -۸
 . ق  ھ ۱۰۵. ق تا  ھ ۱۰۱دبن عبدالملک حکومت از، یزی -۹

 . ق  ھ ۱۲۵. ق تا  ھ ۱۰۵بن عبدالملک حکومت از،  ھشام -۱۰
 . ق  ھ ۱۲۶. ق  ھ ۱۲۵دبن عبدالملک حکومت از، یزیدبن یول -۱۱
 روز  ۱۲ماه و  ۵. ق به مدت  ھ ۱۲۶دبن عبدالملک حکومت از، یدبن ولیزی -۱۲
 روز  ۷۰. ق به مدت  ھ ۱۲۶دبن عبدالملک حکومت از، یم بن ولیابراھ -۱۳
 . ق  ھ ۱۳۲تا  ۱۲۶بن محمدبن مروان حکومت از،  مروان -۱۴

حمار و  المثل زمانه بودند. مروان ضرب د کهیه با سه کس به آخر رسیحکومت ام
ر نداشته است. و یو شجاعت نظ یره که در مردیدبن عمربن ھبیزیصاحب لشکرش 

ز یچ ینداشت. اما سنت الھ یتا ر ھمیت و تدبیز در کفاین ییحید یرش عبدالحمیوز
 .٢است یگرید
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 ١١  فصل اول: دوران امویه و عباسی

 ذ

 عباس  یه حکومت بنیدوران اول
ھم یعل یالله تعال بن عبدالله بن عباس رضوان یبن محمد بن عل ابوالعباس عبدالله

م امام که در یابراھ یھا دو برادر بنام یاست. و یفه عباسین خلیمعروف به سفاح اول
الحمار)، و ابوجعفر منصور   کشته شد (به دست مروان یا بقولیوفات نمود  ۱۳۲سال 

مشھور بود و بعد از سفاح به  یقیکرد به دوان یکه به علت آنکه دانه دانه پول خرج م
ھا  ع حکام بلد اسالم را عوض کرد و غالب آن قسمتید داشت. سفاح جمیحکومت رس

ا سردارن خود واگذاشت، از آن جمله شام را به عبدالله بن یمام ا اعیرا به برادران 
جان و ارمنستان را به ابوجعفر منصور برادر خود و خراسان و یره و آذربایعباس و الجز

ن ھمدان را با لقب یابوسلمه از محترم یمحّول نمود. و یجبال را به ابومسلم خراسان
. ق برادرش  ھ ۱۳۶فوت سفاح در سال د. بعد از یر آل محمد به وزارت خود برگزیوز

 یشھر بغداد است که تا زمان و یاو را گرفت. منصور بان یابوجعفر منصور جا
تخت خود یپاآن را  . ق در آنجا شھر ساخت و ھ ۱۴۵در سال  یش نبود. ویب یا دھکده

ام محمد از اوالد یق یو یع مھم دوران حکومتیقرار داد. از وقا یو دارالخالفه عباس
داد او و برادرش  ی. ق رو ھ ۱۴۵ه است که در سال ین با لقب النفس الزکیام حسام

 یروزیدر پ یا  -که نقش عمده  یدند. کشتن ابومسلم خراسانیم بقتل رسیبنام ابراھ
خواست  ین بود که ابومسلم بعد از سفاح میداشت. علت آن، ا یآل عباس بر آل امو

ت سفاح یابوجعفر منصور به وص یعموزاده سفاح برسد ول یبن موس یسیحکومت به ع
د یگو یبه منصور نامه نوشته م یحاکم شد غالم ابومسلم بنام حسن بن قحطبه پنھان

 . ١که ابومسلم قصد خالفت دارد
ل اموال یف و میه و اسمش روزبه است. پدرش بخاطر حیابن المقفع پسر دادو

شود و  یشکنجه م یا خالد قسریجاج خود در عصر ح یدر دوران کارمند یحکومت
خواندند. پسرش روزبه که ظاھرًا  یرا مقفع م ین سبب ویشود بھم یدستش شل م

 یرونیخواندند. ب یشد را عبدالله بن المقفع م یده میمسلمان شده و عبدالله نام
ق مال فی الھند یان در کتابش بنام التحقیران در دوران غزنویدانشمند مشھور ا

ب را بر یه طبیمذھب بود و علتش آن است که او باب برزو یکه ابن مقفع مانسد ینو یم
شان  ینیکه اعتقاد د ید کسانیله و دمنه) افزوده است تا در عقایکتاب پنج تنتره (کل
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نانگ  یز دارد از جمله: خوداین یگرید یھا کتابک کند. روزبه یف است تشکیضع
صحابه و...  یر، رساله فیر، صغیادب کبن مزدک، کتاب یان)، آئیساسان یخ رسمی(تار

پسر منصور  یمھد ۱۵۸به دستور منصور کشته شد. بعد از مرگ منصور در سال  یو
بنام مقّنع معروف به صاحب ماه َنَخشب در  یشخص یبه خالفت نشست. در زمان و

پسرش  ید. بعد از مھدیبقتل رس ۱۶۳کرد و در سال  یغمبریپ یالنھر ادعا ماوراء
حکومت  ۱۹۳تا  ۱۷۰از  ید. وید پسر دومش بخالفت رسیالرش ھارون سپس یھاد

بود که غالبًا  یتا حدھا  آن ار داشتند. قدرتیبرامکه وزارت را در اخت یکرد، در دوران و
ن یفه. ایشتر بود تا به قصر خلیبرامکه ب یھا رفت و آمد و مراجعات مردم به خانه

د) را یشھر بلخ بنام نوبھار (بتخانه جد یبودائ یھا از بتکده یکی یاست مذھبیخاندان ر
قبول اسالم کرد پسرش  یام دعوت ابومسلم خراسانیفه خالد در این طایداشتند. از ا

 به خرج داد.  یو سع یت فداکاریبه خالفت نھا  در رساندن ھارون ییحی
دن پدر یداشت که پس از رس یفضل و جعفر و محمد و موس یھا بنام یپسران ییحی

 یاور او بودند. علت براندازین و یخالفت مع یدر راه بردن کارھا یوزارت ھمگ به
ن الفرق آن است که برامکه چون یدر الفرق ب یان بقول عبدالقاھر بغدادیبرمک

ن کنند مورد یگزیرا جا یپرست ن آتشیآن آئ ین اسالم را براندازند و بجایخواستند د یم
د گفتند که یالرش رنگ به ھارونین ین از رود قرار گرفتند. آنایالرش نفرت ھارون

 یآن است که در مسجدھا آتش افروزند و در ھر مسجد یسته کاریھا را شا مسلمان
نھند و ھمواره عود در  یز در درون کعبه آتشدانیباشد که بر آن عود سوزند و ن یآتشدان

کعبه شان پرستش آتش در یافت که قصد اید دریخوش دھد. رش یآن سوزانند تا بو
اش بکشد.  با زوجه یھم خواب  را به بھانه یجعفر برمک ین امر باعث شد که ویاست. ا

کردن  شان تنھا منحصر به نگه  د ازدواجیالرش ن بود که جعفر و خواھر ھارونیقرار بر ا
 یعباس یمخالفت خلفا ین قرار را برھم زده بودند. علت اصلیآندو ا یگر باشد. ولیھمد

 یعباس یاز خلفاھا  آن ن سوء استفادهیھا ھم یرانیگر از اید یو بعض یبا خاندان برمک
ھا را کرد و گفت:  یرانیھنگام مرگ سفارش ا یبه پسرش مھد یقیبود منصور دوان

نان در ھنگام یرا ایکن، ز یکوینھا  آن خودت مھربان باش و به یرانیا ینسبت به موال
را آنان در یکن، ز ییکویاز اندازه ن شیپشت و پناه تو ھستند. با مردم خراسان ب یسخت

ھا با آنان مھربان  ین فداکاریجان و مال دادند، به پاداش ا یدولت عباس یراه برقرار
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آنان درگذر و ھر کدامشان که مردند کار او را به فرزندان و کسانش  یھا یباش و از بد
 . ١بسپار

ھستند که  یزیانات کفرآمیجر یع مقصران اصلین جور وقاید حق داد که در ایلذا با
ان به طور کل در برخورد با یرانیاسالم را داشتند. ا یقصد برانداز یاسالم یبا ظاھر

 یادعا یبودند که در اصل کافر بودند ول ھایی آنان دو دسته بودند. دسته اول یعباس
 کردند.  یم یمسلمان

ز با یآم مسالمت یزندگ یبودند که واقعًا مسلمان بودند و به نوع یدسته دوم کسان
نکه یان بکنند و ھم ایرانین خدمت را به ایشتریتوانستند ب یان داشتند که ھم میعباس

ن از ید امیالرش با ملحدان کمک کنند. بعد از ھارون ییارویرا در رو یحکومت عباس
ن او و برادرش مأمون یکه ب یکند و در اثر اختالفات ی. ق خالفت م ھ ۱۹۸تا  ۱۹۳

شود سپس طاھر او را  یر میبدست طاھر اس ۱۹۸ن در سال یباالخره امد یآ یبوجود م
) در مرو ۱۹۸ن سال (یکند. مأمون در ھم یکشته و سرش را روانه خدمت مأمون م

که کرد وزارت را به فضل بن سھل سپرد و  یده شد و اول کاریرسمًا به خالفت برگز
رش حسن بن سھل داد. من را به برادیحکومت عراق و جبال و فارس و خوزستان و 

ش ابواسحاق ی. ق مأمون درگذشت. بجا ھ ۲۱۸ز به طاھر سپرد. سال یخراسان را ن
 فه شد. یمحمد معروف به معتصم خل

نکه یداشتند، به علت ا یادیدر دوران مأمون و معتصم والواثق معتزله قدرت ز
ن یبا مخالف ن دوران معتزله به مخالفتیز معتزله بودند. در اینامبرده خود ن یخلفا

که موضوع خلق قرآن را قبول  یخود برخاستند، بخصوص با آن دسته از کسان
ن یت مخالفین موضوع را امتحان مردم قرار داده بودند و به آزار و اذیاھا  آن نداشتند.

 مشھور است.ھا  آن ت امام احمد بن حنبل بدستیپرداختند. چنانچه آزار و اذ یخود م
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  ١یه عباسیدر دوران اول یانات الحادین جریمهمتر
شابور بود که ظاھرًا به یه اھروانه نیروز معروف به سنباد از قریسپھبد ف سنباد: -۱

شکست  یمکه را داشت ول یرانیقصد و یابومسلم برخاست. و یخونخواھ
 شود.  یخورده و کشته م

شکست  ۱۵۱کرد. در  یامبریپ ی. ق دعو ھ ۱۵۰در سال  ی: وسیاستاد س -۲
 رسد.  یل مخورده و به قت

با  ۱۵۹در سال  یران ابومسلم خراسانی: از دبمیا ھشام بن حکیالمقّنع ھشام  -۳
کند. در سال  یعباس مخالفت م یبا بن یامبریپ ید و ادعایجد ینیآوردن د

ش رفت که خود را خدا خواند. یشود. او تا آنجا پ ی. ق کشته م ھ ۱۶۳
 ه و تناسخ بود. یبر حلول یاش مبتن  دهیعق

بودند که به سرخ جامگان مشھور بودند و قبل از بابک  یا : دستهنانیخرم د -۴
 کردند. یانقالب آماده م یدان بن سھل خود را برایجاو ین تحت رھبریخرمد

م مزدک را یجان تعالیبودند که در آذربا یک فرقه مزدکیاز  ییایبقاھا  آن
 انیاز م ین مزدکیآئ یایو اح ییخدا یدادند. بابک با ادعا یانه نشر میمخف

 یجان و ارمنستان مستولیاز آذربا یست سال بر قسمتیبرخاست و مدت بھا  آن
ن مسلمان بدست یداشت. عده مقتول ینه سختین کیبا عرب و مسلم یبود. و

اند. او ده تا جالد داشت که ھر  ون تن ھم نوشتهیلیک میروان آن ملحد را تا یپ
و سه ھزار تن از مسلمانان را از تن جدا کرده  یسر س ییبتنھاھا  آن کدام از

 یفه عباسیمعتصم خل یرانین سردار ایبدست افش ۲۲۳بودند. بابک در سال 
 شود.  یخته میشود. و بدار مجازات آو یر میدستگ

حکومت  یبود که در دوران ساسان یاز خاندان قارن زردشت ار بن قارن:یماز -۵
ن ی. ق افش ھ ۲۲۴بود. در سال ھا  نآ الت ماد) به عھدهیجبال مازندران (ا
ام بر ضد ینوشته و او را به ق یو ین مضمون برایرا به ا یا  سردار معتصم نامه

ن زردشت) با یده (دین مذھب پسندیکند: من در ا یفه دعوت میان و خلیطاھر
 ین گبریم و آئین عرب را براندازین رسم و دیگر ایا تا بمدد ھمدیتو متفقم، ب
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با نشان دادن آن به  یافتد. و یبن طاھر م ن نامه بدست عبداللهیام. یتازه کن
. ق  ھ ۲۲۵ن در سال یفه افشیکند به امر خل ین را ثابت میانت افشیفه خیخل

ان یار زردشتیرد. بدستور مازیم یشود. و در ھمانجا م یم یر و زندانیدستگ
کنند. ھدف  یمکشند و اموالشان را غارت  یاز مسلمانان مازندران را م یاریبس

فه یبن طاھر به دستور معتصم خل او استقالل طبرستان (مازندران) بود. عبدالله
را  یکند. سپس و یر میرود او را شکست داده و اس یار میبه جنگ ماز یعباس

فرستد و معتصم او را کشته جسدش را در مقابل جسد   یفه میش خلیبر بغداد پ
 زد. یآو یبابک به دار م

د یرالملوک خواجه شھیا سینامه  استیمنابع معتبر در مورد ملحدان ساز جمله 
 است.  یر معروف سلجوقیالملک وز نظام

 ن دوره یج این مذاهب رایمهمتر

 ١معتزله -۱
د مأمون و معتصم یالرش ھارون یفه مقتدر عباسیمذھب غالب و حاکم دوره سه خل

ت قرار یدًا آزار و اذیده را شدین عقین فرقه معتقد به خلق قرآن بود. و مخالفان ایبود. ا
 ین بصریشاگرد امام حس یگذار مذھب معتزله و اصل بن عطاست. و انیداد. بن یم

ان جای مؤمن و یمسلمان فاسق م ی. ق) بود. واصل معتقد بود که جا ھ ۱۱۰(وفات 
را از خود راند. واصل در  ید وین بدعت را بشنیا یامام حسن بصر یکافر است. وقت

دبن یمسجد بصره نشست و از جمع کناره گرفت. عمروبن عب یھا از ستون یستون یپا
فرقه  یشوایروان او معتزله گفتند. واصل پیوست و از آن روز به بعد به پیباب به او پ

را کافر  یگریست و دو فرقه بود که ھر فرقه دیب یه بود. مذھب معتزله دارایواصل
 ر ھمداستان بودند: یموارد ز درھا  آن ن حال ھمهیپنداشت. با ا یم

کردند و گفتند که او را علم و قدرت و  یبزرگ نف یرا از خدا یھمه صفات ازل -۱
نبوده  یچ نام و صفتیرا در ازل ھ یست و خداین یچ صفت ازلیسمع و بصر و ھ

 است. 
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 یند و کسیب یخود را نم أر ممکن دانستند و گفتند: خدایرا غ یدن خداید -۲
 د. یز او را نتوان دین

و خبر او معتقدند و کالم او را  یو حدوث امر و نھ أبه حادث بودن کالم خدا -۳
 أشه خود آزادند و خداوندینامند. و گفتند که مردم در کار و پ یمخلوق او م

ست و از آن جھت ین یگر جانوران قدرت و کاریشان و دیشه ایرا در کار و پ
 ه نامند. یآنانرا قدر

 ان آندو است. یمؤمن است نه کافر بلکه مند که مسلمان فاسق نه یگو -۴
 یا از آن نھیبندگان به آن امر نکرده  یاز کارھا أند: آنچه که خداوندیگو -۵

 خواسته است.  یار آنان نم یزیننموده چ

 ١خوارج -۲
ت از یبودند. بدنبال قبول کردن حکم سیاران حضرت علیت از یتا زمان حکم

کافر شمردند و حضرت  أر خدایغل حکم قرار دادن یرا به دل یو یعل یسو
 دانستند.  یرا از زمان آخر خالفتش کافر م سعثمان

 گانه خوارج  ستید فرق بیخالصه عقا
 ین شرکایخواندند. ھمچن یرا کافر م یح و عثمان و علین را صحیخیخالفت ش -۱

 دانستند.  یه را گناھکار میجنگ جمل و معاو
 خواندند.  یکرد کافرش م یکفر بود، اگر مرتکب آن توبه نم یمعنھا  آن گناه نزد -۲
 فه را انتخاب کرد. یتوان خل یق انتخاب آزادانه میتنھا از طر -۳
 ت مالک است. یست، بلکه صالحین یفه ضروریبودن خل یشیقر -۴
 ین صورت حتیر ایکه درستکار است اطاعتش واجب در غ یفه تا وقتیخل -۵

 قتلش واجب است. 
ن گروه خوارج بنام ازارقه جز خودشان را یتر بزرگ قبول داشتند.تنھا قرآن را  -۶

 خواندند.  یکافر م

 ن فرق خوارج یمھمتر
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 دانستند. جنگ با یر از خود را کافر میروان نافع بن ازرق، آنان غی: پازارقه -الف
انت به مخالفان را یشمردند. خ یز میقتل زنان و اطفالشان را جا یرا واجب، حتھا  آن
 دانستند.  یز نمیر خود را جایدانستند. وصلت با غ ین را کافر میر مجاھدیو غز یجا

ز است ین دو چیمعتقد بود د ی: ویروان نجدبن عامر مخصیپ النجدات: -ب
 جاھلند.  ی، و مردم ھمگج و رسول أمعرفت خدا

ن وجود ی: ھنوز ھم در مغرب و بحریمیبن اباض النم روان عبداللهی: پهیاإلباض -ث
دانند، به مسالمت  یز میکنند، وصلت با آنان را جا ید. در مورد مخالفان مبالغه نمدارن
ز یکترند. جنگ با مخالفان را تنھا در صورت دعوت و اتمام حجت و اعالن جنگ جاینزد

 دانند.  یم

 مرجئه  -۳
نشأت گرفته است. در کل مرجئه  سیزمان حضرت عل یھا طرفان در جنگ یاز ب

مان تنھا یا -۱ل است: یبه قرار ذھا  آن دیشد. خالصه عقا یم میبه ھشت فرقه تقس
ف مؤمن یاست، بدون عمل و انجام تکال یکاف ج امبرشیو پ أشناخت خدا یبرا

 یآمرزش تنھا کاف یمان است، برایمدار نجات تنھا ا -۲بودن شخص برقرار است. 
جامعه ن مذھب باعث رواج خالف شرع در یاست که شخص از شرک مصون باشد. ا

ن حاصل کردند و گناھکار یقیرا مردم تازه مسلمان به آمرزش پروردگار یشد، ز یاسالم
ه: انسان کامًال یه) معروف بودند. قدریه (جھمیه و جبریقدر یھا شدند. دو فرقه آن بنام

 کند.  ینم ین دخالتیتر کوچک در اعمال او أمختار است و خداوند
: معتقد بودند که انسان مجبور یصفوان معتزلروان جھم بن یاز پ ه:یا جھمیه یجبر

مان بودند. یدھد. قائل به جبر در اعمال و ارجاء در ا یکه انجام م یاست در کارھائ
ده مسلمان ین عقیر در آن است. طبق ایو تأخ یبازپس انداختن کار یارجاء به معن

 ارد. ند یا اجبارًا مسلمان است و کافر اجبارًا کافر و انسان از خود اراده

 عه یش -۴

 ر ھستند یاشتراکات ز یھمه فرق آن دارا
 ن است.یاز د یامامت رکن -الف

 رد بر حق است. یگ یکه از او سرچشمه م یامام معصوم است و ھر قول -ب 
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 او را بعنوان امام نامزد کرده است. ج امبریاست که پ یآن شخص یحضرت عل -ت
را یشود، ز ینص سلف خود مقرر مد لزومًا بر اساس یبعد از امام، امام جد -ث

 رد.یگ ین مقام به امت تعلق نمیانتخاب ا
 است.  یعه معتقدند که امامت تنھا حق اوالد علیفرق ش یتمام -ج
 شود:  یم میعه به چھار دسته تقسیش

الة -۴ه یامام -۳ه یسانیک -۲ه یدیز -۱  غُ

دانند.  یرا امام م سنین بن امام حسیالعابد نید پسر حضرت زی: زهیدیز -الف
ه، یبتر -ه) تیریه (جریمانیسل -ه بیجارود -شود: الف یم میه به سه دسته تقسیدیز

گذارند و درباره حضرت  ین را احترام میخیک است شیه به اھل سنت نزدیفرقه بتر
 ند. یگو ینم یزیچ یو نه به بد یکینه به ن سعثمان
محمدبن  یا اند. دسته و دو دسته ید ثقفیروان مختاربن ابوعبی: از پهیسانیک -ب

دانند  یرا امام م یو یگرینده دانند. دسته دیآ یفه را زنده پنداشته و او را مھدیحن
دانند و در  یم ین ویرا جانش یگرید یمعتقدند که مرده است و پس از و یول

 او اختالف دارند.  ینیجانش
روزه به دوازده امام دھند. اکثرًا ام یل میان را تشکیعیت شی: اکثرهیامام -ت

رساندند.  یدر گذشته اکثر فرق آن امامت را به حضرت جعفر صادق م یمعتقدند ول
 -۲ه یمحمد -۱اند. از جمله:  ن رفتهیاز بھا  آن بود که اکثر یفرق گوناگون یدارا
 -۹ه یموسو -۸ه یمبارک -۷ه یلیاسماع -۶ه یعمار -۵ه یطیشم -۴ه یناووس -۳ه یباقر
 -۱۵ه یطانیش -۱۴ه یونسی -۱۳ه یزرار -۱۲ه یھشام -۱۱ه یعشر یاثن -۱۰ه یقطع
 ز بوجود آمدند. ین یو باب ییفرقه بھا ۲ه یه. در دوران قاجاریکامل

الة: -ث  اند،  برند و پنج دسته یباالم ییامامان را تا حد خدا غُ

ة و واجبات را بجا   عالوه بر خدا دانستن امامان حرام را حالل داشته غالُ
 .١آورند ینم

 مذھب اھل سنت و جماعت  -۵

                                                           
برای توضیح بیشتر به فرق مختلف اسالمی به کتاب الفرق بین الفرق، ابومنصور عبدالقاھر  -١

 بغدادی مراجعه شود. 
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وفادار  شو صحابه کرام ج امبر بزرگواریت مسلمانان به ھمان راه و روش پیاکثر
 یساز شتر مسلمانان و فرقهیاز انحرافات ب یریجلوگ یماندند و آن را ادامه دادند. برا

شده درآوردند. با  یدھ ن اسالم را به صورت سازمانیاز تابعان آئ یان آنان جمعیدر م
نکه یمحفوظ ماند و ھم ا ج الشأن میامبر عظین کار ھم اسالم به ھمان روش پیا

که در دوران آشوب و  یمذھب یھا بدور ماندند، و فرقه یمسلمانان از پراکندگ
تر  تر و کم رنگ فیبوجود آمده بودند، روز به روز ضع یامت اسالم یداخل یھا جنگ

گاھھا  آن از یاریت بسیشدند و در نھا کن شدند.  شهیمسلمانان ر یبه مرور زمان و با آ
که مورد احترام ھمه مسلمانان آن را  از مذھب اھل سنت و بزرگان یا نجا خالصهیدر ا

 دھم.  یح میھستند توض
اند.  بوده یرانیاھل سنت ا ین اصلیگذاران و مروج انید بنیم دیکه خواھ ھمچنان

ث یحد یث ھم معنیباشد. در اصطالح اھل حد یراه و روش م یسنت در لغت به معن
جامعه  یباشد. اھل سنت به معن یم ج امبریدات پییگفتار، کردار، رفتار و تأ یعنی

د. یم دیکه خواھ ھمچنانباشد و  یارانش میو  ج امبریرو روش پیگرا و پ و سنت یسنت
باشد که مسلمانان را بدان امر کرده  یم أقت دستور خداوند متعالین امر در حقیا

 است. 
باشد، اجماع  یده میمسلمانان که اجماع نام یعموم یقبول رأ یجماعت به معن

از راه تحمل  ییگرا گرا و مخالف فرقه جامعه جمع یل احکام است و به معنیاز دال یکی
قبله را  اھل یھا چ کدام از فرقهینکه ھیبدون ا یجامعه بزرگ اسالم ید گوناگونیعقا

گرا و ضد  ک جامعه سنتی یعنیکافر شمارند. بطور خالصه اھل سنت و جماعت 
 . یساز گرا و ضد فرقه ک جامعه جماعتیو  یانحراف یھا لیتأو

 ید سنت را به معنی. ق) در کتاب شرح عقا ھ ۷۹۳ ی(متوفا یعالمه ابوبکر تفتازان
ن صورت اھل یت. در اجامعه اصحاب منظور نموده اس یث و جماعت را به معنیحد

ح یث صحیتنھا احاد أکه بعد از کالم خدا یا جامعه یعنیسنت و جماعت 
ه ینان او را اصل و متبوع قرار داده و بقیو فھم و استنباط و عملکرد ھمنش جالله رسول

ق یجدا کردن حقا ینکه براین ایاند. در ع دانستهھا  آن ھا را فرع و تابع شهیفکرھا و اند
چ وجه یکنند، به ھ یسالم استفاده م یھا ، از فروع عقلیر اسالمیل غیو اباط یاسالم

ن ییو پا یانحراف یھا لیو تأو یو حُراف یباف الیو خ یساز و بدعت یدر صدد تجُدد باز
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نکه سنت یند. با توجه به ایآ یو سافله برنم یه به سطح افکار ماُد ید عالیآوردن عقا
ز ین یویدن به اھداف دنیقه در رسین سلیبزار زمانه و برترن ایاستفاده از بھتر ج امبریپ

 بود. 
ق و تفُحص ین بعد از تحقی. ق از تابع ھ ۱۱۰ یاالصل متوفا یرانیا یامام حسن بصر

، کارش یو عقل ینقل یلیمسلمانان گشود که ابزار کارش دال یرا به رو یاد در علمیز
و رد  ید اسالمیت عقایحقاند و کاربردش اثبات یق و گفتگو در عقایبحث و تحق

کالم و عالم متخصص حوزه آن را متکلم آن را  بود که بعدھا یر اسالمیغ یھا باطل
شد به مذھب اھل سنت و جماعت  ین مییھا تب ن حلقهیرا که در ا یدند. و مذھبینام

 است: أن فرموده خداوندیقت ھمان اسالم و عین مذھب در حقید. ایمعروف گرد

ْۚ ٱَ�َهٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَ  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿  .]۷[الحشر:  ﴾نَتُهوا
 یرد و آنچه را که بر شما نھیدھد، بپذ یبه شما دستور م ج امبریو ھر چه را پ«

 ».دیکند فروگذار یم

وهُ إَِ� ﴿ ٖء فَُردُّ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ إِن  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ
 .]۵۹النساء: [ ﴾�ِخرِ� ٱ

 ج و رسول أد قضاوت در آن را به خدایدچار منازعه شد یزیھر گاه در چ«
 ».دیمان داریامت ایو روز ق أد، اگر به خدایارجاع دھ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

 .]۱۰۰التوبة: [ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ
ش یروش آنان را در پ یکین که به ین مھاجران و انصار و کسانیشگامان نخستیپ«

از آنان خشنود  أند)، خداوندیمایپ یمودند (و میپ یشان را به خوبیگرفتند و راه ا
آنان بھشت را آماده ساخته  یبرا أخشنودند، و خداوند أشان ھم از خدایاست و ا

است و جاودانه آنجا  یھا جار ) آن رودخانهیھا ر (درختان و کاخیاست که در ز
که از  ین و ھمه مؤمنانیسترگ تابع یبزرگ و رستگار یروزین است پیمانند. ا یم

 یروین روزگار پیکردار و رفتار مھاجران و انصار بزرگوار در تمام امکنه و اعصار تا آخر
 . »کنند یم
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  یمولو
 آن کس که سنت با جماعت ترک کـرد

 

 ش خـوردین مسبع، نه خون خـویدر چن 
 

 قیـھست سنت ره جماعـت چـون رف
 

ــــ  ــــره و  یب ــــی ــــ یار، افت  قیدر مض
 

ن درندگان است یا که سرزمین دنید در ایکه سنت و جماعت را ترک گو یا کسیآ
ر آدم یرا نرود بدون شک اس ج که راه رسول یا ھر کسیزد، یر یخون خود را نم

شود. سنت به منزله راه است و جماعت به منزله ھمراه،  یصفت شده و گمراه م درنده
 شد.  یو ھمراه دچار تنگنا خواھبدان که بدون راه 

  یغزنو ییسنا
 غمبـرزن و رویزدان و پیـچنگ در گفته 

 

 و ھـوس  ست نانسـتیکانچه قرآن و خبر ن 
 

 نیاول و آخر قرآن ز چه بآ مد و سـ یدان
 

 ن رھبــر تــو قــرآن بــسیــانــدر ره د یعنــی 
 

 اهل سنت و جماعت یمنابع استدالل
 اس یق -۴اجماع  -۳ ج  الله سنت رسول -۲قرآن  -۱

که در قرآن و سنت به  یاستخراج حکم یک عصر برای ی: تجمع فقھااجماع
 امده است. ین یروشن
 گر.یاز حکم د ی: استخراج حکماسیق

 بزرگان اهل سنت 

 امامان چھارگانه فقه 
نسبش به  ینعمان بن ثابت بن زوط . ق) ھ ١٥٠ -٨٠فه: (یامام اعظم ابوحن -۱

رسد. در کوفه متولد شده و در بغداد  یم یپادشاه ساسانن یزدگرد سوم آخری
خدا بود.  یم التضُرع بسویاھل زھد و تقوا کثرالخشوع و دا یدرگذشت. عالم

ه است که شانزده تن از صحابه از جمله انس بن مالک و جابر ین اولیاز تابع یو
است. در ده یث شنیحدھا  آن ده و ازیرا د یبن انس الجھن بن عبدالله و عبدالله

 اند.  بوده یث ویواقع شانزده تن صحابه استاد حد
 -۱ر است. یبشرح زھا  آن از یبرخ یاست که اسام یآثار فراوان یامام اعظم دارا

 ة. یالوص -۵ه یالرد علی القدر -۴عالم و متعلم  -۳فقه ابسط  -۲فقه اکبر 
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-۱۱۳( ن)یوسف (مشھورتریابو -۱ن شاگرد آن حضرت عبارت بودند از: یمھمتر
-۱۱۰ل (یزفربن الھذ -۳ ).۱۸۷-۱۳۲( یبانیمحمدبن حسن ش  ابوعبدالله -۲ ).۱۸۳
۱۵۸.( 
فه یرو فقه امام ابوحنیت مسلمانان جھان پی. اکثریکوف ییاد لولویبن ز حسن -۴

 یایآس –افغانستان  –اردن  –ه یسور –عربستان  –ه یھستند. از جمله مسلمانان ترک
 و.... یاندونز –بنگالدش  -ھند –پاکستان  –ن یانه و چیم

از  سبن مالک حضرت انس )١٧٩-٩٠( سبن انس بن مالک امام مالک: مالک -۲
باشد.  یه مین اولی). امام مالک جزو تابع١بود ( ج بزرگ رسول خدا یھا یصحاب

أ امام مالکآنجاست. کتاب  ینه منوره و متوفایمتولد مد یو ن یاز مھمتر َالُمَوطَّ
ام محمد معروف یباشد. امام اعظم و امام مالک در ق یمث اھل سنت یکتب حد

کرده بودند.  یطرفدار یاز و یه از نوادگان امام حسن مجتبیبه نفس زک
انه بزند و یکصد ضربه تازیامام مالک را  یقین امر باعث شد که منصور دوانیھم

 کند.  یرفتن شغل قضاوت زندانیامام اعظم را به بھانه نپذ
س بن عثمان بن شافع یابوعبدالله محمدبن ادر )٢٠٤-١٥٠(: یامام شافع -۳

 . سنیمادرش فاطمه دختر عبدالله بن حسن بن امام حس
  یخاقان

ـــــب بوحن ـــــتیاول ش ـــــه درگذش  ف
 

ـــزاد یشـــافع   آخـــر شـــب از مـــادر ب
 

باشد. در ھفت  ین است و قبرش در مصر میمتولد شھر غزه فلسط یامام شافع
شد. سپس نزد امام مالک رفته تا  یمفت یحافظ کل قرآن و در پانزده سالگ یسالگ

                                                           
أنس صحابی مشھور ، اینطور است:  ساین درست نیست: زیرا اسم و نسب حضرت انس بن مالک -١

 بن مالک ابن النضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار.
 پس ایشان پدرامام مالک نیستند 

عامر بن عمرو بن احلارث بن  بن أيب كابن أنس بن مال كمالاینطور است:  /وأما نسب امام مالک

بن زيد بن شداد بن زرعة، وهو محري  كارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالغيامن بن خثيل بن عمرو بن احل

طلحة بن عبيداهللا  يتيم من قريش، فهم حلفاء عثامن أخ ي، حليف بنثم االصبحی املدين ياالصغر احلمري

 .أحد العرشة
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کند. اکثر مسلمانان در  یماند. کتاب الموطأ امام مالک را حفظ م یزمان وفاتش نزد و
 کنند.  یم یرویپ یران از فقه شافعیو اھل سنت ا یه و مصر و مالزیعراق و سور

اختالف اھل  -۴الوصایا الکبیرة  -۳جه الُح  -۲االم  -۱: یاز آثار امام شافع یبرخ
 یجامع المزن -۸ابطال االستحسان  -۷جماع العلم  -۶ یوصیة الشافع -۵العراق 

 . و... یطیالبو -۱۲ع یمختصر الرب -۱۱ یاالمال -۱۰ر یالصغ یالمزن -۹ر یالکب
 یمروز یبانی) احمدبن محمد حنبل ھالل ش۲۴۱-۱۶۴( امام احمد حنبل -۴

ث (با یچھار ھزار حد یحاو ی). کتاب المسند و١متولد بغداد (االصل  یرانیا
ن یتر حیصح یاند. المسند حاو ت کردهیاز او روا یباشد. مسلم و بخار یمکرر) م

بسر  یفه عباسیرا در زندان المعتصم خل یباشد. امام احمد مدت یث میاحاد
ت شده یروا در فقه یدر فقه ننوشته است بلکه آنچه از و یبرد. امام احمد کتاب

را ھا  آن که به سؤاالت مردم داده است. و شاگردان او ییھا عبارت از پاسخ
قا و عربستان و شام و یاز آفر یاند. مردم قسمت فراھم آورده، و مرتب کرده

 ھستند.  یرو فقه امام حنبلین پیفلسط
افت یکه در آن  یثیجلد است. حد ۸المسند شامل  -۱: آثار مھم امام احمد حنبل

کتاب الصالة  -۳الزھد  -۲از محدثان بزرگ)  یست (بقول بعضینشود قابل اعتماد ن
 -۸الناسخ و المنسوخ  -۷خ یالتار -۶ر یالمناسک الصغ -۵ر یالمناسک الکب -۴

 ل الصحابه و.... یفضا -۱۰ یتعال  کتاب الله یف -۹المقدم و المؤخر 

 ث یا امامان ششگانه حدیث یان حدیراو
در سمرقند.  ۲۵۶ یمتوفا یامام بخارل معروف به یدبن اسماعابوعبدالله محم -۱

 . یح بخاریصاحب صح
در  ۲۶۱ یمتوفا امام مسلممعروف به  یشابوریابوالحسن مسلم بن حجاج ن -۲

 ح مسلم. یشابور صاحب صحین
. ق در بصره  ھ ۲۵۷ یمتوفا یرانیا یمان بن اشعث سجستانیابوداود سل -۳

 .ابوداودامام صاحب کتاب السنن معروف به 

                                                           
 برعکس ان صحیح است زیرا امام احمد عربی األصل بود تولد مرو خراسان .  -١
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. ق در  ھ ۲۷۷وفات  یامام ترمذمعروف به  یترمذ یسیمحمدبن ع یسیابوع -۴
صاحب  یامروز ١کستانیتاج یفعل یران واز شھرھایم ایقد یترمذ از شھرھا

 کتاب جامع. 
 ،نی. ق در قزو ھ ۲۷۳ یمتوفا ینید بن ماجه القزویزیابوعبدالله محمدبن  -۵

 صاحب کتاب السنن.  ،امام ابن ماجهمعروف به 
م یقد یمتولد نساء از شھرھا ،یالنسائ یبن عل میابوعبدالرحمن احمدبن نع -۶

صاحب  یامام نسائ. ق معروف به  ھ ۳۰۳ران و متوفا در مکه معظمه بسال یا
 .٢کتاب السنن

 .»لوكان العلم منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس«
 افت. یان بدان دست خواھند یرانیا بسته باشد ایاگر دانش به ستاره ثر

ن یح امام مسلم آمده است. ایحنبل و صح احمد بن ث در مسند امامین حدیا
باشد.  یق وتفحص در آن میان در بدست آوردن علم و تحقیرانیانگر کوشش ایث بیحد

ث نمونه بارز آن یو امامان حد فه و امام احمد بن حنبلیابوحن امام و امامان فقه مانند
 باشند. یم

                                                           
 کستان فعلی است، در مرز افغانستان و ازبکستان قرار دارد.از شھرھای ازب -١
 به کتاب پژوھشی درباره امامان اھل سنت فریدون سپری مراجعه شود.  -٢



 
 

 :فصل دوم
 ١طاهریان

 ۲۰۵خالفت نشست در شؤال  یمأمون پس از آنکه به دست طاھر و اتباع او بر کرس
 را به حکومت خراسان فرستاد. یبه پاس خدمات طاھر و دور کردن او از بغداد و

اسعد بود. اسعد قبل از مسلمان شدن فرخ نام داشت. به  بن مصعب بن نیطاھربن حس
 گذارد.  یشود و آن حضرت نامش را اسعد م یمسلمان م سدست حضرت طلحه

. ق به خراسان آمد و مرو را مرکز حکومت خراسان قرار  ھ ۲۰۶االخر  عیطاھر در رب
. از ن نسبت اقوال مختلف استین مشھور است و در وجه اینیمیداد. طاھر به ذوال

بقدر ماھر بوده است که با ھر دو دست  یرزنیدر شمش یند که ویگو ینکه میجمله ا
. ق در مرو درگذشت. درست  ھ ۲۰۷االخر در سال  یزد. طاھر در جماد یر میشمش

آن را  ا آنکهیفه مأمون را از خطبه نماز جمعه برانداخت یکروز بعد از آنکه نام خلی
ام حکومت پدر یاز طاھر فرزندش طلحه که در ا ) بعد۲۱۳-۲۰۷فراموش کرد. طلحه (

او با  یھا ع مھم امارت طلحه جنگیشود. از وقا ین پدرش میستان بود جانشیحاکم س
. ق افراد فرقه خوارج در کرمان و  ھ ۱۶۰بسال  یخوارج است. در زمان خالفت مھد

بنام ا ھ آن انیاز م یعمان فراوان بودند. شخص یایستان و خراسان و دو طرف دریس
ام کرد و یامامت ق یوسف البرم در حدود مرو رود و طالقان و گوزگانان به ادعای

ه ین بود، از او گرفت و بر کلینیمیذوال جد طاھر  ا مصعبحکومت شھر پوشنگ را که ب
در  یاست حمزه خارجیگر از خوارج به رید یافت. جمعیال یه شرق خراسان استیناح

 ل دادند و حمزه قلبیھستان و مکران حکومت تشکاز خراسان و م یستان و قسمتیس
در  ید، ولید به قصد دفع عازم خراسان گردیار کرد. ھارون الرشین اختیرالمؤمنیام را
ن بر سر ین دو برادر مأمون و امیب ین سفر درگذشت. و در دوران جنگ داخلیا

رد. و بعد با آل طاھر که خراسان و یگ ید حمزه پر و بال میھارون الرش ینیجانش

                                                           
کوب، تاریخ ایران بعد از اسالم آشتیانی، طبقات ناصری، تاریخ  تاریخ مردمان ایران جلد دوم زرین -١

 الله صفا و ... ذیبعایران سرپرسی سایکس، تاریخ ادبیات در ایران 
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غالب و  یآورند، به زد و خورد پرداخت، گاھ یستان را تحت حکومت خود در میس
االخر سال  یجماد ۱۲مغلوب بود تا آنکه بدست طلحه بن طاھر مغلوب شد و در  یزمان

ا وسته با آل طاھر در نزاع بودند تین نرفتند و پیخوارج از ب ی. ق فوت کرد. ول ھ ۲۱۳
است  ین عمار ھمان کسیشد و ا یب عمار خارجیشان نصی. ق که امامت ا ھ ۲۳۳سال 

 د. یث به قتل رسیعقوب لیکه بدست 

 . ق  ه ۲۳۰-۲۱۳بن طاهر  عبدالله
 ین طلحه در خراسان فرصت خوبیوفات طلحه و نبودن عبدالله برادر و جانش

د، یشابور رسیبه ن ۲۱۵که عبدالله در سال  یشان در موقعیبدست خوارج داد، و ا
از  یدن به امارت خراسان مدتیسراسر خراسان را گرفته بودند. عبدالله قبل از رس

دار حکومت مصر بود. عبدالله بسرعت فتنه  ز عھدهین یشام و زمان یطرف مأمون وال
دفع  ین مأمون برایو جانش یفه عباسیخوارج را دفع کرد، سپس از طرف معصتم خل

را به بغداد  یر کرد و ویار را دستگیماز ۲۲۴د. در یلشکر کشار به طبرستان یماز
پرور و شاعر بود. او در  دوست و علم ندار و عادل و فضلید یفرستاد. عبدالله مرد

در  ین مدارس عمومیکرد، و نخست یخراسان آموختن علم را بر ھمه نوباوگان الزام
به  یخواندند، بعالوه و یدرس مھا  آن که ھمه کودکان در یران بوجود آورد، طوریا

کرد تا به  یکه به علت فقر پدر و مادر قادر به درس خواندن نبودند کمک مال یکودکان
ار نمود و در یتخت اختیشابور را به عنوان پایمدرسه بروند و درس بخوانند. عبدالله ن

و  یاریو حفر قنوات و اصالح امر آب یفراوان نمود، مخصوصًا به کشاورز یآنجا آباد
 ار داشت. یم آب توجه بسیتقس

  ۲۴۸-۲۳۰طاهربن عبدالله 
مقام او را به پسرش  یفه عباسی. ق واثق، خل ھ ۲۳۰بعد از وفات عبدالله در سال 

 ۱۸بمدت  ین موقع در طبرستان (مازندران) بود واگذاشت. طاھر ثانیطاھر که در ا
بًا یتقر یومت وستان امارت کرد. دوران حکیسال با عدالت و تقوا بر خراسان و س

 در صلح و صفا گذشت.  یبتمام



 ٢٧  دوم: طاهریانفصل 

 ذ

  یمحمدبن طاهر ثان
به لھو و  یب و شاعر و فاضل بود ولیاد یاست. و یطاھر ین امرایمحمد آخر

شوند. محمد  یعمالش باعث رنجش مردم م یص و مشغول بود. در زمان ویعشرت حر
که در طبرستان خروج  ید علویبن ز ر حسنیام یکیف قدرتمند روبرو بود. یبا دو حر

از آنجا لشکر گرد آورده و  یاسالم آوردند. و یالن بدست ویلم و گیکرد و مردم بالد د
ان طبرستان را یکند و حکومت علو یرون میمحمد را از طبرستان ب یمان عمویسل
عقوب ھرات را تصرف کرده به ی، یث صفاریعقوب لی یگریکند. د یم یگذار انیبن

ان خاتمه داد. در یشابور به حکومت طاھریر نیبا تسخ ۲۵۹سال خراسان تاخت و در 
ھستند که ھا  نیا اند و ھم اھل فضل و ادب و شعر و حکمت بوده یا ان آل طاھر عدهیم

ر یان امیان طاھریکردند. در م یزیر یران را پیا یل اسالمیتمدن اص یشالوده اصل
م یق) را به علت ادب و فضل حک.  ھ ۲۳۰-۲۲۳بن عبدالله بن طاھر ( داللهیابواحمد عب
 اند.  خوانده یآل طاھر م

 ک یو زمان امارت هر  یطاهر یامرا یاسام
 ۲۰۷تا  ۲۰۶  ن بن مصعب یطاھربن حس -1

 ۲۱۳تا  ۲۰۷  بن طاھر  طلحه -2

 ۲۳۰تا  ۲۱۳  بن طاھر  عبدالله -3

  ۲۴۸تا  ۲۳۰  طاھربن عبدالله  -4

 ۲۵۹تا  ۲۴۸  محمدبن طاھر -5
 ان یمؤلف نصاب الصاب یابونصر فراھ

 در خراســــان و آل مصــــعب شــــاه
 

ـــه  ـــود و عبدالل ـــه ب ـــاھر و طلح  ط
 

ــــد دان ــــر محم ــــاھر دگ ــــاز ط  ب
 

ــه   ــو ب ــالهیک ــت و ک ــوب داد تخ  عق
 

 ان یان طبرستان و صفاریعلو
در طبرستان و  یکیپنجه  یف قویان دو حریھمزمان با ضعف حکومت طاھر

ان یکار آمدن سامان یان تا رویدو جرشرفت بودند. ھر یستان در حال پیدر س یگرید
ل معروف به ید بن اسماعیبن ز است حسنیان طبرستان به ریحکومت کردند. علو

حالب الحجاره که از فرزندان امام حسن بود، طبرستان را تحت تسلط خود در 
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ن یبا شکست دادن محمدبن طاھر آخر یث صفاریعقوب لیگر یآورند. از طرف د یم
عقوب بعدھا ھوس عراق و یمه قلمرو خود کرد. یخراسان را ضم انیطاھر یفرمانروا

در  یبغداد کرد ول یبسو یاز مازندران را تصرف کرده رو یمازندران کرد، و قسمت
ث به یعقوب برادرش عمرو لیمعتمد شکست خورد. بعد از  یفه عباسیجنگ لشکر خل
ش یرا در پ یبر خالف برادر راه سازش با خالفت عباس ید. ولیرس یحکومت صفار

ستان و مھستان و مازندران و یبر خراسان و عراق و فارس و کرمان و س یگرفت. و
ر یشکست خورد. ام یل سامانیباالخره در جنگ با اسماع یشد. ول یغزنه مستول

ا یشود  یث در آنجا کشته میفرستد و عمر ل یر کرد، به بغداد میاو را دستگ یسامان
را فراموش کرده بودند، بر اثر  یت آنکه نگھبانان وگر در زندان به علید یتیبروا

. ق با کشته شدن  ھ ۳۱۶ز در سال یان طبرستان نیرد. حکومت علویم یم یگرسنگ
 شود.  یده میبرچ یر علوین امیآخر

 طبرستان و زمان امارت هر کدام  یسادات علو یاسام
تا  ۲۵۰طبرستان  یگذار حکومت علو انیر بنیکب ی، داعید حسنیبن ز حسن -۱

 . ق  ھ ۲۷۰
  ۲۸۷تا  ۲۷۰) ید برادر حسن، (وابسته به حکام سامانیمحمدبن ز -۲
  ۳۰۴تا  ۳۰۱ا اطروش) یر یمعروف به (ناصر کب ینیحس یبن عل حسن -۳
  ۳۱۶تا  ۳۰۴ر یصغ ی، معروف به داعیبن قاسم حسن حسن -۴

ث صفار منقرض یبن ل یمحمدبن عل یبا شکست ابوعل یحکومت مستقل صفار
باعث تداوم آن  یگان صفار رهیستان به نبیبا دادن حکومت س یران سامانیام ید. ولش

 شدند.  یدر خاندان صفار

  یو مدت حکومت حاکمان صفار یاسام
 سال ۱۸ ۲۶۵تا  ۲۴۷ ثیعقوب بن لیوسف یابو -1
 سال ۲۲  ۲۸۷تا  ۲۶۵ عقوبیث برادر یعمروبن ل -2
 سال ۹  ۲۹۶تا  ۲۸۷ ثیابوالحسن طاھربن محمدبن عمرول -3
 سال ۳  ۲۹۸تا  ۲۹۶ ثیبن ل یث بن علیل -4



 ٢٩  دوم: طاهریانفصل 

 ذ

 ١ن دورهیدانشمندان مشهور ا
ان یدان مشھور دوره طاھر یاضی: از ریالخوارزم یابوعبدالله محمدبن موس -۱

 یایدان دن یاضین ریتر بزرگ یاند. و . ق نوشته ھ ۲۶۱است. وفاتش را در سال 
 یو مراکز علم یاسالموتر است. اثر او در تمدن یکامپ یم و مخترع واقعیقد

 Alkhorismرا بنام  یان ویبه بعد آشکار است. اروپائ یالدیم ۱۲اروپا از قرن 
 -۲ ینیکتاب حساب به زبان الت -۱که در دست است.  یشناسند. از آثار و یم

 ).... یسیو انگل یمتن عرب ۲حساب الجبر و المقابله (در  یکتاب المختصر ف
 یشرح و –دان  یاضی. ق ر ھ ۳۰۹ ی: متوفایزیریبن حاتم الن ابوالعباس فضل -۲

 دردست است.  یموس و کتاب سمت القبله از ویبر کتاب اصول بطل
ست رساله و کتاب از او در یب یھم عصر خوارزم :یر الفرغانیمحمدبن کث -۳

 ن در دست است. یالت یھا در اصول علم نجوم با ترجمه یاسطرالب کتاب
 ی. ق آثار در دسترس و ھ ۲۵۹ یمتوفا: یبن شاکر خراسان یمحمدبن موس -۴

 کتاب مخروطات.  -۲ معرفة االشكال البسيطه والكريه -۱عبارتند از: 
حان الطبر -۵ . ق از آثار  دان و منجم و مفسر بزرگ قرن سوم ھ یاضی: ریعمربن فرُّ

ر کتاب االربعه یتفس -۲ه یدر احکام نجوم یی رساله -۱او که در دست است: 
علم  یاالسرار ف  جوامع -۴ق نجوم یر بطریخراج ضمدر است یی رساله -۳

 احکام النجوم.  یف یصرانیکتاب مختصر مدخل الق -۵النجوم 
دان و منجم بزرگ قرن  یاضی. ر ھ ۲۷۲ ی: متوفایابومعشر جعفربن محمد بلخ -۶

ترجمه  -۱حدود دوازده کتاب در دست است از جمله:  ی. ق از آثار و سوم ھ
د یالموال -۳کتاب ادوار وااللوف  -۲در اتصال کواکب و قرانات  یی رساله یفارس

علم  یاالسرار والمدخل ف یاالصل وسرائ -۵ه یالموال یل سنیاحکام تحو -۴
 العالم و....  یل سنیاحکام تحاو -۶النجوم 

ن عالم یتر بزرگ . ق ھ ۱۸۳ ی: متوفاالحارث یبن یابوبشر عمروبن عثمان مول -۷
ب بزرگ و جامع در علم نحو که به الکتاب مشھور ن کتاینحو و صاحب اول

 معروف است.  یه فارسیبویبه س یاست. در فارس

                                                           
الله صفا  مطالب این قسمت خالصه شده از کتاب تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، تألیف ذبیع -١

 باشد. می
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: از دانشمندان بزرگ که در نحو و ینوریفه احمد بن داود بن وفند دیابوحن -۸
.  ھ ۲۸۱سال  یلغت و ادب و ھندسه و حساب و نجوم استاد بوده است. متوفا

 -۴کتاب النبات  -۳ كتاب الفصاحة -۲ ءالشعر و الشعرا -۱ق از آثار اوست: 
 داشته است.  یفاتیز تألین یاضیفه در ریا. ابوحنیوصا -۵اخبار الطول 

: ھم عصر ینوریالد یالمرز یبه ابوعبدالله محمدبن مسلم الکوفیابن قت -۹
در کوفه بوده است. و  یوالدت و بود، . ق) ھ ۲۷۶-۲۱۳(نوری یدفه یابوحن

بوده است.  ینوریغل قضاوت مشھور به دپدرش در مرو به علت داشتن ش
ع معارف و اطالعات عصر بوده است. از یفات او مانند معاصرانش جامع جمیتأل

 خبار. ون األیع -۳کتاب الشعر  -۲ادب الکاتب  -۱: یآثار معروف و
ر علماء و ی. ق از رجال و اکابر و مشاھ ھ ۲۷۵-۲۰۲: یامام ابوداود سجستان -۱۰

السنن  -۱محدثان عصر خود بود. آثار او عبارتند از ن و حفاظ از امام یمحدث
مسائل امام  -۵النشور البعث و -۴الرسم  یل فیالتنز -۳داود  یل ابیمراس -۲

. و در زھد و تقوا مشھور ید آجریسؤاالت ابوعب -۷ ةاالخو ؟؟ستمية -۶احمد 
 ).۹۱۳-۹۱۴، ص یستانیرج افشار سیستان، ایخ سیبود (به نقل از تار



 
 

 :فصل سوم
 ١سامانیان

 . ق) ھ ۲۷۹-۳۸۹(

ن ین پادشاه مستقل ایان نصربن احمد بود. اولیامارت سامان یقیگذار حق انیبن
ل بن احمد که مرکز امارتش بخارا بود. بعد از مرگ یخاندان برادر او است، بنام اسماع

ان را در یث حکومت سامانیل با شکست دادن عمرولی. ق) اسماع ھ ۲۹۷(نصربن احمد 
 یشان سامان حکومت سامانیاد بنام جد ایالنھر مستقر ساخت. و حکومت نوبن ماوراء

ل قبل از وفات برادر و بعد از مرگ ین بود. اسماعیده شد. سامان از تخم بھرام چوبینام
ع یگذارند. وقا یبه جھاد و غزا م یبالد سامان یاو اکثر اوقات خود را با کفار حدود شمال

 ل سه رشته است:یر اسماعیدوران امارت ام
 . ق ھ ۲۸۷ث بسال یو اسارت عمرول یث صفاریجنگ او با عمرول -۱
 یاو توسط محمدبن ھارون سرخس یو لشکرکش ید داعیجنگ او با محمدبن ز -۲

سال در  یانمه آندو استان به قلمرو سامیبه گرگان و طبرستان و فتح و ضم
 .ق. ھ ۲۸۷

شده  یل عاصیبر اسماع ۲۸۸دفع محمد ھارون که در سال  یاو برا یلشکرکش -۳
ل درآمد. بعد از ین ھم به تصرف اسماعیو قزو یر ین لشکرکشیجه ایبود. در نت

النھر  ام خود را صرف جھاد در ماوراءیه ایل بقین اسماعیو قزو یمراجعت از ر
گذشته از شجاعت و ھمت و  یسامان لیار نمود. اسماعیبا کفار آن د

انش شب و روز به یندار و خداترس بود. لشکریار دیبس ی، مردیجوانمرد
ش یھا در جنگ یو یخواندن دعا و نماز و عبادت اشتغال داشتند و ھدف اصل

ان یل را ساالر غازیاز مؤرخان اسماع ین خاطر بعضیجھاد بود. به ھم
 اند.  دهینام

چ گونه یجرأت ھ یان ویکه سپاھ یاندازه بود بطور یبانش یاست او در لشکریس
و سرد زمستان بر پشت  یبرف یبه مال مردم را نداشتند. در روزھا یتجاوز و تعد
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اگر  ماند. تا یرفت تا نماز عصر آنجا م یم ادان شھر بخارینشست و به م یاسبش م
ه خاطر عدالت و اد نگردد. بینزد او برود دچار سرما و برف ز یدادخواھ یبرا یمظلوم

 ین علمایل ھم چنیاند. اسماع ر عادل لقب دادهیرا ام یل، ویکو اسماعین یھا رتیس
 یچ کوششیگذاشت. و در بسط و گسترش مذھب اھل سنت از ھ ین را احترام مید

 کرد.  یغ نمیدر

  ۳۰۱-۲۹۵ل یابونصراحمد بن اسماع
دوست  پرور و علم عالمبن احمدبن اسدبن سامان بعد از پدر پادشاه شد.  لیاسماع

 یدند. و وین سبب غالمان بر او شوریداد. به ھم یل میبود. با علماء مجالس بحث تشک
 یاز لشکرکش یکیع مھم حکومت احمد یبه شھادت رساندند. از وقا ۳۰۱را در سال 

 یدر طبرستان که منجر به شکست علو یر علویخواباندن شورش ناصر کب یاوست برا
ستان بدست یفتح مجدد س یگری. ق بود. د ھ ۳۰۱اقعه در سال ن ویمزبور گشت. ا

.  ھ ۳۰۰در سال  یمجور دواتیو س یمرورود یبن عل نیحس یسرداران معروف سامان
دانشمند  یدالله بلعمیل و پسرش احمد با ابوالفضل محمدبن عبیق وزارت اسماع

 د ملقب است. یر شھیراحمد بنام امیمشھور بود. ام

 د یر سعی. ق ملقب به ام ه ۳۳۱-۳۰۱نصربن احمد 
اش نصر را به  پسر ھشت ساله یسامان یل بزرگان و امرایاسماع بعد از قتل احمد بن

از دانشمندان بزرگ زمانه به وزارت او منصوب  یھانیحکومت نشاندند. و ابوعبدالله ج
نصر شد و امور مملکت را بر قاعده انصاف و احسان آغاز کرد. به علت خردسال بودن 

و  یش اسحاق بن احمد سامانیعمو یاز سو ییھا شورش یه حکومت ویدر دوران اول
 یھانید. بعد از وفات جیداد که به شکست انجام یش منصور اسحاق رویپسر عمو

ل و یر اسماعیکه در عھد ام یدالله بعلمیوزارت نصر به عھده ابوالفضل محمدبن عب
بر  ۳۲۶ن سمت بود که در سال یدر ا یو وز وزارت کرده بود گذاشته شد یر احمد نیام

مذھب  یلیاسماع یب محمدبن حاتم مصعبیه از کار برکنار شد و ابوطیسه باطنیاثر دس
ه یس فرقه باطنیرئ ین شده محمد خشبییش تعید. بر اثر نقشه از پیبه وزارت نصر رس

وسته بودند یپ) یامام ۷ه (یلیانش به فرقه اسماعیشتر درباریز بعد از آنکه بیر نصر نیام
گر قدرتمند یه که خود را دید. باطنیفته شده و بدان مذھب گرویز فرین یو
و بزرگان اھل سنت  یسران لشکر یکند. ول یپنداشت. دعوت خود را آشکار م یم
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ه ین قضیرند که نوح پسر نصر از ایگ یه میلیر نصر و فرقه اسماعیام یم به براندازیتصم
گاه م یخاص یاریت و ھوشیباخبر شده و با درا را  یکند آنگاه و یپدر را از اشتباھش آ

سال حکومت  ۳۰ر نصر یرد. امیگ یرا به عھده م ین کرده خود حکومت سامانینش خانه
 یسامان یاریار با یبرافتاد. و آل ز یان طبرستان بکلیحکومت علو یکرد و در دوران و

 ج بود. یبنام مرداو یان شخصیاریگذار ز انید. بنیبه خدمت رس یدر طبرستان و ر
خود  یدر طول حکومت طوالن یگستر بود. و عالم و علم –ندار ید یر نصر انسانیام

که به ھرات  یار کرد. زمانیرات بسیعلم و علماء نمود. و خ یبه ترق یادیخدمات ز
ال برگشتن ینند که نصر خیب یم یران وقتید و امیآ یار خوشش میرود از آن شھر بس یم

ر نصر را یات زیبا سرودن اب یدھند و رودک  یرا واسطه قرار م یرودک ،نداردبه بخارا را 
 کند:  یمشتاق رفتن به بخارا م

ــــاد جــــو ــــان آیــــمول یب  ید ھمــــی
 

ــو  ــاد)  یب ــ(ب ــان آی ــار مھرب ــی  ید ھم
 

 او یھا یا بــــا درشــــتیــــگ آمودریــــر
 

ــــز  ــــای ــــا آیم پریر پ ــــن ــــی  ید ھم
 

 دوســــت یحـــون از نشـــاط رویآب ج
 

ــا م  ــا را ت ــک م ــخن ــآان ی ــی  ید ھم
 

ـــــــبخـــــــارا شـــــــاد و د یا   یر زی
 

 ید ھمـــیـــتـــو شـــادمان آ یر زیـــم 
 

ــــم ــــتانی ــــارا بوس ــــت و بخ  ر سروس
 

ـــبوســـتان آ یســـرو ســـو   ید ھمـــی
 

ــــم ــــمانی ــــارا آس ــــت و بخ  ر ماھس
 

ـــو  ـــاه س ـــمان آ یم ـــآس ـــی  ید ھم
 

 ۳۴۳-۳۳۱نوح بن نصر 
ش بر تخت نشست. یر نصر از حکومت کناره گرفت پسرش نوح به جایبعد از آنکه ام

صاحب  یالفضل محمدبن الحکم السرخس یر نوح وزارت را به امام شمس االئمه ابیام
عت مقدس اداره یکارھا را مطابق شر یالقدر تمام لین امام جلیسپرد. ا یمختصر کاف

فکر  یگریز دیکه در مغزشان جز چپاول و ظلم به مردم به چ یکه کسان یکرد. طور
رودار جنگ یدر گ یعنیمناسب  ید و در فرصتکردند از وزارت آن امام به تنگ آمدن ینم

 یدر برابر و یستادگیر نوح قدرت ایم بن احمد که امیش ابراھین نوح و عمویب یداخل
بسپارد و نوح ناچارًا ھا  آن کنند که آن امام را به یر نوح را مجبور میرا نداشت. ام

رسانند. باالخره نوح  یبشھادت م یعیرد. آن گمراھان آن بزرگوار را به طرز فجیپذ یم
زمان مرگش حکومت کند.  ۳۴۳ان را قلع و قمع کند و تا سال یشود شورش یموفق م
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که  یده بود. به طوریندار و صاحب اخالق پسندیار دیرت و بسیکوسین یر نوح مردیام
 اند.  د دادهیر حمینش به او لقب امیمعاصر

 . ق  ه ۳۵۰-۳۴۳ابوالفوارس عبدالملک بن نوح 
 یبه سپھساالر ۳۴۹ن به سال یالبتک یر شد در عھد ویبعد از پدر ام ابن نوح

رسد.  ی(دانشمند مشھور) به وزارت م یمحمدبن بلعم ید و ابوعلیخراسان رس
انه یسال یشود. که و یکند و قرار م یم یگذار سامان ه را خرجیالدوله بو عبدالملک رکن

 نار به بخارا بفرستد. یست ھزار دیدو

  ۳۶۶-۳۵۰منصور بن نوح ابوصالح 
در بخارا  یبا اسب، امرا و بزرگان حکومت یباز ین گویبعد از وفات عبدالملک در ح

ه ین بر خالف توصیعبدالملک بنام ابوصالح منصور را به حکومت گماشتند و ا یعمو
ن شد. سردار ین منصور و البتکین مسئله باعث کدورت بیبود. ھمھا  آن ن بهیالبتک
رود و آنجا را تصرف کرده و شاه آنجا  ین میا سه ھزار غالم خود به غزنز بین یسامان

 ین به جنگ برخاست ولیبه البتک یھزار سپاھ یشود. منصور با فرستادن س یم
دھد، بعد از آن  یم یخود لشکر منصور را شکست سخت ین با شش ھزار سپاھیالبتک

 یبا عدل و دادگسترر منصور پانزده سال یشود. ام ینم یگر مزاحم ویمنصور د
محمدبن ابوالفضل محمد  یر او ابوعلیراث ماند. وزیرات و میحکومت کرد. و از او خ

ر یترجمه کرد. منصور را ام یرا به فارس یخ طبری. ق تار ھ ۳۵۲بود که در سال  یبلعم
را به  یھانیج منصور ابوعبدالله احمدبن یبلعم یاند. بدنبال مرگ ابوعل د لقب دادهیسد
 منصوب کرد. ش یجا

  یمعروف به الرض ۳۸۷-۳۶۶بن منصور  ابوالقاسم نوح
د و مادرش به علت خردسال بودنش امور یرس یریبه ام یزده سالگیدر س ینوح ثان

د، ابوالحسن عبدالله بن یاز آنکه نوح دوم به حد رشد رسکرد. بعد  یرا اداره م یملک
مخالفت ناصرالدوله ابوالحسن رغم یفاضل و کاردان بود را عل یکه جوان یاحمد عتب

را از  یو یباعث شد که عتب یمجوریبه وزارت گماشت. مخالفت س یمجوریس
از دست  یاریو قابوس ز یلمیخراسان برکنار کند. در آن اوان فخرالدوله د یسپساالر

 یاریختند و از نوح یشابور گریاز عراق و گرگان به ن ییالدوله بو دیعضدالدوله و مؤ
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انت یق به طرف گرگان فرستاد. اما به علت خیفا یرا بسردار یح سپاھدند. نویطلب
 یشابور برگشتند. عتبیشد. و به ن یآن سپاه فرار یمجوریبا س یو یق و ھمدستییفا

بدست  ۳۷۲مت کرد، اما در سال یز عزیرا به بلخ فرستاد و خود ن یگریسپاه د
ن ھنگام عضدالدوله یق کشته شد. و اگر در ایو فا یمجوریھمدستان ابوالحسن س

در  یمجوریشد. ابوالحسن س یان خارج میمرد. خراسان از دست سامان ینم یلمید
ر مص یفه فاطمیساخت و بر آن بود که در آنجا خطبه بنام خل یشابور مسجدین

ن پدر سلطان محمود یبه سبکتگ یبا دادن سپھساالر ینوح ثان یمستنصر بخواند ول
ن با برانداختن قرامطه در ھرات و یر سبکتگیداد و امان خود یبه لشکر یسر و سامان

ن مفتخر شد. سپھساالر خراسان شد و یخراسان به لقب ناصرالد یر جاھایشابور و ساین
و  یمجوریاز س یشابور ماند. ولیالدوله و محمود در ن فیپسرش محمود ملقب به س

ق را یو فا یرمجویشود. پدر و پسر س یق شکست خورده به پدر متوسل میھمکارش فا
کنند. دارابن  یم یزیر یان را پیدھند. و شالوده اصل حکومت غزنو یشکست م یبسخت

رفته و نوح او را به  یش نوح ثانیبه پ یمجوریز بعد از معلوم شدن مذھب سیقابوس ن
 رد. یپذ یم یگرم

  ۳۸۹-۳۸۷ابوالحارث منصور بن نوح 
پدر را گرفت. منصور  یپسر خردسالش جا یمنصور ثان یبعد از مرگ نوح ثان
برادر  یمجوریز به ابوالقاسم سیدھد و قھستان و ھرات را ن یخراسان را به بکتوزون م

برادرش  یالیدھد. محمود که در آن اوان بر اثر فوت پدر و است یم یمجوریس یابوعل
 ل بر غزنه از خراسان به غزنه رفته بود. بعد از غلبه بر برادر و سر و سامان دادنیاسماع

به قلمرو حکومت پدرش به خراسان برگشت و از منصور مقام سابق خود را خواست 
محمود  یشنھاد کرد. ولیپ یمنصور در عوض بلخ و ترمذ و بست و ھرات را به و یول

ش منصور منھزم نمود. یآن را رد کرد. محمود به سرخس حمله برد، و بکتوزون را به پ
ر یا کور کرد و برادر طفلش عبدالملک را اممنصور ر ۳۸۹صفر  ۱۲ق در یبکتوزون و فا

ن امر موجب خشم محمود شد و در جنگ ھر دو سردار را منھزم ساخت یخواندند. ا
ان را از خطبه یش نمود. و نام سامانیرجستان را مسخر خوخراسان و گالدوله  فیس

ا به م شد و آنجا ریانداخت و برادرش نصر را سپھساالر خراسان نمود و خود در بلخ مق
 الدوله لقب داد.  نیمیالمّله و  نیفه او را امیار کرد. و خلیاخت یتختیپا
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 ک یو زمان امارت هر  یران سامانیام یالقاب و اسام
  ۲۷۹تا  ۲۵۹ احمد  ل بنیم اسماعیابوابراھ یر ماضیر عادل، امیام -1
 ۳۰۱تا  ۲۹۵ ل ید، ابونصر احمدبن اسماعیر شھیام -2
  ۳۳۰تا  ۳۰۱ د، ابوالحسن نصر بن احمد یر سعیام -3
  ۳۴۳تا  ۳۳۱ د، ابومحمد نوح بن نصر یر حمیام -4
  ۳۵۰تا  ۳۴۳ د، ابوالفوارس عبدالملک بن نوحیر رشیام -5
  ۳۶۶تا  ۳۵۰ د، ابوصالح منصور بن نوحیر سدید، امیر مؤیام -6
  ۳۸۷تا  ۳۶۶ بن منصور ، شاھنشاه ابوالقاسم نوحیر رضیام -7
  ۳۸۹تا  ۳۸۷ ابوالحارث، منصوربن نوحر یام -8
دھم  صفرتا۱۲ ر ابوالفوارس، عبدالملک بن نوح یام -9

  ۳۸۹حجه  یذ

  یدانشمندان بزرگ دوران سامان
ن مروج فقه امام یتر بزرگ . ق ھ ۳۶۵ ی: متوفایقّفال چاچ یمحمدبن عل -۱

 اد. یار زیفات بسیدر ماوراءالنھر صاحب تأل یشافع
. ق محدث بزرگ  ھ ۳۸۵ ی: متوفایالدارقطن یعمرالبغداد  بن یابوالحسن عل -۲

ار در فقه و یصاحب کتب بس ءعالم به اختالف الفقھا یه مشھور شافعیو فق
 ث. یحد

 . ق.  ھ ۳۱۶ یث متوفای: از ائمه بزرگ حدیشابوریابوبکر محمدبن منذر الن -۳
ر . ق در کتاب ذکر اخبا ھ ۴۳۰وفات  :یم احمدبن عبدالله اصفھانینق یاب -۴

 ن اصفھان تا زمان خود را شرح داده است. یاصفھان طبقات مختلف محدث
 –. ق متکلم  ھ ۳۲۲ یمتوفا یراز یایو استاد زکر یشاگرد کند یدالبلخیابوز -۵

ر نظم یتفس -۱ر: یز یھا کتابتوانا و بزرگ صاحب  یا سندهینو –لسوف یف
ا یم در جغرافیاالقال -۴حکام النجوم صح من أیما -۳حدود الفلسفه  -۲القرآن 

 است.  ید محمدبن سھل البلخیابوز ینام کامل و
شتر یب یت فارابی. ق اھم ھ ۳۳۹-۲۶۰ :ی: ابونصر محمدبن محمدالفارابیفاراب -۶

 یرا معلم ثان ین سبب ویاو بر آثار ارسطو است. به ھم یھا در شرح
 یھا به زبانھا  آن از یاریاست که بس یادیآثار ز یدارا یخوانند. فاراب یم
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 آراء يمباد يف رسالة -۱ عبارتند از: یاز آثار و یمختلف ترجمه شده است. برخ

 -۳ رسطوأو يفالطون اللهأ نيمياحلك ي رأنياجلمع ب -۲ أهل املدينة الفاضلة

احصاء  -۶ املسائل الفلسفية -۵است یدر الس یا رساله -۴ فصوص احلكم

 -۱۰ يف علم االعيل رسالة -۹ات یعیالطب -۸ يف معاين العقل مقالة -۷ العلوم

 .... و احلكمة يف ميتعال

ر فاضل و کاردان و ی. وز ھ ۳۲۹وفات  :یدالله بلعمیابوالفضل محمدبن عب -٧
ترجمه  یبه فارس یرا از عرب له و دمنهیکلکتاب  یو یر نصر سامانیدانشمند ام

 کرده است. 
. ق  ھ ۳۶۳ یمتوفا :یدالله بلعمیفرزند ابوالفضل محمدبن عب یبلعم یابوعل -۸

ترجمه کرده  یبه فارس یرا از عرب یخ معروف طبریتار یر منصور اول سامانیوز
ن کتاب به یز بدان افزوده است. این یاضاف یمطالب یو پس از اختصار متن عرب

 مشھور است.  یخ بلعمیتار
دان و مؤرخ بزرگ  یجغراف ۳۴۶ یمتوفا :ین مسعودیبن حس یابوالحسن عل -۹

 باشد.  یم مروج الذھبخ یتار یر مھم و. ق اث قرن چھارم ھ
 ی. ق اثر مھم و ھ ۴۱۶-۳۴۰ :ین ابوعبدالله محمد احمد المقدسیالد شمس -۱۰

در آداب و مذاھب و زبان ملل مختلف در  احسن التقاسيم يف معرفة االقاليم
 دست است. 

. ق  ھ ۳۸۷-۳۲۸: یشابورین یبوزجان یل بن عباسیابوالوفا محمدبن بن اسمع -۱۱
ه الکتاب یلإحتاج یما یکتاب ف -۲شامل ھفت جزء  یمجسط یاز آثار و

قواعد و  یکتاب الھندسه، و -۴کتاب الکامل  -۳والعمال من علم الحساب 
رمتشابه قمر ین کاشف حرکات غیدر مثلثات کشف نموده است. ھمچن ینیقوان

 بردند.  یان ششصد سال بعد بدان پیباشد. که اروپائ یم
دان قرن  یاضیر مترجمان و ریاز مشاھ :یصفھانابوالفتح محمودبن قاسم ال -۱۲

 یھالل الحمص یتوس را که ھالل بن ابیکتاب المخروطات ابولو ی. ق و چھارم ھ
ل یترجمه کرده بودند، تکمآن را  ۷-۵ یھا کتابو ثابت بن قُر  ۴-۱ یھا کتاب
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بر آن کتاب  ییر گرانبھایدر آورده و تفس یر را بعربینموده و سه کتاب اخ
 ترجمه شده است.  یسیو انگل ینینوشت که به الت

دان و  یاضی. ق ر ھ ۳۶۰-۳۴۹ یھا ن سالی: وفات بیابوجعفر خازن خراسان -۱۳

 -۲در شرح آالت مختلف  يةاآلالت العجيبة الرصد -۱ یمنجم از آثار موجود و
 دس. یر مقاله دھم از کتاب اصول اقلیتفس

الدوله رصدخانه خود را  که شرف ۳۷۷ل : در سایبن رستم الکوھ ابوسھل -١٤
بود و در آن رصدخانه به رصد کواکب پرداخت.  یس کرد. منجم مشھوریتأس

اخراج اخلطني  -۲ الداوير املتامسة عيل اخلطوط بطريق التحليل -۱از آثار اوست: 

 بطرق التحليل.  نقطة عىل زاوية معلومة من
 یدان بزرگ متوفا یاضی: منجم و ریل السجزید احمدبن عبدالجلیابوسع -۱۵

 -۲ن یه بنصفینھا یم ذیانقسام خط مستق -۱اوست:  ی. ق از آثار فعل ھ ۴۱۴

خواص الشكل  -۳ ني خمتلفنيمي مستقنيا من خطيالزوا يعمل مثلث حاد يف

رساله در حل ده مسئله  -۴ املكايند والقطع الزاي ةاملجسم احلادث من ادار

يف  رسالة -۶ كتاب يف مساحة االگر -۵راز یاز ش یدان یاضیدر جواب ر یاضیر

اهلندسية  حتصيل القوانني -۷ من النقط العطاة ر املوضوعةاخراج اخلطوط يف الدواي

من  ةشكال املأخوذحل األ يف اجلواب عن املسائل التي سئل يف الةرس -۸ املحدودة

 -۱۱ نجوم كتاب املدخل يف -۱۰ یجامع شافع -۹ كتاب املأخوذات الرشميدس
نجوم بدان  یایدرک قضا یکه منجم برا ینین راجع به قوانیل القوانیحصت

كتاب  -۱۴ بات الكواكبجيزا -۱۳ هيمنتخب كتاب املوال -۱۲حاجت دارد. 

 -۱۷در احکام نجوم  یکتاب معان -۱۶از کتاب االلوف  یمنتخب -۱۵ ارياالخت
 . یدالئل در احکام نجوم

منجم و  ۳۷۶-۲۹۱: یالراز ین عبدالرحمن بن عمر صوفیابوالحس -۱۶

 ا صورالسامئيةالكواكب ي –صور  -۱: ی. ق آثار و دان بزرگ قرن چھارم ھ یاضیر

راجع به  یی رساله -۲آن در دست است.  یترجمه فارسوالكواكب الثابة 
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در  یز کتابین نیبن ابوالحس ین دانشمند بزرگوار بنام ابوعلیاسطرالب پسر ا
 نجوم دارد. 

