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و  جست و جوگری  بر  کتاب  این  نویسندگان 
فعالیت های پژوهشی برای فهم زمینه ها، علل، 
عوامل و پیامد رویدادها و تحوالت تاریخی توجه 
و تأکید ویژه دارند و به خاطر سپردن جزئیات 
نمی دارند؛  روا  را  کتاب  مطالب  به سطر  و سطر 
توصیه  تاریخ  دبیران محترم درس  به  بنابراین، 
می شود که در ارزشیابی، به این نکتۀ مهم توجه 
کرده، آزمون هایی متناسب با اهداف و انتظارات 

عملکردِی درس های کتاب طراحی کنند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این 

سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



سخنــی با دانــش آمــوزان عزیــز

دانش آموز عزیز! علم تاریخ دربارهٔ گذشته بحث می کند؛ اما متعلق به گذشته نیست. تاریخ را برای درک زمان حال و ترسیم 
افق های پیش رو باید خواند و شناخت؛ زیرا تا ندانیم که بوده ایم، کجا بوده ایم و از کجا آمده ایم، نخواهیم فهمید که هستیم 

و به کجا می رویم؛ بنابراین، به تاریخ باید بیش از یک تکلیف درسی توجه کنیم.
1ـ شما در کتاب تاریخ 1، علل، آثار و پیامد رویدادها و تحوالت مهم تاریخ ایران و جهان در دوران باستان را مطالعه و 
بررسی کردید. کتاب تاریخ 2 ادامۀ کتاب تاریخ 1 است و به تاریخ دوران اسالمی اختصاص دارد و شامل مهم ترین رویدادها 
و تحوالت تاریخ ایران و اسالم از بعثت پیامبر اکرم  تا پایان حکومت صفوی در نیمهٔ نخست قرن 12ق است. این دوره 
از تاریخ ایران، با قرون وسطا و عصر جدید در تاریخ اروپا مقارن است. از این رو، در دو درس پایانی کتاب، رویدادها و تحوالت 

مهم سرزمین های اروپایی در قرون وسطا و عصر جدید، بررسی و تحلیل می شود. 
2ـ این کتاب به این منظور تألیف نشده است که شما کلمه به کلمۀ آن را به خاطر بسپارید؛ بلکه یکی از اهداف این کتاب، 
تقویت انگیزۀ جست وجوگری علمی و ارتقای مهارت کاوشگری شما در موضوع های تاریخی است. هدف دیگر آن، فراهم 
آوردن فرصت هایی برای مطالعه و فعالیت های فردی و گروهی است تا علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی و نقش و تأثیر 

شخصیت های بزرگ را در تاریخ، بررسی و درک کنید. 
بنابراین، از شما انتظار نمی رود که در پایان سال تحصیلی، حجم عظیمی از نام سلسله ها، فرمانروایان، کشورها، شهرها و 
سال ها را حفظ کرده باشید؛ اما به عنوان مثال انتظار می رود که بتوانید نقش و اهمیت منابع مکتوب و غیرمکتوب را در 
بررسی و شناخت تاریخ اسالم و ایران در دوران اسالمی دریابید؛ علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی را درک و به طور 
، امام علی  ، یعقوب لیث صفاری،  مستدل بیان کنید، و نقش و تأثیر شخصیت هایی مانند پیامبر گرامی اسالم 
خواجه نصیرالدین توسی و شاه اسماعیل صفوی را در رویدادها و تحوالت مهم تاریخی، تحلیل کنید. به عبارت دیگر، منظور 

از خواندن این کتاب، فهمیدن است، نه حفظ کردن.
٣ـ مطالبی که با عنوان » بررسی شواهد و مدارک « و » بیشتر بدانیم « در کتاب آمده است، ارزش و اهمیتی همچون 
سایر مطالب کتاب دارند و نادیده گرفتن آنها، یادگیری مباحث دیگر را مشکل می کند؛ بنابراین، این قسمت ها را مانند 
دیگر قسمت های کتاب، جّدی بگیرید و فعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید. الزم به ذکر است که حفظ کردن محتوا 
و اطالعات مندرج در قسمت های »   بیشتر بدانیم« و » شواهد و مدارک« ضروری نیست و از این قسمت ها در آزمون های 
شفاهی و کتبی هیچ پرسش دانشی طرح نخواهد شد؛ اما دبیر می تواند یکی از متن های بخش » بررسی شواهد و مدارک« 

را در اختیار شما قرار دهد و پرسش های استنباطی و تحلیلی دربارۀ آن طرح کند.
٤ـ در این کتاب، بخشی از محتوای آموزشی از طریق نقشه های تاریخی، نمودارهای خط زمان و دیگر نمودارها و 
جدول ها ارائه شده است. الزم است به آنها توجه کامل کنید و فعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید. از مندرجات نقشه ها، 

نمودارها و جدول ها نیز، در آزمون های کتبی و پایانی، پرسشی طرح نخواهد شد.
٥ـ گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادهٔ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما دربارۀ 

این کتاب هستند. دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال کنید:
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



سخنی با دبیران ارجمند

شکر و سپاس خدای را که توفیق تألیف کتاب تاریخ 2، ویژهٔ دانش آموزان رشتهٔ ادبیات و علوم انسانی در پایهٔ یازدهم را به ما عنایت کرد. پیش از ورود 
به متن کتاب، توجه شما همکاران گرامی را به چند نکته جلب می کنیم:

1ـ کتاب تاریخ 2 در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامهٔ درسی ملی( و در ادامهٔ  کتاب تاریخ 1 تدوین و تألیف 
شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر توسعهٔ سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی )ملی( دانش آموزان و ارتقای تربیت سیاسی 

و اجتماعی آنان است.
2ـ در این کتاب نیز همچون کتاب تاریخ 1، تجزیه و تحلیل و درک زمینه ها، علل، عوامل، آثار و پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی، مورد توجه 
و تأکید است و به هیچ وجه انباشت ذهنی و به خاطر سپردن جزئیات توصیه نمی شود؛ بنابراین، در فرایند ارزشیابی مستمر، به ویژه در طراحی 

آزمون های کتبی پایانی، این نکتهٔ مهم را مّد نظر قرار دهید.
٣ـ رویکرد آموزشی این کتاب ناظر به روش های تدریس مشارکتی و تعاملی است. به همین منظور، فعالیت های گوناگونی در البه الی مطالب طراحی 
شده است تا دانش آموزان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند و موقعیت هایی برای تفکر و گفت و گوی علمی در کالس فراهم آورد. این 
فعالیت ها را به مثابه بخشی از فرایند تدریس به حساب آورید و انجام آنها را به خارج از کالس موکول نکنید. فراگیران را راهنمایی و تشویق کنید 
که به صورت گروهی و با همفکری، فعالیت ها را انجام دهند. پیشنهاد می شود بخشی از نمرٔه ارزشیابی مستمر را به مشارکت فعال در انجام فعالیت ها 

اختصاص دهید و این موضوع را در آغاز سال تحصیلی به اطالع دانش آموزان برسانید.
٤ـ بخش مهمی از فعالیت واحدهای یادگیری، به بررسی شواهد و مدارک تاریخی اختصاص دارد. عمدٔه این شواهد و مدارک، برگرفته از منابع 
اصلی و معتبر دوره های مختلف است. هدف این گونه فعالیت ها فقط انتقال برخی اطالعات تاریخی به فراگیران نیست، بلکه مقصود آن است که 
دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه می توانند آن اطالعات را برای تحلیل و تفسیر رویدادهای تاریخی به کار بگیرند. عالوه بر آن، این نوع فعالیت ها 
فراگیران را با منابع تاریخی و زبان آنها آشنا می کند. پیشنهاد می شود با رجوع به منابع اصلی، فعالیت های دیگری مانند نمونه های کتاب طراحی 
کنید. در ارزشیابی های مستمر و پایانی، به هیچ وجه، دانش آموزان را به حفظ اطالعات مندرج در متن شواهد و مدارک ملزم نکنید، اما می توانید، با 

ارائۀ یک یا چند مورد از شواهد و مدارک، پرسش های استنباطی و تحلیلی دربارهٔ آنها طرح کنید.
٥ـ تکلیف هایی با عنوان »کاوش خارج از کالس« برای هر یک از واحدهای یادگیری )درس ها( طراحی شده است. با معرفی منابع و مآخذ معتبر، از 
دانش آموزان بخواهید تکلیف  مذکور را به صورت فردی یا گروهی در چارچوب محدوده های تعیین شده انجام دهند. گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های 
درسی از طریق وبگاه )www.history-dept.talif.sch.ir(، راهنمای معلم تاریخ 2 و ... منابع و مآخذ و در مواردی، محتوای مناسب برای کاوشگری را 