و  ۴ون قرن یاضی: از منجمان و ریلیگ یبنان با شھرار بن یابوالحسن کوش -۱۷
ق در علم یون الحقایع -۲کتاب اسطرالب  -۱ ی. آثار موجود و آغاز قرن پنجم ھ

 مجمع االصول.  -۳احکام النجوم 

احكام  املدخل يف -۱. ق آثارش:  ھ ۳۸۷: وفات یقم یبن عل ابونصرحسن -۱۸

 . ق.  ھ ۳۵۷بسال  النجوم
ب از آثار ی. ق منجم و طب ھ ۳۴۶ ی: متوفایالسرخسابوالعباس احمدبن محمد -۱۹

 علم نجوم در دست است.  یالمدخل ال یو
لسوف یه و فی: فقیدیالماتر یالسمرقند یامام ابومنصور محمدبن الحنف -۲۰

است. از جمله:  یآثار متعدد یدارا ی. مؤسس علم کالم حنف ھ ۳۳۳ یمتوفا

 -۴د یکتاب التوح -۳ للكعبي ل االدلةرد اواي -۲ املعتزلة هموبيان کتاب  -۱
 الت القرآن و.... یتأو -۵کتاب المقاالت 

لسوف یدان و ف خیدان، تار یمیب، شیم. طب ۹۳۲-۸۵۰: یراز یایمحمدبن زکر -۲۱
آثار  یباشد. دارا یکاشف الکل و سرخک و آبله م ی. ویزرگ دوران سامانب

ھا  آن نیاز مھمتر یخ و فلسفه است که بعضیتار –طب  -  یمیدر ش یفراوان
 -۲مسائل طب تا آن زمان)  یر (مشتمل بر تمامیکب یحاو -۱عبارتند از 

ده کتاب در  شامل یةالمنصور -۳ن اثر در طب کودکان) یعالج االطفال (اول
 باشد.  یه و... میبھداشت تغذ – یداروشناس –امراض  – یجراح

د بقول ابن رو یران بشمار میخ ایان از دوران درخشان تاریدوران حکومت سامان

ت کمال عمل و انصاف را یات رعایان در اخذ مالیسامان االرض ةصورحوقل در 
ن یکردند. و مملکت آل سامان بوفور نعمت و ثروت معروف بوده است. ھمچن یم

سد: کابل ینو ین دوره است. مؤلف حدود العالم میگر افتخارات ایده از دیعق یآزاد
آمد. در بازار بخارا در قرن چھارم  یارت آن میقنوج از ھند به ز یداشت که را یا بتخانه

. ق  ھ ۴۲۶یخ مرشد متوفایش یشد. در کازرون در عھد جوان ید و فروش می. ق بت خر ھ
مسجد ھم  یانًا از بنایتوانست اح یمھا  آن اد بود که مھتریگبران چنان ز دتعدا

ران توسط مسلمانان یعد از فتح اران تا دو قرن بیا یه شھرھایکند. در کل یریجلوگ
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چگاه خود را یدھد که اسالم ھ ینشان مھا  نیا روشن وجود داشت. ھمه یھا آتشکده
 گرانند که به اسالم محتاجند و با آغوش بازین دیل نکرده است. بلکه ایگران تحمیبه د

و  یحیو مس ییبودا یھا نیجًا دیتدر ییاند. با گسترش علم و دانا رفتهیپذآن را 
رفتند یران اسالم را پذیران رخت بربستند و مردم ایاز ا یو مانو یو مزدک یزردشت

 ان مسلمان اھل سنت بودند.یرانیت قاطع ای. ق اکثر که در قرن چھارم ھ یبطور



 
 

 :فصل چهارم
 ١غزنویان

بدست  یبودند که از کشته شدن و یزدگرد سوم ساسانیان از فرزندان یغزنو
شان یا یترک شدند و قصرھا یدر مرو به ترکستان رفتند و بعد از دو سه نسل یابانیآس

ر ین گونه است. امیشان بدیپابرجا بوده است. نسبت ا . ق ھنوز تا قرن ھشتم ھ
زدگرد یروز بن یغمان بن فین بن جوق قربجکم بن قرا ارسالن بن قراملت بن قرایسبتک

ان یدرباره اصل نسبت غزنو یسنده طبقات ناصریمنھاج سراج نو ین قول قاضیسوم. ا
 باشد.  یم

د ییمنھاج سراج را تأ یگفته قاض یان در رواج فرھنگ و ادب فارسیھمت غزنو
ھا  آن ی. است و استقالل واقع ھ ۳۵۱سال  یس حکومت غزنویتأس یکند. ابتدا یم

تخت خود قرار داد. مؤسس یبلخ را پا یسلطان محمود غزنو . ق است که ھ ۳۸۹سال 
ن پدر محمود است. که ھم در شرق و ھم در جنوب و یسبکتگ یسلسله غزنو یقیحق

د. یم بخشیعظ یرا وسعت یل آمد و ممالک غزنوینا یھم در مغرب به فتوحات بزرگ
آن  تصرف دو شھر قصدار و بست در بلوچستان بود. بعد از ین فتح مھم ویاول

شاور را فتح کرد. و شرح فتح خراسان و کمک ین وارد جلگه سند شد و شھر پیسبکتگ
ن در سال یقبًال آمده است. سلطان سبکتگ یبن منصور سامان ر نوحین به امیسبکتگ

 ش نشست. یدرگذشت و محمود بجا ۳۸۷

 یسلطان محمود غاز
خراسان و خوارزم  یتمام یشجاع، مدبر و با تقوا و جھادگر بود. و یمحمود مرد

ران و یمروز (بلوچستان ای) و طبرستان و عراق عجم (اراک) و بالد نیوه فعلی(خ

                                                           
تاریخ ایران بعد  -٤تاریخ مردم ایران  -٣تاریخ گزیده  -٢طبقات ناصری  -١منابع مورد استفاده :  -١

تاریخ ایران  -٧تاریخ ایران سرپرستی سایکس، جلد دوم  -٦تاریخ بزرگ جھان  -٥از اسالم 
 کمبریج و ... .
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ع خود یپاکستان) و جبال غور و و طخارستان را تصرف کرد و ملوک ترکستان را مط
 حون پل بست. یساخت و بر ج

به ھندوستان کرد و  ین سفر جنگیچند ۴۱۶-۳۹۲ یھا ن سالیسلطان محمود ب
مه یو سومنات را ضم یر و دھلیاز آن مملکت از جمله سند و کشم یعیوس مناطق

است که  ین کسیشد. محمود اول یقلمرو خود کرد. و باعث انتشار اسالم در آن نواح
 یکه وقت یار دادگر بود. بطوریبس یسلطان یده شده است. ویخ سلطان نامیدر تار

ت را در مملکت خود برقرار کند، یمنتواند ا یدھد که نم یرا مؤاخذه قرار م یو یرزنیپ
انش یدھد که سپاھ یشود، بلکه دستور م یده خاطر نمیرزن رنجیمحمود نه تنھا از آن پ

.  ھ ۴۲۰دزدان را در بلوچستان قلع و قمع کنند. بعد از فتوحات ھند محمود در سال 
و دانشمند و  یدوست را انداخت. علم یه ریو اصفھان را فتح کرد و حکومت بو یق ر

ش از چھار صد شاعر یب یبه گفتن ندارد. تنھا در دربار و یازیمحمود ن یشاعرپرور
 یو... وجود داشتند. و دانشمندان یستانیس ی، فرخیبلخ ی، عنصریھمانند فردوس

 ست. یاز نین یش بیھا کتابکه ھنوز ھم جھان از  یرونیھمچون ب
و  یممالک غور –لتان شدند. مبدست سلطان محمود مسلمان که  یاز جمله نواح

کاونپور) بود. از جمله کرامات  یشھر قّنوج (در کنار شط گنگ و شمال شرق یاھال
در ھند محمود  یابانیمحمود در ھندوستان درخواست محمود از خداوند است که در ب

در صفحه آن را  منھاج سراج یبودند و قاض یآب یاز ب یانش در شرف مرگ ناشیبا سپاھ
از شاعران  ییعبدالملک عصا هآورده است. و خواج یطبقات ناصر ۲۳۰و  ۲۲۹
ده است. یبنظم کشآن را  نیقرن ھشتم ھندوستان در کتاب فتوح السالط یگو یپارس

 ن: یجلد سوم فصل پنجم فتوح السالط
 یدم چــو محمــود کشورگشــایشــن

 

 یگرا ن شــــد از ھنــــد رحلــــتیبغــــزن 
 

 ھنــــد یزاقصــــا یگمرھــــ یکــــی
 

ـــ  ـــه پ ـــدش یب ـــواحش آم ـــند یدر ن  س
 

ـــا کـــه مـــن رھبـــر ـــاھرم یبگفت  م
 

ـــدر  ـــاحرمی ـــب س ـــق عج ـــار الح  ن ک
 

ـــان دھـــد  ـــرا گـــر شھنشـــاه فرم  م
 

 بقــــــرقم کــــــاله داللــــــت نھــــــد  
 

ــــرم  ین ســــپه را براھــــیبغــــزن  ب
 

 بـــــرم یکـــــه راه دو ماھـــــه بمـــــاھ 
 

 زرق ســاز ییچــو خســرو از آن ھنــدو
 

ـــــ  ـــــد یرھ ـــــع راه درازی ـــــر قط  د ب
 

 دم ھمـــان مـــرد گمـــراه رایشـــن
 

ـــاه را  ـــرد او زره ش ـــول ب ـــون غ ـــه چ  ک
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 بفرمــــــود آن خســــــرو نــــــامور
 

ــــر  ــــود راھب ــــد را ب ــــواج ش ــــه اف  ک
 

 عرض چون سپه چنـد منـزل گذشـت
 

ــــکر بیب  ــــاد لش ــــفت ــــت رهیک تی  دش
 

ــت ــه وحش ــانگ ھم ــکاری ــردم ش  ز و م
 

 نرســـــه در او جـــــز خـــــار یاھیـــــگ 
 

ــود ــار ب ــار در غ ــان غ ــان در جھ  جھ
 

ــود  ــار ب ــت و کھس ــران دش ــا ک ــران ت  ک
 

 دیـــان او کـــس ندیـــکـــه پا یســـراب
 

ـــه در و  ـــ ین ـــ یپ ـــیھ ـــردم رس  دیچ م
 

ـــود کـــم ـــاوران ب  در آن دشـــت جان
 

ـــــبجـــــز غـــــول    دژدم یا اژدھـــــای
 

ــدر آن ت ــوح ان ــان ن ــز طوف ــت رهی  دش
 

ـــ  ـــتیزم ـــاک گش ـــر از آب نمن  ن کمت
 

ـــــ یدم ز بیشـــــن  یرھـــــ یو ب یآب
 

 یدار از بھـــــیـــــســـــپه گشـــــت نوم 
 

ـــوه ـــره و عش ـــر گم ـــان رھب  گر ھم
 

 شــــه نــــامورش یامــــد بــــه پــــیب 
 

 بســـــت آبینجـــــا قریبگفتـــــا از ا
 

 بفرمـــا کـــه لشـــکر رود بـــا شـــتاب 
 

 ک شـب تمـامیک روز و ین عشوه یبد
 

ـــ  ـــرام یھم ـــامون خ ـــول ھ ـــود آن غ  ب
 

 دیرســـ ییدگـــر روز لشـــکر بجـــا
 

 یآبـ یدمکان بیند ییجز کربال یکه ھر سو 
 

 د آنجــا نــه راهیــآمــد پد ینــه آبــ
 

 خســـته جملـــه ســـپاه یشـــه از تشـــنگ 
 

 دم کـــه فرمـــانروایپـــس شـــنو زآن 
 

ــــول گمــــراه را  ــــرد آن غ ــــب ک  طل
 

ـــ ـــوهیبپرس ـــول عش  یگرا د از آن غ
 

 یرا که در دل چه بوده است از آن عشـوه  
 

 یاوه انـــداختیـــن یکـــه مـــا را چنـــ
 

ــــا ح  ــــاراج م ــــهیبت ــــی ل ــــاختن  ی  س
 

 ن سـخنیـد ھنـدو ز شـاه ایچو بشـن
 

 شـــاه فرخنـــد فـــن یبگفتـــا کـــه ا 
 

ـــی ـــاتیق ـــام من ـــر انتق ـــه ب  ن آنک
 

ــــوجرات  ــــور گ ــــتم از کش ــــر بس  کم
 

ـــ ـــاه را یھم ـــا شھنش ـــتم ت  خواس
 

 در فرســــــتم بــــــدار بقــــــایــــــاز ا 
 

ــه کــردم کــه در عــیح یبســ  ن راهیل
 

ـــم ت  ـــت زن ـــبغفل ـــاهی ـــرق ش ـــر ف  غ ب
 

 نــامور یدم کــه مــن بــا تــو ایــچــو د
 

ـــــومت ن  ـــــزور خص ـــــب ـــــری  ابم ظف
 

ــد ــه کــردم ســپاھت ھــالکین حیب  ل
 

ــــــاکیآب یز ب  ــــــپردم بخ ــــــان س  ش
 

ــر ن ــو ب ــچ ــود ی ــارت خ ــدم کامک  ش
  

   گــذار یم کشــت تــو خــواھیکنــون خــواھ 

ــو ــول خ ــره غ ــر گم ــو ز آن رھب  یچ
 

ـــن  ـــد ایش ـــن حکای ـــامجوی ـــه ن  یت ش
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ــــا خــــون او ر ــــدیبفرمــــود ت  ختن
 

 ختنـــــــدیالنش آویبشـــــــاخ مغـــــــ 
 

ــان ــاه جھ ــود ش ــه بفرم ــپس آنگ  س
 

گاھـــــانیبکشـــــور گشـــــا   ان و کارآ
 

 مینجــا زنــیمــه ھمیکــه امــروز خ
 

 میش کنـــیایـــھمـــه بـــر در حـــق ن 
 

ــــ ــــر راه آب ــــردد ع یمگ ــــبگ  انی
 

 آمـــد بجـــان یآبـــ یکـــه لشـــکر ز ب 
 

 ن قصـه رانـدیـچو با سرکشـان شـاه ا
 

ـــــد  ـــــا مان ـــــکر ھمانج  در آن روز لش
 

 گذشـت یچون آن روز نـاخوش تمـام
 

 ھمان دشت چـون دشـت ظلمـات گشـت 
 

ــار ــت ت ــان گش ــر زاغیجھ ــون پ  خ چ
 

 گــم شــد آن دشــت وراغ یرگــیدر آن ت 
 

 بخاســـتشھنشـــاه انـــدر دل شـــب 
 

ــــت  ــــق بخواس ــــرت ح  ره و آب از حض
 

ـــر ا ـــب ب ـــدر آن ش ـــاری  وان پروردگ
 

ــــن  ــــھریای ــــرد آن ش ــــان ک  اریش چن
 

 دشـت رهیـکه از سـمت کعبـه در آن ت
 

 دار گشــــتیــــپد ییروشــــنا یکــــی 
 

 مانده شه در شـگفت یکه از آن روشن
 

 گرفـــت یاســـیق یپـــس از لطـــف ھـــاد 
 

 ھمــان دم ســران ســپاه را بخوانــد
 

ــــو  ــــپه س ــــنا یس ــــد ییآن روش  بران
 

 ل گذشــتیــســپه چــون از آنجــا دو م
 

 دار گشــــتیــــپد یرودبــــار یکــــی 
 

 آن رود آھنـــگ کـــرد یســـپه ســـو
 

ــــ  ــــق آب س ــــردیو زآن رود خل  راب ک
 

ــق تشــنه جگــر  چــو آســوده شــد خل
 

ــــه پ  ــــپه رانــــد زآن مرحل  شــــتریس
 

ــون  ــاز آن رود چ ــیک می ــت یل  گذش
 

 دار گشــــتیــــپد یک شــــاه راھــــیــــ 
 

 دیســـــع در آن راه شـــــاه اختـــــر
 

 دین کشـــیرانـــد تـــا ســـر بغـــزن یھمـــ 
 

ــ ــ یبل  یبــر خــدا یھــر کــه بنــدد دل
 

 یابــــد بھــــر دو ســــرایره راســــت  
 

 یسلطان غاز یافسانه کتابسوز
سد: ینو یم ۹۱تا  ۸۸ران صفحات یخ مدارس این سلطانزاده در کتاب تاریحس یآقا

فلسفه و  گر مذاھب ویروان دیار متعصب بود و با پیبس یسلطان محمود در مذھب حنف
به قتل  ینیرا به اتھام بدد یریکرد. و جمع کث یعمل م یشمندان با شدت و سختیاند

ر و یان محمود دستگیرساند. از جمله بعد از آنکه مجدالدوله... پس از شکست از سپاھ
ان به دار یبا عباس یبودن و دشمن یاران او را به اتھام باطنیاز  یر شد. جمعیاس
و آثار مربوط به مذھب  ی، نجومیه کتب فلسفید کرد و کلیعرا تب یا خت و عدهیآو
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ه آن را که صد بار (شتر) کتاب بود، یکتابخانه مجدالدوله را سوزاند و بق یاعتزال
 یھا نهیرا در زم یادین اتھام به قتل رساند و کتب زیتصاحب نمود... در زمان او را به ا

 ان برد: ید و از میتش کشملت) به آ یفلسفه، نجوم و مذھب (مذاھب مخالف رأ
امارت داشت. در  یدر ر ۴۲۰مجدالدوله تا سال  ن است:ین داستان ایخالصه ا

ده خاتون فوت کرد، اوضاع دربار مجدالدوله مختل شد ین مدت چون مادرش سیاواخر ا
و استفراق در  یاشیدند و مجدالدوله ھم به علت عیچیان از اطاعت او سر پیو لشکر

ان یسپاھ یالیاست ینداشت. عاقبت از بال یملک یبه کارھا ییاعتنااد یمطالعه کتب ز
 یعل  خاست. محمود ھم حاجب یاریاستعانت جست و از او  یبه سلطان محمود غزنو

مجدالدوله و پسر ابودلف را در  یفرستاد. حاجب عل یبه ر یاز اصحاب خود را با لشکر
شخصًا به  ۴۲۰االخر  عیر ربت را به محمود نوشت. محمود دیفیر نمود و کیدستگ یر
در  یالمه ریب شعبه دین ترتین فرستاد و به ایآمد و مجدالدوله را از آنجا به غزن یر

ر ید و از مطالعه سایآ یافت. ھمچنان که از مطلب باال برمیان انقراض یبدست غزنو ۴۲۰
، مجدالدوله یشود عامل اصل کشاندن سلطان محمود به ر یاستنباط م یخیکتب تار
خواست  یرا داشته باشد. چنانکه اگر م یالمه رید ینکه محمود قصد نابودیبوده نه ا

ھم تنھا  ین مذھبیکرد. و کشتن مخالف ینکار را میھا قبل ا ن کار بزند سالیدست به ا
نگونه موارد وجود ندارد. یدر ا یخیچ سند معتبر تاریک اتھام ناجوانمردانه است. و ھی

کند. اگر  یرد مآن را  ھم خود داستان سلطانزاده یو مذھب یسوزاندن کتب علم
را سوزاند. پس کتب صد بار شتر در  یو مذھب یو علم یسلطان محمود ھم کتب فلسف

در آن  یکند که در ر ید مییتأ یخیبوده است؟ کدام منبع مؤثق تار ییھا نهیچه زم
 یوله باطنمجدالد یوجود داشته است. آن ھم در کتابخانه شخص  زمان آن ھمه کتاب

ھا  را سوزانده است با وجود آن ھمه سوره ھا کتاب یسلطان محمود با کدام مجوز شرع
ھمچون  یتوان پنداشت که سلطان مسلمان یات مختلف درباره نجوم. چگونه میو آ

ن یتر بزرگ از یکیبزند. سلطان محمود  یمحمود، دست به آتش زدن کتب نجوم
انه چھار صد یسال یتحت تکفل و یتنھا مخارج شعراران بود. یدھندگان علم در ا رواج

ن یران است. ایخ ایدر کل تار ین دوران علمیجزو بھتر ی. دوران و١نار بودیھزار د
 کامًال آشکار است.  یقت در شرح حال بزرگان دوره غزنویحق
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االول در ھمان  عیرب ۲۳و  ۴۲۱ن بود. یدر غزن ۳۶۰سلطان محمود که متولد سال 
گر یمسعود پسر د یاش شد. ول نیپسرش محمد جانش یت ویطبق وص شھر درگذشت.

ان مسعود و ید و خود حکومت را بدست گرفت. چون میشور یسلطان محمود بر و
ار قدرتمند شده بودند جنگ درگرفت و سلطان مسعود ین زمان بسیان که در ایسلجوق

شکست  ھور استه به جنگ دندانقان مرو مشن جنگ با سالجقه کیبعد از آنکه در آخر
رون آورد و آھنگ ھندوستان کرد. ین رفت و برادرش محمد را از قلعه بیخورد. به غزن
. ق) و برادرش محمد را  ھ ۴۳۲را کشتند ( یدند و ویان بر مسعود شوریدر راه لشکر

بًا قناعت یسلطان محمود تقر یان به فتوحات ھندیش نشاندند. بعد از آن غزنویجا
 دند. یچشم پوشران یکردند و از ا

 ١انیدانشمندان دوره غزنو
بدون شک از آن جھت که روش  یرونی: ب. ق) ھ ٤٤٠-٣٦٢( یرونیحان بیابور -۱

ن دانشمند قرن یتر بزرگ ات و تجربه بوده استیاضیاش بر اساس ر یکار علم
رآب یھا و ز ه انشقاق قارهینظر یگذار اصل انیبن یاست، و یقمر یپنجم ھجر

ک یتوسط  یالدیم ۱۹۷۰که در سال  یا هینظر ن است.یبودن کره زم
ق ماللھند یه را در کتاب تحقین نظریا یرونیمطرح شد. ب ییکایشناس آمر نیزم

الت خود را در خوارزم به ین دانشمند بزرگوار تحصیان کرده است. ایب یبخوب
دان بزرگ  یاضیر یبن عراق یت ابونصر منصوربن علیان برد، سپس تحت تربیپا

 یالمعال بعد به دربار شمس یو آغاز قرن پنجم قرار گرفت. چند قرن چھارم
ر دانشمند قرار گرفت. و کتاب یر رفته مورد توجه آن امیقابوس بن وشمگ

. ق  ھ ۴۲۷تا سال  یرونیف کرد. بیتأل ۳۹۱ه خود را بنام او در سال یآثارالباق
 یف کرد. در فتح گرگانج بدست سلطان محمود غزنویجلد کتاب تأل ۱۱۳

به ھند رفت، در آنجا به علت تسلط بر  یھا ھمراه و ھمراه او شد و در جنگ
قات مفصل کتاب یآشنا شد و بعد از تحق یت با دانشمندان ھندیزبان سانسکر

ق ماللھند را نوشت. بعد از سلطان محمود در دربار سلطان مسعود و بعد یالتحق
حترام ماند و به ) با ا۴۴۰-۴۳۲در دربار سلطان مودودبن مسعود ( یاز و
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 اجلواهر معرفة الدستور و اجلامهري يفدو کتاب  یرونیقات خود ادامه داد. بیتحق
در  یات باعث شد که ویاضیدر ر یرونیق بیرا بنام مودود نوشت. فکر دق

راد بر ارسطو یده ا یرونیاالت باشد. بیق فارغ از اوھام و خیخواھان حقا فلسفه 
گر بر ارسطو گرفته و یراد دیفرستد. سپس ھشت ا ینا میس ابن ینوشته برا

کامًال درمانده ھا  آن از دادن جواب به یفرستد که ابوعل ینا میس ابن یبرا
 شود.  یم

ط متصاعد یاگر حرارت از مرکز بطرف مح -۱از آن سؤاالت عبارتند از:  یبعض
از  یه گروھبا آنک -۲رسد؟  ید و شعاعات آن به ما میشود پس چرا حرارت از خورش یم

رد آن را  اند چرا ارسطو ر از عالم محسوس ما ممکن دانستهیرا غ یحکما وجود عالم
ل ین امر دلیق حواس است، و این عالم از طریکرده است؟ حال آنکه اطالع ما بر وجود ا

 م. یر از عالم محسوس خود رد کنیرا غ یشود که وجود ھر عالم یآن نم

 : یرونیاز آثار ب یبعض
 یشناس نیمسائل نجوم و زم –د و آراء ھندوان یماللھند درباره عقا قیالتحق -۱

 یو اجتماع ینین دیقوان –د یعقا –ئت یھ
ت اختالف یفیک –ھا  ام مشھور ملتیا –اد یاع –خ یه: در ذکر تواریآثار الباق -۲

  یاز اصطالحات نجوم یشرح بعض –ھا  میتقو

نسبت به جواھر مختلف و اوزان  یکیزیق فیدر تحق اجلامهر يف معرفة اجلواهر: -۳
 ین کرده است، به حدیین کتاب تعیدر ا یرونیمخصوص مواد مختلف که ب

 ک است. یار نزدیا بسیمنطبق ھا  آن قات دربارهین تحقیق است که با آخریدق
 .الدستور -۴

 .ئت و نجومیدر حساب و ھ ل صناعة التنجيميم الوايالتفه -۵

 .علم اهليئة -٦

 .ن روش ساخت اسطرالبیدر ذکر بھتراالستيعاب يف صنعة االسطرالب  -۷

 .رةاستخراج االوتار يف الداي -۸

 .ع الكوريع وتبطيالتسط -۹
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در آندو  یالمعارف بزرگ رهیئت و نجوم که به منزله دایدر ھ یقانون مسعود -۱۰
طب  –ئت یاست از جمله ھ یدر موضوعات مختلف علم یرونیعلم است. آثار ب

 –منه و اوقات از –عمل آالت مختلف  – یکیزیمباحث ف –حساب  –حکمت  –
 یداروشناس –ا یجغراف –خ یتار –ثیاحاد –اسمار  –احکام نجوم  –ه یآثار العلو

گور تا  ز :امبر است که فرموده استیث پیحد یمصداق واقع یرونید، بیو عقا
در بستر مرگ جواب پرسش خود را از دوست  ی، ویگھواره علم بجو

ن مبحث است. یا یحال چه جا :دیگو یدوستش م یخواھد، ول یشمندش مدان
ا دانا. دوستش جواب سؤالش را یرم بھتر است یا نادان بمیآ :دیگو یم یرونیب

ون از خانه یدور نشده، ش یشود. ھنوز چند قدم یاش م خانه یداده و راھ
 وفات کرده است.  یرونیند که بیب یگردد م یبرم یشود وقت یبلند م یرونیب

.  ھ ۴۲۰دان در حدود سال  یاضیر یاز علما :یبن احمد نسو یابوالحسن عل -۲

 احلساب اهلنديس يف ياملغنبنام آن را  نوشته و یدر علم حساب به پارس یق کتاب
باشد که  یم یاضیبنام االشباع در ر یگر ویترجمه کرده است. کتاب د یبه عرب

 ترجمه شده است.  یدمن به آلمانیتوسط و
 ی. ق) از امرا ھ ۴۱۶-۳۴۰( یالطوس ی: ابوالقاسم الحسن علم طوسیحک -۳

م یم و جاودان خود را بدو تقدیدانست که اثر عظ یق آن نمیرا ال یک کسینزد
ع باشد. و سرانجام یگشت که سزاوار آن اثر بد یم یبزرگ یکند. و ھمواره در پ
 ست سال: ین ھم بعد از بافت آیسته آن یرا شا یسلطان محمود غزنو

 ن نامــه فــُرح گــرفتم بفــالیــمــن ا
 

ــه بســ یھمــ  ــردم ب ــج ب  ار ســالیرن
 

ــــند ــــندهی ــــرافراز بخش ــــی دم س  ی
 

 یـــی ه ان بـــر درخشـــندیـــبگـــاه ک 
 

ــم ا ــھ ــودی ــان نب ــر دل آس ــخن ب  ن س
 

 چ درمــان نبــودیھــ یجــز از خامشــ 
 

ـــی ـــاغ د یک ـــب ـــتی ـــر درخ  دم سراس
 

 بخــــت کینشســــتگه مــــردم ن 
 

ـــود ا ییبجـــا ـــنب ـــچ پی  یســـتمیدا بای
 

ــــر ن  ــــاگ ــــود شای ــــتمیک ب  یس
 

ـــال ب ـــتم س ـــخن را نگھداش ـــتیس  س
 

 ســتین گــنج کیــبــدان تــا ســزاوار ا 
 

ـــود ـــُر وج ـــا ف ـــود ب ـــدار محم  جھان
 

 وان ســجودیــکــه او را کنــد مــاه و ک 
 

 امــــد نشســــت از بــــر تخــــت دادیب
 

ـــدارد ب  ـــون او ن ـــدار چ ـــجھان  ادی
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ــــت ــــاج گش ــــام او ت ــــرنامه را ن  س
 

 گشــتره چــون عــاج یــبفــرش دل ت 
 

ھا و  یه تند آن بر ضد تورانیھا به علت رو از جمله دشمنان سرسخت شاھنامه ترک
در کتاب النقض اشعار شاھنامه را ترھات  یرافض ینیل قزویان بودند. عبدالجلیرافض

دن آن گونه یث شنیاحاد یبر اساس برخ یخواند و معتقد است که در مذھب و یم
 کرد:  یو معتزله را رد م یونانیفلسفه  یت دارد. فردوسیاشعار کراھ

 یار گــــویدان بســــ ا فلســــفهیــــآ
 

ـــو ییکـــه گـــو یم براھـــینپـــو   یبپ
 

ــ ــخن ھ ــر ز توحیس ــچ بھت ــتید نی  س
 

ــتن ا  ــتن و گف ــا گف ــبن ــتیکیزد ی  س
 

  شدرباره بزرگان صحابه یده فردوسیعق
 ر بودنــــدیــــصــــحابان او جملــــه اخ

 

ــر   ــه ھ ــیھم ــد یک ــر بدن ــو اخت  ھمچ
 

ــــ ــــدیکن از ایول  شــــان چھــــار آمدن
 

ـــه در د  ـــک ـــق پای ـــن ح ـــدی  دار آمدن
 

 قیــــخ عتیق شــــیابــــوبکر صــــد
 

ــد روز و شــب مصــطف  ــه ب ــرا رف یک  قی
 

 صـرم بـرومیعمـر بـد کـه ق یپس از رو
 

 ارست خفتن ببومیز سھمش (ترسش) ن 
 

ــــرعثمــــان دیم میســــ ــــود نی  دار ب
 

ـــرم و ح  ـــه ش ـــک ـــا زو پدی ـــودی  دار ب
 

 دار بـــود نیـــابن عـــّم د یچھـــارم علـــ
 

 بتــــول رمردان و جفــــتیســــر شــــ 
 

ــــــاز آزار ا ــــــابی ــــــار دل بت  ن چ
 

ـــــاب  ـــــان دوزخ آرد بت ـــــه آزارش  ک
 

متولد ده  ی. ق ابوعل ھ ۴۲۸-۳۷۰نا یبن عبدالله بن س نی: حسنایس یابوعل -۴
 اند:  خ احوالش گفتهین از توابع بخارا بوده است. در تاریثیخرم

 نایســـــ یحجـــــة الحـــــق ابـــــوعل
 

 آمــــد از عــــدم بوجــــود ١در شــــجع 
 

 کســـب کـــرد کـــل علـــوم ٢در شصـــا
 

 ن جھـــان بـــدرودیـــکـــرد ا ٣در تکـــز 
 

حافظ قرآن  یسالگ ۵سوف بود. در یدان و فل یاضیدان، ر یعیپزشک، طب یابوعل
شود. در  یو فقه و حساب مشغول م یقرآن و علوم ادب یریبه فراگ یمدت یشد. و

نا یابن سشود.  یاستاد مھا  آن رد و دریگ یاد میھمه علوم زمانه را  یجده سالگیھ

                                                           
٣٧٠ -١. 
٣٨٨ -٢ . 
٤٢٨ -٣ . 
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 یگان و ھم برایماران به طور رایب یچنان که در شرح حال خود نوشته، در جوان
کرد. او عادت داشت که ھر گاه در حل  ین در علم خود درمان میشرفت و تمریپ

رفت و به نماز و  یشد، به مسجد م یو ابھام م یدچار دشوار یا کشف معضلی یا مسأله
ن یاوند او را در درک مطالب کمک کند. و به اشد، تا خد یدعا و مناجات مشغول م

ر طب ینا علم طب را که تا آن زمان تحت تأثیس بنشد. ا یق مشکلش حل میطر
 ینیاساس نو یھند یق آن با طب علمینوس و بقراط بود، دگرگون ساخت و با تلفیجال

 یھا بمدت ھفت قرن در دانشگاه یکه طب و یان گذاشت. بطورین علم بنیرا در ا
نا یابن س یھا م درس ۱۹۰۹ک تا سال یشد. و در دانشگاه بروکسل بلژ یس میاروپا تدر

 ییھا توسط لو کروبیش از شناختن میھا پ قرن یشد. ابوعل یق حفظ میبا مراقبت دق
 دانست.  یھا م یماریدر آب را عامل ب یار کوچک و نامرئیپاستور، موجود بس

ادگار گذاشته است. یاز خود به  ی، اثریو ھنر یعلم یھا نهینا در ھمه زمیابن س
شفا در فلسفه  -۱در دسترس است از جمله:  یو یھا کتاباز  یادیھنوز ھم تعداد ز

النجات در فلسفه  -۴ھات در حکمت یاشارات و تنب -۳ر در منطق یالموجز الکب -۲
ن کتاب را شرح یا ی، امام فخر رازیو علوم الھ یعیون الحکمه در فلسفه و طبیع -۵

 -۸قانون در طب  -۷آن زمان  ییدر حکمت اروپا احلكمة املرشقية -۶کرده است. 

 -۱۰آن  یدر مورد غم و اندوه و علل روان ماهية احلزن يف -۹ارجوزه در طب 

احلكمة  -۱۴ع یجامع البد -۱۳ه یرساله اضحو -۱۲تحقق االنسان  -۱۱انصاف

تعلق النفس بالبدن  -۱۷ه درباره قولنج رسال -۱۶ ییدانشنامه عال -۱۵ العروضية

ه به یرساله نبض -۲۰ یعیه در علوم طبیدیلغات سد -۱۹ بقاء النفس الناطقة -۱۸

 -۲۳ اثبات النبوة -۲۲ یقلب یدر مورد داروھا یا رساله -۲۱در مورد نبض  یفارس
 د و...یق علم التوحیحقا

خواندند سروده  یبودن کافر م یکه او را به علت فلسف ینا در جواب کسانیابن س
 است: 

ــ ــو من ــر چ ــود یکف ــان نب ــزاف و آس  گ
 

ــر از ا محکم  ــن ایت ــان م ــودیم ــان نب  م
 

 و آخـر ھـم کـافر یکـیدر دھر چو مـن 
 

 ک مسـلمان نبـودیـپس در ھمـه دھـر  
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از شاعران  ین احمد معاصر سلطان محمود غزنویالد : تاجب گنجهیابن خط -۵
 بزرگ عصر بود. 

دان مشھور  یاضیمنجم و ر :یل السجزیمحمدبن عبدالجلد احمدبن یابوسع -۶
در  ی. ق شرح حال و ھ ۴۱۴ یمتوفا یو دوران اول غزنو یدوران آخر سامان

اب) ی مخترع استرالب (ستاره یآمده است. و یقسمت دانشمندان سامان
 د است. ین بدور خورشیه گردش زمیگذار نظر انیو بن ید مرکزیخورش

ون و منجمان در یاضی: از بزرگان ریلیگ یان با شھرار بن لبیابوالحسن کوش -۷
 اد شده است. ی یان از ویبخش سامان

ھان ین فقیتر بزرگ از ی. و ھ ۴۵۰ یمتوفا: یبن محمد الماورد یابوالحسن عل -۸
ن کتاب ی(مھمتر یکتاب الحاو -۱از آثارش عبارتند از:  یزمان خود بود. برخ

 -۵القناع در فقه  -۴ا ین والدنیالد ادب -۳ه یاحکام سلطان -۲ یفقه) شافع

 یاز دانشمندان دوران غزنو یاری. از آنجا که بسةقانون الوزار -۶ داليل النبوة
اند. لذا در ھر دو بخش از  ز درک کردهیرا ن یا عھد سلجوقیو  یا عھد سامانی
ز وجود یسنده نیصدھا شاعر و نوھا  آن اد شده است و عالوه برین دانشمندان یا

صرف نظر شده است. ھا  آن د که به رسم اختصار از ذکر نام و احوالان داشته
ما محتاج به مطالعه دوران  یق دوران غزنویشناختن دق ین برایھمچن

ه یم چرا که علماء دوران اولیبخصوص دانشمندان آن دوره ھست یسلجوق
ھستند. و دقت در معلومات و  یافتگان دوره غزنوی پرورش یسلجوق

نه علوم متداول یدر زم یق دوران غزنویدق یابیما را به ارزھا  آن یھا تخصص
 . کند یم ییآن زمان راھنما

است که  یران منحصر به کسانیخ ایبعالوه اطالع ما از دوران قبل از مغول تار
 یعلم یھا تیاز فعال یار کوچکیزند و تنھا قسمت بسیاند از چنگال مغول بگر توانسته

قطعًا وجود  یادیار زین منتقل کنند. دانشمندان و علماء بسندگایآن دوره را به آ
 اند. و ما شان توسط مغول نابوده شده یشه ھمراه آثار علمیھم یاند که برا داشته

ان در یشتر حکومت غزنویم بعالوه چون که قسمت بیندارھا  آن از ین خبریتر کوچک
 شده است.  یار خودداریھند بوده است. از ذکر نام دانشمندان آن د
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 کیام امارت هر یو ا یغزنو یامرا یاسام
  ۳۵۲تا  ۳۵۱ نیابواسحاق الپتک -۱
  ۳۵۵تا  ۳۵۲ نیاسحاق بن الپتک -۲
  ۳۶۲تا  ۳۵۵ ن یبکاتک -۳
  ۳۶۶تا  ۳۶۲  یریپ -۴
  ۳۸۷تا  ۳۶۶ ن ین سبکتگیناصرالد -۵
 ۳۸۸تا  ۳۸۷ ن یبن سبکتگ لیاسماع -۶

 (ھفتماه)
  ۴۲۱تا  ۳۸۷ نیابوالقاسم محمودبن سبکتگالدوله  نیمی -۷
 ھفت ماه  ۴۲۱ ن ابواحمد محمدبن محمود یالد جالل -۸
  ۴۳۲تا  ۴۲۱ الدوله ابوسعدمسعودبن محمود  شھاب -۹

  ۴۴۱تا  ۴۳۲ دودبن مسعودالدوله ابوالفتح مو شھاب -۱۰
بن مسعود و مسعودبن   یعل بھاءالدوله ابوالحسن -۱۲و  ۱۱

 مودود 
 ماه ۲مجموعًا  ۴۴۱

  ۴۴۴تا  ۴۴۱ نید بن محمود بن سبکتگیعزالدوله ابومنصورعبدالرش -۱۳
  ۴۵۱تا  ۴۴۱ الدوله ابوالفضل فرخزاد بن مسعود بن محمود  جمال -۱۴
  ۴۹۲تا  ۴۵۱ م، برادر فرخزادیرالدوله ابوالمظفر ابراھیظھ -۱۵
  ۵۰۹تا  ۴۹۲ م ید مسعودبن ابراھیالدوله ابوسع عالء -۱۶
  ۵۱۱تا  ۵۰۹ شاه پسر مسعود سوم الدوله ابوالفتح ارسالن سلطان -۱۷
  ۵۴۸تا  ۵۱۱ شاه بن مسعود  الدوله ابوالمظمفر بھرام نیمی -۱۸
  ۵۵۴تا  ۵۴۸ شاه  الدوله ابوالشجاع خسروشاه بن بھرام تاج -۱۹
  ۵۸۲تا  ۵۵۵ الدوله ابوالملوک خسرو بن خسروشاه سراج -۲۰

وجود  یو دوران اول غزنو یمه دوم حکومت سامانیدر دوران ن یدو حکومت محل
حکومت  یگریبودند. د یو غزنو یار که فرمانبرداران سامانیالمه آل زید یکیداشت. 

ز تحت کنترل یرا ن یفه عباسیخل یحت یعه داشت و مدتیه که مذھب شیالمه آل بوید
 ان منقرض شدند. یھا بدست سلجوق ن حکومتیا یخود داشتند. ھر دو
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 ذ

 ک یو زمان امارت هر  یاریز یامرا یاسام
 . ق  ھ ۳۲۳تا  ۳۱۶ اریج بن زیابوالحجاج مردآو -1

 . ق  ھ ۳۵۷تا  ۳۲۳ اریربن زیابوطاھر وشمگ -2

 . ق  ھ ۳۶۶تا  ۳۵۷ ریظھرالدوله بھستون پسر وشمگ -3

  ۴۰۳تا  ۳۶۶ ابوالحسن قابوس برادر بھستون  یالمعال شمس -4

  ۴۲۳تا  ۴۰۳ منوچھر بن قابوس  یفلک المعال -5

  ۴۳۵تا  ۴۲۳ روان بن منوچھر ینوش -6

 . ق ھ ۴۳۵ روان یجستان بن ش -7

کاووس است که پسر اسکندر بن یک یر عنصرالمعالیام یاریاز شاھزادگان ز
آن  ار مشھور قابوسنامه است کهیواضع کتاب بس یقابوس بوده است. و یالمعال شمس

 ف کرده است. یشاه تأل النیپسر خود گ یبرا یا نامه حتیبه عنوان نص ۴۷۵در سال را 

 هیالمه آل بوید
ه یبنام بو یالنیگ یریگیه به دست سه تن برادر از فرزندان ماھیس دولت بویتأس
احمد  -۳انه یحسن برادر م -۲ تر بزرگ برادر یعل -۱افته است که عبارتند از: یانجام 
 . تر کوچک برادر

فه یبغداد را تصرف کرد و با خل یزیق بدون خونر.  ھ ۳۳۴ه در یاحمدبن بو
ھم او را خلعت داد و لقب معزالدوله  یبه احترام تمام رفتار نموده. مستکف یمستکف

ن یالدوله داد. از ا لقب رکن یملقبش ساخت. به برادرش حسن لقب عمادالدوله و به عل
به  . احمد معروفه بودندیع آل بویھت مطجاز ھر  یعباس ی. ق خلفا ھ ۳۵۶خ تا یتار

 ین ویباالله را جانش  عیفه را کور کرد و پسرش المطیم خلیک ماه و نیمعزالدوله بعد از 
مساجد بغداد  یبر درھا ۳۵۱افت. در یعه رواج یر شیشعا یکرد. در مدت حکومت و

ام محرم به یمردم را مجبور کرد که در ا یر صحابه را نوشتند و ویه و سایلعن معاو
 اه بپوشند. یکربال بپردازند و لباس س یشھدا یدار هیتعز

م شده ین سه برادر تقسیه که بیمملکت آل بو ۳۵۶بعد از مرگ معزالدوله در سال 
 ه رو به ضعف گذاشت. یشدند و قدرت آل بو گر جدایبود. عمًال از ھمد
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 ک یه و زمان امارت هر یآل بو یامرا یاسام

 المه فارس ید -الف

 . ق  ه ٣٣٨تا  ٣٢٠ابواحلسن عيل بن بابويه  عامدالدولة -١

 . ق  ه ٣٧٢-٣٣٨ الدولة ركن پسراملله ابوشجاع پناه خرسو  و تاج الدولةعضد -٢

  ٣٧٩تا  ٣٧٢ الدولةعضد پسرابوالفوارس شري ذيل  الدولة رشف -٣

  ٣٨٨تا  ٣٧٩ الدولةعضد پسرابوكاليجار مرزبان  الدولة صمصام -٤

  ٤٠٣تا  ٣٨٨ الدولةعضد پسرابونرص  الدولة هباء -٥

  ٤١٥تا  ٤٠٣ الدولة هباء پسرابوشجاع  الدولة سلطان -٦

  ٤٤٠-٤١٥ الدولة سلطان پسرابوكاليجار مرزبان  عامدالدولة -٧

  ٤٤٧تا  ٤٤٠ابوكاليجار مرزبان  پسرملک رحيم ابونرص خرسو فريوز  -8

 المه عراق و خوزستان و کرمان ید -ب

 –خوزستان فارس  –در عراق  ۳۵۶تا  ۳۲۰ ابواحلسني امحدبن بويه الدولةمعز -١
 .کرمان

 –فارس  –خوزستان  –در عراق  ٣٦٧تا  ٣٥٦ الدولةمعز پسربختيار  الدولةعز -٢
  .کرمان

فارس  –خوزستان  –در عراق  ٣٧٢تا  ٣٦٧ الدولة ركن پسرابوشجاع  الدولةعضد -٣
  .کرمان –

در عراق و  ٣٧٩تا  ٣٧٢ الدولةعضد پسرابوالفوارس شري ذيل  الدولة رشف -٤
  .فارس و کرمان –خوزستان 

 –فارس  –خوزستان  –در عراق  ٤٠٣تا  ٣٧٩ الدولةعضد پسرابونرص  الدولة هباء -٥
  .کرمان

خوزستان و  –در عراق  ٤١٢تا  ٤٠٣ الدولة هباء پسرابوشجاع  الدولة سلطان -٦
  .فارس
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  .قفقط در عرا ٤١٦تا  ٤١٢ الدولة هباء پسرابوعيل  الدولة مرشف -٧

  .فقط در عراق ٤٣٥تا  ٤١٦ الدولة مرشف پسر الدولة ابوطاهر جالل -٨

در فارس و  یدر عراق مدت ٤٤٠تا  ٤٣٥ الدولة سلطان پسر  ابوكاليجار مرزبان -٩
  .کرمان

  .فقط در عراق ٤٤٧تا  ٤٤٠ابوكاليجار  پسرملک رحيم  -١٠

  .فقط در کرمان ٤١٩تا  ٤٠٣ الدولة هباء پسرابوالفوارس  الدولة قوام -١١

تا  ٤١٩فقط در کرمان از  ٤٤٨تا  ٤٤٠ابوكاليجار  پسرابومنصور فوالدستون  -١٢
  کرمان ضمیمه فارس بوده است. ٤٤٠

 و اصفھان و ھمدان یالمه رید -ج

  .در تمام عراق عجم و کرمانشاه ٣٦٦تا  ٣٢٠ابوعيل حسن بن بويه  الدولة ركن -١

ري  ٣٦٩صفھان از ادر  ٣٧٣تا  ٣٦٦ الدولة ركن پسرابومنصور بويه  الدولةمؤيد -٢
 و ھمدان و گرگان.

مالک  ٣٧٣و ھمدان و  یدر ر ٣٨٧تا  ٣٦٦ الدولة ركن  ابواحلسن عيل الدولةفخر -٣
  .الدولةوالیت مؤید

  .یفقط در ر ٤٢٠تا  ٣٨٧ الدولةفخر الدولةجمد -٤

  .فقط در ھمدان ٤١٢تا حدود  ٣٨٧ الدولةفخر پسر دیگرابوطاهر  الدولة شمس -٥

 فقط در ھمدان. ٤١٤تا  ٤١٢ الدولة شمس پسرشابواحلسن  الدولة سامء -٦





 
 

 :فصل پنجم
 ١سلجوقیان

 (عصر طالیی ایران)

ن عصر اوج یران است. ایا یخین دوره تاریتر ان بدون شک تابناکیدوران سلجوق
 نگونه خالصه کرد. یتوان ا یمآن را  تیران است. اھمیا یتمدن اسالم

د آورد. یالملک پد د خواجه نظامیکه شھ ییھا هیدانشگاه: نظام یگذار انیبن -۱
ه، ینظام یھا امروز جھان است. دانشگاه یھا منشاء و سرمشق دانشگاه

مدرسان،  یبرا یکاف یھا گان، راتبهیل رایبودند، با فرصت تحص ییھا آموزشگاه
درست.  یمشخص با سازمان یلیتحص یھا معتبر و رشته یھا کتابخانه

 – یعلوم ادب –ر یتفس –ث یحد –ل عبارتند بودند از: فقه یتحص یھا رشته
 ات و حکمت. یعیطب –نجوم  –ات یاضیر

ار ینقش بس یبه طور کل یرانیو فرھنگ ا یفارس یگسترش و رواج زبان ادب -۲
ران و مشاوران یآنان در دست وز یاست داخلیفا کرد. سیا یا برجسته
 یخوددار یچ کوششیاز ھ یرانیجامعه ا یترق یبود که برا یدانشمند

 کردند.  ینم
سندگان بود. زبان یپر از علماء و نو یھمانند دربار محمود غزنو یدربار سلجوق -۳

رد. یگ ین زبان صورت میدربار با ا یه مکاتبات اداریو کل بود یفارس یرسم
نقاط ھند تحت  ترانه تا اقصییمد یایدر یھا کرانهاز  یفارس ن جھت زبانیبھم

حون یحون و جیفارس تا آن طرف س جیخل یھا ن و از کرانهیحکومت مسلم
زبان اول جھان  یزبان غالب بود. و اگر حمله مغول نبود قطعًا امروزه زبان فارس

 اسالم بود. 

                                                           
تاریخ ایران  -٤تاریخ گزیده  -٣طبقات ناصری  -٢دولت آل سلجوقی  -١منابع مورد استفاده :  -١

تاریخ ادبیات  -٧تاریخ ایران بعد از اسالم، آشتیانی  -٦تاریخ ایران کمبریج  -٥سرپرسی سایکس 
 سلجوقنامه ظھیری نیشابوری. -٩تاریخ تمدن ویل دورانت، جلدچھارم  -٨در ایران صفا 
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کتابخانه و چگاه شاھد گسترش آن اندازه مدرسه و یتا آن زمان جھان ھ -۴
ش یکه برا یونان باستان با آن ھمه ارزش کاذبیدانشگاه نبوده است. در 

مھم  یه شھرھایکه در کل یک کالج وجود داشته است. در حالیاند تنھا  ساخته
و  ه وجود داشته است،یک دانشگاه نظامیحداقل  یم سلجوقیعظ یامپراطور

ز توسط ین یگرید یھا اهبه عالوه دانشگ موجود. یا در آن دانشگاه کتابخانه
ن کتابخانه ینکه اولیره ساخته شده بود. با توجه به ایشاه و غ مانند ملک یافراد
آن ھم با ھزار جلد کتاب احداث  یالدیم ۱۴۰۰سال  یاروپا در حوال یعموم

 یبا ھزاران جلد کتاب برا ییھا با کتابخانه یت دوران سلجوقیشده است. اھم
کتابخانه بوده و  یدارا یبًا ھر مسجدینکه تقریا شود. عالوه بر یما مشخص م

در ھمه  یعموم یھا بوده و کتابخانه یکتابخانه شخص یاز افراد دارا یاریبس
ش از یمرو ب یوقف یھا از کتابخانه یکیاند چنان که تنھا در  ر بودهیشھرھا دا

 دوازده ھزار جلد کتاب وجود داشته است. 
از دست  یو انتقال دستگاه ادار یگجه توسعه فرھنیتوسعه شھرھا در نت -۵

د از طبقه متوسط یروشنفکر جد یھا م به خاندانیساالر قد وانید یھا خاندان
 جامعه. 

م بخصوص در یک قرن و نیشتر از یب یدر مدت یت عمومیو امن یرفاه اقتصاد -۶
ان و آلب ارسالن و یگذار حکومت سلجوق انیدوران آخر حکومت طغرل اول بن

 یھا امن بود، مردم به راحت ارق و سلطان سنجر، جادهیبرک شاه و سلطان ملک
در  یادیآب ز یھا ھا و چاه شدند. کاروانسراھا و قنات یبه سفر حج مشرف م

 جاد شده بود. یبه حج ا یرانین ایران بخصوص در سر راه زائریسراسر ا
ک یجاد یه عراق و فارس و ایمانند آل بو یفاسد محل یھا ن بردن حکومتیاز ب -۷

ان یسلجوقشد.  یم یدوران ساسان یران که شامل مرزھایحکومت مقتدر در ا
به  یران دوران ساسانیران بعد از اسالم بر تمام ایھستند که در ا یتنھا کسان

 اند.  حکومت کرده یران ساسانیشتر از ایب یبا وسعت یمن ولی یاستثنا
وابسته  یھا ه و فرقهینجات مذھب اھل سنت از خطر سقوط در اثر تسلط فاطم -۸

ران و یاز ا یمودند تنھا قسمتیپ یرا م یان نردبان ترقیکه سلجوق یبه آن: زمان
قا و یه جھان اسالم شامل آفریمسلمان در دست اھل سنت بود بق یایاسپان

گر ممالک ین و اردن و لبنان و دیه و فلسطیره عربستان و عراق و سوریشبه جز
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در دست افراد وابسته آن حکومت ا یان مصر بود یا در دست فاطمی یاسالم
ام یجاھا اھل سنت را وادار کرده کرده بودند که در ا یشد. در بعض یاداره م

 اد کنند. ی یگر صحابه را به بدیه و دیکنند و حضرت معاو یزن نهیمحرم س
کننده است با  رهیقتًا خید حقین دوران به منصه ظھور رسیکه در ا یآثار علم -۹

 یجه حمله مغول نابود شد، ولیعظم آثار آن دوران در نتنکه قسمت ایتوجه به ا
و در  یدارد. رشد علم یرا به شگفت وام یباز ھم آنچه که مانده است آدم

خ شناخته یدر آن دوران در تار یو تجارت و کشاورز یجه آن رشد صنعتینت
سنده و شاعر و یر است. وجود ھزاران دانشمند و محقق و نوینظ یشده جھان ب

 یھا یو ھزاران کتاب و... از شگفت یعموم  دانشگاه و مدرسه و کتابخانهصدھا 
 باشد.  یآن دوران شکوھمند م

گر از مختصات عصر ید یکیپرور  تیپرور و رع ن عادل و علمیوجود سالط -۱۰
ر که از سلطان سنجر است دقت یاست. بعنوان نمونه به سخنان ز یسلجوق

بر آبادان  یو اساس جھاندار یرایاد شھریبن: «ید: سلطان سنجر سلجوقیکن
گردد. عدل  یکردن جھان استوار است. و جھان تنھا به عدل و انصاف آبادان م

 یک رفتار و صاحب منصبانیت نیت با کفایو انصاف جھاندار تنھا با وال
ق ین طرید. تنھا بدیستوده دارند، حاصل آ یده و رسوم زندگیاعتقادات پسند
ھم  ین سلجوقیر سالطی) سا۱»(شوند یل میان به سعادت نایاست که جھان

اند. تعداد  ش مؤرخان بزرگ قرار گرفتهیشاه مورد ستا مانند آلب ارسالن و ملک
است.  یخ بشریک سلسله از نوادر تارین مقتدر و عادل در یاد سالطیز

دند. شعبه اول یران و روم بقدرت رسیان سه شعبه بودند که در ایسلجوق
سال بر کل  ۱۶۱. ق بمدت  ھ ۵۹۰تا  ۴۲۹اند از  بودهتن  ۱۴ران یان ایسلجوق

ان کرمان یاند. شعبه دوم سلجوق ا قسمت بزرگ آن حکومت کردهیران بزرگ یا
ان ی. ق شعبه سوم سلجوق ھ ۵۳۳تا  ۳۰۳سال از  ۱۵۰تن مدت حکومتشان  ۱۱

 . ق.  ھ ۷۰۰تا  ۴۸۰سال از  ۲۲۰تن مدت حکومتشان  ۱۵روم 

 . ق ه ۵۷۰-۴۲۷ران یان ایسلجوق
در  یشابورین یریاست بنام سلجوق که بقول ظھ یان شخصیخاندان سلجوق یاین

ونس یغو و یب یل و موسیکائیل و میاسرائ یھا چھار پسر بنام یکتاب سلجوقنامه دارا
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النھر آمدند و در نور  به ماوراء ١. ق ھ ۳۷۵چراگاه در  یار، به علت تنگیبس ییبود، با دارا
ش یدر پ یشان راه دوستیبا ا یم شدند. سلطان محمود غزنویبخارا و سفر سمرقند مق

ک و یجغرب یھا دو پسر بنام یل دارایکائیم یان پسران سلجوقیرد. از میگ یم
باشد. سلطان  یران میان ایبک است که مؤسس سلسله سجلوق بک بود و طغرل طغرل

ان به یرغم مخالفت مشاورش ارسالن جاذب که معتقد بود سلجوقیعل یمحمود غزنو
در فساء و ھا  آن اجازه عبور داد وھا  آن حون بگذرند بهید از جینبا یعلت قدرتمند

ان بود. اھل یبک و طغرل نما ین جعفریم شدند. آثار دولت و سلطنت از جبیورد مقیاب
 نیبردند. ب یشان میش ایخود را به پ یھا یداورھا  آن خراسان بخاطر عدالت و انصاف

 ۴۳۲داد و باالخره در جنگ دندانقان  یرو یھا جنگ یغزنو با سلطان مسعودھا  آن
قناعت  یسلطان محمود غزنو یان شکست خورده و به تصرفات ھندی. ق غزنو ھ
 کنند.  یم

 . ق ه ۴۵۵-۴۲۹طغرل بک 
جلوس  یشابور بر تخت سلطان مسعود غزنویدر ن ۴۲۹سلطان طغرل بک در شوال 

اساس  ینمود. بعد از آن خاندان سلجوق یگذار نانیان را بیکرد و حکومت سلجوق
 کردند.  یزیر یر پیحکومت خود را به نحو ز

 یبک (داوود نام اسالم یب جغریالنھر نص حون و ماوراءیشابور تا ساحل جیاز ن -۱
بخارا و بلخ و خوارزم را به قلمرو خود  یبک بزود ید. جغریاست) گرد یو

 ملحق نمود. 
 د. ینال گردیم یابراھ یعنیطغرل  یقھستان و جرجان سھم برادر مادر -۲
 یموس یو یبغو (نام اسالمیستان و بالد غور به پسر یھرات و پوشنگ و س -۳

 طغرل واگذار شد.  یبود) عمو
که از بک گذاشته شد.  مقام سلطنت به عھده طغرل یعنیاست کل سالجقه یر -۴

ن یرالمؤمنین امیمیبک  ل طغر الدولة ركنلقب سلطان  یفه عباسیطرف خل
ت یبه رسم یب از طرف خالفت عباسین ترتیان بدیو حکومت سلجوق گرفت

ه عراق را ی. ق) در ھمان سال طغرل حکومت آل بو ھ ۴۴۷شناخته شد. (سال 
و گرگان و  ۴۳۴و ھمدان و خوارزم در  یدر نھروان منقرض ساخت. قبًال ر
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توسط  ۴۵۵راز در یو کرمان و ش ۴۴۳و اصفھان در  ۴۳۳طبرستان در 
ده شد یران برچیدر ا یمحل یھا ب حکومتین ترتیفتح شده بود. بدان یسلجوق

 د. یران حاکم گردیا یان بر تمامیو حکومت مقتدر و متحد سلجوق

 یریفتنه بساس
. ق از اطاعت  ھ ۴۴۶در سال  یفه عباسیفرمانده سپاه ترک خل یریارسالن بساس

. بعد وسته بودیمصر پ یفه فاطمیرون رفته و محرمانه به مستنصر خلیب یفه عباسیخل
 یعمر موصل را تصرف کرد. سلطان طغرل به آن نواح یره ایجز یریاز آن که بساس

 ینال برادر مادریم یراھبان ایزد. بعد از طغیگر یشام م به حدود یریو بساسرفته 
م را یان ابراھیسپاھ یر یکیناچارًا به ھمدان رفته و در نزد یطغرل، سلطان سلجوق

فرصت را مناسب  یریم بساسیان ابراھیان طغیکشد. در جر یرا م یشکست داده، و
شد و  یالقعده بر بغداد مستول ی. ق ھشتم ماه ذ ھ ۴۵۰د به بغداد حمله برد در سال ید

ن یک سال و چھار ماه ایب تا ین ترتیمصر را در خطبه خواند و بد یفه فاطمینام خل
در دست ملحدان  یجھان اسالمن اوان بود که قسمت اعظم ید. در ھمیشوضع طول ک

ان یع فاطمیمط یه جھان اسالمیا و ھند بقیران و اسپانیقرار داشت و به جز ا یفاطم
فه سلطان طغرل بعد از خواباندن شورش یبه دعوت قائم خل ۴۵۱بودند در سال 

خت و عازم کوفه شد. در یگر یاز ترس و یرینال عازم بغداد شد اما بساسیم یابراھ
کشته شد. و سرش به امر  یریاسیداد بس یرو یرین طغرل و بساسیب جه جنگ کهینت

ه درھم یلیب فتنه اسماعین ترتیفه در بغداد فرستاده شد. به ایش خلیطغرل به پ
 یوفات کرد. و ۴۵۵د. طغرل در سال یراحت کش یده شد و جھان اسالم نفسیکوب

 ش نشانده بود. یبک را قبًال بجا یاش آلب ارسالن بن جغر برادزاده

سلطان آلب ارسالن دو  :٤٦٥-٤٥٥بک  یمحمد آلب ارسالن بن جغر الدولةعضد

عراق  –ممالک خراسان  یران بود. ویم حاکم خراسان بود و ده سال پادشاه ایسال و ن
 یایستان و ترکستان و آسیعرب و عجم و خوارزم و طبرستان و کرمان و فارس و س

  ت خود داشت.یر را تحت حاکمیصغ
بقصد جھاد عازم بالد ارمنستان و گرجستان شد و نخجوان را  ۴۵۶در سال  یو

ا را فتح نمود. یاز گرجستان و آبخاز یخود قرار داد. او ارمنستان و قسمت یمرکز اردو
ر یوز یدالملک کندریکشته شد. عم یدالملک کندری) عم۴۵۶ن سال (ین در ایھمچن
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در  ۴۵۶پسر طغرل خوانده بود. در سال  مانیک که خطبه را بنام سلیب مقتدر طغرل
ا ینداشت و گو یا انهیم  دالملک که با اشاعرهیرود. عم یبه حضور آلب ارسالن م یر

ان آلب یش سلطان اکثر سپاھیز کشته بود. بعد از رفتن از پیرا نھا  آن چند تن از
 یکرد، ودالملک را صادر یوندند. و آلب ارسالن دستور بازداشت عمیپ یارسالن بدو م

کشته شد. بدنبال تعرض امپراطور روم به عراق و ارمنستان آلب ارسالن  ۴۵۶در سال 
شنھاد صلح کرد. یان امپراطور پیرفت او به سپاھ یپانزده ھزار سوار مجاھد به جنگ و

 با تو صلح خواھم کرد.  یدر شھر ر :شنھاد گفتین پیضمن رد ا یو یول
و  یروزیکه جز فتح و پ یمچون مجاھدانش ھیھمراه سلطان خو یان سلجوقیسپاھ

شھر مالزگرد  یکیدر نزد یان اسالمیندارند بنام دفاع از ک یگریا شھادت مقصود دی
ھا  آن ان تاختند آنقدر ازی) بر رومیه فعلیاچه وان ترکیدر یاست در حوال ی(شھر

آلب ش یشود و او را پ یر میان شد. امپراطور اسین پر از اجساد رومیکشتند که زم
چگونه رفتار  یمن بود یاگر تو جا :پرسد یم یبرند. آلب ارسالن از و یارسالن م

آلب ارسالن او را آزاد  یزدم ول یاد به تنت میانه زیتاز :؟ رومانوس گفتیکرد یم
ع دوران یگر وقایداد. از د یرو یالدیم ۱۰۷۱. ق مطابق  ھ ۴۶۳ن جنگ در ی. ا١کرد

در  ۴۶۲ان در شام و عربستان بود. که در سال یمحکومت آلب ارسالن بر افتادن فاط
آن  یمستنصر از خطبه انداخته شد و بجا یفه فاطمینه و حلب نام خلیمکه و مد

 و آلب ارسالن خوانده شد.  یفه عباسیخل یاسام
الملک حاکم توران با  شمس یسرکوب یآلب ارسالن برا ۴۶۵سال  یدر ابتدا

از قالع  یکیبان  قلعه ۴۶۵االول  عیششم رب حون گذشت. دریاز ج یست ھزار سپاھیدو
ش سلطان آورده شد یشده بود دست بسته پ یریکه دچار تقص یوسف خوارزمیبنام 

کرد. سلطان به نگھبانان دستور داد که او را رھا کنند و  یوسف با سلطان درشتیچون 
 یوسف با زدن کاردیرش خطا رفت یانداخت اما ھر سه ت یر به طرف ویسلطان سه ت

د. یکرد و سلطان بر اثر آن زخم چھار روز بعد به شھادت رس یبه سلطان او را زخم
ش را از یامرا یحکومت آلب ارسالن بود. و یگران از مشخصات اصلیمدارا و تحمل د

ران را تحت یعه در ایت شیچگاه اقلیکرد و ھ یان انتخاب میعیان اھل سنت و شیم
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ن کرد و ییخود تع ینیشاه را به جانش ملک فشار نگذاشت. آلب ارسالن در بستر مرگ
 نگاه دارد.  یریالملک را ھمچنان در سمت وز سفارش نمود که خواجه نظام

 . ق)  ه ۴۸۵-۴۵۵شاه ( ن ابوالفتح حسن ملکیالد جالل
بکر و  –ار یشاه عالوه بر ممالک تحت حکومت سلطان آلب ارسالن شام و د ملک

ممالک  یز به ممالک خود اضافه کرد. در زمان ویمن و حجاز و کاشغر را نیه و یانطاک
ساله ممالک تحت  ید. دوره وحدت سین حد توسعه خود رسیان به آخرینفوذ سلجوق

ن دوره شامل ده سال یالملک بوجود آمد ا قت توسط خواجه نظامیدر حق یر سلجوقیام
 نی. ق) در ا ھ ۴۸۵-۴۵۵شاه بود ( ست سال حکومت ملکیحکومت آلب ارسالن و ب

و  یبرخوردار بود و تجارت و کشاورز یو فرھنگ یفکر ییک شکوفایران از یدوره ا
که ترکمانان علت آن  ییھا ینظم یھا و ب افت. ھرج و مرجی یصنعت آن رونق فراوان

از  یم جاللیممکن شد. تقو ین نواحیتر یبه غربھا  آن است منحرف کردنیبودند با س
در آن بوجود  یکه به امر آن پادشاه اصطالحاتباشد.  یشاه م دوران ملک یشاھکارھا

ج شد مھمتر و بھتر یکه ششصد سال بعد در اروپا را یگوریم گریم از تقوین تقویآمد. ا
که در  یدر ھر ده ھزار سال سه روز خطا وجود دارد، در حال یگوریم گریاست. در تقو

ساله در  ین در عصر وحدت سی. ھمچن١باشد ین نسبت دور روز میا یم جاللیتقو
ان شد. صدھا مدرسه یرانیب اینص یرینظ یب یھا شرفتیپ یگر علمید یھا رشته یتمام

علم و  یریبه فراگھا  آن ساخته شد. و ھزاران نفر در یعموم  و دانشگاه و کتابخانه
 مشغول شدند.  یمطالعات عموم

شاه  ملک ی: روزسدینو یم یدر کتاب آل سلجوق یشاه راوند درباره عدالت ملک
آن  دم تایرا چ یا چند خربزه :دیگو یم یرسد و یند سبب را میب یان میرا گر یمظلوم

از من گرفت آن را  یاورم ترکیام را بدست ب هیال و اصل سرمایبفروشم و با آن خرج عرا 
ان بودم. در آن موقع ید، من از ظلم او گریخند یمن م یکه از بدبخت یو رفت در حال
از  یکیشاه به  شد. ملک یافت نمیاز آن در شھر  یزیده بود و ھنوز چیخربزه تازه رس

از  یکیزد. یخ ید، ھوس خربزه دارم آن خواص بطلب خربزه برمیگو یخواصان خود م
شاه از  ھست که غالمم آورده است. چون ملک یا د که نزد من خربزهیگو یم او امرا به

گاھیا رد او مملوک من یر را بگین امیدست ا :دیگو یرا خوانده و م یافت شاکی ین امر آ
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 یھا را راض نار صاحب خربزهیصد دیر با دادن سیبخشم آن ام یاست و من او را به تو م
 ۸۹ج جلد پنجم صفحه یران کمبریخ ایکند. در تار یرھا م یکند و خود را از دست و یم

ه شدند و فرستاد یسلجوق یبه اطراف امپراطور یانیشاه مناد آمده است. بدستور ملک
گاھ یھا در شھرھا با جار زدن و با خطابه مردم رساندند که سلطان شخصًا  یخود به آ

 یستم یدھد، و چنان که بر کس یات گوش فرامیه شکایند و به کلینش یبه مظالم م
ت کامل یشاه امن در زمان ملک یسلجوق یکند. در امپراطور یم یرفته باشد بررس

به  یھا کامًال امن بود و مردم به راحت بودند، جاده یتصادبرقرار بود و مردم در رفاه اق
ران یدر سرتاسر ا یادیآب ز یھا ھا و چاه شدند. کاروانسراھا و قنات یسفر حج مشرف م

جاد شده بود و خراسان مرکز نشر علم و یبه حج ا یرانین ایبخصوص در سر راه زائر
 فرھنگ بود. 

اد شده بود و یار زیبس یحکومت سلجوق ه دریشاه نفوذ باطن در اواخر سلطنت ملک
الملک را نگران کرده بود، خواجه معتقد بود که  است که خواجه نظام یزین ھمان چیا

اند که  شهیک ریدر اصل ھمه از  یو مزدک ینید خرم– یرافض – یقرمط – یلیاسماع
بت و مح ییو پارسا ییشتن را به راستگویکن کنند. اول خو شهیخواھند اسالم را ر یم

کوشند که  یله کنند چون قوت گرفتند در آن میند تا مردم را حینما یم آل رسول فرا
 ان آورند. ین او را بزیرا تباه کنند و د ج امت محمد

  شاه و خواجه ن ملکیب یتیمقدمات نارضا یه در دستگاه سلجوقیباطن یھا ینفوذ
ان یروافض در م :دیگو یح الروافض مینند. صاحب کتاب بعض فضایچ یالملک را م نظام

الملک  کند. باالخره تاج ید مییو قول خواجه را تأ اند کسب کرده یھا نفوذ فراوان رکت
را وادار به عزل خواجه  یشاه و ترکان خاتون زن ملک یاریبا دست یم قمیابوالغنا

شاه گفته بود که  ن که به ملکیالملک در ا کند. و قول خواجه نظام یالملک م نظام
آن تاج بردارند به  ین دولت بردارین دولت بسته است. ھر گاه این تاج بر ادولت آ

خواجه که بعد از نماز  ۴۸۵رمضان  ۱۲وست. چرا که بدنبال آن ملحدان در یقت پیحق
 ۱۸گر یا بقول دیروز  ۴۰اش بود را به شھادت رساندند و بدنبال آن  خانه یمغرب راھ

قت یرساند که در حق ین باره میتأمل در ا یز درگذشت که کمیشاه ن روز بعد ملک
عزل خواجه در حق سلطان  یاس در پحن یاند. ابوالمعال د کردهیز شھیرا ن یملحدان و

 سروده است: 
ـــوعل ـــدو از بورضـــا و از بوســـعد یزب  ب

 

 ش آمدیش تو ھمچو میر به پیھا که ش شب 
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 بخـدمت تـو یدر آن زمانه ز ھرچه آمـد
 

ـــر و فتح  ـــر ظف ـــ مبش ـــه پ ـــد شینام  آم
 

ــا ــالیزبوالغن ــاز یم و بوالفضــل و بوالمع  ب
 

ـــ  ـــیزم ـــات پ  ش آمـــدین مملکـــت را نب
 

 یر شدیگر از نظام و کمال و شرف تو س
 

 ش آمـدیدت نگر چه پیزتاج و مسجد و سد 
 

 الملک  خدمات نظام
 یو اخالق یده اجتماعیو حل مشکالت عد یخواجه عالوه بر رتق و فتق امور مملکت

به مدارس  یخ بنام ویزد که در تار یجاد مدارسیدست به ا یمملکتر مسائل یو سا
ھا  آن نیھا شدند. که مھمتر ه مشھور است و ھمان مدارسند که سرمشق دانشگاهینظام

 –آمل  –مرو  –ھرات  –بلخ  –شابور ین –موصل  –بغداد  یھا هیعبارت بودند از نظام
 اصفھان.  –راز یش –موصل  –بصره  –گرگان 

 یو با سرعت یمتعدد بوجود آورد بزود یھا هیالملک با ساختن نظام که نظام ینھضت
دنبال شد،  یاسالم یگر از بالد کشورھاید یاریران و بسیآور در سراسر بالد ا شگفت

 ینبود که در آن مدارس متعدد یچ شھریپنجم و ششم ھ یھا که در قرن یبطور
نشان  یا برای یاز و یرویز به پیوجود نداشت چه کوچک چه بزرگ و امرا و حاکمان ن

خود ھمت گماشتند. در  یم در شھرھایدادن عالقه خود به علم به احداث مراکز تعل
 – یعلوم ادب –ر یتفس –ث یحد –شد. فقه  یس میر تدریز یھا ن مدارس درسیا
معتبر بودند. در  یھا کتابخانه یه مدارس داراین کلیطب و حکمت ھمچن –اتیاضیر
گرفت.  یانه میماھ یخاص خود داشت و مقرر یا حجره یدانشجوئ ن مدارس ھریا

امام  یشابور را برایه نیز برعھده دانشگاه بود. خواجه نظامیخوراک و خوابگاه ن
ست ین بمدت بیساخت. امام الحرم ینیعبدالملک عبدالله الجو ین ابوالمعالیالحرم

 یھمچون امام محمد غزال یس اشتغال داشت و شاگردانین مدرسه به تدریسال در ا
 ت کرد. یترب

القعده  یتا ذ ۴۵۷الحجه سال  یز بمدت دو سال (از ذیه بغداد را نیالملک نظام نظام
مزد کارکنان و  ین کرد. که نه تنھا برایمع یآن موقوفات ی) ساخت و برا۴۵۹سال 

شد. از  یز ھمه ساله در راه طالبان علم صرف میاز آن ن یبود بلکه مقدار یاستادان کاف
 ییھا و بازارھا دکان –ھا  مخزن –ھا  ه بغداد عبارت بودند از گرمابهیجمله موقوفات نظام

شابور و یدر ن یمارستانیچند و شش ھزار دانشجو داشت عالوه بر مدارس خواجه ب
 ز در بغداد ساخت. ین یرباط
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که  خواھد ین میخواجه بنوشته تجارب السلف در بستر مرگ از علماء و بزرگان د
در قبرش بگذارند. آن را  سند ویبنو ییرفتار او با بندگان خدا یدر چگونگ یمحضر

ن ین محضر را نوشتند و ھر کدام از بزرگان دیخواجه ا یکو اعتقادیعلماء به سبب ن
ه با یصاحب تنب یروزآبادیشھادت خود را بر آن محضر ثبت کردند. امام ابواسحق ف

ه بود و منظور نظر احسان و انعام خواجه بود، چون آن محضر به یآنکه مدرس نظام

 یش خواجه بردند وقتیچون محضر پ ةخريالظلمخدمتش بردند بر آن نوشت: حسن 
ن راست ننوشته ین چنین بزرگان ایچکس از ایھ :ست و گفتید گریخط ابواسحاق را د

د یبر من ببخش یعالدند که خواجه گفت حق تیاست. بعد از وفات خواجه را در خواب د
 و رحمت کرد به سبب آن سخن راست که خواجه ابواسحق نوشت. 

 یبرا یشاه بود که و مدرسه ملک یکیه ساخته شدند ید نظامیکه به تقل یاز مدارس
ه بود که آن ھم یمدرسه مستنصر یگریروان ھر چھار فقه اھل سنت احداث کرد. دیپ

از مذاھب اھل سنت که در ھر کدام  یکیچھار شعبه بود و ھر شعبه مخصوص  یدارا
ر یپرداختند. ابن جب یم شاگردان میتن از دانشمندان به کار تعل ۶۲ھا  ن شعبهیاز ا

مدرسه وجود  ی. ق در بغداد س ھ ۵۸۰در سال  :سدینو یدر سفرنامه خود م یاندلس
 ه بغداد بود. ینظامھا  آن نیداشت که مشھورتر

ز نوشته است که ین ییھا کتابالملک  جه نظامخوا یمختلف مملکت یعالوه بر کارھا
نان یب یدر اداره مملکت است. و یو یزان نبوغ و استعداد خدادادیانگر میب

 یھا ن نکته را بارھا به صورتیداند و ا یاستوار م یرا بر عدل و دادگستر یدار مملکت
و  شاه و صالح لشکر ، و قوت سلطان ملکیحق تعال یکند. رضا یگوناگون گوشزد م

د و با ستم و ظلم یند و معتقد است که ملک با کفر بپایب یت را به عدل و احسان میرع
 د. ینپا

 به حق در مدح خواجه سروده است:  یرالشعرا معزیام
 ت تـویـکـه از کفا یریتو آن خجسته وز

 

ــه عل ید دولــت ســلجوقیکشــ   نیــیســر ب
 

 که در فتوح و ظفر یریتو آن ستوده مش
 

 نیار قــریغ شــھریــشدســت کلــک تــو بــا ت 
 

ا یالملک  نظام یایرالملوک و وصایا سینامه  استی: سالملک عبارتند از آثار نظام
 دستور الوزارت. 

ر یبه رشته تحر یدار نه مملکتیاست که در زم ییھا کتابن ینامه از بھتر استیس
 شناسانده است.  یه را بخوبین کتاب فرق مختلف باطنین ایدرآمده است. ھمچن
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ده است. یبشھادت رس یلیاست که به دست ملحدان اسماع ین کسیاولخواجه 
 ر را انشاء کرد: یات زیخواجه در بستر مرگ اب

 شـاه جوانبخـت یسال با قبال تـو ا یس
 

ــــره ا  ــــتم از چھ ــــگردس ــــتردمی  ام س
 

 چون شد ز قضا مدت عمرم نـود و شـش
 

ــربت   ــفر از ض ــدر ص ــان ــک تی ــردمی  غ بم
 

 ســعادت یو طغــرا یمنشــور نکونــام
 

ــ  ــرش بتوقیپ ــک الع ــش مل ــردمی ــو ب  ع ت
 

 نــه بفرزنــدیرین خــدمت دیــبگذاشــتم ا
 

 او را بخــــــدا و خداونــــــد ســــــپردم 
 

ه گفت: مصلحت سلطان و احکام ینظام یھا خواجه در جواب مخالفان دانشگاه
م، یابیل نیتما یچ مذھبیگران به ھیکردن د یمستثن یسازد که برا یعدل، ما را ملزم م

کردن احکام آن است، نه دامن زدن به  یسنت و مجر ت مذھبیھدف ما تقو
نفع عامه  یت از علما و براین مدرسه را تنھا به قصد حمای، ما ایا فرقه یھا زهیست

 نکه باعث جدال و نفاق گردد. یم، نه ایا ساخته

 ) ۴۹۸-۴۸۵ارق (ین ابوالمظفر برکیالد رکن
سلطان را پنھان کردند و الملک وفات  شاه، ترکان خاتون و تاج بعد از مرگ ملک

مان سلطنت یشاه عھد و پ محمود پسر چھار ساله ملک یاطراف برا یمحرمانه از امرا
شاه که بدستور ترکان خاتون  ارق پسر ارشد ملکیه برکیغالمان نظام یگرفتند. ول

 یرون آوردند و به سلطنت برداشتند. در جنگ کوچکیشده بود، را از زندان ب یزندان
ارق فاتح شد و بدنبال فرار ترکان ین درگرفت برکین طرفیبروجرد ب یکیکه در نزد

دادن وزارت  یارق برایت برکیکند. بدنبال ن یخاتون به اصفھان آن شھر را محاصره م
بدست ھواداران  ۴۸۶محرم  ۱۲در  یه ویالملک از دشمنان خاندان نظام به تاج

ارق با یگر برکیجنگ مختصر دبعد از چند شود.  یالملک پاره پاره م خاندان نظام
برقرار سازد. عامل  یشود، آرامش را در مملکت سلجوق یان سلطنت موفق میمدع

ن یالد الملک شھاب دیمؤ یعنیالملک  ارق پسر دوم خواجه نظامیبرک یھا تیعمده موفق
با فضل و  ین پسران خواجه و از وزرایتر تیدالله بود. که از جمله با کفایابوبکر عب
کند و  یدالملک را از کار وزارت عزل میارق مؤیاست. بعد از آنکه برک یسلجوقکاردان 

بود  یقت دست نشانده ترکان خاتون و مجدالملک قمیبرادرش فخرالملک را که در حق
ن موقع ید. سلطان سنجر که در اییگرا یمملکت به سست یبه وزارت گماشت کارھا

 یرا بعد از آنکه مجدالملک قمسمت امارت خراسان را به عھده گرفت فخرالملک 
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ت خود ین فخرالملک بود که با کفایمنصوب شد به وزارت خود گماشت و ھم یو یبجا
بشھادت  یلی. ق که به دست ملحدان اسماع ھ ۵۰۰تا  ۴۹۰از سال  یعنیظرف ده سال 

 ۴۹۲شوال  ۱۸ا ساخت. در یشرفت کار سلطنت سلطان سنجر را مھینه پید زمیرس

شاه بدست ھواداران  الملک و ملک ترور خواجه نظام یاز طراحان اصل یقم الدولةجمد
ه باعث در یارق در مورد خاندان نظامیاشتباھات برکه قطعه قطعه شد. یخاندان نظام

 با برادرش سلطان محمد شد.  یپنجگانه و یھا ژه جنگیو بو یداخل یھا جنگ یازا
ن خود یرا ب یمملکت سلجوق رسند که یبه توافق م ۴۹۷دو برادر باالخره در سال 

نده بود. با یم و عاقل و صبور و بخشایکر یارق مردیم کنند، و سلطان بزرگ برکیتقس
 باالخره بر ھمه یر بود ولیان سلطنت درگیشتر طول حکومت خود با مدعیآنکه در ب

. ق به  ھ ۴۹۰ان در سال یبیھا بود که صل ن جنگیر و دار ھمیق شد. درگیفاھا  آن
المقدس مسلط  تید کردن ھفتاد ھزار مسلمان بر بیحمله برده و با شھن یفلسط

 یبیصل یھا ان که بنام جنگیست ساله اروپائیدو یھا ن گونه جنگیشوند. و بد یم
 شود. یشروع م یمشھور ھست. بر ضد امت اسالم

 . ق  ه ۵۱۱-۴۹۸ن ابوشجاع محمد یالد اثیغ
فه یصلح کرده بود از طرف خل یو ارق سلطان محمد که بایبعد از وفات سلطان برک

ان را بدست گرفت. از ین ابوشجاع حکومت سلجوقیالد اثیبا گرفتن عنوان غ یعباس
النھر بود ھمواره  حاکم خراسان و ماوراء ۴۹۰گر سلطان سنجر که از سال یطرف د

رون یچگاه از تحت حکم او بیکرد. و ھ یت میجانب برادرش سلطان محمد را رعا
ان مستحکم گردد. در یموجب شد که وحدت ممالک تحت امر سلجوق ن امرینرفت. ا

از اوضاع نسبتًا مغشوش  یلیان اسماعیارق باطنیدر زمان برک یداخل یھا دوران جنگ
و ساوه و  ینات و ریاستفاده کردند و در نقاط مختلف مخصوصًا در قا یممالک سلجوق

د که در اصفھان مردم یرس ییکارشان بجا یاصفھان به قتل و آزار مردم پرداختند حت
دند و یباعث شد که عامه اصفھان شورھا  آن ن حرکتیکردند. ا یا مقتول میرا محبوس 

سر و  یه را در آتش انداختند. بعد از آنکه ممالک سلجوقیلیاز اسماع یریجمع کث
 یھمت گذاشت. سپس بعد از وھا  آن ارق به قلع و قمعیافت ابتدا سلطان برکیسامان 
الملک که  الملک احمد از پسران خواجه نظام اءیش ضیر توانایمحمد با کمک وزسلطان 
 از بالد یاریتنگ کرد. بس یلیان اسماعیرا بر باطنموسوم است کار  یالملک ثان به نظام
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 یمھم سلطان غاز یگر کارھایاز دناتمام ماند. را فتح کرد اما بر اثر وفات سلطان ھا  آن
به وزن ده ھزار من را از آنجا به اصفھان  یدر ھندوستان است که سلطان بت یجھاد و

ان به یبیرون کردن صلیب یرا برا یلشکر ۵۰۹ن سلطان محمد در سال یآورد. ھمچن
ره و شام وجود یمسلمان الجز ین امرایکه ب ین اعزام کرد. اما به علت نفاقیفلسط

ابت از یبه ن ۴۹۲تا  ۴۸۶ ن لشکر شکست خورد. سلطان محمد از سالیداشت ا
سلطان کل ممالک  ۵۱۱تا  ۴۹۸کرد، از سال  یارق در گنجه و ارآن حکومت میبرک

کو رفتار و در تمام مدت سلطنتش یبود شجاع و عادل و ن یپادشاھ یبود. و یسلجوق
داشت. سلطان  یجد مخصوص ین اسالمیت دیناپسند از او سر نزد. در تقو یحرکت

را را بر زبان یات زیپرور بود در وقت وفات اب ل شاعر و علمفاض ین مردیمحمد ھمچن
 د: یگردان یم

 یگشـا ر و گـرز قلعهیغ جھـانگیـبزخم ت
 

 یجھان مسخر من شد چوتن مسـخر را 
 

 ک اشــاره دســتیــبــالد گــرفتم ب یبســ
 

 یک فشـردن پـایـقالع گشودم، ب یبس 
 

 چ سـود نداشـتیچومرگ تاختن آورد، ھ
 

 ییملک خداست و ملک یخدا یقضا قضا 
 

  ۵۵۲-۵۱۱سلطان سنجر 
م ید به دو دوره تقسیب شصت و دو سال طول کشیسنجر که قر یمدت حکمدار

و از جانب برادران  ی. ق که سنجر عنوان ملک ھ ۵۱۱تا  ۴۹۰شود. دوره اول از سال  یم
 ۵۵۲تا  ۵۱۱ن ملقب بوده است. دوره دوم از سال یفقط امارت داشت و به لقب ناصرالد

ن و سلطان یبا القاب معزالد یاست اوست بر کل ممالک سلجوقیام سلطنت و ریکه ا
 خواندند.  یخ سنجر را ملک مشرق مین تارین و قبل از ایالسالط

ارق و سلطان محمد ھر چھار نفر یسلطان سنجر و سلطان محمود و سلطان برک
. سلطان شاه سلطان سنجر ده ساله بود شاه بودند که بھنگام وفات ملک پسران ملک
است و نھج یندار بود. در عھد او کارھا بر جاده سنت و سیعادل و د یسنجر سلطان

 یق اوامر و نواھیو احکام ملت اسالم، بر طر ج عت محمدیمعدلت قرار گرفت. امور شر
ت آبادان شد. از یالنھر بغا ن خراسان و عراق و ماوراءیافت و زمیطراوات کل  یالھ

من در حوزه تصرف او شد. یشام و از بحر خزر تا ملک  یو ختن تا اقصا یحدود خطا
ن لقب داد. در یرالمؤمنین سنجر برھان امیاو را سلطان معزالد یفه عباسیمسترشد خل

را به حکومت  یسلطان سنجر به او کمک کرد و و یشاه غزنو بھرام یپادشاھ یابتدا
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ز فراتر رفت. یربزرگش ناز پدر و پد یحت یب حوزه نفوذ وین ترتید. به ایان رسانیغزنو

نصيحة کتاب  یاست و و یافته امام محمد غزالیت یقت تربیسلطان سنجر در حق

خود نوزده  ییسال حکفرما ۶۲ن سلطان بزرگ در طول یاو نوشت. ا یرا برا امللوک
که  یدر قطوان سمرقند در جنگ ۵۳۶روز بود. در سال یجنگ کرد که در ھفده جنگ پ

ان یداد بر اثر مخالفت لشکر یپرست رو بت ییقراختا ن سلطان سنجر و ترکانیب
خارج شد. در  یافتاد و ماوراءالنھر از دست و یان ویسلطان سنجر شکست در سپاھ

 به حکومت سنجر وارد شد که قابل جبران نبود.  یدین جنگ صدمات شدیا
نکه قصد جنگ با ترکان غز را نداشت در اثر یرغم ایسلطنت سنجر عل ۵۴۸در سال 

 یجنگ کرد. چرا که غزھاھا  آن از فرماندھان خود مانند پرنقش با یرار بعضاص
بعد از آنکه سلطان با  یکرده بودند ول یانه خودداریسال یپرست از پرداختن مقرر بت

مان شدند و از او طلب بخشش یرفت از کرده خود پشھا  آن به سراغ یصد ھزار سپاھ
ن جنگ یجنگ کرد. در اھا  آن فرماندھاش با از یکردند. اما سلطان بر اثر اصرار جمع

دان جنگ فرار یکردند و از م یاز امرا در جنگ سست یز مانند جنگ قطوان بعضین
ر گشت. اما یاسھا  آن ن خاطر سلطان از غزان شکست خورد و بدستینمودند بھم

بًا چھار سال خود بنام سلطان حکومت یغزان او را دوباره بر تخت نشاندند و مدت تقر
 کردند. 

ر یاز علماء و بزرگان را در ز یاریکردند بس یشمار یب یھا ین مدت خرابیآنھا در ا
از  یکه با پر کردن دھان و ییحیشکنجه بشھادت رساندند. از جمله امام محمدبن 

 در حق او گفته است:  ید کردند و خاقانیخاک او را شھ
 نداشــت کــس در ملــت محمــد مرســل

 

 خــاک یفنــا یــیحیتر از محمــد  فاضــل 
 

 سـنگ یآن کرده گاه تھلکه، دندان فـدا
 

 خـاک ین کرد، روز قتل، دھن را فدایو 
 

سلطان سنجر بنام رفتن به شکار خود را از دست غزان آزاد کرد و  ۵۵۱در سال 
ات یوال ر شده بود ویگر پینمود و به مرو رفت، اما چون سلطان د یآور ش را جمعیامرا

گر ید ی. ق درگذشت. ممالک سلجوق ھ ۵۵۳االول سال  عیرب ۲۶در  یخراب گشته و و
 د. یوحدت ند یرو

 د: یگو یم یر معزیام
ــ ــنجر نکوس ــان س ــاه جھ ــات ش  رتیوف

 

 خرامـان سـرو یکه بود در چمن خسرو 
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ــار از رب ــنبه چھ ــروز ش ــب ــود عی  االول ب
 

 بسال پانصد و پنجـاه و سـه بخطـه مـرو 
 

 سلطان ھنگام مرگ ھفتاد و دو سال داشت. 
به آن  ین سلسله دولتیس ایخ تأسیان که از بدو اسالم تا تاریع سلجوقیدولت وس

 ۱۶۱ھمرفته یالنھر و توران و خراسان و عراق رو افته بود در ماوراءیل نیمت تشکیعظ
 با مرگ طغرل سوم.  ۵۹۰تا  ۴۲۷د از سال یسال طول کش

ارق و محمد و سنجر را که در عھد یشاه و برک ن و ملکطغرل اول و آلب ارسال
ک امر بوده سالجقه بزرگ و یه تحت یاز کاشغر تا انطاک یع ممالک سلجوقیشان جمیا

اند.  کرده یو ھمدان و کردستان سلطنت م یفرزندان و فرزندزادگان محمد را که در ر
بودند بعد ھا  آن جزوخوانند. سالجقه عراق تا انقراض سالجقه بزرگ  یسالجقه عراق م

 از آن مستقل عمل کردند. 

  ین سلجوقیسالط یالقاب و اسام

 سالجقه بزرگ 

 . ق  ھ ۴۵۵-۴۲۹ ل بن سلجوق یکائیبن م ن ابوطالب طغرلیالد رکن -1

  ۴۶۵-۴۵۵ بک یارسالن محمدبن جغر ن ابوشجاع آلبیعضدالد -2

  ۴۸۵-۴۶۵ بن آلب ارسالن شاه حسن ن ابوالفتح ملکیمعزالد -3

  ۴۹۸-۴۸۵ شاه  ارق بن ملکین ابوالمظفر برکیالد رکن -4

  ۵۱۱-۴۹۸ شاه ن ابوشجاع محمدبن ملکیالد اثیغ -5

 ۵۵۲-۵۱۱ شاه  ن ابوالحارث سنجر احمدبن ملکیمعزالد -6

 ان کرمان و عراق) یان به سلجوقیه حکومت سلجوقیسالجقه عراق (تجز

  ۵۲۵-۵۱۱ شاه ن ابوالقاسم محمودبن محمدبن ملکیالد ثیمغ -7

 ۸( ۵۲۶تا  ۵۲۵ ن داوود بن محمود یالد اثیغ -8
 ماه)

  ۵۲۹ -۵۲۶ ن ابوالفتح مسعود پسر سلطان محمد یالد رکن -9

  ۵۴۷-۵۲۹ ن ابوالفتح مسعود پسر سلطان محمد یالد اثیغ -10

 ۵۴۷-۵۴۷ پسر سلطان محمود  یشاه ثان ن ابوالفتح ملکیمعزالد -11
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 ۵۵۴-۵۴۷ پسر سلطان محمود ین ابوشجاع محمد ثانیالد اثیغ -12

  ۵۵۶-۵۵۴ بن سلطان محمد مان شاهین ابوشجاع سلیالد اثیغ -13

  ۵۷۱-۵۵۶ یبن طغرل ثان ن ابوالمظفر ارسالن شاهیالد رکن -14

 ۵۹۰-۵۷۱ ن ابوطالب طغرل سوم پسر ارسالن شاه یالد رکن -15

ان روم تا یسلجوق یشود. ول ی. ق منقرض م ھ ۵۸۰ان کرمان در یحکومت سلجوق
 . ق دوام آورد.  ھ ۷۰۰سال 

 ران یان در ایعلل انقراض سلجوق
ان مانند خواجه یحکومت سلجوق یدیبا ترور افراد کلھا  آن :یلیملحدان اسماع -۱

 ان را سست کردند. یحکومت سلجوق یھا هیالملک و فرزندانش پا نظام
را از خطر  یان خالفت عباسیان: بعد از آنکه سلجوقیدوباره عباس یطلب قدرت -۲

خود  یو نظام یاسیروز بروز بر قدرت س یعباس یانقراض نجات دادند. خلفا
 شدند. ھا  آن ده شدن حکومتیخواھان برچ یافزودند و در آخر دوران سلجوق

ات گوناگون مانند شام و روم یترک و اتابکان در وال ی: امرایان سلجوقیفرمانروا -۳
 یھا از موارد مان یا ده و در پارهیم بخشیو فارس و خوارزم قدرت خود را تحک

 ل دادند. یتشک یموروث
بعد از سلطان سنجر به علت اختالفات  ین سلجوقیسالط یضعف قدرت واقع -۴

با ھا  آن یداخل یھا سلطان شدن و جنگ یبراھا  آن د افراد دودمانیشد
 ترک.  یبه امراھا  آن ینظام یگر و وابستگیھمد

ن عصر یخ خود را گذراند در این عصر تاریتر انران در دوران سالجقه بزرگ درخشیا
 یر از عصر اول اسالمیغ یت عمومیو امن یو آبادان یچه اقتصاد یث چه علمیاز ھر ح

ران و به جرأت یخ ایسه کرد نه در تاریتوان با عصر مذکور مقا یرا نم یچ عصریھ
تمام جھان را از  یخ عمومینجانب که تاریجھان ا یخ تمامیدر تار یتوان گفت حت یم

ل یخ تمدن وینبرگ و تاریخ بزرگ جھان کارل گریمانند تار یالملل نیمنابع معتبر ب یرو
ام.  دهیر آندوران را ندیام نظ آلبرمانه و... را مطالعه کرده یخ عمومیدورانت و تار

پرستان و  از طرف بت یکه در آن عصر بوده ھمگ یھا و خشونت یاغتشاشات و ناآرام
ر کتاب ین مورد اخیما در ا یصورت گرفته است و شاھد مدعا یلیسماعملحدان ا

در  یست. ویز ی. ق م ھ ۶باشد که در قرن  یعه مذھب میش ینیل قزویالنقص عبدالجل
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ھا  آن سد: صلح سلطان سنجر با مالحده بهینو یکتاب مذکور م ۱۴۹تا  ۱۴۸صفحات 
حج در  یھا بستن راه بر کاروانبا ھا  آن جرأت داد که مردم را در تنگنا قرار دھند.

 د کردند. یان را شھیتن از حاج چھار صد و ھشتاد و چند ھـ ۵۵۳سال 
ده است آمده یخ گزیخ مانند تاریاز توار یاریان به مسلمانان در بسینه صباحیک

گفتند در آخر  یم یمدن ینا که او را علویر نابیپ ی: در شھر اصفھان مرد١است از جمله
ستاد و دعا یا یداشت. شب ھنگام بر در آن کوچه م یا بست خانه و بن کیتار یا کوچه

بردند.  یاش م الله او را بخانه یبًا الیاش رساند. مردم تقر را به خانه یو یکرد تا کس یم
ن یار با ایبس یکشتند. جماعت یگر را گرفته و با شکنجه میاریاز آن خانه فرد  یجمع

دا یرا پھا  آن گریدادند و د یرا از دست مکانشان یب کشته شدند. مردم نزدیفر
از آن  یرا در اصفھان بوجود آورده بود. از قضا زن ین عمل وحشت بزرگیکردند و ا ینم

م یدر آن خانه کرد. قوم خانه از ب ید تصور رنجوریشن یا خواست، ناله یریخانه چ
زن از  یول شان ظاھر گردد، قصد کردند که آن زن را گرفته و بکشند.یآنکه احوال ا

 ین جست و جویان را به مردم گفت. مردم ھم که در ایدر رفت و جرھا  آن دست
 یاز آن مالحده را گرفتند ول یو زنش و بعض یمدن یبدان خانه نھادند. علو یبودند رو

افتند، پر از یھا  ھا و چاه شوند. در آن خانه سرداب ین موفق به فرار میاز ملحد یبعض
القصه مردم اصفھان آن  ،ده شدهیخ کشیا به چھار میخته شده و یمردم کشته شده و آو

 ش خود را بشناخت ببرد و بگور کرد. ین را کشتند و ھر که خویملحد

  ٢مالحده
 یھا انتیاند خ کرده یرا باز یار مھمیل بسوران ریخ ایاز آنجا که مالحده در تار

از  یا زده است. خالصهران سرین بخصوص مسلمانان ایدر حق مسلمھا  آن شمار از یب
 م. یکن یان مینجا بیرا در اھا  آن احوال

ل بن امام جعفر صادق یمالحده را از آن جھت که خود را به محمدبن اسمع
خود را پنھان نگه  ید واقعیو از آن لحاظ که عقا یلیکردند اسماع یمنسوب م

                                                           
تاریخ ایران سرپرسی مایکس، تاریخ مردمان ایران،  -٢، ٤٤٥تاریخ گزیده، حمدالله مستوفی، ص  -١

 کوب.  زرین
نگشای نامه، جھا تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد چھارم، تاریخ مذاھب اسالمی بغدادی، سیاست -٢

 جوینی. 
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 یرو شخصیو باالخره به خاطر آن که پ یبودند باطن یداشتند و معتقد به امام باطن یم
ن مذھب در واقع یخواندند. ا یم یبن االشعث مشھور به قرمط بودند قرمط بنام حمدان

نور و  – ی(دوگانه پرست ی، ثنویمزدک یھا و آرمان یر اسالمید غیبود از عقا یبیترک
 . یو نو افالطون یظلمت) گنوس

اعراب و  ید خبابیه و ابوسعین مھروب هیزکرو ید ویان جدیقتل حمدان داع بعد از
ک شورش ضد اھل سنت یجاد یا یعراق را در جھت مقاصد تازه خود برا یھا ینبط
را ھم در دعوت خود وارد نمودند.  یی تازه یر اسالمیز کردند و عناصر غیتجھ

 بود.  یمجوس یمون القداح اھوازیمالحده عبدالله بن م یگذار اصل انیبن
 یرانیخود ا یت سریکرد او در جمع یگذار انی. ق بن ھ ۲۶۰سال ن فرقه را در یا یو

بھم مرتبط و متحد ساخت  یلیبنام فرقه اسماع یرا در مکتب یحیھود و مسیعرب و  –
کردند.  یخود دانسته از او اطاعت م یشوایپ یچ شرطیکه شخص او را تعبدًا و بدون ھ

به  ،حیام مسیھا ق یھودیکرد، به  یغ میتبلھا  آن مطابق ذوق یا فهیاو به ھر طا
د و یاز ق یو به عوام رھائ ،تازه یجاد خردی، به فالسفه ایعه ظھور مھدیمسلمانان ش

داشتند از افکار افالطون  یو مذھب یفلسف یروشھا  آن داد. ید میرا نو یاخالق یبندھا
ودند. نم یبعنوان رمز استفاده م ۷کردند و از عدد  یثاغورس استفاده میو حکمت ف

 کردند:  یر را میسؤاالت زھا  آن کنندگان دعوت
ن و یه است؟ چرا زمیآ ۷د؟ چرا سوره فاتحه یچرا خدا عالم را در ھفت روز آفر

 ست؟ یجھنم چ یھا طبقه است؟ فلسفه عذاب ۷آسمان 

 بردند  یلوحان بکار م شکار ساده یر را برایز یها ها روش آن
گاھیبر ابل یرومندین یشرط داع  یل ظاھر بر باطن و شناختن کسیبه تأو یس و آ

گر را به عبادت  عبادتھا  آن باشد. یشود، م یکه گمراه نم یشود از کس یم  که گمراه
جاد یدر درونش شک ا دادند یجا م یکردند بعد از آنکه خود را در دل و یب میترغ

ش فرد یه ککردند. خود را ب یب میشان ترغیکردند. و افراد گناھکار را در گناھکار یم
 آوردند. یالت و شک و درونشان بوجود میتأو یآراستند بعد از نفوذ در و یمورد نظر م

ت یرد به جمعیالت را بپذیت داشتند: اول آنکه اگر مخاطب آن تأوین کار دو نیبا اھا  آن
کردند در او  یم یرفت سعیپذ یالت را نمینکه اگر فرد مذکور آن تأویدادند، دوم ا یراه م

اندرز تو را  مان بن حسن نوشته بود منیاش به سل در نامه یروانیجاد کنند. قیشک ا
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 یاء بدگمان کنیزبور و دعوت انب –ل یانج –تورات  –دھم که مردم را درباره قرآن  یم
 . یع و اعتقاد به معاد و برخاستن مردگان از گورھا را باطل سازیو شرا

دار ید یعنیحج  ،امام یدوست یعنینماز  یمعن عبارت بود از:ھا  آن التیاز تأو یبعض
ست، بلکه یاز خوردن ن یخوددار یروزه بمعنا – ،آوردن اوامر امام یو بجا یداریو پا

الت یآشکار کردن راز امام، جواب تأو یعنیزنا  –امساک از آشکار کردن راز امام است 
رب خود را از در مغ یمون مجوسیبن م نوه عبدالله  داللهیش امام است. ابومحمد عبیپ

ان مصر را یله توانست حکومت فاطمین وسیکرد و بد یاعقاب حضرت فاطمه زھرا معرف
. ق) در  ھ ۲۹۴ه (مقتول سال یه بن مھروی. ق) زکرو ھ ۲۹۷کند. (بسال  یگذار انیبن

و قتل نفوس که  ھا راهھا و قطع  با غارت کاروان یشمال عراق مدت یحدود شام و نواح
ان خود را نسبت به جامعه اھل سنت ینجام شد مخالفت و عصا یبنام دعوت مذھب
ھا موجب آزار  مامه سالین و ی. ق) در بحر ھ ۳۰۱(مقتول  ید خبابینشان داد. ابوسع

بوجود  یدیشد یمجاور فتنه و ناامن یفه شد در تمام نواحیحج و سپاه خل یھا قافله
ش ی. ق) به مکه تاخت. ب ھ ۳۳۲(مرگ  یمان بن حسن قرمطیآورد. پسرش ابوطاھر سل

، حجراالسود را با ان را کشت و چاه زمزم را از کشتگان انباشتیاز سه ھزار تن از حاج
به  یست و دو سال بعد فرزندان ویب .)۳۱۷الحجه  یذدر ن کعبه به غارت برد (یاخز

 وقت حجراالسود را به مکه باز گرداندند.  یفه فاطمیاصرار خل
کنند. بعد از آنکه در سال  ی. ق مالحده کوفه و بصره را غارت م ھ ۳۱۲در سال 

خ به بعد به یزند و از آن تاریگر یخورند به قلعه الموت م ی. ق شکست م ھ ۳۱۸
 یفه فاطمیان مصر بعد از مرگ المستنصر خلیشوند. فاطم یمعروف مز یه نیحشاش
صر ابتدا پسرش شوند. علت آن بود که مستن یبدو دسته منشعب م ۴۸۷-۴۲۷مصر 

گرش یرا به پسر د یعھدیشود و ول یمان میکن بعدھا پشین خود کرده لینزار را جانش
ر برادرش شد اما ید و مغلوب و اسیچگاه به خالفت نرسیدھد. نزار ھ یم یمستعل

ن دعوت به دعوت یھوادارانش در اطراف منتشر شدند و مردم را به خود خواندند که ا
 هیمستعلوطرفداران نزار و ه ینزاره بدو فرقه یلیب اسماعیترتن ید مشھور است بدیجد

گر نقاط جھان اسالم یتسلط بر د یه مصر برایلیم شد. اسماعیتقس یھواداران مستعل
را بدان  یگران ران دعوتیان ایو حکومت سلجوق یعباس یامپراطور یبخصوص نابود

گذار تصوف  انیبن حالجمنصور  -١عبارت از: ھا  آن نیمناطق فرستاده بود که مھمتر
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 حسن صباح -٣شاعر پرآوازه  ناصر خسرو -٢در جھان اسالم  یوجودالوحدت 
 االصل.  ینیمی

بدور خود جمع  یادیشود، ھواداران ز یدر قالب مذھب تصوف موفق م منصور حالج
امام بزرگوار  یشود و با فتوا ی. ق رازش برمال م ھ ۳۰۹کند اما باالخره در سال 

 رسد.  یبھالکت م یالعربن یالد ییمح
و دست به  ؟؟؟نوردد یرا درم یبنام مسافرت، ممالک اسالم ناصر خسرو

 شود.  یزند اما چندان موفق نم یم یھا تیفعال
کند که مالحده ھمان  یثابت م یلیاسماع یھا شهیدر اند یریس حسن صباح

در لباس ھا  آن ار بودند اما بر خالفیھمچون بابک و ماز یدھندگان راه ملحدان ادامه
سد: ینو یه میلیل دورانت درباره اسماعیبودند. و سیت حضرت علیھواداران اھل ب

 یده مزدک است. منابع اسالمین ھمان عقی. و ا١دانند یآنان زنان و اموال را مشترک م
ل ابن حجر یاز قب یگر بزرگان اسالمینامه و د استین الفرق و سیمانند الفرق ب

ام و یدر کتاب ق یسلطان ین محمدعلیاتفاق نظر دارند. ھمچنن امر یبر ا یعسقالن
 کند و در کتابش با آوردن مدارک متعدد  ید مییان زاگرس مطلب باال را تأینھضت علو

اساس  ین گروه در صدد بود تا با بدست آوردن حکومت عباسیکند. ا یاثبات مآن را 
است که موفق  یاح تنھا کسه حسن صبیران نزاریان سفین اسالم را براندازد. در مید

انه خوش کند و با کشتن و غارت یر قابل نفوذ مانند الموت آشیاز قالع غ یشد در بعض
ران بوجود آورد. بدون شک یا یرا در جامعه اسالم یو تجاوز به مسلمانان جو ناامن

ان و خالفت یان و خوارزمشاھین عامل سقوط سلجوقیتر یاز اساس یکیسم او یترور
 بود.  یعباس

مؤسس  یرین بن محمد الصباح الحمیبن محمدبن جعفر بن حس یبن عل حسن
متولد  یآمده حسن در ر یمن به کوفه و از آنجا به قم و ریه پدرش از یفرقه صباح

جان و شام رفت و در یبه اصفھان و از آنجا به آذربا یاز ر ۴۹۶شود. حسن در سال  یم
ران برگشت یبه ا ۴۷۳ر آنجا ماند. در سال م و دیک سال و نیبه مصر کرد  یسفر ۴۷۱

ال یبر قلعه الموت است ۴۸۳پرداخت، در سال  یلیغ مذھب اسماعیانه به تبلیو مخف
ان معروفند. یش به حشاشیبود که به علت مصرف حش یانیفدائ یدارا یافت. وی

                                                           
 تاریخ ادبیات در ایران و تاریخ گزیده.  -١
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و امرا و  ینیو د یلشکر یاز رؤسا یدیکل یھا تین افراد شخصیان توسط ھمیلیاسماع
ات خود یبه ح ینظم یجاد بیب توانست با این ترتیقه بدرن فیکشتند. ا یپادشاھان را م

 یکند و بعد از و یرا تار و مار مھا  آن ن خوارزمشاهیالد ل ادامه دھد. سلطان جال
 یوندند. در دوران مغول افرادیپ یھا م به مغول یر طوسیخواجه نص یاریمالحده بدست

دن سلطان یا گروکنند. ب یجاد میه را ایه و بکتاشیه و حروفیھب نوربخشن فرقه مذایاز ا
ا خاکسار یبه نام مذاھب اھل حق  ین مذاھب با دستور ویع ایبه تش یدر صفویح

بنام مذھب  ین زردشتین دیه قوانیب در عصر صفوین ترتیشود و بد یم یبازساز
م یآشنا خواھھا  آن اعتقاداتا یه یشود. در فصل صفو یران حاکم میخاکسار بر ملت ا

 شد. 
ل یکردند به نوشته عبدالجل یع منصوب میبر خالف مالحده که خود را به تش

بزرگ و منابر و  یان در بالد اسالم و شھرھایعیعه مذھب در کتاب النقص شیش ینیقزو
کردند  یر میمساجد و مدارس داشتند که علنًا با حضور ترک و عرب بر مذھب خود تقر

خود مدارس  یداشتند. آنان برا یده نمیاز اصول و فروع مذھب خود را پوش یزیو چ
از درس فقه و  یشان مشھور بود. مجالس خاصیھا داشتند و کتابخانه یاختصاص

 شد.  یعت بدست آنان اداره میشر

  یدانشمندان عصر سلجوق

 ن یفقھا و مفسر -الف
ن یدر جو ۴۱۹در سال  یعبدالله ابوالمعال .ق): ھ ۴۸۷-۴۱۹( نیامام الحرم -۱

و  ینیا آمد. در محضر پدرش امام محمد جویشابور به دنین یاز روستاھا یکی
ن فقه را آموخت بعد از آنکه در بغداد در علوم یحس ین در محضر قاضیھمچن

س و یشابور برگشت در آنجا به تدریو زمانه متبحر شد به ن یو معارف اسالم
س ینه به تدریسال در مکه و مد مھم سرگرم شد. چھار یھا کتابف یتأل

ه یشابور برگشت و در نظامیالملک به ن پرداخت در دوران وزارت خواجه نظام
 ۲۰در مدت  یس پرداخت. ویساخته بود به تدر یو یشابور که خواجه براین

و  یھمچون امام محمد غزال یشابور دانشمندان بزرگواریه نینظام یسال استاد
نه یت نمود. عبدالملک را به علت آنکه در مکه و مدیترب یو خواف یا الھراسیالک

ن یاند. امام الحرم ن و مجاھد مھاجر لقب دادهیاقامت کرده بود امام الحرم
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الشاھل  –هناية املطلب يف دراية املذهب ف نمود از جمله: یرا تأل یمھم یھا کتاب
 –رشاد ا –تلخیص التقریب  –االمم  غیاث –برھان در اصول فقه  –در اصول دین 

 . و... ميةالنظا ةالعقيد
اش ابوالقاسم  هیم کنی. ق: نامش عبدالکر ھ ۴۶۵ یمتوفا یریامام ابوالقاسم قش -۲

شتر به یمتکلم و مؤلف بود شھرت او ب –ه یفق یاست. و یریو شھرتش قش
م نوشته یبر قرآن کر یرین تفسیباشد. ھمچن یه میریخاطر رساله معروف قش

 است. 
 . ی: مفسر غررالمعالهینویابوالعباس احمدبن محمد دن االئمه یز -۳
ر ی. ق: تفس ھ ۵۱۶ یمتوفا یبن مسعود معروف به فراء بغو نیابومحمد حس -۴

ث و فقه سرآمد علماء عصر یر و حدیمعروف است. در تفس یل ویمعالم التنز
 بود. 

 ی: از آثار مھم و۴۶۸ یمتوفا یشابورین یبن احمد واحد یابوالحسن عل -۵
 باشد.  یم یات قرآنیل در شأن نزول آیاسباب التنز

ه يالتنب -۱: ی. ق: از آثار و ھ ۴۷۶ یمتوفا یرازیش یم بن علیابواسحاق ابراھ -۶

 در جدل املخلص واملعونة -۳در اصول  اللمع والتبرصه -۲در فقه  بيوالتهذ

 و...  طبقات الفقهاء -۴

ه و یالکفا –خ مفصل بغداد یدارد از جمله: تار ی: آثار فراوانیب بغدادیخط -۷
 ث و...یشرف اصحاب الحد –الجامع 

. ق:  ھ ۴۸۲ یمتوفا ین بزدویبن محمدبن الحس یالعسر عل یفخر االسالم اب -۸
 یسر محمدبن محمد بزدویال یصاحب کتاب مشھور اصول الفقه برادرش اب

 معروف ماوراءالنھر بود.  یز از فقھای. ق ن ھ ۴۹۳ یمتوفا
ا ی ۵۲۰سال  یمتوفا ینیمیتح اسعدبن محمدبن ابونصر الامام االجل ابوالف -۹

در  یدر حکمت و خالف و فقه مشھور بود. مدت ی. ق: در ھمدان، و ھ ۵۲۷
 کرد. یس میه بغداد تدرینظام

. ق: از  ھ ۵۰۰گر یا بقول دی ۴۸۳ یمتوفا یشمس االئمه بن احمد السرخس -۱۰
 یمجلد نام کامل و ۱۵است: کتاب اصول و کتاب مبسوط در  یآثار و
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فه بخارا ین امامان حنیتر بزرگ باشد. از یم یز بن احمدبن صالح العلوانیعبدالعز
 . ق بود. ھ ۵در قرن 

خان  یمعروف به قاض ین ابوالمفاخر حسن بن منصور ازوجندیفخرالد -۱۱
قرون  یاز فقھا یادیعده ز یشامل فتاوا یو ی. ق: کتاب فتاو ھ ۵۹۲ یمتوفا

 مشھور است.  ۶و  ۵

 البداية -١. ق از آثار اوست:  ھ ۵۹۳وفات  ینانیبکر مرغ یبن اب یابوالحسن عل -۱۲

 و... كفاية املنتهي -٤احلج  كمناس -٣ ايةكتاب اهلد -٢

كتاب  -١مازه: از آثار اوست:  یبن یاز فقھان یالد ن محمودبن تاجیالد برھان -۱۳

  .احلنفيةيف الطبقات  اجلواهر املضيئةو ةريالذخ -٢ط ياملح
از اعقاب  یبن محمد البغداد یالحسن عل یبن اب : عبدالرحمنیابن جوز -۱۴

ا نقد یس یس ابلیاز آثار اوست: تلب ۵۹۷-۵۰۸ یزندگ سقیحضرت ابوبکر صد
کردند.  یمراجعه م یخود به و یھا یعه در داوریعلم و علماء اھل سنت و ش

 –محدث  –است)  یخ منتظم از آثار ویمؤرخ (تار –مفسر  یابن جوز
 ف کرده است. یتأل ییھا کتابھا  ن رشتهیبود و در ھمه ا–دان  یعیطب

: ابوالقاسم محمودبن عمربن ۵۳۸-۴۶۷ یعالمه جارالله زمخشر -۱۵
امام  ی، ویب و استاد نحو و علوم بالغیاد –محدث  –مفسر  یمحمدالخوارزم

اند از آثار  ه گفتهمجاورت کعبه او را جاراللعصر خود بود به سبب اقامت در 
 -۴مقدمه االدب  -۳انموذج در نحو  -۲ ر قرآنیدر تفس فاشالک -۱اوست: 

 -۷ر االمتثال یکتاب سوا -۶در امثال عرب  یالمستقص -۵اساس البالغه 
 ث و.... یب الحدیالفائق در غر -۸ه العرب یشرح الم

 یمعروف به بوجعفرک مقر یھقیالب یبن محمدالمقر یابوجعفر احمدبن عل -۱۶
دان  لغت –ب یاد –شابور: مفسر یمشھور ن ی. ق) از فقھا ھ ۵۴۴-۴۷۰( یھقیب

 تاج المصادر.  –ع اللغه ینابی –ط در لغات قرآن یاز آثار اوست: المح
 ید بن علیالمکارم عبدالس ی: ناصر بن ابیخوارزم یامام ابوالفتح مطرز -۱۷

 یالفقه ولغة  یران، کتاب المغرب فیان بزرگ ای. ق) از ادبا و لغو ھ ۵۳۸-۶۱۰(
 ار مشھور است. یبس
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عدد  ی. ق) سمعان ھ ۵۳۸-۴۶۲( ین ابوحفص عمربن محمد نسفیالد نجم -۱۸

 طلبة الطلبة ک صد عدد دانسته است. از آثار اوست:یک به یف او را نزدیتصان

 .علامء سمرقند ات والنقد يفيواخلالف
. ق مشھور به عبدالقاھر  ھ ۴۷۱ا ی ۴۷۴ یمتوفا ابوبکربن عبدالرحمان -۱۹

 یابوعل ضاحیدر شرح ا یالمغن –ه در نحو ی: از آثار اوست: جرجانیجرجان

شرح الجمل،  – در صرف ةالعمدکتاب  – بنام املقتصد يخمترص املغن – یفارس

اسرار البالغه  – یاست از جمله شرح خود جرجان ییھا شرح ین کتاب دارایا
گفته است:  یاست که امام فخر راز یر ویدو کتاب اخ ل االعجاز، بخاطریدال –

ھا و  ان را استخراج و برھانیو ب یقواعد علم معان یامام عبدالقاھر جرجان
 ق آن کوشش فراوان نمود. یمرتب کرد و در کشف حقاآن را  یھا حجت

لسوفان ین متکلمان و فیتر بزرگ : ابوحامد محمدبن محمد ازیامام محمد غزال -۲۰
ه بغداد از ی. ق: استاد نظام ھ ۵۰۵تا  ۴۵۵. ق است.  قرن پنجم ھھان یو فق
 . ق  ھ ۴۸۸تا  ۴۸۴

 چھارصـد بسـال یاالسالم غزالـ ةحج
 

 در وجــود یتــیام گیــبــا چھــل و پــنج آمــد از ا 
 

 چون بسال پانصد و پنج رحلت کرد
 

 شش روز بود سال کم گمان شصتیعمرش ب  سال 
 

اء یاح -۱از آن جمله است:  ،ف کرده استیصدھا کتاب و رساله تأل یامام غزال

 -٤ كح امللوينصا -۳سعادت  یایمین بنام کیالد از علوم یا خالصه -۲ن یالد علوم

 -٨ در فقهط يز و وسيط و وجيبس -٧الولد  اهيأ -٦الضالل  املنقد يف -٥هتافت الفالسفه 

 .یاسامء احلسن
بود.  یدر جامعه اسالم یان ضد قشرسازین منادیتر بزرگ از یکی یامام محمد غزال

ن یبر د ییھا را زدودن پرده ف آنیاز تأل ین ھدف اساسیالد اء علومیدر مقدمه اح یو
اند  ن وانمود کردهید به مردم چنیگو یشود. م یعوام م یداند که مانع فھم آن برا یم

ن بر یو ا یمفت یا واعظ و عده یا بشوند و عده یقاض یا انت آمده است تا عدهیکه د
 ین مخالف سرسخت فلسفیھمچن یخالف روش سلف صالح است. امام محمد غزال

تواند  یچگاه نمیمعتقد بود که فلسفه آن ھم به روش ارسطو ھ ین است. ویکردن د
ن کار موجب یعه را شرح دھد. بعالوه ایمانند مسائل ماوراء الطب ینیاز مسائل د یبعض
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ت مردم با فلسفه و یاکثر ییعلت آشناد. به یبوجود آ ینید یبردگ یخواھد شد که نوع
فالسفه بروند  یو پابوس یبوس ن به دستیفھم د یشدند برا یناچار مھا  آن جهیدر نت

نبود که  ین تنھا امام محمد غزالین رسم برقرار است. ایھمچنان که در مذھب تصوف ا
نھضت ضد فه یھا قبل از او در دوران مأمون خل ن بود بلکه قرنید یساز یمخالف فلسف

که به اخوان الصفا  یاز دانشمندان اسالم یا فلسفه ارسطو به راه افتاده بود توسط عده
رند رساالت خود را بدون یب قرار نگینکه تحت تعقیا ین دانشمندان برایمشھورند. ا

د داشتند. آدم کامل یجلد دو رساالت تأک ۳۵۲در صفحه ھا  آن نوشتند. ینام و نشان م
باشد. فلسفه ارسطو در  یو مذھب حنف یرانینسبت ا ،ین عربیاست که در د یکس
ورد تجربه به دور و  یعلم است چرا که با پرداختن به مسائل نظر یلیقت تعطیحق

در اروپا به نقل از  یدر کتاب تحوالت اجتماع یراوند یانجامد. مرتض یتسلسل م
 ۱۱۹۶-۱۲۸۰( ریه آلبرت کبیسا به توصی: کل١سدینو یم یشناسان بزرگ غرب جامعه

کنند. سن توماس  یه کرد که با ارسطو آشتیخود توص ی) به محافل روحانیالدیم
پانصد ساله  یان باعث رکود علمین جرین کار را انجام داد. ای) ایالدیم ۱۲۷۴-۱۲۲۴(

 سوق داد.  ییگرا را آنان را به ذھنیدر اروپا شد ز
 ن فلسفه ارسطو عبارت بودند از یگر مخالفید

 ید محمدبن احمدبن محمدبن احمدبن رشد قرطبیابوالول ی: قاضرشدابن  -
در کتاب تھافت التھافت به  یا ویدر اسپان یلسوف بزرگ اسالمی. ق) ف ھ ۵۲۰-۵۹۵(

 فلسفه ارسطو تاخته است. 
ر یالمص یھا کتابدر  ۵۴۷ ی: متوفایملکا البغداد بن یالله بن عل ابوالبرکات ھبة -

 ر کتاب النفس ارسطو. یا تفسیو کتاب النفس 
سنده بزرگ در کتاب المصارعه در ی: دانشمند مشھور و نویم شھرستانیعبدالکر -

 ات. یالھ
 ات. یات و الھیعیطب –جبر  –ھندسه  –: استاد حساب یالن بلخیابن غ -
 . ق.  آور قرن ششم ھ  ه نامیدان و فق یعی: متکلم و طبیامام فخر راز -
 : یر عرفان اسالمگذا انیبن :یغزنو ییسنا -

 یخو م زشـتیحکـ یا یاز کاھـل نمـاز یتاک
 

ــان اعتقــاد اھــل   ــان داشــتنیھمچــو دو ن  ون
 

                                                           
 . ٣٣٤تاریخ تحوالت در اروپا، مرتضی راوندی، ص  -١



 نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسالم    ٨٢

 

 کـردن رھـا یدریـو حـذق ح یصدق بـوبکر
 

 پس دل اندر زھـره فرعـون و ھامـان داشـتن 
 

ــامل ــر ک ــدن زبھ ــفه خوان ــود فلس ــل نب  یعق
 

 خوان داشتن یخواه و بن یبن عقل چه بود جان 
 

 و بجــان حکمــت دوخــتن ین و ملــت نــیــد
 

 دل عشـق طوفـان داشـتن در و ین یکشت و نوح 
 

ــلمان ــلمانان مس ــلمانان مس ــلمان یمس   یمس
 

ــاز ا  ــین آی ــید ین بی ــان پش ــ یمانین  یمانیپش
 

 زدیـکازو کفر و ھـوا خ ین جانید از چنیریبم
 

 ید مســلمانیــھــا فرونا را درجــان جانیــاز 
 

 نیـم دید انـدرحریخور یشراب حکمت شرع
 

 یونـانیان یگو عشرت ھوس نیا محرومند ازکه  
 

 مان شویذوق ا یبسو یبرون کن طوق عقالن
 

 یمـانیش ذوق ایپـ یونـانیچه باشد حکمـت  
 

 یکه شرح حالش در دوران غزنو ی: دانشمند بزرگوار اسالمیرونیحان بیابور -
 آمده است. 

 م طوس یحک یفردوس -
 داند:  یعلم م یلیبه حق فلسفه را تعط :یخاقان -

ـــل منھ ـــرده ام ـــر پ ـــم ب ـــچش  دی
 

ـــــرده ازل منھ  ـــــر ک ـــــرم ب ـــــج  دی
 

ـــــان و عالمـــــان اجـــــل یا  امام
 

ــــر اجــــل منھ  ــــل از ب ــــاء جھ ــــھ  دی
 

ـــم تعط ـــعل ـــنوی ـــد از غیل مش  ری
 

ـــــســـــّر توح  ـــــد را خـــــالل منھی  دی
 

 دیـــــزیامیفلســـــفه در ســـــخن م
 

 د و..یـــنـــام آن جـــدل منھ یو آنگھـــ 
 

اند که تنھا به ذکر  بر فلسفه پوچ ارسطو تاخته یگر از دانشمندان اسالمید یاریو بس
 بسنده شد. ھا  آن نیچند تن از مشھورتر

شرفت مذھب اھل سنت نقش یدر پ یان از آنجا که امام محمد غزالین میدر ا
 داشت مورد ھجوم قرار گرفته است.  یاساس

بن محمد  خ االسالم عبداللهی. ق: ش ھ ۴۸۱-۳۹۶ یخواجه عبدالله انصار -۲۱
مشھور است. در فقه  یاصحاب سیوب انصاریاز اعقاب ابوا یالھرو یاالنصار

 رو امام احمد حنبل بود از آثار اوست: یپ
 -۳به لھجه ھرات  یه سلمیامالء طبقات صوف یترجمه فارس -۲ر خواجه یتفس -۱

نامه  محبت -۸قلندرنامه  -۷ن یکنزالسالک -۶ن یزادالعارف -۵ح ینصا -۴نامه  مناجات
 نامه.  یالھ -۱۲رساله واردات  -۱۱رساله دل و جان  -۱۰ت حصار ھف -۹
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عمربن محمدبن احمد  ابوحفصن یالد . ق: نجم ھ ۵۳۷-۴۶۱ نیالثقل یمفت -۲۲
ر بحث و جدل یتفس –ث یحد –ن متبحر در فقه یالثقل یمشھور به مفت ینسف

نوشته است. در مجموعه آثارش باغ بر  ییھا کتابن علوم یدر ھر کدام از ا
کتاب اعتقاد اھل سنت  یبفارس ین کتاب ویباشد. از مشھورتر یکصد کتاب می

 باشد.  یو جماعت م
. ق: بدستور امام  ھ ۵۱۷ یمتوفا یبرادر امام محمد غزال یامام احمد غزال -۲۳

 به عھده داشت.  ۴۹۸تا  ۴۸۸از  یه بغداد را بعد از ویاست نظامیر یمحمد غزال
 ۵۵۹ یالقضات شھر بلخ متوفا یقاض ین عمربن محمودالبلخیدالدیحم یقاض -۲۴

اكفي  ىلة إالعفا وسيلة -٢ یدیمقامات حم -۱از آثارش عبارتند از  ی. ق بعض ھ

 -۵ منية الراجي يف جوهر التاجي -٤ ريحرضه املج اينري املستجنيحن -٣الكفاة 
 سفرنامه مرو از اشعار اوست: 

 یث مصطفیحد ای ست قرآنیکه آن ن یھرسخن
 

 ن شد اکنون ترھـاتیدالدیاز مقامات حم 
 

ــ ــک اعم ــات حر یاش ــدان مقام ــد یری  عیو ب
 

ــ  ــش آن دریپ ــال از آب ح یای ــماالم  اتی
 

 ، تــویان را رویعنصــرمحمود یشــادباش ا
 

 بتـان سـومنات رو که محمـود عصـر مـا 
 

ــل ــو گرفص ــات ت ــدد یاز مقام ــر ع ــوانم ب  بخ
 

 د نجـاتیـجـذر اصـم با یاز منطق یحال 
 

 عجـب یخط تأمل کرد ازو، گفـت ا یکل عقل
 

 القضـاة اقيضـر سخن داند مگـر یعلم اکس 
 

 د رایــو قــدرت عــالم توح یرا یرمــان اید
 

ــاب  ــ یآفت ــمان یب ــات یزوال و آس ــا ثب  ب
 

نکه یکنم با توجه به ا یاکتفا م ینین عده از دانشمندان در علوم دینجا به ایدر ا
 بھره نبوده است.  یب یعیو طب یاضیگر علوم زمانه ھمچون ریاز د ینیچ عالم دیھ

  یشاعران بلندآوازه دوران سلجوق
آور و جامع علوم زمان خود  فاضل و دانشمند و زبان ین دوران غالبًا مردانیشاعران ا

 ن مدعاست. یبر ا یشاھدھا  آن یھا وانیبودند د
 –ب ی: طبیسمرقند یعروض ینظام ی: احمدبن عمربن علیعروض ینظام -۱

چھار  ین اثر وی. ق مھمتر ھ ۶ران در قرن یاز شاعران بزرگ اب یاد –منجم 
ن: یط چھار طبقه سالطیان شرایباشد، که در ب یا مجمع النوادر میمقاله 

 بان نوشته شده است. یطب –منجمان  –شاعران  –ران یدب
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در لباب االلباب  ی: عوفین اسعد الجرجانیا فخرالدی ین گرگانیفخرالد -۲
س یف کتاب ویت ذکاو ذوق در تألیجمال و ھنر و غا سد: کمال فضل وینو یم

ھمراه سلطان  یھا از جنگ ین ظاھر و مکشوف است. در بعضیورام
 بوده است.  یک سلجوقیب طغرل

ک در سال یب ل طغر یوقت :دیگو یدر راحت الصدور م ی: راوندانیبابا طاھر عر -۳
به بابا طاھر و بابا جعفر و باب  ی. ق به ھمدان رفت، بر سر کوه کوچک ھ ۴۴۷

شان را یش آن سه نفر رفته دستھایپ یرش ابونصر الکندریحمشا برخورد با وز
 کرد؟ ی، با خلق خدا چه خواھترک یا :دیگو یبوسد. بابا طاھر به او م یم

 د:یفرما ی. بابا طاھر گفت: خداوند مییآنچه تو فرما :سلطان گفت

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ َّ�  ِ ُمُر ب
ۡ
 .]۹۰النحل: [ ﴾ۡ�ِۡحَ�ٰنِ ٱوَ  ۡلَعۡدلِ ٱيَأ

رون آورد و در یبآن را  داشت ین کنم. بابا انگشتریچن :ست و گفتیسلطان بگر
 ن در دست تو کردم بر عدل باش. یمملکت عالم چن :انگشت سلطان کرد و گفت

ـــه ـــر کدوم ـــر و دلب ـــر دل دلب  اگ
 

ـــر  ـــه وگ ـــه نوم ـــرا چ ـــو دل ـــر دل  دلب
 

 نمیـــنـــه ویدل و دلبـــر بھـــم آم
 

ــــه  ــــر کدوم ــــه و دلب ــــدونم دل ک  ن
 

 . ق.  ھ ۵۱۵ ی: مسعود سعد سلمان متوفامسعود سعد -۴
 یبن عمرمختار ن ابوعمر عثمانیالد م سراجیابوالمفاخر خواجه حک :یمختار -۵

 یوان مختارید -۱آثارش  ۵۹۴ا ی ۵۴۴ یمتوفا یغزنو ییھم عصر سنا یغزنو
 ارنامه. یشھر -۲

 یپسر برھان یشابورین یعبدالملک معز رالشعرا ابوعبدالله محمدبنیام :یمعز -۶
 ان بودند. یسلجوق یشاعر پدر و پسر از شاعران دربار

 الشعرا.  به تاج یسمرقند یدیدالشعرا استاد ابومحمدبن محمد رشی: سیدیرش -۷
: یعارف و استاد مسلم شعر فارس ییم مجدودبن آدم سنایحک :یغزنو ییسنا -۸

و الفاظ دشوار و اشاره  یراد معانیاد به یش از قصایخود ب یھا یدر مثنو ییسنا
ث ین حیتوجه کرده و از ا ینیو د یو عرفان یو فلسف یبه مسائل مختلف علم

قه محتاج شروح یق و حدیق التحقیرالعباد و طریدر س یات ویاز اب یاریبس

 -۲ نامه يا اهليحديقة احلقيقة يا رشيعة الطريقة  -۱مفصل است. از آثار او است: 
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 -۵ا مطالب نامه یکارنامه بلخ  -۴ق یق التحقیطر -۳معاد  یرالعباد الیس
 تجربه العلم.  -۷نامه  عقل -۶عشقنامه 

 نامند.  یم یھم سته غزنویرا بر رو ۷تا شماره  ۲از شماره 
 یشه که بھـر دام مشـتیپ مرد سخن یتو ا

 دون
 

 یرویــبــه ن ین حــق بمانــد ســتیــاز د 
ــــــــــــــــــــــــــــــخندان  س

 

 یسـو یاز سنت که رفت یدید یچه سست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــب  نانیدی

 

گـرد  یر آمد زقرآن کـه گشـتیچه تقص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــان  یالم

 

 ) ی= چاپلوس ی(المان
ل ین سعدالملک محمدبن محمدعبدالجلیدالدیر امام رشی: امد وطواطیرش -۹

. ق آثارش:  ھ ۵۷۳ یمتوفا باز نسل حضرت عبدالله بن عمرخطاب یعمر

فصل  -٤ منشآت فاريس -٣ق الشعر يدقا ق السحر يفيحدا -٢وان شعر ید -۱

بكر  ق من كالم ايبيالصد یق اليحتفه الصد -٥اخلطاب من كالم عمربن خطاب 

يل -٧انس اللهفان من كالم عثامن بن عفان  -٦ق يالصد بن  من كالم عيل نثر الالّ

 و....  یدر عروض فارس یا منظومه -۹ یمجموعه رسائل عرب -۸ طالب ايب
م) یل (ابراھین بدیفضل الد. ق حسان العجم ا ھ ۵۸۲: وفات یشروان یخاقان -۱۰

را خاقان منوچھر از شاھان شروانشاھان  یلقب خاقان یشروان یخاقان یبن عل
دانشمندش  یت عمویتحت ترب یسالگ ۲۵تا  یداده است. خاقان یبه و

 یو یلسوف قرار داشت. استاد علوم ادبیب و فین عمربن عثمان طبیالد یکاف
و  یبوده است که از سرشناسان علوم ادب ین عثمانیدالدیش وحیز پسر عموین

 ز مدفون است. یسرخاب تبر ءالشعرا ةتبرصزمان خود بود. در  یحکم
 ین مسعود خجندیالد ن بن خواجه جاللیالد اءی: خواجه ضیاء خجندیض -۱۱

 . ی. ق از شاگردان امام فخر راز ھ ۶شاعر بلندآوازه قرن 
بن اسحاق در دربار سلطان  ین محمدبن علی. ق اوحدالد ھ ۵۸۳وفات  :یانور -۱۲

 در اکثر علوم وارد بود:  یسنجر، انور
 یکبـارگیگرچه در بستم در مـدح و غـزل 

 

 قاصــرم یظــن مبــر کــز نظــم الفــاظ و معــان 
 

 یبلکه بر ھر علم کز اقـران مـن دانـد کسـ
 

ــزو  ــواه ج ــگ یخ ــادرمی ــل ق ــواه ک  ر آن را خ
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 یأت شناسـم انـدکیـو ھ یقیمنطق و موس
 

 وافـــرم یبیم بـــا نصـــید بگـــویـــبا یراســـت 
 

 حیقش کنـد عقـل صـریآنچـه تصـد یزالھ
 

 بر شرح و بسطش مـاھرم یقش کنیتو تصد گر 
 

 ستیر نیتشو یرمزچند ھرچند ب یعیدر طب
 

 کشــف دانــم کــرد اگــر حاســد نباشــد نــاظرم 
 

ــه از اعمــال و احکــام نجــومیســتم بین  گان
 

 ، رنجـه شـو مـن حاضـرمیباور نـدار یورھم 
 

از حوصله ھا  آن دھم چرا که ذکر نام و احوال یشعر را خاتمه م نجا شرح حالیدر ا
 در دست است. ھا  آن از یارین کتاب خارج است، آثار بسیا

  یمشهور دوره سلجوق –لسوفان یف –پزشکان  –منجمان  –ها  دانیاضیر

 . ق) مدفون در اصفھان.  ھ ۵۱۷ا ی ۵۰۹-۴۲۷ام: (یعمر خ -۱
 –لسوف یدان فیاضیر یشابوریام نیم الخیعمربن ابراھ م ابوالفتحیحجة الحق حک

شاه  . ق بنا به دعوت سلطان ملک دان بزرگ قرن پنجم ھ یقیشاعر و موس –پزشک 
ن معروف یبه ھمراه منجم یم نجومیاصالح کردن تقو یبرا ۴۶۷در سال  یسلجوق

و  ھا و کارھا شهیمھم در اصفھان ساخت. علم جبر با اند یا روزگارش، رصدخانه
 ین کسیام اولید. خیخود رس ییاز مراحل کمال و شکوفا یکیام به یخ یھا  نوشته

لسوف و دانشمند یام فیرا حل کرده است. عمربن خ ۳است که انواع معادالت درجه 
به او دروغ محض است و  یپرست در شھوت یاتیبود که نسبت دادن رباع یمسلمان

ت جود یا سه شخصیر آن زمان دو ر معلوم شده است دیان اخیھمچنان که در سال
 اند.  ام مطرح بودهیو خ یامیداشته است که باسم خ

 -۳مسائل حساب  -۲ يقيرشح املشكل من الكتاب املوس -۱: امیاز آثار خ یبرخ

ن کتاب بر یدر ا یدس ویکتاب اقل شكل من مصادراتأ رشح ما -۴اثبات مسائل جبر 
، آنچه که یج السنجریز -۶ران الحکمه یم -۵رد. یگ یراد مھم میدس ایھندسه اقل

 یاضیوتن نسبت داده شده است و با کمک آن محاسبه ریبه ن یا بنام بسط دو جمله
ت یز حائز اھمیات نیاضیکنند و در ر یک را حل میک و مکانیزیاز مسائل ف یاریبس

ن یام بدست آمده است. پروفسور روزبرگ استاد ھندسه در ایاست. در واقع توسط خ
ام به کار یام و مثلث خیخ یا وتن و پاسکال، بسط دو جملهین ید بجایبا :دیگو یم باره

 رود. 
 ام: یخ
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 ذ

ـــ ـــه دان ـــرار ازل را ن ـــن یاس ـــه م  و ن
 

 و نـه مـن ین حرف معما نه تـو خـوانیو 
 

 مـن و تـو یھست از پـس پـرده گفتگـو
 

 و نـه مـن یچو پرده درافتد نـه تـو مـان 
 

 :یمروز یبن محمد لوکر ابوالعباس فضل -۲
ضمان ی –ان الحق یل بیاز قب ینا آثاریس ار شاگرد ابنیاز شاگردان دانشمند بھمن

 . ق است.  ھ ۶لسوفان مشھور قرن یاز ف یودارد.  یبا شرح فارس ییا قصده –الصدق 

 :یمروز یالزمان محمدبن ابوطاھر طبس قطب -۳
است که  یقندورج دیالزمان ابوالفتح بن ابوسع . ق از شاگردان قطب ھ ۵۳۹ یمتوفا

 داشته است.  یفیوان تصانیه و علم حیدر آثار علو

 :یمجداالفاضل عبدالرزاق ترک -۴
حساب  انا را از حفظ داشت، در بخاریبود که اکثر کتب ابن س یدان مشھور ھندسه

 کرد.  یس میتدر

 :یالقیوسف االیالزمان محمدبن  شرف -۵
حکمت توانا بود. در  یو علم یجانورشناس در مسائل نظر –ب یطب –لسوف یف
 د شد. یدر جنگ قطوان شھ ۵۳۶

کتاب  -۴نامه  سلطان -۳نامه  دوست -۲کتاب اللواحق  -۱از آثار او است: 
 وان. یالح

 :یالن بلخین عمربن غیدالدیفر -۶
ان آن ین سرسخت فلسفه ارسطو و حامیدر فلسفه است. از مخالف یو یشھرت اصل

 بود. از آثار او است: 

التوطئه  -٣نا يس هات ابوعيليات كتاب التنبهيمو یه عليالتنب -٢دوث العامل ح -١

 نا و...یبر منطق ابن س یراداتیدر ذکر ا للتخطئه

 :یبن ملکا البغداد یالله بن عل اوحدالزمان ابوالبرکات ھبه -۷
 . ق.  ھ ۶لسوف و پزشک مشھور قرن یف ۵۴۷ یمتوفا

 :یمحمد الغانمد محمدبن یا ابوسعیم ابوسعد یحک -۸
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 باشد.  یات میعیفراضه الطب یلسوف اثر مھم ویدان و ف یعیطب

 :ین عمربن سھالن الساویالد نیز یقاض -۹
بوده است. از آثار  یلقایالزمان محمد اال معاصر سلطان سنجر از شاگردان شرف

 اوست: 

در حساب و چند  یکتاب -۳ ةكتاب التبرص -۲در منطق  يةر الصغرييالبصاکتاب  -۱
 دم. یمواج در علوم د یاو را چون بحر :دیگو یھقیگر. بیکتاب د

 :یرستانھم شین محمدبن عبدالکریالد تاج -۱۰
 -۱ :آثارش .. ق ھ ۶لسوف و مفسر قرن یدان و مؤرخ و فی. ق جغراف ھ ۵۴۸ یمتوفا

بر قرآن  یریتفس -۲باشد  یانات و ملل و اھل اھواء و نحل میالملل و النحل درباره د
 . یینا و فلسفه ارسطویالمصارعات در فلسفه و در رد ابن س -۳د یمج

 :یالمروز یبشر الخرق ین ابوبکر محمدبن احمدبن ابیالد بھاء -۱۱
دان که در ھر سه یاضیدان و ریدان و جغراف خیتار ،منسوب به خرق از قراء مرو

 یمنته -۱رود. از آثار اوست:  یھمراه اتسز به خوارزم م ۵۳۶دارد. در  ییھا کتابنه یزم

يف  ةالتبرص -۲را بچاپ رسانده است)  از آن ینو قسمتی(نال كم االفاليتقس يف كاالدرا

 را ترجمه کرده است.  دمن آنیو علم اهليئة

 :ین طوسیالد شرف -۱۲
. ق  ھ ۶دان و منجم مشھور قرن یاضی. ق ر ھ ۶۰۹ یمظفربن محمدبن المظفر متوفا

 را در کتاب المسطع آورده است.  در اسطرالب انجام داده و شرح آن یاصالحات یو

 :یبن محمد لوکر ابوالعباس فضل -۱۳
 . ق.  ھ ۶دان قرن یاضیلسوف و ریف

 :یب واسطیمون نجیم -۱۴
 . ق.  ھ ۶دان و منجم قرن یاضیر

 :یابوحاتم اسفراز -۱۵
 . ق.  ھ ۶دان و منجم قرن یاضیر
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 ذ

 :یالغزنو یمحمدبن مسعود المسعودن ابوالمحامد یرالدیظھ -۱۶
 . ق از آثار او است:  ھ ۶ب قرن یمنجم و اد –دان یاضیر

ئت ینافع الثمره در ھ -۳ التعليم كفاية -۲ن یدرباره افالک و زمجھان دانش  -۱
 اء الحق. یاح -۵عناصر و کائنات جّو  -۴

 :یھقید بیبن ز یابوالحسن عل -۱۷
سرآمد  ینیه و علوم دیعلوم پا –ات یاضیر –در طب  یقّطان مروز یمشھور به عل

داشت و در آنجا  یشتر به علم طب مشغول بود. در مرو دکانیزمان خود بود. او ب
ھان یاو ک یاضین اثر ریدارد. مھمتر یفاتیکرد. در عروض و انساب و طب تأل یطبابت م

 ئت. یشناخت است در علم ھ

 :یالقیالزمان محمد ا شرف -۱۸

در طب بارھا شرح شده  یو هيالقيالفضول اال. ق کتاب  ھ ۶لسوف و پزشک قرن یف
 است. 

 الصادق: یابن اب -۱۹
 یملقب به بقراط ثان یشابوریالصادق الن یبن اب یابوالقاسم عبدالرحمان بن عل

 مشھور بوده است. از آثار اوست شرح کتاب فضول بقراط.  یل جرجانید اسمعیاستاد س

 یالجرجان ینیل بن الحسن بن محمدبن احمدالحسین اسمعیالد نید امام زیس -۲۰
 :یل جرجانیمشھور به اسمع

علم طب و سائر علوم را با  یھقی. ق است که بقول ب ھ ۶ن پزشک قرن یبزرگتر
 ۴۳۴بود. و متولد  یلسوف و محدث ماھریپزشک ف یاء کرد. ویف خود احیتصان

 . ق بود.  ھ ۵۳۱ یمتوفا
الصادق  یو علم طب را از ابن اب یریا از امام ابوالقاسم قشث ریعلم حد یجرجان

ھمه مباحث علم طب را  -۱عمده دارد:  یژگیدو و یجرجان یفراگرفت. در علم پزشک
ع مباحث مربوط به علم یجم -۲د مورد مطالعه قرار داد. یقات و مطالعات جدیبا تحق
 یاز اصطالحات فارس یاریق قرار داد و بسیش مورد بحث و تحقیھا کتابرا در  یپزشک

ن برود در کتب خود یج از بین علم که تا آن عھد وجود داشت و ممکن بود بتدریرا در ا
عبارتند  یاز آثار و یکرده است. برخ یبه زبان فارس یانین راه خدمات شایاز ا یآورد و
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 -٦ردالفالسفه  كتاب -۵ادگار ی -۴اغراض  -۳ یطب ملوک -۲ یعالئ یخفّ  -۱از: 

 كتاب يف -٩تذكرة االرشاقية يف الصناعة الطبيعية  -٨نامه  تيوص -٧له يوم ولي ريتدب

 -۱۴ الكاظمية -١٣ زبدة الطب -١٢ كتاب املنية -١١ل يالتحل كتاب يف -١٠اس يالق
ن خوارزمشاه ین محمدبن انوشتکیالد . ق بنام قطب ھ ۵۰۴بسال  یره خوارزمشاھیذخ
شود و ھمه ابواب طب و  یم میفصل تقس مجلد ھر کتاب خود به چند باب و ۱۲در 
ره در یا مرکب را شامل است. کتاب ذخی یبیترک یمفرد و داروھا یح و داروھایتشر
ق یھا بلکه ھزارھا تجربه و تحق است که حاصل صد یرانیا یعارف پزشکالم رهیقت دایحق

ن یت سالطیھمواره تحت حما یل جرجانیاست. اسمع یان در امر پزشکیرانیا
 بود.  یشاھخوارزم

 :یوردیاب ین محمد انوریاوحدالد -۲۱
شاعر و  یه بغداد، ویدر نظام ی. ق از شاگردان امام محمد غزال ھ ۵۸۳ یمتوفا

 بود.  یدان معروفیاضیر

 ر:ید ابوالخیابوسع -۲۲
 ییاست که شھرت بسزا یقمر یدر قرن پنجم ھجر یرانیان این صوفیتر بزرگ از

اکاران یدًا بر رید شدیاست. ابوسع یقمر یھجر ۴۴۰ یو متوفا ۳۷۵متولد  یدارد. و
ان خلق یاست که در م یدرستکار کس یمعتقد بود که صوف یتاخت. و یمتصوفه م

کرده  یباشد. نه آنکه ھمچون رھبانان از مردم دورھا  آن ھمراه یباشد و در غم و شاد
 کند.  یو از ازدواج خوددار

 :یالنیامام عبدالقادر گ -۲۳
ل یفارغ التحص سطالبیبن اب یبن عل . ق) از نسل حضرت حسن ھ ۴۷۰-۵۶۱(

تصوف و  یھا راھه رفتنیانحراف و ب یالنیبغداد: در عصر امام گ ۀیدانشگاه نظام
که در آن  یتینھا» تیقت و نھایحق«دن به یل رسیاز قب یپوچ یقت و ادعاھایطر

گانه و یبافته بود. و تفکر یشود گسترش  یده میبرچ ینیف دیفرائض و تکال
ه و خانقاه را بدنبال خود یوارد دستگاه تصوف شده و تک» وحدت وجود«کننده  انحراف

د باطله و ین عقایا مخالف نیتر از جمله سرسخت یالنیکشانده بود. امام گ یبه گمراھ
عت بود یقت در مقابل شریم طریق و تسلین تالشگران در جھت تطبیانحراف، و کوشاتر
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 ذ

 ۀاساس ھم یشئون زندگ ۀدر ھمآن را  دنیت بخشیسنت و حکمو اطاعت از قرآن و 
ط یشرا یدر بعض یف شرعیکه معتقد بودند، تکال یدانست. در مخالفت با کسان یامور م

فرمود: ترک عبادت و  ی) مین بن عربیالد یر محیشود (نظ یقت ساقط میاز اھل طر
ت و گناه، در یمعص شده و حرام یو کفر است و ارتکاب امور نھ یزندق ینیواجبات د

 .١گردد یاز حرام ساقط نم یو دور ینیف دیانجام تکال یطیچ شرایو در ھ یچ زمانیھ
شوند و  یمسلمان م یالنیبدست مبارک امام گ یحیو مس یھودیش از پنج ھزار یب

م اسالم منحرف شده و توسط امام یمستق ۀاز جاد یکه در اثر گمراھ یتعداد کسان
 کصد ھزار نفر بودند. یق خدا بازگشتند. بالغ بر یبه طر یالنیگ

 است:  ینالیاز آثار معروف امام گ
 . یالفتح الربان -۲ب یفتوح الغ -۱

دھنده راه امام  ه وجود دارد و خود را ادامهیقادر ۀآنچه که امروز به نام فرق
ن فرقه یا روانیالقدر فاصله دارد. پ لیھا با راه آن امام جل دانند فرسنگ یعبدالقادر م

 داند. یکفر مآن را  ،یکه امام در فتح الربان یمعتقد به وحدت وجود ھستند امر

                                                           
آشنایی با شخصیت و افکار امام عبدالقادر گیالنی، نوشته ابوالحسن ندوی، ترجمه عبدالعزیز  -١

 سلیمی. 





 
 

 :فصل ششم
 ١خوارزمشاهیان

 . ق) ھ ۴۹۰-۶۲۸(

چھار اند معموًال  ان پرداختهیکه به ذکر حکومت خوارزمشاھ یخیان منابع تاریدر م
اثر  ینکبرنین میالد ل رت سلطان جالیس -۱دانند که عبارتند از  یمنبع را دست اول م

عطا  یخ جھانگشایتار -۳ر یخ کامل ابن اثیتار -۲ن یالد جالل یمنش یمحمد نسو
  .یفینامه ھرات س فتح -۴ ینیملک جو
از نقض دانست وجود ندارد. کتاب  یخالآن را  که بتوان ین منابع، منبعیان ایدر م

نوشته شده بود. آنچه که ما اکنون در دسترس  یاصل آن به زبان فارس یمحمد نسو
بخصوص در  یترجمه شده و تناقضات یآن است که دوباره به فارس یم ترجمه عربیدار

ن یه سلطان در آخرکنیخورد از جمله ا ین در آن به چشم میالد ل مورد سلطان جال
نکه سلطان در آن اوان خود یافتاده بود. با توجه به ا یخوار ش به شرابیزندگ یروزھا

ھا برود  کند و با آن به سروقت مغول یآور جمع یزد که لشکر یم یواریرا به ھر در و د
وارد  یز وقتیاند بعالوه در تبر زده یاست که به آن سلطان غاز ین تھمتید گفت که ایبا

ھا مال افراد سست اراده است و از  ن جور مکانیا :دیگو یشود. م یقصر ازبک پھلوان م
 یو مبارزات یه جنگیبا آن ھمه روح یکند. سلطان یم یماندن در آن کاخ خوددار

وجود ندارد. ھمچنان که در شرح  یمورد و یبرا یگذران ر امکان خوشیناپذ یخستگ
 ین داستان جعلیانتشان آشکار نشود اینکه خیا یکاران برا انتید خیم دیش خواھحال

 اند.  را درباره او ساخته
 یراداتیات سلطان ایسنده توانا در آخر حین نویا :د گفتیر بایخ ابن اثیدر مورد تار

 ان و.... یست مانند کشتن مالحده جھاد با گرجیرد که وارد نیگ یبر او م

                                                           
سیرت  -٤اریخ گزیده ت -٣طبقات ناصری  -٢جھانگشا جوینی  -١منابع مورد استفاده:  ١

الدین دبیر سیاوقی  جالل -٦الدین پنھانی سمنانی  جالل -٥الدین مینکبرنی محمد نسوی  جالل
 -١٠ایران سرپرسی سایکس  -٩ایران کمبریج  -٨چنگیزخان پناھی سمنانی  -٧

 ایران آشتیانی و ... . -١١خوارزمشاھیان ابراھیم قفس اوغلو 
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 انات رخ داده است سلطان را بخاطر آنکهین جریکه ا یر قبال وقتیچرا که ابن اث
ان نجات داده است ستوده است. در مورد یمسلمانان را از دست مالحده و گرج

اش و کبوترباز یع یفه عباسید کرده است که ناصر خلیر تأکیخود ابن اث یخالفت عباس
 اند.  ن بودهیز از ملحدیش نیبوده و وزرا

امور در دربار مغول (ھالکوخان) بوده و اش  سندهیاز آنجا که نو یخ جھانگشایتار
ن یالد واگذار شده بود ناچارًا در مورد سلطان محمد و سلطان جالل یعراق به و

ھا  تیاز واقع یلیخ ین حال پرده از رویمخالف را انشاء کرده است. با ا یھا حرف
برداشته است. و بجز در چند مورد که مجبور بوده است آندو سلطان را بد جلوه دھد 

شتر به ینامه ھرات ھم ب خ فتحیت کرده است. تاریار موارد جانب انصاف را رعیدر سا
 پردازد.  یر جاھا میپردازد و کمتر به سا یخ ھرات میذکر تار

و ضد اھل سنت رخنه  یکه در آن تعصب ضد ترک یخیمعاصر تار یھا خیان تاریدر م
ا ندانسته یخ دانسته ین تواریسندگان ایران وجود ندارد. متأسفانه نوینکرده باشد در ا

اند.  کرده یو خانمانسوز معرف یزیو جنگ و خونر یکیرا عصر تار یر خوارزمشاھعص
انصاف نوشته شده باشد و تمام جوانب را در  یران از روین مورد در ایکه در ا یخیتار

نجانب ین باره ایدر ا یان منابع معتبر خارجینظر گرفته باشد وجود ندارد. در م
م قفس اوغلو از استادان یپروفسور ابراھان از یخواندن کتاب دولت خوارزمشاھ

دوران  ین کتاب تمامیمتأسفانه ا یکنم. ول یه میه را توصیترک یدانشگاھ
ع را تا مرگ سلطان محمد بازگو کرده است. یبلکه وقا  شود یان را شامل نمیخوارزمشاھ

ن یان ناشناخته مانده است. و در ایدر دوران خوارزمشاھ یات علمینکه حیگر اینکته د
رانگر یتا حمله وھا  آن اتینشده است. با آنکه در تمام دوران ح یمورد چندان کوشش

 یل جرجانیھمچون اسمع یاند و دانشمندان ھا و مدارس کامًال فعال بوده مغول دانشگاه
 اند.  است. وجود داشتهھا  آن ت شده دستیکه ترب

 . ق  ه ۵۲۲-۴۹۰ن محمد یالد قطب
ن یالد ن خاندان قطبین غرجه ھستند. از ایانوشتکان از فرزندان یخوارزمشاھ

خوارزم منصوب شد  یان به سمت خوارزمشاھیاز طرف سلجوق ۴۹۰محمد در سال 
ھمواره تابع  یسال و اند ی. ق حدودًا س ھ ۵۲۲-۴۹۰خود  ییدر مدت فرمانروا یو

سلطان سنجر در  یھا ا پسرش در جنگیبود. ھمواره او  یسلطان سنجر سلجوق
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رت و یکوسیعادل و ن ین محمد خوارزمشاه مردیالد ودند. سلطان قطبکنارش ب
 پرور بود.  ادب

 . ق)  ه ۵۵۲-۵۵۱ن محمد (یالد ابوالمظفر اتسز بن قطب الدولة عالء
 یع سلطان سنجر بود ولیمط ۵۳۳تا سال  یش نشست ویبعد از او پسرش اتسز بجا

 یبار سلطان سنجر با لشکرکشد ھر سه یچیاز آن به بعد سه بار از اطاعت سلطان سر پ
بار  ،۵۳۶بار دوم سال  ،۵۳۳اول بار سال  .دیرا بخش یاو را وادار به اطاعت نمود، و و

 ۵۵۱در سال  ینکرد. و یگر نافرمانیاز آن به بعد سلطان اتسز د ۵۴۳سوم سال 
ن خود را به یب َد ین ترتید و بدیبخش ییبود رھاان ینور غزیسلطان سنجر را که اس

 یادا کرد. سلطان اتسز ھمانند پدرش مرد یسلطان سنجر به و یھا گذشتخاطر 
 م و جوانمرد بود. یعادل و شعرپرور و کر یریباک و ام یشجاع و ب
اند.  اتسز را ستوده یشروان یب صابر و خاقانید و طواط و ادیھمچون رش یشاعران

اجتماع عده ه در عھد اتسز خوارزمشاه از مراکز عمده علم و ادب و محل یجرجان
ر جارالله ابوالقاسم یامام عالمه کب یبود. از مفاخر عھد و ینام یاز فضال یریکث

ار ی. ق) است صاحب مؤلفات بس ھ ۵۳۸-۴۶۷( یخوارزم یمحمودبن عمر زمخشر
دانشمند  یل جرجانیاسمع یگریو مقدمة االدب. در کشاف و انموذج یمانند تفس

ف نموده ین محمد تألیالد را ابتدا به نام قطب یره خوارزمشاھیمشھور است که ذخ

 ده است. ینام یعالئ یاتسز ُخفّ  الدولةعالءبعدھا آن را خالصه کرده و بنام 

 . ق  ه ۵۶۷-۵۵۱ل ارسالن بن اتسز ین ابوالفتح ایالد تاج
ه برگشت و در یبه جرجان یان خوارزمیل ارسالن با لشکریپس از مرگ اتسز پسرش ا

 یسلطان سنجر نوشت و اظھار اطاعت کرد. سلطان ھم او را به جابه  یا آنجا نامه
ع سلطان یل ارسالن ھمواره مطین نمود. بعد از آن اییتع یپدرش به خوارزمشاھ

ان یچگاه در فکر استقالل از سلجوقیبود. و ھ یسلجوق یمحمود و سلطان محمد ثان
د دا یپرست رو ان بتین او و قراختائیکه ب یدر جنگ ۵۶۷ل ارسالن در سال ینبود. ا

ھمچون  انین کار باعث شد که خوارزمشاھی. و ادرشکست خوھا  آن حون ازیدر کنار ج
ل ارسالن درگذشت و بعد از او ین جنگ ایبعد از ا یکم خراج بدھند.ھا  آن گذشته به

کن با مخالفت تکش یان نشست لیشاه محمود به تخت خوارزمشاھ پسرش سلطان
 معزول شد. 
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 . ق  ه ۵۹۶-۵۶۸ل ارسالن یکش بن ان تیعالءالد
ت یان به سبب موقعیاست خوارزمشاھیس یاز خطوط اصل یکیاز زمان اتسز به بعد 

 یتکش برانداختن قطع یمجاھدت در راه اسالم بوده است. ھدف اصلھا  آن ییایجغراف
 یاریپرست بودند بر بس ھا که بت ییبود. قراختا یدر ممالک اسالم ییت قراختایحاکم

ز خراجگذار خود کرده بودند. در یان را نیخوارزمشاھ یره گشته حتیچ یاز بالد اسالم
 دھد.  ینجات م یی. ق تکش بخارا را از تسلط کفار قراختا ھ ۵۷۸سال 

ان یبخشد و لشکر یم یآزاد ده بودندیکش یادیظلم زھا  آن دست که از یو به اھال
 یا چپاولی ینکه مبادا مزاحمتیه علت ادارد، ب یخود را از داخل شدن به شھر برحذر م

رد. و بدنبال یگ یبک م یسرخس را از منگل ۵۸۳رد. تکش در یصورت گ یتوسط بعض
را که  یدھد. اموال یکند. و مردم را از ظلم و ستم او نجات م یشابور را تصرف میآن ن

فقھا  یرا به فتوا یدارد. و منگل یاز مردم با زور گرفته بود به صاحبانشان مسترد م یو
ز به قصاص خون پسرش او یل داد و پدر نین تحویالد پدر امام برھان یز کوفیبه عبدالعز

) ۵۶۷-۶۰۱ر (یاردش الدولة حسامت اسپھبد یرش تابعیرساند. تکش با پذ یرا به قتل م
با تسلط بر  یب وین ترتیدارد و بد یحاکم مازندران او را ھمچنان بر سر قدرت نگه م

بر تخت سلطنت جلوس کرد. بعد از آن  ۵۸۵النھر خراسان و مازندران در سال ماوراء
ب یشاه برادر و رق سلطان ۵۸۹را سلطان خواندند. در سال  یحکمرانان خوارزمشاھ
خطه خراسان  یب طالقان و مرورود تا حدود ھرات و تمامین ترتیتکش فوت کرد و به ا

عراق عجم به  ین طغرل سوم سلجوقبا کشته شد ۵۹۵افت. در سال یبه تکش انتقال 
ان به صورت حکومت سازمان یب دولت خوارزمشاھین ترتیتصرف تکش درآمد و به ا

 افته قدعلم کرد. ی
به مردم را  یحق تعد یچ کسیتکش در ھمدان اسرا را آزاد کرد و دستور داد که ھ

در  ی. ودان شھر ھمدان حد زدیرا که به مردم ظلم کرده بودند در م یندارد و کسان
را  یه شافعین محمد وزان فقیب عمل کرد و عالمه صدرالدیز به ھمان ترتین یشھر ر

 یآخر حکومت تکش به جنگ با مالحده گذشت. و یھا به قضاوت آنجا گمارد. سال
بعد از الموت و قلع و قمع مدافعان آن ھا  آن ن قلعه مستحکمیبعد از گرفتن قاھره دوم

ر تکش و یوز یالملک مسعود ھرو د کردن نظامیشھ به خوارزم برگشت. مالحده با
 . ق).  ھ ۵۹۶االخر  یرند (جمادیگ ین محمد وزان انتقام میصدرالد
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ن یر ایافته بود، در غیتکش بدون شک منظم و سازمان  یو مملکت یالت اداریتشک
بار سوم  یتکش برا یکه وقت یم نبود. تا جائیقادر به اداره آن مملکت عظ یصورت و

فرستد و حکومتش را  یا میش ھدایفه ناصر از ترس برایرود خل یعراق عجم م یبه سو
 دھد.  ین میالد شناسد و به پسرش محمد لقب قطب یت میبه رسم

ن و با فضل و از شعرا و اھل ادب یکو رفتار و متدیبود، عادل و ن یتکش پادشاھ
 ید بغدادیمحمدبن مؤن یبھاءالدھا  آن نیدر گرد او جمع بودند. مشھورتر یجماعت

سلطان بوده و مجموعه منشآت او به نام  ینشاس داراالیو رئ یاست که شاعر و منش
-۵۴۳( ین محمدبن عمر رازین عالمه بزرگوار فخرالدیالترسل معروف است. ھمچن

د متذکر شد که دست بدست شدن یت او بود. بای) از جمله دانشمندان تحت حما۶۰۶
ان ھمواره یان و باالخره خوارزمشاھیان و سامانیو غزنوان یشھرھا در دوران سلجوق

موارد دو طرف  یاریبود و در بسھا  آن و اموال یر نظامیب رساندن به افراد غیبدون آس
گر را با دادن خلعت یکدیران یگر سربازان و اسیکدیبدست آوردن قلوب ھواداران  یبرا

 یچگاه به مواردیھ یطوالنن دوران ین خاطر است که ما در ایکردند. بھم یآزاد م
ران یخ ایجا افتاده در تار یا ورش مغول مسئلهیکه بعد از  یھمچون قتل عام عموم

م. بعد از مرگ تکش پسرش محمد در مجلس ارکان و امراء دولت یخور یاست بر نم
 د. یبه حکومت رس یخوارزمشاھ

  ۶۱۸-۵۹۶ن تکش یالد ن محمدبن عالءیعالءالد
ن به سلطنت ین محمد با لقب عالءالدیالد پسر دومش قطب پس از مرگ تکش

در بدو حکومتش با از دست رفتن خراسان و عراق عجم مواجه شد. بعد  ینشست. و
مناطق از دست رفته  یریگ بازپس یکسال که صرف حل مشکل خوارزم نمود، برایاز 

ن را یدالدبنام سع یھرات به تصرف سلطان درآمد سلطان وال ۶۰۵حرکت کرد. در سال 
ر کرد. و بعد از آنکه مال مردم را از او یخواست فرار کند اس یھا م شیکه در لباس درو

 یکیک ین لیرا کشت. سلطان اموال مردم ھرات را به آنان بازگرداند. ھمچن یگرفت، و
سلطان  ۶۰۳رسد. در سال  یھرات بدست سلطان به قتل م یاز سردسته دزدان نواح

آن شھر که از دست سلطان سنجر از  ء و بزرگان بخارابه درخواست علمامحمد 
بعد با کمک سلطان عثمان  یان به جان آمده بودند را آزاد کرد و کمیمتحدان قراختائ
ن مناطق بر اعتبار سلطان یز به تصرف سلطان درآمد. تصرف این شھر نیخان سمرقند ا
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وغ کفار آزاد شدند. بعد یر یدر ماوراءالنھر افزود و مسلمانان آن مناطق با کمک او از ز
اسپھبد کبود جامه و  یھا ان با کمک دو تن از فرماندھان سلطان بنامیاز آن قراختائ

انتکار بعد از شکست یدھند. آندو خ ین کبود جامه سلطان را سخت شکست میالد رکن
جه یکنند در نت یم ینینش کرده و عقب یدان نبرد را خالیجناح راست لشکر دشمن م

افتد. سلطان شکست خورده به  یمت مید سلطان بر لشکر او ھزیمقاومت شدرغم یعل
که در خالل  یکند و کسان یم یگردد و بسرعت لشکرش را سازماندھ یخوارزم برم

ن یالمش بینبرد ا ۶۰۷نشاند. در سال  یشان میداشتند سر جا ییبت او فکرھایغ
دشمن  ید. ویخود رس یزروین پیتر بزرگ داد و سلطان به یان رویسلطان و قراختائ

را شکست داده تا ُاترار را به تصرف درآورد و مسلمانان آن مناطق را از حکومت کفار 
ب حکومت ین ترتید. و بدیآسوده گردھا  آن ن از پرداخت خراج بهیرھاند. ھمچن

 ان را منقرض ساخت. یقراختائ
سلطان محمد نک داماد یسمرقند بدستور سلطان عثمان که ا یاھال ۶۰۸در سال 

خان با  زنند. و عثمان یخوارزم م یو مردم عاد یبود دست به کشتار سربازان خوارزم
گردد.  یشود. و سمرقند دوباره تابع کفار م یان متحد مید قراختائیگورخان پادشاه جد

شدگان خود  کند و سربازانش را که به انتقام کشته یسلطان محمد سمرقند را تصرف م
ن کار یه علماء از ایزنند به توص یسمرقند دست به کشتار م یلاز اھا یبدست بعض

تخت خود ین پایبدست آوردن دل مردم سمرقند آنجا را دوم یبرا یدارد. و یبرحذر م
زند. سلطان عثمان ھم به  یدر سمرقند م یعمران یکند. و دست به کارھا یل میتبد

و  ۶۰۶و کرمان در  شود. مازندران یدرخواست ھمسرش دختر سلطان محمد اعدام م
ت خوارزمشاه را یز تابعیبه تصرف سلطان محمد درآمد. در ھمان اوان فارس ن ۶۰۷

ان را در ھرات منقرض کرد و بر ھرات و یسلطان محمد دولت غور ۶۱۲رفت در یپذ
ن سلطان محمد و یکه ب یدر جنگ ۶۱۲افت. در زمستان سال یروزکوه دست یغزنه و ف

ک روز جنگ سخت شبانه با روشن نگه یمغوالن بعد از داد،  یز رویپسر چنگ یجوج
ن زمان یبود. در اھا  آن ن برخورد سلطان باین اولیختند. ایخود گر یھا داشتن آتش

 ه بود. یده بود و با مغوالن ھمساین رسیان به حدود چیحکومت خوارزمشاھ
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 ١یسلطان محمد و خالفت عباس
که بعد از شکست  یعباسفه یسلطنت تکش، ناصر خل یآخر یھا ل در سا

م داشت با پادشاھان یوسته از قصد او بین خوارزمشاه، پیرش به دست ایانش وزیسپاھ
که  یفه عباسیان مشغول شد. ناصر خلیبا خوارزمشاھ یشان به دشمنیک ایغور در تحر

رش مذھب مالحده یدار و وز ست بود بزرگان دولتش مانند خزانهیظالم و ناشا یمرد
از  یکیسال آن را مرده متحرک بود چرا که  ۳۰سال خالفت کرد.  ۴۶داشتند. ناصر 

در  ین حکومت عباسیف بود. بنابرایار ضعیگرش بسیچشمانش کور شده بود و چشم د
را ھا  آن یو قراختائ یبا نوشتن نامه به شاھان غورھا  آن قت در دست مالحده بودیحق

سلطان محمد ھرات را فتح  یق کردند. وقتیتشو یبه برانداختن حکومت خوارزمشاھ
باخبر  یخالفت عباس یت واقعیکند و از ن یدا میھا را پ آن نامه یھا نهیکند در گنج یم
شود اما برف و کوالک در  یبغداد روانه م ین خاطر است که به سویشود. به ھم یم

ن حرکت باعث یگردد. ھم یکند و ناچارًا به خوارزم برم یر میگن یزمھمدان او را 
ن شوند. یفه را در پناه خدا بدانند و نسبت به سلطان بدبیخل ید مردمان خرافاتشو یم

از خادمان مھر خالفت را بر سرش  یکیسر  یدن موین دستگاه خالفت با تراشیھمچن
زخان یچنگ یرا بسو یکند و یسر آن خادم رشد م یکند. بعد از آنکه مو یحک م

ت یاز او حما یران خالفت عباسیاو به انکه در صورت حمله یدال بر ا ییا ھمراه نامه
خان ویته به خالفت مانند اھل تصوف و شت وابسیفرستد. روحان یخواھد کرد، م

ر یث زیحدھا  آن رند.یگ یرا از مسلمانان م یه جنگاوریبعنوان ستون پنجم دشمن روح
و توسط آن رده کف یا ان را تحریند ردک یم ریبد تفس ج از زبان پاک رسول اکرم

 یرد و به امامیھر کس که بم. «٢کردند یرا مرتد اعالم م ین خالفت عباسیلفمخا
 . ٣»ت استیر مردگان جاھلینظ ییعت نکند، گویب

                                                           
 . ٢٩٩-٣٠٢، ص ٢٧الکامل ابن اثیر، جلد  -١
 . ٢١٣جھانگشای جوینی، ص  -٢
َوَمْن َماَت َولَيَْس يِف «این حدیث در صحیح بخاری به معنی و در صحیح به این لفظ آمده است:  -٣

 صحیح کننده.. ت»ُ�نُِقِه َ�يَْعٌة َماَت ِميتًَة َجاِهِليَّةً 
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ن یالد ھمچون شھاب یبزرگوار یسلطان محمد ھم که اھل فقه بود و با علما
شه مجالست داشت، از بزرگان یدانشمند معروف و مشھور در فقه و طب ھم یوقیخ
 ر را دادند: یز یفتواھا  آن خواست ون چاره ید

ست و ھر یحرکت کند، امامت او بر حق ن یر شرعیر حرکات غیھر امام که بر نظا«
اسالم کند و روزگار به جھاد صرف کرده باشد، اگر اراده کند  یاوریکه  یمسلمان

 ینین او سازد. بعالوه سادات حسیگر را جانشید یرا خلع و امام ین امامیتواند چن یم
 ». اند کرده ترند و خاندان آل عباس آن را غصب ستهیبر خالفت شا

 فه را در تمام کشور از خطبه فروافکند. ین مجوز نام خلیسلطان با ھم
فرستد.  یئت خود را نزد سلطان محمد مین ھیزخان اولی. ق چنگ ھ ۶۱۴در سال 

ز او را یز به سلطان گفتند که چنگیچنگ یزخان بعد از ابالغ درودھایئت چنگیھ
 یا رساند. مسئله یز را میچنگ یت واقعیام نین پیداند و ا یا مین فرزند خود در دنیبھتر

ن را یت فتح چیشود. ناگفته نماند که سلطان محمد ن یمتوجه آن م یکه سلطان بخوب
ز یش چنگین پیبه چ یز فرستادگانیز خودش نیداشت و به دنبال فرستادگان چنگ

ز یاز جاسوسان چنگ یجمع ۶۱۵او باخبر شود. در سال  یاقعو یرویفرستد تا از ن یم
 یرخان وقتیر ُاترار بنام غایند. امیآ یدر قالب تجار به ماوراءالنھر م یبنوشته نسو

ه را به سلطان یجاسوسند. قضھا  آن کند که ین حاصل میقیند یب یرا مھا  آن حرکات
را که ھا  آن کند بعد از آن ھمه یرا کسب مھا  آن کند و از او اجازه کشتن یگوشزد م

شود و  یک نفر که موفق به فرار می یکشد. به استثنا ینفر بودند را م ۵۰۰تا  ۴۵۰ن یب
 یخواھد ول یرخان را میز از خوارزمشاه غایرساند. چنگ یز میه را به گوش چنگیقض

صد ن ششی. ق ب ھ ۶۱۶ز سال ییانبوه در پا یز با لشکریکند. چنگ یم یسلطان خوددار
ز ید لشکر چنگین جدیمحقق یشود. ول یران رھسپار میا یتا ھفت صد ھزار نفر به سو

 والله اعلم. اند  ھزار نفر دانسته ۲۰۰تا  ۱۵۰ن یرا ب
 مقابله با مغول:  یسلطان محمد برا یمشورت یارائه شده در شورا یشنھادھایپ

به اطراف د یموجود با یروھایعالوه بر ن یوقین خیالد شنھاد امام شھابیپ -۱
ر سالح فراخوانده شوند، و با یبه ز یدیھا نوشته شود و دستجات جد نامه

 یطوالن یان مغول را که راھیحون سپاھیس یان فراوان در آن سویلشکر
بطور  یا و جنگ جبھه یک تعرض عمومیرسند، با  یموده و خسته به آنجا میپ
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رو ین یآور و جمع ن راه استین بھترینابود کرد. امام معتقد بود که ا یقطع
 بود.  یسلطان کار آسان یبرا

ان را بدست یلشکر ید شخصًا فرماندھین بود که سلطان بایشنھاد دوم ایپ -۲
دفاع از خراسان و عراق در ماوراءالنھر با مغول  ید برایشنھاد بایرد. طبق پیگ

 ن طرفدار آن بود. یالد بود که سلطان جالل یشنھادین پید ایجنگ
: به دشمن اجاز داده شود تا آزادانه از ماوراءالنھر یفرماندھان نظامشنھاد یپ -۳

او مسدود  یبه رو ھا راهه یشد کل یکوھستان یھا وارد گذرگاه یبگذرد، وقت
 د. یکش یھا دشمن را به نابود شود و با محاصره کردن آن گذرگاه

ت به ھند یبطرف غزنه رفته و در آنجا مقاومت کنند در صورت عدم موفق -۴
 ین کار منجر به نابودیکنند و در آنجا مبارزه را ادامه دھند. ا ینینش قبع

 شد.  یم یامپراطور
ت یش و پادگان تقویخو یبا قوا یب که ھر شھرین ترتیدفاع از ماوراءالنھر بد -۵

 یاریزات به یلشکر و تجھ ینکار را انجام دھد. و سلطان ھم با گردآوریشده ا
 شود.  یب مین نقشه تصویخواھد آمد. اھا  آن

 ت مغول یعلل موفق
ت وابسته به نزد خود (در یغات روحانیو تبل یت معنوی: با حمایخالفت عباس -۱

ن در شھر یسقوط شھر امام جمعه شھر بود. ھمچن یشھر بخارا عامل اصل
م کرد.) یرغم مقاومت مردم خود را به مغول تسلیخوارزم امام جمعه شھر عل

ن امر یبدستور سلطان کشته شده بود ا ۶۱۲ن زناکار در سال یخ مجدالدیش
ه ھوادارانش را به یه مؤسس مذھب کبروین کبرویالد خ نجمیباعث شد که ش

 عدم مقاومت فراخواند. 
که به  یلین حسن اسماعیالد جالل ین زمان مالحده به سرکردگی: در امالحده -۲

 یلیدست برداشته و به نو مسلمان معروف شده بود، ا یلین اسماعییظاھر از آ
ه یرد و دست در دست او و دستگاه خالفت بر علیپذ یزخان را میچنگ

خود را  یده باطنیشود. از آنجا که افراد مالحده عق یخوارزمشاه دست بکار م
ان یقادر بودند که در م یکردند براحت یه استفاده میکردند، و از تق یآشکار نم

بدستور ھا  آن سب کنند.کھا  آن دشمنانشان نفوذ کرده و اخبار دسته اول را از
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از فرماندھان بزرگ سلطان محمد بنام اغلمش را قبًال به شھادت  یکیفه یخل
 رسانده بودند. 