در اختیار شما قرار می دهد.
٦ـ نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی، از جمله ابزارهای مهم و مؤثر در آموزش درس تاریخ است. در این کتاب، بخشی از محتوای آموزشی، شامل 
پاره ای از رویدادها، شخصیت ها، مکان های تاریخی و ... در قالب نقشه، نمودار و جدول طراحی شده  است. ضرورت دارد در جریان یاددهی   ــ یادگیری، 
توجه دانش آموزان را به این قسمت از محتوای کتاب جلب کنید و از آنان بخواهید که با بررسی دقیق نمودارها، نقشه ها و جدول ها، فعالیت های مربوط 
به آنها را انجام دهند. به هیچ روی، فراگیران را تشویق و یا ملزم به حفظ اطالعات مندرج در نمودارها، نقشه ها و جدول ها نکنید و در آزمون های 
پایانی نیز از این بخش ها هیچ پرسشی طرح نکنید. برای تعمیق یادگیری، دانش آموزان را ترغیب و راهنمایی بفرمایید که نمودارهایی با موضوع های 
متنوع طّراحی کنند؛ مثالً جدول سلسله ها و یا فرمانروایان یک سلسله، آثار و بناهای شاخص دوران های مختلف تاریخ ایراِن اسالمی را در اختیار آنان 

قرار دهید و بخواهید که نمودارهای ساده یا مصور ترسیم کنند. 
٧ـ همکاران ارجمند! هدف برنامهٔ درسی تاریخی این نیست که دانش آموزان فقط مجموعه ای از گزاره های تاریخی را به شکلی مستقل و مجزا از هم 
به ذهن بسپارند، بلکه مقصود آن است که دانش آموزان، به تناسب ظرفیت های فردی خویش، با مطالعۀ کتاب درسی، جست وجو، کاوشگری، بررسی 
شواهد و مدارک، همفکری، گفت وگو و کار گروهی، برخی علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی و فراز و فرود مهم ترین تمدن ها، به خصوص تمدن 

ـ اسالمی را درک و تحلیل کنند. ایرانیـ 
٨ـ گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادهٔ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما دربارهٔ  این کتاب هستند. لطفاً 

نظرها و دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال کنید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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فصل اول
تاریخ شناسی

شناخت منابع و شیوۀ استفاده از آنها در پژوهش های تاریخی، اهمیت 
فوق العاده ای دارد؛ چرا که شواهد و مدارکی که مورخان به اتکای آنها، 
رویدادها و تحوالت تاریخی را تحلیل و تفسیر می کنند، از متن این منابع 
استخراج یا استنباط می شوند. شما در این فصل با انواع منابع تاریخ اسالم 
و ایراِن دوران اسالمی و ویژگی های آنها و نیز با معیارهای اعتبارسنجی و 

نقد گزارش های تاریخی آشنا خواهید شد.
صفحه ای از کتاب تاریخ بلعمی
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گونه های منابع تاریخی از ظهور اسالم تا پایان 
عصر صفوی

مورخان، برای آگاهی از چگونگی وقوع رویدادهای گذشته، به  
منابع مختلفی رجوع می کنند. در اینجا، به اختصار، با گونه های 
مختلف منابع تاریخ ایراِن دورٔه اسالمی تا پایان عصر صفوی، آشنا 

می شوید.
1ـ منابع غیر نوشتاری

الف( ُمَحوَّطه ها و بناهای تاریخی
به  مطالعه،  مورد  تاریخی  دورٔه  از  مانده  برجای  بناهای  و  آثار   
مورخان این امکان را می دهند تا از اوضاع فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و نظامی دوران گذشته آگاهی یابند. مکان های 
هریک  چالدران،  یا دشت  و  ُاحد  کوه  ِحرا،  غار  مثل  تاریخی، 
بستر وقوع یک رویداد تاریخی به شمار می روند. آثار و بناهای 
تاریخی مانند میدان نقش جهان، مسجد گوهرشاد و به طور کلی 
آثار ساختمانی و معماری نظیر کاخ ها، کاروان سراها، قلعه ها و 

برج ها، زیارتگاه ها، مقبره ها، پل ها و جاده ها، آب انبارها، مساجد و 
کلیساها، معابد و خانقاه ها، بنادر و اسکله ها و روستاها و شهرهای 
قدیمی از مهم ترین منابع و مراجع پژوهش دربارٔه گذشته های دور 
فهم  برای  مورخان،  به  آثار،  این  می شوند.  نزدیک محسوب  و 

عمیق تر و بازسازی دقیق تر گذشته ها کمک می کنند.

منابع پژوهش در تاریخ اسالم و ایراِن دوران اسالمی درس 1

تاریخ، علمی متکی بر روش و قواعد خاص خود است. مورخان با کاوش و نقد و بررسی شواهد و مدارک مندرج در منابع تاریخی، 
قادر به شناخت، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت گذشته هستند. منابعی که مورخان برای فهم زندگی اجتماعی انسان در گذشته 
از آن  استفاده می کنند، دارای گونه  های مختلفی هستند. شما در این درس، انواع مختلف منابعی را که برای شناخت تاریخ اسالم 

و ایراِن دوران اسالمی مناسب هستند، شناسایی و ویژگی های هر دسته را بررسی و مقایسه خواهید کرد.

کارآگاه، برای بررسی جرم و روشن کردن ابعاد مختلف آن، نیازمند چه چیزهایی است؟ آیا او بدون دسترسی به شواهد و مدارک 
الزم، می تواند در مورد چگونگی وقوع جرم نظر بدهد؟ قاضی چطور؟ آیا او هم، بدون داشتن اسناد و مدارک الزم، می تواند 
حکمی صادر کند؟ با راهنمایی دبیر دربارٔه این موضوع بحث کنید و کار کارآگاه و قاضی را با کار مورخان، به رغم تفاوت های 

بنیادینی که با یکدیگر دارند، مقایسه کنید.

فّعـالـیت 1

مسجد گوهرشادـ مشهد
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ب( ابزارها و وسایل دست ساختۀ انسان
این دسته از آثار نیز برای مورخان از منابع بسیار مَوثَّق محسوب 
می شوند. انواع پوشاک، جواهرات، ابزارهای کشاورزی، ظروف، 
وسایل حمل و نقل، اشیای هنری مثل مجسمه ها، تابلوهای نقاشی، 
سازهای موسیقی، جنگ افزارها، وسایل خانگی و در مجموع، 

تمام دست ساخته های انسانِی بازمانده از گذشته، گواه روشنی بر نوع 
فرهنگ و عقاید و آداب و رسوم پیشینیان ما هستند. از این رو، بررسی 
این آثار که به طور خاص در قلمرو دانش هایی چون باستان شناسی، 
معماری و هنر قرار می گیرند، اطالعات بسیار مفیدی برای بازآفرینی 

گذشته، در اختیار مورخان می گذارند.

پ( آثار شفاهی
مختلف  در  دوره های  اقوام  اساطیر  و  افسانه ها  روشمند  مطالعٔه 
تاریخی، خاطرات شفاهی، انواع مختلف ادبیات عامیانه، اعم از 
داستان های تاریخی، قهرمانی، اخالقی و تخیلی، گونه های متفاوت 

2ـ مراجع و منابع نوشتاری 
مراجع و منابع مکتوب تاریخ اسالم و ایران در دوران اسالمی، بسیار متنوع و متعددند. در اینجا به برخی از مهم ترین گونه های آنها 

اشاره می شود.

فکر کنیم و پاسخ دهیم 
بهنظرشماابزارهاوآثارهنریبرجایماندهازگذشته،چهنوعاطالعاتیازپیشینیانرابهماارائهمیدهند؟

بایکدیگربحثوگفتوگوکنید.

ظرف سفالی ـ دورۀ آل بویهظرف برنجی ـ دورۀ تیموریان

متل ها، لطیفه ها و انواع شعر، نظیر دوبیتی، تصنیف، ترانه و الالیی، 
کمک زیادی به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های مختلف 

اجتماعی در دوره های مختلف می کند.
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از برجسته ترین متون و منابع راجع به تاریخ صدر اسالم و قرون نخستین اسالمی می توان به دو مرجع مهم اشاره کرد:
الف( قرآن کریم

احوال  بررسی  بر  قرآن کریم  است. در  اسالمی  تاریخ نگاری  الهام بخش ترین سرمشق های  و  مؤثرترین  از  یکی  و  اصلی  قرآن کریم منشأ 
گذشتگان و عبرت گرفتن از سرگذشت افراد و اقوام پیشین تأکید فراوان شده است. قرآن کریم با تشویق به سیر و سفر1 و تفکر و تدبّر 
در سرگذشت اقوام گذشته و عبرت گرفتن از آن، زمینه را برای سفرهای دانشمندان مسلمان، از جمله مورخان، فراهم ساخت. از این 
گذشته، قرآن سند دست اول زندگانی رسول خدا  و چگونگی روابط ایشان با افراد و گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در عربستان، 

خصوصاً مکه و مدینه است.
ب( حدیث و سیرۀ نبوی

این آثار اطالعات بسیار مهمی  دربارۀ پیامبر اکرم ، جنگ ها و حوادث تاریخی زندگی ایشان و صحابه ارائه می کنند. در احادیث فراوانی 
که در منابع حدیثِی شیعه و اهل سنت گرد آمده است، اطالعات تاریخی قابل توجهی دربارۀ تاریخ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دیده 

می شود که به کار پژوهندگان تاریخ اسالم می آید.
در میان کتاب هایی که راجع به زندگانی پیامبر اکرم نوشته شده، سیرۀ محمدبن اسحاق2 مهم ترین اثر است. تنها بخشی از این اثر باقی مانده 
و به چاپ رسیده است. بعدها عبدالملک بن هشام٣ دست به تلخیص و بازنگاری آن زد که با نام سیرۀ ابن هشام شهرت یافت. اثر مهم دیگر 
در این زمینه، »   المغازی« )غزوه ها( نوشته محمدبن عمر واقدی )1٣٠ــ 2٠9 ق(، یکی از برجسته ترین مورخان و سیره نویسان سدۀ دوم و 

اوایل سدۀ سوم هجری است. اثر او شامل جنگ ها و حوادث ده سال پایان زندگی پیامبر است.