ن بعد از عزل از طرف سلطان یالملک ناصرالد نظام:  ر سلطان محمدیانت وزیخ -۳
او فاش  یرا برا یوندد و اسرار حکومتیپ یم یز به خوارزم به ویدر حمله چنگ

 کند.  یم
ب وزارت در ُاترار بود، بعد از فتح ُاترار به دست ینا ی: ودین عمیانت بدرالدیخ -۴

ان از جمله یخوارزمشاھ یمسائل داخل یرود و تمام یم یش ویز به پیچنگ
دھد و با نوشتن  یز خبر میک به چنگیک به یاختالف مادر و سلطان را 

 یھا از سو امهد آن نییز و تأیسلطان به چنگ ین از طرف امرایدروغ یھا نامه
کند که  یم یھا کار در لباس راھب یدھد و و یم یھا را به جاسوس ز نامهیچنگ

ھا، سلطان  و کشف نامه یریر شود. بعد از دستگیتوسط مأموران سلطان دستگ
ز ین یشود، بخصوص که در ھمان موقع سوء قصد ین میش بدبیمحمد به امرا

برد  یاز نوکرانش جان سالم بدر م یکی یاریشود که با ھوش یبه جان سلطان م
حون حدود ھفت ھزار نفر از ین در ھنگام گذشتن سلطان از جیھمچن
ن کار باعث یوندند. ایپ یھا م انش ھوادار مادرش از او جدا شده به مغولیسپاھ

 نان نکند. یگر به فرماندھانش اطمیشود که سلطان د یم
ن با سپاھش به مغول یعالءالد : فرماندار قندوز بناماز فرماندھان یانت برخیخ -۵

وندد. در ُاترار فرمانده قراچه با ھمراھانش با خروج از شھر و دادن یپ یم
 یرا که سلطان برا ییشوند. لشکرھا یاطالعات به مغول باعث اشغال آن شھر م

ھا  ا به مغولیکنند  یانت میفرستد خ یمحاصره شده م یکمک به شھرھا
شود.  یانت مالحده اشغال میشابور با خیشھر نکنند.  یا فرار می وندندیپ یم
د. شھر سمرقند بعد از یآ یز درنمیانت به تصرف چنگیبدون خ یچ شھریھ

 د. یآ یز درمیبه تصرف چنگ یخوارزم یرویم شدن پنجاه ھزار نیتسل
ترکان خاتون قبل از فرار  یبه نوشته نسو انت ترکان خاتون مادر سلطان:یخ -۶

ب نامدار ین محمد صدر جھان خطیالد ن مام برھاتن از بزرگان ھمچون ا ۲۲
ن عمر صاحب یالد و جمال ین غوریالد اثیبخارا و برادرش افتخار جھان و غ

و صاحب بلخ و  یقرخش و پسران صاحب سقناق و پسر سلطان طغرل سلجوق
ان را به شھادت ین صاحب بامیالد شاه و صاحب ترمذ و عالء پسرش ملک بھرام
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 یک بسان ھزار مرد جنگیکه در روز مبادا ھر  یب کسانیتن تریرساند و به ا
به  یاعتماد ین مسئله باعث شد که حکمرانان محلیبودند را به باد فنا داد. ا

که کشته شدند اگر زنده  یا ستهین مردان شایخوارزمشاه نکنند ھمچن
 ج سپاه مغوالن را درھم شکنند. یتوانستند با بس یماندند م یم

سپس  یحیخان مس : گوچلکخان مسلمانان ختن از دست گوچلک یآزاد -۷
ھا  ھا و غارت ن شکنجهیدتریمسلمانان را بخصوص در کاشغر تحت شد ییبودا

 یرینماز جلوگ یاز دادن اذان و برگزارھا  آن قرار داده بود و با مجبور کردن
حدود سه  یل کرده بود. ویه مساجد و مدارس مسلمانان را تعطیکرده و کل

مسلمانان از جمله زاھدان و فقھا را مجبور کرد که  یزار تن از علماھ
له اسالم ین وسیکند تا بد یرا دعوت م یاریل دھند و مردم بسیتشک ییگردھما

از اسالم دفاع کرده  ین محمد ختنیان امام عالءالدیدار سازد. در آن م را لکه
امبر با یره پان گفتن او دربایخان به دنبال ھذ ضمن محکوم کردن گوچلک

خان آن امام  زد. بدستور گوچلکیخ یبه مقابله برم یگفتن خاک بر دھانت با و
کافر  یدارند تا و یرا تا چھار روز گرسنه و تشنه و برھنه و دست بسته نگه م

خ یاش به چھار م کند. سپس او را بر در مدرسه یشود اما آن مجاھد مقاومت م
حت و ارشاد مردم باز یز از نصیط نیشرا کشند اما آن امام بزرگوار در آن یم

خواند و  ید فرامیاز قرآن مج یرویماند. و تا روح در بدنش بود مردم را به پ ینم
زکاران بھتر یبر پرھ یست، جھان باقیش نیب یا چهیا بازیدن ،مردم یا :گفت یم

) بعد از شھادت آن مجاھد سپاه مغول بر سر ۳۲د (انعام، یکن یا فکر نمیاست آ
ر و سر از تنش یشود اما باالخره دستگ یم یزند و او فراریر یخان م چلکگو

ختن اجازه  یمغوالن به اھال یشود. بعد از بر افتادن حکومت و یجدا م
زخان یچنگ یروزیاز علل پ یکین مسئله ین خود باز گردند. ایدھند که به د یم

مسلمان  یانیسپاھن وجود یکار او و ھمچن نیبود. چرا که مسلمانان به علت ا
شمردند. سلطان محمد که قصد داشت به  یرا دشمن اسالم نم یدر لشکر او و

انت یمنظم به ماوراءالنھر برگردد به علت خ یانیعراق عجم رفته و با سپاھ
ب او فرستاده بود یز در تعقیکه چنگ ین لشکریاز فرماندھانش و ھمچن یبعض

 یایره آبسکون در دریه به جزج سپاه بپردازد باالخریموفق نشد که به بس
د (بسال یگو یات میبدرود ح یرود در آنجا بر اثر اندوه و ناخوش یمازندران م
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ره را خوب یفاضل بود، فقه و اصول و غ ی. ق) سلطان محمد مرد ھ ۴۱۸
با علماء و  ینینواخت، به ھمنش یشان را میدانست، علماء را دوست داشت ا یم

با بود یشک یمند بود، در برابر سخت ار عالقهیبسشان یگوش دادن به مناظرات ا
نگرفته  یی. به ناز و نعمت خوکرد یشد و درنگ نم یخسته نم ییمایدر راھپ

 یو کارھا ییآورد، ھمه کوشش او در راه فرمانروا ینم یو به لذات رو بود
اھل  یرفت. وجود او برا یمردم و کشورش به کار م یو نگھدار یکشوردار

 بود.  یابیو کام یو خوشبخت یه بزرگین ماید

 نقشه دفاع از شهرها 
رخان یفرستاده شد و غا یھزار سپاھ ۵۰داشت  یھزار سپاھ ۲۰شھر ُاترار  -۱

 ۸۰وست. جمعًا یپھا  آن ز با ده ھزار نفر بهیبه عھده قراچه نآن را  یفرماندھ
 . یھزار سپاھ

او  یبه فرماندھھزار نفر  ۳۰، یھزار سپاھ ۲۰ن به یارالدیاخت یریبخارا به ام -۲
 . یھزار سپاھ ۵۰ن جمعًا یارالدینانج به کمک اختیغول حاجب معروف به ا

ب بلخ ین ترتیبه ھم یھزار سپاھ ۱۱۰جمعًا  یسمرقند به سپاه اعزام -۳
 یدر معرض حمله مغول ھر کدام با سپاھ یگر شھرھایتخارستان و ترمذ و د

 ت شدند. یجداگانه تقو
ماوراءالنھر در مقابل مغول  یاز شھرھا یبعض یدر مقابل مغول اھال یخیمقاومت تار

سابقه است. از جمله در ُاترار و  یبًا بیخ جھان تقریزدند که در تار یدست به مقاومت
ماه در مقابل مغول مقاومت  ۵رخان به مدت یغا یخوارزم. مردم ُاترار به فرماندھ

کند که  یاثبات م یمانند او با کفار مغول یرخان در ُاترار جھاد بیکنند. ماندن غا یم
بوده است بلکه ھا  آن نه بخاطر تملک اموال یبه دست و یزیکشتن بازرگانان چنگ

ن یر ایکرده بودند که سزاوار مرگ بودند. در غ ییاند و کارھا جاسوس بودهھا  آن واقعاً 
گاه  ز نسبتینه چنگیکه از ک یکرد و از آنجائ یرخان قطعًا فرار میصورت غا به خود آ

رد. یگ یم به مقابله میشه زنده تصمیماند. اما قھرمان ھم یچگاه در ُاترار نمیبود، ھ
به آن شھر را به تصرف  یمنتھ یھا راهه یابد کلینکه بر ُاترار تسلط یا یز برایچنگ

از فرماندھان به نام قراچه بر اثر کم شدن  یکیامان  یب یدرآورد. بعد از پنج ماه جنگ
انش ھنگام غروب از یاز سپاھ یا با عده یکمک یرویدن نید به رسیعدم ام آذوقه و
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شوند. مغوالن  یر میتوسط مغوالن دستگھا  آن شوند، یخانه شھر خارج م یوازه صوفدر
 رایکشند، ز یم ن او و ھمراھانش رایاز قراچه درباره محصور یبعد از کسب اطالعات

ھوده یبھا  آن از یکنند انتظار وفادار یانت میبه کشور خود خ یکسان معتقد بودندھا  آن
حات ید به مغوالن به علت تمام شدن تسلیرخان بعد از وارد کردن تلفات شدیاست. غا

ھا و  ختن نقره مذاب در چشمیز آن قھرمان را با ریشود. بدستور چنگ یر میباالخره اس
رون کرده یز شھر برا ا یرسانند. بعد از آن مغوالن ھمه اھال یش به شھادت میھا گوش

 کنند.  یآنجا را کامًال غارت م
که تا به  یھا چھار ماه در مقابل مغول مقاومت کردند. مقاومت ی: خوارزمخوارزم
در حمله اول مغول به  ینینداده است. طبق گفته جو یجھان رو یچ جایحال در ھ

ھا  آن ن ازرسند. تنھا دو ھزار ت یبه ھالکت مھا  آن کصد ھزار تن ازیخوارزم حدود 
بزرگ به خوارزم  یرا با لشکر یز پسرش جوجیشوند. باالخره چنگ یموفق به فرار م

حون را یسد آب جھا  آن فرستد تا یسه ھزار تن از مغوالن را م یفرستد، جوج یم
سقوط  یرسانند. علت اصل ین به ھالکت میتوسط مبارزھا  آن یھمگ یتصرف کنند، ول

ن را به یبنام خمار تک یکارکشته بود. مردم خوارزم شخص یخوارزم نبودن فرماندھ
 یالنفس باالخره به ھمراھ فین شخص ضعین کرده بودند اما اییعنوان سلطان خود تع

ن حال مردم دست از یشوند، اما با ا یم مغول میخوارزم تسل یقاض یاطین خیالد یعال
ھا  آن سد به دست مغولتر شدن محاصره شھر و افتادن  با تنگدارند.  یمقاومت برنم

د یشھر شھ یت اھالیاز آن اکثر یل ناشیجه سیکنند در نت یحون را خراب میسد ج
مانند توسط مغول اشغال  یب یب شھر خوارزم بعد از مقاومتین ترتیشوند. به ا یم
فرستند.  یکصد ھزار تن از ھنرمندان و صنعتگران را به مغولستان میشود. مغوالن  یم

کنند.  یم مین لشکر تقسیه مردان را بیبرند. بق یم یبود را به بردگآنچه زن و بچه 
کنند. شھر بخارا در سال  ید میرا شھ یرسند که ھمگ ینفر م ۲۴ھر نفر لشکر  یبرا

دستور  یو یشود. ول یم میز به مردم تسلیجه دادن امان از طرف چنگیدر نت ۶۱۶
ه مردم از یدھد کل یدستور م د کنند. آنگاهیدھد که ھمه مدافعان دژ شھر را شھ یم

دھد سربازان او به زنان و دختران  یشھر خارج شوند. سپس دستور تاراج شھر را م
  یان آن ھمه مردم تنھا قاضیکنند، در م یتجاوز مھا  آن چشمان یمردم در جلو

کنند و ھر سه  ین و فرزندش امامزاده از ناموس خود دفاع میالد ن و امام رکنیصدرالد
س مردم پزنند س یه مدارس و مساجد را آتش میرسند. مغول کل یبه شھادت م زینفر ن
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فرستد. زنان و  یکنند ھنرمندان و صنعتگران را به مغولستان م یرا دسته دسته م
گر را به عنوان سپاه حشر با خود یرند و جوانان و مردان دیگ یم یکودکان را به بردگ

م یشھر سمرقند بعد از چند روز مقاومت تسل کشند. یز در راه میبرند. خستگان را ن یم
در خارج شھر بدست مغول  یران سمرقندیھزار تن از دل ۷۰شود. بعد از شھادت  یم

خود  یھا کنند و با خانواده یمغول باز م یھا را به رو با زور دروازه یسربازان خوارزم
ھمه آن سربازان را ھا  آن انیروند. مغوالن بعد از گرفتن اسلحه و چارپا یش مغوالن میپ

کشند و زنان و  یشان خود میانت به ھم کیکه بالغ بر پنجاه ھزار تن بودند را بجرم خ
را که با مردم بخارا کرده بودند با  یبرند، سپس ھمان کار یم یکودکانشان را به بردگ

ھا فرستاد بار  یبار لشکر به کمک سمرقند ۲د مکنند. سلطان مح یز میھا ن یسمرقند
ست ھزار نفر اما ھر دو گروه از ترس روبرو شدن با مغول یھزار نفر بار دوم ب اول ده

 گردند.  یبدون جنگ برم
افت یدر ماوراءالنھر و خراسان از کشتار و غارت نجات ن یچ شھریدر حمله مغول ھ

با تمام  یخیفتح شھرھا و کشتار مردم در منابع متعدد تار یچگونگ یو چون ماجرا
وار به تعداد  خالصه یکنم و با نگاھ یم یاز پرداختن به آن خوددار ل آمده است،یتفاص

دھم.  یان شود به آن خاتمه میاآنکه عمق فاجعه نم یاز شھرھا برا یشدگان بعض کشته
دو  یر ھفتصد ھزار نفر و به گفته جوزجانیشدگان مرو به نظر ابن اث تعداد کشته

. ق به گفته  ھ ۶۱۹ت در سال ھراشدگان  عداد کشتهت –ون و چھارصد ھزار کس یلیم
ون و ششصد یلیک می یفیون و چھارصد ھزار کس و به گفته سیلیک می یجوزجان

شابور که در آن شھر تغاجار داماد یاز شھرھا مانند ن یاریان بسین میھزار کس. در ا
کنند  یز رحم نمیوانات نیمغول به ح یشوند، حت یعام م ز کشته شده بود کًال قتلیچنگ

 یه مردم با تمامیز کلیان نیون و ھشتصد ھزار کشته. در شھر بامیلیک میاز ش یب
ز به قتل ینوه چنگ یز پسر جغتایرسند، چرا که در آن شھر ن یجانداران به قتل م

ند و یستا ینگاران او را م خیسندگان و تاریاز نو یزخان که بعضیده بود و چنگیرس
ن در شکم مادر و یجن یدھد حت ینداشت دستور م یریگ ند که قصد انتقامیگو یم

 ز بکشند. یھا را ن ھا و سگ گربه

 )۶۲۸-۶۱۸ران (ین قهرمان ایتر ن خوارزمشاه نابیالد ل سلطان جال
 ر داشت: یبه شرح ز ین پسرانیالد سلطان محمد بجز جالل
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ترکان خاتون مادر  یریشاه و خان سلطان نوزاد بودند، به دنبال دستگ یکماخ -۱
 طان محمد کشته شدند. سل

ن از خوارزم به دنبال او یالد شاه بدنبال رفتن جالل آق سلطان ھمراه اوزالغ -۲
 شوند.  ین راه بدست مغوالن کشته میشوند اما در ب یروانه م

عراق عجم منصوب شده بود،  ی: از طرف پدر به حکمرانین غورسانچیالد رکن -۳
ن ییان که مردم کرمان را به آیلیاست کردن اسماعیبعد از رفتن به کرمان و س

 یاز قالع آن منطقه در حوال یکیمقابله با تاتار به  یکردند، برا یخود دعوت م
ز ھمزمان آن قلعه را یز نیرد. تاتار نیگ یاصفھان به نام استوناوند رفته و سنگر م

شود به درون قلعه نفوذ  یکند؛ بر اثر غفلت نگھبانان مغول موفق م یمحاصره م
 شوند.  ید میدھد شھ یم یکه رو یلطان و ھمه ھمراھانش در جنگکند و س

شاه را  شاه: سلطان محمد بخاطر اجبار مادرش ترکان خاتون اوزالغ اوزالغ -۴
ن خود کرده و او را بر خراسان و خوارزم و مازندران حاکم نمود. او به یجانش

 شود.  یش آق سلطان توسط مغول کشته مرھمراه براد
ش و مکران کرده بود. یاه: سلطان محمد او را حاکم کرمان، کرشین پیالد اثیغ -۵

کند و  یم یدان نبرد را خالیان تحت امرش میدر جنگ اصفھان با سپاھ یو
ش براق حاجب حاکم کرمان که از یرود بعدًا به پ یش مالحده میزد به پیگر یم

خود رود. براق حاجب مادرش را به عقد  یراند، م یبر کرمان حکم م یجانب و
 کشد.  ین را میالد اثیبعد براق حاجب غ یآورد اما چند یدرم

ز تکلم ین یبود که زبان فارس ییگو یشکل و ترک ترک ین مردیالد ل سلطان جال
ت یسخن، دوستدار رفاه رع گستر، کم دوست و عدل ار شجاع، عدلیبس یکرد، و یم

 یجز تبسم نبود. حلمداد، خنده او  یچگاه دشنام نمیھ یشگر مردم عادل بود. ویستا
عات یخواند، از تکبر دور بود، عالمت او بر توق یتمام داشت، خود را کمتر از آنچه بود م

خ الکامل خود در صفحات یست و ھفت تاریر در جلد بیالنصر من الله وحده بود. ابن اث
ر و یناپذ یخستگ یا هیروح یالعاده دارا فوق ین را مردیالد سلطان جالل ۱۲۳تا  ۱۲۲

کند.  یانداخت وصف م یرت میھا را به ح که عقل یو استقامت یداریرومند و پایاراده ن
خود خلع کرد. سلطان  یعھدیشاه را از ول سلطان محمد خوارزمشاه قبل از وفات اوزالغ

ن یالد جالل یمنصوب کرد. به سبب شجاعت و کاردان یعھدین را به ولیالد ل جال
م مملکت یکرد. در موقع تقس یرا از خود دور نمن یالد ل چگاه جالیسلطان محمد ھ
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غور، بست،  ،انیغزنه، بام ین را به حکمرانیالد ل سلطان محمد جال یخوارزمشاھ
را به  ین ھرویالد ش شھابین داور و ھند منصوب کرده بود. اما به جایتکناباد، زم

از وفات پدر ن بعد یالد ش خود نگه داشت. جاللین را پیالد وزارت آنجا گماشت و جالل
شاه  پھلوان خال اوزالغ یمانند توخ ی. ق به خوارزم بازگشت. افراد ھ ۶۱۸در سال 

گر مثل گذشته قادر یدانستند، د یاووت) چون میله ترکان خاتون (بیملقب به ُقتُلغ از قب
م یو خودسر و تجاوز نخواھند بود لذا تصم یر قانونیغ یبه دست زدن به کارھا

شاه را به قدرت نشانند، تا ھمچون گذشته  ن را بکشند و اوزالغیالد جاللرند که یگ یم
انت توسط ین خیفرمان نافذ و تسلط کامل خود را بر امور ھمچنان محفوظ دارند. ا

تخت را رھا کرده و به یناچارًا پا یرسد و و ین به گوش او میالد از خواصان جالل یکی
بود. قطعًا در  یگریز دینوشت مغول چانت نبود، سرین خیرود. اگر ا یخراسان م

ھمچون  یان از خود نشان دادند اگر فرماندھیکه خوارزم یو مقاومت یجنگاور
 کشاندند.  یم ین داشتند غائله مغول را به نابودیالد ل جال

د در یبه استوا رس ین ھمچون مردان، از راه فساء عازم شادباخ شد. وقتیالد جالل
اندک ھفتصد تن از  ینرم کرد. با تعداد یا ر دست و پنجهقات با لشکر تاتایپشته شا

ر یو سا یکرد. و اسبان و لوازم جنگ یمغول را به ھالکت رساند و آنان را متوار
به  ین برخورد سلطان بعد از بازگشت وین اولیملزومات آنان را تصاحب نمود. ا

سند سلطان ھفت  ن رفت. بعد از آن تا جنگیماوراءالنھر خراسان بود. سلطان به غزن
شکست داد. سلطان در  یھا را بسخت ھا مغول د و در ھمه آن جنگیبار با مغول جنگ

ران روز غوغا به یران و دلیده، شید جنگ یالملک به نه ھزار سپاھ نید که امین شنیغزن
ش خود فراخواند. سلطان با یبه او فرستاد و او را به پ یا ات بازگشته، نامهھر یوس

الملک در شھر قندھار ھمه مغوالن را که به محاصره شھر قندھار مشغول  نیکمک ام
از  یا ن حال عدهیشوند. در ا ی، موفق به فرار میبودند را کشت به جز تعداد اندک

 –اعظم ملک صاحب بلخ  –ان خلج یس لشکرین بغراق رئیالد فیمانند س یمحل یرؤسا
ھزار سوار به سلطان  ی) با سان غور و حسن قراق (قزلقیمظفر ملک صاحب افغان

ز یچنگ یرسد. وقت یب به شصت ھزار نفر مین ترتیان سلطان به ایوندند. لشکریپ یم
ن یالد جالل یبسو یپسرش تول یبفرماندھ یشنود لشکر بزرگ یواقعه قندھار را م

 یا با اراده یروبرو شد. سلطان غاز یپروان با تول یکین در نزدیالد ل فرستد. جال یم
خان حمله برد و کفار را به  یاسالم بر قبلب لشکر تول یبرخاسته از روح جھاد نیآھن
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شمار از مغول که  انگشت یا خان کشته شد و فقط عده یشکست داد تول یسخت
از  یاریبس یند. اسراشو یاند موفق به فرار م تهھزار تن نوش یرا سھا  آن مؤرخان تعداد

 ین بردن و ھم مغول و قویاز ب یطان براافتاد. به دستور سل یمغول بدست سلطان م
خ به یدن میه مغول آن اسرا را با کوبیف نمودن روحیه مسلمانان و ضعیکردن روح

کران قصد سلطان یرسد با لشکر ب یز میخبر به چنگ یکنند وقت یسرشان ھالک م
کند  یشقراوالن خود را با عجله روانه مینکه سلطان را در دام اندازد پیا یکند و برا یم

 رساند.  یز به ھالکت میاما سلطان ھمه آنان را در گرد
ن بغراق و اعظم ملک و مظفر ملک از سلطان جدا یالد فیان سین حال لشکریدر ا

کنند.  یمنازعه مھا  آن در پروان با یھا بعد از کشته تول شدند، سبب آن بود که ترک
از  یکیکنند.  یدعوا م یدیالملک و اعظم ملک به خاطر اسب سف نیاز ترکان ام یبعض
ن رؤسا یکند که دل ا یم ین سعیالد زند. ھر چه جالل یانه میھا اعظم ملک را با تاز ترک

ان از آنان التماس یبا چشمان گر یشوند با آنکه سلطان حت ینم یرا بدست آورد راض
از  یکنند. بعض یقبول نمھا  آن ید مصلحت ما در اتحاد است ولیگو یکند و م یم

بود که ھا  آن ز بهیچنگ یغام پنھانیان پیغور یریگ کناره یمعتقدند علت اصل نیمحقق
ب نصف ین ترتیشان نگه خواھد داشت. بدیھا را ھمچنان بر سر پستھا  آن یو

ن نبرد با یکنند، در ح یز فرار میگر نید یا ن جدا شدند عدهیالد ل ان از جالیلشکر
ھا او و ھمراھانش  بدست مغول یکند ول یمگر فرار ید یا ز با عدهیالملک ن نیز امیچنگ

 شوند.  یکشته م

 . ق  ه ۶۱۸شوال  ۸نبرد سند 
رود  یھا زخان در کنارهیچنگ یبا مغول بفرماندھ ین جنگ سلطان غازیبزرگتر

از لشکر مغول  ییایار کم با دریبس یا ن جنگ سلطان با عدهیداد. در ا یسند رو
 درافتاد. 

 شـعارن یـش ایکرد بـا نفـس خـو یھم
 

 کفــر اســت عــار یبــاال یکــه در خــز 
 

 نیــنــدانم جــز ا یرم بــه مــردیــبم
 

ـــم بن  ـــه کوش ـــک ـــد یدارا یروی  نی
 

ران یخ ایتار یھا ن جنگیتر بزرگ از یکیگر یکدیدو لشکر در مقابل  ییآرا بعد از صف
ز حمله یبر قلب لشکر چنگ یداد. سلطان غاز ی. ق رو ھ ۶۱۸در ھشتم شوال سال 

 یزیرد. چیگ یش میز بناچار راه فرار را در پیده چنگیرا از ھم درھا  آن یھا کرد صف
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نگاه یان مغول از کمین جنگجویبه ھالکت کفار نمانده بود که ده ھزار تن از بھتر
کنند فرار  یالملک را وادار به فرار م نیمنه سلطان حمله برده و امیرون آمده بر میب

رساند اما سلطان  یسلطان را به حداقل م انیالملک با سپاه تحت امرش سپاھ نیام
زند. در روز دوم نبرد تا  یقھرمانانه مغول را پس م یھا ورشیبازد و با  یخود را نم

ن ھنگام دو تن یجنگند. در ا یظھر دو لشکر بشدت ھر چه تمامتر باھم م یھا یکینزد
وندند. یپ یز میان خود به چنگیبا لشکر یو اوکتا یجغتا یھا ز بنامیاز پسران چنگ

ند یب یم یرسانند و وقت یھا را به ھالکت م توانند مغول یسلطان و ھمراھانش تا م
ند یآ یشوند با ھم جلو م یھا با آنکه فوج فوج کشته م ندارد و مغول یا دهیگر فایجنگ د

کنند  یشان را پراکنده میھا کنند و صف یم  سخت به مغول یا به دستور سلطان حمله
الش را یاھل و ع یدستور سلطان و به درخواست اھل حرم آن سلطان غازبعد از آن با 

ن نبرد پسر ھشت یکنند، در ح یم ینینش ب عقبین ترتیاندازد و بد یدر آب سند م
 برند.  یز میش چنگیافتد او را پ ین بدست مغول میالد ساله جالل

تد سیا یز میمحکم در جلو چنگ یریپسربچه ھشت ساله سلطان ھمچون مرد دل
د یرا شھ یب وین ترتیآورند و بد یرون میربچه را بیبدستور آن خونخوار جگر آن ش

 کنند.  یم
کردند و  یگوش م یسلطان غاز یھا هیبه توص یھزار سپاھ یبدون شک اگر آن س

ز بعد از یبرد. چنگ یدند مغول از آن معرکه جان سالم بدر نمیجنگ یبھمراه او با کفار م
ن بقراق و اعظم ملک و مظفر ملک و ھمه یالد فیس نیالد جالل ینینش عقب
خود پرداختند.  یدر اثر نادانھا  آن بود که یین جزایکند و ا یعام م انشان را قتلیسپاھ
س در خدمتش بود، به یکه تا فتح تفل ین بعد ار خروج از آب با اسبیالد جالل
ان نجات یسپاھکه از آب بسالمت گذشته بودند. پرداخت. جمع  یانیلشکر یآور جمع

بنام  یبدون پوشش و کاله و کفش و سالح. شخص یافته چھار ھزار تن بود ھمگی
و  یپر از خوردن یرفته بود با کشت یا اسباب گوشه یجمال زراد قبل از واقعه با تمام

ان در آن یاز ھند یا خبردار شد که عده یلباس بخدمت سلطان حاضر شد. سلطان وقت
 یک چوبدستیاران خود دستور داد تا ھر یاد ھستند. به دیمشغول فساد و ب یکینزد
شان را به  ان و اسلحهیشان تاختند اکثر آنان را کشتند و چھارپایدند و ناگھان بر سر ایبر
ن یش شدند. در ایاسب و گاو و گاوم یصاحب تعدادھا  آن بین ترتیمت گرفتند بدیغن

 یدر آن حوال یان ھندیھزار تن از لشکر یموقع سلطان خبردار شد که حدود س
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را ھا  آن از یاریشان حمله کرد و بسیست مرد بر ایکصد و بین با یالد ھستند. جالل
ان مختلف را ین چھارپایان خود و ھمچنیسپاھ یبرا یب اسلحه کافین ترتیکشت و بد

 بدست آورد. 
ن سلطان را در یب و جانشیالملک نا ن ھنگام قباجه مردم شھر گلوز شمسیدر ا
د ین را شنیالد ت. قباجه از آنجا که قصد حکومت داشت و چون آوازه جاللھند کش

ع زد آنگاه با ده ھزار سوار به سر وقت سلطان رفت. سلطان یت فجین جنایدست به ا
از عوامل بود که سلطان توانست  یکین یانش را کشت و ایخون زدن او و لشکریبا شب
گذار  نانیلُتتِمش بین ایالد خواست شمسدھد. بعد از آن بدر یانش را سر و سامانیلشکر

بت یاز ھ ین بعد از مدتیالد کرد. شمس یعروس یه در ھند با دختر ویسلسله شمس
ج کرد اما از یجنگ با سلطان بس یرا برا یھزار نفر ۱۳۰ ید و لشکریسلطان ترس

د ید یھم وقت یامتناع کرد و ناچارًا با او صلح کرد. سلطان غاز یروبرو شدن با و
ن برگشته است تا شورش یز به چیز نید و چنگینخواھد رس ییکارش در ھند به جا

ران ی. ق به ا ھ ۶۲۱ان را سرکوب کند بعد از سه سال ماندن در ھند در سال ینیچ
 یان خود را به ریاز لشکر یا ران دستهید قبل از ترک ایز آن خونخوار پلیبازگشت. چنگ
که  یمردم یایبقا ین لشکر سه ھزار نفری. اران فرستادیا یگر شھرھایو ھمدان و د

ز به یران کرده و قم و کاشان را نیشان را ویزنده مانده بودند را کشتند، دوباره شھرھا
از  یا ز بدستور اوزبک پھلوان عدهیران کردن ساوه در تبریل کردند، بعد از ویرانه تبدیو

که تعداد  یکنند. در حال یم میه را به مغوالن تسلیکشته شده و بق یان خوارزمیلشکر
 شتر بود. یبھا  آن یان اوزبک پھلوان از ھر دویشتر تعداد لشکریان از مغول بیآن لشکر

ن از ھند به کرمان آمد. براق حاجب از او استقبال کرد و سلطان یالد سلطان جالل
ن خبر یالد اثیغ یرا در سمتش ابقا کرد. وقت یدر او ھمچنان و ییرغم آثار دورویعل
 یریاو آمد، سلطان با فرستادن سف یریھزار سوار به جلوگ ید با سیدن برادر را شنآم

رفتند ین را پذیالد ن اوامر جاللیالد اثیلشکر غ یبرادر را از جنگ بازداشت. غالب رؤسا
ع برادر ید مطین وضع را دین چون ایالد  اثیشان ابقا نمود. غیرا در جاھا  آن و سلطان

ھمراه  یاز خواص سلطان با نامرد یکین به علت کشتن شد. اما در جنگ اصفھا
سرگردان و  یکرد و بعد از چند یدان نبرد را خالیان تحت امرش میاز لشکر یا عده

رد، یپذ یوست. براق حاجب ظاھرًا امر او را مین سو و آن سو به براق حاجب پیرفتن به ا
شود.  یحکم مغول مستقل م رفتنیکشد و با پذ یاو و مادرش را م ۶۲۵اما بعدًا در سال 
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اند و آن سلسله را  در کرمان سلطنت کرده ۷۰۳تا  ۶۱۹است که از  یا سلسله یاو بان
ن یالد ل جال یالیند. بعد از استیگو یم یا به مناسبت لقب براق قتلخ خانیان یقراختائ

 دارید و سکونت و استقامت پدی، امیات و نواحیفارس و مازندران در وال –بر خراسان 
خور بود.  شراب یبود که فرد ین منشیبنام نورالد یسلطان شخص یگشت. منش

 کرد.  یف نکوش مین عادت کثیبر او خرده گرفت و او را به سبب ا ین اصفھانیالد کمال
ــو و ا ــل ت ــفض ــت ن بادهی ــم یپرس ــا ھ  ب

 

 بــا ھــم یســت و پســتیماننــد بلند 
 

 ان مانــدیــحــال تــو بــه چشــم خــوب رو
 

 بـا ھـم یمست شه نو ویکان جاست ھم 
 

وان خود یالملک را به د معروف به شرف یالقاسم جند یبن اب ین علیسلطان فخرالد
بدست  ین الپ ھرویالد الملک شھاب ن بنام شمسیالد  ر عادل جاللیمنصوب کرد. وز

د را پر کند. سلطان بناچار یآن شھ ینبود که جا ید شده بود و کسیقباجه شھ
الملک از  به وزارت خود منصوب کرد. شرف یراداتیدن ارغم دارا بویالملک را عل شرف

 یزیجان را بدون خونریسلطان آذربا ۶۲۲ر برخوردار نبود در سال یک وزیفات یتشر
پرداخت،  یشھر مراغه را از نو ساخت و به بسط عدالت در آن نواح یتصرف کرد. و

م کرده یمغوالن تسلا به یان را کشته یان پنج ھزار تن از خوارزمیزینکه تبریرغم ایعل
که به مال  یش گرفت. سلطان دستور داد ھر سربازیک در پیرفتار نھا  آن بودند، او با

ز زن اوزبک پھلوان یخته شود. سلطان به درخواست مردم تبریکند بدار آو یمردم تعد
ز به آن زن داد. سلطان روز جمعه به مسجد رفت یرا ن یفرستاد. توابع خو یرا به خو

ان دعا یشود و بعد از پا یش بلند میفه دعا کرد او از جایدر حق خل واعظ یوقت
ن جا به یند. بعد به درون کاخ اوزبک پھلوان رفت. بعد از گردش در آن گفت اینش یم

 یوقت ۶۲۱بود که در سال  ین در حالید. ایآ یخورد، و به کار ما نم یپروران م درد تن
بتواند به دفع مغول  یخواست تا و یاریاو ام فرستاد و از یپ یفه عباسیسلطان به خل

دفع  یز برایان نیفه نه تنھا دعوت او را اجابت نکرده بود، بلکه لشکریبپردازد، خل
 یعقوبا را تصرف کرد. در نواحیدقوقا و  یز شھرھاین یسلطان فرستاد. سلطان غاز

دفع سلطان  ینکه برایرغم ایر نمود و او را علین صاحب اربل را دستگیالد موصل مظفر
خواست در  یش ابقا کرد. سلطان اگر مید و در جایفراوان آمده بود بخش یانیبا لشکر

د به ینکار را انجام نداد. شایرا نابود سازد او ا ید عباسیتوانست حکومت پل یآن موقع م
آن را  داشتند و یکه اکثر مردم نسبت به خالفت عباس یعلت تصورات غلط مذھب

کرد، تا به  یبه گرجستان لشکرکش یسلطان غاز ۶۲۲ند. در سال دانست یم یالھ یامر



 ١١٣  فصل ششم: خوارزمشاهیان

 ذ

ن یالد ل ان دھد. جالیو کشتار و غارت مسلمانان پا یاسالم یبه شھرھاھا  آن تجاوزات
 یروزین پیتر بزرگ ھا درآمده بود، به یبه تصرف گرج ین به تازگیبعد از گرفتن شھر دو

 ۲۰ھزار تن بودند، که حداقل  ۷۰از ش یھا ب یافت. لشکر گرجیھا دست  یخود با گرج
شھر گنجه را بدون  یھزار تن از آنان کشته شدند. سپس سلطان با فرستادن لشکر

ز بازگشت، و یاران ستمگر اوزبک بن پھلوان به تبریگرفت، بعدًا به علت توطئه  یزیخونر
گرداند، و از مردم  یز را در شھر میس تبریفتح گرجستان را ناقص گذاشت. او رئ

را کشت. بعد از آن بدرخواست زن  یرند بعد از آن ویخواھد که داد خود را از او بگ یم
نکه زن اوزبک سه طالقه است سلطان یبر ا یز مبنیتبر یفقھا یاوزبک پھلوان و را

 یدش را به خویبعد سلطان ھمسر جد یل خود با او ازدواج کرد. چندیرغم میعل
خواھد  یکه دلش م یتواند ھر کار یه نمد ھم چون گذشتید ین زن وقتیفرستاد. ا

 یب خوین ترتیوندند و بدیپ یشود و به او م یمتحد م یوبیا یبکند، با ملک اشرف موس
 یھا جنگ ین علت اصلید. ایآ یدرم یه به تصرف اشرف موسیه و اشنویو مرند و اروم

چرا که  ان،یوبیان ایان سلطان تمام شد ھم به زین در روم است که ھم به زیالد جالل
ک دوم امپراطور روم مقدس یدرگرفته بود و فردر یبیدر ھمان اوان جنگ پنجم صل

افت، و یالمقدس دست  تیان بر بیوبیت متزلزل ایا) با استفاده از موقعیتالی(آلمان و ا
از رفتار احمقانه اشرف  یعنینجا شروع شد، یان از ھمیوبیحکومت ا یمقدمات نابود

ن یالد ل سلطان جال یجان بدست توانایومت اتابکان آذرباو بعد از انقراض حک یموس
ھا در کشتار و غارت مسلمانان نداشتند، طمع  از مغول یکه دست کم یحیان مسیگرج

را براندازند، آنگاه مساجد را  یبر آن شدند تا خالفت عباس یجان بستند، و حتیدر آذربا
ن موقع با آنکه یھزار نفر حرکت کردند. در ا یبا سھا  آن سا و حق را باطل کنند.یکل

 ھا کرد. بعد از شکست دادن یبه گرج یض بود با توکل بر خداوند متعال رویسلطان مر
بخشد، بدان  یرا مھا  آن سلطان یاز حکمرانان گرج یوانیشلوه و ا یریو دستگھا  آن

انتشان یراه خن یدر بھا  آن کنند. اما یاریرا در فتح گرجستان  یوھا  آن شرط که
س را یرا به ھالکت رساند، بعد از آن سلطان تفلھا  آن یآشکار شد. سلطان ھر دو

را پاره کرده  ید، که براق حاجب رشته دوستیان ناگھان خبر رسین میتصرف کرد. در ا
س به یو از کرمان به قصد عراق روان شده است سلطان در عرض ھفده روز از تفل

صد سوار ھمراه نداشت. براق حاجب یش از سیان بیلشکر که از یکرمان رفت، در حال
کرد و ثابت شد که آن  یش سلطان فرستاد و از او عذرخواھیفراوان به پ یھا کش شیپ
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 یخبر دروغ بوده است. بعد از آن سلطان به اصفھان رفت، بزرگان عراق به خدمت و
 روده است: شاعر پرآوازه بدان مناسبت س یل اصفھانین اسمعیالد آمدند. کمال

ــ یط رویبســ ــادانیزم ــاز آب ــت ب  ن گش
 

 گان جھـانیر سـپاه خـدایمـن سـیبه  
 

ـــد تھن ـــکنن ـــه حیت ی ـــدگر ب ـــک  اتی
 

 وانیــکــه زانســان بمانــد واز ح یتــیبق 
 

 دیک نھـال سربکشـیـن یـزباغ سلطنت ا
 

 که برگ او ھمه عدلست و باراو احسان 
 

 درگھـــش دگربـــاره یبنـــدگ یبـــرا
 

ــت طب  ــر گرف ــانیزس ــد انس ــت توال  ع
 

 یآن شـاھ ینکبرنـین میـا و دیجالل دن
 

 زدش بسزا کرد بر جھـان سـلطانیکه ا 
 

 طــور کمــال  یمعــارج قــدرت و را یزھــ
 

 انیـخوبت برون ز حصـر ب یمعان یزھ 
 

ــتانا ا ــان س ــجھ ــو را  زدی ــتت  فرستادس
 

 که چارحد جھان ملک تست و بوستان 
 

 یگواه ملک تو عدلست ھـر کجـا خـواھ
 

 گـذارن یگـواه مک محضـر خـود یبه ن 
 

ــوح ب ــو عمــر ن ــت ــالم ییای  از آنکــه در ع
 

 د آمـد از پـس طوفـانیعمارت از تو پد 
 

 بیز صــل یتــو داد منبــر اســالم بســتد
 

ــ  ــو برگرفت ــا یت ــاقوس را زج  اذان ین
 

 ز چھـره عـدل یحجاب ظلم تو برداشـت
 

 مــانیاز رخ ا ینقــاب کفــر تــو بگشــاد 
 

 اســالم یگشــت بــازو یتــو قــو یزبــازو
 

 مـانیمصادم کفار گشـته از رخ اکه از  
 

 کـه برگرفـت زھنـد یبراق عزم تو گمـام
 

ـــ  ـــر اقاص ـــام دوم ب ـــاد گ  اران ینھ
 

 که بود جز تـو زشـاھان روزگـار کـه داد
 

 س و آب از عمــانیم اســب زتلفــیقضــ 
 

 غ تو درضرب خصـم شھمانسـتیزلعب ت
 

ــب وپ  ــه اس ــب ــت ی ــه حاج ــیل چ  یک
ـــــــــــــــــــــــــــــپ  بران ادهی

 

به  ید کفار گرجیرا از خود دور نکرده بود، که خبر رس یھنوز سلطان گرد خستگ
را به  یحاجب بن عل یاند، و ملک اشرف موس ران کردهیس آمده و مساجد را ویتفل

به  یز از خوین ملکه سلطان نیکند، ھمچن یداد میاخالط فرستاده و او در آن منطقه ب
د و گردن یلشکر کش یمتحده شده است. سلطان به آن نواحھا  آن اخالط رفته و با

اند. سلطان به سرعت  د مغول حمله آوردهیش نشاند، که خبر رسیکشاندگان را سرجا
 یعنین سال یکند. باز در ھم یعام م قتل یر یکیمغوالن را در نزد یگردد تمام یبرم

به  یزنند و سلطان غاز یدست به کشتار مردم م یلین اسماعی. ق ملحد ھ ۶۲۴سال 
 یرانیکوه در خراسان را به و حمله برده از الموت تا کردھا  آن ن تحت کنترلیسرزم
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رومند ین ملحدان را نینشاند. حمله مغول ا یم یرا به خفت و خوارھا  آن ده ویکش
 ساخته بود. 

ن بنام اورخان را در سال یالد از سرداران مشھور جالل یکیقبًال  یلیملحدان اسماع
شاوندان سلطان بود. در عدل و کرم شھره یبه شھادت رسانده بودند. او از خو ۶۲۳

اورخان  یاریو ھوش یریکرد و به سبب دل یم یجناح چپ لشکر را نگھبان یبود. و
چگاه جناح چپ در جنگ شکست نخورده بود، در جنگ اصفھان قدرت و یھ

معتقد بودند اگر اورخان زنده بود  یان مشخص شد. ھمگیسپاھ یاو برا یسلحشور
 خورد.  یدشمن شکست نم چگاه ازیجناح چپ ھ

 نبرد اصفهان 
داد. قبل از شروع جنگ سلطان در  یرو ۶۲۵نبرد اصفھان در دوم رمضان سال 

 جھاد با مغوالن آماده کرد.  یانش را برایلشکر یحماس یک سخنرانی
م یعظ ییم و بالیعظ یشامدیان گفت: پیسلطان در جمع سرداران و بزرگان و لشکر

اگر مقاومت  یست ولین ییچ بقاید ھیم، امیو ترس دھ یناتوان رخ داده است. اگر تن به
گر رخ دھد از ید یم. اگر کار به نوعیروزیخداوند پ یاریم به یشه سازیم و صبر پیکن

َها ﴿ م بود.یدرجه شھادت و مقام سعادت محروم نخواھ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنٓواْ إَِذا لَقِيُتۡم فَِئٗة  �َّ

ْ ٱفَ  ْ ٱوَ  ثۡبُُتوا َ ٱ ۡذُكُروا مان یکه ا یکسان یا« ]۴۵[األنفال:  ﴾٤٥َكثِٗ�� لََّعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  �َّ
د که رستگار یاد کنیار ید و خدا را بسیکن یدارید پایروبرو شو ید، چون با گروھیا آورده

ش داد. یرفتند. سلطان لشکر را آرایزبان سخن سلطان را پذ کیکدل و ی. ھمه »دیشو
آور  نام یفرماندھان یان مغول دارایجناح سپاه را روشن ساخت. لشکرقلب و دو 

 ن بودین و باسور نویمالس نویبا –ن یاسن طغان نو –ن ینال نویبا –ن یھمچون باچونو
فرستند.  یآذوقه و علوفه با اطراف اصفھان م یآور جمع یدو ھزار نفر را براھا  آن

قوت  یر کرد. سپس اسرا را برایا اسی را کشته یسلطان با فرستادن سه ھزار نفر ھمگ
ن و یالد اثیسلطان غ یوفا یدو لشکر برادر ب یقلب مردم اصفھان کشت. در موقع تالق

خود  یشدند. اما سلطان به رو یگر متوارید یکان و گروھیبا نزد یلجیجھان پھلوان ا
داد. جناح راست سلطان جناح چپ مغول را تار و مار کرد.  یاورد و جنگ روین

 شکست داد.  یرا به سختھا  آن سلطان خود به قلب مغول حمله کرد و
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ان مغول را شکست داده یز لشکریکند که جناح چپ ن یجناح راست سلطان فکر م
قت کامًال ین جنگ مغول در حقیکند. در ا یب مین خاطر مغول را تعقیاست به ھم

را سوگند  یدش که ویالن نوغو سردار شھیم شکسته شد و سلطان بدرخواست درھ
که مغول  ین لشکریرا به قتل رسانند در کم یداد تا مغول را دنبال کنند و ھمگ

که داشت صف  یریناپذ وصف یردلیبا ش یداشت افتاد ول ین نگه میشه در کمیھم
روز به اصفھان برگشت و مغول را درھم شکست و به طرف لرستان رفت. بعد از ھشت 

 ار خوشحال شدند. ید رمضان بسیمردم اصفھان بعد از برگشت او در روز ع
ـــــو د ـــــد ایچ ـــــرانیدن  او یان روی

 

ــــــد   ــــــارگیبرفتن ــــــو یکب  او یس
 

کان و یکه از نزد یسلطان از اکثر بزرگان خشمناک بود. دستور داد خانان و سروران
 یش او آوردند، وینکردند، پ یچ کاریھ افتگان دولت خاندان او بودند و روز نبردی نام

 یکه داد مردانگ یگرید. دسته دیھا بگردان سرشان انداخت و گرد محله یرو یروسر
گر از آن سلحشوران را ید یداد. برخ یکرده بودند، را لقب خان یداریداده بودند، و پا

 ع داد. یف داد، و آنان را به مراتب باال ترفیو خلعت و تشر یملک
شمار مغول فقط  یرا بدنبال مغول فرستاد. از آن لشکر ب یانیآن سلطان لشکربعد از 

ن یدند. ایبه ھالکت رس یه ھمگیحون بگذرند بقیتوانستند از ج یشمار افراد انگشت
خ ین تاریریو سا یو کفار گرج یلیانت ملحدان اسماعیران بود. اما خیان مغول در ایپا
کرد،  یبه گرجستان لشکرکش ۶۲۶طان در سال گر رقم زد. سلید یا ران را به گونهیا

ر کفار باھم متحد شده بودند یو آالن و سا یو لکز یو ارمن یحکام گرج یچرا که تمام
ار کم در مقابل یبس یپروراندند. سلطان با لشکر یران را در سر میو قصد حمله به ا

از متحدانش را  یلشکر قفچاق یخاص یرکیبا ز یکند. و یم ییآرا از کفار صف ییایدر
کند که به مملکت خود بازگردند. بعد سلطان به سران  یکند و آنان را متقاعد م یجدا م
م امروز جنگ تن به تن یا دھد که چون ھم شما و ھم ما خسته یشنھاد میکفار پ

رفته شد، و سلطان یشنھاد پذین پیم. ایم و فردا جنگ مغلوبه کنیجوانان راه به راه انداز
به  یدان رفت، بعد از کشتن پنج تن از کفار سلطان غازیبه م یناشناسخود به شکل 

انش دستور حمله داد. کفار که از شجاعت سلطان به وحشت افتاده بودند، یلشکر
که  یروز شود در حالیپھا  آن توانست بر یدست به فرار زدند، و لشکر اسالم به راحت

 ک در مقابل صد بود. یر کمتر از به کفا ینیان اسالم به نوشته جوینسبت تعداد لشکر
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د و بعد از یتخت او لشکر کشیبه پا یفرونشاندن فتنه ملک اشرف موس یسلطان برا
 شھر اخالط را به تصرف خود درآورد.  یطوالن یا محاصره

شود آندو  یروم با ملک اشرف متحده م یقباد حاکم سلجوق ی. ق ک ھ ۶۲۷در سال 
 ج کردند. یزات کامل بسیبا تجھ ینگکصد ھزار مرد جیبه استعاد  یلشکر

آن ھمه  یض بود. وقتیار مریکرد با آنکه بس ییآرا صفھا  آن در مقابل یسلطان غاز
ار من بود ین لشکر در اختیا :ان گفتید و با چشمان گریاز ته دل کش ید آھیلشکر را د

 ینینش عقبکردم. بعدًا سلطان با برگرداندن اسبش  یمغوالن را کامًال تار و مار م
ب یب دھد از تعقیرا فرھا  آن خواھد ینکه سلطان میال ایکند. متحدان به خ یم

ر یبه وز یا کنند. بعد از آن ملک اشرف با فرستادن نامه یم یان سلطان خودداریلشکر
سد سلطان بسان ینو یم یکند و یخواھد که سلطان را به صلح راض یسلطان از او م

که بعد از شکست پدر او از طرف کفار بر ما  یدان یو مان ما و کفار و تیاست م یسد
گردد. سلطان  یرد و به مملکت خود برمیپذ ین دعوت را میچه رفته است. سلطان ا

 فرستد.  یانش را به استراحت میبعد از مراجعت از روم لشکر
ار یام فرستادند که سلطان بسیمغوالن پ ی. ق برا ھ ۶۲۸در سال  یلیملحدان اسماع

نکه یشده است و آنان حتمًا خواھند توانست او را شکست دھند. مغوالن ھم اف یضع
جرماغون به  یبه فرماندھ یران را از سر بدر نکرده بودند و لشکریچگاه فکر اشغال ایھ

خبر  یشوند وقت یم یدرنگ راھ یآماده کرده بودند، ب یکصد ھزار مرد جنگیاستعداد 
 ین والین تکیالد ل و حسامیر در اردبین وزیالد ب اشرافیرسد به نا یمغول به سلطان م

دھد اما آندو سردار  یسپاه م یآور روزآباد دستور آوردن خبر مغول و جمعیقلعه ف
انت گرفتار مغول ین خیروند. سلطان با ا یخود م یھا کنند، و به خانه یانت میخ
 شود.  یم

جنگ  یق ھم براقباد سلجو یکنند، ک یھا به گنجه حمله م ین زمان گرجیدر ھم
رد که به یگ یم میشود. سلطان بعد از خواباندن غائله گنجه تصم یبا سلطان آماده م

شنھاد یدھد و به سلطان پ یاربکر قول کمک میمسعود حاکم د  اصفھان برگردد اما ملک
ار او یانش را در اختیچھار ھزار تن از سپاھ یکند که در صورت رفتن به آنجا و یم

 خواھند گذاشت. 
ن یالد که کرده بود به جالل یران تاتار بسبب ترس از مجازات گناھیاز ام یکی

گاه میپ یم رمه و  یمقدارھا  آن بر سر راه :دیگو یسازد و م یوندند، او را از نقشه مغول آ
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رون ین بیآن را مورد تاراج قرار خواھند داد، آنگاه از کمھا  آن حشم و مال قرار بده
خود را با چھار ھزار سوار بعنوان  یر کن. سلطان اوترخان خالورا تار و ماھا  آن آمده
را به محل ھا  آن زیدار سپاه به مقابل سپاه مغول فرستاد، تا با حالت جنگ و گر هیطال
مه راه بازگشت، و خبر داد که مغول از یترخان خائن از ترس از ن ین برساند، ولیکم

که  یا ب داد و با مکاتبهیفر یناجوانمرد اند. اوترخان سلطان را با مالزگرد عقب نشسته
انش ینگاه سلطان را به مغول نشان داد. سلطان که قبًال لشکریبا ملک مظفر داشت کم

اصفھان فرستاده بود، تنھا صد تن از غالمانش را  یاز سردارانش به سو یکیرا توسط 
که  یروح قونگاه او حمله کردند با یده دم به کمیمغول در سپ ینگه داشته بود. وقت

ھا  آن یب کردند سلطان دو تایرون رفت پانزده مغول سلطان را تعقیداشت از معرکه ب
گر خبر ید ینجا به بعد درباره سلطان غازیه مغوالن از ترس برگشتند. از ایرا کشت بق

 ادامه داده است.  ۶۲۹را تا سال  یخیع تاریر که وقایست ابن اثیدر دست ن یحیصح
ست یدر دست ن یقیآورده که ھنوز از سرنوشت سلطان اطالع دقن سال یدر اخبار ا

و  یخور شراب ید کردند بعد ماجرایله شھید اذعان کرد که سلطان را با حیبھر حال با
نکه یتر ا بیرا به او نسبت دادند و ھمه گناھان را به گردنش انداختند. عج یمست
نکوش کرده  یش مستکه درباره سلطان شعر ساخته او را به سبب بقول خود یکس

 ین که قبل از محمد نسویاول سلطان بنام نورالد یخور بوده است. منش خودش شراب
خوردن به سلطان از طرف   سلطان را به عھده داشت. نسبت شراب یگر یامر منش
ره ین در کتاب سیو ھمچن ین خوارزمشاه ویالد اوق در کتاب جاللیر سیدکتر دب

 یب شده است. شھادت سلطان موجب نابودیتکذ دیدرباره سلطان شھ یمحمد نسو
د. دوست و دشمن معتقد بودند که تنھا یپرستان گرد ر بتیشعا یروزیر اسالم و پیشعا

ن یستد و بس، با شھادت او ایتواند در مقابل مغول با ین است که میالد سلطان جالل
 سد شکسته شد. 

کشتار و غارت  یرابعد از شھادت سلطان سپه مغول سه دسته شد: دسته اول ب
ن و موصل رفته و تا ساحل رود یبینص –ن یمارد –ن یافارقیم –الروم  ارزن –اربکر ید

ببار  یرانیختند و ویخون ر ین حمله بقدریدر اھا  آن رفته یفرات در عراق امروز
س یتاب جنگ با مغوالن را نداشت. دسته دوم به تفل ییرویچ نیگر ھیآوردند، که د
ز را سوزاندند و غارت کردند. یعام کردند و ھمه چ مردمانش را کًال قتلروانه شدند 

ز انجام دادند. دسته سوم بعد یمانند اخالط ن یگر از نواحید ین اعمال را در بعضیھم
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 ذ

کردند سپس  یجان به اربل رفتند. در آنجا کشتار ھولناکیاز تسلط بر مراغه از راه آذربا
ار و استقبال باشکوه از مغوالن از یبس یایا دادن ھداز بیز بازگشتند. مردم تبریبه تبر

و...  یوبیقباد و ملک اشرف ا یک یجه دشمنین بود نتیکنند. ا یدا میقتل نجات پ
ج کرده بودند ین خود بسیجنگ با ھم د یرا برا یکصد ھزار مرد جنگیکه  یآنھائ

 گناه یردم بنجات م یخود محصور شده بودند، و برا یھا اکنون مانند مور در قلعه
 دامن آنان را فراگرفت غالمان یبزود ینکردند، اما قھر خداوند ین حرکتیتر کوچک

ر کشاندند و خود حکومت را بدست گرفتند به دنبال یکه قدرت به زیرا از ارھا  ھا، آن آن
ن سد یتر صد سال مقاومتیدر شام و مصر سر کار آمد که تا س ییرویم نین فاجعه عظیا

نان یاه نشاند. ایگشت، و ھر دو را به خاک س یبیو صل یمقابل کفار مغولاسالم در 
 ک معروفند. یخ مصر به ممالیھستند که در تار یھمان کسان

 ١یاز دانشمندان دوره خوارزمشاه یبرخ
 –ه ی: فقینیم بن محمد قزویق) ابوالقاسم عبدالکر  ھ ٦٢٣-٥٥٥( یامام رافع -۱

 است از جمله:  یمھم یھا کتاب یداراب یمؤرخ و اد –مفسر  –شناس  ثیحد
 ن. ین در اخبار قزویکتاب التدو -۲ز در شانزده مجلد. یز در شرح و جیالعز فتح -۱

ـــــه ـــــ حج ـــــام رافع ـــــالم ام  یاالس
 

ــکالت  ــر مش ــارح ھ ــود او ش ــه ب  آنک
 

 یست و سـه از ھجـرت شمسـیششصد و ب
 

ــاه ذ  ــاتیم ــودش وف ــم ب ــده شش  قع
 

 
ــت فــرض ــردن علــم از آن اس ــب ک  طل

 

 سـتیعلم کـس را بحـق راه ن یکه ب 
 

ــــــ ــــــوختن یکس ــــــگ دارد ز آم  نن
 

ــادان  ــگ ن ــه از نن ــاه ن یک ــتیآنگ  س
 

 
 در جامــه صــوف بســته زنــار چــه ســود

 

 ددر صومعه رفتـه دل ببـازار چـه سـو 
 

ــود م ــت خ ــان راح ــ یز آزار کس  یطلب
 

 ک راحت و صـد ھـزار آزار چـه سـودی 
 

 ین الرازین محمدبن عمربن حسیفخرالد: امام . ق ھ ٦٠٦ یمتوفا یامام فخر راز -۲
لسوف از آثار اوست. یدان و ف یعیطب –ب یاد –ه یاستاد علماء زمان خود فق

نوشته  یعیر را با توجه به علوم طبین تفسیجلد امام ا ۵ر در یر کبیتفس -۱

                                                           
 تاریخ گزیده، مستوفی.  -٣تاریخ ادبیات، براون  -٢ا الله صف تاریخ ادبیات در ایران، ذبیع -١
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در حکمت  ملخص -۴اصول.  محصل در -۳محصول در اصول فقه.  -۲است. 
 ات و حکمت مشرق و.... یشرح کل –

ــــد راز ــــل محم ــــالم کام ــــام ع  یام
 

 ه ومثـالیند ورا شـبید و نبیکه کس ند 
 

 یبسال ششصد و شش درگذشته شد بھـر
 

 نمــاز عصــر دوشــنبه بغــره شــوال 
 

 = ھرات)  ی(ھر
 ات او است: یاز اب

ــو یا ــاک ش ــر پ ــل اگ ــار جھ  یدل زغب
 

ــرد  ــو روح مج ــو یت ــالک ش ــر اف  یب
 

 دیــشــرمت نامن تــو یعــرش اســت نشــ
 

ــائ  ــ یک ــویو مق ــاک ش ــه خ  یم خط
 

بن عمر  ی. ق ابوحامد محمدبن عل ھ ۶۱۸شھادت  :ین سمرقندیالد بینج -۳
 د شد. از آثار اوست: یار ماھر بود که بدست مغول شھیبس یپزشک

 و علت و عالمت عالج ھر کدام از یجزئ یھا یماریاسباب و عالمت: درباره ب -۱
از درمان  یی  شناخته شده آن عصر و خالصه یھا یماریک از بیچیکه ھ یبطورھا  آن

 رون از آن کتاب نمانده است. یآن ب

 –چشم  –سر  یھا یمارین کتاب از بیدر ا یو  األمراض املشكلةنيالفرق ب -۲

 –ھا  تب –احشاء  –شکم  –پھلو  نهیس –دستگاه خون  –دندان  – ینیب –گوش 
 نبض وبول و... سخن گفته است.  –ھا آماس
 یمداوا -۶ یه قلبیب ادوین ترکیقوان -۵ه مفرد یادو -۴ه یب ادویاصول ترک -۳

أعذية  -٩األعذية واألدوية لألصحاء  -٨ن یت طبقات عیفیدر ک یی مقاله -۷مفاصل 

  معاجلة االمراض. -١٢العراض  غاية -١١الصناعة  -١٠املرىض 
محمدبن شاھاور  بن ن ابوبکر عبداللهیالد نجم . ق: ھ ٦٥٤م  ین رازیالد نجم -۴

بعد از حمله مغول  یمتولد ر  ه و متخلص به نجمیمعروف به دا یالراز یاالسد
رود که  یار مین دانشمند بزرگوار از آن جھت به آن دیرود. ا یر میصغ یایبه آس

از  یمعتقد بود مذھب اھل سنت در آنجا رواج کامل دارد و خاندان سلجوق
 ان آن ھستند از آثار اوست: یحام

به رساله عروف العشق م و ار الصدقيمع -٢املقصد مرصادالعباد من املبدأ إىل  -١

در  یمرموزات اسد -۵ املعشوق یالعاشق ال رسالة -٤الطري  رسالة -٣ عشق و عقل
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 ذ

 –امت یامارات ق –کلمات حکما  –خ ملوک از آدم تا عھد او یدر تار یمزمورات داوود
نکه حمله مغول یاز حمالت مغول ا یو شرح حت و مواعظ ملوکینص – ین جھاندارییآ

 ب بوده است.ی. ق در تعق ھ ۶۱۸به ھمدان در سال 
: ینسو یدریز یبن احمدبن محمد خرندر . ق شھاب ھ ٦٤٧م  یمحمد نسو -۵

 ن از آثار او: یالد ل د جالیسلطان شھ یمنش ین نسویالد معروف به شھاب
خ و ادب ینفثه المصدور از امھات کتب تار -۲ ین منکبرنیالد ره جاللیس -۱
ن و بعد از اطالع از عاقبت کار یافارقین کتاب را بعد از اقامت در میا ی. نسویفارس

 ش آمد نوشته است. یسنده پیاو و خود نو یکه برا ییھا ین در شرح دشواریالد جالل
مشھور به  بن ابوالفرج ملقب به مبارکشاه و دی: محمدبن منصوربن سع مبارکشاه -۶

از جانب  ی. ق نسب و سندگان و مؤرخان بزرگ قرن ھفتم ھیفخر مدبر از نو
 رسد. از آثار او:  یم سقیپدر با دوازده واسطه به حضرت ابوبکر صد

که نامشان در قرآن  یامبرانیو صحابه و پ ج امبریشامل نسب پ بحراالنساب: -١
دوره  یحجاز و عراق و شعرامن و انبار و یآمده است. شجره ملوک عرب در شام و 

ان یسامان –ان یصفار –ان یطاھر –عباس  یبن –ه یام یبن –ن عجم یسالط –ت یجاھل
 شجره.  ۱۳۶ان جمعًا شامل یان و غوریغزنو –

  آداب احلرب و الشجاعة. -٣آداب امللوک وكفاية امللوک  -٢
 یاالرموبکر بن احمد  ین ابوالثنا محمودبن ابیالد : سراجین ارمویالد سراج -۷

 محدث از آثار او:  –مفسر  –ه یفق –لسوف یف –دان  . ق): منطق ھ ۵۹۴-۶۸۲(

 از رسائل اخوان الصفا).  یی (ترجمه خالصه شده احلكمةجممل  -٢ لطايف احلكمة -١
معروف پزشک و  یرازین شیالد پدر قطب . ق: ھ ٦٤٨ن مسعود م یالد اءیض -۸

 راز. یش یمارستان مظفریمدرس طب در ب
: از آثار . ق ھ ٦٢٦-٥٥٥ یخوارزم یوسف سکاکیعقوب ین ابویالد سراج عالمه -۹

تش بارھا ین کتاب بخاطر اھمی: ایعلم از علوم ادب ۱۲اوست: مفتاح العلوم در 
 چاپ شده است. 

د یالمکارم عبدالس یناصربن اب . ق: ھ ٦١٠-٥٣٨ یخوارزم یامام ابوالفتح مطرز -۱۰
المغرب ان آثار او یران در میان بزرگ ایو از ادبا و لغو یحنف یاز فقھا  یبن عل

 مشھور است. ار یالفقه بس لغة يف
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 یعمر و عثمان بن عمر معروف به ابن حاجب مالک ین ابیالد امام جمال -۱۱
االصول  یعلم یالسئول واالمل ف ی: از آثار او: کتاب منتھ. ق ھ ٦٤٦ یمتوفا

مختصر ابن آن را  دهینام ین کتاب را مختصر المنتھیسنده ایوالجدل خود نو
. ق بارھا  ھ ۱۰و  ۹و  ۸تش در قرون یاھم بن کتاب به سبیند. ایز گویحاجب ن

 شرح شده است. 
السئول  یشرح بر منتھ :٦٣١م  یبکر االمد یبن اب ین ابوالحسن علیالد فیس -۱۲

 دارد. 
کشف االسرار  -۱: از آثار اوست . ق ھ ٦٤٩-٥٩٠ ین بن ناماور الخنجیالد افضل -۱۳

 الموجز در منطق.  -۲االفکار عن غوامض 
 یمتوفا ین ابھریرالدیمعروف به اث یسمرقند یبن عمربن مفضل ابھر مفضل -۱۴

 –منجم  –دان یاضیر یو .یاز شاگردان معروف امام فخر راز . ق: ھ ٦٦٣
 دان بود.  لسوف و منطقیف

 یبدست مغول در اصفھان و :٦٣٥شھادت  یل اصفھانین اسماعیالد کمال -۱۵
د بود. ھنگام شھادت با خود دو ین خوارزمشاه شھیالد مداح سلطان جالل

 وار نوشت: یر را بر دیز یرباع
 ن اسـتیـا یگذار دل خون شد و شرط جان

 

 ن استیھم یبساز نهیدر مذھب ما کم 
 

 ارم گفــتیــ یچ نمــین ھمــه ھــیــبــا ا
 

ــا  ــدهیش ــر بن ــه مگ ــتیا ینواز د ک  نس
 

 
ــ ــه دم ــو دل ک ــود گر یک ــروطن خ ــب  دی

 

 دیــبــر حــال مــن و واقعــه بــد گر 
 

 ان بـودیـدو صـد گر یا بر سـر مـرده ید
 

 دیـسـت کـه بـر صـد گرین یکـیامروز  
 

 م بن اسحاق ازین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراھیدالدی: فریشابوریعطار ن -۱۶
 –نامه  ی. ق از آثار اوست: الھ ھفتم ھ ی سده یرانین عارفان ایتر بزرگ

 یر. ویمنطق الط – االولياء ةتذكر –نامه  بلبل –اسرارنامه  –نامه  بتیمص
 ز بود.یپزشک ن

 ک یان و زمان هر یخوارزمشاه یاسام
 . ق  ھ ۵۲۲-۴۹۰ ن غرجهین محمدبن انوشتکیالد قطب -1

  ۵۵۱-۵۲۲ ن محمدیالد قطب ن ابوالمظقر اتسز بنیعالءالد -2
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  ۵۶۷-۵۵۱ ل ارسالن بن اتسزین ابوالفتح ایالد تاج -3

  ۵۶۸-۵۶۷ ل ارسالن یشاه بن ا سلطان ن محمودیالد جالل -4

 ۵۹۶-۵۶۸ ل ارسالن ین تکش بن ایعالءالد -5

 ۶۱۷-۵۹۶ ن تکشین محمدبن عالءالدیالد سلطان جالل -6

 ۶۲۸-۶۱۷ ن محمدیبن عالءالد ین منکبرنیالد جالل -7

 





 
 

 :صل هفتمف
 ١مغولدوران شوم 

ره شدند. یران چین خوارزمشاه مغول بر سراسر ایالد ل بعد از شھادت سلطان جال
ار داشته و یبس ید خرافین عقایو عدم معاشرت با متمدن یعلم یمغول به مناسبت ب

انسان مؤثر و صاحب نفوذ  یاحوال و زندگان ین و جادو و سحر را در مجاریاطیش
له متھم ین حیدند، و ھر را که به ایترس یار میدانستند، از سحر و جادو بس ید میشد

ن ید بر ضد ایاحکام شد یزیاسانامه چنگیکردند و در  یعذاب م یشد، بسخت یم
ران زدند که یبه تمدن ا یریناپذ ھا آن چنان ضربات جبران جماعت موجود بود. مغول

کشتار کردند که از حد تصور خارج است.  یچگاه جبران نشد. در خراسان بقدریھ
اگر تا ھزار  :دیگو یز نوشته است، میکه بنام چنگ یخ جھانگشایدر تار ینیچنانکه جو

زان نفوس آن یرخ ندھد، باز ھم م یی چ حادثهیگر در خراسان زاد ولد شود، و ھیسال د
 د. یار به حد قبل از حمله مغول نخواھد رسید

 یکس یکه حت یتا جائ افت،یرواج تام  یپرست بت ب و رسومدر عصر مغول آدا
 کند. علم و علماء ارزش خود را از دست دادند.  یجرأت نداشت آب تن

ان به دست مغول لگدمال ید و دانشجویمدارس درس فرسوده و دانشمندان ناپد
 شدند. 

ا به مغولستان یغ آبدار گذشتند یا از دم تیقرار گرفتند  یا در معرض پراکندگیآنان 
 فرستاده شدند. 

 د کـردیھنر اکنون ھمه در خاک طلب با
 

 زانــک انــدر دل خاکنــد ھمــه پرھنــران 
 

خته بود، ھمه بر ین که رشته دانش و دانشمندان از ھم نگسیشیدر روزگاران پ
با و زنده نگاه داشتن مراسم بزرگ، توسط علماء و یت گفتار زیو تثب ینگھدار

دھد،  ین ادامه مین چنیعصر تسلط مغول را ا ینیرفت. جویپذ یشمندان انجام میاند
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و شھامت  یریرا دل ینیچ و سخن یا را پند و ذکر پندارند. حرامزادگیامروزه دروغ و ر
در لباس  یرا ھنر و دانش بزرگ دانند. اکنون ھر ولگرد یغورینام کنند. زبان و خط او

ر، ھر تازه یدب یا ر، ھر بخت برگشتهیوز یباز رنگیصدر، ھر ن یر ھرمز دوریان، امیعص
ھر  –وان یمعاون د یسینه، ھر ابلیناظر ھز ی، ھر ولخرجیمستوف یا دهیبه دوران رس

شکار، ھر یپ یصاحب محافظ، ھر ستمگر یصاحب حرمت و جاه، ھر فراش یشاگرد
 یقدرتمند، ھر دستاربند یا شهیپ انتیس، ھر خیرئ یسیکس، ھر خس سییخس

 یو ھر حمال یبارخیمال مشغول با ز یبه خاطر افزون یھر شتربان بزرگوار، یدانشمند
 از کمک شانس گشاده حال شده است. 

ــــد آزاده ــــالش دادن ــــوش بم  دالن گ
 

 نه بنــالش دادنــدیو زحســرت و غــم ســ 
 

 پشــت ھنــر آن روز شکســت درســت
 

 ھنـران پشـت بـه بـالش دادنـد ین بیک 
 

گر و یکدیبا  یشمارند و دشمن یم یاز لطافت خو یزدن بر فرد یلیز دادن و سیت
 یکه قحط ین روزگاریک چنیدانند. در  یخطر م یب یر روحانیسفاھت را نسبت به تأث

کان، بدحال و خوارند، و ی، نیو نادان یاست و روز بازار گمراھ یو جوانمرد یمردانگ
 اب، ھریم فاضل، تافته دام محنت است و نادان پست کامیت و بر سر کار، کریاشرار تثب

ده و ھر یب گردینص یب یمردود، ھر صاحب نسب یزاد است و ھر رادمرد یب یا آزاده
است، ھر  یبتیمصادف با مص یخارج از گود نشسته و ھر ھوشمند یواالگوھر

، و ھر یر ناقصی، ھر کامل درگیر مکلفیر غیاس ی، ھر عاقلیا گرفتار حادثه یا ندهیگو
گرفتار آمده است،  یا هیدر دست فروما یصیو ھر اھل تشخ یلیر تابع ذلیناگز یزیعز

در  یان تا چه حدودیو ھوشمندان و دانا یافت که صاحبان درجات عالیتوان در یم
 فشارند. 
ن یگر دادند تا اسالم و مسلمیکدین دوران ھمه دشمنان اسالم دست بدست یدر ا

 نید بیار شدیبس یھا منعقد شد و جنگھا  آن نیب ھایی آنمینابود کنند. پ یرا بکل
ان مغوالن از دشمنان قسم یاز سرداران و منش یارین درگرفت. بسیو مسلمھا  آن

 دھم.  یان را در سه قسمت جداگانه شرح مین بودند. جریخورده مسلم
که از پزشکان ارغون  الدولةبود بنام سعد یبیان صلیھودی: سر دسته انیھودی -۱

فراوان در  یھا لهیاز ابھر زنجان بود و توانست با ح ی.ق) بود. و ھ ۶۸۳-۶۱۰(
دست عموم عمال و  یبزود الدولةبه وزارت ارغون برسد. سعد ۶۸۶سال 

را در  یکارکنان مسلمان را از کار کوتاه کرد و از طرف خود ھمه ارکان حکومت
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کشور را تحت  یسپس امور مال الدولةان گذاشت. سعدیحیان و مسیھودیدست 
 یارغون را از ھمه جا کوتاه ساخت. و یع امرایآورد و دست جم اداره خود

حمله برده آنجا را از  بکند و به مکه یامبریپ یارغون را متقاعد کرد که ادعا
صورت  ینکه اقدامیعام کند. اما قبل از ا اسالم را قتل یو علما بت پر کند

ه ھالکت بودند ب یناراض یز وارغون که ا یبه دست امرا الدولةرد. سعدیگ
 ز مرد. ی.ق) شش روز بعد از ارغون ن ھ ۶۹۰(صفر  د،یرس

 یا هیت به چشم ھدیحی: ھجوم مغول به جھان اسالم در جھان مس١انیحیمس -۲
در  یا کننده نییان در دستگاه مغول نقش تعیحیسته شد. نفوذ مسینگر یالھ
 ان در عرض کمتر از ده سالیران بجا گذاشت. اروپائیمغول در ا یھا استیس

 یئت اول که در شورایھئت به دربار مغول در قراقورم روانه کردند. یسه ھ
در سال  ینیژان دوپال نوکارپاست یم منعقد شده بود به ر۱۲۴۵ یمذھب

ز به قراقورم فرستاده شد. یبن چنگ یوک بن اوگتایم موقع انتخاب گ۱۲۴۶
. داشت یحیر مسیوک دو وزیرفت. گیپذ یوک فرستادگان پاپ را به گرمیگ
به  یئت سوم از طرف سن لوئیفرستاده شد. ھ یئت دوم با چھار روحانیھ
ئت در سال ین ھیرستاده شد. ابسفارت ف یام روبروکیلیو یاست روحانیر

 رفت و بایپذ یئت را به گرمیوک ھین گید. منگو جانشیم به قراقورم رس۱۲۵۳
ر یبود اما تحت تأث یمتعصب ییکرد. ھوالکوخان با آنکه بودا یمھربانھا  آن

از ابراز  یالدیم ۱۲۶۰خود قرار داشت. پاپ در سال  یحیدوقوز خاتون زن مس
کرد.  یان اظھار خوشنودیحیت و رفتار خوب او با مسیحیل ھوالکو به مسیتما

گمارد.  یم یمھم مملکت یدوقوز خاتون به کارھا ۀیان را به توصیحیھوالکو مس
کنت بوقا  یبه فرماندھ یار بزرگیکر بسن سال بود که ھوالکوخان لشیدر ھم

ک فرستاد. از ھمدستان و یجنگ با ممال یخود برا یحیسردار مشھور مس
ک مصر ھتوم اول پادشاه ارمنستان بود. یمشوقان مغوالن در حمله به ممال

ک یالمقدس و برانداختن حکومت ممال تین حمله به تصرف بیاز ا یھدف اصل
بزرگ کفار را در ھم  ین اردویر ایناپذ وصف یشجاعتھا با  یمصر بود. اما مصر
خ به ین جنگ در تاریکردند. ا یرین جلوگیاسالم و مسلم یشکستند و از نابود

                                                           
 . ٥تاریخ ایران کمبریج، جلد  -٢تاریخ ایران سرپرسی سایکس، جلد دوم،  -١
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 ین جالوت مشھور است. ھتوم اول پادشاه ارمنستان با ھمکارینام نبرد ع
عام کردند. ھتوم با  قتلآن را  یاھال ۀیر کردند کلیحلب را تسخ یمغول وقت

نه خود را نسبت به مسلمانان کامًال برمال ین مسجد بزرگ حلب کآتش زد
ن جنگ کفار در حدود پانصد ھزار تن از کردان را به شھادت یساخت. در ا

 یحیمس یم با اروپایمستق یاسینانش مناسبات سیرسانند. ھوالکو و جانش یم
 م دختر امپراطور رومین ھوالکو آباقاخان مریبرقرار ساختند. پسر و جانش

پالئولوگوس را به عقد خود درآورد، و قبل از مراسم عقد به درخواست  یشرق
ن آباقاخان با یب ییھا آورد. بدنبال رد و بدل شدن نامه ید بجایم غسل تعمیمر

 یالدیم ۱۲۷۸را در سال  یئتیس، پاپ اعظم روم ھیادوارد اول پادشاه انگل
شه اتحاد با یز در اندیمرکب از چند راھب را بدربار آباقاخان فرستاد. ارغون ن

با  یکلمپخ یسیخود بنام ع ینستور یحیاز صاحب منصبان مس یکیغرب 
 یھا یگانیپاپ ھونوروس چھارم فرستاد که ترجمه آن در با یر براینامه ز

است.  یشمس ۶۸۴مطابق  یالدیم ۱۲۸۵خ یکان محفوظ است نامه بتاریوات
درگرفت که به شکست کامل  یبین اتحاد جنگ ھشتم صلیچند سال بدنبال ا

ن یرا سرزمید، زیر است: و اکنون اجازه دھید. متن نامه به شرح زیاروپا انجام
 ست. یمتعلق به ما ن )Saracens( ١ھا ساراسن

را  ین سامید، ما سرزمیھست ین سو و شما که در آن سویپدر مھربان، ما که در ا
ش گفته را یم کرد. ما فرستادگان پیان ما و شما قرار دارد مسخر خواھیکه در م

، و ین مصر اعزام کنیرا به سرزم یأت و سپاھیکه ھ میخواھ یم فرستاد و از تو میخواھ
سته ین جانب و شما از آن جانب به کمک مردان شاین ھنگام خواھد بود که ما از ایدر ا

ش ما یپ یت را در جایباکفا یم کرد، شما مردیرد خواھان خود خین را مین سرزمیا
ان یھا را از م ابد. ما ساراسنیش گفته در آنجا تحقق یمطالب پ یکه آرزو دار یفرست یم

ن ین سرزمیال صاحب و مالک ایجناب پاپ و خان بزرگ قوبیم داشت و عالیبرخواھ
 د شد. یخواھ

ز یم ن ۱۲۸۸. ق  ھ ۶۸۷ن در سال یم و ھمچن ۱۲۸۷. ق  ھ ۶۸۶در سال 
پ لوبل یلیس و فیکوس چھارم و ادوارد اول شاه انگلین مغوالن و پاپ نیماب ییھا ئتیھ

                                                           
ھای صلیبی  نامی یونانی که به مردم چادرنشین سوریه و عربستان داده بودند. بعدًا در طی جنگ -١

 به مسلمانان داده شد. 
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ز صورت گرفت. بحث یبعد ن یھا ھا در سال ینگار ن نامهیشاه فرانسه رد و بدل شد. ا
 یھا ان جنگیبیمغول و صل یروشن شدن ھمکار ینه را کوتاه کرده و براین زمیدر ا
 کنم.  یجھان اسالم را به اختصار ذکر مبر ضد ھا  آن

  یالدیم ۱۲۹۰-۱۰۹۶ یبیصل یها جنگ
ان و یبیالمقدس بدست صل تیم: تصرف ب ۱۰۹۶-۱۰۹۹ یبیجنگ اول صل -۱

 ان. یبیکشتار ھفتاد ھزار زن و کودک و مرد مسلمان توسط صل
ھا در حلب و دمشق به  یبیم: شکست صل ۱۱۴۷-۱۱۴۸ یبیجنگ دوم صل -۲

اتابک سلطان  یان، ویوبیگذاران ا انیاز بن یبن محمود زنگن ینورالد یسردار
 سنجر در شام بود. 

مانند  یاشغال یر نواحیالمقدس و سا تیم: فتح ب۱۱۸۷ یبیجنگ سوم صل -۳
 . یوبین ایالد ه بدست سلطان صالحیانطاک

ه و کشتار یان به قسطنطنیبیم: ھجوم صل ۱۲۰۲-۱۲۰۴جنگ چھارم  -۴
 ا. یاصوفیا یسایان آنجا و غارت کلیحیمس

ک دوم امپراطور یم: بدست آوردن فردر ۱۲۲۴-۱۲۰۰ یبیجنگ پنجم صل -۵
ورش مغول به جھان ین جنگ ھمزمان با یالمقدس را با صلح، ا تیروم مقدس ب
 اسالم بود. 

ک یبرس سلطان مصر از سلسله ممالیم: ملک ب ۱۲۴۴ یبیجنگ ششم صل -۶
 رد. یگ یھا بازپس م  یبیالمقدس را از صل تیب

نھم پادشاه  یبار لوئ تحیم: شکست فض ۱۲۴۸-۱۲۵۴ یبیم صلفتجنگ ھ -۷
 فرانسه بدست تورانشاه فرزند ملک صالح. 

از ھا  آن ھا و اخراج کامل یبیم: شکست کامل صل ۱۲۹۰ یبیجنگ ھشتم صل -۸
 ن. یشام و فلسط

 مغول با جهان اسالم  یها ن جنگیمشهورتر
ران و اشغال و یحمله مغول به ا یالدی. ق) م ھ ۶۲۸-۶۱۶( ۱۲۳۱-۱۲۱۸ -۱

 ران. یا یرانیو
. ق حمله ھوالکوخان و سقوط خالفت  ھ ۶۵۵ -۶۵۶مطابق  ۱۲۶۰-۱۲۵۹ -۲

 . یعباس
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 توسط شکست کامل مغولو  ،ن جالوتی. ق جنگ ع ھ ۶۵۶م مطابق  ۱۲۶۰ -۳
 ک مصر با آباقاخان مغول. یسلطان ممال قطز ملک مظفر

ن یتر قدرتمند . ق آباقاخان مغول با ملک ظاھر ھ ۶۷۱م  ۱۲۷۴ره یجنگ ب -۴
 ز تار و مار شد. ین جنگ نیسلطان مصر، مغول در ا

برس مصر یم آباقاخان با ملک ب ۱۲۸۸. ق  ھ ۶۷۵قعده ین ذیجنگ ابلست -۵
 شکست مغول. 

م آباقاخان مغول با ملک منصور مصر  ۱۲۹۳. ق  ھ ۶۸۰جنگ حمص رجب  -۶
 شکست مغول. 

 یبا ظاھر خان م غازان ۱۳۰۲. ق  ھ ۶۹۹ا جنگ مروج یمجمع المروج  -۷
خان مسلمان  نکه ظاھرًا غازانین جنگ به علت اینما با ملک ناصر، در ا اسالم

ھا موقتًا وارد  جه مغولیشده بود، مسلمان منطقه با او ھمدست شدند، در نت
 شوند.  یم ینینش مجبور به عقب یبزود یشوند ول یالمقدس م تیب

ن یملک ناصر مصر در اخان با  م غازان ۱۳۰۵. ق  ھ ۷۰۲مرج الصفر رمضان  -۸
شوند.  یون تار و مار میبیشود. ھمچون صل یجنگ مغول کامًال درھم شکسته م

شود در  یمھا  آن مغول با ممالک مصر باعث نابود شدن قدرت یھا جه جنگینت
ران حکومت کنند لذا یشوند ھمچون گذشته بر ا یگر قادر نمیدھا  آن جهینت

ساز  ک مصر در لحظات سرنوشتیممالب سلسله ین ترتیشوند. بد یمسلمان م
ون و مغوالن را درھم یبیر قابل نفوذ صلیغ یجھان اسالم ھمچون سد

خ اسالم نوشته یدھنده در تار تکان یھا نه کتاب صحنهین زمیشکند. (در ا یم
 است).  ین منبع مطالعاتیتر ن و مؤثقیمحمدعبدالله عنان بھتر

اسالم و بدست گرفتن قدرت  ینابود یلین اسماعیملحد یمالحده: ھدف اصل -۳
داد قبًال شرح  یورش مغول رویقبل از ھا  آن که بدست ییھا وکشتارھا انتیبود. خ

رساندند.  یکرده به شھادت م ییت را شناسایو باکفا یدیافراد کلھا  آن داده شده است.
وبرو را با خطر ر ین ترورھا تا چه حد امت اسالمیدھد که ا یبه شھدا نشان م ینگاھ

الملک و پسرش  خواجه نظام -۱ن شھدا عبارتند از: یاز مشھورتر یا ساخته است. عده
 ین غورین سام بن حسن از سالطین محمدبن بھاءالدیالد اثیغ -۲فخرالملک 

که با کفار در ھند و ترکمنستان کرد  یاریبس یق) به خاطر جھادھا  ھ ۵۵۸-۵۹۵(
فه ین خلیو چھارم یء بنورالله سیالمستض -۳اند.  لقب داده یبحق او را سلطان غاز
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ت شھادت یاھم ی. ق زمان ھ ۵۷۵بسال  یعباس یار متقیندار و بسید یاز خلفا یعباس
خوار  شراب ین الله فردیفه بعد از او الناصر لدیم خلیشود که بدان یفه آشکار مین خلیا

المسترشد  -۴بودند. دارش از مالحده  ر و خزانهیبًا کور بود. بعالوه وزیض و تقریو مر
اورخان از سرداران  -۵. ق  ھ ۵۲۹داشت. بسال  یادیفه که قدرت زین خلیوم یبالله س

 . ق.  ھ ۶۲۳ن خوارزمشاه در سال یالد ل ار مشھور سلطان جالیبس
ھا  آن که با یدند، و با ھمکاریران کشی. ق مالحده مغول را به ا ھ ۶۲۸در سال 

طره یران تحت سیله این وسین شدند و بدیلدا کردند باعث شھادت سلطان جالل
 پرستان درآمد.  بت

خالفت  یمالحده وادار کردن ھوالکوخان به نابود یھا انتین خیتر بزرگ از جمله
اھل سنت بغداد است. از آنجا که ھوالکوخان معتقد بود  یاھال یو کشتار تمام یعباس

آن  یر طوسیخواھد شد. خواجه نص یآسمان یایرفتن به بغداد و فتح آنجا باعث بال
د که در رصد ستارگان در رصدخانه مراغه یگو یتوز به دروغ به ھوالکوخان م نهیملحد ک

 ست. ین یبدشگون یچ جایام و ھ دهیستاره اقبال تو را د
پرست و سازنده  ساز معروف که ھوالکوخان بت عهیش ینورالله شوشتر یقاض
العاده متعصب و  فوق یحیزنش دوقوز خاتون مسجان و یمتعدد در آذربا یھا بتخانه

کرده است در کتاب مشھورش  یعه معرفیجان را شیار در آذربایبس یساھایسازنده کل
خ یسد: پدرم شینو یم ۳۸۷تا  ۳۸۶ز صفحات ین چاپ تبریبنام مجالس المؤمن

 به ییھا گر از اکابر نجف و کوفه و حله نامهیدابن طاوس و چند کس دین و سیدالدیسد
پرسد.  یشان را بنزد خود خوانده علت را میطلبند. ھالکو ا یھالکو نوشته و از او امان م

مغول  یالیبعد از است :فرموده است یحضرت عل« :دیگو یپدر نورالله در جواب م
بنام ھوالکوخان اتفاق خواھد افتاد. او مرد  یعباس بدست شخص یانقراض سلسله بن

فتح نکند، و آن را  نگذرد که یچ قلعه و شھریجھور صاحب اقبال خواھد بود که بر ھ
وه مخالفت و یکه ش یبر کس یدر مقابل او برپا نشود که نگونسار نگردد. وا یتیچ رایھ

 ».معادات او پردازد
ن است که خالفت یت ایلله: واقعفه عباس المعتصم بایر خلیوز یانت ابن علقمیخ
ر علم یر ابوبکر و امیفه بنام امیبود. پسر خل یقدرت فراوان یام دارایدر آن ا یعباس

سال با کفار مغول دست و پنجه نرم  یترکمان س یوانیمان شاه ایدارالخالفه بنام سل
 بود که یلیاز دال یکین یشکست داده بودند. ا یکرده بودند و مغوالن را به سخت
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نبود ھوالکو  یانت احمد العلقمیھوالکو جرأت حمله به بغداد را نداشت. و اگر خ
 شد.  یده میکش یشد بلکه به زبون ینگونه موفق به فتح نمیا

در فصل خروج مغول (صفحه  یسراج در طبقات ناصر  به نوشته منھاج یابن العلقم
ان از بغداد به یشد، سپس لشکر یکیبه ھوالکونامه نوشت و با او  یبه بعد) پنھان ۱۹۱

ست. یبه لشکر ن یازیفه گفت که با مغوالن صلح شده است و نیاطراف فرستاد، به خل
ر دستور داد تا بر ید، وزیبغداد رس یشد. لشکر مغول بحوال یبغداد از قشون خال یوقت

ت آن پل را یساختند و مغول از آن گذشتند. اما جھادگران قالع تکر یدجله پل
ر یر ابوبکر و امیدند. امیبشھادت رسھا  آن از یارید، با مغول جھاد کردند و بسسوختن

انش را وادار به فرار کردند. ھوالکو بار یمان شاه ھوالکو و لشکریعلم دارالخالفه سل
خائن  یالعلقم ابن فه اصرار کردند کهیور شد. ھر چه سرداران خل دوم به بغداد حمله

 :قبول نکرد و گفت یفه نشان دادند ویالکو را به خلاش به ھو نامه یاست که و حت
 اند.  ساخته یک توطئه است که بر ضد وین یاست و ا یر آدم سالمیوز

ه با ھوالکو متحد شدند. در روز اول نبرد مغوالن یان بغداد ھم در خفیحیمس
ر ملحد سد آب فرات را باز کردند از یشکست خوردند. شب روز دوم نبرد بدستور وز

ل لشکر اسالم را عاجز کرد ین رودخانه بودند، سیین در موضع پایکه لشکر مسلم آنجا
فه از او خواستند که بغداد را یمنھزم شدند. سرداران خل یا د و عدهیشھ یا عدهھا  آن و

ر ملعون یلشکر با مغول بجنگند اما وز یآور به قصد بصره ترک کنند و در آنجا با جمع
ام. آن ملعون با  شان صلح کردهیداشت و گفت که من با ا ن کار برحذریفه را از ایخل

گاه کرد. و باعث شد که بدون جنگ خلیھا ھوالکو را از نقشه یسر یھا نامه فه و یش آ
فتند، مغول ھفت شبانه روز در بغداد یگر سرداران به چنگ مغول بیر ابوبکر و دیام

 یه اھالیخارج کردند، و بق ان را از شھریھودیان و یحیه مالحده و مسیکشتار کردند کل
 –مساجد  ید کردند، تمامیون نفر بود را شھیلیک مین ھشتصد ھزار تا یشھر که ب

عام بغداد را چھل روز  مدت قتل یھا را آتش زدند. حمدالله مستوف مدارس و کتابخانه
ون یلیک میھفت شبانه روز و تعداد شھدا را آن را  نیذکر کرده است. اما اکثر مؤرخ

ل دورانت در یدانند. و یکه ھشتصد ھزار کس نوشته است م یمستوف یبر خالف رأنفر 
 یسد: در بغداد سینو یم ۳۰۵تا  ۳۰۴صفحات  یکتاب تمدن اسالم ۴خ تمدن جلد یتار

وجود داشت که در حمله  یشخص یھا عالوه بر کتابخانه یو شش کتابخانه عموم
 ق شد. یمغول طعمه حر
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 ١تویه اولجایقض
تو یت اولجایحین مسیمطابق رسم د یت بود، ویکرائ یسویله عیتو از قبیمادر اولجا

تو یبود. بعد از مرگ او، اولجا یسویتو عید داد و تا زمان مرگ مادر، اولجایرا غسل تعم
تو یب اولجاین ترتیرا به اسالم خواند و بد یار کرد. آن زن پاکدامن ویمسلمان اخت یزن

فذ خود بنام نتم یاز امرا یکیغ یتبلتو در اثر یق اولجا.  ھ ۷۰۹د. در سال یبه اسالم گرو
 یدستور داد تا نام خلفا ید. ویبه مالحده گرو ین آوجیالد د تاجیق سیطرمطاز و تشو

و دو فرزندش را  یآن نام حضرت عل یندازند و بجاین را از خطبه و سکه بیراشد
ران را یانند و مردم ان گردیف شھادتیالله را در رد یول  ین لفظ علیاورند. ھمچنیب

اشاعه  یتو برایرالعمل را به اذان اضافه کنند. اولجایخ یعل ین حیعه کنند. ھمچنیش
 یا ه مدرسهین مذھب را جلب کرد و در جنب گنبد سلطانیان ایشواید مالحده پیعقا

ن بردن یاز ب یبردند. برا یست شاگرد بسر میت معلم و دودرست کرد که در آن شص
. ق معروف به عالمه  ھ ۷۲۶-۶۴۸ ین حسن بن مطھر حلیالد جمالمذھب اھل سنت 

شتابند تا از فرصت بدست آمده  یتو مین محمد به درگاه اولجایو پسرش فخرالد یحل
ن کتاب منھاج الکرامه یمنحرف کردن مسلم یبرا یکمال استفاده را ببرند. عالمه حل

را شامل  ید ویگر عقایو د یت حضرت علیرا درباره وال یل حلین کتاب دالیرا نوشت. ا
خود تا آنجا که توانست در  یھا انتیز با خیگر نیمالحده د یر طوسیاست. خواجه نص

 د. ینه کوشین زمیا
مالحده به مبارزه برخواستند که  یھا شهین اندیبا ا یبزرگ یدر آن زمان علما

 یقاض –ه یمیر و عالمه ابن تیصاحب تفس یضاویب یعبارتند از قاضھا  آن نیمشھورتر
. ق زنده بود با  ھ ۷۲۸ه که تا سال یمی. ق وفات نمود. اما ابن ت ھ ۶۸۵در سال  یضاویب

ه با نوشتن یمیت ر داد. ابنییران تغیخ را در ایتارر یکه داشت مس یدیت شدیفعال
ت مغول ین دو فرقه را که تحت حمایا یدر رد مالحده و مذھب تصوف بزود یھا کتاب

قرار داشت که  یین عالم بزرگوار در رأس علمایه راند. ایه حاشرشد کرده بودند را ب
تو را مجبور ساخت دست از روافض بردارد و دوباره به اھل یاولجاھا  آن و کوشش یسع

 یق مردم را به نافرمانیطان بدو طریه معتقد بود، شیمیسنت بگرود. عالمه ابن ت

                                                           
ر ایلخانان عص -٤تاریخ ایران آشتیانی  -٣پیدایش دولت صفوی میشل، م مزاوی  -٢تاریخ گزیده  -١

 منوچھر مرتضوی.
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دفاع از اسالم  یبرا یط. ویتفر یگرید یگر یافراط یکیدھد:  یخداوند سوق م
 نوشت که از آن جمله است:  یادیز یھا کتاب

ن کتاب را یه ایمی: ابن تنقد كالم اهل الرفض و االعتزال يفمنهاج السنة النبوية  -۱
را جمله  ین کتاب، کتاب منھاج الکرامه حلیدر ا ینوشت. و یدر رد مذھب حل

الم ك نقد يفلسنة النبوية منهاج ان کتاب بنام یرا نقد کرد. ا به جمله آورده و آن

نقد كالم اهل الرفض  دال يفمنهاج االعت وز مشھور است. ین الشيعة والقدرية

آن را  هیمیشاگرد امام ابن ت عالمه ذھبیمختصر آن است که  ،واالعتزال
 .١اختصار نموده است

  طانياء الشيولأاء الرمحن ويول أنيالفرقان ب -۲

 الصوفية و الفقهاء -۳

  جمموع الرسائل -۴
ن از مذھب تصوف به عمل آورد و یدالدیکه خواجه رش ییھا تیدر آن زمان با حما

امبر یامبر اسالم در سالروز رحلت جانگداز آن پیچھل روزه تولد پ یھا رسم جشن
ز تا آنجا که توانستند به بسط یمذھب ن یوخ صوفیبه راه انداخت. ش ج م الشانیعظ

 ٢د:یگو یدر جام جم م یا مراغه یخرافات پرداختند. اوحد
اب یا نایمیمرغ و کیمان چون سین و ایس باعث شده است، دیبلاعمال اھل ذوق و ت

خ در سر راه خامان ره یو ش ریبنام پ یادانیگشته که ش یقت و تصوف دامیشده و طر
 اند:  نرفته گسترانده

 ر امـــروزیســـت کـــار ســـیخطـــر ن یب
 

ــد  ــه ن دهی ــو ک ــروزیور ش ــر ام ــت خب  س
 

ــــر و ــــل مک ــــ اھ ــــل بکوش  دندیحب
 

ــــه ر  ــــب ــــد یا روی ــــی  دندین بپوش
 

 ســــخن صــــدق ســــر بــــه الف آورد
 

ـــد  ـــی ـــاف آوردین چوس ـــه ق  مرغ رو ب
 

                                                           
وآیة الله برقعی رحمة الله علیه این کتاب مختصر را به فارسی به نام (رھنمود سنت در رد اھل  -١

بدعت) ترجمه نموده است.میتوانید ان را در سایت اھل سنت دریافت کنید 
www.ahlesonnat.net .تصحیح کننده 

 به بعد.  ٣٢٠ص جام جم، چاپ ارمغان، بکوشش وحید دستگیری،  -٢
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ــالب  دل یچشــم و گــوش بــاش ا یط
 

ـــا چن  ـــاش ا نیب ـــوش ب ـــا بھ  دل یھ
 

ـــ ـــه بس ـــت یک ـــه در راھس  دام و دان
 

ـــت  ـــر چاھس ـــر س ـــه ب ـــذرت جمل  گ
 

ــــان ــــازکرده دھ ــــد ب ــــون نھنگن  چ
 

 ل خرقـــه گشـــته نھـــانیـــھمـــه در ن 
 

را به ھا  آن شان روزگار خود را سخت انتقاد کرد، ویوضع خانقاھا و درو یاوحد
متھم ساخته و  ییو گدا یطلب و راحت یباف رنگ و دروغیو ن یباز و حقه یریمارگ
 د: یگو یبرحذر داشته مھا  آن ان را از خوردن گولیجو قتیحق

ــــــدرآ ــــــ یا یب ــــــهیحک  م فرزان
 

 د نشســـــت در خانـــــهیپرنشـــــا 
 

ــــــد در  ــــــچن ــــــاه دود کن  یخانق
 

ــفر  ــ یس ــود کن ــه س ــر ک ــن مگ  یک
 

ــــــه ــــــود مرپخت ــــــفر یب  نش  یس
 

ــــا نکوشــــ  ــــر یت  ینباشــــدت ظف
 

 پوش دروغ چــــون پــــر شــــد رنــــگ
 

ــــد  ــــته درش ــــره رش ــــد خرمھ  عق
 

ـــــق در ـــــت زرق سازیخل ـــــانیاف  ش
 

 شــــانیو حقــــه باز ییحــــق نھــــا 
 

ـــــام تل ـــــت یســـــان بســـــانین  رف
 

ــــا  ــــات ده بن ــــه کرام ــــت ییک  رف
 

ــــدند ــــار ش ــــون گناھک ــــروش چ  ب
 

ــدند  ــوار ش ــق خ ــم خل ــه در چش  ھم
 

ـــد ز ـــه ش ـــا ک ـــت ـــتی  زانیانگ ن مالم
 

 زانیـــش و پـــاکرو ریـــخـــون درو 
 

 قــــت آشــــفتهیگشــــت کــــار طر
 

 شــــد جھــــان از مجــــردان رفتــــه 
 

ـــــــــجو یاز مســـــــــافر ادب نم  دی
 

ـــــو ن  ـــــدر نمی ـــــدیپو یک از درب  ن
 

ــز ــری ــل س ــول و کچ ــد ین کچ  چندن
 

ــه ر  ــه ب ــک ــی ــان ھم ــد  یش جھ  خندن
 

ــــدو رقــــاص و مــــارگ  ھمــــهر یرن
 

ـــــاز و زنخ  ـــــذ زرق س  ر ھمـــــهیپ
 

 در انـــــدر کـــــاله خـــــود دوزنـــــد
 

ــــد  ــــرک ھمــــت آموزن ــــق را ت  خل
 

تازد بلکه ھمه دلسوزان اھل  یست که بر مذھب تصوف مین یا مراغه یتنھا اوحد
اھل سنت آن زمان و  یعلما یو ھمگ ی، جامی، حافظ، سعدیسنت از جمله مولو

ن یالد اء علومیھا الولد و احیدر ا یھمچون امام محمد غزال یبزرگانھا  آن ھا قبل از قرن
اند و به علت  دهین مذھب کوشیه ایو... بر عل یغزنو ییو سنا ۸۵۰جلد سوم صفحه 

 کنم.  ینه از آن صرف نظر مین زمیبودن بحث در ا یطوالن
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 فرق متصوفه در دوران مغول 
 ین ابن عربیالد ییبن منصور حالج و مح نیروان حسیھا از پ یوحدت وجود -۱

تصوف را با فلسفه  ینامند، به سبب آنکه و یغمبر تصوف میکه او را پ یاندلس
در  یل کرد. ویتبد یه به مکتب فلسفیک نظریبه صورت آن را  خت، ویدرھم آم

 یفقھ اھل سنت از ھر چھار مشرب یو علما رد. ق در دمشق مٌ  ھ ۶۳۸سال 
 ارتداد او را صادر کردند.  یفتو

ن یرد د -ف یسقوط تکل –ن یا بر خاتم النبیخاتم اول یده مشتمل بر برترین عقیا
 باشد.  یطان و... میمان فرعون و شیا –واحد 
اضت مشغول شد و بشوق و محبت و یا کرد و بفکر و رید ترک دنیعشاق: با -۲

 د. یه گردیبیستاد تا مستعد علوم غیعشق به معبود در کار ا
آن است که مشغول صفات خوب  ی. نوریو نار یه: حجاب دو تا است نورینور -۳

د ی: بایم و مراقبت و انس و وجد و حالت بود. ناریچون توکل و شوق و تسل
ھمچون فسق و فجور و حرص و شھوت و امثال آن  یطانیمشغول: افعال ش

 بود. 
شخص معرفت حق را  یھا: معتقد بودند وقت یاز وحدت وجود یا ه شاخهیواصل -۴

 شود.  یشود و حرمات بر او حالل م یواجبات از او ساقط مه یکند کل یحاصل م
معتقد بودند که اعتبار به نظر و استدالل نباشد و ممارست علوم و  یا عده -۵

ن یدرس و نظر و کسب علم حرام است و معرفت حق تنھا با مجاھده و تلق
 شود.  یخ حاصل میش

اطراف عالم  به نیبودند که نه علم داشتند نه دخواره  شکم یفرقه ششم مردم -۶
 طعام و رقص بودند.  شه طالبیھم یی ند و از بھر لقمهدیگرد یم

ر و یبه س ین شرعیق موازیت دقیار کم ھم بودند که با رعایبس ییھا دسته -۷

 الدولةعالءو  یروان عمر سھرودین دسته بودند پیپرداختند از ا یسلوک م
 وجود ندارد. ھا  آن روانیاز پ یکه امروزه اثر یسمنان

 ران ید قدرت اسالم در ایتجد
 ات ۶۹۴(از  خان محمد لخانان از دوره سلطنت غازانید قدرت اسالم در عھد ایتجد

ر نوروز که در مدت امارت او در خراسان یر امیتحت تأث یآغاز شد. و ). ق ھ ۷۰۳
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م بن ین ابراھیرا برعھده داشت و خصوصًا بر اثر ارشاد صدرالد یو یو سردار یشکاریپ
د. در ین اسالم گردیل بدیبود، متما یکه غالبًا مالزم و ینیجو ین حمویسعدالدخ یش
 یلخانیا . ق ھ ۶۹۴الحجه سال  یشد. در ذخان مسلمان  . ق غازان ھ ۶۹۴ل شعبان یاوا
کردن آن در ممالک  یاسالم و رسم ید مبانین کار او تشدید. نخستیران رسیا به

ران تا آن موقع از یاز اوان تسلط مغول بر ا ن اسالم کهیب دین ترتیبد ،بود یلخانیا
و  یحیو مس ییبودا یھا نیف دیان مجاز در ردیاز اد یکیت افتاده بود و بصورت یرسم

خان ھمه  ن فرمان غازانیرا با نخستیدرآمده بود، از آن حال خارج شد. ز یھودی
 یبرا ید بزرگیفواخان  دند. اسالم غازانیران با رغبت به اسالم گرویمغوالن در سراسر ا

 ان داشت از جمله: یرانیا
را ھنوز تا آن یافت، زیران نجات ی: اسالم از خطر برافتادن در اینیت دیاھم -۱

در  یمتعدد یھا ار داشت و بتخانهیان مغول رواج بسیدر م یپرست زمان بت
 یران زندگی) بوفور در اییان بودایان (روحانیران وجود داشت و بخشیا
ران را یا ایشدند  ید مسلمان میا بایھا  آن خان ستور غازانکردند. طبق د یم

گر معابد که یھا و د ھا و آتشکده ن دستور داد بتخانهیھمچن یکردند. و یترک م
 ران با زور ساخته شده بودند خراب شوند. ین ایدر سرزم

کنند  یزندگ یان بعد از آن توانستند با آداب و رسوم اسالمیرانی: ایبعد اجتماع -۲
حمام نرفتن از  –ات ین مغول نشوند. مانند وصول مالیت قوانیو مجبور به رعا

ات یابند و از مصادره اموال و مالیھا نجات  و تجاوز روزمره مغول یظلم و تعد
 گرفتند آسوده شوند.  یمھا  آن ھا از وانید یکه رؤسا یگزاف

 –ھا  خانقاه –مساجد  –ساختن مدارس  –ھا  یم خرابیترم :یبعد آبادان -۳
 ران. یو گسترش دوباره علم در ا یعمران یگر کارھایھا و د کتابخانه

ران یر مسلمان که به استقالل ای: و آنھم قطع ارتباط با مغوالن غیاسیجھت س -۴
 لخانان مسلمان شد. یکار آمدن حکومت ا یاز مغول و رو

 یجًا خویتدررند و یگ یم یاسالم ین زمان به بعد خلق و خویاز ا یحاکمان مغول
 گذارند.  یخود را کنار م یمغول

از  یکیت بغداد ران و انقراض خالفیدر ا یالمن رفتن حکومت اسیدر دوران از ب
 د:یفرما یم أداد. خداوند یرو یمعجزات الھ

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ   .]۸[الصف:  ﴾٨ ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱَولَۡو َكرَِه  ۦُمتِمُّ نُورِه
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گرداند، ھر چند که کافران دوست نداشته  ین) خود را کامل مییخداوند نور (آ«
 ».باشند

از وطن  یار بزرگیان و مغوالن به جھان اسالم و اشغال قسمت بسیحیحمالت مس
شد تا  یا لهیخود وس یاسالم نگشت بلکه حت ینه تنھا باعث نابودھا  آن توسط یاسالم
به اسالم ھا  آن از یاریدن بسین مسئله باعث گرویشان با اسالم آشنا شوند و ایھا ملت

ن امروز یانگ چین کیو استان س یمرکز یایشد. چنان که ترکستان که شامل آس
گر مناطق تحت کنترل مغول مانند ین اسالم در دید. ھمچنیباشد به اسالم گرو یم
قلمرو  :سدینو یم ۵۱۹تا  ۵۶۱خ تمدن صفحات یدر تار یب نین منتشر شد. آرنولد تویچ

ن یبود. ھم یدگیدر حال پاش یت که وحدت دولت اسالمافیگسترش  یاسالم در زمان
و گسترش ھم  ماند یم یک دولت متحد باقین کمک مسئله ثابت کرد که اسالم بدو

ان یبه اسالم در م یا  ش تودهیک دولت متحد باعث گرای ین عدم قدرت مرکزیابد. ای یم
ن بود که یکار ان یزه ایانگشد.  ین متحد اسالمیجانش یھا ر مسلمان دولتیاتباع غ

حکومت  یدر پناه اسالم بودند. وقت یر مسلمان در پناه حکومت اسالمیت غیاکثر
 آوردند.  یافتن پناھگاه مناسب به اسالم روی یافت مردم برایمتحد زوال 

ک تار یاسالم به اندازه  یایدن ین جالوت نابودیم که در جنگ عید فراموش کنینبا
ن مسئله یز به این یب نیخوردند آنچنان که تو یک شکست میسر بود اگر ممال یمو

 شد.  یم میان تقسیحین مغول و مسیاسالم ب یایکند کل دن یاشاره م

  یران اسالمیمهم ا یها از خاندان یبعض
فا کردند یاند نقش ا تا آنجا که توانسته یاریبس یھا گسترش اسالم خاندان یبرا

وار اشاره  خالصهھا  آن ر به چند تا ازیدر زھا  آن اد و خاطرهیزنده نگه داشتن  یبرا
 شود.  یم

بود، از نسل حضرت ابوبکر  ین محمد بکریاصلشان افتخارالد ان:یافتخار -۱
 ییحیدمحمدبن یش امام سعیبود. پ یدانشمند و متق ی، او مردسقیصد

نصر  ین محمدبن ابید افتخارالدیل کرد. از احفاد او ملک سعیتحص یشابورین
عادل و عاقل و صاحب  ین شد. ملکین اکابر قزویتر بزرگ در عھد دولت مغول

زبانزد بود. منگوقاآن و برادران و  یوانیر امور دیبود و در تدب یحزم و رأ
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ک یداشت که ھر  یبرادران یم کردند. ویش او تعلیشاوندان پیزادگان و خو عم
 حاکم بود از جمله:  ییدر جا

 ن و بعدھا عراق عجم شد. یحاکم قزو ییحین ید امام الدیملک سع
  .ن محمود حاکم مازندرانیعمادالد

  .ن احمد گرجستانیالد اربکر و رکنین بابا حاکم دیالد یرض
ت ی. ق در بغداد از اھم ھ ۷۰۰االول سال  عید در ربین خاندان با مرگ ملک سعیا

 افتاد. 
بر  ن خاندان در گسترش اسالم و علمیشمار ا ی: خدمات بالملک خاندان نظام -۲

ل مساجد و یار از قبیرات و مبرات بسین خاندان خیھمگان معلوم است. از ا
فاضل و کاتب و  ین خاندان مردمیماند. ھمه افراد ا یمدارس و رباطات بر جا
ت یسندگان و دوستداران فقھا و عرفا بوده و آنان را بروایپروراننده شاعران و نو

 اند.  داشته یف دلخوش میو وظا
ان یاست حنفیبزرگ بخارا بوده و ر یھا : از خاندانمازه یبنا یآل برھان  -۳

 یز بن مازه بخارین عبدالعزیالد اند. امام برھان ماوراءالنھر را بعھده داشته
ن یز که در جنگ قطوان بین عمر بن عبدالعزیالد د حسامیپسرش امام شھ

ج د و تای. ق به شھادت رس ھ ۵۳۶پرستان در سال  و بت یسلطان سنجر سلجوق
ن حاکم بخارا یز بن مازه برادرش ناظر بر اعمال اتمتکیاالسالم احمدبن عبدالعز

 یز ملقب به صدر جھان ممدوح سعدیاش محمدبن عبدالعز و برادرزاده
 –ز یز عمربن عبدالعزین عبدالعزیالد صدرالصدور جھان برھان – یرازیش

مشھور  یالفتاوره یز صاحب کتاب ذخین محمودبن احمدبن عبدالعزیالد برھان
ن محمودبن احمد معروف به صدر جھان یالد امام برھان –ه یره البرھانیبه ذخ

عمربن مسعود استاد  –کردند  یم یت او زندگیه در کنف حمایشش ھزار فق
ن خاندان تا اواخر یاند. بازماندگان ا ن خاندان بودهین افراد ایتر از برجسته یعوف

ت حال علماء و یسم اجداد خود را در رعا. ق در بخارا راه و ر قرن ھفتم ھ
 ج علم ادامه دادند. یترو
 یعروض یچھار مقاله نظام یو حواش ینین خاندان لباب االلباب محمد قزویدرباره ا

 د است. یمف
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ت یبودند که بر اثر اھم یمذھب یفه از جمله رؤساین طای: رجال اآل خجند -۴
ان شدند. درگاه آنان که بدست آوردند مصدر امور مختلف در اصفھ یشھرت

ان اصفھان را برعھده یاست شافعیده بود، و ریمکان رجال دانشمند و شاعر گرد
ن یغ مشھور مرو از ایفاضل و بل یدیداشتند. امام ابوبکر محمدبن ثابت الخف

ه اصفھان یس در نظامیتدر ید او را برایالملک شھ خاندان بود که خواجه نظام
رسند.  یخاندانش در آن شھر به شھرت م ماند یآنجا مبرد و او در  یم بدان شھر

ن خاندان به روش ی. ق افراد ا ھ ۶۳۳عام اصفھان بدست مغول در سال  تا قتل
 ت ادامه دادند. یاجداد خود به فعال

ان شھر اصفھان را بعھده داشتند. یاست حنفین خاندان ری: اآل صاعد اصفھان -۵
 یمعروف علم یھا ابور که از خاندانشیان نیشابور بود. از صاعدیاصل آن از ن

ن خاندان که مورد مدح یاند. از بزرگان ا اند، منشعب شده آن سامان بوده
اند،  قرار گرفته ین محمدبن عبدالرزاق اصفھانیالد مانند جمال یبزرگ یشعرا

ن و خواجه یالد ن صاعدبن مسعود و خواجه رکنیالد عبارتند از: خواجه جمال
ن ابوالعال. یالد ن و خواجه نظامین بن قوام الدیصدرالد ن و خواجهیالد قوام
 . ق ادامه داشت.  ھ ۶۳۳عام اصفھان در سال  ن خاندان تا قتلیت ایفعال

ن یمشھور عراق بود. مؤسس ا یھا : از خاندانینین ورامیالد یخاندان رض -۶
در  یاز مردان ثروتمند و مشھور بود. و ینین ابوسعد ورامیالد یخاندان رض

افته بود. ین لقب ین سبب معمار الحرمیار کرده و بھمیبس یھا ین آبادیحرم
جاد مدارس و مساجد و یھا و ا یاست و آبادانیز بسبب ریپسران و نوادگان او ن

سعد  ین بن احمدبن ابیفخرالدھا  آن انیار داشتند. از میموقافات شھرت بس
دار  را عھده ین پادشاه سلجوقیمنصب وزارت طغرل بن ارسالن آخر ینیورام

 بوده است. 
خ یو تار یشاعر مشھور است. لباب االلباب عوف یراز ین خاندان قوامیاز مداحان ا

 باشند.  ین خاندان از منابع دسته اول میدر مورد ا یھقیب
از دوره  یکه در قسمت بزرگ یرانین خاندان مشھور ای: نخستینیخاندان جو -۷

ن محمد یبوده است، خاندان بھاءالدلخانان در حل و عقد امور کشور مؤثر یا
ع ین بدیالد ن محمد بنام منتجبیبھاءالد یوان است. دائیصاحب د ینیجو

را برعھده  یسلطان سنجر سلجوق یریصاحب َعَتبُه الَکَتبه دب ینیکاتب جو
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 یفایوان استین محمدبن محمدصاحب دیالد ن شمسیداشت. پدر بھاءالد
بود.  ینکبرنین میالد جالل سلطان محمد خوارزمشاه و پسرش سلطان

در خدمت حاکمان مغول که مأمور  ین بعد از زوال دولت خوارزمشاھیبھاءالد
. ق در عھد حکومت  ھ ۶۳۱ن بار در سال یشدند، درآمد. نخست یران میا

بعد جنتمور او را  یافت و چندیخراسان و مازندران را  یوانیجنتمور صاحب د
ن محمد را یقاآن فرستاد. خان مغول بھاءالد یھمراه گوگوز برسالت نزد اگتا

ن یداشت. از ا یممالک را بدو ارزان یوانیمورد اکرام و انعام قرار داد و صاحب د
باحترام و اعتبار با مرتبه  ین ھمواره در خدمت حاکمان مغولیپس بھاءالد

. ق  ھ ۶۵۱در سال  یبرد. و یران بسر میممالک تابع مغول در ا یوانیصاحب د
وان و عطاملک ین صاحب دیالد صفھان درگذشت. دو پسر معروف او شمسدر ا

 تر بزرگ دند. برادریرس یاسیس یصاحب کتاب جھانگشا بعد از پدر بمراتب عال
 –د شد. در عھد ھوالکوخان یکه شھ ۶۸۳تا سال  ۶۶۱ن از سال یالد شمس

 یعنیلخانان یسلطان احمد تکودار بوزارت و حل و عقد ممالک تابع ا –آباقا 
.  ھ ۶۸۰-۶۶۳از ھند و شام اشتغال داشت. در عھد آباقا  یران و روم و قسمتیا

از قدرت و  یشد. و یمحسوب م ین شخص کشور پھناور وین دومیالد ق شمس
ن در یالد کرد. شمس یمملکت استفاده م یھا یم خرابیترم یش براینفوذ خو

د شد. چھار یخان شھ اھر بدستور ارغون یکی. ق ماه شعبان در نزد ھ ۶۸۳سال 
پسر خواجه  یاش عل نواده –مسعود و اتابک  –الله  فرج – ییحیپسرش 

. ق و خواجه  ھ ۶۸۸اش منصوربن عطاملک را در سال  ن و برادرزادهیبھاءالد
به حکومت عراق  ینیبه شھادت رساندند. عطاملک جو ۶۸۵ھارون را در سال 

ان یآبادتر از عھد عباس یآبادان کرد که حتعراق را  یطور یمنصوب شد و
 وفات نمود.  ۶۸۱بود. عطاملک در سال 

به فضال و شعرا ھا  آن انیشا یھا ن خاندان پناھگاه علماء و دانشمندان بود. کمکیا
از  یکین خاندان یا یران شد. بدون شک دانشمندپروریباعث رونق دوباره علم در ا

 یھا هین محمد مرثیالد بود. بعد از شھادت شمسش مغول به اسالم ین گرایتر یاساس
وند یفضال و دانشمندان باعث پ ین خاندان با گردآوریاسوزناک در سوگش سروده شد. 

در قرن ھشتم خود را ھا  آن تین دانشمندان قبل و بعد از مغول شدند. آثار فعالیب
 نشان داد. 
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 لخانان یران با ایحاکمان مغول در ا یاسام
 ۶۶۳-۶۵۱ زینوه چنگھوالکوخان  -1
 . ق  ھ ۶۸۰-۶۶۳ آباقاخان  -2
 . ق  ھ ۶۸۳-۶۸۱ سلطان احمد تگودار -3
 . ق  ھ ۶۹۰-۶۸۳ خان ارغون -4
 . ق  ھ ۶۹۴-۶۹۰ خاتویگ -5
 . ق  ھ ۶۹۴ دویبا -6
 . ق  ھ ۷۰۳-۶۹۴ خان بن ارغون  غازان -7
 . ق ھ ۷۱۶-۷۰۳ تو خدابنده بن ارغونیالجا -8
 . ق  ھ ۷۳۶-۷۱۶ توید بھادرخان بن اولجایابوسع -9

 چند ماه  ۷۳۶ یوکابن تولو بن بن ارتو ارپاگاون -10
 چند ماه  ۷۳۶ دویبن با یخان بن عل یموس -11
 . ق ھ ۷۳۹-۷۳۷ موربن ھوالکویمحمدخان بن منگوت -12
 . ق  ھ ۷۴۰-۷۳۹ تویک دختر اولجایب یسات -13
 . ق ھ ۷۴۱-۷۳۹ خاتویبن گ موربن آالفرنگیت جھان شاه -14
 . ق  ھ ۷۴۵-۷۴۱ بن ھوالکوشموت یخان بن  مانیسل -15
 . ق ھ ۷۵۳-۷۳۶ مورخانیطغات -16
 . ق ھ ۷۵۶-۷۴۴ روان عادل یانوش -17

ه شد که بنام یبه قطعات کوچک تجز یلخانید بھادرخان ممالک ایبعد از مرگ ابوسع
مور ین دوران شصت ساله در ھجوم تیران مشھور است. ایدر ا یفیدوران ملوک الطوا

و اقتدار  یاسیت سیاھم یمحل یھا چکدام از حکومتیھافت. یران خاتمه یبه ا یلنگ
ت اھل علم و ادب از یبه علت ترب یفیاند. دوران ملوک الطوا بھم نرسانده یمھم یملک

 ھمچون حافظ را پرورانده است.  یشھرت برخوردار است و بزرگان

 . ق  ه ۸و  ۷دانشمندان مشهور قرون 
غرب و  یاز نواح یو قسمت بزرگ یشرق و مرکز یکن مغول تمام نواح انیل بنیس

ده بر یعام د غارت زده و قتل یا ه کسان کرد. تنھا تودیران را با خاک یشمال غرب ا
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ر یان جمله زیورش مغول را با بیزان خسارت ین راه نشان دادن میماند. ھمه بھتر یجا
 دانند:  یم

مردمان چه ران و یشھرھا و –مدارس  –آمدند، کشتند، سوختند، بردند. مساجد 
م و تعلم و یعام شدند. از آن ھمه مدرسه و کتابخانه و مراکز تعل کوچک و چه بزرگ قتل

 ن خسارت جبران نشد. یچگاه اینماند. ھ یبر جا یزیمواطن علم و ادب چ
 یشانین علم و ادب بودند نابود شدند. فقر و پریکه مروج یرانیبزرگ ا یھا خاندان

از مردم  یو ھنر یعلم یکارھا یرا برا یگونه ذوقبوجود آمد که ھر  یزیانگ وحشت
شد، علم و علماء در مقام  یله ترقین وسیبھتر یو خودفروش یکش گرفت، دستمال

ھرات  –بلخ  –مرو  –خوارزم  –سمرقند  –قرار گرفتند. مراکز علم مانند بخارا  یپست
رس و مراکز ھا و مدا ه کتابخانهینابود شدند. کل یطوس و... بطور کل –شابور ین –

 ا به مغولستان فرستاده شدند. یا کشته شدند ینابود شده اکثر علماء ھا  آن یفرھنگ
آشامان مغول فرار کنند و مشعل  از علماء توانستند از چنگال خون یار کمیعده بس

ران را حاصل گشت، و یخته ملت ایعلم را ھمچنان فروزان نگه دارند. فساد لجام گس
 افت. یرواج  یپرست ده شد. آداب و رسوم بتیت به مسخ کشیاسالمت و یاخالق و انسان

گان  شده تیران ھمان تربیل قرن ھشت در ایاز بزرگان قرن ھفت و اوا یعده کم
ت کردند. یقرن ھشتم را ترب یز علماینھا  آن ھستند و شاگردان یدوران خوارزمشاھ

 علم و علماء تعداد یرزشا ید و بیاما ھمچنان که گفته شد در اثر قتل و غارت و تبع
ن رفتن ینکه بر اثر از بیار کم است. با توجه به اینسبت به دوران قبل از مغول بسھا  آن

ن رفت. مسلمًا صدھا بل ھزارھا دانشمند یز از بین یاز آثار علم یاریبس یمراکز علم
 ریست. ھمچنان که در تسخیدر دست نھا  آن از یچ نام و نشانیاند که ھ وجود داشته

به مغولستان فرستاده ھا  آن شھرھا توسط مغول آمده است ھزاران دانشمند توسط
 شدند. 

زان خسارت وارد شده به مراکز یآن دقت شود م یاست که اگر رو یا ن مسئلهیا
که دوران  یشود حدس زد. اشتباه کسان یان را میآموختگان و دانشجو دانش یعلم

ن عدم توجه به سرنوشت مراکز یند در ھمدان یعلم م یقبل از مغول را دوران کساد
زند یکه توانستند از چنگال مغول بگر یباشد. دانشمندان یمھا  آن افتگانی تیو ترب یعلم

شان که در خاطرشان مانده بود یاز زندگ یا از بزرگان ھمراه با خالصه یتنھا نام تعداد
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ن یو تنھا به مشھورترکامل نشده است  یز ھنوز بررسین آثار نیاند. ا را به قلم آورده
 آن کار کرد.  ید رویاست که با ین موضوعین، ایدانشمندان قناعت شده است. بنابرا

اندک آن دوره  یرانگر وجود نداشته است و آثار علمیو یا بعد از مغول چون حمله
ھا با توجه به آن آثار دوره مغول را  یمانده است. بعض یبًا دست نخورده باقیتقر

قت ین موضوع حقیاند و ا علم دانسته ییدوران شکوفاآن را  یکرده حت ییبزرگنما
داشته باشد  ییباال یم که ارزش علمیشناس یرا نم یچ اثریندارد. ما در دوران مغول ھ

قبل از دوران  یھا کتابخالصه شده ھا  آن تیم که اکثریروبرو ھست یفاتیبلکه با تأل
که در مراغه  یا اند رصدخانه م اذعان کردهنگاران ھ خیباشد، ھمچنان که تار یمغول م

چگونه ارزش یبوده است و ھ ینیب طالع یبه دستور ھوالکوخان ساخته شد تنھا برا
 نداشته است.  یعلم

انگر عصر انحطاط ینما یکه امروز در دست است بخوب ییھا کتابتعداد بزرگان و 
از  یتعداد ینییجومغول است. در قرن ھفت در اثر توجه اتابکان فارس و خاندان 

در اواخر قرن ھفت و ھا  آن افتند. بعد از زوال قدرتینجات  یدانشمندان از خطر نابود
لخانان و یگذاشت. با مسلمان شدن ا یز روبه کاستیل قرن ھشت تعداد علماء نیاوا

 یھا ت شدند و حکومتیترب ییجًا علماین اسالم در اواخر دوران مغول تدریقوان یاجرا
ران بوجود آمدند مکان گرم علم و دانش یحکومت مغول در ا ید از نابودکه بع یمحل
 یت علمیفیران نتوانسته است از لحاظ کیکنم که ھنوز ھم ا ید میدند. باز ھم تأکیگرد

و آن زمان  یف شده فعلیتأل یھا کتاب یبه سطح دوران قبل از مغول برسد. بررس
 ن مدعاست. ین شاھد ایبھتر

خان صاحب دو کتاب  : از معاصران ارغون. ق ھ ٦٨٦ یضاوین بیناصرالد یقاض -۱
خلقت  یخ از ابتدایو نظام التوار یبه عرب یضاویر بیا تفسیل یمعروف انوار التنز

ن مدافعان یتر بزرگ از یکی یرازیش یضاویب یتا زمان نگارش کتاب مزبور. قاض
 رد. ک یم یاش پاسدار دهیان بشدت از عقیاسالم بود که با قدرت قلم و ب

پزشک  . ق: ھ ٧١٠م  یرازین مسعود شیاءالدین محمودبن ضیدال قطب -۲
سنده و محقق ینو –منجم  –دان یاضی. ق ر ھ ۶۵۸تا  ۶۸۴راز از یمارستان شیب

 از آثار اوست: 
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 كيف دراية االفال كهناية االدرا -٢) یره املتعارف علميالدجاج (دا درة التاج لعزة -۱

يف بيان احلاجة  رسالة -٥ یارات مظفریاخت -۴در حساب  یتحفه الشاھ -۳ یاضیدر ر

  اهم.يالطب و آداب االطباء ووصا یال
وسف بن فاخر یابوالمفاخر عبدالمؤمن بن  . ق: ھ ٦٩٣-٦١٣ ین ارمویالد یصف -۳

 ھا بود. بعد از ینیون قرن ھفتم در خدمت جویاضیدانان و ر یقیر موسیاز مشاھ
شد و عاقبت بخاطر قرض به زندان افتاده در آنجا  یدچار تنگدستھا  آن

 درگذشت. از آثار اوست: 

 -۳ الرسالة الرشقية يف النسب التأليفية ای یقیکتاب موس -۲ یقیقاع در موسیا -۱
 . یقیاالدوار در موس

از  یبخار ین محمدبن قاسم خوارزمیالد شاه شمس یعل عالء منجم: -۴
 از آثار اوست:  . ق دانان و منجمان قرن ھفتم ھیاضیر

 ج عمده ھر سه کتاب در نجوم. یز -۳اشجار و اثمار  -۲احکام االعوام در نجوم  -۱
قرن  یاز علما یشابورین ین قمیبن محمدحس ن حسنیالد : نظامنظام اعراج -۵

ه یفق –مفسر منجم  –دان یاضیر یو یرازین شیالد ھفتم و ھشتم معاصر قطب
 فات اوست: یبود. از تأل یب ماھریو اد

 -۳ق یبنام کشف الحقا یلخانیج ایشرح ز -۲ یرونیب یشرح مختصر مجسط -۱
 . یر طوسیج التذکر نصیح زیشرح توض -۴ یر طوسیر نصیر التحریتفس

 -۱ب آثار او: یطب –دان یاضی. ق ر ھ ۷۴۵: محمودبن محمدبن عمر م ینیچغم -۶
 . یقانونچه در ده مقاله در پزشک -۲ئت یدرھ الملخص

 یالحزم قرش یبن اب ین ابوالحسن علی: عالءالد٦٨٧م  یس قرشینفابن  -۷
ز یاصول فقه ن –جدل  –ادب  –ث ین پزشک زمان خود. بعالوه در حدیتر بزرگ

مجلد است  ۸۰دارد. کتاب معروف او شامل ھا  آن درباره یفاتیاستاد بود و تأل
ن کتاب به گردش کوچک خون یاست در ا یو ین کتب طبیکه از مھمتر

متعلم و پزشک معروف  Miguel Servetگول سروتو یاشاره شده است. م
در رساله آن را  بدستور پاب در آتش سوزانده شد ۱۵۵۳که در سال  یولیاسپان

مختصر از  یشرح –نا یبر قانون ابن س یخود کلمه به کلمه آورده است. شرح
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 –ه یاغذ –ه یادو –نا بنام موجز القانون در چھار فن امراض یقانون ابن س
 گر آثار اوست. یمعالجات، از د

. ق  ل قرن نھم ھیب قرن ھشتم و اوای: طبییل خویبن اسمع وسفی: ریابن الکب -۸
 مفرد و مرکب.  یب در باب داروھایسمع الطبیاز آثار او: ماال

ن ابوالفضائل معروف به عبدالقادر یالد : کمال. ق ھ ٨٣٤-٧٥٤ یعبدالقادر مراغ -۹
 -۳مقاصدااللحان  -۲ یقیکتاب الموس -۱آثار اوست: دان از  یقیموس یمراغ

 . یشرح ادوار ارمو -۶کنزالحان  -۵ یجامع الحان به فارس -۴داالدوار یز
ب ین العطار طبیز یمعروف به حاج ین انصاریبن حس ی: علن العطاریز یحاج -۱۰

.  ھ ۷۷۰در سال  یه مفرد و مرکب بفارسیدر ادو یعیارات بدیکتاب اخت یو دارا
 ع الجمال. یم شاھزاده خانم بدق بنا

معروف به  ینیابن محمدبن محمود قزوی: زکر. ق ھ ٦٨٢-٦٠٠ ینیقزو یایزکر -۱۱
لسوف بزرگ (شاگرد امام فخر یف ین ابھریرالدیشاگرد امام اث ینیقزو یایزکر
باشد بنام آثار البالد و اخبار  یم ھا کتابن یاز باارزشتر یکی) صاحب یراز
است بزرگ درباره عالم و موجودات  یعارفره المیقت داین کتاب در حقیاد، االعب

ر علوم یوان و سایح –انسان  –احجار  –معدن  –و مخلوقات و بالد و آثار آن 
 یعیخ طبیات و تاریعیه اطالعات قدما در طبین کتاب متضمن کلی، ایعیطب

 باشد.  یران میا یدرباره آثار دوره اسالم ھا کتابن یاز باارزشتر یکیاست و 
. ق که از دست مغول  : از مؤرخان بزرگ قرن ھفت ھیمنھاج سراج جوزجان -۱۲

را  ی. ق کتاب طبقات ناصر ھ ۶۵۸و  ۶۵۷ یھا ن سالیدر ب یخت ویبه ھند گر
د و یآ یخ ھند و مغول بشمار میخ در تارین کتاب از امھات کتب تاریف کرد. ایتأل

 آمده است. مردم افغانستان در مقابل مغول در آن  یھا شرح مقاومت
که از  ی: صاحب کتاب باارزش جھانگشا. ق ھ ٦٨١-٦٢٣ ینیعطامک جو -۱۳

باشد. کتاب  یان میلیو اسماع یخ مغول و خوارزمشاھین منابع در تاریتر لیاص

 باشد.  یم تسلية االخوانگرش ید
 یبکر بن احمد بن نصر مستوف یبن اب : حمداللهینیقزو یحمدالله مستوف -۱۴

سه کتاب مھم  یدارا ی. ق است و از مؤرخان بزرگ قرن ھشتم ھ ینیقزو
 است: 

 . ق.  ھ ۷۳۰از خلقت تا سال  یخیع تاریده: وقایخ گزیتار -۱



 ١٤٧  فصل هفتم: دوران شوم مغول

 ذ

ان یران و ادیخ ایتار –عجائب عالم  –ئت یعلم ھ –ا ی: در جغرافالقلوب نزهة -۲
 . ق.  ھ ۷۴۰ف شده در سال یران تألیا

خ یت آن راجع به تاریھزار ب ۲۵جمله ت از آن یھزار ب ۷۵ظفرنامه: مشتمل بر  -۳
.  ھ ۷۳۵ف کتاب در سال یخ اسالم تا زمان تألیت درباره تاریھزار ب ۳۰ –عرب 

 ران. ین ایخ سالطیت در تاریھزار ب ۲۰باشد.  یز میخ مغول نیق که شامل تار
. ق از آثار مھم او  : از مؤرخان قرن ھشتم ھیرازیالله ش عبدالله بن فضل -۱۵

ن یباشد. ا یخ وصاف میمعروف به تار األمصار وتزجية األعصارية جتزکتاب 
را از  یخیع تاریاست که وقا ینیجو یخ جھانگشایل تاریقت ذیکتاب در حق

خ جھانگشا در آن سال به مطالب خاتمه داده است ی. ق که تار ھ ۶۵۵سال 
 ده است. یر کشی. ق به تحر ھ ۷۲۸کرده تا سال  یریگیپ

ر و ی: از مشاھ یبخار ین) محمدبن عوفینورالدا ین (یدالدی: سدیعوف -۱۶
از اعقاب حضرت  ی. ق و ھ ۷ل قرن یو اوا ۶اواخر قرن  یرانیسندگان اینو

باشد. در  یم -رضوان الله عنھم-از عشره مبشره  یکیعبدالرحمن بن عوف 
ن عمربن مسعود و امام یالد بخارا متولد شد. در خدمت امام برھان االسالم تاج

ل کرد. در اوان حمله مغول یسعودبن محمد از ائمه آل برھان تحصن میالد رکن
 به سند رفت از آثار اوست: 

 یبفارس ترمجه الفرج بعد الشدة -۲ یگو یرسلباب االلباب در احوال شاعران پا -۱
 ات. یات و لوامع الروایجوامع الحکا -۳

 ن محمدبن حسنیالد خواجه افضل . ق: ھ ٦٤٤وفات  ین کاشانیالد افضل -۱۷
سندگان یر حکما و شاعران و نویمعروف به بابا افضل از مشاھ یکاشان یمرق
 از آثار او عبارتند از:  یبرخ

گاھ -۲مدارج الکمال  -۱  -۴ه یه شاھان پرمایرایساز و پ -۳ یمنفعت علم و آ
در حال  یمختصر -۸اه ینبوع الحی -۷نامه  جاودان -۶نامه  عرض -۵رساله تفاضه 

 اشعار و....  -۱۰در منطق ن یمنھاج مب -۹نفس 
ن ابوالقاسم عبدالله یالد : جمال. ق ھ ٧و  ٨مؤلف و مؤرخ قرن  یابوالقاسم کاشان -۱۸

د جامع یخواجه رش یخ، وقتیجامع التوار یمؤلف واقع یبن محمد کاشان یبن عل
 از یی در آن زد و خالصه یراتییدست به تغ یخ را بنام خود کرد. کاشانیالتوار
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کشنبه پنجم یدر روز  :دیگو یم یکاشانف کرد. یخ تألیالتوار ةزبدبنام آن را 
خ مرا برد و به دست ین کتاب جامع التواریدالدی. ق رش ھ ۷۰۳شوال سال 

تومان  ۵۰تو عرضه داشت، یبه اولجا یراتییبا تغآن را  جھودان سپرد، سپس
 د. خواجهیرس یز به او میگر نیتومان د ۲۰ ین بابت سالیپاداش گرفت و از ا

خان و  وزارت غازان یکه ظاھرًا مسلمان شد، و یھودین پزشک یالد دیرش
ز حق یمانند بلوشه ن ینیدبھادر را به عھده داشت. مستشرقیتو و ابوسعیاولجا

 : یدھند آثار کاشان یم یرا به کاشان

درباره  بيس االطالينفاس اجلواهر ويراع -٣تو يخ اوجلايتار -٢التواريخ  ةزبد -١
  ھا. هیشناخت احجار و امالح و خوشبو

 یفیمتخلص به س یعقوب ھرویبن محمدبن  فیس . ق: ھ ٦٨١م  یھرو یفیس -۱۹
 نامه ھرات او معروف است.  خیدان بود تاریاضیمنجم و ر –ب یاد یھرو

ل ی: فارغ التحصینخجوان یھندوشاه: ھندوشاه بن سنجر بن عبدالله صاحب -۲۰
ار ارزشمند تجارت السلف در سال یمؤلف کتاب بسه بغداد یمدرسه مستنصر

 . یخ خلفا و وزراء اسالم تا انقراض خالفت عباسی. ق در تار ھ ۷۲۴
الفضل محمدبن  ین ابیالد ن داودبن تاجیمان فخرالدید ابوسلی: سیفخر بناکت -۲۱

روضة . ق صاحب کتاب  ھ ۸و  ۷مؤلف و شاعر قرن  یمحمدبن داود البناکت

خ یشامل تار یخ بناکتیمشھور به تار ة التواريخ و االنساباويل الباب يف معرف
 . ق. ھ ۷۱۷ت تا عالم از خلق

شاعر و  یبکر الشبانکار یبن اب نیبن محمدبن حس ی: محمدبن علیشبانکار -۲۲
. ق صاحب کتاب معروف و مھم مجمع االنساب  ھ ۶۹۷مؤرخ قرن ھشتم متولد 

و شبانکاره و ھرموز  یملوک فارسلخانان و یخ عالم و دوران مغول و ایشامل تار
 . ق.  ھ ۷۴۳تا سال 

معروف  یزدین محمد یالد  بن جالل ین علیالد  نی: موالنا معیزدین یالد نیمع -۲۳
است از  یآثار فراوان ی. ق دارا به معلم از دانشمندان معروف قرن ھشتم ھ

 جمله: 
اول) تا سال  خ آل مظفر (منبع درجهیه در شرح تاریا مواھب الھی  یمواھب الھ -۱

اثر عارف  اإليامنية وكشف الفضائح اليونانية رشف النصايحترجمه کتاب  -۲. ق  ھ ۷۶۶



 ١٤٩  فصل هفتم: دوران شوم مغول

 ذ

السرور در  نزهة -۳ یبوحفص عمربن محمد سھروردن ایالد مشھور اھل سنت شھاب
 شاه.  ر سلطانیت وصلت شاه شجاع با دختر امیدر تھن ۷۵۷سال 

بنام  یوان شعر و کتابید یدارا آور : شاعر نام. ق ھ ٧١٤-٦٣٦ یزیُھمام تبر -۲۴
 است.  یگرینامه و آثار د صحبت

ن ین حسیالد د رکنیر قمرالسادات سیام :یبه قول جام ٧١٨م  ینیر حسیام -۲۵
از آثار  یروان مکتب عمر سھروردیاز پ یھرات یغور ینیبن عالم بن حسن حس

 اوست: آثار منظوم. 
 -۲ یو مجنون نظام یلیبوزن منظومه ل یاست عرفان یمثنون یزادالمسافر -۱

 . یمولو یبر وزن مثنو یعرفان یکنزالموز مثنو
 . ینیر حسیوان امید -۵گنج  پنج -۴نامه  یس -۳

  م.يملستقالرصاط اروح االلواح و -٢االلواح  نزهة -١ ینیآثار نثر حس
ن محمودبن یخ سعدالدیش . ق: ھ ٧٢٠-٦٨٧ یخ محمود شبستریش -۲۶

گلشن راز  -۱از آثار اوست:  یزیتبر یشبستر ییحیم بن ین عبدالکریالد  نیام

 . رب العاملني حق اليقني يف معرفة -۴ن یث المحققرایم -۳نامه  سعادت -۲
ــ یکــی  خــوان یکــیدان و  یکــین و یب

 

ــد  ــرآنیب ــرع ق ــل و ف ــد اص ــتم آم  ن خ
 

ر ین ابوالحسن خسروبن امیر ناصرالدی: ام. ق ھ ٧٢٥-٦٥١ یر خسرو دھلویام -۲۷
پدرش بر اثر ھجوم مغول به ھندوستان فرار  یدھلون محمود یالد فیس
 کند.  یم

در چھار زبان  یشود. و یم آنجا میرود و مق یم یبه دھل ۶۸۴ر خسرو در یام
استاد بوده است. آثار او ھم منثور است ھم منظوم:  یو ھند یعرب – یترک –یفارس

جواھر  -۳کتاب  ۸ه شامل یه خسرویثمان -۲گنج  ۵ر خسرو شامل یوان امید -۱
خ یدر تار ییخ عالین المفتوح معروف به تاریخزا -۴ھر سه کتاب در نظم.  یخسرو

 یا اعجاز خسرویرسائل االعجاز  -۶د یافضل الفوا -۵ ین محمد خلجیسلطان عالءالد
 در ذکر قواعد انشاء. 

 در سه مجلد از اشعار اوست:  یفارس
 میم کــه از قبلــه بــه بــت روکــردیمــائ

 

 میکســو کـــردیباچــه نــام و ننــگ ید 
 

ــ ــه ھم ــتیخز یدل را ک ــه معرفتس  ن
 

 میکســـو کـــردیچـــه نـــام و ننـــگ یباز 
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احمدبن احمد  الدولةعالءن یالد خ ابوالمکارم رکنی: شسمناين الدولةعالء -۲۸
ن و استاد یشاگرد عبدالرحمن اسفرا ۷۶۳ یبزرگ متوفا یاز عرفا یابانکیب

 .یکرمان یخواجو
معتقد به اعتدال و متوجه باجراء  یدر تصوف به روش اھل سنت بود و یسمنان
ر بود. مخالف سرسخت ین راه سختگین و انطباق اصول تصوف با آن و در ایاحکام د

را کفر و ضاللت  ین اعتقادیبود و چن یعرب ین ابیالد یھا بخصوص مح یوحدت وجود
کنند.  یم یر و ضاللت خوددارن کفیز از ایون نیدھر یمعتقد بود که حت یشمرد. و یم
ات االنس از در نفح یشده است. جام یآور جمع ینکرما یوان شعر او توسط خواجوید
 کند.  یاد مین بزرگوار یا

 –ب یبن محمود اد ین ابوالمعطا محمودبن علیالد کمال :یکرمان یخواجو -۲۹
 . ق از آثار اوست:  دان قرن ھشتم ھیاضیر –منجم 

گل و  -۴ون یو ھما یھما -۳در اوزان مختلف  یمثنو ۶ -۲د یوان قصاید -۱

رسالة البادية  -٩ح القلوب يمفات -٨گوھرنامه  -۷نامه  کمال -۶روضه االنوار  -۵نوروز 

 و سحاب آن. یرساله مناظره شمس -۱۱ سبع املثاين رسالة -١٠
. ق از  ھ ۷۷۱ یمتوفا ینیقزو یدالله زاکانین عبیخواجه نظام الد :یعبید زاکان -۳۰

است که در  ین کسیرومندترین و نیمبتکرتر یاست و یرانیشاعران بزرگوار ا
دو نوع شعر سروده  یم. زاکانیخور یبدو باز م یات فارسیادب ینوع انتقاد

ھا و  شهیاز اند ییبگویو ع ییجو بیبه و ھزل بقصد عیاشعار مصا -۱است. 
موش و گربه  -۱اشعار جد از آثار او است:  -۲معاصر خود  یکردارھا و گفتارھا

صد پند  -۵اخالق االشراف  -۴نامه  شیر -۳نامه (ھر دو منظوم)  عشاق -۲
 فات. یتعر -۷دلگشا  -۶

 از اشعار اوست: 
ــــآه از ــــوفی ــــوش  ان ارزقین ص  پ

 

 کــه ندارنــد عقــل و دانــش و ھــوش 
 

ـــون ـــص را ھمچ ـــته یرق ـــر بس  کم
 

ــفره   ــو س ــوت را ھمچ ــوشل ــه بگ  حلق
 

 د در پــــس زانــــویصــــ یاز پــــ
 

 مترصـــــد چـــــو گربـــــه خـــــاموش 
 

ـــکر ـــه نآن را  ش ـــتیک ـــوف یس  یص
 

ــ  ــیع ــ یش م ــاده م ــوش یران و ب  کن ن
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 ذ

 –ب یاد یزیمحمد عصار تبر ین حاجیالد خ شمسی: موالنا شیزیعصار تبر -۳۱
 . یا مھر و مشتریعشقنامه  ی. ق اثر مھم و ھ ۸دان و منجم قرن یاضیر

معروف به  یب خوافیوسف طین ن احمدبیالد   موالنا جالل: بیجالل طب -۳۲
 . ق.  ھان معروف قرن ھشتم ھیب از شاعران و پزشکان و فقیطب جالل

جالل  ی: عمویرازیش یب خوافیاس طین الیالد نین محمودبن صایالد نجم -۳۳
. ق  ب مشھور قرن ھشتم ھیشاعر و طب یراز ویش یس اتابکیب رئیطب

 باشد.  یم
د بن ین ابوالقاسم جنیالد نیخ االسالم معیش . ق: ھ ٧٩١ یمتوفا یرازید شیجن -۳۴

راز یاز علماء و وعاظ مشھور ش ساز نسل حضرت عمر یمحمود بن محمد عمر
 . یقمر یدر قرن ھشت ھجر

باشد که در حال حاضر بنام  یداالوزار عن زوار المزار مین اثر او کتاب شیمھمتر
راز تا یتن از بزرگان ش ۳۱۵شرح حال مختصر  ک مزار موجود است دریا ھزار و یمزار 
و  یربع – یعدو – ین عمرین خاندان در نسبت خود عناوی، افراد ایرازیش یسعد
 اند.  افزوده یم یقرش

 از آثار اوست:  ی: از شاعران قرن ھشتم ھجریزدین عربشاه یعمادالد -۳۵
ت آن یفیدرباره عشق و ک یو مجنون نظام یلیوزن ل منظومه مونس العشاق بر

 ش خداوند و نعت رسول و صحابه دارد. یدر حمد و ستا یمقدمه نسبتًا مفصل
ح یوان او به تصحید یقمر یھجر: شاعر قرن ھفتم ین محمد فرغانیالد فیس -۳۶

 ده است. از اشعار اوست در برابر مغوالن: یالله صفا به چاپ رس حیذب
 ز بگــذردیــھــم مــرگ بــر جھــان شــما ن

 

 بگــذردز یــھــم رونــق زمــان شــما ن 
 

ــو ــی ــوم محنــت از پ ــا کنــد خــراب ین ب  آن ت
 

 ز بگــذردیــان شــما نیبــر دولــت آشــ 
 

ــــت ا ــــران نکب ــــا دخت ــــب ــــانی  ام، ناگھ
 

 ز بگـذردیـبر بـاغ و بوسـتان شـما ن 
 

ــا نکــرد ــه جــان در، وف  چــون داد، عالمــان، ب
 

ــب  ــما نی ــان ش ــداد ظالم ــذردی  ز بگ
 

 ران گذشت و رفـتیدر مملکت چون غرش ش
 

 ز بگـذردیـسگان شـما ن ین عوعویا 
 

 شـــتنیمفتخـــر بـــه طـــالع مســـعود خو یا
 

ــأث  ــما نیت ــران ش ــر اخت ــذردی  ١ز بگ
 

                                                           
 دانستند. اشاره به اینکه مغول خود را در حمایت آسمان آبی جاوید و دولت خود را پایدار می -١
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ــا ــی ــان رس ــما ناکس ــان بش ــت از کس  دین نوب
 

ــما ن  ــان ش ــت زناکس ــنوب ــذردی  ز بگ
 

ـــ ـــانیب ـــر کس ـــود از آن دگ  ش از دو روز ب
 

 ز بگـذردیـبعد از دو روز از آن شما ن 
 

 میر جورتـــان زتحمـــل، ســـپر کنـــیـــبـــر ت
 

 ز بگــذردیــکمــان شــما ن یســختتــا  
 

 ن خانـه، مـال و جـاهیـسـتاده در ایاست ا یآب
 

ــا  ــما نی ــاروان ش ــن آب ن ــذردی  ز بگ
 

ــان گــرگ طبــع یا ــه چوپ ــو رمــه ســپرده ب  ت
 

 ز بگـذردیـشـبان شـما ن ین گرگـیا 
 

 ل فنــا، کــه شــاه بقــا، مــات حکــم اوســتیــپ
 

ــر پ   ز بگــذردیــادگــان شــما نیھــم ب
 

 یدر بــــاغ دولــــت دگــــران بــــود، مــــدت
 

 ز بگـذردیـن گل زگلسـتان شـما نیا 
 

 یفیسـ یدعـا یکیدوستان، خوھم که به ن یا
 

 ز بگــذردیــک روز بــر زبــان شــما نیــ 
 

بکربن  ون ابوعبدالله محمدبن ابیالد ی: ملک الشعرا رض. ق ھ ٦٨٦م  یھرو یامام -۳۷
وان شعرش مشھور یبوده است. د یدر حد سعد یشاعر یو یعثمان ھرو

 است. 
م بن بزرجمھر بن عبدالقھار ین ابراھیخ فخرالدی: ش. ق ھ ٦٨٨-٦١٠ یعراق -۳۸

 ران از آثار اوست: یاز شاعران بزرگ ا یمعروف به عراق یفراھان
 زد. یگر یاز برابر تھاجم مغول به مصر م یلمعات عراق -۲ یوان شعر عراقید -۱

ــــکل ا ــــه مش ــــدر واقع ــــری  ام نگ
 

ــت  ــو را  جامس ــرت ــام نگ ــل، در آن ج  عق
 

 یدر دانـه در دام شـو یکه ببوترسم 
 

ــ یا  ــه مب ــه دان ــت ھم ــریدوس  ن دام نگ
 

 از یو یروم یمولو ین محمد بلخیالد جالل . ق: ھ ٦٧٢-٦٠٤ یمولو -۳۹
 یھمچون مثنو یار مھمیآثار بس یران است که دارایعارف ا ین شعرایتر بزرگ
 باشد.  یه و... میه مافیف –وان شمس ید – یمعنو

بن عبدالله بن  ن مصلحیالد : ابومحمد مشرف. ق ھ ٦٩٠-٦٠٦ یرازیش یسعد -۴۰
عالوه بر  یباشد. و یران مین شاعران ایتر بزرگ از یرازیالش یمشرف السعد

ات یآثارش در کل یز دارد که تمامین یدیات و قصایگلستان و بوستان غزل
 شده است.  یآور جمع یسعد

عارف اصفھان که در  یشعرا: از . ق ھ ٧٣٨ یمتوفا یاصفھان یا مراغه یاوحد -۴۱
 جام جم است.  یصاحب مثنو یسته است. ویز یمراغه م

د، یات و قصایو غزل یوان شعر و چند مثنوی: صاحب د٧٧٩م  یسلمان ساوج -۴۲
ھا  آن از یارین فصل آمده است بسیھمچنان که در شرح حال دانشمندان ا
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در ھا  آن عمرشتر یھستند اما به سبب آنکه ب یشدگان دوران خوارزمشاھ تیترب
 آمده است.ھا  آن ن فصل نامیشده است در ا یدوره مغول سپر





 
 

 :فصل هشتم
 ١تیموریان

 . ق) ھ ۷۷۱-۹۱۱(

بزرگ  یبدست امرا یلخانیممالک ا یلخانید بھادرخان ایبعد از مرگ سلطان ابوسع
 یمحل یھا ران حکومتیجه در نقاط مختلف اید، در نتیبه قطعات چند مجزا گرد

 ۱۳۸۰تا  ۱۳۲۰. ق ( ھ ۷۹۶تا  ۷۳۶ن دوران که شصت سال یبوجود آمد. ا یمتعدد
مشھور است. در  یفیران به دوران ملوک الطوایخ اید، در تاری) بطول انجامیالدیم
برافتاد  یفی. ق) رسم ملوک الطوا ھ ۷۸۹-۷۹۴ران (یبه ا یمور گورکانیساله ت ۵ورش ی

 ران بوجود آمد. یمقتدر و با ثبات در ا یو حکومت
عه مذھب بودند و یران تنھا سربداران شیا یفیملوک الطوا یھا ان حکومتیدر م

د یبود که تعصب شد یان) تنھا شخصیخیس سربداران (شاخه شیرئ یخ حسن جوریش
خ ین شیکه ب یکرد. در جنگ یوادار م یگر عهیمردم را با زور به ش یداشت. و یمذھب

 یخ حسن جوریرد شیگ ین حاکم آل کرت ھرات درمین حسیبا معزالد یحسن جور
. ق) اھل  ھ ۷۵۸-۷۴۸( یالدیم ۱۳۵۷تا  ۱۳۴۸شود. حکومت سربداران از  یکشته م

ده یاند مشخص گرد خ ضرب شدهیکه با ذکر تار ییھا سکه ین نکته از رویسنت بود و ا
مانده  یبر جاھا  آن که از ییھا ران بنابر سکهیا یفیملوک الطوا یھا ر حکومتیاست. سا

 اند.  اھل سنت بوده یاست ھمگ
را  یعیران فجایاو به ا یھا ورشیران را تصرف کرد. یدر سه مرحله ا یمور گورگانیت

 یاریبس یشھرھا یافت اھالیتوان مشابه آن را  یورش مغول مید آورد، که تنھا در یپد
 –اصفھان  –ھرات  –نخجوان  –استرآباد  –بست  –ستان یعام شدند از جمله س قتل

ران به یا یگر از شھرھاید یاریو بس –راز یش –بغداد  –بروجرد  –آباد  خرم –خوارزم 
                                                           

 -٣نامه، ایرج افشار سیستانی  سیستان -٢الدین یزدی  ظفرنامه، شرف -١منابع مورد استفاده :  -١

 -٥شاو  –ستانفورد جی تاریخ امپراطوری عثمانی، ا -٤کھکیلویه و بویراحمد، نور محمد مجیدی 
تاریخ ادبیات  -٨تاریخ ایران آشتیانی  -٧کوب  تاریخ ایران زرین -٦تاریخ ایران سرپرسی سایکس 

 مطلع السعدین سمرقندی و ... . -١٠ایران کمبریج  -٩الله صفا  در ایران ذبیع
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 یمور به ھندوستان و عثمانیت ین در لشکرکشین سرنوشت دچار شدند. ھمچنیھم
ران را یبه ا یگانه لنگ سه یھا ورشین وارد آمد. یبه مسلم یو جان یمالد یخسارات شد