1ــ »آیا در زمین گردش نکرده اند تا دل هایی داشته باشند که با آن بیندیشند یا گوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت، چشم ها کور نیستند، اما چشم باطن و دیدٔه دلشان کور 
است« )سوره حج، آیه 46(. 

2ــ متولد 85 ق و متوفای 144 یا 151 و یا 152ق است. 
3ــ متوفای 213 یا 218 ق در مصر.

بیشتر بدانیم

الف( کتاب های تاریخی
تاریخی   از جمله مهم ترین منابع پژوهش در گذشته، کتاب های 
شده اند.  نوشته  مختلف  دوره های  مورخان  توسط  که  هستند 

کتاب های تاریخی تألیف شده در دوران اسالمی از تنوع خاصی 
برخوردارند. در ادامه با برخی از انواع کتاب های تاریخی آشنا 

می شوید. 
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1ـ تاریخ های عمومی: تاریخ نگاری عمومی  یکی از شاخه های تاریخ نگاری در ایران 
است که از قرن سوم هجری قمری آغاز شد و تا اواخر عصر قاجار تداوم یافت. مؤلفان 
این دسته از آثار، نگارش تاریخ جهان را از آفرینش عالم آغاز می کردند و سپس به شرح 
زندگی حضرت آدم و دیگر پیامبران می پرداختند. پس از آن، تاریخ اساطیری ایران را از 
کیومرث آغاز و به پایان دورٔه ساسانیان ختم می کردند. در ادامه، رویدادهای تاریخ اسالم و 
سلسله های ایرانی را تا زمان حیات خود ثبت و ضبط می کردند. از مهم ترین و مشهورترین 
تاریخ های عمومی  می توان به تاریخ طبری تألیف محمدبن جریر طبری )224ــ 310 ق( 
اشاره کرد. در عهد سامانیان، ترجمه و تلخیصی از تاریخ طبری با عنوان تاریخ بلعمی 
توسط ابوعلی   بلعمی انجام گرفت که از کهن ترین تاریخ های عمومی به زبان  فارسی شمرده 
تألیف  التواریخ  جامع  کتاب  به  تاریخ های عمومی  مشهور می توان  دیگر  از  می شود. 

خواجه رشیدالدین فضل الّله همدانی که در حدود سال 710ق در عهد ایلخانان نگارش آن به پایان رسید، اشاره کرد. تاریخ روضة الصفا 
فی سیرة االنبیاء  و الملوک و الخلفاء تألیف محمدبن خاوند شاه، معروف به میرخواند، )837ــ903یا904ق( نیز از مهم ترین و مشهورترین 

تاریخ های عمومی  به زبان فارسی است. در دورهٔ صفوی نیز سنت تاریخ نویسِی عمومی ادامه یافت. 

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر دربارهٔ شیخ حسن جوری، رهبر مذهبی سربداران ازکتاب روضة  الصفا، تألیف میرخواند انتخاب شده است. متن را به دقت 

بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
»شیخ خلیفه را بامدادی از ستون مسجد به حلق آویخته یافتند و خشتی چند در زیر ستون بر یکدیگر چیده دیدند، چنانچه شخصی 
خود را به ریسمان آویخته باشد و بعد از این واقعه، مریدان شیخ خلیفه دست ارادت به شیخ حسن دادند و خدمتش به طرف نیشابور 
رفته، اهالی آن دیار را به طریق شیخ خلیفه دعوت کرد و اکثر مردم کوهپایٔه نیشابور قدم در دایرهٔ ارادت و متابعت او نهادند و هر که 
مرید می شد نام او نوشته، می گفت که حاال وقت اختفاست، و می فرمود که آالت حرب داشته موقوف اشارت باشند ... مردم چنان 
معتقد او شدند که اگر جان می طلبیدی، روان می دادند. فقها با امیرارغون شاه...گفته که شیخ حسن اهل تشیع و َسِر خروج دارد. 
امیر ارغون شاه، امیر محمد باسق را فرستاد احوال او نماید و امیر محمد به مشهد آمده شیخ حسن و اتباع او را مردم نیک معاش 

یافت که به کسب علم و حرفت انتعاش می نمودند...« )روضة الصفا، ج5، ص 4500(.
1ــ اطالعات ارائه شده در متن فوق بیشتر در بررسی کدام حوزه از تاریخ کاربرد دارد؟

2ــ به نظر شما میرخواند چه دیدگاهی نسبت به شیخ حسن جوری دارد؟
3ــ با توجه به متن فوق، آیا می توان گفت میرخواند نسبت به مغوالن با دیدگاه انتقادی قلم زده است؟

فّعـالـیت 2
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ـ        تاریخ های محلی: تاریخ های محلی یکی از مهم ترین گونه های  2
سیاسی،  اطالعات  مهم  گنجینه های  از  یکی  و  تاریخ نگاری 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی  و نیز جغرافیایی شهرها 
از  دسته  این  نویسندگان  اصلی  انگیزهٔ  است.  ایران  مناطق  و 
بیان  تاریخی،  رویدادهای  ضبط  و  ثبت  تاریخی،  کتاب های 
اقتصادی و نگارش زندگی نامٔه مفاخر  ویژگی های جغرافیایی و 

و مشاهیر محلی بوده است. از معروف ترین آثار تاریخی محلی 
می توان به تاریخ سیستان از مؤلفی ناشناخته، در موضوع تاریخ 
سیستان از ایام قدیم تا سال 725ق، تاریخ رویان تألیف اولیاءاللّه 
آملی دربارهٔ تاریخ سرزمین رویان از قدیمی ترین ایام تا 764 ق و 
اشاره  فارس  تاریخ و جغرافیای  بلخی در  ابن  فارسنامۀ  کتاب 

کرد.

کاوش خارج از کالس
با توجه به شهر و استان محل سکونت خود، کتابی را انتخاب کنید که دربارۀ اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی شهر و استان 

شما در گذشته تألیف شده باشد و قسمتی از آن را در کالس ارائه کنید. محور جست وجوی شما در کتاب مورد نظر بر اساس 

سؤاالت زیر باشد:

1ــ چه موضوعی را انتخاب کردم؟ 2ــ چرا انتخاب کردم؟ 3ــ اهمیت این موضوع در چیست و چه تأثیری در اوضاع و احوال 

امروز شهر و استان من دارد؟

3ـ تاریخ های سلسله ای: یکی دیگر از گونه های تاریخ نگاری که در دورهٔ اسالمی در ایران رواج 
یافت، تاریخ های سلسله ای بود. فرمانروایان بزرگ و کوچک، به منظور ثبت و ضبط رویدادهای 
دوران خود، معموالً ادیبان و دانشمندان را تشویق و مأمور به تدوین این رویدادها می کردند. بعدها 
با گسترش تاریخ نویسی سلسله ای در میان سلسله های محلی، این نوع تاریخ نویسی با تاریخ نویسی 
محلی پیوستگی یافت. از برجسته ترین این آثار می توان به کتاب التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیه از 
ـ  372 ق( در تاریخ آل بویه اشاره کرد. کتاب تاریخ بیهقی اثر ابوالفضل بیهقی  ابواسحاق صابی)313ـ
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است.  سلسله ای  تاریخ های  مشهورترین  از  غزنویان  تاریخ  در 
کتاب تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک ترکمان در 
تاریخ صفویان نیز یکی از مشهورترین آثار در این حوزه محسوب 

می شود.
به بعد  تیموریان  4ـ تك نگاری: این نوع تاریخ نگاری از دورهٔ 
مرسوم شد.در این نوع تاریخ نگاری مؤلفان عموماً به اشارهٔ فرمانروا، 
تاریخ زندگی او را به صورت متمرکز و ویژه، توصیف و ثبت و ضبط 
می کردند. از مشهورترین تک نگاری ها می توان به َعجائب المقدور 
عربشاه  ابن  تألیف  تیمور(  آور  تیمور)زندگی شگفت  نوائب  فی 
دربارٔه  هروی  امینی  از  شاهی  فتوحات  کتاب  و  تیمور  دربارهٔ 

شاه اسماعیل صفوی  اشاره کرد.

جست وجوی نّقادانه با تکیه بر شواهد و مدارک
قسمتی از متن کتاب »عجائب المقدور فی نوائب تیمور« ابن عربشاه دربارهٔ کشتار مردم اصفهان به دستور تیمور:

»تیمور کسان خویش به ضبط شهر فرستاد. به هر کوی و برزن جمعی از آنان برگماشت و در هر ناحیت و َمحلّت گروهی پراکنده 
داشت و آنان سر به تبهکاری و دست به آزار اهالی برآوردند. مردم را بنده وار به خدمت گرفتند و آزار و ستم از حد به در بردند. اهل 
اصفهان که شیوهٔ حمّیت داشتند و مرگ را بدان زبونی و خواری ترجیح می نهادند، داستان این تطاول با رئیس خود در میان آوردند 

و می گفت من شبانگاه طبل می نوازم چون بانگ آن شنیدید هرکس در میهمان خود درآویزد و چنان که خواهد خون وی بریزد…
پاسی از شب بگذشت. بانگ طبل برخاست و باران مرگ بر تیموریان فرو بارید. مردم شهر شش هزار تن از آنان بکشتند … چون 
شب به پایان آمد، تیمور از ماجرا آگاه شد و به دمدمٔه دیو ناپاک از راه برفت… شمشیر خشم برآهیخت و ترکش ستم بگشود و چون 
سگ گزنده یا پلنگ درنده به شهر درآمد… بفرمود تا جان ها تباه سازند و خون ها بریزند… زندگان را به دست مرگ سپارند و مال ها 
به یغما ببرند، آبادی ها ویران کنند و کشت ها بسوزند … کودکان کشته برخاک افکنند … نه برسالخورده بخشایند و نه بر خردسال 

رحمت آرند… بالجمله از شهرنشینان تنی زنده نگذارند« )ابن عربشاه، عجائب المقدور فی نوائب تیمور، ص 48ــ49(.
متن فوق را به دقت بخوانید و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1ــ به نظر شما متن فوق، به عنوان بخشی از یک کتاب تاریخی از نوع تک نگاری، حاوی چه نوع اطالعاتی است و از چه اهمیتی 
برخوردار است؟

2ــ با توجه به متن، آیا نگاه ابن عربشاه نسبت به سیاست های تیمور منتقدانه است؟ به چه دلیل؟

فّعـالـیت 3
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 5  ـ تاریخ های منظوم: سرودن منظومه های حماسی و تاریخی 
که در ایران پیشینٔه دیرینه ای داشت، در دورهٔ مغوالن رواج و رونق 
بسیاری یافت. سرایندگان این نوع آثار، رویدادهای تاریخی را به 
نظم می کشیدند. از نمونه های تاریخ منظوم می توان به کتاب ظفرنامۀ 
حمداللّه مستوفی و شاه اسماعیل نامه قاسمی حسینی گنابادی 
دربارهٔ فتوحات مؤسس سلسله صفوی، شاه  اسماعیل  اول اشاره 
کرد. از برجسته ترین منظومه های حماسی و تاریخی، شاهنامه، اثر 

گران سنگ و بلند آوازهٔ حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
ب( سفرنامه ها

سفرنامه ها اطالعات مفیدی از زندگانی اجتماعی مردم ایران ارائه 
می کنند که در دیگر منابع کمتر دیده می شوند. بسیاری از جهان گردان 
گنجینه ای از اطالعات ارزشمند دربارهٔ تاریخ اجتماعی وفرهنگی و 
جغرافیای تاریخی سرزمین هایی را که دیده اند از جمله ایران به صورت 

سفرنامه  ارائه داده اند. سفرنامه های افرادی مانند ناصرخسرو در قرن 
پنجم هجری قمری، ابن بطوطه در قرن هشتم و شاردن1 و پیترو 
دالواله2 در عصر صفوی، حاوی اطالعات بسیار مفیدی دربارٔه 

تاریخ ایران است.

 بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را که از سفرنامه های ناصر خسرو و پیترو دالواله برگزیده شده است، بخوانید و به پرسش های  مربوط به آنها  پاسخ دهید.

قزوین  و  نبود  باغات  در  دخول  از  مانعی  هیچ  و  خار  و  بی دیوار  داشت،  بسیار  باغستان  رسیدم.  قزوین  به  محرم1  »نهم  متن 1: 
 را شهری نیکو دیدم. بارویی2 حصین3 و کنگره بر آن نهاده و بازارهایی خوب، مگر آنکه آب در وی اندک بود و منحصر به کاریزها4
 در زیرزمین و رئیس آن مردی علوی بود و از همه ُصّناع  ها5 که در آن شهر بود کفشگر بیشتر بود« )سفرنامٔه ناصر خسروقبادیانی، ص 5(.

1ــ سال 438            2ــ دیوار قلعه            3  ــ محکم، قلعه محکم            4  ــ قنات ها            5ــ صنعت گران

فّعـالـیت 4

جواهر فروش فرانسوی )1643-1713 م( Jean chardin ــ1
جهانگرد ایتالیایی )1586-1652م( Pietro Dellavolle ــ2
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متن 2: »به محض رسیدن به ایران، هر کس متوجه برتری شایانی که این سرزمین )ایران( از لحاظ خوبی و صفای مردم و تمدن و 
فرهنگ و هرگونه کیفیات دیگر… دارد، می شود و من به جرئت می توانم بگویم این خطه به هیچ وجه کمتر از سرزمین های مسیحی 

نیست« )سفرنامٔه پیترودالواله، ص 16 (.
در مورد باغ های چهارباغ اصفهان می نویسد:

»این باغ ها متعلق به شاه هستند، ولی مردم با آزادی کامل از آن استفاده می کنند وآن قدر میوه در آن وجود دارد که برای تمام شهر کافی 
و حتی زیاد است. در طول باغ، راهروهای زیادی وجود دارد که اطراف آن را درخت های سرو کاشته اند … خیابان های متعددی که 
چهارباغ را قطع می کنند، گرچه در زیبایی به آن نمی رسند، ولی چندان دست کمی نیز از آن ندارند؛ زیرا آب به اندازه ای فراوان است 
که از وسط همٔه آنها نهری می گذرد… روی هم رفته به دلیل اینکه چهارباغ به شاه تعلق دارد، واقعاً دارای عظمتی بی نظیر است و باید با 
 طیب خاطر اعتراف کنیم که خیابان پوپولو1 در رم و خیابان پوجورئال2 در ناپل و خیابان خارج از شهر ژن و خیابان مونرال3 در شهر پالرمو4

 هیچ کدام به پای آن نمی رسند… « )سفرنامٔه پیترودالواله، ص 34(.
1ــ از متن های فوق برای تحقیق در چه موضوع یا موضوع هایی از تاریخ ایران می توان استفاده کرد؟

2ــ چه تفاوت یا شباهتی میان اطالعات ارائه شده در متن 1 و 2 وجود دارد؟
3ــ اطالعات ارائه شده در این دو متن، از نظر موضوع و محتوا، چه تفاوتی با مطالب متن نقل شده در فعالیت 3 دارد؟

1- Popolo            2- Poggio Reale ٣- Monreale             ٤- Palermo  

خیابان چهارباغ اصفهان )از آثار دورۀ صفوي(

کاوش خارج از کالس
به پنج گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک سفرنامه انتخاب کنید و در مورد موضوعی خاص مثالً آداب و 

رسوم، تجارت، معماری و اوضاع فرهنگی و دینی، اطالعاتی از آن استخراج و در کالس ارائه کنید. 
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پ( نوشته های جغرافیایی
پژوهش های  در  رویدادها،  جغرافیایی  محیط  مطالعه  و  بررسی 
تاریخی اهمیت زیادی دارد. نوشته های جغرافیایی اطالعات بسیار 
با اهمیتی دربارهٔ آداب و رسوم، فرهنگ، نوع معیشت، آب و هوا، 
وضعیت اقتصادی، وضعیت نظامی، راه ها، کاالها، قلعه ها، برج ها، 
بندرها، رودها و دریاها، پایتخت ها، ادیان و اعتقادات، نژاد و زبان 
و حدود و سرحّدات و مرزهای سرزمین ها و حکومت های محلی 

ارائه می دهند. برخی از این متون عبارت اند از: کتا ب هایی با عنوان 
از  مختلف  نویسندگان  تألیف  الممالک1  و  المسالک  مشترک 
جمله ابن خردادبه،  صورة االرض اثر ابن   حوقل در قرن چهارم، 
حدود العالم من المشرق الی المغرب از نویسنده ای ناشناس، 
احسن التَّقاسیم فی معرفة االقالیم اثر َمْقَدسی )قرن چهارم(، 
بزرگ  جغرافیایی  دایرة المعارف  مهم تر  و  معروف تر  همه  از  و 

ُمعَجُم الُبلدان اثر یاقوت َحَموی)قرن هفتم(.

 بحث و گفت    وگو 
آیا اقلیم های گوناگون در کشور ما در ایجاد تنوع فرهنگی و آداب و رسوم ویژهٔ محلی تأثیر داشته است؟ در این باره بحث و گفت وگو 

کنید و برای نظرات خود شواهدی ارائه و استدالل کنید.