-۷۸۸ورش سه ساله یا یورش اول ی -۱اند:  کرده یبند میل تقسیمؤرخان به قرار ذ
ورش یا یورش سوم ی -۳) ۷۹۴-۷۸۹ورش پنج ساله (یا یورش دوم ی -۲. ق  ھ ۷۹۰

مور درآمد و یان به تصرف تریا یورش ھفت ساله تمامی. ق در  ھ ۸۰۷-۸۰۲ھفت ساله 
 ۸۰۷شعبان  ۱۷در  ید. لنگی. ق طول کش ھ ۹۱۱تا  ۸۰۷ران از یان در ایموریدوران ت

مور چھار پسر به یم شد. تین بازماندگانش تقسیع او بی. ق جان سپرد. مملکت وس ھ
 ر داشت: یشرح ز

مور در سمرقند مرد و از او یت یریل امیدر اوا ی، ورین جھانگیالد اثیرزاده غیام -۱
مور را داشت و در یت یعھدیسلطان محمد که سمت ول یکیدو پسر ماند، 

رمحمد که یپ یگری. ق فوت کرد. د ھ ۸۰۵مور در شعبان یورش دوم تی
. ق  ھ ۸۰۷مور به او مفوض بود که در سال یت یعھدیحکومت غزنه و ھند و ول

 د. یخود بقتل رس یاز امرا یکیبدست 
ات پدر در ین پسر ھم در حیخ حکمران فارس، این عمر شیده معزالدرزایام -۲

 بغداد کشته شد.  یحوال
ره که در یجان و عراق و الجزیرانشاه حکمران آذرباین میالد رزاده جاللیام -۳

وسف یبدست قرا ۸۱۰در سال  یمغز شد. و یشانیمور دچار پریاواخر کار ت
 ھا کشته شد.  ولونیحاکم قراقو

مور بود که بعد از ین پسران تین و بھترین شاھرخ: مشھورتریالد نیرزاده معیام -۴
ع پدرش یکه داشت توانست بر اکثر نقاط ممالک وس یستگیمرگ پدر با شا

رزاده ین امیا یت و عقل و کاردانیجه کفایشود. دربار شاھرخ در نت یمستول
 نانش دوران درخشانیشاھرخ و جانش یپرور ھا دوام کرد و به علت علم مدت

مور در یران بوجود آمد. حکومت فرزندان تیا یخ تمدن اسالمیدر تار یگرید
. ق با مرگ  ھ ۹۱۱د. در سال یبه طول انجام یقمر یھجر ۹۱۱ران تا سال یا

 ه درآمد. یجًا به تصرف صفویران تدریقرا این بن بایسلطان حس
ران کر یدر ا یتب مدیونلو بترتیقو ونلو و آقیترکمانان قراقو یموریدر دوران اواخر ت

 ار کوتاه بود. یبسھا  آن مدت حکومت یکردند ول یو فر
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 یخلفا یاسامھا  آن یھا سکه یبودند. بر رو یونلوھا اھل سنت دوازده امامیقراقو
 ه حکومتیمذھب بودند که توسط صفو یونلوھا شافعیقو شود. آق یده مین دیراشد

ار یونلوھا کتاب دیقو ونلوھا و آقیقون منابع درباره قرایبرانداخته شد. از مھمترھا  آن
باشد  یم ی. ق و ھم عصر جام ھ ۸۸۶ یباشد ابوبکر متوفا یم یالصفھان یه الطھرانیبکر

 داشت.  یگر  یله سمت منشیدر دربار ھر دو قب یو

 ک یو زمان هر  یموریت یامرا یالقاب و اسام
 . ق ھ ۸۰۷-۷۷۱ موریرصاحبقران تیام -1

 . ق ھ ۸۱۲-۸۰۷ موریرانشاه بن تیبن م ل سلطانیرزاخلیم -2

 . ق  ھ ۸۵۰-۸۰۷ موریبن ت رزا شاھرخیم -3

 . ق ھ ۸۵۳-۸۵۰ ک بن شاھرخیرزا الغ بیم -4

 . ق  ھ ۸۵۴-۸۵۳ کیبن الغ ب فیرزا عبداللطیم -5

 . ق ھ ۸۵۴-۸۵۴ م بن شاھرخیبن ابراھ رزاعبداللهیم -6

 . ق  ھ ۸۶۱-۸۵۲ سنقر بن شاھرخیرزا بایرزا بابر بن میم -7

 . ق  ھ ۸۷۳-۸۵۵ رانشاهیدبن سلطان محمدبن میابوسع -8

 . ق  ھ ۸۹۹-۸۷۳ دیسلطان احمدبن ابوسع -9

 . ق  ھ ۹۰۰-۸۹۹ دیسلطان محمود بن ابوسع -10

 . ق  ھ ۹۱۱-۸۷۵ قراین بن بایسلطان حس -11

 . ق)  ه ۹۱۱تا  ۸۰۷( یموریعلم و هنر در دوران ت
اند.  دھندگان علم بوده گسترشن یاز بھتر یمور ھمگیر از تیبغ یمورین تیسالط

خ تمدن یدر تار یین عصر طالید، دومیک قرن بطور انجامیش از ین دوران که بیا
ت شده و به یترب یرانیو ا یان با تمدن اسالمیموریران است. از آنجا که تیا یاسالم

 کردند، در عمل یمغول بودن م یبودند، با آنکه در ظاھر ادعا  ات آندو خو گرفتهیذوق
ن راه یکردند. در ا یج میشمردند و ترو یبزرگ مآن را  شده بودند و یرانیگر ایدھا  آن

راه مبالغه  یسنقر حتین بایمانند شاھرخ و سلطان حس یمورین تیاز سالط یبعض
ران کردن یھا و و ان نه بکشتار گروهیموریدر دوران ت یخانگ یھا مودند. جنگیپ
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 یاندوز نکه علم و علمید و نه ایانجام ین امور میاشھرھا و برانداختن مراکز علم و امثال 
د بلکه توجه به علم و ھنر و ادب توسط شاھان و ییگرا یلین دوران به تعطیدر ا

آنان بود. ھمانند  یعیطب یجزو فطرت و خو ییست که گویامر یموریشاھزادگان ت
ھا ھم  حکومتر ییران، چرا که در تغین قبل از مغول مسلمانان در ایشیپ یھا حکومت
گرفتند نسبت به  یکه قدرت را در دست م ینکه کسانیشد و نه ا یران میو ینه شھر

ھمانند مسابقه قدرت در امر  یا سابقه ییکردند. گو یم یتوجھ علم و علماء کم
 موجود بوده است. ھا  آن ز در فطرت ھمهین یدوست علم

ز یاصفھان و تبر –ھرات  –در چار شھر بزرگ سمرقند  یموریشاھان و شاھزادگان ت
سنده و دانشمند یشاعر و نو یی ب داده بودند، ھر کدام عدهیترت یخود دربار شاھ یبرا

داشتند،  یم یھا گرام را با انواع انعامھا  آن خود داشتند و یان حواشیعلوم مختلف در م
ز یانگ ان تعجبیکه تعداد اھل علم و ادب و کثرت آثار آنان در دوره گورکان یبطور

ر خواند یر جلد چھارم و در روضه الصفا میب السین دوره در حبیبزرگان ا یاست. اسام
آمده است. تنھا تعداد  ییر نوایشیر علیس امیو تذکره الشعرا دولتشاه و مجالس النفا

 ست نفر است. یش از دویر و روضه الصفا بیب السیمذکور در حب یشعرا
 یخشنده، دوستدار علم و ادب، حامجو، ب ندار، عادل، صلحید یشاھرخ که مرد

اب و شاعر یفاتح و کام یا بود، در ھمان حال فرمانده یبان و خواھان آبادیعالمان و اد
س و ھنردوست بود. او ھرات را که مقر حکومت و سلطنتش بود، بصورت یو خوشنو

بان و یمحل اجتماع عالمان و ادآن را  ات و علوم و ھنر درآورد، ویادب یفعال برا یمرکز
بوجود آورد که  یق کرد و وضعیف کتب را تشویشاعران و خطاطان و نقاشان ساخت تأل

مور یرونق علم و ادب در عھد ت یماند. شاھرخ از عوامل اصل یھا بعد از او باق تا مدت
پدرش و  یھا یم خرابین شاھرخ ترمینانش راھش را ادامه دادند. ھمچنیبود. و جانش

کرد. در  یریگیتمام پ یی ھا را با عالقه جاد مدارس و خانقاهیشھرھا و ا ید آبادانیتجد
د شھر مرو که بدستور ید برپا گردیعمارت و بقاع جد یریزد به امر او مقدار کثیشھر 

به دستور شاھرخ از نو ساخته شد  ۸۱۲در سال  ران شده بود،یزخان ویپسر چنگ یتول
اج آن شھر بسته شد. در یحتن آب مورد ایتأم یرودخانه مرغاب برا یبر رو یو سد

ر ساخته شد. زوجه شاھرخ بنام گوھرشاد یشھرھا مساجد جامع و مدارس و خانات خ
در شھر مشھد مسجد  یدر شھر ھرات مسجد جامع و مدرسه و خانقاه ساخت. و

. ق بشمار  قرن نھم ھ یکار یو کاش یع ھنر معماریگوھرشاد را ساخت که از بدا
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اعالم  یملغ یزین چنگیه قوانی. ق کل ھ ۸۱۵شاھرخ در سال ن بدستور یرود. ھمچن یم
ران یورش مغول در ایقًا وضع قبل از یآن را گرفت. و دق ین اسالم جایشد و قوان

شتر یک از ھمه بیرزا الغ بیسنقر و مین بایالد اثیرزا غیبوجود آمد. از پسران شاھرخ م
نقر حاکم خراسان شاعر و سین بایالد اثیرزا غیدند. میشرفت علم و ھنر کوشیدر پ

نوشت، محفل او در ھرات  یم یس ماھر بود که اقسام خط را بدرجه استادیخوشنو
سنده و ینو یی س عدهیمجمع ارباب فضل و ھنر بود. به سبب عالقه خاص به نسخ نف

ن سازند. یس آثار مزیاش را به نفا نقاش صحاف در دستگاه او وجود داشتند تا کتابخانه
ار یبس یکه از جمله آثار ھنر یسنقریاست نسخه شاھنامه معروف به با ن جملهیاز ھم

درگذشت. از سراسر  یسالگ ۳۷. ق در سن  ھ ۸۳۷ر در سال ین امیاست. ا یرانیارزنده ا
با ھا  آن در آنجا با ھمه یران و توران دانشمندان و ھنرمندان بدرگاه او رفته و ویا

 داشت.  یم یکرد. و آنانرا گرام یبرخورد م یفروتن
ک که حکومت ماوراءالنھر داشت در سمرقند مستقر بود، مانند پدر و یرزا الغ بیم

حاکم  ی. ق و ھ ۸۱۴داد. در سال  یاق وافر نشان میبرادر بکار علم و ادب اشت
ع بنا نمود و یمن یع و خانقاھیرف یی ماوراءالنھر شده در وسط شھر سمرقند مدرسه

د و فرمان داد تا یتغالت را بر آن بقاع وقف گرداناز مزارع و قراء و مس یاریبس
ج یاد نھادند. که به زیبن یاستادکاران ماھر در آن بلده فردوس روضه الصفا نشان رصد

ن یالد و نجوم زمان مثل صالح یاضیاز بزرگان علوم ر یمشھور است. جمع یگورکان
و موالنا  یاشاند کین جمشیالد اثیو غ یقوشچ یو موالنا عل یزاده روم یقاض یموس

م را از آن استخراج یو اھتمام دادند و اکثر تقاو یب آن سعیدر ترت ین کاشانیالد نیمع
از اوقات  یداشت و قسمت بزرگ یاطالعات کاف یاضیک خود از علوم ریکردند. الغ ب یم

 ید. بنایگذران یدانان میاضیخانه مذکور در مصاحبت علماء و ر خود را در رصد
 د. ی. ق به اتمام رس ھ ۸۴۱رصدخانه در سال 

ت ادامه داشت. ین وضعی. ق ا ھ ۸۷۳تا  ۸۵۵د یسلطان ابوسع یدر دوران حکمران
. ق) که بر خراسان و  ھ ۹۱۱-۸۷۵قرا (یبا یرزاین میدر دوران حکومت سلطان حس

 کرد و مقر حکومتش در ھرات بود، بر اثر یتا ماوراءالنھر حکومت م یگرگان و گاھ
خود قرار گرفت. او در  یخین دوران تاریتوجھات او به اھل علم و ادب و ھنر در بھتر

ھرات که به امر  یو ھنر یو ادب یبزرگ بنا نھاد. مرکز علم یا آنجا مدرسه و کتابخانه
افته بود در عھد یسنقر تکامل یرزا بایم یھا قیشده بود و با تشو یزیر یشاھرخ پ
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ش از دوازده ھزار تن از علماء از ید، چنانچه بیرس یترققرا به اوج ین بایسلطان حس
ن یالد اند: کمال فه و رابطه داشتند، از آن جملهیپرور وظ ن پادشاه ادبیخزانه ا

 – یعیف بدیموالنا س –ابن حسام شاعر  –ن یصاحب مطلع السعد یعبدالرزاق سمرقند
 – یظ سبزوارن واعین حسیالد کمال –عارف مشھور  ین عبدالرحمن جامینورالد

شاعر  یزالل –شاعر  یھالل –شاعر  یھاتف –شاعر  یآصف –شاعر  یبنائ –شاعر  یفیس
رخواند محمد صاحب روضة یام –صاحب منشات معروف  یبا خزر یعبدالواسع نظام –

دوره  ین ادوار تمدنیتر  قرا از درخشانین بایسلطان حس یسال حکمران ۳۵الصفا و... 
ر یشین علیر نظام الدین سلطان معرفت دوست امیھمدست ار و یان است. وزیموریت

 یکرد. و یتخلص م ینوائ یو ترک ی. ق) بود که در شعر فارس ھ ۹۰۶-۸۴۴( ینوائ
 است. یگذار شعر و ادب ترک انیبن

 رصد = وقت ساعت:
زد است که بدست یه یمدرسه رکن یموریار مھم دوران تیاز جمله مدارس بس

سلطان  ی. ق در دوران زمامدار ھ ۷۳۲ یمتوفا ینیلحسا ن محمدبن نظامیالد رکن
ن مدرسه به رصد وقت ساعت معروف بود. یجاد شد. ایا یلخانید بھادرخان ایابوسع

ه یاز مس تعب یوان ساخته و بر ھر مناره مرغیبرابر درگاه آن دو مناره بر دو گوشه ا
نشست و  یبدان جھت مآورد آن مرغ رو  یم یکه آفتاب رو ییکرده بودند که از ھر سو

ه ین و منقش تعبیچوب یان رصد چرخیآمد. در م یپنج نوبت م یگر مرغیبر مناره د
از آن  یکیآمد در  یده بود. ھر روز که آفتاب بر میم گردیدرجه تقس ۳۶۰شده و به 

ره رسم کرده و در یشد. بر چھار گوشه چرخ چھار دا یھا بحروف ابجد نموده م درجه
را در آن نوشته بودند، و  یو جالل یروم – یترک یھا ده و نامیکش خانه یره سیھر دا

ز ین ساعات روز نییتع یشد. برا یاه میره سیک خانه از آن دایگذشت  یھر روز که م
 ده بودند. یشیاند یریتدب

 یی آوردند و مھره یرون میچرخ دو مرغ سر ب یچه باالیکه از دو در ین معنیبد
آمد و از آن  یافکندند و چرخ در گردش م ینھاده بودند مر آن یکه ز ین در طاسییرو

 یاه بجایس یی افتاد و تخته یم یکیساعت بود، ھر ساعت  ۱۲د که نشان یتخته سف ۱۲
آن  یدر نظر گرفته بودند. برا یگریز راه عمل دین ساعات شب نییتع یآمد. برا یآن م

ھا  آن از یکیاعت چرخ وجود داشت که با گذشت ھر س ۱۲به  یگریصفحه مذکور د
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 ماه و بروج و منازل قمر و امثال ین روزھاییتع ین برایگذشته از اشد.  یخاموش م
. ق کار  ھ ۷۲۵ر در سال ینظ یب ین اثر علمیه شده بود. ایتعب یز اسباب خاصینھا  نیا

 د. یساخت آن به اتمام رس

  یموریآوران دوران ت نام
 ی: از علما. ق) ھ ٨٩٢-٨٣٠( یصفو یجین محمدبن عبدالرحمن ایالد نیمع -۱

 انيجوامع التبا ی ن القرآريتفس ان يفيجامع البمھم او  گ فارس اثریا ایج یا یشافع
 ز استاد بود. یات نیر در فقه حکمت و ادبیعالوه بر تفس یباشد. و یم

ب از آثار یاد –مفسر  –ه یفق –م ی: حک. ق) ھ ٨١٦(م  یف جرجانید شریرسیم -۲
 -۲ یح لغات و مفردات آن بفارسیر و توضیالقرآن در تفسترجمان  -۱اوست: 

 یھا در فلسفه و کالم در پرسش یی رساله -۳ یبر کشاف زمخشر یا هیحاش
او فرستاده  یکه از اصفھان برا ۸۱۵بسال  یمور لنگیخ بن تیاسکندر بن عمرش

 . یر طوسید الکالم خواجه نصیتجر -۵ یجیشرح مواقف ا -۴بود. 
ر بحرالعلوم با ی: صاحب تفس. ق) ھ ٨٦٠(م  یسمرقند یعلن ید عالءالدیس -۳

 بود.  یم بزرگیب و حکیه و ادیمفسر و فق یر با اضافات ویانتخاب از کتب تفاس
ب و یسر و اد: مف. ق) ھ ٨١٧(م  یروزآبادیعقوب فین محمدبن یعالمه مجدالد -۴

  .الكتاب اآليات يف تفسري فاحتة م صاحبیه و حکیفق

 –: مفسر . ق) ھ ٨٧٥(م  یبسطام یبن محمد شاھرود ین علیخ عالء الدیش -۵
 -۱از آثار معروف اوست:  یقمر یم مشھور قرن نھم ھجریه و حکیفق –ب یاد

. ق به زبان  ھ ۸۶۳بسال  یر مصنفک بنام سلطان محمد فاتح عثمانیتفس
ر یتفسن یا یرا برا یزبان فارس ی(به سفارش سلطان عالمه بسطام یفارس

که  یر به سبب قواعد نحوین تفسین، ایالبحر ر ملتقییتفس -۲انتخاب کرد). 
 در آن ذکر شده است مشھور است. 

لسوف ی: ف. ق) ھ ٩٠٨-٨٣٠( یالدوان یقین محمدبن اسعد الصدیالد ل عالمه جال -۶
 از سه، از نسل حضرت ابوبکریب و فقیاد –مفسر  –منجم  –دان یاضیر

م و یاثبات الواجب قد -۲و  ۱ . ق از آثار اوست: قرن نھم ھ ین علمایتر بزرگ
ر مطالع یتنو -۶و ۵ یاکل النور سھروردیشرح ھ -۴د و جبر یتوح -۳د یجد
ن بنام یمعوذت –کافرون  -خالص ا یھا سوره یر فلسفیتفس -۷د یجد م ویقد
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دس یر اقلیشرح تحر -۹ اهللا اال الإلهر یدر تفس  التهليليةريستف -۸ر القالقل یتفس
فصل خواجه  یشرح س -۱۱ ینیه چغمیبر حاشه یحاش -۱۰ یر طوسینص
 ر.ینص

لسوف مشھور یشناس و ف ثیحد –مفسر  –ه ی: فقین محمد احسائیالد شمس -۷

 هيث الفقيحادآ ة يفيالعامد یالثاندر  -۱از آثار اوست:  یقمر یم ھجرقرن نھ

 ۸۷۸ن و بسال یو شرح زادالمسافر نيزاداملسافر -۲در استرآباد  ۸۹۹بسال 

 در کالم و حکمت.  يمرآت املنج یف املجيل -۳ن یالبراھبنام کشف 
. ق  ھ ۹۱۶شھادت (: بن ابوبکر ین احمدبن محمد تفتازانیالد فیموالنا س -۸

 . ق. ب قرن نھم ھیه و ادیفق –لسوف یف )،یل صفویبدست شاه اسماع

بن  عصمة اهللان یفخرالد  : خواجه. ق ھ ٨٤٠) وفات یری(نص یعصمت بخار -۹
است. نسبش به  یموریل عھد تیاز دانشمندان و شاعران اوا یمسعود بخار

ب و شاعر و سرآمد یمؤرخ و اد – یمفت –دان یاضیرسد. ر یامام جعفر صادق م
 داشت.  یمقام بزرگ یموریان شاھزادگان تیفضال عصر خو د بود. در م

ن ین ابوالبرکات بن نظام الدینورالد . ق: ھ ٨٩٨-٨١٧ یعبدالرحمن جام -۱۰
ه یفق –متکلم  –دان  منطق –م یحک –سنده ینو –شاعر  یمد جاماحمدبن مح

جامع علوم زمان  یو .. ق منجم قرن نھم ھ–دان یاضیر -مفسر  –محدث –
 -۱باشد از آثار اوست: به نظم  یبصورت نظم و نثر م یخود بود. آثار جام

ھفت  -۲ات. یمقطعات و رباع –ھا  غزل –د یگاه شامل قصا سه یھا وانید
 باشد.  یم یاست، که شامل ھفت مثنو ین آثار جامیتر از زبدهاورنگ 

ا تا نفخات االنس در عرفان و شرح حال عرف -۲بھارستان  -۱: یآثار منشور جام

 رشح نقش الفصوص نقد النصوص يف -٥أشعة اللمعات  -٤ح يلوا -۳. ق  ھ ۸۸۳سال 
 -۱۰االسرار شرح مخزن  -۹رساله ارکان حج  -۸ر یرساله صغ -۷ر یرساله کب -۶

 . بود یونانیاز جمله دشمنان سرسخت فلسفه  ی، جامین معماتیرحسیات میشرح معم
ن یکمال الد یقاض :)ھی. ق بدست صفو ھ ٩١٠(شھادت  یبدیم یقاض -۱۱

ه یمتخلص به منطق بدست صفو یبدیم ینین حسیالد نین بن معیرحسیم
 -ب یاد –متکلم –م ید. حکیر مذھب به شھادت رسییبخاطر قبول نکردن تغ
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رشح هداية  -١از آثار اوست:  .. ق دان و منجم مشھور قرن نھم ھیاضیر -عارف 

حکمت  یج درسیرا یھا کتابن کتاب در شمار ی(ا ین ابھریرالدیاث احلكمة

ابن حاجب  هيرشح كاف -٣ یضاویب یقاض رشح طوالع االنوار -٢زمانه بود). 

ر ھندسه یبر تحره یحاش -۵ هيورشح شمس ه آداب البحثيرشح حاش -٤
 یطالب بفارسیبن اب یوان حضرت علیشرح د -۶ یر طوسیدس خواجه نصیاقل

 ران. ین دبینجم الد حكمة العني رشح -٨ت مدر حک ینما بفارس یتیجام گ -۷
دان یاضیر یزاده روم  یمالمحمودبن بن قاض . ق: ھ ٩٣١وفات  یرم چلبیم -۱۲

پناھنده ھا  یبه عثمان هیه و مفسر از دست صفوی. فق. ق بزرگ قرن دھم ھ
ح الجداول در شرح مقاله اول یدستورالعمل و تصح -۱شود. از آثار اوست:  یم

فصل  ۲۰ربع المنقطرات در  -۳ئت یب در ھیربع مج -۲ک یج الغ بیکتاب ز
 است.  ی. ق) ھر سه کتاب بفارس ھ ۹۱۸-۸۶۶د دوم (یزیبنام سلطان با

بن  ین عبدالعلیالد ظام: ن. ق ھ ٩٣٤ یمتوفا یرجندیب یمالعبدالعل -۱۳
. ق  دان و منجم بزرگ قرن دھم ھیاضیه، ری، فقیرجندین بیمحمدحس

مثل و بدل است.  یات بیسد: در علوم نجوم و حکمینو یم یر درباره ویخواندم
ن یالد فیزمانه بودند مانند موالنا س ین علمایتر بزرگ از یھمگ یاستادان و

به  یجامع علوم منقول و معقول و... و یموالنا مسعود شروان – یاحمد تفتازان
 -۱متصف بود. از آثار اوست:  ینداریو حلم و د یزکاریصفت تواضع و پرھ

رشح  -٣رشح تذكرة النصريية يف اهليئة  -٢احلساب  يف البهائية دیشرح الفوا

رساله در ابعاد و اجرام که  -۵ یگیج الغ بیشرح ز -۴ احلساب يف شمسية
 -۶است. ھا  آن ستارگان از مرکز عالم و مقدار جرم یاموضوع آن بحث در بعدھ

در  حتفة احلتمية -٨ب بالد یا عجایمسالک و ممالک  -۷ح پرگار یرساله در تشر
 .م و..یدر تقو یی رساله -۹اسطرالب 

 -۱. ق از آثار اوست:  ن پزشکان قرن دھم ھیتر بزرگ از :یگناباد یعل سلطان -۱۴
 یھا یماریفصل شامل ب ۲۵مقاله اول در  . در دو ھ ۹۳۳دستور العالج بسال 

دستور  ۀمقدم -۲ یعموم یھا یماریفصل شامل ب ۸ومقاله دوم در  یموضع
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ان حد طب و احوال یان حفظ صحت و بیک مقدمه و دو مقاله در بیالعالج در 
 ره. ینبض و غ

الله بن  ن نعمتید نورالدیس . ق: ھ ٧٣٠ا ی ٧٣١متولد  یالله ول شاه نعمت -۱۵
ن یدر ب یمتوفا یقمر یمعروف قرن ھشتم و نھم ھجر یاز عرفاعبدالله 

مشھور  یوان شعر ویه و عارف دیفق –م یدر کرمان، حک ۸۳۴تا  ۸۲۷ یھا ل سا
 است. 

الله  ن بن فضلین عطاءالدیالد : خواجه جمال. ق ھ ٩٢٦وفات  ینیرجمال حسیم -۱۶
آور  نام راز از دانشمندانیش یاز خاندان معروف سادات دشتک یرازیش یدشتک

و اآلل  روضة األحباب يف سرية النبي ن کتاب اویمھمتر یقمر یقرن دھم ھجر

 -۱ن کتاب در سه جلد و سه مقصد است. یباشد. ا یم یبفارس صحاباألو
ترجمه احوال  -۳شرح حال اصحاب از مردان و زنان  -۲امبر یشرح حال پ

تكميل بنام  ینیحس گریث اثر مھم دیر ائمه حدین و مشاھین تابعین و تابعیتابع

 است.  یدر علم قواف الصناعة
ملقب به حافظ و  یرازین محمد شیالد خواجه شمس . ق: ھ ٧٩٢-٧٢٦حافظ  -۱۷

ر گرفته تا کالم و فلسفه و ی، و از قرائت و تفسیعلوم قرآن ۀب از ھمیالغ لسان
ان خود را از قرآن یژه بیو سبک و یگرد شاعراش یعرفان بھره داشت. حت

گاھ م آموختهیکر م از آن ابھام یو مفاھ یر و بم الفاظ و معانیاز ز یبود و در آ
 در دست است.  یوانیگرفت. از خواجه اکنون د یم

 ین علیالد بن شمس ین علیالد : شرف. ق ھ ٨٥٨ یمتوفا یزدی ین علیالد شرف -۱۸
 یدربار یمنش –ملقب و معروف به مخدوم و متخلص به شرف شاعر  یزدی
 -۱. ق از آثار اوست:  زد در قرن نھم ھیو منجم بزرگ دان یاضیر –مورلنگ یت

 -۳ یرین بوصیالد ده برده شرفیشرح قص -۲مورلنگ یظفرنامه در فتوحات ت

 -۵رساله حساب عقدانامل  -۴ یفیدر ارثماط علم الوفق العداد يف املراد کند

ف خانه یتضع -۸منشآت  -۷کتاب اسطرالب  -۶) الاله اال اهللال (یق التھلیحقا
 حلل مطرز در فن معما و لغز.   منتخب -۹ یشطرنج از ابواسحاق کوبنا
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 ینیالله بھداد ن عبدالله بن لطفیالد شھاب :٨٣٤ا ی ٨٣٣حافظ ابرو وفات  -۱۹
 معروف به حافظ ابرو از آثار معروف اوست:  یخواف

از  یخیع تاریدر چھار مجلد، سه مجلد آن شامل وقا یخ سلطانیمجمع التوار -۱

 خيالتار بدةزباشد. مجلد چھارم که بنام   یلخانان مغول میت تا زمان اخلق یابتدا
. ق شرح  ھ ۸۳۰. ق) تا سال  ھ ۷۳۵د (یع را از مرگ سلطان ابوسعیمشھور است وقا

. شرح  ھ ۷۹۵ع را تا سال ی، مؤلف دنباله وقایدیخ رشیل جامع التواریذ -۲دھد.  یم
ن کتاب بخصوص درباره فارس و یحافظ ابرو و در دو مجلد ا یایجغراف -۳داده است. 

 باشد.  یکرمان از منابع دسته اول م
ن یالد موالنا کمال . ق: ھ ٨٨٧-٨١٦ ین عبدالرزاق سمرقندیالد کمال -۲۰

ان حکومت شاھرخ در دربار یتا پا ین سمرقندیالد عبدالرزاق پسر موالنا جالل
ن اثر او مطلع ی. است مھمتر نھم ھبود. عبدالرزاق از مؤرخان بزرگ قرن  یو

ن کتاب درباره ین و بھترین کتاب مھمتریباشد. ا ین مین و مجمع بحریالسعد
کتاب به مطلع  یگذار باشد. علت نام ی. ق م ھ ۸۷۵تا  ۷۳۷ران از یخ ایتار

است  یمورید تیو ابوسع یلخانید ایابوسع یعنین شرح حال دو سلطان یدیالسع
 ابد. ی یخاتمه م یمورید تیشروع و به ابوسع یلخانید ایکتاب از ابوسع

 ن بن خاوند شاه بنیالد ر برھانیامر خواند محمدبن یام :٩٠٣-٨٣٨رخواند یم -۲۱
نھر که سلسله آبا و اجداد ماوراءال ینیاز سادات حس ین محمود بلخیالد کمال
ن خاوند شاه از یالد د برھانیرسد. پدرش س یم شنیبن حس ید بن علیزاو به 
 یرانیرخواند از جمله مؤرخانه بزرگ این عمر بود. میخ بھاءالدیان شیصوف

در ھفت  واخللفا كصفا يف سرية االنبيا واملكولروضة ااو  یاست. اثر مھم و ماندن

را با استفاده از آثار  روضة الصفارخواند یاست. م یخیمجلد از امھات کتب تار
کتابش را در احوال  یست. وف کرده ایقبل از خود تأل یو فارس یمختلف عرب

 ف کرده است.یملل و نحل تأل –حکما  –علماء  –ملوک  –خلفا  -ا یانب
ن کتاب در سه مجلد تا حوادث زمان یبر ا یلیذ یباش ت معروف به للهیھدا یرضاقل

 ده است. ینام یناصر ین شاه قاجار روضه الصفایبنام ناصرالدآن را  خود نوشته و
ن محمدبن خواجه یالد ن خواجه ھمامیالد اثی: غق.  ھ ٩٤٢-٨٨٠ر یخواندم -۲۲

 ینوه دختر یرازیش ینین محمد حسین محمدبن خواجه برھان الدیالد ل جال
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کند.  یار میشاه را اخت ونیرود و بعد از بابر خدمت ھما یبه ھند م یرخواند ویم
ل و حوادث را یرخواند را تکمیپدربزرگش م یر مجلد ھفتم روضه الصفایخواندم

از آثار  یرانین مؤرخ بزرگ ایر آخریدر آن شرح داده است. خواندم ۹۲۹سال تا 
 اوست: 

. ق،  ھ ۹۳۰از خلقت تا سال  یخ عمومیر، تارین اثر خواندمیر مھمتریالس بیحب -۱
 است از امھات کتب است. ین و ادب و رین کتاب بخصوص درباره رجال دیا

 . ق.  ھ ۹۳۱ا بسال یر بنام آثار الملوک و انبیسلب ایاز حب یی خالصه -۲
 . ق.  ھ ۹۱۴اسالم تا  یدستور الوزراء در احوال وزرا -۳
 ۹۰۵و مختصر از خلقت تا  یخ عمومیان احوال االخبار: تاریب یخالصه اخبار ف -۴

ران و عرب یشاھان قبل ازاسالم ا -۳حکما  -۲ا یانب -۱. ق شامل ده مقاله:  ھ
 -۷ان یامو -۶اطھار ن و ائمه یراشد یره خلفایس -۵ ج امبریره پیس -۴

ان (تا یموریت -۱۰زخان یچنگ -۹ران تا مغول ین ایسلسله سالط -۸ان یعباس
مان ین و حکیان دیشوایمآثر الملوک متضمن کالم شاھان و پ -۵. ق)  ھ ۸۷۵

 ینامه نام -۷ یشاه ھند ونیدرباره ھما یکتاب -۶ یر نوائیشیر علیبنام ام
ل مجلد ھفتم روضه یتکم -۸ر یدمخوان یوانیاز منشآت د یا شامل مجموعه

 الصفا. 
ھق واعظ مشھور به یب یسبزوار ین کاشفیالد کمال . ق: ھ ٩١٠وفات  یکاشف -۲۳

دن خواجه ی. ق بدنبال د ھ ۸۶۰ن واعظ، در سال یا مالحسی ین کاشفیمالحس
که در ھمان سال درگذشته بود  یخ نقشبندیاز کبار مشا ین کاشغریسعدالد

به ھرات  یاش، کاشف در آن خواب از او به خانه یدر خواب و دعوت خواجه از و
رد. یپذ یم یه را از جامیقت نقشبندیشود و طر یآشنا م یرود در آنجا با جام یم

ن یداند بنابرا یه میرو نقشبندیح او را پیز به تصرین ین علیفرزندش فخرالد
 -شاعر  –آزاده  –بود: عالم  یمرد یاست. کاشف یختگعه بودن او سایش
 رت، از آثار اوست: یس زهیراھنما و پاک - یواعظ -دان یاضیسنده منجم و رینو

ر یدر تفس نيجامع الست -٢ یر نوائیشیر علیبنام ام لتحفة األمري جواهر التفسري -١
 یا الجواھر خالصهمختصر  -۴ه یلاا مواھب عی ینیر معروف حسیتفس -۳وسف یسوره 

ن کتاب در مجالس یبت کربال (ایدر مص روضة الشهدا -٥ر یاز جواھر التفس
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 -۸مخزن االنشاء در فن ترسل  -۷ یالخالق محسن -۶شود)  یخوانده م یخوان روضه
ا یمیک –طلسم  –در سحر  یاسرار قاسم -۹له و دمنه) یاز کل یریل (تحریانوار سھ

 -۱۴لوامع الشمس  -۱۳خ یسواطح المر -۱۲ یالمشترن یامیم -۱۱ح القمر یلوا –۱۰
رساله  -۱۸ع االفکار یبدا -۱۷مواھب الزحل  -۱۶منابع عطارد  -۱۵ مناھج الزھزة

فتوت نامه  -۲۰ یمولو یمعنو یدو اختصار از مثنو -۱۹ ییه درباره حاتم طایحاتم
 . یدرباره مراسم جوانمرد یسلطان

ن ی. ق) از سالط ھ ۹۱۱تا  ۸۷۵( قرا حاکم ھراتین بای: سلطان حسینیحس -۲۴
در ھرات بنا  یی مدرسه و کتابخانه یموریپرور و شعردوست ت مشھور و دانش

ل یسرگرم تحص یش از ده ھزار طالب علم بخرج ویکرده بود که در آن ب
ن اثر آن سلطان بزرگ مجالس العشاق است که در آن از بحث یبودند. مھمتر

 سخن رفته است.  یقیو حق یمجاز

 یسمرقند یغاز الدولةعالءر یام ر دولتشاه بنی: ام). ق ھ ٩٠٠وفات (لتشاه دو -۲۵

تن از  ۱۵۰احوال  یمشھور به تذکره دولتشاه حاو ءالشعرا كرةتذ یاثر مھم و
 باشد.  ین میاز سالط یریشعرا و عده کث

ن واعظ ملقب ین مالحسیبن کمال الد ین علی: فخرالد). ق ھ ٩٣٩وفات ( یصف -۲۶
 یه و باجناق جامیان نقشبندیور شھر ھرات و از صوفاز واعظان مشھ یبه صف

خ و بزرگان یدر شرح احوال مشا ةن الحیویرشحات ع -۱از جمله آثار اوست: 
 –ات درباره خلفا یف در قصص و حکایف الطوایلطا -۲ یه از جمله جامینقشبند

 -۴ات یآ یر بعضیح و مواعظ و تفسین متضمن نصایس العارفیان -۳علماء و.. 
 -۵حرزاالمان من فتن الزمان در علم اسرار حروف و خواص و منافع آن 

 . ازیمنظومه محمود وا -۶ات قرآن یخواص و منافع آ
از دانشمندان مشھور  یاسفراز ین محمد زمجیالد نیمع :ین اسفرازیالد نیمع -۲۷

 وصافجلنات يف أروضة ا -۲ یمنشآت اسفراز -۱. ق از آثار اوست:  قرن نھم ھ

از  ۸۹۹از بالد خراسان تا سال  یو برخ ھرات یایخ و جغرافیھرات (تار مدينة
 ار خوب). یمنابع بس

الله  الله بن روزبھان بن فضل ر فضلین ابوالخیالد نیام الله بن روزبھان: فضل -۲۸
ن از دانشمندان و مؤلفان و یا امیمشھور به خواجه موالنا  یاصفھان یخنج
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بعد از  یقمر یمه اول قرن دھم ھجرینھم و نسندگان نامدار اواخر قرن ینو
خ یتار -۱دارد از جمله:  یاریرود. آثار بس یه به ماوراءالنھر میافتن صفویقدرت 

 یالزمان ف عیبد -۲ه یافتن صفویونلو و قدرت یخ آق قویدر تار ینیام یآرا عالم
و  یقظان در شرح تدرج نفس ناطقه در مراحل حکمت نظریبن  یقصه ح

تاب ابطال نھج الباطل و اھمال کشف العاطل معروف به ابطال ک -۳ یعمل
. ق  ھ ۹۰۹بسال  یعه و رد نھج الحق وکشف الصدق عالمه حلیالباطل در رد ش

 یه بفارسیخ نقشبندیاز مشا یعبدالخالق نخجدوان یایشرح وصا -۴در کاشان 
سلوک  -۶ یخان یبانیش یھا خ ازبک و جنگیمھمانخانه بخارا در تار -۵

 -۷و داروغه و...  یف سلطان و قاضیمانند وظا یدار لوک در آداب مملکتالم
 . ق.  ھ ۹۲۱بسال  یرین بوصیالد ده برده شرفیشرح قص

منجم  –دان یاضیر :). ق ھ ٨٣٢وفات ( ید بن محمود کاشانین جمشیالد  اثیغ -۲۹
از  یقمر ین دانشمندان قرن نھم ھجریتر بزرگ م ازیحک –مخترع  –

ا ین حسابگر یک نوع ماشی -۲د (تلسکوپ) یجام جمش -۱اختراعات اوست: 

 بطبق املناطق: نزهة احلدائق يف كيفية صنعة اإلله املسامة -١وتر. از آثار اوست: یکامپ
ن ییم کواکب و تعیتقو ید است که براین کتاب درباره ساخت جام جمشیا

مانند رجوع و ھا  آن احوال مختلفن ییز تعین و نیاز زمھا  آن ھا و ابعاد عرض
ن دستگاه به استواسنج مشھور و یساخته شد. اھا  نیا ریخسوف و کسوف و نظا

 یلیذ -۲خ را محاسبه کرد. یاره مریس ییایجغراف یبا آن طول واقع یکاشان

بنام لوح  یک آلت نجومیت استعمال یفیدرباره اختراع و ک قياحلدا نزهة برکتاب

از قواعد  یاریمفتاح الحساب: بس -۳ ةاالحلاقات العرشاالتصاالت موسوم به 

 – یکسر اعشار –مثلثات  یھا جدول –تم یو جبر مانند لگار یو حساب یھندس
خالصه  -۴استنباط شده است.  یدر آن کتاب توسط کاشان یمحاسبه عدد پ

ر المصباح یر آن بنام تنوب یص المفتاح ھمراه با شرحیمفتاح الحسات بنام تلخ
ر یخواجه نص یلخانیج ایل زیدر تکم یج خاقانیز -۵ص المفتاح. یشرح تلخ یف

ه درباره نسبت یطیمح -۷سلم السماء  -۶شاھرخ  یبرا ۸۱۶بسال  یطوس
 ابعاد و اجرام و... -۹ه یکمال -۸ره یط دایقطر و مح
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: یھمکار کاشان: ھم عصر و یزاده روم یمشھور به قاض ین موسیالد صالح -۳۰
دانان و منجمان و دانشمندان یاضیمالمحمود از ر یبن قاض ین موسیالد صالح

ھمراه با  یاست. و یقمر یل قرن نھم ھجریقرن ھشتم و اوا یرانیبزرگ ا
از  ین اسطرالبیالد ل جال – ین کاشانیالد نیمع – یقوشچ یمالعل – یکاشان
 یموریک تیمعروف الغ بن دانشمندان سازنده رصدخانه یتر بزرگ جمله

  ف شمسیس در ھندسه تألیشرح اشکال التأس -۱باشند. از آثار اوست:  یم
و پنج  یس ی. ق حاو قرن ششم ھ یاز علما ین محمودبن اشرف سمرقندیالد

ئت از آثار معروف محمودبن یشرح مخلص در ھ -۲ یدسیشکل از ھندسه اقل
اده دو شاگرد دانشمند ز ی. ق قاض ھ ۷۴۵ یمتوفا یخوارزم ینیمحمد چغم

 یمعروف به مالعل یبن محمد سمرقند ین علیو عالءالد ید شروانیبنام ابوز
 داشت.  یقوشچ

ا ی یقوشچ یو مالعل ی: معروف به قوشچیبن محمد سمرقند ین علیعالءالد -۳۱
از  یزاده روم  ین شاگردان قاضیتر بزرگ . ق از ھ ۸۷۹ یمتوفا یفاضل قوشچ

. ق است. از طرف  ھان قرن نھم ھیمنجمان و مفسران و فقدانان و یاضیاکابر ر
ل کردن رصدخانه در یشود. تکم یل رصدخانه سمرقند میک مأمور تکمیالغ ب

بدنبال کشته شدن الغ  ۸۵۳د. در سال یان رسیبپا ی. ق توسط و ھ ۸۴۱سال 
ز یونلو در تبریف به نزد اوزون حسن آق قویک بدست پسرش عبداللطیب
ن او و سلطان یعقد قرارداد صلح ب یستور اوزون حسن برابد یرود. و یم

او را با حقوق  یرود. در آنجا سلطان عثمان یبه اسالمبول م یمحمد فاتح عثمان
در مدرسه  یکند. مالعل یبه ماندن م یار با اعزاز و خواھش راضیبس یایو مزا

نه یزم کند. آثار او در یکه وفات م ۸۷۹پردازد تا سال  یس میه بتدریاصوفیا

 یبفارس منهيعلم امل رساله يف -١ار است از آن جمله است: یبس یاسالم و علم
 یی  رساله -۲بوده است  یکه چند بار چاپ شده است و از کتب مھم درس

بنام سلم  كيج الغ بيرشح ز -٤ رسالة الفتحية بعريب -٣در علم حساب  یبفارس
 السماء.

ن یالد ھمان نظام یاحتمال قو: به یجیالھ یانین رویعبدالقادر بن حس -۳۲
. ق  دان و منجم بزرگ قرن نھم ھیاضیر ی) است. ویالنی(ج یالنیعبدالقادر گ

رزا نواده یم یبنام سلطان عل ییرزایج ملخص میز -۱: یاست. اثر معروف و
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ن کتاب در چھار مقاله است: در معرفت یباشد. ا یم یمورید تیسلطان ابوسع
در معرفت  -۳شان در طول و عرض. یو موضوع اھا  در روش ستاره -۲خ. یتوار

 در استخراج طالع.  -۴و توابع آن.  یاعمال نجوم
دانان یاضی: از منجمان و ر)٨٦٠-٨٠٠( یآمل ینین حسیالد ن شرفیالد رکن -۳۳

ج یز -۲ ح االعامليج مفاتيز -١. ق از آثار معروف اوست:  بزرگ قرن نھم ھ
در  یپنجاه باب سلطان -۳ یمورید تیبنام سلطان ابوسع یدیجامع سع

 رزا ابوالقاسم بابر. یاسطرالب بنام م
دانان بزرگ  یقی: از موس. ق ھ ٨٣٧-٧٥٤ ین ابوالفضائل مراغیالد خواجه کمال -۳۴

و  یقیدر موس جامع االحلان بفاريس -١. از آثار معروف اوست:  قرن نھم ھ

 -٤ دواراال ةزبد -٣مقاصد االحلان  -٢ھمه مسائل مربوط به آن علم  یحاو

  علم االدوار. كنزاالحلان يف
 یموریز در دوران تین یگریعالوه بر دانشمندان مذکور صدھا دانشمند و شاعر د

ن باره یشد. در ا یخوددارھا  آن از ذکر یسیکردند که به رسم اختصارنو یم یزندگ

ت یاز اھم ین سمرقندیرخواند و مطلع السعدیر میب السیالشعرا دولتشاه و حب ةتذكر
ان یدر درباره گورکان یرانین از ذکر دانشمندان و شاعران ایبرخوردارند. ھمچن یا ژهیو

به حساب آورد  یفرھنگ و ادب فارس یرا نجات دھنده اصلھا  آن دیھند که به حق با
علم و  یبخش واقع نجات یان ھند در ادب فارسیشده است. نھضت گورکان یخوددار

ان یجه تسلط ترکان قزلباش و مالیآن در نت یدو نابو یاز زبون یرانیشعر و ادب ا
 یساالران و بزرگان گورگان پادشاھان و سپهآنان بود.  یخویافتگان تازی تینژاد و ترب عرب

ون شاه، اکبرشاه، یبودند. ھما یرانیدار علم و ادب ایھند با دست و دل گشاده خر
ز عالم و یاکثرًا خود ن یگر بزرگان گورکانیران و دیب، داراشکوه وزیجھان، اورنگ ز شاه

. ق در فتحپور به منبر  ھ ۹۸۷االول سال  یشاعر بودند. اکبرشاه روز جمعه اول جماد
 خواند:  یر را میات زیرفت و اب

ـــد  داد یکـــه مـــا را خســـرو یخداون
 

 داد یقــــــو یدل دانــــــا بــــــازو 
 

ـــرد ـــون ک ـــا را رھنم ـــدل و داد م  بع
 

ــبجــز عــدل از خ  ــرون کــردی ــا ب  ال م
 

ـــود وصـــفش  ـــرب  زفھـــم و عقـــل برت
 

ـــــــال  ـــــــه یتع ـــــــانه الل  اکبر ش
 



 ١٧١  فصل هشتم: تیموریان

 ذ

ده یکش یه به نابودیبود توسط صفو یرانیران و ایکه ھرچه مربوط به ا یدر عصر
حفظ و گسترش فرھنگ و ادب  یان برایز ھمچون گورکانین ین عثمانیشد، سالط یم

رفتن آن ھمه دانشمند و شاعر از طرف یکردند، پذ ینم یخوددار یچ کاریاز ھ یفارس
دانشمندان  یبرا ین عثمانین مدعاست: سالطیزنده بر ا یان شاھدیوگورکان یعثمان

را به دربار خود عوت ھا  آن فرستاده، ییایدر ھندوستان و افغانستان ھدا یرانیا
داشتند و بدان زبان شعر  ییآشنا یبا فارس ین عثمانیاز سالط یاریکردند. بس یم
. ق) که در جنگ چالدران  ھ ۹۲۶-۹۱۸(م اول یگفتند. از آن جمله سلطان سل یم

 ر را انشا کرده است. یات زیرا در خاک دفن کرد، اب یل صفویافسانه خدا بودن اسماع
 ستندیده من چون گریدو د یدر عاشق

 

 ستندیگر خوبان خجل شدند و ھمه خون 
 

 دند حـال مـنیاز غم بسوختند چون د
 

 ســتندیآنکــه بــر مالمــت مجنــون گر 
 

 یام ولـ خواندنـد بتـان نامـهدر خنده 
 

گــاه چــون شــدند زمضــمون گر   ســتندیآ
 

 بــان ســنگدل یبــر درد مــن ززخــم رق
 

 سـتندیحون گریاده چون جیاز دوستان ز 
 

 حالشان گشت چون م کهیسل یدرفکرم ا
 

 ١ستندیگون گریآنھا که دور از آنان لب م 
 

  یموریپزشکان بزرگ دوران ت
. ق  پزشک بزرگ قرن دھم ھ اس:یالوسف بن یمنصوربن محمدبن احمدبن  -۱

 ن آثارش: یمھمتر
 –اعصاب  –ھا  ح بدن انسان شامل استخوانی): در تشریح البدن (کالبد شکافیتشر

.  ھ ۸۰۹ر محمد مقتول ین پیاءالدیرزا ضیک خاتمه بنام میروده و  –عروق  –عضالت 
 ق. 

  :یس کرمانیس بن عوض بن نفین نفیالد برھان -۲
 ن آثارش: یمھمتر

ن ابوحامد یالد بی. ق اثر نج ھ ۸۳۷بسال  ح كتاب االسباب والعامالترش -۱
 . ق).  ھ ۶۱۸(شھادت بدست مغول  یسمرقند یمحمدبن عل

 . ق.  ھ ۸۴۱بسال  س قريشيرشح كتاب موجز القانون ابن نف -۲

                                                           
 . ١٤٣تا  ١٤٢الله صفا، صفحه  تاریخ ادبیات در ایران، جلد چھارم، ذبیع -١
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ن یمتطبب مھمتر  اثی: معروف به غیالله سبزوار هبةن بن یمحمدبن عالء الد -۳
 آثارش: 

در معالجات امراض بدن در چھارده باب  ا رسالهيا شفاءاالمراض ي العالج نيقوان -۱
. ق پسرش بنام محمد  ھ ۸۷۱ک از امراض بسال یھر  یت مداوایفیان کیو در ب

 ب داده است. یترت جزبدة قوانني العالبنام  یی ن کتاب خالصهیاز ا

. ق بنام  ھ ۸۹۶در سال  یو طب عمل یدر دو بخش طب نظر مرآة الصحة -۲
 . ق). ھ ۹۱۸-۸۸۶( ید عثمانیزیسلطان با



 
 

 :فصل نهم
 صفویه

 ١(عصر تجزیه و انحطاط علمی و مذهبی ایران)

 اند. ان قرار گرفتهیرانی، فقط ایان ما و نابودیدر م
 )یعثمانش در یر اتری(بوسبک سف 

 نیمـی دھد دست فلک نعمت اصحاب یم
 

 ن را زشـمالیمـیکـه نداننـد  یبه کسان 
 

 د بــر ســریــتــوبره با یو آنکــه او راز خــر
 

 فلکش لعل بـه دامـن دھـد و زر بجـوال 
 

 )یزدین یالد (شرف
د یم به ناچار بایبر یپھا  آن ران توسطیه و اشغال ایصفو یرویآنکه به علل پ یبرا

که  یدیم، عقایقرار دھ یآن زمان رواج داشته است را مورد بررسران یدر ا یدیعقا
 ا ساخت. یه را مھیصفو یروزینه پیزم

 ه ید دوران صفوین عقایمهمتر
. ق  ھ ۵۶۱ یمتوفا یسویاس از شاگردان احمد یگذار آن بابا ال انیبن ان:یبابائ -۱

اسحاق خ اسحاق که بعدھا به بابا یبنام ش یدان او شخصیان مریبود. در م
را یدند زینام یالله م ان بابا اسحاق را بابا رسولیمعروف شد، وجود داشت. بابائ

                                                           
آرای امینی  عالم -٣حبیب السیر  -٢تاریخ ایران بعد از اسالم آشتیانی  -١ابع مورد استفاده : من -١

مشعشیان  -٦دروغ بودن سیادت شیخ صفی کسروی  -٥ایران کمبریج دوره صفویان  -٤
 -٩خاکسار و اھل حق نورالدین مدرسی چھاردھی  -٨مشعشعیان سیاوش دلفانی  -٧کسروی 

اسماعیل، شاه عباس و شاه سلطان  شاه -١٢، ١١، ١٠فی الشیبی تشیع و تصوف کامل مصط
پیدایش  -١٤قیام و نھضت علویان زاگرس محمدعلی سلطانی  -١٣حسین از پناھی سمنانی 

آرای عباسی  تاریخ جھان -١٦نامه ایرج افشار سیستانی  سیستان -١٥دولت صفوی مزاوی 
یخ روابط خارجی ایران در عھد شاه تار -١٨عباس کبیر فلسفی  شاه -١٧اسکندر بیک منشی 

ایران عصر صفوی راجر  -٢٠حروفیان دکتر یعقوب آژند  -١٩اسماعیل صفوی دکتر والیتی 
رستم التواریخ آصف الحکما  -٢٢تاریخ کھکیلویه و بویراحمد از نورمحمد مجیدی  -٢١سیوری 

 ری از منابع دیگر. تاریخ ادبیات در ایران صفا و بسیا -٢٤تاریخ ایران سرپرسی سایکس  -٢٣
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و  یدر وجود او متجل سیو حضرت عل ج معتقد بودند که روح حضرت محمد
از سالجقه روم  ین سلجوقیالد اثیبه او منتقل شده است. در زمان سلطان غ

شکست خوردند و بابا ھا  آن یبزود یه شروع شد ولیترک یدر آناتولھا  آن امیق
 د. یاسحاق به ھالکت رس

ه به نوشته ابن یگذار فرقه حروف انیبن یالله ابوالفضل استرآباد فضل ه:یحروف -۲

گذار  از زھاد بدعت یکی العمر أبناء أنباء الغمر يفدر کتاب  /یحجر عسقالن
رانشاه یبدست پسرش م یمور گورکانی. ق به دستور ت ھ ۸۰۴بود. فضل در سال 

 د. یحاکم شروان به ھالکت رس
ن یاند و ھم شده یکیبودند که اعتقاد داشتند با خدا  یانیه صوفیرھبران حروف

 یکیبا خدا  یوقتھا  آن خواند. بنظر ینم یار اخالقیچ نوع معیبا ھھا  آن اعتقاد
 یت وجودیز در واقعیخاست و ھمه چ یان برمیر و شر از مین خیز بیشدند وجه تما یم
بودند بھشت عبارت است از علم و دوزخ عبارتست از  معتقدھا  آن شد. یخالصه مھا  نآ

ما بھشت  یاء برایم ھمه اشیکلمه و وجود خود آشنا شو ۳۲جھل. چون ما عارف به 
ز حالل یست و ھمه چیست و حرام نیست، غسل و طھارت نیست، روزه نیاست. نماز ن

ان گردش یست. به اعتقاد حروفیتکلف نن ھمه تکلفات است و در بھشت یاست که ا
ت. یالوھ -۳امامت  -۲نبوت  -۱ان گذاشته شده: یکائنات بر اساس سه مرحله بن

 یابد. امامت از حضرت علی یخاتمه م ج نبوت با حضرت آدم شروع و به حضرت محمد
ت با ظھور فضل که بنا به اعتقاد یابد. دوران الوھی یخاتمه م یشروع و به حسن عسکر

ع را به دنبال یه نسخ شرایحروف ین ادعایشود. ا یموعود است شروع م یش مھدخود
ه معروف یدادند و به حروف یم ییت به سزایمن فرقه بخاطر آنکه به حروف اھیا داشت.

 شد. 
 یشابور معروف به حاجیاھل ن یخراسان یم بن موسی: محمدبن ابراھهیبکتاش -۳

اران یو از  یسویدان احمد یه از مریقت بکتاشیمؤسس طر یموس یبکتاش ول
ان یام بابائید. در قیکوچ یاز خراسان به آناتول یاس بود که ھمراه ویبابا ال

را نزد موالنا  ید و ویاو را بخش یسلطان سلجوق یھمراه بابا اسحاق بود. ول
 یار ستوده گاھیرا بس یه حضرت علیروان بکتاشیفرستاد. پ ین رومیالد جالل

 اند. س داشتهیگر را تقدین امامان دیشدند. ھمچن یبدو قائل م یحالت الوھ
 –محمد  –ان معتقد بودند، (خدا یحیت مسیبه تثلیت شیک نوع تثلیبه ھا  آن



 ١٧٥  فصل نهم: صفویه 

 ذ

قائل بودند  یرتبه مافوق بشر سیو حضرت عل ج حضرت محمد ی) و برایعل
 یالله استرآباد . ق دو سال قبل از تولد فضل ھ ۷۳۸بکتاش در سال  یحاج

ه یبساط حروف ی. ق به دستور سلطان محمودخان عثمان ھ ۱۲۴۰مرد. در سال 
ه واگذار یدملکشان به نقشبنیران و مایشان ویھا ده شد و خانقاهیه برچیو بکتاش
ه یه و سعدیه و رفاعیه و قادریش نقشبندیان دراویدر م یبه نوعھا  آن شد اما

ن امر باعث یخود پرداختند ا ید و مبادیمسلک شدند و محرمانه به انتشار عقا
 مذکور شد.  یھا وارد فرقهھا  آن زید کفرآمیاز عقا یاریشد که بس

د فالح شاگرد و ید محمد بن سی: س١ھا یاللھ  یا علیا اھل حق یان یمشعشع -۴
. ق) متولد  ھ ۸۴۱-۷۵۶( یمعروف به عالمه حل یاسد یداماد احمد بن الحل

قه یبر طر یباشد. و یگذار فرقه اھل حق م انی. ق بن ھ ۸۶۶ ی. ق و متوفا ھ ۷۸۰
ه و تصوف توانست در لرستان و یبا تق یبود. و یلیمذھب فالسفه و اسماع

د یاھل حق س یھا کند. طبق نوشته یگذار انیاش را بن خوزستان سلسله
د یاز عقا یکیت خواند. یخود را مظھر الوھ یو دو سالگ یمحمد مشعشع در س

بوده  سیاند خدا شناختن امام عل روان او داشتهید محمد و پیکه س یزشت
د محمد است و یس یھا گفته یکه حاو یاست. در کتاب من کالم المھد

ز ین یالھ شاه نعمتین حجت علیالعارف شمس ین مطلب در کتاب زندگانیھم
 ٢د:یگو ید محمد میآمده است س

داشت زبان و ن کالبد که عنوان امامت ینھان بود. ا یدر کالبد عل یی(گوھر خدا
ن کالبد را ھم به مردم واجب یبود. خدا فرمان ا ییآن گوھر خدا یچشم و دست و رو

آن بود که  ین برایساخته بود، چون که فرمان آن گوھر نھان شده در او واجب بود. ا
شناسند و  یاو را م یدار گردد تا دانسته شود که چه کسانیپد یخدا با صورت ناتوان

به  یشینسان آزمایچند تا بدیپ یشناسند و گردن م ینم یچه کسانگذارند و  یگردن م
ابوبکر گرفتند.  یعت برایھا او را نشناختند و با زور از او ب ید. چنان که سنیان آیم
ز او را تنھا به امامت شناختند و گوھر نھان شده در او را ندانستند. یعشر ن یان اثنیعیش

                                                           
الھی و تاریخ مشعشیان سیاوش  العارفین حجت علی شاه نعمت در این باره بنگرید به شمس -١

 دلفانی و تاریخ مشعشیان کسروی و تشیع و تصوف دکتر الشیبی. 
 . ٤٧-٤٨، و مشعشعیان کسروی، صفحه ٢٩٥-٢٩٧العارفین، صفحه  زندگانی شمس -٢
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د: دوازده یگو ینده کشته خواھد شد. میآ یرگیچاست و در  یرد ناصبین را نپذیھر که ا
که به امامت  یز بازخواست خواھد رفت و آن باورینھا  آن ز گمراھند و ازیامامان ن

 یگر حلید محمدنوربخش شاگرد دیشان نخواھد داد.) سیبه ا یکالبد داشتند سود
 رد. ک یگذار انیران و ماوراءالنھر بنیه را در شرق ایقت نور بخشیبود. که طر

. ق)  ھ ۷۳۵-۶۵۰ل (ین اردبیالد یخ صفیق شین طریگذر ا انی: بنانیصفو -۵
ن یالد خ تاجید شیمر یمشھور زمان خود بود. و یاز عرفا یخ صفیاست. ش

خ زاھد در سال یگرفت بدنبال وفات ش یبود و دخترش را به زن یالنیزاھد گ
خ یدان شیاو نشست و مر ین در مقام ارشاد بر جایالد یخ صفی. ق ش ھ ۷۰۰

در نزھه القلوب  ین گرد آمدند. حمدالله مستوفیالد یخ صفیزاھد ھمه گرد ش
مذھب است و اکثر مردم  یشافع یخ صفیسد: شینو یم ۱۲۴تا  ۱۲۱صفحات 

ز در نسخه یباشند. ابن بزاز ن یم یخ صفید شیدارند و مر یل مذھب شافعیاردب
د: در یگو یه اسالمبول موجود است میاصوفیصفوه الصفا که در موزه ا یاصل
ه، یر از اھل سنت و جماعت خالف و اختالف مذاھب چون اشعریل بغیاردب

قت ین طریرھا ھرگز نبوده و نباشد. ایه، مشبه، مجسمه، معطله و غیمعتزله، قدر
ن مکتب یبود. منصب ارشاد در ا یخ صفیبر منھج ش یل قرن دھم ھجریتا اوا

 د. یرس یاز پسرانش م یکی بود بعد از پدر به یارث
در پدر شاه یخ حیقت توسط شین طری: اا اھل حقیه یدریا حیه یا جاللیخاکسار  -۶

د با یخ جنیش یعنیدر یخ حیشد. پدر ش یگذار انیه بنیل اول صفویاسماع
د و با استفاده یت اوزون حسن گردیماھرانه خود موفق به جلب حما یھا نقشه

 یاریدان بسیل ترکمان پرداخت و مریبه جلب قبا یار بکر و آناتولیاز اقامت در د
 یونلو بنام مارتا را به زنیز دختر اوزون حسن آق قویدر نیخ حیرا جذب کرد. ش

طرابوزون به  یحین امپراطور مسینا دختر آخریگرفت. مادر مارتا بنام کاتر
ح بماند با اوزون حسن ازدواج کرده بود. دانشمند ین مسیشرط آنکه در د

و کتاب ابطال الباطل  ینیام یآرا در عالم یالله بن روزبھان خنج ر فضلبزرگوا
ر داد. ییاکان خود را تغید نحوه نید رسیبه جن ینیر جانشیام یسد: وقتینو یم

اش کاشت ھر لحظه و ھر دم  شهیانه اندیدر آش یطلب اقش تخم قدرتیپرنده اشت
د را خدا و یخ جنیعلنًا شروان او یبرآمد. پ یا هیو ناح ینیتصرف سرزم یدر پ

او تنھا  :گفتند یش او میدر ستاھا  آن کردند. یدر را پسر خدا صدا میپسرش ح



 ١٧٧  فصل نهم: صفویه 

 ذ

صحبت از مرگ  یجز او وجود ندارد. اگر کس ین است. معبودیزم یموجود رو
 یھا فهید خلیکردند. بعد از مرگ جن یرا به کامش تلخ م یکرد زندگ ید میجن

کنند.  یدر را اعالم میت حیالوھ یوندھایپ او از اطراف و اکناف جمع شده
داغ) در اطراف او جمع آمده او  اھکوه (قرچهیل طالش روم و سیاز قبا یتعداد

خ را قبله حاجات و یرا معبود خود ساخته و نماز عبادت را به کنار نھاده ش
 یز و دشمنیآم ع تعصبیه بر تشیدرینھادند. اساس مذھب حمسجد آمال خود 

دانستند. علت  یقرآن را ناقص مھا  آن بود.  ل سنت قرار گرفتهفراوان با اھ
با  یکار و مسالمت ینینش ه خانقاهیه از رویروان صفویتحول مرشدان و پ

د یخ جنیجداگانه از ش یجاد دولتیبه اھا  آن شین اھل سنت و گرایسالط
ه و یده اھل حق و حروفیوستن به عقیشود. او و فرزندانش با پ یشروع م

 یویز بودند قدرت دنیک چیقت یدر حقھا  آن ه که ھمهیه و نوربخشیبکتاش
ار بکر و یو د یھا از خوزستان و آناتول ن فرقهیت ایدان فعالیکسب کردند. م

کرمانشاھان و لرستان تا سواحل رود ارس و موصل و بصره و ماوراءالنھر و 
شاه  یظامع نیسر یھا یروزیخراسان و افغانستان و ھندوستان گسترده بود. پ

ھا بود و گرنه  ن فرقهیت ایفعال یکارش بخاطر گستردگ یل در ابتدایاسماع
ر فرمان ین به آن وسعت را به زیشد سرزم یچگاه موفق نمیل ھیشاه اسماع

ان یسد: تعداد صفوینو یان میطوغان در کتاب منشأ صفو یدیول یخود آورد. زک
با ھا  آن یریگ قبل از قدرتا سه قرن یدو ھا  آن ون نفر بود که اجدادیلیدو م

ران یبه ا یریگ رانده شده بودند آنان بعد از قدرت یحمالت مغوالن بطرف آناتول
ران را اشغال یه ایصفو یشوند. وقت یشوند و موفق به اشغال آن م یر میسراز

تا آن را  ران کهیت ایه جمعینامبرده بق یھا روان فرقهیاز پ یکردند بجز معدود
باال از  یھا روان فرقهیخود پ یاند اھل سنت بودند حت هون نوشتیلیچھل م

 خبر بودند.  یه بیصفو یریگ وخ خود تا زمان قدرتیش یمذاھب اصل
 یلیخ یھا نیو اشغال سرزمھا  آن یآسا برق یھا یروزین امر باعث شد که پیھم

 ینیام یآرا خ عالمیدر مقدمه تار یالله بن روزبھان خنج زود فروکش کند. عالمه فضل
و  یات رافضیاند و نظر ن را اشغال کردهین سرزمیگزاران ا از بدعت یسد: گروھینو یم

خود را ترک  ین پدرین مسأله باعث شد که من سرزمیاند. ا را توسعه داده ییگرا فرقه
ن رو شھر یرم. از ایش گید را در پیاران راه تبعیزان و یم و پس از وداع با عزیگو
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 یجائ یعنیشتم و به کاشان آمدم و در آنجا ساکن شدم، اصفھان خود را پشت سر گذا
ست. ین یو الحاد خبر ییگرا ات اھل سنت و جماعت گسترده است و از فرقهیکه نظر

از اعراب نداشته است جذب علماء  یعه محلیران شیکند در ا یکه اثبات م یگریل دیدل
توسط دکتر  ن مسئلهین مذھب بوده است که ایبسط ا یران برایعه از خارج ایش
گر یران و دیات در ایخ ادبیالله صفا در تار عیکوب در روزگاران و دکتر ذب نیزر
ل دھنده یتشک یھا لهیگر قبیل دیبه آن اذعان شده است. دل یرانیسندگان منصف اینو

مستقر  ینکه در آناتولیا ایاند  له افشار مغول بودهیا مانند قبیباشد که  یسپاه قزلباش م
له استاجلو و تکلو در یران شدند. مانند دو قبیروانه ا یریگ عد از قدرتاند و ب بوده

 سد: ینو یم یدر کتاب عصر صفو یوریر. راجر سیصغ یایآس
د، عمدًا به محو یخاص خود به قدرت رس یدئولوژین که با استفاده از ایه ھمیصفو

ن یا ییدند که ممکن بود باعث ضعف کارآیدر مورد منشأ خود آغاز یکردن شواھد
رد. یده بر آن استوار بوده مورد سؤال قرار گین عقیرا که ا یھا هیشود و پا یدئولوژیا

ان را یادت صفویقرار داده است و دروغ بودن س ین مسئله را مورد بررسیز این یکسرو
حکومت کنند، نسب  یران به راحتیآنکه بتوانند در ا یھا برا هی. صفو١اثبات کرده است

رسانده بودند و او و اوالدش  سکاظم یست واسطه به امام موسیبا بن را یالد یخ صفیش
ھا  آن ف آن زد بلکهیه دست به تحرینبود که صفو ین تنھا موردیدانستند. ا ید میرا س

 یگر عهیز به شیران را نیبزرگان اھل سنت در ا یرساندند که حت ییکار را به جا
در نشر مذھب اھل سنت ات خود یکه در تمام طول ح یمنسوب کردند. بزرگان

 و....  ی، فردوسیرازیش ی، سعدی، جامیمانند مولو یده بودند. کسانیکوش

 ه یمهم قدرت شاهان صفو یها هیپا
د ظل الله یأت جدیران در قبل از اسالم که در ھیپادشاھان ا یه حق الھینظر -۱

برخوردارند و در  یزدین نظر شاھان از خدا یاالرض ظاھر شد. بر اساس ا یف
ن نوع حکومت ھمان حکومت ینند. این خداوند در زمینده و جانشیقت نمایحق

 است که در اسالم منفور است.  ینید
 باشند.  یموعود م ینده مھدینکه نمایبر ا یمبناھا  آن یادعا -۲

                                                           
 شیخ صفی و تبارش. -١
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ه یه که به نام صفویقت صفویروان طریمقام پادشاھان به عنوان مرشد کامل پ -۳
را به کاله سرخ دوازده ترک  یترکماندر کاله بر یاند سلطان ح شناخته شده

ن کاله سرخ بود یدانش به واسطه داشتن ایامام) بدل نمود و مر ۱۲(نشانگر 
 افتند. یا قزلباشان شھرت یسران  که به سرخ

ل قزلباش: ین و ملک به سرکردگان قبایزم یل با اعطای: شاه اسماع١سمیفئودال -۴
ل که یگر قبای، قاجار، ورساق و دتکلو، ذوالقدر، شاملو، روملو، افشار، استاجلو

ب ین ترتیبه ا یه گذاشت ویران پایسم را در ایبودند اساس فئودال یو یحام
 ران مستحکم کند. یتوانست حکومتش را در ا

ان عرب و یه با ورود مالیل حکومت صفویتشک یت: در ھمان ابتدایروحان -۵
 یران نھادیبه ا ٢از اروپا بخصوص لھستان یحیان مسیر شدن روحانیسراز

نفک حکومت یک روم جزو الیکاتول یسایو کل یھمچون دوره ساسان یروحان
زدند در شمار مشرکان و  یکه از اطاعت آنان سرباز م ید. کسانیگرد یصفو

از حضرت امام جعفر صادق  یثین باره حدیآمدند. در ا یدشمنان خدا بحساب م

من كان منكم  یلإانظرو « ر ساخته بودند: امام جعفر صادق:یبه مضمون ز

ين قد إرضوا به حكامً، فأحكامنا، فأقدروي حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف 

نام بحكم اهللا استخف وعلينا رد بحكم، فمن مل يقبله فإ ٣ذا حكمإجعلته حاكامً، ف

به نقل از روضات الجنات جلد  »رشکلحد ا یاهللا وهو عل یوهو راد وهو راد عل
ب امام زمان یخاصه که مجتھد اعلم را نا ۳۶۳تا  ۳۶۲چھارم صفحات 

ب ائمه معصوم ین و نایدالمرسلین را وارث علوم سیدانستند و خاتم المجتھد یم
از  یروین اصل ھر گونه عدم پیدانستند و شاه طھماسب با توجه به ا یم

ه یاصل در تمام دوران صفون یشمارد. ا یاعظم را ملعون و مردود م یروحان
 شاه قاجار دوباره از نو زنده شد.  یدوران فتحعل وجود داشت و در

                                                           
 ض سلسله صفوی.انقرا -١
 . ٢٣لکھارت، صفحه  -٢
ھائی که درباره روابط خارجی ایران در دوره صفویه  ھا و ھمچنین کتاب در این مورد به سفرنامه -٣

 ده رجوع شود. نوشته ش
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 ؟ یمل یوندهایا انقطاع از پی یت ملیک: هویکدام
ه زبان یک قوم زبان آن قوم است. صفوی یت ملین مشخصه ھویبدون شک اول

آن  یرا بجا یت انداختند زبان ترکیران بوده و ھست را از رسمیا یکه بزبان مل یفارس
لخانان مغول، یل ترکان، ایخود را در برابر س یزبان آذرجان که ینشاندند. آذربا

 یسده ھفتم تا ابتدا یونلوھا که از ابتدایونلوھا و آق قویان، قره قویریان، جلدیچوپان
ر ییاز تغ یا نشانه ییایو جغراف یخیتار ید حفظ کرد و در منتھایسده دھم به بازار کش

در  یعنی یقمر یازدھم ھجریانه سده یتا م یست، حتیار در دست نیآن د یرانیلھجه ا
گذشت مدارک مؤثق از جمله  یه میم از دوران صفویک قرن و نیکه  یخیتار
. ق)  ھ ۱۰۸۹(وفات  یا چلبیش معروف به اولیبن درو یا محمد ظلینامه اول احتیس

از زبان  یشیگو یجان ھنوز لھجه آذریج در آذربایکند زبان را یوجود دارد که ثابت م
) در محال یلیامروزه در محال ھرزن (معروف به ھرزن د یزبان آذر ١ودب یرانیا

خلخال و  یاز روستاھا یھروآباد و بعض یاز روستاھا یحسنلو در قراچه داغ، بعض
 مانند آن مورد استفاده است. 

که قاجار از زبان  یتیگرفت و با حماآن را  یجا یترک یزبان آذر یجیبا زوال تدر
ران یاز ا یقرار داد قسمت بزرگ یزبان رسمآن را  هیبوجود آورد و ھمچون صفو یترک

آغاز شد که  یه و پس از آن با استادانیصفو ینیترک زبان شدند. آموزش عالمان د
شد که  یت کسانین غلبه فرھنگ عرب باعث تربیبودند و ا یرانیرایعرب و غ یھمگ

با فرھنگ ھر ملت با  یی. چرا که آشنابودند یرانیفرھنگ ا یکباره دور از دوستداری
سر یآن ملت م یفکر یھا شهیھا و باورھا و اند شهیخ و زبان و ادب و اندیمطالعه تار
قبل از  یشدند تنھا در ارتباط با قوم عرب حت یت میله تربین وسیکه بد یاست. کسان
داشتند خود داستان  یرانیبا اھا  آن که استادان یتیشدند. و ضد یت آشنا میدوره جاھل

ن امر یشد و ا یاد می یکًال به بد یرانیاست. از دانشمندان و بزرگان ا یگریمفصل د
بدون  یجه ملتیخ خود شد. در نتیبا فرھنگ و تمدن و تار یرانیباعث قطع ارتباط ا

. ق) مجتھد  ھ ۱۰۹۹فات (و ین خوانساریاز آقا حس یت را بوجود آورد. وقتیھو
ان یا قبل از خلقت آدمیح است که دنیا صحیپرسند آ یمان میه سلفذ شانتمعروف و م

                                                           
زاده، نشر  ھای کھن زبان کردی از نامیق صفی در این باره بنگرید به لھجه آذری یکی از گویش -١

 سنندج.   ھای کردستان شناسی سازمان، نشر پژوھش
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به طعنه  یو »؟يدي الفرس قبل هذا اخللقإن كان الدنيا كانت بأ«ان بود؟ یرانیدر دست ا

شه در یقت و ھم پس از آن ھمش از خلی: ھم پراحلم يديبل كانت أبداً بأ الد: یگو یم
 .١ان بوددست خر

 یعیه معروف شیب و فقیاست. صاحب بن عباد اد ھا روشن فیر تکلین تعبیبا ا
نگرم تا  ینه نمییگفت: به آ یکه داشت م یدوست ه از کثرت عربیر آل بویمذھب وز
 .٢فتدین یک عجمیچشمم به 

گزاران بزرگ   و داستان یه و لعن ابومسلم خراسانیدر عھد صفو ییگو  م قصهیتحر
ز وجود داشت و قبًال در ی. ق ن که در سده پنجم و ششم ھ یاھل سنت مانند فردوس

آورده شده است  یدر کتاب النقض شواھد ینیل قزویخ عبدالجلین مورد از کتاب شیا
بر اھل سنت طعن ھا  آن بانیخوانان و مناق به خود گرفت. مدح یا انهیصورت وحش

ل یاند. شاه اسماع م دچار ترھات شدهیان قدیرانیدرباره ا ییسرا زدند که با داستان یم
را خراب کرد. درباره لعن ابومسلم از امام جعفر صادق  یابومسلم و فردوس یاول قبرھا

 ر ساختند:یبه شرح ز یثیحد

ناطق فقد  یلإصغي من أ ن سل الصادق عن القصاص ايمل السامع هلم فقال ال وقال:إف«

ھر کس : »بليسس فقد عبد إبليإن كان الناطق عن اهللا وإ ان الناطق عن اهللا فقد عبدعبده ك
د ھر کس به نطق درباره خداوند یخوان را پرست دھد آن قصه گوش فرا یخوان به قصه

س یس گوش فرادھد عبد ابلیاز ابل ییھا گوش دھد عبدالله است و ھر کس به گفته
از جبل عامل  یعامل یشاگرد محقق کرک یث را محمدبن اسحق ابھرین حدیاست. ا

 یآورده است. محقق کرک یبه نقل از و ۱۴۲ن صفحه یس المؤمنیلبنان در کتاب ان
 ه به نقل از امام جعفر صادق آورده است که ابومسلمیدر کتاب مطاعن المجرم یعامل

را لعن کرده است.  یبوده و امام جعفر صادق وھا  آن عه نبوده و مخالف سرسختیش
 آموختند. بقول یخود م یرانیاست که عالمان عرب به شاگردان ا یتین نمونه تربیا

عالمان  یرگیفرھنگ سرخ کاله و با چ یرزنان بیافتن شمشی یالله صفا با برتر عیذب
                                                           

، ٢، بنقل از روضه الجنات، ج ١٨٨و  ١٨٧تاریخ ادبیات ایران، جلد پنجم، بخش اول، صفحه  -١
 . ٣٥٦صفحه 

، ٢، بنقل از روضه الجنات، ج ١٨٨و  ١٨٧جم، بخش اول، صفحه تاریخ ادبیات ایران، جلد پن -٢
 . ٣٥٦صفحه 
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شد که  یزیر یران پیدر ا یو ادب یو عقل ید از تنزل فکریجد ین دورانیظاھرب یقشر
رگاه ھم برقرار ید تادیان نرفت، بلکه ھنوز و شایاز م ینه تنھا با سقوط دولت صفو

 خواھد ماند. 