فّعـالـیت 5

استنباط و تحلیل شواهد و مدارک
متن زیر از گلستان سعدی نوشته شده در سال 656 ق است. آن را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

بازرگانی را دیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده و خدمتکار. شبی در جزیرٔه کیش مرا به حجرٔه خویش درآورد. 
همه شب نیارمید از سخنان پریشان گفتن، که فالن انبازم1 به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان است و این قبالٔه2 فالن زمین 
است و فالن چیز را فالن، ضمین3. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه ]که[ دریا)ی( مغرب 
مشوش است. سعدیا، سفر دیگر]م[ در پیش است، اگر آن کرده شود، بقیت عمر خویش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام 
سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسٔه چینی به روم ]آورم[ و دیبای4 

1ــ شریک. در برخی از نسخه ها انبار آمده به معنی جای ذخیره کردن کاال 
2ــ سند

3ــ ضامن
4ــ پارچٔه ابریشمی ساخت روم

فّعـالـیت 6

ت( ادبیات و متون ادبی
محسوب  تاریخی  منابع  مهمی  از  گونٔه  ادبی،  نثر  و  نظم  متون   
می شوند؛ زیرا اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نیز عقاید 
دینی و فلسفی رایج در هر عصری، کم   و    بیش، در شعر شاعران 
از  بسیاری  همچنین  می یابند.  انعکاس  عصر  آن  نویسندگان  و 

1ــ به معنی راه ها و کشورها.

شاعران مانند انوری، شاعر دورهٔ سلجوقی در قصیدهٔ نامۀ اهل 
خراسان، سعدی در بوستان و گلستان و حافظ در دیوانش، 
به خوبی اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زمان خود را نقد 

کرده اند.
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رومی به هند و فوالد هندی به حلب و آبگینٔه حلبی1 به یمن و بُرد یمانی2 به پارس و زآن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. ... 
انصاف از این ماخولیا3، چندان فروگفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت: ]ای سعدی[، تو هم سخن بگوی از آنها که دیده ای 

و شنیده . گفتم:

بـارسـاالری بیـفتــاد از ُستــورآن شنیدستی که در اقصای غور

یا قنـاعت پـرکنـد یا خـاک گـورگفت چشــم تنـگ دنیـا دوست را

 (گلستان،ص370ــ373)
1ــ به نظر شما اطالعات مندرج در این متن در کدام حوزهٔ تاریخی کاربرد دارد؟

2ــ چه تفاوتی میان محتوای این متن و متن های نقل شده در فعالیت های 1 و 3 وجود دارد؟
3ــ به نظر شما بر اساس چه استداللی می توان به این متن به عنوان یک شاهد و مدرک تاریخی استناد کرد؟

4ــ برداشت آزاد شما از متن چیست؟ استدالل کنید.

ـ  آینه و شیشه ساخت حلب 1  ـ
2  ــ جامٔه نگارین خط دار

3ــ سودا، خیال خام

ث( سیاست نامه ها و اندرزنامه ها
کتاب های سیاست نامه ای حاوی اطالعاتی سودمند دربارهٔ شیؤه 
کشورداری، مناسبات حکومت و مردم و تشکیالت و نهادهای 
اداری، اقتصادی، نظامی و فرهنگی ارائه می دهند. سیاست نامۀ 
خواجه نظام الملک توسی، وزیر مقتدر عصر سلجوقی، یکی از 

برجسته ترین این آثار است.
اخالقی  مناسبات  و  کشورداری  اخالق  به  بیشتر  اندرزنامه ها 
اندرزنامه ها،  نمونه های مشهور  از  مردم می پردازند.  و  فرمانروا 
می توان به قابوس نامه، نوشتٔه عنصرالمعالی در قرن پنجم هجری 

اشاره کرد.
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بررسی شواهد و مدارک 
متن زیر از کتاب سیاست نامٔه خواجه نظام الملک توسی است. بعد از مطالعٔه دقیق آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

»اندر تعظیم داشتن فرمان های عالی 
نامه ها که از درگاه نویسند بسیارند و هرچه بسیار شد حرمتش برود. باید که تا مهمی نشود از مجلس عالی چیزی ننویسند و چون 
نویسند باید که حشمتش چنان باشد که کس را زهرهٔ آن نباشد که آن را از دست بنهد تا فرمان را پیش نبرد. اگر معلوم گردد که کسی به 
فرمان به چشم حقارت نگریسته است و اندر قیام کردن به سمع و طاعت، کاهلی کرده است او را مالش بلیغ دهند، اگر چه از نزدیکان 

بَُود…« )سیاست نامه، ص 101(.
1ـ اطالعات مندرج در این متن برای بازشناسی کدام حوزه از تاریخ سلجوقیان مفید است؟

2ـ از دیدگاه شما چرا باید سیاست نامه را یک منبع تاریخی بدانیم؟

فّعـالـیت 7

پرسش های نمونه
1 منظور از منابع غیرنوشتاری چیست؟ توضیح دهید.

2 تفاوت ها و شباهت های تاریخ های عمومی و سلسله ای را بیان کنید.

3  چرا سفرنامه ها از منابع مهم تاریخ نگاری محسوب می شوند؟

4  متون جغرافیایی چه نوع اطالعاتی از گذشته ارائه می دهند؟

5 به نظر شما کدام یك از انواع منابع معرفی شدۀ تاریخی اهمیت بیشتری دارند؟ برای اثبات نظر خود استدالل کنید.

سکۀ  شاه اسماعیل

ج( سایر نوشته ها
محدود  شد  ذکر  که  مواردی  به  تاریخ  نوشتاری  منابع 
انساب  طبقات،  نام  با  تألیفات  از  دیگری  انواع  نمی شود. 
مفید  اطالعات  حاوی  نیز  زندگی نامه ای  فرهنگ  نامه های  و 
تاریخی اند؛ مانند الطبقات الکُبری از ابن سعد کاتب واقدی، 
فی  ُعیون االَنباء  کتاب  و  بالُذری  اثر  االشراف  َانساب 
اسناد  ق(.  ـ        668   )600  ـ ابن  ابی ُاَصیبعه  اثر  االطباء  طبقات 
فرمان ها،  نظیر  سلسله ها  حکومتی  دیوان های  از  مانده  برجای 

معاهدات سیاسی، اسناد اقتصادی و فرهنگی و منشآت  )نامه ها( 
متون  می شوند.  محسوب  تاریخی  مهم  مراجع  و  منابع  از  نیز 
متون  فقهی،  و  کالمی   و  فلسفی  متون  گاه شماری،  تقویمی     و 
تبیین  به منظور  می توانند  علمی    نیز  تألیفات  سایر  و  اخالقی 
اوضاع علمی دوره های تاریخی، مورد توجه و مطالعه مورخان 
مفیدی  اطالعات  نیز  سکه ها  روی  نوشته های  گیرند.  قرار 
اقتصادی و هنری  درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، 

سلسله های حکومتی و نام پادشاهان ارائه می دهند.
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روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک  درس 2

مهم ترین هدف از طراحی و تنظیم این درس، آشنایی شما دانش آموزان با شیوه های سنجش اعتبار شواهد و مدارک تاریخی 
است. مهم ترین رسالت مورخان، تالش برای فهم دقیق رویدادهای گذشته است. انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانید با 

اصول مقدماتی روش های اعتبارسنجی منابع و اخبار تاریخی آشنا شوید و فعالیت های مربوط به آن را انجام دهید.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
در درس اول آموختید که کارآگاه برای روشن شدن ابعاد جرم، نیازمند شواهد و مدارک است. به نظر شما آیا كارآگاه بعد از یافتن 
مدارک و اسناد، آنها را به یکباره تأیید می کند یا آنها را با دقت، آزمایش و بررسی می کند؟ مثاًل برخی از مدارک را به آزمایشگاه 

می فرستد، یا اثر انگشت را بررسی می کند و ده ها اقدام دیگر... .
ــ به نظر شما این اقدامات تا چه میزان ضروری و مهم است؟ بحث کنید.

فّعـالـیت 1

تأمل و تبیین کنیم
فرض کنید خبری را در رسانه ای و یا از زبان برخی افراد می شنوید یا می خوانید. این خبر ممکن است یک مسئلٔه اقتصادی، 
فرهنگی و یا موضوع دیگری باشد. آیا به محض شنیدن یا خواندن خبر، آن را می پذیرید و یا در پذیرفتن آن درنگ می کنید؟ چه 

كارهایی برای تشخیص درستی و نادرستی این خبر انجام می دهید؟ آنها را فهرست کنید.