  یات صفویجنا
 ین خوینھاده شده ا یزیه از ھمان آغاز کار بر خونریاد سلطنت صفویبن
ن و ینمود. گاه در پوشش د یمتفاوت م یھا چھره ناساز خود را بگونه یآشام خون

شتر در راه فرو یر ملک و بیاست و تدبین حق. گاه در جامه سیمنتشر ساختن د
ن راه سر ی. در ایانح و خوشگذریتفر یبرا ینه و نفاق، گاھینشاندن آتش خشم و ک

خوار و سگان  توسط نوکران زنده یخوار زنده –مثله کردن  –دن یدست و پا بر –دن یبر
در  –خفه ساختن  –دن یل در چشم کشیم –چشم کندن  –دوشقه کردن  –آدمخوار 

نه ین زمیکه در ا یآتش انداختن، مرشدان کامل اگر در فرو نشاندن آتش خشم و آز
به حرم خود و برادران و پسر  –کان خود یافتند و به نزدی ینم از دوران یداشتند کس

 پرداختند.  یعمان و آخر کار به فرزندان خود م

 . ق) ه ۹۳۰-۹۰۵ه (یل اول مؤسس سلسله شوم صفویاسماع
چ ید با ھیز رسیل به تبریاسماع یسد: وقتینو یان میزینوزنو در سفرنامه ونیریکات
کسانش  یعام کرد، حت از مردم شھر را قتل یاریبسن حال یروبرو نشد با ا یمقاومت

سگان را  یحت :دیگو یم یکه در شکم داشتند کشتند. و ییھا نیزنان آبستن را با جن
ن ستمکاره یکنم از زمان نرون به بعد چن ید: گمان نمیگو یز کشتند. میز در تبرین

ل را مانند یاسماعان یسد که سپاھینو ینوزنو میبه جھان آمده باشد. کاتر یآشام خون
روند، و انتظار دارند که  یزره به جنگ م یاز آنان ب یاریکنند، بس یم میخدا تعظ

اد یتازند و فر یش میبرھنه به پ یھا نهینرو با سیل نگھدارشان باشد، از ایاسماع
ل را به خاطر یخ. نام خدا را فراموش کرده و فقط نام اسماعیخ، شیزنند: ش یم

ل یاز اسماع ی. سپس راواهللا ل ويليال اله اال اهللا اسامعند: یگو یه میاند. صفو سپرده
ن زردتشت یل عمل لواط که از اصول دیدھد. اسماع یبدست م یگریالله چھره د یول

که به آنجا رفت انجام داد.  یدربار روم در زیاست را با دوازده تن از جوانان شھر تبر
ش از آن دستور داده بود تا ده یب یخود داد. اندک یت به امراین نیسپس آنان را به ھم



 ١٨٣  فصل نهم: صفویه 

 ذ

 یھا عام از قتل یر کنند. بعضیب دستگیتن از اطفال مردان محترم را به ھمان ترت
عام  قتل -۲. ق  ھ ۹۰۷ان در یزیعام تبر قتل -۱ل است: یل اول به قرار ذیاسماع

 ۹۱۰ام طبس در ع قتل -۴ان ده ھزار تن یروزکوھیعام ف قتل -۳. ق  ھ ۹۱۰ان در یزدی
ش از یب یقتل عام فرارود گروه قرش -۶. ق  ھ ۹۰۶در  یعام شماخ قتل -۵. ق  ھ

عام  قتل -۸. ق  ھ ۹۰۸ار در یآن د یراز و کشتار علمایعام ش قتل -۷پانزده ھزار تن 
عام مشھد.  قتل -۱۱. ق  ھ ۹۱۴عام بغداد در  قتل -۱۰اصفھان  عام قتل -۹ھرات 

 ر بود: یز به قرار زیه نیووه قبوالندن مذھب صفیش
فه اول راشده و ھمه یافتادند و سه خل یدر کوچه و بازار راه م ١انیتبرائ یھا دسته

کردند ھر کس که  یھمه اھل سنت را لعن م یگر امامان و بطور کلیو د یدشمنان عل
  .٢شد یخته میش باد و کم مباد. در دم خونش ریگفت: ب یدرنگ در جواب نم یب

  یالدیم ۱۹۱۴. ق  ه ۹۲۰ل یچالدران و افسانه خدا بودن اسماعجنگ 
ک مصر متحد شد و قصد حمله به یل با پادشاه مجارستان و ممالیبعد از آنکه اسماع

ن یاز مقتدرتر یکی. ق) که  ھ ۹۲۶-۹۱۸م اول (یرا در سر پروراند، سلطان سل یعثمان
 یگر شاه قلیاو افتاد. از طرف د است به فکر مقابله با ین آل عثمانین سالطیتر و فاتح

ش از پانزده ھزار تن از یر بیصغ یایل تکلو در آسیس ایل و رئیخ اسماعیفه شیخل
حاکم کند. محمدخان استاجلو  یا غارت مرھا  آن عام و اموال سنت آنجا را قتل یاھال

ر و یک قبضه شمشیز و یدآمیل با فرستادن نامه تھدیشاه اسماع یھا فهیار بکر از خلید
ن نامه نوشته بود اگر به یدر ا یب به جنگ کرد. ویک دست لباس زنانه او را ترغی

بر  ین مردیر بر کمربند و گرنه ملبس به لباس زنانه شو و بعد از ایشمش ییآ یجنگ م
  .٣نساز یزبان جار
 یس و افراد سلسله ذوالقدر در آناتولیفه حاکم ارزنجان و رئیخل ین نورعلیھمچن

د قطعًا یبجن یر میم دیب اگر سلطان سلین ترتیل بودند. بدیخ اسماعیدان شیز از مرین
ار یبا روش بس یشد. اما سلطان بزرگ عثمان یده میچ یبزود یبساط حکومت عثمان

                                                           
ای ھستد که نسبت به حضرت علی و امامان ابراز تولی و نسبت به سایر خلفا و  تبرائیان دسته -١

 جویند.  زاری می صحابه تبری و بی
 . ٢٥عصر صفوی، راجر سیوری، صفحه  -٢
 ه اسماعیل صفوی، دکتر والیتی و دیگران. تاریخ روابط خارجی ایران در عھد شا -٣
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ش از چھل یتاخته بھا  آن کرده سپس به سر ییرا شناسا یان آناتولیه صفوین کلیمت
که گناھشان ثابت نشده بود را داغ  ھایی آنرساند. و  یھزار تن از آنان را به ھالکت م

ان یتخت جانیز پایم عازم تبریباشند. بعد از آن سلطان سل ییکند تا قابل شناسا یم
دان نبرد یخاص به م یشده بود را با زرنگ یل که فراریشاه اسماع ید. ویه گردیصفو

ن یشکست داد. و بد یرا به سخت ١ییخدا یکشاند و در منطقه چالدران آن ملحد مدع
خت. جنگ چالدران یل درھم فروریخ اسماعیش یریناپذ و شکست ییب افسانه خدایترت
 داشت از جمله:  یادیج زینتا

ده شدن افسانه یل و درھم کوبیخ اسماعیشکسته شدن غرور و تعصب ش -۱
 ن خود افتاد. یشیجه در چشم ھواداران خود از ارزش پیاو در نت ییخدا

ه را یھا ارتش صفو یسیه تا ھفتاد و پنج سال بعد که انگلیر شدن صفویگ نیزم -۲
 کردند.  یبازساز

ل یت اھل سنت. اسماعیدن از کشتار و اذیل به دست کشیمجبور شدن اسماع -۳
چگاه نتوانست و نه ی. ق ھ ھ ۹۳۰سال  یعنیکه زنده بود  یبعد از آن تا وقت

 جرأت کرد که به قتل عام اھل سنت اقدام کند. 
اھل سنت مانند بغداد و ھرات بعد از جنگ چالدران  یاز مردم شھرھا یاریبس -۴

 ه را کشتند. یت برگشتند و گماشتگان صفونبه مذھب اھل س
وستن یه انجام داده بود و پیکه صفو یھولناک یجه کشتارھایران در نتیه ایتجز -۵

ر مذھب، ییمحفوظ ماندن از کشتار و تغ یبرا یعراق و کردستان به عثمان
ز بماند و زمستان را یان خود قصد داشتند در تبریم بعد از فتح شایسلسلطان 

کسره سازد، اما از آنجا که یه را یدر آن شھر بگذراند در بھار سال بعد کار صفو
ه بودند او را به ید صفویاز سربازان باطنًا مر یادیعده ز یان ویان سپاھیدر م

م یم تصمیق که سلطان سل.  ھ ۹۲۶ب کردند. در سال یترغ یبازگشت به عثمان
ن سربازان مخالفت کردند یران خاتمه دھد باز ھمیه در ایگرفت به تسلط صفو

وفات  یاما سلطان مصمم بود، در ھمان اوان بود که سلطان به طور مرموز
ز بود. در یشاعر ن یپرور بود. و ندار، عادل و علمیم شخص دیکرد. سلطان سل

 از او آورده شده است.  ین کتاب شعریفصل نه ھم

                                                           
 ، و دیوان شعر شاه اسماعیل اول. ٢١در این مورد بنگرید به عصر صفوی، راجر سیوری، صفحه  -١



 ١٨٥  فصل نهم: صفویه 

 ذ

 ه یل صفویران در اوایا یاوضاع مذهب
 ل بود: یه به قرار ذیل صفویران در اوایا یاوضاع مذھب

ان وجود داشت یعیاز ش یکوچک یھا تیران اقلیا یاز شھرھا ی: در بعضھا عهیش
کاشان به اھل سنت  یمانند اھالھا  آن از یاریو قم اما بس یمانند سبزوار، مشھد، ر

 ده بودند. یوگر
 –نژاد شرق  ترک یھا لهیھا و قب لیا – ییجغتا – یموریت یھا : خاندانھا یحنف

ماوراءالنھر –افغانستان  –خراسان  –ستان و بلوچستان یافغان در س –بلوچ  یھا لهیقب
 ره. یکاشان وغ –سمنان  –زد ی –کرمان  –مازندران  –

 – یمرکز –فارس  –ھرمزگان  یھا ران استانیا یجنوب یھا: در نواح یشافع
 –کرمانشاھان  –کردستان  – یو غرب یجان شرقیآذربا –اراک  -سمنان  –اصفھان 
راحمد یه و بویلویکھک – یاریلرستان = چھارمحال بخت –الم یا –خوزستان  –ھمدان 

 ران. یا یر نواحیعراق و سا –الن یگ –ن یقزو –زنجان  –
ستان و بلوچستان یعام به راه اندازد س آنجا قتله قادر نشد در یکه صفو یتنھا جاھائ

در آنجا  یکه به تازگ یو ماوراءالنھر بود. ماوراءالنھر در دست ازبکان بود و سلسله ازبک
ه به یافتن صفویھا در زمان قدرت  یستانیبود. س یریگ س شده بود در حال قدرتیتأس

ه یامر باعث شد که صفو نیکامًال متحد بودند و ا یستانیملک سلطان محمود س یرھبر
 اریستان و بلوچستان در آن زمان بسیار را کنار گذارد. سیر مذھب در آن دییفکر تغ
شاه عباس اول به  یشد. حت یاز حال بود و شامل ھرمزگان و استان ھرات م تر بزرگ

از  یح داد که حاکمیار ترجیت بلوچستان و اتحاد و اتفاق مردم آن دیعلت موقع
 ن نفرستد و فرد مورد نظر مردم آنجا را حاکم بلوچستان کند. یآن سرزمقزلباش را به 

 . ق)  ه ۹۸۴-۹۳۰شاه طهماسب اول (
د. در حکومت یران رسیل پسرش طھماسب اول به حکومت ایخ اسماعیبعد از ش

ه و ازبکان و ین صفویران در شرق و غرب بیشتر مناطق ایپنجاه و چند ساله او ب
ام حکومت یشتر ایھا خراسان و استان ھرات را در ب د. ازبکھا دست به دست ش یعثمان

ز را به تصرف خود یھا ھم، بارھا تبر یطھماسب اول در تصرف خود داشتند. عثمان
ن یز به قزوین امر موجب شد طھماسب مرکز حکومت خود را از تبریدرآوردند که ا

مان یسل ن سلطانیمان صلح بیپ یالدیم ۱۵۵۵. ق  ھ ۹۶۲منتقل کند. در سال 
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ن یفه راشدیمان لعن به خلیپ نید طبق ایبا شاه طھماسب به امضا رس یباشکوه عثمان
ران یت اھل سنت در ایه مجبور شد از آزار و اذین صفویه ممنوع شد. ھمچنیوفاز ص

ن کرده بود. یین تعیریقصر ش یرا مرز فعل یران و عثمانیمان مرز این پیدست بردارد. ا
ران در مناطق مانند لرستان و یر مذھب را در داخل اییاست تغیشاه طھماسب س

 یه با تمام قساوتیادامه داد. صفو یغیتبل یھا راحمد با فرستادن دستهیه و بویلویکھک
ل یران را به مذھب خود درآورد. با آنکه شاه اسماعیت مردم ایکه داشت نتوانست اکثر

ر ییراز را به تغیھرات و ش چند شھر مانند یار توانسته بود اھالیبس یھا عام با قتل
ل اکثر مردم به یبعد از جنگ چالدران و شکست شاه اسماع یمذھب وادار کند ول

ھا را کشتند و دوباره  ر مذھب دادهییمذھب خود برگشتند بخصوص در ھرات مردم تغ
و  یز به علت ضعف ویمذھب اھل سنت را برقرار کردند. در دوران شاه طھماسب ن

چگاه جرأت نکرد یه ھیمان باشکوه صفویھمچون سلطان سل ین مقتدریوجود سالط
ل دوم به یعام اھل سنت بزند. بعد از شاه طھماسب اول پسرش اسماع  دست به قتل

ت شده یاھل سنت از ھرات ترب ین شاه جوان که توسط معلمید. ایران رسیحکومت ا
را به قتل رساند.  رانیاز سران قزلباش و تجاوزکاران به جان و مال مردم ا یاریبود بس

ه نمود و اھل سنت را اکرام یکرده بودند را تنب یادب یکه نسبت به صحابه ب یکسان
رزا ید. بعد از او برادرش سلطان محمد میبه قتل رس یبه طرز مرموز ینمود. اما بزود

سلطان خدابنده توسط شاه  ید. بعد از برکناریران رسیبا لقب خدابنده به حکومت ا
ه گرفت و شاه عباس اول را در یبه قفقاز را از صفو یان مراد سوم عثمانعباس اول سلط

را  ینمود که و یرش قرارداد صلحی. ق) وادار به پذ ھ ۹۹۹( یالدیم ۱۵۹۰سال 
ز از ھر گونه آزار و یران نیدست بکشد و در ا یدر آناتول یغات صفویمجبور کرد از تبل

 کند.  یت اھل سنت خودداریاذ

 . ق) ه ۱۰۳۸-۹۹۶(شاه عباس اول 
بر سر کار امده پدرش شاه محمد خدابنده را  ییکودتا یانداز شاه عباس اول با راه

د یتخت تبعیشان کرد از پاینایاش که بعدًا ناب ماندهیکنار زده و او را ھمراه با دو برادر باق
ت یران جنایدر ا یحکومت چھل و دو ساله خود بقدر یتکار در طین شاه جنایکرد. ا

از دارد. بقول نصرالله ین یا ھا خود به کتاب قطور جداگانه تیکه شرح آن جنا کرد
ش یان خویب ساختن مدعمرعو یشرفت کار سلطنت و برایق پیردر ط یو یفلسف
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ا به گمان، مانع یقت ید، ھر کس را که به حقیو ترحم و ترد هاندک مالحظ یب
ان برداشت. پانصد جالد، از ید، از میخود د یمطلق و مخالف اراده شخص ییفرمانروا

بزرگ با  یھا داشت که کاله یکل بلند قامت بدرویھ یمردان درشت استخوان قو
بزرگ  یھا لیده و سبیتراش یھا شینھادند با ر یده بر سر میچیسرخ گرد آن پ یدستار

ن منصب یاند. در ا ف کردهین توصیخ احمد آقا را چنیمان شین دژخیس ایخنجرآسا رئ
گشوده بود و ھر  یفروش و کباب یپز انیبر یدر آن شھر برا ین) دکانیوقز ی(داروغگ

انداخت  یگرفت در آن دکان به تنور گداخته م یم یو راھزن یکس را که به تھمت دزد
خ یگرفت، ش یخشم م یتیا والید. شاه عباس چون بر مردم شھر یکش یخ میا به سی

 یکش و مردم یزین گروه که به خونریفرستاد و ا یشان میارانش را بر سر ایاحمد آقا و 
دتر از آنچه او اشاره کرده یت را به دلخواه شاه و بلکه شدیخو گرفته بودند، آن مأمور

الن که به فرمان شاه عباس یخ احمد آقا، در گیبود، انجام دادند. گروه ضربت ش
 یاتیعام شده بودند. جنا انگر محکوم به قتلیر طغیت از چند امیمردمش، به علت حما

، با ھمه یکه مؤرخان دربار یکند! تا حد یبر اندام راست م یمرتکب شد که مو
به نقل  یکنند. نصرالله فلسف ینم یمالحظات و ترس و وحشت از ابراز نفرت خوددار

 سد: ینو یشاه عباس اول م یاآلثار در کتاب زندگان ةاز نقاو
که  یا وهید کرد و شار بویغضب و قھر جانسوز شھر یخ احمد آقا آنچه مقتضایش

الن) بدانجا یت (گیرا در آن وال ینفس بد آموزش تقاضا داشت بر آن افزود و کار سفاک
ن حالت واقع نشد، شکم یزنان را که ا ید که زنان از ترس او بچه افکندند و بعضیرسان

ابقا ک از آن قوم یچ یزه کرد... بر ھیھا را به درآورده و بر سر ن شان را شکافت و بچهیا
غ یدر یغ بیر و شاب جوان آن جماعت را به تیخ و پیاطفال و زنان و ش یننمودند و حت

 .١کردند یدند. اطفال را در مھد دو پاره میگذارن
ز که از مجازات مغول بود بدست شاه یانگ ن مجازات شوم و نفرتی: ا٢خواران زنده

جرا درآورد. دسته با رسم خاص به اآن را  ل اول زنده شد و شاه عباس ھمیاسماع
خواران شاه  شدند. سردسته زنده یده میخور نام ا گوشت خامین یگیآدمخواران چ
سلطان بود. آن فرقه آلت دست شاه عباس گناھکاران  یبنام ملک عل یعباس شخص
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شان را به دندان قطع یا یھا ھا و گوش ربودند و لب یگر میکدیر را از یواجب التعذ
شان را به دندان انفصال داده یبدن ا یه اعضاین بقیمچنفرمودند، ھ ینموده بلع م

 ره.... یخوردند و غ یم
به  ین بود که وقتیا یاز شاھان صفو یشاه عباس و برخ یھا وهیگر از شید یکی

ان یگرفتند وابستگان و اطرف یخشم م یلیه خود به ھر دلیبلند پا یسرداران و اعضا
که روز  یاز مناظر یاز ھمراھان برادران شرل یکیکردند.  یعام م ز قتلیرا ن یقربان

م فرسخ از شھر ین که به قدر نی: ھم١کند یت میده رواین دیورود شاه عباس به قزو
م از ده یدیشاه را د یشود. سربازھا یده میدم که ندرتًا دید ییک تماشایم. یدور شد

آدم  یھا ھا گوش یخود زده، و بعض یھا زهین یده بر رویھزار سرباز، دوازده ھزار سر بر
ن وضع برقرار بود. یز ھمیخته بودند. در اصفھان نینه خود آویسمان بسته از سیرا به ر

م ی. ق کشتار زنان ومردان مق ھ ۱۰۱۵قتل مردم و سربازان ساکن در قلعه گنجه سال 
گناه  یش از ھفتاد ھزار نفر از مردم بیعام ب . ق قتل ھ ۱۰۱۶سال  یدر قلعه شماخ

ده عاشق او شده بود و به یان خوران شاه خانم که شاه عباس ندیر جرد یگرجستان
، زجر و کشتار شاعران و ھنرمندان یھزار پسر و دختر گرج یکصد و سیاسارت بردن 

بوده است. صدھا  یشعر فارس یبرا یکیه ھمچون شب تاریدر سراسر حکومت صفو
اند که  حو و نابود شدهن سلسله میش، چنان در جو ھولناک متعصبان ایشاعر آزاد اند

آن بود  یکیحات شاه عباس اول یامده است. از جمله تفریاز آثار آن بدست ن یاثر یحت
داد  یکرد به پسر دستور م یداد پسرش را بکشد. اگر امتناع م یکه به پدر دستور م

داد که آندو را بکشد  یدستور م یگریکرد، به د یم یز خودداریپدرش را بکشد، اگر او ن
 یاست مذھبیآورد. س می ن را به تصرف خود دریبازماندگان و اموال مقتول سپس

از  یب اھل سنت به اتھام ھواخواھیان و تعقیعیاز ش یموروث یبانیعباس اول به پشت
 یھا گر فرقهیان و دیحیو امکانات فراوان به مس یآزاد یھا و اعطا ھا و ازبک یعثمان

ھا و  یالنیاند خود، کشتار گ و اطفال قلعه ر کردن زنانیقرار داشت. اس یر اسالمیغ
اندوآب، شکنجه و آزار مردم سمنان بخصوص یاز مراغه تا م یله مکریمردم قب یتمام

ه سرخه سمنان و خوراندن آن به مردم، یاھل سنت ناح یعلما ینیدن گوش و بیبر
 –ار یاھل سنت آن د یشواید کردن محمود دباغ پیھا و شھ یت ھمدانیکشتار و اذ
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فه یکرد ماکو بخصوص طا ی. ق کشتار اھال ھ ۱۰۱۹ه بسال یکشتار در قلعه دمدم اروم
ن کشتار قلعه دامنکوه ماکو به اشغال ی. ق در ا ھ ۱۰۱۴به مدت ده روز بسال  یمحمود

انکوه به علت یرسند اما قلعه م یان آن به قتل میجو ه پناهید و کلیآ یشاه عباس درم
عام اھل سنت بغداد و... آنچه که  ماند. قتل یل مصون مش از حد از اشغایب یداریپا

ر!! است و یشمار شاه عباس کب یات بیاز جنا یکوچک یھا نوشته شد تنھا گوشه
از است که نوشته یجداگانه مورد ن ین مورد کتابیھمچنان که قبًال تذکر داده شده در ا

 شود. 

  یبرادران شرل
در زمان شاه طھماسب اول با  یانبعد از عقد قرارداد بازرگ یبرادران شرل

ھمچون آنجلو  یق افرادیبا تشوھا  آن ران کردند،ینسون خود را آماده آمدن به ایجنک
 ۱۵۹۸ران شدند. در سال یا یران بود راھیم ایمق یکه مدت یسیش سرشناس انگلیکش

 یو برادرش سرانتون یسررابرت شرل یبه سرپرست یسینفره انگل ۲۶ئت یھ یالدیم
در  یکارشناسان یئت داراین ھید. این به حضور شاه عباس اول رسیدر قزو یشرل
اده نظام و توپخانه و ینه پیدر زم ییھا از جمله متخصص یمختلف نظام یھا نهیزم

بسرعت استفاده  یئت شرلیران از ھیا یفرمانده کل قوا یسواره نظام بود. الھورد
ھا صنعت  یران بوجود آورد. شرلیدر ا یانقالب نظامھا  آن کرد. و با استفاده از تخصص

شد. و به  یصاحب پانصد عراده توپ جنگ یران بزودیجاد کردند و ایران ایتوپخانه در ا
را  یحیمس یران بوجود آمد که توانست اروپایدر ا یھا ارتش یسیب توسط انگلین ترتیا

و  یرانیچه ا کرد یفرق نم ییاروپا یھا نجات دھد. برا یان از دست عثمانیبقول اروپائ
در داخل  یگر را بکشند. در ھمان زمان عثمانیھمدھا  آن ن بود کهیمھم ا یچه عثمان

ز یمان باشکوه درگذشته بود سلطان محمود سوم نیگرفتار ھرج و مرج بود سلطان سل
مجبور  یند عثمانینش یش میکند و سلطان احمد به جا یم وفات م ۶۰۳بعد از جنگ 

ش مجارستان یاتر یجبھه امپراطور –بجنگد جبھه لھستان  بود در چھار جبھه مختلف
مدت  یران باعث شد که برایارتش ا یران. نوسازیجبھه ا–ه تزار یجبھه روس –

 ید. بعد از مرگ الھوردیه درآیوفبه تصرف ص یاز متصرفات عثمان یمتقس یکوتاھ
او  یھا جنگد و شاه عباس به واسطه یران رسیاست کل قشون ایبه ر یسررابرت شرل

 به او داد.  یشمار یب یایھدا یبا عثمان



 نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسالم    ١٩٠

 

 ها  یسیون به انگلیتوالسیحق کاپ یاعطا
 یر گذاشته بودند و برایران، بنا را بر تزویھا، از ھمان آغاز روابط خود با ا ییسیانگل

ن آثار استعمار و یشدند. نخست یس گوناگون متوسل میحفظ منافع خود، به دسا
تحت ھا  آن شود. یران در عصر شاه عباس اول مشاھده میدر ا سیون انگلیتوالسیکاپ

ران یآوردند که مردم ا یبه دست م یت، حقوقیتجارت و کسب امن یپوشش آزاد
 یملوکانه شاه عباس نه تنھا آزمند یھا فرمان یمند نبودند. محتوا چگاه از آن بھرهیھ

انگر آن است که یکه بدھد، بل یھا را نشان م یسیگانگان بخصوص انگلیب یگر لهیو ح
 قائل نبودند و یتیمردم کشور خود اعتبار و اھم یبرا یگر شاھان صفویشاه عباس و د

از بازرگانان  یگروھ یکه شاه عباس برا یفروختند. در فرمان یگانگان میرا به بھا  آن
به چشم  ین نکاتی) صادر کرده، چنیالدیم ۱۶۱۷. ق ( ھ ۱۰۲۶در سال  یسیانگل

 ١خورد: یم
به ممالک محروسه  یس که به تجارت و سوداگریاز مردم انگل یگر آن جمعی... د

 یمعترض نشود و اگر احد یکه خواھند نگاه دارند، احد یراقیند، ھر قسم اسلحه ویآ
آن  یریا حرامگی یکند، اگر در محل دزد یریا حرامگی یشان دزدیان ایاز ھر طبقه م

ا یگرفتار شود، اگر دزد  یا حرامیدزد کس کشته شود، حکام معترض نشوند و اگر 
مسلمان باشد، حکام آن محل در حضور قنسول بعد از خاطر نشان، او را جزا و  یحرام

 باشد، قنسول او را به قتل رساند.  یسزا رسانند و اگر فرنگ
ه یجزئ یایس در داد و ستد معامالت قضایان مسلمانان و مردم انگلیگر اگر می... د

س فرستد که قنسول یجوع به شرع شود، حکام او را نزد قنسول انگد که رینما یرو
 شان را به شرع برده و آنچه موافق شرع باشد به عمل آورند. یا

د چرا که سلطان مراد ینپائ یریمختلف د یھا شاه عباس در جبھه یھا یروزیپ
و نابود کردن  یعثمان یچھارم بعد از سر و سامان دادن به اوضاع آشفته امپراطور

شاه عباس  یتصرف ه مناطقیق کلیافراد ال یبه کار گمار یخوار فساد و رشوه یباندھا
ت اھل یرا تصرف کرد و شاه عباس دوم را مجبور کرد که از آزار و اذ از جمله بغداد

د و ین به امضا رسیرین دو طرف قرارداد صلح قصر شیکند. ب یران خودداریسنت در ا
ن ین شد. شاه جھان از سالطییامروزه تع یکشور بر اساس مرزھا دو یطبق آن مرزھا
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ران باز پس گرفت. یت قندھار را از ایق وال  ھ ۱۰۵۲ز در سال یھند ن یبزرگ گورکان
 چکدام ازیبود و ھ یران امروزیقت اینان شاه عباس اول حوزه اقتدارشان در حقیجانش

که  ینیخون یھا را نداشتند. جنگ یا گورکانی ین عثمانیبا سالط ییارویقدرت روھا  آن
افت بعد از آن ین خاتمه یریمتداول بود با قرارداد صلح قصر ش یران و عثمانین ایب

 نداد.  ین روین طرفیب یگر جنگ مھمید

 . ق)  ه ۱۱۲۵-۱۱۰۶ن (یشاه سلطان حس
کرده است.  یران حکمرانیه است که بر این شاه صفویقت آخرین در حقیشاه حس

عقد کرد. دستور داده بود در فصل بھار  در مجموع سه ھزار دختر و دو ھزار زن را یو
ھا با عشوه و  ابانیبمدت سه روز در بازارھا و خ یھر سال ھمه دختران و زنان اصفھان

از ھمسران و نوکران  یا ناز جمع شوند و مردان در خانه بمانند، تا شاه با اتفاق عده
مملکت در دست عالمه  یخواست با خود ببرد. امور واقع یا مھر که رھا  آن نیخود از ب

ن یملقب به گرگ ین شاھنواز خان گرجیبود. در ھمان اوان حکومت، شاه حس یمجلس
ن یرا به حکومت افغانستان منصوب کرد. گرگ یدان مجلسیخان و خسروخان از مر

اھل سنت کافر  یمجلس یه به رھبریصفو یخان حاکم قندھار شد طبق نظر علما
ن فتوا باعث شد یحالل بود. اھا  آن شدند و تجاوز به جان و مال و ناموس یمحسوب م

از  یحرمت یتجاوز را در حق اھل سنت از حد بگذرانند. بدنبال ب یدان مجلسیکه مر
به  یرخان از بزرگان افغانستان که به دادخواھین در حق امیر اعظم شاه حسیطرف وز

تواند بر سر  ینکه ھر چه میبر ا یخان مبن نینامه آن ملعون به گرگ دربار آمده بود. و
م به قلع و قمع دشمنان اھل یتصم یر اسالم محمود افغانیرمرد دلیاورد شیاھل سنت ب

را  یپرست و خونخوار و غرق در شھوت یقشرت مران گرفت و توانست حکویسنت و ا
بود بکلمات  یخ جوانیتم التوارح آصف الحکما در رسیبه تصر یبرافکند. محمود افغان

ز و نظم و نسق و موافق یاست و رشادت و تمیه و آراسته و در فطنت و کیه و معنویصور
م از یباک و کشنده ھر دزد و راھزن و ظلم و ناپاک بود. بگذر یحساب و احتساب ب

از  یکیو افغانستان را که  یخارج ینکه کوردالن حکومت محمود افغان را حکومتیا
ن حال یکنند و با ا یم یمعرف یاجنب ینین بوده است سرزمیران زمیا یاصل یھا  کرهیپ

ن یاند بفھمند که ا چگاه نخواستهین کوردالن ھیپندارند. ا یار میتمام ع یرانیخود را ا
ران یو عراق از ا یآناتول -قفقاز  –ترکمنستان  –ه بود که باعث شد افغانستان یصفو
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چگاه در یه و ھوادرانش که ھیحکومت صفو یشانیبر پ است ین ننگیجدا شوند و ا
ب حکومت ترور و وحشت ین ترتیسپرده نخواھد شد. بد ین به فراموشیران زمیخ ایتار

گر از ید یکیومت ان توانستند تا حکیرانیه شد. و ادیران برچیه در ایو صفو یو قشر
ار کوتاه بود یبکشند اما افسوس که آن دوران بس یل قزلباش بنام افشار نفس راحتیقبا

ر ملل جھان به یکه سا یل کردند که در حالیتبد یا رانهیران را به ویو دزدان افشار ا
 رفتند.  یش میپ یترق یژه در اروپا به سویو

 ه یعلم در دوران صفو
مبارزه کرد.  یآموز دًا با علم و علمیشبرد مذھب و حکومت خود شدیپ یه برایصفو

 به دست یبدیم یھمچون قاض یه دانشمندان بزرگواریدر ھمان اوان حکومت صفو
از دانشمندان به ممالک  یرین امر باعث شد که گروه کثیدند. ایبه شھادت رسھا  آن

 یران بزودینگونه کانون گرم علم و ادب در ایو ازبک پناھنده شوند. و بد یھند و عثمان
ر علوم دچار تنزل شد. آنچه که یشتر از سایب یعیو طب یاضیر د. علومیگرائ یبه سرد
قت اثر شاگردان دانشمندان دوران آخر یوجود دارد در حق یل دوران صفویدر اوا

م. کشتار یران ھستیعلوم در ا یجیما شاھد مرگ تدرھا  آن است که با مرگ یموریت
ران آن بوده است. در آمل گذا انیه و بنیدانشوران و مبارزه با علم انگار جزو ذات صفو

که علم  ین کسانید کمال الدین سیشانش و ھمچنین و درویالد د قوامیتحت تسلط س
از  یخ بھائیش ١شدند یدادند کشته م یا آموزش میآموختند و  ین میبخصوص علم د

 د: یگو یه در کشکول خود میبزرگان صفو
 اســـت یعلـــم فقـــط علـــم عاشـــق

 

ــــبق  ــــه تلی ــــیب  یس شــــقیس ابل
 

 ٢است: یصفو یھا خ االسالمین شیتر بزرگ از یکین نظر یا
ران در ھمان آغاز حکومت یک از سراسر اروپا به ایان کاتولیروحان یآسا لیھجوم س

و  یجه نابود کردن مراکز علمیه شد در نتیشدن مذھب صفو یکیه باعث کاتولیصفو

                                                           
 . ٤١٤الدین یزدی، جلد اول، صفحه  ظفرنامه، شرف -١
 ١٠٣١-٩٥٣بھاءالدین محمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی متولی بعلبک لبنان (  شیخ االسالم -٢

آید بعد از چندی  . ق) شیخ االسالم اصفھان در دوران شاه عباس اول ھمراه پدرش به ایران می ھ
دھد اگر طالب دنیا ھستی  رود و در آنجا پدر به پسر نامه نوشته و تذکر می پدرش به عربستان می

 خواھی در ایران بمان.  به ھند برو، اگرطالب آخرت ھستی به عربستان بیا، اگر ھیچکدام را نمی
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 یا فهیبه وظ قرون وسطا ییھمچون اروپا یرانیت دانشمندان اید و اذیکشتار و تبع
قرار  یف مذھبید کورکورانه جزو وظایتقل ییمبدل شد. و ھمچون جوامع اروپا یمذھب

ھمچون  ینکه سازمان روحانید مھمتر ایگرد یمات مذھبیگرفت و علوم منحصر به تعل
دانشمندان  یبود. حت یاست آن با مالباشیران شکل گرفت که ریکان در ایوات

(م  ید قمیسع ی. ق) و قاض ھ ۱۰۵۰(م  یرازیش یرزا صدرایھمچون م یبزرگوار
ن یفتوا داده بودند. اھا  آن خواندند و بر کفر یض را کافر می. ق) و مالمحسن ف ھ ۱۱۰۳

ران بوجود یه از اعراب شام و جنوب عراق در ایصفو یواردات یبود که علما یوضع
شرفت و یپ یابر ییچ جایھ یا ن جامعه بستهین چنیاست که در ا یھیآورده بودند. بد

نشان  یرعماد بدست شاه عباس اول بخوبیوجود نخواھد داشت. شھادت م یپرور علم
رعماد از یاند. م ت قائل نبودهین اھمیتر کوچک دانشمندان یه برایدھد که صفو یم

ران، ھندوستان و یاو در سراسر ا یسان بزرگ اھل سنت بود که مراسم سوگواریخوشنو
 رعماد به اندازه وزن او طال بدھد. یم یبرپا شد. اکبر شاه حاضر بود در ازا یعثمان

 ه یدانشمندان بزرگ اهل سنت در دوران صفو
د ابوالفتح محمدبن یس الدولة معنير ی: ام. ق) ھ ٩٩٨-٩٤٧رزا مخدوم (یم -۱

 یاز علما یف گرگانید شریرسی(نواده م یرازیش یقیشر ینیحس یعبدالباق
 یبه اھل سنت سع یش ویل دوم که در گرایاد شاه اسماع) استیمعروف حنف

آن را  روافض کهار مھم و ارزشمند دارد به نام نواقض الیغ داشت. کتاب بسیبل
به سلطان آن را  . ق ھ ۹۹۸نوشت و در سال  یبه عثمان بعد از پناھنده شدن

 م کرد. یمراد سوم تقد
ن ین محمدبن صالح الدیالد مصلح: عالمه . ق) ھ ٩٨٠(وفات  ین الریالد مصلح -۲

از  یالر یشافع یعباد یانصار ین بن کمال بن محمد اسعدیالد بن جالل
. ق) در  ھ ۹۶۳-۹۳۷ون شاه (یقرن دھم بدربار ھما یدرخشان علم یھا چھره

اربکر) یبه اسالمبول رفته سپس به آمد (د یرود. بعد از مرگ و یھندوستان م
 یبرد. و یعراق بسر م ید و با اسکندر پاشا والرو یرفته آخر االمر به بغداد م

االدوار و  مرآة -۱اوست: بود. از آثار  یدان بزرگ خیدان و تاریاضی، منجم، ریمفت

بًا از ین کتاب تقریدر ا یاز خلقت تا زمان مرگ مؤلف و االخبار بفاريسمرقات 
که ن کتاب است یخ استفاده کرده است. ھمیمشھور در تار یھمه آثار اسالم
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خ یبنام تاج التوارآن را  ی) با اضافاتین حسن مفتی(سعدالد یخواجه افند
ه یحاش -۳ یبفارس یئت عالمه قوشچیبر رساله ھ یشرح -۲درآورده است. 

شرح  -۴ ين اهبريالدرياث هداية احلكمة د بر کتابیشھ یبدیم یبر شرح قاض

ن یالد از شرف هيفروع شافع رشح الرشاد يف -۵ یبه عرب ین امام نوویکتاب اربع
ه بر مطالع یحاش -۶ ی. ق) به عرب ھ ۸۳۶ ی(متوفا یشافع یمنیل یاسماع

. ق) که خود  ھ ۷۴۹ ی(متوفا ین محمد اصفھانیالد شمس االنتظار ابوالثناء
فرائض  -۷ یدر علم کالم بعرب یضاویب یاست بر طوالع االنوار قاض یشرح
ه بر یحاش -۸ه یض سراجبنام فرائ یاست بر فرائض سجاوند ی: شرحیالالر

ن یالد خ جمالیاست که از ش یدر نحو که در اصل اثر یمالک ه ابن حاجبیافک
 -۹. ق)  ھ ۶۴۶ ی(متوفا ینحو یابوعمرو عثمان معروف به ابن حاجب ملک

ب المنطق و الکالم عالمه یه بر تھذیحاش -۱۰ یشرح رساله زوزا جالل دوان
 و.... یتفتازان

که بعد از  یقمر یازده ھجری: از مؤلفان قرون ده و یسیر شرفخان بدلیام -۳
و مورد  یعثمان یرود و جزو امرا یم یه به دربار عثمانیاز صفو یریگ کناره

ن کتاب بنام شرفنامه درباره کردستان یمؤلف نخست یشود. و یمھا  آن احترام
 ف کرد. ی. ق تأل ھ ۱۰۰۵کتاب شرفنامه را در سال  یسیباشد. بدل یم

از اعقاب  ین احمد پسر خواجه محمد ھرویالد : خواجه نظامین ھرویالد نظام -۴
 یقمر یازدھم ھجریل قرن ین قرن دھم و اوایاز مؤرخ یخواجه عبدالله انصار

طبقات اکبر  یشود. اثر مھم و یرود و بدربار اکبر شاه وارد م یکه به ھند م
 . ق است.  ھ ۱۰۰۲ھند تا  یخ اسالمین کتاب در تاریاست که بھتر یشاھ

 یدارا یقمر ی: از دانشمندان قرن دھم ھجریمسعودبن عثمان کوھستان -۵
گذار سلسله پادشاھان ازبک  انیبنام بن یر خانیار ارزشمند ابوالخیخ بسیتار

 یامبران، خلفایخ پیباشد. مطالب کتاب عبارتند از: خلقت عالم و تار یم
ومرث تا یران از کیعباس، شاھان ا یبن ه،یام ی، بنشعشر ی، ائمه اثنشنیراشد

نانش یزخان و جانشیان چنگیان،سلجوقیان، غزنویان، سامانیزدگرد سوم، صفاری
 اد. یل زیا تفضیف کتاب یان، سلسله ازبکان تا زمان تألیری. ق، جال ھ ۶۹۴تا سال 
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: . ق) ھ ١١٧١(مقتول بسال  الدولةملقب صمصام  یر عبدالرزاق خوافیم -۶
تن از  ۷۳۰: مآثراالمرا شرح حال یبوده است. اثر مھم و یبزرگدان  خیتار

 باشد.  یھند م یان و مردان بزرگ عھد گورکانیران و سپاھیران، امیشاھان، وز
ن یاھل سنت قزو ی: از مقتداینیقزو یفیس یف حسنیبن عبداللط ییحیر یام -۷

پسر شود.  ید می. ق) بدستور شاه طھماسب به اصفھان تبع ھ ۹۶۲( یمتوفا

 ی(در شعر به کام یکام الدولةمريعالء ف بھمراه برادرشیر عبداللطیبزرگش م
دارد که  ین خاندان دانشمندان معروفیزند. ایگر یکرد) به ھند م یتخلص م

 ییحیر یاند. اثر مھم ام  بنام بوده یبزرگ و شاعران یدانان خیپدر و دو پسرش تار
 خ است. یلب التوار

رزا جان باغ یب الله معروف به مالمی: مالحب. ق) ھ ٩٩٤(م  یرزاجان باغ نویم -۸
ه بر یحاش -۱بزرگ زمان خود بود. از آثار اوست:  یاز حکما یرازیش ینو

بر شرح  یم دوانیه قدیه بر حاشیحاش -۲ یم عالمه دوانیاثبات واجب قد
 ران. ین دبیالد ن نجمیبر حکمه الع یرک بخاریه بر شرح میحاش -۳د یتجر

از پزشکان  یرازین شی: مشھور به نورالدیرازیم شین عبدالله حکینورالد -۹
بنام دارا شکوه  ی. ق صاحب کتاب عالجات دارا شکوھ ازدھم ھیسرشناس قرن 

و  یجامع و ارزنده پزشک یھا کتاب. ق) از  ھ ۱۰۶۹پسر شاه جھان (م 
 یاز روانشناس یشابوریوه پزشکان نیاست که مؤلف در آن به ش یداروشناس

از نجوم  ییو جستارھا ین عالوه بر مسائل مختلف پزشکیصحبت کرده ھمچن
 ز سخن رفته است. یان و کودکان نیو حساب و ھندسه و عالج صب یقیو موس

ر است: یدو آثار ز ی: از پزشکان پناھنده به ھند دارایالنین احمد گیالد نظام -۱۰
 ر. یرمان بواسدر د یکتاب -۲از داروھا  یاسرار االطباء در شناخت بعض -۱

دان،  یعیدان، طبیاضی: (پناھنده به ھند) ریالنیخ محمد ابوطالب زاھد گیش -۱۱
رساله  -۱از آثار اوست:  یقمر یجانورشناس و پزشک قرن دوازدھم ھجر

. ق درباره اسب و شناخت آن و  ھ ۱۱۲۷نامه) بسال  فرسنامه (اسب
 وان. یرساله در خواص الح -۲ش یھا یماریب

 یب ھراتیوسف طبیبن محمدبن   وسفی . ق): ھ ٩٥٠(وفات  یھرو یوسفی -۱۲
. ق از  ن پزشک و داروشناس قرن دھم ھیتر بزرگ یھرو یوسفیمشھور به 
عالج االمراض  -۱شود. از آثار اوست:  یه به ھندوستان پناھنده میدست صفو
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شرح منظومه عالج  -۲ک به نظم یھر  یھا و مداوا یماریب یھا در نشانه
ط مختلف آب یدر حفظ صحت در شرا یا  دهیقص -۳د یام جامع الفوااالمراض بن

ه بنام یاالدو یاضیر -۴ یداریدن و خواب و بیو آشامخوردن  و ییو ھوا
. ق  ھ ۹۴۲دالئل النبض بسال  -۶دالئل عمل البول  -۵ یون شاه ھندیھما

ا مجر الجواھر در یجواھر اللغه  -۷ھا به داللت نبض  یماریدرباره شناخت ب
ان در ذکر یوه نصاب الصبیبش یا منظومه -۸ یھا و اصطالحات پزشک ان واژهیب

است  یشمس یا ار (منظومهید االخیفوا -۹ یبفارس یو شرح نام داروھا از ھند
رساله منظوم مأکول و مشروب به بحر متقارب در  -۱۰ا) یدر طب و رؤ

 ع االنشاء. یبدا -۱۱دن یدرباره خوردن و آشام یپزشک یرھایتدب
به  یو عرب یعالوه بر فارس ی: و. ق) ھ ٩٨٧(متولد  یستانین سیملکشاه حس -۱۳

ستان یخ سیاءالملوک در تاریاح -۱ز آشنا بود آثارش عبارت است از: ین یپھلو
 ان. یر البیتذکره خ -۴ن یتحفه الحرم -۳مھر و صفا  -۲

جھان متخلص به شرف  ی: پسر قاضینیقزو یحسن یفین سیالد رزا شرفیم -۱۴
.  ھ ۹۶۸-۹۱۸( یو شرع یمتبحر در علوم عقل ینیمشھور به شرف جھان قزو

 یوان شعرید یراث گونه بود. دارایم یفین دو علم در خاندان سادات سیق) ا
 باشد.  یاست که در دسترس م

 ین کسیاول ی: ملک الشعرا غزال مشھد. ق) ھ ٩٨٠-٩٣٦( یغزال مشھد -۱۵
ه یاز دست صفو یان لقب ملک الشعرا گرفته است. ویکاناست که در دربار گور

 -۱ح و پرکار و باحال آثارش: یبود توانا، فص یشاعر یزد. ویگر یبه ھند م
 قدرت آثار.  -۳ت الصفات آمر -۲ات یکل

(وفات  یبافق ین محمد وحشیالد ا کمالین یالد : موالنا شمسیبافق یوحش -۱۶
فرھاد  یمثنو -۳ناظر و منظور  یمثنو -۲وان شعر ید -۱. ق) آثارش:  ھ ۹۹۱
از  یروین به پیخلدبر -۴) ین نظامیریباستقبال از خسرو ش ۳و  ۲ن (یریو ش

باز، وارسته، حساس، خرسند و  پاک یمرد یبافق ی. وحشیمخزن االسرار نظام
 بلندھمت بود. 

زاده شده در طوس مشھور  ی: قاسم مشھد. ق) ھ ٩٩٥ ی(متوفا یارسالن طوس -۱۷
خ یروان شیزان به ھند و به دربار اکبر شاه از پیاز شاعران گر یسبه ارسالن طو

 ل: یاحمد ژنده پ



 ١٩٧  فصل نهم: صفویه 

 ذ

 ر مـایشده روشن ضـم یز عکس م یساق
 

 رمــایبــده کــه عــارف جامســت پ یجــام 
 

: از شاعران رده اول قرن دھم به ھند . ق) ھ ٩٩٩(وفات  یرازیش یعرف -۱۸
 است.  یوان شعرید یکند. دارا یمھاجرت م

 ین بن مال عبدالرزاق متخلص به قراریم نورالدیحک :یالنیگ یم قراریحک ١٩ -۱
شناس بودند) و  س، شاعر و سخنینو ن دو برادر خطیم ھمام (ایبرادر حک

ن سه برادر بعد ی. ق) پزشک و شاعر. ا ھ ۹۹۷وفات  یالنین گیالد حیم مسیحک
به ھند  ۹۸۳در سال  ،از مرگ پدر خود در زندان شاه طھماسب اول در الموت

بود که  یم ھمام جزو دانشمندانیرسند. حک یروند و به حضور اکبرشاه م یم
 شد.  یخ الفیبفرمان اکبر شاه سرگرم اتمام تار

اثا یمعروف به غ یاصفھان ین علیالد اثی: غ. ق) ھ ١٠١٩(وفات  یمنصف اصفھان -۱۹
 وان شعر است. ید یکند. دارا یو متخلص به منصف به ھند مھاجرت م

 وان شعر دارد. ی: مھاجرت به ھند، د. ق) ھ ١٠١٣(وفات  یجوشقان یوحش -۲۰
 یکند. اسم کامل و ی: به ھند مھاجرت م. ق) ھ ٩٨٢-٩٤٢( یع خراسانیرف -۲۱

 باشد.  یم ین خراسانیالد عیرف
شاملو به ھند مھاجرت  یسیگ انیب یولقی: . ق) ھ ١٠١٤شاملو (وفات  یسیان -۲۲

 از از آثار اوست. یمحمود وا یکند. مثنو یم
 یمشھد ی: محمد رضا بن محمود خبوشان. ق) ھ ١٠١٩(وفات  یخبوشان ینوع -۲۳

 وان شعر است. ید یکند. دارا یبه ھند مھاجرت م
 کند.  ی، به ھند مھاجرت میث محویرمغی: م. ق) ھ ١٠٢٠(وفات  یھمدان یمحو -۲۴
. ق در  ھ ۱۰۲۱ یمتوفا یشابورین نیرزا محمد حسی: میشابورین یرینظ -۲۵

 احمدآباد ھند. 
دانشمندان و شعرا چون شب  یه برایدانست که اساسًا سراسر حکومت صفود یبا

ن یبوده است. و صدھا دانشمند و شاعر آنچنان که در جو ھولناک متعصبان ا یکیتار
امده است. مؤلف یبدست نھا  آن از آثار یاثر یاند که حت سلسله محو و نابوده شده

چ یسخنوران ھ ین آثار زندانسد: بدست آوردینو یم یه در ادب فارسیکتاب: حسب
و  یھا، اعم از خط ک از تذکرهیچیموجب زحمت نشد.. در ھ یمانند عصر صفو یا دوره

شان یا یھا از زندان نامه یبه حبس و بند سخنوران شده و نه اثر یا ، نه اشارهیچاپ
ط به ھندوستان یدانم که اکثر آنان بواسطه خفقان مح ین را میا یوجود دارد ول
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ران جدا یه ناچارًا از ایصفو ید مذھبیکه بر اثر تعصب شد یر نقاطی. در سا١اند ختهیگر
اند که از  ر صدھا دانشمند و شاعر وجود داشتهیصغ یایشدند مانند عراق و آس

ز دانشمندان و ین ین در ھند و عثمانیشد. ھمچن یخوددارھا  آن پرداختن به احوال
ھا  آن ھمه یوگرافیاند که مجال آوردن ب ار کردهران به آنجاھا فریاز ا یاریشاعران بس

د کورکورانه و یماند تقل یران بر جایه در ایسرنشد. آنچه که بعدھا از سقوط صفویم
د مردم در آن دوران یعقا یکه کالبد شکاف یران بود بطوریت مردم ایجھل مطلق اکثر

 ندارد.  یگریز دیچ یدتیر از خرافات و انحرافات عقیبغ

 ک یام هر یو ا یپادشاهان صفو یاسام
 . ق  ھ ۹۳۰تا  ۹۰۵ ل اولیشاه اسماع -1
 . ق ھ ۹۸۴تا  ۹۳۰ ل اولیپسر شاه اسماع شاه طھاسب اول، -2
 . ق ھ ۹۸۵تا  ۹۸۴ ل دوم، پسر شاه طھماسب اول یشاه اسماع -3
 . ق  ھ ۹۸۶تا  ۹۸۵ ل دومیسلطان محمد خدابنده، پسر شاه اسماع -4
 . ق ھ ۱۰۳۸تا  ۹۸۶ شاه عباس اول پسر شاه محمد خدابنده  -5
 . ق ھ ۱۰۵۲تا  ۱۰۳۸ رزا پسر شاه عباس اولیم ی، پسر صفیشاه صف -6
 . ق ھ ۱۰۷۷تا  ۱۰۵۲  یشاه عباس دوم، پسر شاه صف -7
 . ق ھ ۱۱۰۵تا  ۱۰۷۷ مان بن شاه عباس دومیشاه سل -8
 ق.  ھ ۱۱۳۵تا  ۱۱۰۵ مانین، پسر شاه سلیشاه سلطان حس -9

 . ق ھ ۱۱۴۴تا  ۱۱۳۵ نیشاه طھماسب دوم، پسر شاه سلطان حس -10
 . ق ھ ۱۱۴۸تا  ۱۱۴۴ شاه عباس سوم، پسر شاه طھماسب دوم -11

 ه آمدند:یران تحت اشغال صفویان عرب که به ایاز مال یبعض
از جبل  یعامل ین بن عبدالعال معروف به محقق کرکیبن حس ین علینورالد -۱

 . ق)  ھ ۹۴۰( یعامل لبنان متوفا
خ االسالم اصفھان در دوران شاه عباس اول از بعلبک یش یعامل ییخ بھایش -۲

 . ق.  ھ ۱۰۳۱-۹۵۳ یلبنان زندگ
                                                           

، ١٣٦٤چاپ اول سال حبسه در ادب فارسی، به کوشش دکتر والی الله مظفری، نشر امیرکبیر  -١
 .١١صفحه 



 ١٩٩  فصل نهم: صفویه 

 ذ

. ق صاحب کتاب امل اآلمل در  ھ ۱۱۰۴ یمتوفا یخ محمد حسن حر عاملیش -۳
 ران.یجبل عامل ساکن در ا یذکر علما





 
 

 :دهمفصل 
 قاجاری -زندیه  –افشاریه 

 . ق)  ه ۱۲۱۸-۱۱۴۸ه (یافشار
ه یبلوچستان و قندھار بر عل –بًا ھمزمان در کردستان یسه انقالب بزرگ و تقر

اقت یبه علت ل یسوم یبشدت سرکوب شدند، ول یاول یه صورت گرفت که دو تایصفو
بعد،  یھا ه در سالیصفو ۀسلسل ینابود یشد برا یا نهیو زمد یرس یروزیسردارش به پ

مانند  یباھم نداشتند بجز در موارد اندک یچگونه اتحادیاما افسوس که اھل سنت ھ
که او در قندھار در محاصره خسروخان  یس پدر محمد موقعیرویھا به م کمک بلوچ

ن او یجانش . ق درگذشت. ھ ۱۱۲۹س در سال یرویخان بود. م نیبرادرزاده گرگ
س او را از سر راه یرویمحمود فرزند بزرگ م یز قصد مصالحه داشت ولیعبدالعز

د عبدالله یمحمود س یروزیان داد. از جمله عوامل پیه پایبرداشت و به حکومت صفو
ن بعنوان فرمانده قزلباش در یزه اھل سنت بود که از طرف شاه حسیخان ھو یوال

 .١ودجنگ محاصره اصفھان انتخاب شده ب
ور بودن  ن غوطهیجان بود. ھمچنیاھل سنت در آذربا یھا یام لزگیگر قیعامل د
ه بدست محمود یسقوط صفو یخته از علل اساسیان در فساد لجام گسیشاه و دربار

خت. و مردم را از فقر و یران را برانگیمردم ا یه شادیبود. سقوط حکومت صفو
نه سفر شاه یروزمره نجات داد. الزم به ذکراست ھز یو کشتار و ظلم و تعد یشانیپر

گزاف  ی. ق به قم و مشھد به قدر ھ ۱۱۱۷ن با شصت ھزار نفر ھمراھش در سال یحس
که شاه از آن  یید بلکه شھرھایشدن خزانه مملکت گرد یبود که نه فقط موجب تھ

 شدند.  یکرد دچار قحط یعبور م
ره در یخوراک و آذوقه ذخ یمحمود تمام دستور . ق بھ ھ ۱۱۳۵بعد از فتح اصفھان 

رفع شد.  یو گرسنگ یآثار قحط یھا را به درون شھر بردند و بزود کاروان افغان
از افاغنه را که  یمرد یخود بازگشتند. و یھا ان به منازل و مغازهیاز فرار یاریبس

                                                           
 .٥٧سفرنامه کروسینسکی، صفحه  -١
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 یو اجتماع یو حقوق یت بود به حل و عقد امور شرعیو زاھد و مدبر و باکفا یمتق
 ت مردم را جلب کند. یمردم اصفھان گماشت او در کار خود موفق شد و توانست رضا

انت و عفت و یسد: مردم چنان از دینو یم ۶۸ ۀدر سفرنامه خود صفح ینسکیکروس
کردند که به زمان گذشته خود که باعث زوال  یم یاو مسرور و خوشحال یپاکدامن

 خوردند.... یت مینھا یدولتشان بود افسوس ب
ن ھمدان را یکصد ھزار تن از اھل سنت گزیدر اصفھان  یتوازن مذھب یمحمود برا

 یمحمود برا یاصفھان اشرف پسر عمو ۀدھد. در گرما گرم محاصر یبه اصفھان کوچ م
فرستاده شده از طرف او و  ۀخواھد که در قبال آذوق ین نامه نوشته و از او میشاه حس

ران را به او بدھد. اما شاه یکل قشون ا یھمحمود شاه فرماند ینابود یکمکش برا
ن راز (ارسال آذوقه و نامه) یا یکند. بعد از مدت ین به سخنان اشرف اعتماد نمیحس
آورد. بعد از سقوط اصفھان اشرف  یخود نم یاو به رو یشود ول یمحمود فاش م یبرا

داد که  یرو ین او و عثمانیماب یکند. در سال سوم حکومت محمود جنگ یم یرا زندان
 یگر قادر نبودند به تجاوز و تعدید. سران قزلباش که دیھا انجام یبه شکست عثمان

 ۀزنند. اما نقش یبر ضد محمود م ییخود نسبت به مردم ادامه دھند دست به کودتا
  .١رساند یتکاران را به قتل میآن جنا یشود و محمود ھمگ یبرمال مھا  آن شوم

زنانش که بالغ بر پانصد تن  ۀکند که ھم یوادار م ن رایبعد از آن محمود شاه حس
را از زندان نجات  ی. ق و ھ ۱۱۳۷طالق دھد. ھواداران اشرف در سال  یکیبود را بجز 

خ یح رستم التواریرسانند. به تصر یض بود را به شھادت میداده و محمود که بشدت مر
 لباش در آن نبود. از جور و ظلم قز یز با عدل و انصاف بود و خبریحکومت اشرف ن

 . ق) ھ ۱۱۶۰-۱۱۴۸خان افشار (نادرشاه) (یندرقل
. ق  ھ ۱۱۶۰سال  ی) و متوفایالدیم ۱۶۸۸( ۱۱۰۰نادرشاه افشار متولد سال 

عه مذھب افشار است که بنا به نوشته حمدالله یله شیاز قب یم) است. و ۱۷۴۷(

نادر  یسالگ ۱۸باشد. در  یه از اعقاب آغوزخان مغول میافشار نزهة القلوبدر  یمستوف
افتد، و بعد از چھار سال که مادرش درگذشت او  یھا م به ھمراه مادرش به اسارت ازبک

                                                           
ھا را به علت خیانت و جنایتشان کشت.  به تصریح رستم التواریخ محمود امرای صفویه و شاھزاده -١

 به بعد. ١٦تا  ١٦١صفحه 



 ٢٠٣  قاجاری-زندیه-فصل دهم: افشاریه

 ذ

گ احمدلو افشار فرماندار یب ید، در آنجا به خدمت بابا علیآ یفرار کرده به خراسان م
 رسد.  یم یقھقه کنون یورد در حوالیاب

 یستانی. نادر بنا به دعوت ملک محمود سندینش یم یو ینادر به جا یبعد از بابا عل
عنان اسب ملک  یباز دیدر مراسم جر یرد که روزیگ یم میرود، آنجا تصم یبه مشھد م

 شود.  یموفق نم یرد، و او را بکشد. ولیمحمود را بگ

  یستانیملک محمود س
ستان بود که به اتفاق برادرش ملک اسحق مشھد را در یملک محمود از بزرگان س

شابور، خواف و جام اطاعت او را ی. ق تصرف کرد و سپس سبزوار، ن ھ ۱۱۳۷سال 
رساند سکه و  یران میا یانیرفتند. ملک محمود که نسب خود را به پادشاھان کیپذ

پرداخت و در  یسپس به بسط عدل و دادگر یرا به نام خود نمود. و ییفرمانروا ۀخطب
 ۀکردند. چون آواز یرش گرفته اعدام مبود را بنا به دستو یھر مکان که دزد و اوباش

 ۀاز امرا و اکابر و حکام سر از جاد ید، اکثریک رسیداد و عدل او به مسامع دور و نزد
آغاز  یده سرکشیچیده بود پیظھور رس ۀبه عرصھا  آن که از یراتیمتابعت به علت تقص

. ق  ھ ۱۱۳۹سال اد در یز یھا بود. بعد از جنگھا  آن از یکینمودند، که نادر افشار 
د ملک محمود که یم طول کشین محاصره دو ماه و نینادر درآمد و ا ۀمشھد به محاصر
گ که ملک یر محمد بیمقاومت کرد. عاقبت پ یمکمل داشت بخوب  اسلحه و توپخانه

انت خود دروازه یدروازه نوقان مشھد انتخاب کرده بود با خ یمحمود او را به فرماندھ
شود. بعد از آنکه کار  یب لشکر نادر وارد مشھد مین ترتیکرده و بد نادر باز یرا به رو

م شاه طھماسب دوم نمود. بعد از یبر ملک محمود سخت شد تاج و تخت خود را تسل
ب نادر ین ترتیچند روز ملک محمود به ھمراه برادرانش به امر نادر کشته شدند. به ا

که بکار برده  یا لهیاز آنکه نادر با حان برداشت. قبل یبزرگ خود را از م یاز رقبا یکی
 یبه جا ۱۱۳۹صفر  ۱۴ز در یگر خود را نیرومند دیب نیخان قاجار رق یبود فتحعل

ان (شاه طھماسب یکل سپاھ یب توانست به سردارین ترتیبد یقتل رسانده بود. و
حاضر  یه حتیھا و بدست آوردن تاج و تخت صفو شکست دادن افغان یدوم که برا

الن) و قفقاز را در یگ یر شھرھایجان و سایالنات (شامل رشت و الھیشده بود که گ
او  یھا یر امپراطور روس به او بدھد ھر چند از نادر و بلند پروازیکمک پطرکب یازا
ارتش خود به او نداشت) برسد. نادر بعد از  یجز سپردن فرماندھ یا د اما چارهیترس یم

توانست به اوضاع  ھا انجام داد، یھا و قفقاز یو افغان  یعثمانه یکه بر عل ییھا جنگ
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ا کردن سلطنت خود با خدعه یمھ ی. ق برا ھ ۱۱۴۸بدھد، در سال  یران سر و سامانیا
ان و یان، کدخدایران اعیکرد. او از عموم بالد ا یرنگ شاه طھماسب دوم را زندانیو ن

ن در مغان (ساحل رود ارس) موقا یش در صحرایدان را به اردویش سفیقضات و ر
از حضار خواھان دادن  یکینادر از حاضران  ۀمسخر یفراخواند. در موقع نظرخواھ

ن یدھد. بد یده دستور قتلش را میشود، نادر حرف او را شن یحکومت به طھماسب م
. ق تاج  ھ ۱۱۴۸شوال  ۲۴خان در یکند مخالفت کند. ندرقل یجرأت نم یب کسیترت

ر یط زیشرا یگذار گذاشت و نادرشاه خوانده شد. خان افشار قبل از تاجسلطنت بر سر 
 ران رساند: یندگان بالد ایب نمایرا به تصو

 .شصحابه ت سبیممنوع -۱
ان در رکن یعیک شدن شیشام و مصر و شر یمانند امرا یر حاجین امییتع -۲

 ان در مکة معظمه. یشافع
  ھا. آن د و فروشیو توقف خر یو عثمان یرانیا یاسرا یآزاد -۳
 رتق و فتق امور.  یبرا یران و عثمانیر) از طرف اینده (سفین نماییتع -۴

 ن کرد یم را متوجه مسلمیان عظیسلطنت نادرشاه چھار ز
 که عبارتند از: 

 یزیچ یو تباھ یرانیکه به راه انداخت جز و ییھا ران: نادر با جنگیا یرانیو -۱
 ران بعد از خود بجا نگذاشت. یا یبرا

و ھا  آن ف شدنینادر به قفقاز و جنگ با مسلمانان آنجا باعث ضع یلشکرکش -۲
ھا)  یھا (بخصوص چچن ید که ھنوز ھم قفقازیگرد یھا بر آن نواح تسلط روس

 برھانند.   ر بار ظلم و کفار روسیاند خود را از ز نتوانسته
معاھده قصر  یا به قبولر که باالخره نادر یھوده نادر با عثمانیب یھا جنگ -۳

ط حساس یشد بخصوص در شرا یف عثمانیعن واداشت نه تنھا باعث تضیریش
ز به یرا ن یدر حال ظھور بودند. ارتش نادر یحیمس یھا آن زمان که قدرت

ام محمدخان بلوچ یران مانند قیاز ا یا که در ھر گوشه یکشاند. طور ینابود
در برگشت که  یات نادر به وضعیران در آخر حیبروز کرد. و ا ییھا شورش

 ه بدان دچار شده بود. یدوران آخر صفو
ان ھند یف گورکانیتضع یعامل اصل ینادر به ھند، قتل و غارت دھل یلشکرکش -۴

رون ین را از دست مسلمانان بیآن سرزم یھا براحت یسیبود که باعث شد انگل



 ٢٠٥  قاجاری-زندیه-فصل دهم: افشاریه

 ذ

را  یسیھند بود را برانداخته زبان انگل یکه زبان رسم یآورند و زبان فارس
 ند. ن آن کنیگزیجا

 نادرشاه  یچھره واقع
نادر  یبود. وقت یدن زنان لزگین نادرشاه به خرابات کشیننگ یاز جمله کارھا -۱

فرونشاندن خشم خود  ینشد. برا یر لزگیناپذ میف مردان جنگجو و تسلیحر
را به خرابات نشانند. نادر  یر لزگیک ھزار و پانصد تن از زنان اسیدستور داد 

 ینار برایصد دیس یم کرد ویتقس یوسط و ادن –زنان را به سه درجه اعال 
زنان  ینار برایکصد دیزنان وسط و  ینار برایست دیتجاوز به زنان اعال، دو

ت ین وضعیشد. ا یم یآور نادر جمع یبود که برا ین پولین کرد. و اییتع یادن
 ک ماه ادامه داشت. ید یخاص و عام انجام یکه به رسوا

 یکیکرنال در نزد یخی. ق نبرد تار ھ ۱۱۵۱: در سال یعام دھل غارت و قتل -۲
ھند و نادرشاه افشار درگرفت. حاصل جنگ  ین محمد شاه گورکانیب یدھل

ن محمدشاه و یکه نادر از خزا یمینادر بود. غنا یروزیشکست محمد شاه و پ
م یفراتر است. از جمله غنا یرد. از حد تصور آدمکسب ک یان در دھلیھند

الماس کوه نور بود،  –ن الحور یالماس ع –نور  یایاقوت دری –تخت طاووس 
رانه به یرا از و یتوانست مملکت یم یین جواھرات به تنھایکه ھر کدام از ا

محمد شاه و استانداران و  یھا شکشیمت پیل کند. تنھا قیتبد یآبادان
. بدنبال شورش ١ون تومان آن زمان بودیلیم ۳۲۵سردارانش به نادر بالغ بر 

از بازار صرفان که جلو  یزیعام را صادر کرد. خونر ، نادر فرمان قتلیدھل یاھال
م فرسخ درگرفت. تمام یک و نیم به مسافت یدگاه قدیبود تا س یقلعه دھل

ھا و انبارھا، در ھر طرف بازار خاتم و اطراف مسجد  انابیھا و بازارھا و خ کوچه
ج شد. اغلب جاھا را آتش زدند، و ھر کس را در او بازار پنبه و جواھرفروشان تار

ھا، از بزرگ و کوچک و زن و  ھا و دکان کوچه ھا و پس ھا و کوچه ھا و خانه مأمن
ھا  آن ضبوانات از قھر و غیح یر گذراندند، حتیافتند، از دم شمشیمرد، 

زان مال یم ۀاکبر دھخدا در امثال و حکم دربار ی. استاد عل٢خالص نشدند

                                                           
 .١١٩-١١٨تاریخ نادرشاه افشار، جمس فریزر، صفحه  -١
 .١١٩-١١٨حه تاریخ نادرشاه افشار، جمس فریزر، صف -٢
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ند آنگاه که کار مصادرت و مطالبت نادرشاه بر یسد: گوینو ینادرشاه م یدوست
نوشته، در رھگذر  یل را با خط جلیجمله ذ یفرسا شد، روز توان یمردان دھل

 ختند: یران آویپادشاه ا
 ن ھمه یز نباشد، با ایت گریرعتو را  ید و اگر پادشاھیبندگان باتو را  ،ییاگر خدا
 یخان (منش یرزا مھدیماند. نادر از م یم یآب و از مردم تھ یار ھند خراب و بیستم، د

ل، شرح گفت، نادرشاه پس از یر جلید؟ دبیا د: چه نوشتهینادرشاه) پرس یو مؤرخ دربار
فھمم  یا شاھم نمیم ینگونه سخنان که خدایبگو، من اھا  آن تأمل فرمود: به یا لحظه

 خواھم!  یام و پول م یمن نادرقل
 ینادر یو مؤلف کتاب جھانگشا یمؤرخ دربار نادرشاھ یخان استرآباد یرزا مھدیم

 یکردند بدون آنکه از جانب احد یات را در محکمه حاضر میسد: عمال والینو یم
چارگان در یبستند و آن ب یرا به چوب مھا  آن شده باشد، یتیا شکای ییا ادعای یگزارش

پنج ھزار تومان  یست الف (ھر الفیوحشتناک، ھر کدام ده الف و ب یھا ن شکنجهیر ایز
کردند.  ینوشتند و تعھد پرداخت م یخود م یشکسته بپا یآن روزگار) با دست و پا

ھا  نآ دتر ازیشد یھا نبود، بلکه بالفاصله با شکنجهھا  آن یین آغاز رھایتازه ا
ز ناچار ھر کس را از ینھا  آن کنند و یاران و ھمکاران خود را معرفیخواستند تا دست یم

ده یا شنیده یک دیک و ترک و تاجیخانه و دور و نزد و ھم  یگانه و ھمشھریش و بیخو
ران شده یو یروستاھا و شھرھا ید که برایرس ییآوردند. کار بجا یبودند به قلم م

درختان  یھا ان ساخته بود. و اگر برگیآشھا  آن یھا رانهیجغد ودادند، که  یحواله م
از قبول آن  یآمد. و اگر احد یھا برنم ک دھم آن حوالهی یشد، از عھده ادا یآنجا زر م

ن یکه به ا یدند. پس از اعترافیچیپ ید، گردنش را به طناب میچیپ یھا، سرباز م حواله
کردند و  یاو را قطع م ینیو ب الحساب گوش یگرفتند، عل یب از شخص میترت

کردند تا پول را  یساختند، و او را ھمراه مأموران وصول، روانه م یش را کور میھا چشم
شدند،  یکه مواجه م یو مرد ی، به ھر زنیدر ھر کوچه و برزن یاتیبپردازد. مأموران مال

ان را یقربانن یمرگ ھم ا یکردند. حت یگرفتند، و از او مطالبه پول م یبانش را میگر
ه، محله به محله و شھر به شھر دنبال یرا حواله را از ورثه و ھمسایداد ز ینجات نم

  .١کردند یم

                                                           
 .٢٤٢-٤٢٢خان استرآبادی، صفحه  جھانگشای نادری، میرزا مھدی -١
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 ذ

 ه نادر یان بر علیرانیشورش ا
ج نه یت ملت بتدرینھا یدولت و فقر و استضعاف ب یمنتھا یعصر ثروت و استکبار ب

ز قرار گرفت. و ین ین نادرران، بلکه ھدف بغض و دشنام سربازایتنھا مورد نفرت مردم ا
از  ید که برخیانجام یاز جانب مردم و گماشتگان نادر یمتعدد یھا به شورش

. ق و سپس در سال  ھ ۱۱۵۳روان در سال یھا عبارتند از: شورش مردم ش شورش
 ۶۱۰ ۀران از دوران باستان تا سده ھجدھم صفحیخ ایتار ۀ. ق که بنا به نوشت ھ ۱۱۵۶

نادرشاه آوردند.  یلو) چشم را برایک ۴۲ب یمن (قر ۱۴روان یدر شورش دوم مردم ش
در سال  ی. ق شورش مردم گرجستان شرق ھ ۱۱۵۵شورش مردم خوارزم در سال 

ان یبه شورش یگیگلر بیخان ب یوستن تقیفارس و پ ی. ق شورش سراسر ھ ۱۱۵۶
ل یورش اراز بدست نادرشاه، شیش یرانی. ق و کشتار و غارت و و ھ ۱۱۵۷راز در سال یش

ژه یھا به و ی. ق، شورش خراسان ھ ۱۱۵۷کرد، در خوس و سلمس  ین دنبلیچادرنش
ام مردم ی. ق ق ھ ۱۱۵۹تا  ۱۱۵۶ یھا ھا در فاصله سال یھا و لرستان یھا و کرمان یقوچان

 یھا ب شورشین ترتیام محمدخان بلوچ. بدی. ق و ق ھ ۱۱۶۰بلوچستان در سال 
کشاند.  یطرف اھل سنت صورت گرفت نادر را به نابودران که اکثرًا از یدر ا یسراسر

ازدھم یکشنبه یآباد در روز  نادر در راه خواباندن شورش کردان قوچان در فتح
د. و به دنبال یمحارم خود به قتل رس یا . ق بدست عده ھ ۱۱۶۰االخر سال  یجماد

 .١دیگردر فتح شده بود تکه تکه یکه به ضرب گلوله و شمش یعیمرگ او مملکت وس

 ه یتا ظھور قاجار یمذھب اھل سنت در دوران نادر
ران یار گرفتن زمام امور ایه و در اختیبرانداختن حکومت صفو ینادرشاه برا

ران نداشت. اکثر یا یرفتن مذھب اھل سنت بعنوان مذھب رسمیجز پذ یا چاره
ن ید، اه در مذھب اھل سنت بودنیع صفویوس یرغم کشتارھایان در آن زمان علیرانیا

جلد  ینادر یآرا ر مرو در کتاب عالمیوز یاست که توسط محمد کاظم مرو یقتیحق
 ۀقید قرار گرفته است. و وثینادر مورد تأک یاست مذھبیدر فصل س ۹۸۰ ۀسوم صفح

ه بجز مردم یکند. در دوران صفو ید مییتأآن را  . ق ھ ۱۱۵۶نجف در سال  یمذھب
دند، یه گرویر به مذھب صفویکه به زور شمشل یو اردب یجان شرقیآذربا یھا استان

 ھا مذھب خود را حفظ کردند.  یرانیا ۀیبق

                                                           
 آرای نادری و جھانگشای نادری مراجعه شود. خصوص چھره واقعی نادرشاه به عالم -١
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ه در دوران شاه طھماسب اول تا اوسط یتخت صفوین پایھر چند مانند مورد قزو
ع آخر یل شده بود. اما وقایک رسم تبدیحکومت شاه عباس اول کشتار اھل سنت به 

 ییدر شھرھا یتیدھد که تنھا اقل ین مبه وضوح نشا یه و دوران نادریدوران صفو
 –قفقاز  –ده بودند. کرمان یه گرویراز به مذھب صفوین و اصفھان و شیمانند قزو

 –ھمدان  –مازندران  –بلوچستان  –لرستان  –کردستان  –الرستان  –ترکمنستان 
ران اکثرًا بر مذھب اھل سنت یر نقاط ایخراسان و افغانستان و سا –الن یگ –سمنان 

ران یبر ا یپادشاھ یط خود براین مسئله نادر را مجبور ساخت که در شرایبودند. ھم
گاه خود یران به جایشود و مذھب اھل سنت در ا ید ملغیصحابه با اعالم کند که سب

 ه برگردد. یدر قبل از صفو
در نجف اشرف نادرشاه  ۱۱۵۶. ق: در سال  ھ ۱۱۵۶نجف در سال  یقه مذھبیوث
گفتگو  ۀو حله و توابع بغداد را در حوز یمعل یجف اشرف و کربالن یاز علما یجمع

ان را حل و یعین اھل سنت و شیب یحاضر ساخته و از آنان خواست که اختالفات مذھب
گر مجلس محاوره و مذاکره آراسته و بعد از یکدیکرام با  یفصل کنند. علما

ن خالفت به اجماع بر ید المرسلیاعالم کردند: بعد از رحلت حضرت س یینظرھا اظھار 
ن ی، و بعد از او به نص آن جناب و اتفاق اصحاب به مزسقیاول ابوبکر صد ۀفیخل

 یقرار، و بعد از آن به شورا و اتفاق اصحاب بر ذ سالمنبر و المحراب عمربن الخطاب
 :ید. و به مؤدایمنتقل گرد سطالبیبن اب ی، و بعد به علسن عثمان بن عفانیالنور

ٰبِقُ ٱوَ ﴿ لُونَ ٱ ونَ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َّ� 

 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ 
کنند  یت میتبعھا  آن که از ین و انصار و کسانیه از مھاجریرندگان اولیگ یشیو پ«

 ».اند یز از خدا راضینھا  آن و یراضھا  آن ، خداوند ازیکیبه ن
 ه:یو آ

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ  ﴾َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ  لشَّ
 .]۱۸الفتح:[

عت کردند، یر درخت بیبا تو در زھا  آن که یشد از مؤمنان زمان یقطعًا خداوند راض«
گاه استیھا قلب پس خدا از آنچه در  ».شان است آ

 ف: یث شریو حد
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 ذ

 یساختگ یعنیث موضوع است یاین حد( »يهم اقتديتم اهتديتماكنلجوم بأ صحايبأ«
 د. یا افتهیت ید ھدایاران من مانند نجومند به ھر کدام اقتدا کنینندھکح یاست) تصح

رسم گر یکدیشان محقق بوده، ھمه با ین ایمابیبر حق و ربط مواصلت ف یخلفا
رسم موافقت و  یاند. و به حد داشته یرت و منافرت مسلوک میمغا ۀشائب یموافقت ب
از دار فنا از  یاول و ثان ۀفیبوده، که بعد از رحلت خل یشان مرعین ایمابیمؤاخات ف

 شان نمودند آن حضرت فرمودند که: یسؤال حال ا یجناب مرتض

 .»مامان قاسطان اعدالن اكنا يلع احلق ويلع في�مإ«
 رابع فرموده است که:  ۀفیاول در شأن خل ۀفیو خل

 .»لست بخريكم وعيل فيكم«
 مولف ھم اشتباه است  یست وترجمه فارسیح نین مطلب صحیا
در حق آن جناب  یثان ۀفیدر آن نباشد، و خل یدر شما که عل یریست خین

 فرموده: یم

 .»لوال عيل هللک عمر«
ه حضرت عمر استفاده ین را بر علیان ایه فاقد سند است رافضکاست  یقول مشھور

حضرت عمر س به نفع کنند بر عکر کش فیبه معنا یکر اندکه اکینند در صورتکیم
دارد  یشان با حضرت علیا یودوست یوتعاون وھمدل یارکداللت بر ھم رایشودزیم

 ننده)کح ی(تصح
شان از یا ین، که به کمال رضامندیر ایشد. و نظا ینبود عمر ھالک م یاگر عل

ان و تذکر است. و در سال نھصد و شش یاز ب یار و مستغنیگر داللت دارد، بسیکدی
نسبت به  یو رفض سب ۀخروج نموده، اشاع یل صفویسماع، که شاه ایقمر یھجر
ده، مورث ی، منشأ ظھور فساد و نھب و اموال عباد گردین معنیثالثه نمود، ا یخلفا

 :ینکه به مقتضایتا ان اھل اسالم شد. یمابیبغض و عدوان ف

 .]۲۶آل عمران: [ ﴾َمن �ََشآءُ  لُۡمۡلَك ٱتُۡؤِ�  لُۡمۡلكِ ٱَ�ٰلَِك  للَُّهمَّ ٱ قُلِ ﴿
 یپادشاھ یبه ھر که بخواھ یی) تویمن مالک ملک (پادشاھ یخدا یا :بگو«

 ».یدھ یم
که در فوق مذکور شد.  یفائز گشته، به نحو یسلطنت و جھاندار ۀنادرشاه به مرتب

ه ید اسالمیز عرض عقایان استکشاف فرموده، ما نین داعیمغان از ا یصحرا یدر شورا
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ان مجددًا استفسار یه از داعیه علویعل ۀمقدس ۀز که در روضیم. و حال نیخود کرده بود
ھم ین رضوان الله علیراشد یان به نھج مسطور است: خلفایه داعید اسالمیفرمودند عقا

م و شک و یدان ین مید المسلمیق حضرت سیالتحق یفة علیب خلین را به ترتیاجمع

العلماء االعالم  ةکه جناب قدو یم. بنحوییجو یم، و از رفض و تبرا، تبرا میندار یا شبھه
اند،   کرده یق مذھب جعفریه تصدیعثمان ۀیلاان عظام دولت عیخ االسالم و افندیش

ر یآنچه سمت تحرم. و یباش یده راسخ و ثابت مین عقیآن حضرت، و بر ا ۀقیمقلد طر
غش و قلب  ۀن ادعا مصفا از شائبیم قلب، و نقد ایافته، محض از خلوص فؤاد و صمی

گانه و مورد غضب و ین بیده از ما به ظھور برسد، از دین عقیاست. ھر گاه خالف ا
ان یعقل داع ۀدیم. عقیو فرزانه باشیگانه، و سخط شاھنشاه زمانه و خدیسخط خداوند 

معال و حله و توابع بغداد آنکه: امام  ینجف اشرف و کربال ین، علمایمتین عظیدولت
ملل مقبول و مسلم  ۀو ممدوح امم، و نزد ائم ج رسول اکرم ۀی، ذرسجعفر صادق

افته، یان تحقق یاند، و نزد داع ر نمودهیو تحر یران عرضیا یکه علما یاست. و از قرار
ن، و از یراشد یقت خلفایل به حقیمذبوره قا ۀح و فرقیران صحیااھل  ۀید اسالمیعقا

ان، یده اقل داعی. عقباشند یسالم ملوا االنام علیه الصلوةد یت ساسالم و امت حضر
است  یران به نحویا یة اھالیحة اسالمید صحیبخارا و بلخ و خوارزم آنکه: عقا یعلما

ر االنام یاھل اسالم و امت حضرت خن فرقه داخل یاند. ا  ان نمودهیفوق ب یکه علما
ن درک و یز ھمین یاسیو س یاقتصاد یھا نهی. بدون شک اگر نادرشاه در زم١باشند یم

ران به یشد بلکه ا یه نمیران در دوران آخر حکومت او تجزیت را داشت نه تنھا ایدرا
ت یشد و امروزه وضع یل میا تبدیکننده بخصوص در آس نییتع یھا از قدرت یکیصورت 

ر نادر یناپذ یریس یو اشتھا یورز بود. اما افسوس که طمع یگر مید یا مملکت به گونه
ن رقم زد. بعد یران زمیا یرا برا یگریسرنوشت د یدار ر او در امور مملکتیو عدم تدب

خان  میماند، آن ھم به لطف کر یباق یاز قتل نادر تنھا خراسان در دست فرزندان و
ر و یه شاھرخ پیدن قاجاریدرشاه را براندازد. با به قدرت رسزند که نخواست دودمان نا

اد یز یھا نا شده به دست پدر توسط آقا محمدخان قاجار بعد از تحمل شکنجهیناب
ب آقا محمدخان صاحب ین ترتیاش به تھران کوچانده شد. بد ھمراه خانواده

 مانده بود.  یشد که ھنوز در کالت نادر ییھا نهیگنج

                                                           
 به بعد (فصل سیاست مذھبی نادر). ٩٨٠آرای نادری، جلد سوم، از صفحه  عالم -١
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 ک یو مدت ھر  یافشارن یسالط یاسام

 . ق  ھ ۱۱۶۰-۱۱۴۸ نادرشاه  -1

 . ق  ھ ۱۱۶۱-۱۱۶۰ م شاه برادرزادگان نادریعادلشاه و ابراھ -2

 . ق  ھ ۱۲۱۰-۱۱۶۱ شاھرخ شاه  -3

 . ق ھ ۱۲۱۸-۱۲۱۰ رزا ینادر م -4

 . ق) ه ۱۲۰۹-۱۱۶۳ه (یزند
در  یخان چندان اسم و رسم میش از ظھور کریف لر ھستند که پیفه زند از طوایطا

عراق سکونت  یروان و در شمال کرویل زند که اکنون در کنار سیاند. ا خ نداشتهیتار
ن به داخل یخانق ۀزند در منطق ۀفیباشند. طا یخان زند م میکر ۀلیدارند اھل سنت و قب

برند. سه  یز دردور و بر کرمانشاه به سر میفه نین طایاز ا یر باجالن رفته، بعضیعشا
پس از  یل دادند. در آشوب و پراکندگیوند با ھم حکومت زند را تشکل زنگنه و زند و یا

ران به یبودند که بر سر حکومت ا یا عمده یرویه دو نیه و قاجاریف زندیمرگ نادر، طوا
ل قاجار در استرآباد (در حوال یس ایخان قاجار رئ رقابت برخاستند. محمد حسن

ران نفوذ داشت. یا یمرکز یخان زند در نواح میسلطنت داشت و کر یگرگان) دعو
ان برداشت و بخصوص پس از یان سلطنت را از میج تمام مدعیخان زند به تدر میکر

. ق)  ھ ۱۱۷۱ت شد. (یتثب یخان قاجار حکومت و شکست و قتل محمد حسن
ران یدر قسمت اعظم ا یتوانست حکومت باثبات یخان پس از نه سال جنگ داخل میکر

ست سال آخر حکومتش یران بود که بیسال حاکم ا یدر مجموع س یجاد کند ویا
ن امر او را در یژه است که ایو یا کارنامه یخان دارا میبًا در آرامش گذشت. کریتقر

ک یبدل ساخته است. از  یخاص یژگیک ویبه  یموریران بعد از دوران تیان شاھان ایم
ھر مذھب و  یجامعه، دارا یت او از تمام قشرھایسواد لر و حما ین مرد بیطرف نگاه ا

روزانه  یاو متوجه ساخته بود. از کشتارھا یق مردم را به سویعم یبانیت پشتیھر مل
ه بود، در حکومت زند یه و افشاریصفو یھا حکومت یگرانه که جز خصلت ذاتیو وحش

توان  یھا را م عام افغان لرستان و قتل یھا یراویتنھا چند مورد خاص مانند کشتار ل
خان به ارمغان  میکر ۀبود که استقرار سلط یا ن ثمرهیت بھتریجاد امنیکرد. ا مشاھده

 یاست اقتصادیس یھا، از شاھکارھا متیق قیھا و نظارت دق متیآورد. کنترل ق
ش مردم نظر یو ع یخان که بر شاد میکر یو اجتماع یاست فرھنگیخان بود. س میکر
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ران یات در ایداشت، که به بازگشت ادب یات را ھم در پیرونق در ادب یداشت، نوع
ه یصفو یات و ضد علمیاست ضد ادبینمود. الزم به ذکر است که س یکمک فراوان
ل یل شورا از خانان و سران قبایران شده بود. تشکیعلم و ادب در ا یموجب نابود

دچار شده بودند و به کار  یراز به اقامت اجباریخان در ش میمختلف که به دستور کر
توسط خان زند  یموفق یخارج  استیباعث اتخاذ سھا  آن مانهیحک یھا هیتن توصبس

 یبرد و مسئوالن حکومت یپ یبود که به خطر استعمار یرانین پادشاه اینخست یشد. و
ھا وحشت و  سیآن ھشدار داد. از انگل یس و ترفندھایساده نسبت به دسا یرا با زبان

نشان ھا  آن خوش به یشناخت و رو یران میا را در ھند وھا  آن نفرت داشت و اھداف
 داد.  ینم

 خان  میاشتباھات کر
داده بود و از  یراز جایھا را در ش لیخان زند سران ا میخ کریبه نوشته رستم التوار

ھزار  ۶ -۵با  یا خانه  افتند، فاحشهیاب او به فکر شورش بیدر غھا  آن نکه مبادایترس ا
اھل علم را وادار کرد که به آن  ۀراز ساخت و ھمیبزرگ در ش یھا فاحشه با خمرخانه

چ وقت یراز را با مھمانانش آنچنان مشغول کرد که ھیب شین ترتیھا بروند و بد مجلس
فاحشه  یھا خود دسته یھا یافتند. در مسافرت و لشکرکشیه او نیبر عل  به فکر توطئه

به ناموس مردم نبود را ھا  آن از تجاوز یریان او که قادر به جلوگیبرد تا لشکر یز میرا ن
رخان حاکم الرستان با چھل تا یله از تعرض به ناموس مردم برحذر دارد. نصیبدان وس

خان را تار و مار  میان کریت شده بعد از آنکه بارھا لشکریترب یچ پنجاه ھزار تفنگ
کند. اما با  یمالحه به مص یر و وعده او را راضیله و تزویخان با کمک ح میکند. کر یم

فرد  یراندازیو ت یریو دل یرومندیتمام آن فرمانده بزرگ که در زور بازو و ن ینامرد
ن یرد. ایگ یاش را به اسارت م رساند و خانواده یر بود، را به شھادت میم النظیکامل عد

د او را یدار نموده است. اما به ھر حال با خان را لکه میکر ۀکارنام یگونه اعمال تا حد
چگاه خود را یخان که ھ میبه حساب آورد. بعد از مرگ کر یدر مجموع پادشاه خوب

 ۀدر سلسل ییا بخوانند. فرمانروایل الرعایداد که او وک یح میپادشاه نخواند بلکه ترج
خواران او به سرعت دست به دست  راثین میخان، ب میه به علت قدرت متمرکز کریزند

نان یرفت. جانش یراز فراتر نمیاز اصفھان و شل غالبًا ینان وکیشد. نفوذ جانش
در  ییکدخدا ۀویر و غالبًا ستمگر بودند. شیتدب یر و جنگاور، اما بیخان مردان دل میکر

آن حکومت را در دست گرفت، در عھد  ۀخان با پشتوان میل لر، که کریان قبایم



 ٢١٣  قاجاری-زندیه-فصل دهم: افشاریه

 ذ

ن یشان را تضمیرا که بقا ینتوانستند وحدتھا  آن نداشت. ییگر کارآراینان او دیجانش
ن امر باعث شده بود که مردان باتجربه و یش بوجود آورند. ایان خویکرد در م یم

ت خود یقادر به حفظ موقع یخان)، حت میخان (برادر کر چون صادق یا کارکشته
 .یاز حکومت و پادشاھ ینباشند، چه رسد به پاسدار

 ک یپادشاھان زند و مدت ھر  یاسام
 . ق ھ ۱۱۹۳-۱۱۶۳ خان  میکر

 . ق  ھ ۱۱۹۳ خان  میخان بن کر ابوالفتح
 . ق  ھ ۱۱۹۳ مرادخان (بار اول)  یعل

 . ق  ھ ۱۱۹۳ خان  میخان برادر کر یمحمدعل
 . ق ھ ۱۱۹۶-۱۱۹۳ خان  میخان برادر کر صادق

 . ق  ھ ۱۱۹۹-۱۱۹۶ مرادخان (بار دوم)  یعل
 . ق  ھ ۱۲۰۲-۱۱۹۹ خان  جعفرخان بن صادق

 . ق  ھ ۱۲۰۳-۱۲۰۲ د مرادخان یص
 . ق  ھ ۱۲۰۹-۱۲۰۳ خان بن جعفرخان یلطفعل

 . ق) ه ۱۳۴۳-۱۲۰۹ه (یقاجار
باشند که ھمراه  یم یلیھستند، اصًال از نژاد مغول و ظاھرًا از قبا یا فهیه طایقاجار

ن شام یآمده و در قسمت ب یز و اخالف او از مغولستان به بالد اسالمیتاتار در عھد چنگ
ل ی، ایم شده بودند. شاه عباس اول صفویران مخصوصًا در حدود ارمنستان مقیا و

شان را یخود کوچ داد و ا یقزلباش بود، را از محل اصل ۀدھند لیالت تشکیقاجار که از ا
ل دھد. یتشک یگر سدیالت مھاجم دیبه سه محل مختلف فرستاد تا از آنان در مقابل ا

از ھجوم ترکمانان  یریجلوگ یرا برا یجمع یکردان لزگرا در قراباغ در مقابل  یا دسته
ازبکان روانه نمود.  یبه گرگان و استرآباد و باالخره دسته سوم را به مرو در جلو

باش  یوخاریه که در ساحل راست رود گرگان سکونت داشتند، یاز قاجار یقسمت
رودخانه) ن ییپا ۀباش (سکن ن ساحل چپ را اشاقهیمیآن سر رودخانه) و مق ۀ(سکن

که  یا لهیمنقسم بودند. قب یگرید یھا رهیله ھم به تین و قبیک از ایخواندند و ھر  یم
باش بود که آقا محمدخان قاجار از آن  ل اشاقهید ایه به قدرت رسیران بعد از زندیدر ا

گران یسبقت را از د یگو یو تعد یکش قاجار در قتل و انسان ۀلیبرخاست. ھر دو قب
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 ار به مذھب اھل سنت حسنیدن مردم آن دیدر مازندران به دنبال گروربوده بودند. 
دھد، بزرگان  یب میکه ترت یقعده به مھمانیذ ۲۵. ق  ھ ۱۱۷۲خان قاجار در سال  یقل

 – یمحمدخان سوادکوھ–خان  یار (گرگان و استرآباد) مانند فعان علیاھل سنت آن د
خان  اعظم –شنماز یار محمد پیمال – یگیل بیخان ا وسفیمحمود آقا  –آقا  یردیامام و

رساند،  یر به شھادت میله و تزویخان را با مکر و ح گلستان –خضرخان  –قلندرخان  –
ار یکند. قاجار در آن د یاموال آن بزرگان را غارت م ۀیبعد از تجاوز به ناموسشان کل

ق) .  ھ ۱۱۷۲نکه در ھمان سال (یرساندند تا ا یھزار تن را به شھادت م یروز
سازد و آقا محمد  یوارد م یراز به قاجار شکست سختیش یکیخان زند در نزد میکر

در امان ھا  آن یگر انیبرد تا از طغ یراز میرا با خود به ش یاز برادران و یخان و بعض
عام  بود که در گرگان مردان آن توسط قاجار قتل یفیز از طوایگوکالن ن ۀلیباشد. قب

 یقاجار اھل سنت کافر حرب ۀدیبه اسارت درآمدند. به عق شدند و زنان و کودکانشان
  .١بود

که مورد خشم او واقع  ین بود که نوکران و خدمتگزارانیآقا محمدخان را عادت بر ا
ختند. یر یرون میرا بھا  آن داد شکمشان را پاره کرده امعاء و احشاء یشدند فرمان م یم
قت یکه در حق یا ران بود. سلسلهیبود که مؤسس سلسله خونخوار قاجار در ا ین کسیا

و  یتا چند ھزار زن یجاد حرمسراھا گاھیه بود. پادشاھان آن با ایصفو یرو دنباله
ران مانند یا یباستان یھا ه و حکومتیگناه ھمچون صفو یخواجه کردن صدھا جوان ب

 یو مال و ناموس مردم خوددارو تجاوز به جان  یچگونه تعدیان از ھیساسان
ه یعام و تنب و قتل یرانیر کرمان، آقا محمدخان حکم به ویکردند. پس از تسخ ینم

ل یست ھزار جفت چشم کنده به او تحویآنجا ب یمردم آنجا داد و امر کرد که از اھال
ه زنان آن یھا را شمارش کرد. سپس دستور داد تا به کل دادند، او خود شخصًا چشم

. ق) آقا  ھ ۱۲۰۹تجاوز شود و مردانش را به قتل رسانند. در ھمان سال (ار ید
ع ی. ق فجا ھ ۱۲۱۰ار در ینمود بعد از تصرف آن د یخان به گرجستان لشکرکش محمد

از خون بنا  ییایدر یه بر رویقاجار ۀب سلسلین ترتیس تکرار نمود. بدیکرمان را در تفل
ران که به قول یت ایه جمعیه و قاجاریفشاره و ایصفو ۀانیوحش یھا عام ن قتلیشد. ا

ون نفر در اواسط یلید را به شش میرس یون نفر میلیه به چھل میل صفویشاردون در اوا
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عام  قتل یرانیا یھا ونیلی. م١تان سرجان مالکم) کاھش دادین کاپیه (تخمیقاجار
ب ین ترتیماوراءالنھر شدند. بد – یعثمان –ار ھند ید یگر راھیھا تن د ونیلیشدند. م
ده شد. بعد از قتل یکش یبه نابود یتمدن اسالم یھا ن گھوارهیتر بزرگ از یکیبود که 

ران یشاه بر تخت سلطنت ا یاش خان باباخان با عنوان فتحعل آقا محمدخان برادرزاده
 ۀگذار نفوذ ھمه جانب انیتان سرجان ملکم بنی. ق) در زمان او کاپ ھ ۱۲۱۲نشست (

ران آمد. در یبه ا یالدیم ۱۸۱۰و  ۱۸۰۸و  ۱۸۰۰سه سفر  یران در طیس در ایانگل
بتون به  یندسیشاه را وادار ساخت که ل ی) فتحعلیالدیم ۱۸۱۰ن سفرش (یسوم

ران یدا کند که او را رستم ایآنچنان پ یران برسد. و نفوذیکل قشون ا یفرماندھ
کردند که در دو جنگ  یخال یمھارت جنگران را آنچنان از یارتش اھا  آن خوانند.

 ه وامانده شد. یران و روسیمعروف ا
شاه درگرفت که در دور  یران و روس در عھد فتحعلیان ایدو دوره جنگ بزرگ م
 – یشک –دربند  –ات باکو یگلستان وال ۀنام د و با توافقیاول ده سال به طول انجام

ران منتزع یمل چچن) و گرجستان از اداغستان (شا یگنجه و تمام –قراباغ  –روان یش
افت با یان یپا یترکمانچا ۀز که طبق معاھدیدوم ن ۀد. در دوریه ملحق گردیو به روس

ھا در باب  ھا را عقب براند، اما بدنبال تعھد روس ران موفق شده بود روسینکه ایا
 یروزیران پیا یعھدیران به ولیا یمل ین به اصطالح قھرمانیرزا ایرساندن عباس م

. طبق آن ٢دین رسیبه امضا طرف یترکمانچا ۀنام د و عھدیھا به شکست انجام یرانیا
 –تالش  یران بر قرارداد گلستان قسمت شمالید مجدد ایین عالوه بر تأیعھدنامه ننگ

ز ین شاه نیه واگذار شد. در دوران ناصرالدیز به روسیروان و نخجوان نیا –سا یاوج کل
ران جدا شد که ی) از ایانستان و پاکستان (بلوچستان غرباز افغ یعیوس یھا قسمت

ن یھا درآمد و افغانستان مستقل شد. ھمچن یسیبلوچستان و پاکستان به تصرف انگل
 به تصرف روس درآمد.  یکشور ترکمنستان فعل

ر یران تأثیدر ورود فرھنگ و تمدن غرب به ا ن شاه به اروپایمتعدد ناصرالد یسفرھا
سه سال و  ۀن با آنکه در دوریر معروف و بزرگ ناصرالدیر وزیر کبیفراوان داشت. ام

                                                           
 تاریخ معاصر ایران، پیتر آوری. -١
قرارداد ترکمانچای و نظر سرپرسی سایکس درباره  ٧تاریخ ایران، سرپرسی سایکس جلد دوم، بند  -٢

 قرارداد.
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س یانجام داد (از جمله تأس یفراوان یخود اقدامات اصالح یاعظم چند ماه صدر
. ق به قتل  ھ ۱۲۶۸جاد شده بود در سال یکه توسط قاجار ا یدارالفنون) در جوغفقان

جھان در کشور  یسوصورت گرفت که در آن  یت بزرگ در زمانین جناید. ایرس
م) شروع شده بود و از ثمرات  ۱۹۱۲-۱۸۶۷( یجیم ۀکوچک ژاپن در ھمان اوان دور

جھان محسوب  یو اقتصاد یصنعت یھا از قطب یکین دوره است که امروز ژاپن یھم
در فرھنگ مردم  یر مطبوعات تحوالت شگرفیو ساھا  غات روزنامهیشود. در اثر تبل یم
از انحصار توتون و یه امتیام مردم بر علین ثمرات آن قیاز نخست یکید آمد که یران پدیا

ام با ین قیا یرازیش یرزایم تنباکو توسط میتحر یتنباکو بود که سرانجام با فتوا
کشته شد و  یرزا رضا کرمانین شاه بدست مید. عاقبت ناصرالدیان رسیت به پایموفق

 ۀدر دوران چھل سالن شاه که ید. مظفرالدین به سلطنت رسیپسرش مظفرالد
آمد و در  یامور کشور بر نم ۀش و عشرت به سر برده بود. از عھدیخود در ع یعھدیول

د و در ی(تنباکو) بود، آغاز گرد یرژ ۀواقع یمنطق ۀت که ادامیانقالب مشروط یزمان و
ن شد یتدو یمل یمشروطه توسط مجلس شورا یز قانون اساسیھمان سال ن

شاه یدرگذشت و پسرش محمد عل یقانون اساس یپس از امضان شاه چند روز یمظفرالد
ت را امضا یقانون مشروط یتعھدین شاه مستبد که در زمان والید. ایبه سلطنت رس

اخوف (فرمانده یل یبه مخالفت با آن برخاست و به فرمان و یکرده بود، پس از مدت
خواھان آغاز  یگاد قزاق) مجلس شورا را به توپ بست و قلع و قمع آزادیبر یروس

االخر  یجماد ۲۷ام کردند. در روز یخواھان ق ین عمل آزادیگشت. بالفاصله بعد از ا
طلبان محمد  د. مشروطهین مشروطه فتح گردی. ق تھران توسط مجاھد ھ ۱۳۲۷سال 

اش را با عنوان احمد شاه به سلطنت  شاه را خلع نموده و پسر دوازده سالهیعل
ت ابت سلطنیاز بزرگان خاندان قاجار را به ن یکین عضدالملک یبرداشتند و ھمچن

د. پس از خلع محمد ین گردییس دولت تعیرئ یبجا زینفره ن ۲۲ یک شورایدند، یبرگز
 ۀد که مبارزیل گردیتشک یان سران مشروطه اختالف افتاد و احزاب گوناگونیشاه میعل

اختالفات فوق عمًال ون (دموکرات) بود، یون و عامیاعتدال ۀان دو حزب عمدیم یاصل
ه ین حال به تصفینمود و در ع یکشور را مسدود م ۀراه ھر گونه تفاھم در ادار

. ق احمد شاه به سن  ھ ۱۳۲۳د. در سال یت انجامیدرون حاکم یگروھ یھا حساب
ل دوران ینمود. در اوا یگذار د و خود زمام امور کشور را بدست گرفته و تاجیرس یقانون

و  یسیانگل یرون راندن قوایب یاول آغاز شد و اقدامات او برا یاحمد شاه جنگ جھان
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تحت نفوذ  ۀران را به دو منطقیا یالدیم ۱۹۱۵و  ۱۹۰۷ یکه طبق قراردادھا یروس
 یران در جنگ اول جھانیا ینظام یرویجه ماند. نینت یم کرده بودند، بیخود تقس

ه یبود و توسط روسگاد سرخ یبود که شامل بر یارتش یرویشامل ھشت ھزار نفر ن
ن، یز، قزویشد. مرکز ستاد آن در تھران قرار داشت و دستجات آن در تبر یاداره م

ھزار نفر بود که در  ۷ یسوئد یگر مستقر بود. تعداد افراد ژندامرید یھمدان و جاھا
ھا نه تنھا  ن دستهیوجود داشت. ا ییھا ران از جمله فارس دستهیمختلف ا یشھرھا

ردند ک یکه محافظت م ییھا جاده یبرا یک خطر جدیثمر بودند، بلکه در واقع  یب
و قطع راه کرده و باج  یغارتگر خود دزد یتحت نظر رؤساھا  آن رایآمدند، ز یبشمار م

ران کشور قرارداد یه، دولت ایدر روس یکیگرفتند. با وقوع انقالب بلشو یل میسب
ران فراخواند. بدنبال آن یخود را از ا یھارویس را لغو نمود و نیم با انگل ۱۹۱۵

ران تحت یبًا تمام خاک ایکردند و تقر یشرویز پیبه سمت شمال ن یسیانگل یروھاین
ار نمود که با اتکا یس درآمد. پس از آن انگلستان کوشش بسیاشغالگر انگل ینفوذ قوا

ه یتحت الحماران یرا که طبق آن ا یالدیم ۱۹۱۹خود قرارداد معروف  یبه عمال داخل
ران یبه ا –گرفت  یکشور را بدست م یو نظام ی، گمرکیه امور مالیشد و کل یس میانگل
 یھا امیافت. در اواخر حکومت احمد شاه قین یقین کار توفید که در ایل نمایتحم

خراسان  –الن یگ –کردستان  –ران از جمله بلوچستان یدر مناطق مختلف ا یمتعدد
الزم سرکوب  یبه علت عدم انسجام و ھماھنگھا  آن یکه ھمگوست یز به وقوع پیو تبر

. ق) رضاخان  ھ ۱۳۳۹االخر  یجماد ۱۲( یشمس یھجر ۱۲۹۹شدند. در سوم اسفند 
م یش تنظیک برنامه از پین را داشت طبق یگان قزاق در قزوی یرپنج که فرماندھیم

ن یاءالدید ضیس یک کودتا، از احمد شاه برای یتھران را اشغال کرد و ط ۀشد
لقب سردار  یگرفت. احمد شاه به و یریر روزنامه رعد فرمان نخست وزیمد ییطباطبا

مقام  ید. و پس از چندیز به رضاخان واگذار گردیلشکر قزاق ن یسپه داده و فرماندھ
ج به محکم کردن موضع یب رضاخان بتدرین ترتیز به او محول شد. بدیوزارت جنگ ن

اقتدار و  ۀنیمنظم و واحده و قلع و قمع مخالفان زم ل ارتشیخود پرداخت و با تشک
ندگان ی. ش نما ھ ۱۳۰۴ا نمود. سرانجام روز نھم آبان ماه یمھ آغاز سلطنت خود را

را مطرح کردند که به موجب آن احمد شاه از  یا ماده واحده یمل یمجلس شورا
 یرضاشاه به پادشاھرضاخان با عنوان   ب ماده واحدهیشد. بدنبال تصو یسلطنت خلع م

ب عمر حکومت قاجار ین ترتیر داد. بدیلقب کب یبعد ھمان مجلس به و ید و کمیرس
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 یھا بیفراز و نش یران آغاز شد که دارایخ ایدر تار یگرید و عصر دیان رسیز به پاین
 بود.  یفراوان

 ه یدر دوران قاجار یتحوالت مذھب
ان اھل سنت یناک قاجار در موحشت یھمچنان که قبًال آورده شده است کشتارھا

ت اھل سنت در آن مناطق گشت یل جمعیبخصوص در مازندران و کرمان باعث تقل
ون نفر در یلیه به شش میل صفویران در اوایا یونیلیت چھل مین کاھش جمعیھمچن
سه قرن نه تنھا بر  یاست که در ط ین مطلب اساسیانگر ایب یالدیم ۱۸۰۰سال 
ن کاھش یدًا از آن کاسته شده است، که اینگشته است، بلکه شدران افزوده یت ایجمع
و  یمذھب یفرار از پاکساز یمردم برا یجمع و مھاجرت دسته  یآزار مذھب ۀجیدر نت

د اذعان یباھا  نیا ران رخ داده است. عالوه بریا ۀکریاز پ یبزرگ یھا جدا شدن قسمت
ش اھل ین عامل گرایز مھمترین یگر خیو ش یدگریکرد که اعتقاد به امام زمان و س

و اعتقاد به امام زمان  یدگریبوده است. س یگر عهیان به شیسنت بخصوص شافع
ببار  یدانیھم مر یگر خیکند. ش یخالصه م سیبًا اسالم را در خاندان حضرت علیتقر

د است؛ علم یط مریباشند و از جمله شرا یخ میآورد که از فرق سر تا ناخن پا تابع ش یم
د ھمچون یبا یخ کفر است. صوفیبه ش ید، ھر گونه اعتراضیخ گویکه شآن است 

 دھد که با یرا پرورش م یافراد یگریجه صوفیخ باشد و... در نتیدر دست ش یا مرده
ن مسئله است که باعث یکنند و ھم یخ رنگ و مذھب عوض میش ۀن اشاریتر کوچک

ورد. در دوران قاجار کشتن زده را به اشغال خود درآ یران صوفیا یه به راحتیشد صفو
ت اھل سنت را در یجاد جو رعب و وحشت جمعیافراد متنفذ و قدرتمند اھل سنت و ا

به علت وجود  یران بشدت کاھش داد. در آن دوران امپراطور عثمانیا یمرکز ینواح
س یش مجارستان و انگلیاتر یو امپراطور یتزار ۀیمانند روس یحیبزرگ مس یھا قدرت

ران مانند دوران ینتوانست از اھل سنت در داخل ا ییاروپا یھا ر قدرتیساو فرانسه و 
ر ییران تغیاز مرکز ا یه مناطق بزرگیقاجار یھا ت کند. در آخر حکومتیقبل از آن حما

 –افغانستان  –ران (قفقاز یگر از ایع دیمذھب داده بودند و جدا شدن مناطق وس
ه قرار یران در حاشیکه اھل سنت در ا بلوچستان و پاکستان) باعث شد –ترکمنستان 

بودند، در  یرانیدھندھگان آن ا ت بزرگان و رواجیکه اکثر یب مذھبین ترتیرد. بدیگ
ده گرفت. ید نادیرا نبا یر مذھبیین تغیس در ایشد. نقش انگل یزادگاه خود منزو
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جاد یدست به ا یران حتیه قرار دادن ایتحت الحما یر براین استعمارگر پیچراکه ا
 ه. یبھائ –ه یباب –ه یخیران زد که از آن جمله است: شیز در این یمذاھب

 ه یبھائ –ه یباب –ه یخیظھور مذاھب ش
خ ین بنام شیعه از احساء بحریش یاز علما یکیشاه  یسلطنت فتحعل ۀل دوریدر اوا

ع خود راه افراط و غلو یدر تش یح و فاضل ولیفص ین که مردیالد نیاحمد بن ز
ن پرداخت که با یاصول د ۀدربار یدیم شدن در عتبات به نشر عقایپس از مقرفت  یم

د و ین توحیکه او از اصول د ین معنیه فرق داشت، بدیامام ۀعیسابق ش ید علمایعقا
) شد و گفت که عدل یمنکر عدل و معاد (معاد جسمان یرفت ولینبوت و امامت را پذ

ن قرار یاز ارکان د یرکنآن را  دارد کهاست و علت ن اخد ۀیر صفات ثبوتیھم مانند سا
شود، منکر بود و  یرا ھم بدان علت که بدن پس از مرگ نابود م یدھند و معاد جسمان

ز یامت رستاخین صورت در قیماند و در ا یبه جا م یفیلط ۀگفت: تنھا از انسان ماد یم
روان یرا که پ یگریاعتقاد به رکن د یخ احمد احسائیست. در عوض شیجسم ممکن ن
ک نفر یده به یشمرد، و آن عق ین میخوانند الزم و از جمله اصول د یاو رکن رابع م

ب واسطه باشد و یعه و امام غایر شین سایان کامل بود که بیعیان شیب از میا نایل یوک
خ احمد یروان شیدانست. پ یکامل م ۀعیام خود را شین ایدر ا یخ احمد احسائیش

از  یکیه به یخیش ۀاست فرقیخ احمد ریند. پس از شخواند یه میخیرا ش یاحسائ
. ق که فوت کرد  ھ ۱۲۵۹د تا سالید و سیرس ید کاظم رشتیشاگردان او بنام حاج س

استاد رقابت  ینین دو تن از شاگردان او در باب جانشیب ین سمت بود. بعد از ویدر ا
م خان یحاج محمد کر یکیدانستند،  ین مقام را از آن خود میدرگرفت و ھر کدام ا

کامل  ۀعیعنوان ش یمحمد به جا ید علی. سیرازیمحمد ش ید علیس یگریقاجار و د
 یبت کبرین کلمه که از زمان غیار ایرابع خود را باب خواند و غرض او از اخت  و رکن

افتن با یارتباط  ۀلیب را به ھمان عنوان خوانده بودند، آن بود که او وسیامام غا یوکال
است یخان ھمچنان به ر میض است. حاج محمد کرین فیب و راه وصول به ایاامام غ

ج یمحمد به تدر ید علیکه س ید کاظم ماند، در صورتیخ احمد و سیاصحاب ش ۀیخیش
 ید محمد علیس یام نمود. ظھور ادعایه خوانده شد قیتازه که باب یس مذھبیبه تأس

ادعا را باالتر  یمحمد پا ید علیام، سیبعد از ق ی. ق اتفاق افتاده. اندک ھ ۱۲۶۰در سال 
ان انتظار ظھور او یعیھزار سال ش یب دانست که در طیگذاشته خود را ھمان امام غا

د یقرآن مج ۀکنند به زعم خود نسخآن را  ان کهیآورد بنام ب یرا داشتند و کتاب
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ران یقاط اگر از نید یراز و بعضیمحمد در بوشھر و ش ید علیپنداشت. دعوت س یم
باب را به اصفھان خواند و او را  الدولةدا کرد از آن جمله، منوچھرخان متعمدیپ یروانیپ

از اصفھان به  ا. ق به امر محمدشاه باب ر ھ ۱۲۶۳ت خود گرفت. در سال یتحت حما
ه که باعث یدفع باب یر برایر کبیکردند. ام یناق زندیچھر ۀجان بردند و در قلعیآذربا

شان را یا یفرستاد و در ھمه جا رؤسا ینیات شده بودند مأموریغالب وال تیاختالل امن
ه را در مازندران و زنجان در یمقاومت باب ین مغلوب و مقتول کرد. ویبه دست مأمور

د یشان را گرفت. پس ازکشته شدن سیا یھا . ق درھم شکست و قلعه ھ ۱۲۵۶سال 
رزا یجانب م یف افتاد. جمع کمباب اختال ینیروان او بر سر جانشین پیب یمحمد عل

رزا یافتند تابع میت یگر که اکثرید یا فهیمعروف به صبح ازل را گرفتند و طا ییحی
گر بودند و یکدین دو تن از اھل نور مازندران و از پدر برادر یبھاءالله شدند و ا ینعلیحس

شان رقابت در گرفت و اتباع ین ایبعد ب یکن کمیز باھم موافقت داشتند لیاز ابتدا ن
ان در یام نمودند و ازلیه قیازل یعنیروان صبح ازل یبا پ یه به دشمنیبھائ یعنیبھاءالله 

 ت افتادند. یاقل

  ین افغانیالد د جمالیس
ن یالد د جمالیخواه جھت داد س یکه به مبارزات مسلمان ترق ییھا تیاز شخص یکی
 رفت که از نفوذ یبشمار م یگر مذھب اصالح کیو  یاسیس ۀسندیک نوی یبود. و یافغان

ل به ید در اوایبود. س اردخورش بریخو یدتیقبه اصول ع یو وفادار یار قویکالم بس
ترک کرد. آن را  کند یرا دوا نم یچ دردیمتوجه شد که تصوف ھ یوست وقتیپمتصوفه 

ختن یرانگد در بیعمده س ییساخت توانا یثار ھدفش میباک و نترس بود و خود را ا یب
ن ینکه اسالم را نجات دھد و ایاو عبارت بود از ا یگران بود و ھدف اصلیک دیو تحر

ل یکه اسالم بتواند در برابر س ید جھان سازگار سازد، بطوریط جدین را با شراید
مسلمانان در سراسر مناطق  یرون آمده و بصورت داور بالمنازع زندگینو، ب یھا شهیاند

. ق) متولد شده بود،  ھ ۱۲۵۴(شعبان  یالدیم ۱۸۳۹در سال د که ید. سیجھان درآ
دار کردن مردم افغانستان از خواب یپس از فراگرفتن مقدمات علوم نزد پدرش، به ب

خ ید و کتاب معروف تاریر کابل رسیغفلت مبادرت کرد. به وزارت محمد اعظم خان ام
. ق بدنبال  ھ ۱۲۸۵در سال د یخ االفغان را نوشت. سیبنام تار یافغانستان به زبان عرب
خان به بھانه رفتن حج از افغانستان خارج شد و از راه  یرعلیتصرف کابل بدست ش

ارت خانه خدا رفت. چھل روز در مصر ماند سپس عازم اسالمبول شد. در یھند به ز
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مصر  یحل کرد. از آنجا عازم ھند شد و سپس راھ یبراحت را منیمسئله  یعثمان
در قاھره که  یبنام محفل وطن یس انجمنی. ق بخاطر تأس ھ ۱۲۹۶د. در سال یگرد

ان کرد) در شمار یپاشا طغ یه حکومت محمد علیپاشا (بعدًا عل یمحمد عبده و اعراب
خ محمد یش ی. ق با ھمکار ھ ۱۳۰۱د در سال یشاگردان او بودند، از مصر اخراج گرد

بر روزنامه مقاالت خود را ن یرا منتشر کرد. ا یالوثق عروه ۀس روزنامیعبده در پار
ممالک  یس و اصالح وضع داخلیسه اصل اتحاد مسلمانان، مخالفت با انگل یانبم

در  یشد از چنان اثر یمنتشر م ین روزنامه که به زبان عربیقرار داد. ا یاسالم
آن  ر فشار دول مربوطهیمسلمان برخوردار شد که سرانجام دولت فرانسه ز یکشورھا

د و توسط ید را شنین شاه در سفر به اروپا آوازه شھرت سیناصرالدل کرد. یتعطرا 

د در سال ید. سیایران بیر انطباعات) از او دعوت کرد تا به ای(وز الدولة صنيعخان  حسن
ران ابراز ید، شاه از حضور او در این و سیران شد. در مالقات ناصرالدی. ق وارد ا ھ ۱۳۰۳

د با صراحت یران کمک کند. سیحل مشکالت ا کرد و از او درخواست که به یخرسند
 یمملکت از وجود شاه است که ھشتاد زن رسم یبدبخت یبه شاه پاسخ داد که تمام

د بود اما یبه س یمشورت یاست شورایا ری ین دادن مقام صدراعظمیدارد. قصد ناصرالد
ران را ترک ید ایس ،انیدربار ییآن بزرگوار اھل پست و مقام نبود. باالخره در اثر بدگو

د درخواست یخود از س یین در سفر اروپای. ق ناصرالد ھ ۱۳۰۷گر در سال یکرد. بار د
ن الضرب ید در سفر دوم خود به تھران در منزل حاج امید. سیایران بینمود که به ا

غام یش پین شاه و دولت پرداخت. شاه براید از ناصرالدیاقامت کرد و به انتقاد شد
شاه اطالع  یادیرفت و چون از آزار اید پذیا قم رود. سیبه خراسان فرستاد که از تھران 

م رفت و ھفت ماه در آنجا ماند. سرانجام آقا باالخان یداشت به حرم حضرت عبدالعظ
الحفظ به کرمانشاه   ن رفتار و تحتیتر د را به زور از حرم خارج کرده با زشتیسردار، س

د از آنجا عازم یبصره عازم لندن شد. س د از راهیو از آنجا به بصره فرستادند. س
. ق  ھ ۱۳۱۴د در سال ید قرار گرفت، سیت سلطان عبدالحمیاسالمبول شد و تحت حما

در  یخ لر مزارلقیدر گورستان ش ین شاه مسموم شد. ویناصرالد یادیبدست ا
 منزلش به خاک سپرده شد.  یکیاسالمبول و در نزد

  یروشنفکر ۀیو قض یزدگ غرب
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آن دوران  یه که طیگردد به دوران سلطه شوم صفو یران برمیدر ا یزدگ غربآغاز 
پاپ  ته حکومیبش یران شدند. و حکومتیا یراھ یاحان غربیک و سیون کاتولیروحان

را دارا بود.  یو اخرو یوین تفاوت که شاه ھر دو مقام دنیران شکل گرفت، با ایدر ا
ه علم و علماء یر علیگ یپ ۀھمانند اروپا مبارزجاد شد و یران ایاروپا در ا ۀینظام فئودال

سواد و  یب یا کامًال مقلد بود. جامعه یا جاد جامعهیه ایحکومت صفو ۀجیشروع شد. نت
در اروپا و متحول شدن  یغرق در خرافات. در دوران قاجار به علت وقوع انقالب صنعت

به خود گرفت. بخصوص وجود  یعیسر ۀران چھریدر ا یزدگ آن قاره روند غرب ۀچھر
رزا ید کرد. میتشدآن را  یخان ارمن تان سرجان ملکم و پرنس ملکمیمانند کاپ یافراد

ران که ظاھرًا یدر ا یان روشنفکریگذار جر انیبن یعقوب ارمنیفرزند  یمکلم خان ارمن
ن یلدشود. ناصرا یران میباز وارد ا ن بار بعنوان جادوگر و شعبدهیمسلمان شده بود. اول

جاد یک فراموشخانه ایبعدھا در تھران ظاھر شده و  یو یکند ول یاو را اخراج م
کند. بدنبال  یرزا را اخراج میل و دوباره مین شاه فراموشخانه را تعطیکند. ناصرالد یم

ران در لندن یر مختار ایرزا وزیران در اسالمبول میر ایخان سف رزا حسنیم یبانیپشت
س ین که به انگلیم ناصرالد ۱۸۸۹شود. در سال  یاو داده مشود و لقب پرنس به  یم

ک یاز را به ین امتیرا به ملکم خان داد. و او ا ییآزما از بختیمسافرت کرده بود امت
 یان برایشود. اروپائ یاز لغو مین امتیفروخت. بدنبال مخالفت علماء ا یسیشرکت انگل

ھا را که  ت ملتیشخص ۀندل دھیگر سه عامل تشکیر سلطه کشاندن ممالک دیبه ز
خ و فرھنگ آن قوم به شدت مورد تھاجم قرار دادند. فرانتس یتار –عبارتند از مذھب 

را که ما  یمقلد شود و ھر کار ییر اروپایغ ۀنکه جامعیا ید: برایگو یم یریفانون الجزا
 یم که دارایثابت کنن است که به او یکند، تنھا راه امون وار اطاعت یم میکن یم
ر یادب و ھنرش را تحق –خش یتار–ست و مذھبش ین یت برابر با انسان غربیخصش
گر یبود که اروپا به ممالک د ین تمدنیم. ایگانه کنیاو را بھا  نیا ۀًا با ھمیم و ثانیکن

 د: یگو یم ییدھندگان تمدن اروپا میصادر کرد. ژان پل سارتر از تعل
 –م و به آمستردام یکرد ین میچ را دست ییقایو آفر ییایآس یما جوانان کشورھا

شان را عوض یھا م لباسیگرداند یم یم، چند ماھیآورد یک میا بلژیس لند یپار
 یکت اجتماعیفات و اتیم رقص و روابط و تشریکرد یششان را عوض میم آرایکرد یم
ه م، بعد بیداد یادشان میھم  یا مآبانه م، زبان دست و پا شکسته داللیداد یادشان می

 یآدم نبودند که خودشان حرف بزنند (آدم کسھا  آن میفرستاد یخودشان م یکشورھا
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 یت و برابریانسان ینجا شعارھایما بودند. ما از ا یاست که خودش حرف بزند) بلندگو
مان، که به کشور خودشان یم که ھمان بلندگوھایدید یم بعد میکرد یاد میرا فر

مردم خودشان  یھا کنند، و به گوش ید میما را تقل یصدا ۀم آنجا دنبالیا فرستاده
د تعصب را کنار یھا توانستند به مردم خودشان بفھمانند که با نیرسانند و بعد ھم یم

ن در یم. ایشو ید از مغزسر تا ناخن پا فرنگیم و باید مذھبمان را کنار بگذاریم، بایبگذار
سا یگرفته تا دانشگاه بر اساس کلان از کودکستان یبود که دستگاه معارف اروپائ یحال

سا و نشر یکه کرد ساختن کل ین کاریبدان باز شد اول ییاروپا یاست. ھر جا که پا
ا با قتل و یه و جنوب آسیانوسیقا و اقیو آفر یو جنوب یکا شمالیآمر ۀت بود. قاریحیمس

ران شاھزادگان و فرزندان اشرف و یده است. در ایت گرویحیغارت و کشتار به مس
بودند که ھا  نیبه فرنگ بودند. در ھم یدھندگان جوانان اعزام لیھا تشک فئودال
س یانگل یران را براینفت اھا  آن از یا ت را به شکست کشاندند و عدهیمشروط

ار یبس یا ن دانشور مقدمهیمیخواستند خانم س یه میروس یبراآن را  گرید یا دسته
ک اشکال مھم نه یسد: ینو یسپانلو م یعلروزه در غبار نوشته محمد یا بر کتاب فیگو

شتر روشنفکران ما نه ین است که بیا یتنھا در تھران بلکه در کشور ما بطور کل
بوده است. و  یشتر وارداتیوجود داشته باشد ب یدارند و اگر فکر یاند و نه فکر روشن

ود. خون شده ب یب ده) درآمده بود،یک (عقیدئولوژیت اده که بصوریبه ما رس یوقت
اند، بلکه  نشده یچگاه درونیاند. ھ نشده یل منطقین فکر تحلیچگاه در ایھا ھ شهیاند

 –انه یعرفان عام –انه یسم عامیاند. مارکس ابراز گشته یو افراط یبه صورت سطح غالباً 
گاھیب شده از یک شکل ترکیقت یانه. در حقیز عامیھمه چ مه یمه کاذب و نین یک آ

 .١جاھالنه

 مسلمانان  یکتابسوز یا رواج افسانه
خود در جھان  یشبرد اھداف استعماریپ یس برایاستعمارگران بخصوص انگل

مخدوش کردن  ی نهیدر زم یعیار وسیغات بسیران) دست به تبلیاسالم (بخصوص در ا
بود بنام  ھایی آنه اسالم ساختن افسیبر علھا  آن غاتیاسالم زدند، از جمله تبل ی ه چھر

 یا کتابخانه ران و مصر، دشمنان اسالمیم فتح امسلمانان در ھنگا یافسانه کتابسوز
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 شود.  دکتر علی شریعتی توصیه می قرون جدید از،
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ن اسالم مخالف علم است و یع کردند که دیران و مصر نسبت دادند و شایرا به ا یفرض
ه مصر و کتابخانه یکتابخانه اسکندر سن علت مسلمانان بدستور حضرت عمریبه ھم

تان سرجان ین افسانه کاپین اشگامایران آتش زدند. از جمله پیشاپور را در ا یجند
ران یه ایو تجز یه تزاریران در برابر روسیشکست ا یس بود که از عوامل اصلیملکم انگل

ن افسانه به مخدوش کردن یران با طرح ایخ ایدر کتاب تار  یسین انگلیباشد. ا یم
 پرداخت.  یرانیاذھان جوانان مسلمان ا

ران در یا یاصل ی ا سد: محل کتابخانهینو یج میرانویدر کتاب ا یوش دکتر بھرام فره
است  یرانیمحکم ا یاز بناھا یکیه یبوده است. سارو یه در شھر جیساختمان سارو

ع یکه شا یان در اواخر سلطه ساسانیداست که زرتشتین پیھمانند اھرام ثالثه مصر. چن
 از کتابخانه که در انتظار یک است، صاحب برخینزدھا  آن یا شده بود ھزاره

 خود را پنھان کردند تا به یھا کتابآخر زمان بودند  یھا ھا و قتل و غارت ینابسامان
 نرسد.  یبیآسھا  آن

از  یکی :سدینو ین استاد دانشگاه تھران سپس به نقل ازمحمدبن اسحاق میا
خت و از یفرور یسقف یو قمر یھجر ۳۵۰اشخاص مؤثق به من خبر داد که در سال 

 :دیگو یرا نداشت مھا  آن چ کس قدرت خواندنیدست آمد که ھار به یبس یھا کتابآن 
پاره  یھا کتابرا فرستاده بود،  ھا کتابد آن یعم  دم ابوالفضل بنیمن به چشم خودم د

بدست آمده بود به زبان  ییھا ان صندوقیشھر اصفھان م یبود که در بارو یا پاره
 .١یونانی

از طرف ابن  یاسالم یا هیدوران اولز در ین یادیز یھا کتابم یدان یھمچنان که م
از اعراب  یران محلیا ین افسانه کتابسوزیترجمه شده است. بنابرا یمقفع به عرب

ران و مصر اگر یکتاخانه ا یدر کتاب آتش سوز یمطھر یندارد. بقول مرحوم مرتض
ان یجامگان از آن سخن به م جامگان و سرخ اهیصورت گرفته بود قطعًا س ین کاریچن

 ردند. آو یم
نکه یتر است. ا ز مسخرهیران نیدر ا یه از کتابسوزیاسکندر یکتابسوز یا اما افسانه

ه آن ھم با ھفتصد ھزار جلد کتاب وجود داشته است از یدر اسکندر ھایی آنکتابخ
ن خبر را درج نکرده است. یا یمعتبر یخیچ منبع تاریھا است. ھ یبزرگ غرب یھا دروغ
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ل دورانت در یخ بزرگ جھان و ویمبرگ در تاریمانند کارل گر یسان بزرگ غربینو خیتار
را  یکتابسوز یا افسانه یخ تمدن اسالم و عرب ھمگیخ تمدن و گوستاولوبون در تاریتار

 اند.  رد کرده
ب پمپه در سال یصر به مصر در تعقیسزار ق یا سد: در حملهینو یمبرگ میکارل گر

ژه یگوناگون اسکله و بو یھا ه ساختمانیرن آندو در شھر اسکندیم در جنگ ب –ق  ۴۸
 .١ه در آتش سوختیکتابخانه مشھور اسکندر

لوس پطرس یتوسط تئوف یالدیم ۳۸۹مانده بود در سال  یآنچه که ظاھرًا باق
م) امپراطور متعصب روم  ۵۶۵-۵۱۹ن اول (ین یه سوزانده شد. بدستور ژوستیاسکندر

از پزشکان و عالمان  یاریدر سراسر روم بسته شد و بس یرمذھبیه مدارس غیکل یشرق
ن سر آغاز قرون وسطا در اروپا بود که یختند. و ایروان گریت انوشیران تحت حاکمیبه ا

د بن یگناه کشته، سوزانده و شکنجه شدند. باالخره سع یھا انسان ب ونیلیآن م یط
خش اگر یدر کتاب تار یالدیم ۹۳۳در  یحیس مسینو خیه و تاریق اسقف اسکندریالبطر

 نوشت.  یمآن را  ج بود قطعاً ین افسانه رایچنان که ا
کتب مربوط به دوران  یا هین کلیقیبود بطور  یدرست م یکتابسوز یا اگر افسانه

در دسترس  ھا کتابآن  یا شدند. اما امروزه ھمه یخ حذف میه تارن از صفحباستا
ترجمه  یبه عرب یقمر یاول ھجردر چند قرن ھا  آن ۀم که ھمیدان یماست و م

ز کامًال ین یاضیساده ر ی ک محاسبهیه با یاسکندر یکتابسوز یا اند. افسانه شده
وجود  یعموم ی ه ھشتاد گرمابهیدر شھر اسکندر  ن افسانهیاست. طبق ا یشدن باطل

 ی ا کتابخانه یھا کتابھا  آن زمیداشته است که بصورت شبانه روز در عرض شش ماه ھ
م یھر گرمابه تنھا روزانه ھزار جلد کتاب را منظور بدار یه بوده است. اگر برایراسکند

 یشود. برا یون و چھارصد ھزار جلد کتاب میلید چھارده میآ یکه بدست م یرقم
 د. یرت قضاوت کنیصاحبان بص

  سخلفا و صحابه ۀدربار یرانیاز سخنان بزرگان ا ینیگلچ
 یعه معرفیه شیمذھب صفو یبه سوھا  آن کشاندنان و یرانیاغفال ا یھا راهاز  یکی

 یگر ن اغفالیگذار ا انیاھل سنت بوده و ھست. بن یرانیکردن بزرگان و دانشمندان ا
اسالم به  یعلما یدر الھور به فتوا یالدیم ۱۵۵۶که در سال  ینورالله شوشتر یقاض

                                                           
 . ١٠٨تاریخ بزرگ جھان سوم، ص  -١
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ز یآثار بزرگان را ن ین کردن نسل جوان ما حتیبدب ید. دشمنان اھل سنت برایقتل رس
اند. چرا که  عه بودهیشھا  آن کرده تا بتوانند به قول خودشان ثابت کنند که یدستکار

موفق نشدند دست  یرون کنند وقتیان بیرانیاز ذھن اھا  آن ھر چه توانستند کردند تا
 یمذھب یو ھوادارانش در نھاد ھر سن یمجلس ۀدیھا زدند به عق یکار لهین حیبه ا

 .١جھد یرون میبھا  آن ار از زبان و قلمیاخت ینھفته است و گاه ب یا علب یدشمن
ند و نپرسند پس چرا بزرگان یاینکه گول خوردگان به خود نیا ین خاطر برایبه ھم

ن بزرگان را یاھا  آن اند و فرزندانش داد سخن داده یبا حضرت عل یاھل سنت در دوست
 کنند.  یم یمعرف یرافض
ق حضرت ابوبکر ین خالیبعد از رسوالن بھتر یفردوس ۀدیبه عق :یفردوس -۱

 باشد.  یم سقیصد
ــد تنز ــت آن خداون ــه گف ــچ ــی  یل وح

 

ــــ  ــــد نھ ــــر و خداون ــــد ام  یخداون
 

 د بعـــد از رســـوالن مـــهیکـــه خورشـــ
 

 د بــــر کــــس ز بــــوبکر بــــهیــــنتاب 
 

 عمـــــر کـــــرد اســـــالم را آشـــــکار
 

 چـــو بـــاغ بھـــار یتـــیا راســـت گیـــب 
 

 نیپـــس از ھـــر دو آن عثمـــان گـــز
 

ــــد د  ــــد شــــرم و خداون ــــخداون  نی
 

ـــ ـــارم عل ـــول یچھ ـــت بت ـــود جف  ب
 

 د رســـولیســـتا یکـــه او را بخـــوب 
 

ــ ــم عل ــھر علم ــن ش ــه م ــتیک  م درس
 

 غمبـر اسـتین سـخن قـول پیـدرست ا 
 

ــواھ ــ یگ ــم ک  ن ســخن را ز اوســتیدھ
 

ــو  ــو گ ــت ییت ــر آواز اوس ــم ب  دو گوش
 

ـــ  نیگـــر ھمـــین دان و دیرا چنـــ یعل
 

 نیـشـد بـه ھـر گونـه د یشان قـویکز 
 

ـــ ـــاه ینب ـــو م ـــحابان چ ـــاب و ص  آفت
 

ـــتن  ـــم بس ـــدی یبھ ـــت راهیک  ٢گر راس
 

ر آمده است که بعد از انقالب در اکثر یشعر ز یفردوس یخایوسف و زلیدر 
ز حذف شده یخا نیوسف و زلیت یحکا ین شعر بلکه حتیشاھنامه نه تنھا ا یھا پ چا

 است. 
 ر بودنــــدیــــصــــحابان او جملــــه اخ

 

ــر   ــه ھ ــیھم ــد یک ــر بودن ــو اخت  ھمچ
 

ــــ ــــدیکن از ایول ــــار آمدن ــــان چھ  ش
 

ـــه در د  ـــک ـــق پای ـــن ح ـــدی  دار آمدن
 

                                                           
 . ٦١اصول کافی، جلد دوم، صفحه  -١
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 قیـــــخ عتیق شـــــیابـــــوبکر صـــــد
 

ــد روز و شــب مصــطف   قیــرا رف یکــه ب
 

 صــر بــه رومیعمــر بــد کــه ق یپــس از و
 

 ارســت خفــتن بــه رومیز ســھمش ن 
 

ــــرعثمــــان دیم، میســــ ــــود نی  دار ب
 

ـــرم و ح  ـــه ش ـــک ـــا زو پدی ـــودی  دار ب
 

 ابــــن عــــم رســــول یچھـــارم علــــ
 

 رمردان و جفــــت بتــــولیســــر شــــ 
 

ـــــاز آزار ا ـــــابی ـــــار، دل را بت  ن چ
 

ـــاب  ـــه ت ـــان دوزخ آرد ب ـــه آزارش  ک
 

ـــ  نیگـــر ھمـــین دان و دیرا چنـــ یعل
 

 نیـشـد بـه ھـر گونـه د یشان قـویکز 
 

خا را ھمچون اکثر محققان یوسف و زلی یدکتر اته و نولد که و ادوارد براون مثنو
 داند.  ینم یاز فردوسآن را  ن حال دکتر صفایدانند با ا یم یاز فردوس یرانیا

ش یدر ستا یاشعار بلند حديقة احلقيقة ورشيعة الطريقة : در١یغزنو ییسنا -۲
راشده را چھار  ۀفیچھار خل یین و چھار امام اھل سنت دارد. سنایراشد یخلفا

 داند:   یشرع اسالم م ۀیپا
 الرسـول) ا (قالیـاللـه)  جز بـه دسـتور (قال

 

 اریم مگو، حجت مده، حاجت مرو فرمان ره 
 

 است یمصطف وشرع  عرش ۀیچارگوھر، چارپا
 

 ار یچار ھر نیکار ا یشرم مرد و علم و صدق 
 

 را مقتــدا دارو و بــدان یار مصــطفیــچار
 

 زن چار پنج، نوبت ملک او را ھست نوبت 
 

  ۱۹۱قصائد 
ــق پ ــربیخل ــان ع ــا از بزرگ ــا ت ــر کج  غمب

 

ــج ناســزا  ــیجــور و رن  کشــد زدانی یان از پ
 

 صـدق وصـواب چون بـوبکردر دکهیبا یصادق
 

 م دشمن از بـن دنـدان کشـدیزخم مار و ب 
 

 یدر اسالم بعـد از مصـطف ا نه چون عمرکهی
 

 کشـد ترکستان یحون سـویزج لشکر ازعرب 
 

 گنـاه یب در محراب و مصـحف کوکه ییپارسا
 

 کشـد ر چون عثمـانیتازغوغا سوزش شمش 
 

 نیـاز بھـر د کـو کانـدر مصـافدر کرار یح
 

 ن ستم از لشکر مـروان کشـدیدر صف صف 
 

 ۸۵۹قصائد 
 رونیــم بــرده ســر بیـا از چنبــر اســالم دایـآ

 

 سرمحشون کرده زبدعت یخال دل کرده زسنت 
 

 سـلطان تـو شده برنفس یطانیھمواره ش یھو
 

 رامـونیه دولت را کفر، پیرایتنت را جھل پ 
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 ق(ابوبکر)وعمروعثمانیعت غمبریپ ورازاصحاب
 

 ومظنـون خالـد و بیصھ و وسلمان وسعد یعل 
 

 دآوردیـن جملـه از آب او پدیکا یصانع یتعال
 

 مدفون اندرکند خاک به یو ھم را جمله آنکه پس 
 

 ۵۴۲قصائد 
 ش شده است. یآثار عطار از خلفا و صحابه ستا ۀ: در ھمیشابوریعطار ن -۳

 گرفتــــــار تعصــــــب مانــــــده  یا
 

ـــًا در   ـــدهدائم ـــب مان ـــض و در ح  بغ
 

ــب م ــو الف از ھــوش و از ل ــ یگــر ت  یزن
 

ـــب م  ـــرا دم از تعص ـــس چ ـــ یپ  یزن
 

 خبــر یب یل ایــســت میدر خالفــت ن
 

ـــم  ـــی ـــوبکر و عمـــریـــآ یل ک  د زب
 

ــــم ــــودی ــــر ب ــــدا یل اگ  در آن مقت
 

 شــــوایپســــر را پ یھــــردو کردنــــد 
 

 ھـــر دو گـــر بردنـــد حـــق از حقـــوران
 

ـــد  ـــب آم ـــع واج ـــر د یمن ـــرانیب  گ
 

ـــر نم ـــآ یگ ـــی ـــع  ید کس ـــدر من  اری
 

ـــب کـــن یجملـــه را تکـــذ   اریـــا اختی
 

 ب اصــــحاب رســــولیتکــــذ یورکنــــ
 

ـــول پ  ـــر نکـــر دســـتیق  قبـــول یغمب
 

ــگفــت ھــر   روشــن اســت یم نجمــیاری
 

ـــر  ـــرن مـــن اســـت ن قرنیبھت  ھـــا ق
 

ـــــق یبھتـــــر ـــــن خل  اران مننـــــدی
 

ــــــد  ــــــتاران مانن ــــــا و دوس  اقرب
 

ـــر ـــیبھت ـــد ب ـــزد توباش ـــون ن  تردن چ
 

ــ  ــتن یک ــوان گف ــو را  ت  صــاحب نظــرت
 

ـــ ـــول یروا دار یک ـــحاب رس ـــه اص  ک
 

ــول  ــان قب ــد از ج ــاحق را کنن ــرد ن  م
 

ــــ ــــای ــــانندش بج ــــطف یا نش  یمص
 

ـــحابه ن  ـــت ایاز ص ـــس ـــل روای  ن باط
 

 ســت راســتیشــان گــر ن ارجملهیاخت
 

ــاخت  ــتی ــس خطاس ــرآن پ ــع ق  ار جم
 

ــ ــر چ ــه ھ ــحاب پ هبلک ــدیاص ــر کنن  غمب
 

ــد و ال  ــق کنن ــح ــدی ــور کنن  ق و درخ
 

ـــاکن ـــزول  یت ـــمع ـــارک ی ـــن را زک  ت
 

 ١و سـه ھـزار و.. یب و سیتکذ یکن یم 
 

 ٢ :یگنجو ینظام -۴
ـــو ـــی ـــرده ۀن خان ـــقف ک ـــت س  ھف

 

 فـــــه وقـــــف کـــــردهیبـــــر چارخل 
 

 شــــوا بــــودیق بــــه صــــدق پیصــــد
 

 ق زفــــرق ھــــم جــــدا بــــودوفــــار 
 

                                                           
 ، به کوشش دکتر محمد جواد مشکور.٣٢-٢٩منطق الطیر، صفحه  -١
 . ١٨خمسه نظامی گنجوی، به کوشش م. درویش، نشر جاویدان، صفحه  -٢
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 ذ

ــــــوان پ ــــــر حی ــــــداترس یائی  خ
 

ــــ  ــــا ش ــــدرس یرخدایب ــــود ھم  ب
 

ــــار ز ــــر چ ــــھ ــــدی ــــور بودن  ک ن
 

 ک آبخــــورد بودنــــدیــــحــــان یر 
 

ــز ــار خلن ی ــتیچ ــد راس ــک ش ــه مل  ف
 

 اســــتیخانــــه بــــه چارحــــد مھ 
 

ـــــــزآم ـــــــزش ای ـــــــهی  ن چھارگان
 

 ن چھارخانـــهیـــنمـــک ا شـــد خـــوش 
 

ــــد ــــاق دادی ــــار س ــــه چھ  ین را ک
 

 ینگونـــــه چھـــــار طــــــاق دادیز 
 

ـــاق ـــو در آف ـــوب ت ـــروان خ ـــون اب  چ
 

 ن چھـار و ھـم طـاقیـھم جفـت شـد ا 
 

ـــ ـــت ۀاز حلق ـــد ا دس ـــبن ـــرشی  ن ف
 

ــ  ــا عــرشی ــو تــا کجاســت ت  ک رقــص ت
 

 ١:یرازیش یسعد -۵
ــتر ــول آفری ــان رس ــاق در دھ ــقی  ده ح

 

 ق را چـه غـم بـود از زھـر جـانگزا!یصد 
 

 ق نـــامورید و صـــدیار غـــار، ســـیـــ یا
 

ــه  ــا ی مجموع ــیل و گنجیفض ــفا ۀن  ص
 

 انـد اران نھادهیـمردان قدم بـه صـحبت 
 

 که تـو در کـام اژدھـا ھمچنانکن نه یل 
 

 ار آن بود که مال و تن و جان فـدا کنـدی
 

 ن بـرد وفـاییل دوسـت بـه پـایدر سبتا  
 

 یبــود یغمبــریق پیــگــر عمــر کــه الید
 

 ایـخـتم انب یرسـل نبـد ی گر خواجـه 
 

ــاالر خ ــس ــهی ــول ی ل خان ــاحب رس  ص
 

 ایــــر یپرســــتان ب یســــردفتر خدا 
 

 که خلق عالمش از دسـت عاجزنـد یوید
 

 رھا؟ یو عاجزدر آنکه چون شود از دست 
 

 رت عثمـان کـه برنکـردیگر جمال سـید
 

 ایـدشـمن قاتـل، سـر از ح یش ویدر پ 
 

 اسـت یق دوستیو تحق یآن شرط مھربان
 

 از دشـمنان جفـا یکزبھر دوسـتان بـر 
 

 اند دهیت کشــیـشــه بلیخاصـان حـق ھم
 

 شــتر عنــایت و ھــم بیــشــتر عنایھــم ب 
 

 کنـد یرا چه زور و زھره که وصف عل کس
 

ــ  ــه (ھــل ات ــب او گفت ــار در مناق  )یجب
 

ــا ــه یزورآزم ــریخ ی قلع ــد او ب ــه بن  ک
 

ــازویکــدیدر   ــا ب ــ یگر شکســت ب  یالفت
 

 ش بسته بـودیکه در مصاف، زره پ یمرد
 

 ش دشـمنان ندھـد پشـت بـر عـزایتا پ 
 

 دان و بحــر بــودیــو صــفدر م یرخدایشــ
 

 بخش در نمـاز و جھانسـوز در وغـا جان 
 

ـــید ـــت ۀباچ ـــلطان معرف ـــروت و س  م
 

 ایـــلشـــکرش فتـــوت و ســـردار اتق 

                                                           
١-  



 نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسالم    ٢٣٠

 

 
 زنند دسـت یعیبه شف یفردا که ھر کس

 

 یم و دست و دامـن معصـوم مرتضـییما 
 

ــاب منیپ ــر، آفت ــغمب  ر اســت در جھــانی
 

ـــدایو  ـــد و مقت ـــتارگان بزرگن ـــان س  ن
 

 
 درود ملــــک بـــــر روان تــــو بـــــاد

 

 روان تـــو بـــادیـــبـــر اصـــحاب و پ 
 

ــــــت ــــــوبکر پینخس ــــــرمرین اب  دی
 

 دیـــومریعمـــر پنجـــه بـــر پـــنج د 
 

 دار خردمنــــد عثمــــان شــــب زنــــده
 

ـــ  ـــارم عل ـــوار یچھ ـــدل س ـــاه دل  ش
 

 ســتیول یجــوانمرد اگــر راســت خــواھ
 

 ١ســتیشــاه مــردان عل ۀشــیکــرم پ 
 

دارد که  یارین اشعار بسیراشد یصحابه بخصوص خلفا ۀ: موالنا درباریمولو -۶
راشده  یعالوه بر خلفا یمعنو یدارد. درمثنو یا اج به کتاب جداگانهیاحت

ه ینکه نماز جماعت معاویاز اطان یش :دیگو ید و میستا یز میه را نیحضرت معاو
کرد که ثوابش از  یقضا شود در ھراس بود چرا که آن حضرت آنقدر استغفار م

 .٢گرفت یشیاش پ نماز جماعت فوت شده
کند، مرگش چون مرگ  یآراسته م یآن کس که خود را به اخالق نبو یبه قول مولو

در گور  یویات دنیحپس از   خواھد بود. ھمچنان که آن دو بزرگوار بابوبکر و عمر
 ند: یز در کنار رسول گرامین

ـــد ـــف نھن ـــار لط ـــر کن ـــان ب  شاھش
 

ــ  ــ ین ــر میچن ــوار و مختص ــدین خ  رن
 

 نــــدیجو یوانــــک اخــــالق مصــــطف
 

 رنــدیچــون ابــوبکر و چــون عمــر م 
 

  ۹۷۲وان شمس ید
  ن:یمیابن  -۷

ــــر را ــــوبکر و عم ــــد اب ــــرا گفتن  م
 

ـــر   ـــاگ ـــ یاری ـــان یدھ ـــد عثم  مانن
 

 گردنــد ق جمــعیــبــه محشــر چــون خال
 

ــــوان  ــــاغ رض ــــت ب ــــود آرامگاھ  ب
 

 م از آنــدم کــان شــنو دمیگــو یھمــ
 

 ٣شـــانیحـــد برا ین بیکـــه بـــادا آفـــر 
 

                                                           
 نشر طلوع.، به کوشش محمد علی فروغی، ٢٥کلیات سعدی (بوستان)، صفحه  -١
 ، چاپ صدای معاصر.٢٥٠تا  ٢٤٣مثنوی معنوی، دفتر دوم، صفحه  -٢
 . ٥٠١دیوان ابن یمین فریومدی، صفحه  -٣
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 ١: ید زاکانیعب -۸
 ق اکبـر اسـتیخوش وقت آن عاشـق صـد

 

 ق اکبــر اســتین موافــق صــدیــدر راه د 
 

 اسـت وچون صـبح صـادق روشن آفتاب چون
 

ــت  ــر اس ــادق اکب ــب ص ــو مح ــر ک  ھ
 

 وفـــا زننـــددر عـــرض کـــه دم زصـــفا و 
 

 ق اکبـر اسـتیست کو مطابق صدیآن ک 
 

ــد ــه در ره ص ــول دیبگذارجمل ــق و قب  نی
 

 ق اکبـر اسـتیکه سابق صـد یبنما کس 
 

 ده قاصـر اسـتیانصاف آن که خـاطر شـور
 

 ق اکبـر اسـتیق صـدیـکه ال یاز مدحت 
 

ــو ــود ت ــه ب ــس ک ــو تجر یآن ک ــار اوی  د ک
 

 ق اکبـر اسـتیق صـدیـکه ال یاز مدحت 
 

 ان عمـریـن محمـد میـبھـر دچون بسـت 
 

 درھم شکست گـردن گردنکشـان عمـر 
 

 بــر بــاد رفــت خــرمن کفــار خاکســار
 

 فشـان عمـر د خنجر آتـشیچون بر کش 
 

 دین به اوج کمال آن زمان رسـید دیخورش
 

 ان عمـریه بـر سـر اسـالمیکانداخت سا 
 

 صــر بــزد بــه رومیدســتش زمکــه گــردن ق
 

 ن قھرمان عمریچون گشت بر ممالک د 
 

ــدل ــاب ع ــم آفت ــش و ھ ــمان دان ــم آس  ھ
 

ــ  ــم خواب ــر ۀھ ــان عم ــر زم ــد آخ  محم
 

ـــه ت ـــو ب ـــآن ک ـــی ـــرد یغ بن ـــکار ک  آش
 

 خـود اسـتوار کـرد ین به بـازویاد دیبن 
 

 ٢:یروانیش -۹
ــــت در آســــت آورده روز  نینامــــه دول

 

 یھــواوالــنجم اذ ۀمھــرش نھــاده ســور 
 

ــ ــت زم ــرار، ھف ــتیداده ق  ن را ببازگش
 

ــ  ــار ام ــر، چھ ــرده خب ــاجران را یک  زم
 

ـــا ـــد بن ـــار، چارح ـــریپ یھرچ  یغمب
 

 ایـــھـــر چـــار، چـــار عنصـــر ارواح اول 
 

ــ ــار در ایــمھــر چار یب  ن پــنج روز عمــری
 

 ن شـش در فنـایافت از اینتوان خالص  
 

 محمدسـت یھر داستان کـه آن نـه ثنـا
 

 نـه داسـتانآن را  دستان کاھنان شـمر 
 

 ین زنــیکــه پــنج نوبــت الصــابر یخــواھ
 

ــ  ــار یتعل ــن از چ ــه طریخلم ک ــف  ق آنی
 

  :یالله ول نعمت -۱۰
 یمحــــب آل علــــ یکــــه ھســــت یا

 

ــــــامل  ــــــؤمن ک ــــــدل یو ب یم  یب
 

 ن کــه مــذھب ماســتیگــز یســن ۀر
 

ـــته  ـــم گش ـــه گ ـــ یا ورن  یو در خلل
 

                                                           
 کلیات عبید زاکانی، به کوشش جعفر محجووب، زیر نظر احسان یارشاطر.  -١
 دیوان خاقانی، بکوشش دکتر ضیاءالدین سجادی. -٢
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 ســـت؟ دشـــمن بـــوبکریک یرافضـــ
 

 ١یســـت؟ دشـــمنان علـــیک یخـــارج 
 

 
ــــار دارد دوســــت ــــه او، چھ ــــر ک  ھ

 

ـــ  ـــذھب اســـت و ول ـــاک م ـــت پ  یام
 

ــــت ــــحابهدار  دوس ــــام ص ــــه تم  ام ب
 

 یو خصــــم معتزلــــ یار ســــنیــــ 
 

ــــــذھب جــــــامع از خــــــدا دارم  م
 

ــــا  ــــین ھــــدای ــــود مــــرا ازل  یت ب
 

  :ین واعظ کاشفیبن حس یعل -۱۱
 گر: یشان دیگر است و ابوبکر ایابوبکر ما د

خ آمده زبان به سب ابوبکر یش ۀشان بر کنار قافلیا یھا فلاز غالت و س ی... جمع
شان را زجر و یخ در آن مقام شدند که ایبرگشادند و ناسزا گفتند. اصحاب ش سقیصد

شان نه ابوبکر و ما را دشنام ید. ایشان را مرنجانیخ فرمودند که ایمنع کنند، ش
شان ابوبکر موھوم خود را که یگر، ایشان دیگر است و ابوبکر ایدھند، ابوبکر ما د یم

نفاق داشت دشنام  ست اویو اھل ب ج غمبریاستحقاق گرفت و با حضرت پ یخالفت ب
 .٢مییگو یز دشنام و ناسزا میند. آنچنان ابوبکر را ما نیگو یدھند و ناسزا م یم

  :یعبدالرحمان جام -۱۲
باشد درست و  ج سد: اگر مقصود روافض حب آل محمدینو یدر سلسله الذھب م

م است و باشد مذمو ج اصحاب رسول یش ھمگان است. و اگر مقصود از آن بعضیک
 د: یگو یم

 ھـــر کـــرا رفـــض خلـــق شـــد اســـت
 

 ٣نــه خلــق بلکــه ننــگ مــا خلــق اســت 
 

ـــ ـــه ابلھ ـــر زان ک ـــه بت ـــوام یچ  زع
 

ــا  ــب گش ــرامیل ــحب ک ــب ص ــه س  د ب
 

ـــاھل ـــه ج ـــر زان ک ـــه بت ـــفه یچ  زس
 

 د انـــدر حـــق صـــحابه تبـــهیـــگو 
 

ـــد ـــد م ـــه باش ـــمیآن ک  حش از ذم ک
 

 چــــون بــــود گــــر بــــرآرد از ذم ذم 
 

ـــــد از م ـــــت احم ـــــام ـــــمی  ان ام
 

ــــه افضــــل و اکــــرم     باشــــد از جمل

 نــــــدیکــــــز امــــــت او یایــــــاول
 

ــــ  ــــنت او یپ ــــرع و س ــــدیرو ش  ن
 

                                                           
 الھی. کوشش دکتر جواد نوربخش انتشارات خانقاه نعمتالله ولی، به  کلیات اشعار شاه نعمت -١
 . ١٢رشحات عین الحیات جلد اول، صفحه  -٢
 اشاره به سوره ناس. -٣



 ٢٣٣  قاجاری-زندیه-فصل دهم: افشاریه

 ذ

 باشــــــند یره بــــــران ره ھــــــد
 

ـــــر از غ  ـــــبھت ـــــر انبی  ا باشـــــندی
 

 مغبـــــر و اصـــــحابیپ خاصـــــه آل
 

ـــاب  ـــر ب ـــد در ھ ـــه بھترن ـــز ھم  ک
 

 قیــــان ھمــــه نبــــود حقیــــو زم
  

ـــ  ـــت کس ـــه خالف ـــد یب ـــه از ص  قیب
 

ــــــ  او نبــــــود از آن احــــــرار یوز پ
 

ـــس  ـــاروق ال ک ـــو ف ـــچ ـــاری  ق آن ک
 

ـــه ذ ـــز ب ـــاروق ج ـــد ف ـــور یبع  نیالن
 

ـــت ز  ـــت نرف ـــار مل ـــت وزیک ـــن  نی
 

 بــــود بعــــد از ھمــــه علــــم و وفــــا
 

ـــــــا  ـــــــاتم الخلف ـــــــدالله خ  اس
 

ـــه آل کـــرام و صـــحب عظـــام  جـــز ب
 

ـــلک د  ـــس ـــی ـــامین ین نب ـــت نظ  اف
 

 نامشــــان جــــز بــــه احتــــرام مبــــر
 

ـــ  ـــه تعظ ـــز ب ـــریم سویج ـــان منگ    ش

ـــــاد ن ـــــه را اعتق ـــــنیھم ـــــو ک  ک
 

 ک ســو کــنیــدل از انکارشــان بــه  
 

ـــاھم  ـــه بودشـــان ب ـــر خصـــومت ک  ھ
 

ــــا دم  ــــزن در آنج ــــب م ــــه تعص  ب
 

ــــه ــــراض من ــــت اعت ــــرکس انگش  ب
  

ــد  ــود را رای ــدهین خ ــت م ــان زدس  ١گ
 

صحابه  ۀدربار یسرا ین شاعران فارسیرات مشھورتراز نظ یا ن بود خالصهیا
 یمعرف یکه در پاورق یئھا کتابتوانند به  یندگان مین. جویراشد یبخصوص خلفا

ن مورد مطالعه یرا در ا گر بزرگانیاند مراجعه کرده و نظرات دانشمندان و د شده
 .٢کنند

 . ق)  ھ ۱۳۴۳-۱۲۰۹شاھان قاجار و مدت حکومتشان ( یاسام
 . ق ھ ۱۲۱۱-۱۲۰۹. ش  ھ ۱۱۷۵-۱۱۷۳ آقا محمدخان قاجار

 . ق ھ ۱۲۵۰-۱۲۱۲. ش  ھ ۱۲۱۳-۱۱۷۶ شاه یفتحعل
 . ق ھ ۱۲۶۴-۱۲۵۰. ش  ھ ۱۲۲۷-۱۲۱۳ محمدشاه 

 . ق ھ ۱۳۱۳-۱۲۶۴. ش  ھ ۱۲۷۴-۱۲۲۷ ن شاهیناصرالد
 . ق ھ ۱۳۲۴-۱۳۱۳. ش  ھ ۱۲۸۵-۱۲۷۴ ن شاه یمظفرالد

                                                           
 .١٤٧مثنوی ھفت اورنگ جامی، صفحه  -١
لیف محمد برفی ناشر مؤلف. مناقب خلفای راشدین در ادب  -٢

ْ
سیمای علی از منظر اھل سنت تأ

نشر احسان، فضائل خلفای راشدین از زبان شعرای دین، محمد  فارسی، تألیف نبی الله شعبانی
رضا توکلی رودی نشر سگال، خلفا راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی، فریدون سپری، نشر 

 کردستان.
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 . ق ھ ۱۳۲۷-۱۳۲۴. ش  ھ ۱۲۸۸-۱۲۸۵ شاهیمحمد عل
 . ق ھ ۱۳۴۳-۱۳۲۷. ش  ھ ۱۳۰۴-۱۲۸۸ احمدشاه 

 و آخر دعوانا ان احلمدهللا رب العاملني
 ٢٢/٣/١٣٨٢ا ین دون اسالمیفر

 



 
 

 منابع مورد استفاده

 یفخر بناکت  یخ بناکتیتار -۱
 ابن حوقل االرض  ةصور -۲
 یشابورین نیرالدیظھ نامه سلجوق -۳
  یراوند دولت آل سلجوق -۴
 یمستوف حمدالله دهیخ گزیتار -۵
 ل دورانت یو خ تمدن جھانیتار -۶
 گرانینبرگ و دیکارل گر خ بزرگ جھانیتار -۷

 یرین دھشیاءالدیدکتر ض ی ترجمه
 کسیسا یژنرال سرپرس رانیخ ایتار -۸
 عقوب آژندی ی ترجمه یب نیآرنولد تو خ تمدنیتار -۹

 گوستاولوبون خ تمدن اسالم و عربیتار -۱۰
 ادوارد براون  ران یات ایخ ادبیتار -۱۱
 عقوب آژندیترجمه  یشل م. مزاویم یش دولت صفویدایپ -۱۲
 یزیر عزیترجمه کامب یوریراجر س یعصر صفو -۱۳
شاو ترجمه محمود  یاستانفورد ج یعثمان یخ امپراطوریتار -۱۴

 زاده رمضان
 منھاج سراج یقاض یطبقات ناصر -۱۵
 کوب نیزرن یعبدالحس )۲ران (ج یخ مردم ایتار -۱۶
 کوب نین زریعبدالحس ران (بعد از اسالم)یخ ایتار -۱۷
 الله صفا عیذب )یجلد ۹ران (یات در ایخ ادبیتار -۱۸
دکتر باقر  – یانیعباس اقبال آشت ران بعد از اسالمیخ ایتار -۱۹

  یعاقل
 (حسن سیج انگلیدانشگاه کمبر ج (بعد از اسالم)یران کمبریخ ایتار -۲۰

 عقوب آژند)یانوشه و 
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 یدون سپریفر درباره امامان اھل سنت یپژوھش -۲۱
 یابومنصور عبدالقادر بغداد ن الفرق)ی(الفرق ب یاسالم مذاھب  خ یتار -۲۲
 الملک  خواجه نظام نامه استیس -۲۳
 ۹ران (ج یا ی خ ده ھزار سالهینه تاریگنج -۲۴

 به بعد) 
 ییم رضایاستاد عبدالعظ

 یعبدالرحمن ابن جوز سیس ابلیتلب -۲۵
 یر طبریمحمدبن جر یخ طبریتار -۲۶
 ریبن االث ین علیعزالد خیالتار یالکامل ف -۲۷
 یھقیابوالفضل ب یخ مسعودیتار -۲۸
ب ترجمه یالخط یعبدالله مھد ه یام یران در زمان بنیا -۲۹

 محمود رضا افتخارزاده
 یسلطان یمحمدعل ان زاگرسیام و نھضت علویق -۳۰
  یسلطان یمحمدعل خ کرمانشاھانیتار -۳۱
ترجمه  یبیالش یدکتر کامل مصطف ع و تصوفیتش -۳۲

 دکتر قراگوزلو
 یل فزونیعبدالجل کتاب النقض -۳۳
 رزا مخدومیم ح الروافض یبعض فضا -۳۴
 یراوند یمرتض در اروپا یخ تحوالت اجتماعیتار -۳۵
ران (بعد از یدر ا یخ تحوالت اجتماعیتار -۳۶

 اسالم)
 یراوند یمرتض

 ینویم یترجمه مرتض یمحمد نسو  ینکبرنین میالد ل رت جالیس -۳۷
 یمحمد نسو نفئه المصدور -۳۸
 یفیس ھرات ی نامه فتح -۳۹
 یاوقیر سیدکتر دب ن یالد سلطان جالل -۴۰
 یسمنان یپناھ ن یالد جالل -۴۱
 یسمنان یپناھ زخان یچنگ -۴۲
 ینیعطاملک جو  یخ جھانگشایتار -۴۳
 بکر ین بن ابیبن حس یمحمدبن عل مجمع االنساب -۴۴



 ٢٣٧  منابع مورد استفاده

 ذ

 ھندوشاه بن سنجر بن عبدالله تجارب السلف -۴۵
م قفس اوغلو ترجمه یپروفسور ابراھ انیان اصفھانیدولت خوارزمشاھ -۴۶

 داود 
 یمنوچھر مرتضو لخانانیمسائل عصر ا -۴۷
 ینورالله شوشتر یقاض نیمجالس المؤمن -۴۸
 یزدین یالد شرف ظفرنامه -۴۹
 یدینورمحمد مج راحمدیه و بویلویخ کھکیتار -۵۰
 یستانیرج افشار سیا نامه  ستانیس -۵۱
 بھاروند یالھ دکتر اسکندر امان قوم لر -۵۲
 یابوبکر طھران ه یاربکرید -۵۳
 یاوش دلفانیس ان یخ مشعشیتار -۵۴
 یاحمد کسرو ان یخ مشعشیتار -۵۵
 یاحمد کسرو هیادت صفویبودن سدروغ  -۵۶
 عقوب آژندیدکتر  خیان در تاریحروف -۵۷
 یچھاردھ ین مدرسینورالد خاکسار و اھل حق  -۵۸
 کوب نین زریعبدالحس روزگاران -۵۹
 ینام یرزا محمدصادق موسویم ه) یخ زندیگشا (تار یتیخ گیتار -۶۰

 یاصفھان
 ین مرعشیرالدیظھد یس ان و مازندرانیخ طبرستان و رویتار -۶۱
 یخان استرآباد یرزا مھدیم  ینادر ی دره -۶۲
  ران و جھان یخ ایتار -۶۳

 یین نوایدکتر عبدالحس هیاز مغول تا قاجار
 محمدھاشم آصف الحکما خ یرستم التوار -۶۴
 یل مرعشیرزا محمد خلیم خیمجمع التوار -۶۵
 ن گلستانهیابوالحسن بن محمد ام خ یمجمل التوار -۶۶
 سپھر یرزا محمد تقیم خ یناسخ التوار -۶۷
 یسارو یالله بن محمدتق محمد فتح یخ محمدیا تاریخ یاحسن التوار -۶۸
 یعبدالرزاق سمرقند نیمطلع السعد -۶۹
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 ریخواند م ریب السیحب -۷۰
 ر خواندیم روضته الصفا -۷۱
 یدولتشاه سمرقند الشعرا ةتذکر -۷۲
 ییر نوایشیر علیام سیمجالس النفا -۷۳
 حافظ ابرو التواریخ  ةزبد -۷۴
 یدیرش خ یجامع التوار -۷۵
 یالله بن روزبھان خنج فضل ینیام یعالم آرا -۷۶
 کوب نین زریدکتر عبدالحس اسالم  ی کارنامه -۷۷
 احمد آل  جالل انت روشنفکرانیدر خدمت و خ -۷۸
  یعتیشر یدکتر عل دیقرون جد یھا یژگیو -۷۹
 محمد عبدالله عنان  خ اسالم یدھنده در تار تکان یھا صحنه -۸۰
 یشراره شرق و علل آن یبیصل یھا جنگ -۸۱
 یک منشیاسکندر ب یعباس یآرا جھان -۸۲
 یسمنان یپناھ ل یشاه اسماع -۸۳
 یسمنان یپناھ نیشاه سلطان حس -۸۴
 یسمنان یپناھ یشاه عباس اول صفو -۸۵
 یسمنان یپناھ نادرشاه  -۸۶
 یاستاد نصرالله فلسف )یجلد ۳ر (یشاه عباس کب -۸۷
ران در عھد شاه یا یخ روابط خارجیتار -۸۸

 یل صفویاسماع
 یتیاکبر وال یدکتر عل

 ک روملویحسن ب خ یاحسن التوار -۸۹
 یتر آوریپ ه) یران (قاجاریخ معاصر ایتار -۹۰
 یخان استرآباد یرزا مھدیم ینادر یجھانگشا -۹۱
 ر مرویوز یمحمد کاظم مرو  ینادر یآرا عالم -۹۲
 یالله مظفر یدکتر ول  یه در ادب فارسیحبس -۹۳
 طوغان یدیول یزک انیمنشأ صفو -۹۴
 لکھارت ران)ی(در ا یل دولت ملیتشک -۹۵
 دکتر منوچھر ستوده هیلیقالع اسماع -۹۶



 ٢٣٩  منابع مورد استفاده

 ذ

 ین رومیالد  موالنا جالل یمعنو یمثنو -۹۷
 یرازیش یات سعدیکل -۹۸
 یشابوریر عطار نیمنطق الط -۹۹

 ید زاکانیات عبیکل -۱۰۰
 یالله ول ات شاه نعمتیکل -۱۰۱
 یھفت اورنگ جام -۱۰۲
 یفردوس ی شاھنامه -۱۰۳
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