فّعـالـیت 2

در گذشته، مورخان برای تشخیص و تعیین اصالت اخبار و اسناد 
)شواهد و مدارک( یک رویداد تاریخی، روش ها و فنونی را به کار 
می گرفتند. برخی از این روش ها حتی تا به امروز نیز معتبرند. با ابداع 
و  روش ها  نیز  مورخان  اخیر،  سده های  در  علمی  روش های جدید 
ابزارهای جدیدی را برای تشخیص و تعیین اصالت و اعتبار اخبار و 
منابع تاریخی به خدمت گرفتند. در این درس، با توجه به اهمیت این 
بخش از کار مورخان، به برخی از این روش ها و معیارها می پردازیم.
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معیارهای سنجش اعتباِر خبِر تاریخی
را  آن  می شوند،  رو به رو  تاریخی  گزارش  با  وقتی  مورخان 
اعتبار سنجی می کنند و به اصطالح به نقد آن می پردازند. نقد یک 
خبر تاریخی که در حقیقت همان اعتبار سنجی و بررسی اصالت 

خبر است، در دو مرحله انجام می شود:
الف( سنجش اعتبار و نقد راوی 

در این مرحله، پژوهشگران و مورخان، موضوعاتی نظیر ویژگی های 
فکری،  گرایش  زندگی،  و  تولد  محل  خبر،  روایت کنندهٔ  هویتی 
مذهبی و سیاسی و جایگاه علمی او را بررسی می کنند. همچنین 
پژوهشگران سعی می کنند که عالئق و انگیزه های راوی را در بیان 

خبر، بررسی و اندیشه و مقصود او را فهم و کشف کنند. 
یکی از کارهای مورخان در نقد روایت کننده، تعیین فاصلٔه زمانی 
و مکانی بین راوی و خبر است تا معلوم شود، روایت کننده خود 
مستقیماً شاهد وقوع رویدادی بوده و یا خبر آن را از دیگران نقل 
کرده است. ارزش و اعتبار خبری که راوی آن، خود، به طور 

مستقیم شاهد رویداد بوده به مراتب از خبری که روایت کننده آن 
را از دیگران نقل کرده بیشتر است.

یا  و  درستی  بررسی  برای  مسعودی،  مانند  مورخانی  گذشته،  در 
نادرستی برخی از اخبار و گزارش های تاریخی به مسافرت می رفتند 

و مکان  رویدادها را از نزدیک بررسی می کردند.

بررسی شواهد و مدارک
این متن از كتاب مروج الذهب و معادن الجوهر اثر علی بن حسین مسعودی، مورخ بزرگ قرن چهارم است. آن را بخوانید و 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
»خاطر ما به سفر و بادیه پیمایی، به دریا و خشكی مشغول بود كه بدایع ملل را به مشاهده دریابیم و ویژگی های سرزمین را از طریق 
مشاهده و رؤیت توانستیم ببینیم. چنان كه دیار سند و زنگ و … چین و… را درنوردیدیم و شرق و غرب را پیمودیم. گاهی به 
اقصای خراسان و زمانی در قلب ارمنستان و آذربایجان و اّران و … بودیم. روزگاری به عراق و زمانی به شام بودیم كه سیر من در 

آفاق و سرزمین ها چون سیر خورشید در مراحل اشراق بود.«
در جای دیگر می نویسد:» و آن كه در وطن خویش بماند و به اطالعاتی كه از سرزمین خود گرفته قناعت كند با كسی كه عمر خود 

را به جهانگردی و سفر گذرانیده و دقایق و نفایس اخبار را از دست اول گرفته، برابر نتواند بود« )مروج الذهب، ج1، ص 2ــ4(.
1 ـ با تأمل در متن بگویید به نظر شما مشاهدٔه مستقیم سرزمین ها و دریافت اخبار از سرچشمه های اصلی آن، در تاریخ نگاری چه 

اهمیتی دارد؟
2ـ دربارهٔ  مضمون بند  دوم باهم گفت و گو كنید و دالیل خود را در تأیید یا رد نظر نویسنده متن بیان نمایید.

فّعـالـیت 3
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 بررسی شواهد و مدارک
متن زیر از تاریخ بیهقی است. آن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

»و اخبار گذشته را در دو قسم گویند که آن را سه دیگر نشناسند: یا از کسی بباید شنید و یا از 
کتابی بباید خواند و شرط آن است که گوینده باید که ثقه و راستگوی باشد و نیز »خرد« گواهی 
دهد که آن خبر درست است ... و کتاب همچنان است که هر چه خوانده  آید از اخبار که خرد 
آن را رد نکند شنونده آن را باور دارد و خردمندان آن را بشنوند و فراستانند1 … و آن کسان که 
سخن راست خواهند تا باور دارند ایشان را از دانایان شمرند و سخت اندک است عدد ایشان، 
و ایشان نیکو فراستانند و سخن زشت را بیندازند …« )بیهقی، تاریخ بیهقی، ص 638-637(.

1ــ به نظر شما از نظر بیهقی، عقل چه نقشی در تشخیص اصالت و اعتبار یک خبر دارد؟
2ــ بیهقی درباره نقش خردمندان در تأیید و رد اخبار چه دیدگاهی دارد؟

1ــ  بپذیرند

فّعـالـیت 4

2ـ مقایسه و تطبیق با سایر منابع و شواهد 
نظیر  منابع  سایر  با  تاریخی  منبع  و  خبر  یک  مطابقت  و  مقایسه 
اطالعات مندرج در سایر کتاب های تاریخی و یا نوشته های دیگر 
مانند نسب نامه ها، سفرنامه ها، دیوان های اشعار، متون اخالقی، 
برای  سودمند  روشی  آن،  امثال  و  سیاست نامه ها  فتوت نامه ها، 

تعیین اعتبار اخبار و اسناد است.

و  گزارش ها  بررسی  و  نقد  و  اعتبار  سنجش  ب( 
منابع تاریخی

1ـ مطابقت با عقل
 یکی از مهم ترین و مؤثرترین معیارهای سنجش درستی یا نادرستی 
یک گزارش تاریخی، بررسی مطابقت و یا عدم مطابقت آن با عقل 

اعتقاد  اصل  این  به  مورخان  از  بسیاری  نیز  گذشته  در  است. 
داشتند و برای سنجش اخبار از معیار عقل بهره می بردند. برای 
مثال، یعقوبی، َمقدسی، ابن مسکویه، بیهقی و ابن اسفندیار، عدم 
مطابقت یک روایت تاریخی با عقل را، دلیلی بر بطالن و نادرستی 

آن می دانستند. 
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3ـ مطابقت با نتایج تحقیقات باستان شناسی
در سال های اخیر دانش باستان شناسی با بهره گیری از ابزارها و 
روش های مدرن، پیشرفت زیادی کرده است و نتایج تحقیقات آن 
علم، معیاری مناسب برای سنجش اعتبار اخبار تاریخی محسوب 

بقایای شیر قلعۀ شهمیرزادـ  استان سمنان

4ـ سنجش گزارش ها براساس زمان و مکان
زمان و مکان دو رکن مهم یک رویداد تاریخی اند. خبر و روایتی که فاقد زمان و مکان 

دقیق و مشخص باشد از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نیست.
5  ـ اعتبار سنجی با تکیه بر دستاوردهای علوم تجربی

و  فیزیک  مانند شیمی، زیست شناسی،  به ویژه علومی  پیشرفت علوم تجربی،  امروزه 
پزشکی و ابداع روش ها و ابزارهای مدرن، نقش بسزایی در تعیین اصالت و اعتبار 
اسناد و اخبار تاریخی ایفا می کنند. همخوانی یا ناهمخوانی یافته های این دانش ها با 
داده های تاریخی روش مفیدی برای تعیین اصالت و اعتبار گزارش های تاریخی است 

و اعتبار آنها را مورد تردید قرار می دهد.

نتایج تحقیقات علمی باستان شناسان روی محوطه ها،  می شود. 
بناها و آثار گوناگون تاریخی، به مورخان کمک می کند که اخبار و 

مندرجات کتاب های تاریخی را به دقت ارزیابی کنند.
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بحث و گفت وگو
1ــ به نظر شما کدام یک از معیارها و مالک های سنجش اخبار و اسناد تاریخی، کارایی بیشتری دارد؟  چه دلیلی برای اثبات سخن خود 

دارید؟
2ــ مهم ترین نتایج اعتبار سنجی منابع تاریخی چیست؟ بحث و استدالل کنید.

فّعـالـیت 5

انواع روش های تاریخ نگاری
مورخان تاکنون تقسیم بندی های مختلفی از روش های تاریخ نگاری 
ارائه کرده اند. در اینجا یکی از این تقسیم بندی های رایج در گذشته 

بررسی می شود.

1ـ تاریخ نگاری روایی
متعدد  و  مختلف  روایت های  روایی،  تاریخ نگاری  در  مورخ 
دربارٔه موضوع واحد را با آوردن اسناد، ذکر می کند. مهم ترین 
تاریخ نگاران،  که  بود  این  در  تاریخ نگاری  نوع  این  ویژگی 
آنها را ذکر  بدون هیچ گونه دخل و تصرفی در روایت ها، عیناً 
ضبط  و  ثبت  برای  آغاز  در  روایی  تاریخ نگاری  می کردند. 
سخنان و سیرٔه پیامبر و صحابٔه ایشان به کار گرفته می شد، ولی 
بعد از آن برای ثبت وقایع دوران های بعدی نیز استفاده شد.از 
مفسر  و  مورخ  تاریخ نگاری روایی،  چهره های  مشهور ترین 
مشهور، محمدبن جریر طبری است. او برای تألیف کتاب خود 
اخبار فراوانی را جمع آوری کرد و در این راه رنج فراوانی برد. 
او سعی داشت تعیین درستی یا نادرستِی مطالب را به خواننده 

ـ                              اعتبارسنجی به کمک دستاوردهای سایرعلوم انسانی  6
پژوهش ها و داده های سایر علوم، نظیر جامعه شناسی، اقتصاد، 
جامعـه شناسی تـاریخی، جغـرافیـای تـاریخی، اسطوره شناسی، 
زبان شناسی، خط شناسی، نسخه شناسی، نشانه شناسی، مردم شناسی 

و برخی رشته های دیگر، دستاوردهای ارزشمندی را پیش روی 
مورخان قرار می دهند. این اطالعاْت مورخان را در تعیین اصالت 
از  بهره برداری  امروزه  می دهند.  یاری  تاریخی  منابع  و  اخبار 
دستاوردهای مطالعات بین رشته ای در جهان،  رو به افزایش است. 

این  تاریخ نگاری  این سبک  از معایب  واگذار کند. شاید یکی 
باشد که نویسندگان، هیچ نقد و نظری دربارٔه درستی و نادرستی 
خبر ارائه نمی دهند. اما برخی آن را امتیازی بزرگ می دانند؛ 
زیرا مورخان بعدی با مجموعه ای از اخبار گوناگون دربارٔه یک 
موضوع روبه رو می شوند و با به دست آوردن مدارک و اسناد 

کافی، دربارٔه اصل خبر قضاوت می کنند.

2ـ تاریخ نگاری ترکیبی
یک  دربارٔه  روایات  همٔه  ذکر  جای  به  روش  این  در  مورخ 
موضوع، با مطالعه و مطابقت  دادن همٔه روایت ها، یک گزارش 
به  ناچار  روش  این  در  مورخ  می کند.  تنظیم  آنها  مجموع  از 
گزینش و انتخاب است و امکان دارد برخی از جنبه های خبر 
قرن  اواخر  از  نویسی  تاریخ  نوع  این  بماند.  دور  او  چشم  از 
سوم هجری متداول شد. از مشهور ترین چهره های این سبک 
از تاریخ نویسی می توان به باَلُذری )قرن سوم هجری( صاحب 
کتاب فتوح الُبلدان و دینوری )متوفای290 ق( نویسندٔه کتاب 

اخبار الِطوال اشاره کرد.
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بحث و گفت وگو
از نظر شما روش سال شماری و روش موضوع محوری، چه امتیازاتی بر  یکدیگر دارند؟ بحث و گفت وگو کنید.

فّعـالـیت 7

به  را  نوشته های خود  و  گزارش ها  اسالمی،  دوران  در  مورخان 
دو روش سال شماری و موضوعی تنظیم و ارائه می کردند. در 
روش سال شماری، حوادث به ترتیب زمان وقوع نوشته می شوند. 
مثالً طبری در ذیل حوادث سال 61 ق، وقایع محرم و عاشورا را 
گزارش می کند. در روش موضوعی، یک موضوع خاص محور 

می توانست یک  آن موضوع خاص  می گیرد.  قرار  تاریخ نگاری 
شهر، جنگ ها یا طبقاتی از مردم مثل شعرا یا اطبّا باشد. یکی از 
کتاب  محوری،  موضوع  روش  براساس  تاریخ نگاری  نمونه های 
مروج الذهب و معادن الجوهر، نوشتٔه علی بن حسین مسعودی 

است.

پرسش های نمونه
1 سنجش اعتبار و نقد راوی چرا و چگونه صورت می گیرد؟

2 سه مورد از معیارهای سنجش اعتبار منابع تاریخی را توضیح دهید.

3 روش تاریخ نگاری روایی و ترکیبی را مقایسه کنید.

4 مهم ترین نمایندگان تاریخ نگاری تحلیلی وترکیبی را نام ببرید.

1ــ به سه گروه تقسیم شوید و هر یک در مورد یکی از روش های تاریخ نگاری بحث و بررسی کنید؛ مثاًل کسانی که در گروه تاریخ نگاری 
روایی هستند درباره امتیازات این روش دالیلی را فهرست کنند.

2ــ شما با مطالعٔه این سه روش تاریخ نگاری، کدام یک را ترجیح می دهید؟ دربارهٔ دیدگاه و نظر خود چه استداللی دارید؟

فّعـالـیت 6

3ـ تاریخ نگاری تحلیلی
مورخ در این روش، با بررسی موشکافانٔه تمام اخبار وروایت های 
مربوط به یک رویداد و نقد آنها، علل، آثار و پیامدهای آن واقعه 
را تحلیل و تفسیر می کند. از برجسته ترین آثاری که به این شیوه 

تألیف شده است، می توان به کتاب تجارب االمم ابوعلی مسکویه 
مسعودی  الَذهب  ُمروج  و  بیهقی  تاریخ  ق(،   421 )متوفای 

اشاره کرد.



فصل دوم

ظهور اسالم، حركتی تازه در تاریخ بشر

نزدیک به یک چهارم جمعیت كنونی جهان و افزون بر 99% جمعیت 
ایران را مسلمانان تشكیل می دهند. اسالم در ابعاد مختلف زندگی فردی 
و اجتماعی ما ایرانیان تأثیر بسزایی دارد و بخش مهمی از هویت ما را 
تشكیل می دهد؛ بنابر این، هر ایرانی مسلمان، باید انگیزه و توانایی الزم 
برای مطالعه و شناخت تاریخ اسالم، به ویژه دوران صدر اسالم و زندگانی 
رسول خدا را دارا باشد و بداند كه اسالم در چه شرایطی در عربستان ظهور 
كرد، چگونه به نقاط دیگر جهان از جمله سرزمین ما گسترش یافت و با 
ظهور و گسترش آن چه تغییر و تحولی در زندگی انسان ها و جوامع به 

وجود آمد.
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اسالم در مكه درس 3

در 17 یا به روایت دیگر، در 12 ربیع االول عام الفیل1، در مکه نوزادی در خانداِن بنی هاشم از قبیلۀ قریش زاده شد كه او را محمد نام 
نهادند. این مولود ستوده، پیش از والدت، پدر خود عبدالّله و در شش سالگی مادر خود، آمنه را از دست داد و نخست تحت سرپرستی 
جّدش عبدالمطلب و سپس عمویش ابوطالب قرار گرفت و رشد كرد. محمد  در چهل سالگی به پیامبری مبعوث و پیام آور دین اسالم 
شد. شما در این درس با استفاده از شواهد و مدارک برگرفته از قرآن و سایر منابع و پژوهش های تاریخی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی شبه  جزیرٔه عربستان در آستانۀ ظهور اسالم، آثار و نتایج تالش های رسول خدا و پیروانش برای دعوت به اسالم و عكس العمل 

دشمنان آنان را در دوران سیزده سالۀ بعثت در مكه بررسی و تحلیل خواهید كرد.

شبه جزیرۀ عربستان در آستانۀ ظهور اسالم

 1ــ به معنای سال فیل. علت این نام گذاری چنین بود كه در آن سال َابرهه كه بر یمن تسلط داشت، با سپاهی فیل سوار به قصد ویرانی كعبه به مكه حمله كرد، اما ناكام ماند. بسیاری 

از موّرخان، عام الفیل را برابر با 570م دانسته اند.

شبه جزیرٔه پهناور عربستان، با آب و هوایی گرم و خشک، در جنوب و جنوب غربی فالت ایران قرار دارد. این شبه جزیره، مسكن دیرینٔه 
عرب ها است.

شبه جزیرۀ عربستان در آستانۀ ظهور اسالم

تا كنون شنیده یا خوانده اید كه دوران پیش از اسالِم سرزمین عربستان، به »عصر جاهلیت« معروف شده است. پیش از مطالعٔه درس، 
به صورت گروهی، مشخصه های عصر جاهلیت را به یاد آورید و یادداشت كنید و پس از تدریس مباحث این قسمت، نوشته های 

خود را بازبینی، اصالح و تكمیل نمایید.

فّعـالـیت 1

ربع الخالی

نجد

شام

مصر

اسکندریه

قدس

بُصری
دمشق

حبشه

خلیــــج فــارس

دریای سرخ

راه تجــــاری یمــن به شام

مسیر عبور کشتی های تجاری

دریای مدیترانه امپراتوری رومســاســانیـــان

دریای مکران )عمان(

عدن

مهره
حضر موت

مأرب
طائف

جدهمکه

یثرب عمان

مکران

کرمان

یزد
طبس

استخر

هجر

دارابگرد

شوشتر

بحرین

حیرهاُبلهشوش

تیسفون

نهاوند
کرمانشاه

اصفهان

صحار
ُدبا

هرمز



21

، فرهنگ و  مطالعات موّرخان و كاوش های باستان شناسان در سده های 19 و 20م. نشان می دهد كه پیش از میالد حضرت عیسی
تمدن مهمی در سرزمین یمن، واقع در جنوب شبه جزیرهٔ عربستان وجود داشته است. پس از آنكه این تمدن باستانی دچار انحطاط و 

زوال شد، عدٔه زیادی از ساكنان آن  سرزمین به دیگر نواحی آن شبه جزیره مهاجرت كردند. 
نظام اجتماعی و سیاسی

و  قبیله ها  را  عربستان  آستانٔه ظهور اسالم، ساكنان شبه جزیرهٔ  در 
طایفه های گوناگون عرب تشكیل می دادند و هر یک از آنها، بر پایٔه 
نسب نامه هایی كه سینه به سینه منتقل شده بود، خود را به یكی از 
دو دستٔه َقحطانی1 )جنوبی( و َعدنانی2 )شمالی( منسوب می كردند. 
این  در سرتاسر  قبیله ای  نظام  و  زندگی چادرنشینی  زمان،  آن  در 

سرزمین، حتی در شهرهای مكه، طائف و یثرب  رواج داشت.  
قبیله، یک واحد اجتماعی و سیاسی مستقل به حساب می آمد و 
با  و  بودند  نیای مشترک  دارای  كه  می شد  افرادی  تمامی  شامل 

یكدیگر پیوند خونی داشتند. 
از جملٔه شاخص ترین ارزش های حاكم بر نظام قبیله ای، افتخار به 
َحسب3 و نسب، احترام به روابط خونی و خویشاوندی، اطاعت 
بی چون و چرا از رئیس یا شیخ قبیله و پشتیبانی بی قید و شرط از 
به قبیلٔه  افراد قبیله در هر شرایطی بود. وابستگی شدید عرب ها 
خود، موجب به وجود آمدن عصبیت قبیله ای شده بود. تعصب 
قبیله ای، نقش زیادی در بروز جنگ و خونریزی های پی درپی در 

شبه جزیرٔه عربستان داشت.
ساكنان عربستان در دوران پیش از اسالم به داشتن برخی خصلت های اخالقی مانند مهمان نوازی، شجاعت، سخاوت، مرّوت و 
استقامت در برابر سختی های زندگی معروف بودند؛ البته این خصلت ها در چارچوب ارزش ها و سنت های زندگی قبیله ای مفهوم 
خاص خود را داشت. برای مثال، شجاع به كسی گفته می شد كه در منازعات فردی و قبیله ای با جرئت و جسارت تمام بجنگد و نهایت 

بی رحمی را از خود نشان دهد.  
در نظام اجتماعی عربستاِن پیش از اسالم، زن از مقام و منزلت پایینی برخوردار بود. در جامعه ای كه ارزش به قّوت بازو و نیروی 
جنگاوری بود، بسیاری از پدران و خانواده ها آرزو داشتند كه فرزندشان پسر باشد تا بتواند از راه جنگ و راهزنی، غنیمت به چنگ 
آورد. عالوه بر آن، با فرزند پسر، نام و عزت و شرافت قبیله حفظ می شد. به همین دلیل مردان قبیله فقط به پدران خود افتخار 

1ــ قحطانیان یا قبایل عرب جنوبی )یمنی ها( به َقحطان، نوادهٔ سام، پسر حضرت نوح منسوب هستند.
2ــ عدنانیان یا قبایل عرب شمالی، به عدنان، نوادٔه حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم خلیل  منسوبند که به قولی جد بیستم پیغمبر اسالم نیز هست.

3ــ »َحسب« به معنای فخر و شرف اجدادی است و منظور از افتخار به حسب، نقل سینه به سینٔه اقدامات شكوهمند و فخرآفرین قبیله است كه با شاخ و برگ فراوان از نسلی به نسلی 
دیگر منتقل می شد تا شكوه و بزرگی قبیلٔه مورد نظر را نشان دهد. 

اسماعیل  

عدنان
قریش

کعب

َعدی ُمّره هَُصیص

عمرو

یَْقظه َسهم ُجَمح

عمر و عاصعثمان بن معظون

عمربن خطاب )خلیفٔه دوم(

ِکالب

ُزهره ُقَصّی

ـ سعد  بن ابی وقاص عبدالرحمان بن عوفـ 

تَیم

ابوُقحافه

ابوبکر )خلیفٔه اول(

عایشه )همسر پیامبر(

َمْخزوم 

خالد بن ولید

عبد الدارعبد منافعبد ُقَصّیعبدالُعَزی

اسد

ُخَویلد

همسر پیامبر عوامخدیجه  

زبیر

عبدالله

عبد شمسمطلبهاشمنوفَل

عبد المطلب

ابوطالب

امیه

بنی امیه عباس ابولهب

بنی عباس

عبدالله

محمد علی  

نسب نامۀ قبیلۀ قریش
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ُه ِفی  َر ِبِه َأُیْمِسُکُه َعَلٰى ُهوٍن َأْم َیُدسُّ ا َوُهَو َکِظیٌم َیَتَواٰرى ِمَن اْلَقْوِم ِمن ُسوِء َما ُبِشّ َر َأَحُدُهْم ِباأُلنَثٰى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ »َو ِاَذا ُبِشّ

التَُّراِب َأاَل ساَۤء َما َیْحُکُموَن«. »و هرگاه یكی از آنان را به دختر ]زادن همسرش[ مژده آورند چهره اش سیاه می شود و در حالی كه 
خشم ]و اندوه[ خود را فرو می خورد، از بدِی آنچه به او بشارت داده شده از قبیله ]خود[ روی می پوشاند؛ آیا او را با خواری نگاه 

دارد یا در خاک پنهانش كند و چه بد داوری می كنند« )سورۀ نحل، آیات 58 و59(.

می كردند و نه مادران. قرآن به موقعیت حقارت آمیز زن در میان 
اعراب جاهلی اشاره فرموده و آنان را به سبب داشتن چنین عقیده 

و اخالقی نكوهش كرده است.
عربستان  شبه جزیرهٔ  عرب  قبیله های  اسالم،  از  پیش  دوران  در 
به صورت پراكنده و جدا از هم می زیستند و حكومت فراگیر و 
این  از  برخی  البته  نداشت.  آن شبه جزیره وجود  قدرتمندی در 

قبایل، مانند قبیلٔه قریش، به سبب در اختیار داشتن ادارهٔ كعبه 
و برقراری رابطٔه تجاری با سرزمین های دور و نزدیک، قدرت 
و نفوذ سیاسی قابل توجهی در میان قبایل دیگر داشتند؛ اما این 
پایدار شمرد؛ زیرا  به منزلٔه حكومتی  نفوذ را نمی توان  قدرت و 
متكی به تشكیالت سیاسی، اداری و نظامی منظم و منسجمی نبود 

و ثبات الزم را نداشت.

اقتصاد و معیشت
وضعیت اقتصادی شبه جزیرهٔ عربستان به شدت متأثر از موقعیت 
این  بود. بخش عمدهٔ  آن  اقلیمی  و  و شرایط طبیعی  جغرافیایی 
شبه جزیره را صحرا های گرم و خشک تشكیل می دهند و قبایلی 
كه در این بخش پراكنده بودند، اغلب از طریق پرورش معدودی 
بز و شتر و راهزنی، زندگی خود را تأمین می كردند. در برخی از 
مناطق آن، مانند یثرب، یمن و طائف، کشاورزی وجود داشت. 
تجارت وضع بهتری داشت و داد و ستد با سرزمین های مجاور 
راه  بر سر  که  مکه  بود.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  عربستان 
یمن به شام قرار داشت، مرکز اصلی بازرگانی به شمار می رفت و 
سران قریش از طریق تجارت با شام و دیگر سرزمین های اطراف 

شبه جزیرهٔ عربستان، سود سرشاری کسب می کردند.

علم و فرهنگ
ساكنان شبه جزیرهٔ عربستان اگرچه در مجاورت کشورهای بزرگ 
آنها روابط تجاری  با  ایران و روم قرار گرفته بودند و  و متمدن 
داشتند، اما از نظر فرهنگی و تمدنی با جوامع متمدن دنیای آن 
روز قابل مقایسه نبودند. مردم عرب در دوران پیش از اسالم به 
علم و دانش توجه چندانی نداشتند و در سراسر عربستان از مراكز 
علمی خبری نبود؛ حتی تعداد باسوادان مهم ترین شهر آن دیار، 
یعنی مكه، از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت. به این ترتیب از 
نظر تمدنی نیز فاقد دستاوردهای قابل توجهی بودند و ویژگی های 
زندگی صحرانشینی در شهرنشینان نیز غلبه داشت. برجسته ترین 
دستاورد فرهنگی مردم عرب در دوران جاهلیت، شعر و شاعری 

بود. 

فکر کنیم و پاسخ دهیم
همفكری كنید و با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی شبه جزیرۀ عربستان در دوران پیش از اسالم، چند 

دلیل برای شكل نگرفتن حكومت فراگیر در آن شبه جزیره بیان كنید.



23

قصاید هفتگانه )معّلقات سبع(
شعر مهم ترین میراث فرهنگی اعراب و شناسنامۀ آنان در دوران جاهلیت محسوب می شد. آنان با شعر سخن می گفتند، با شعر رنج و 
شادی خود را بیان می كردند و با شعر با یكدیگر به رقابت برمی خاستند و افتخارات و پیروزی های قوم و قبیلۀ خود را ثبت می كردند و 
آتش كینۀ خود را همچنان شعله ور نگاه می داشتند. شعر چنان ارزش و اعتباری نزد اعراب جاهلی داشت كه شعرای بزرگ عرب، ساالنه 
در مكانی گرد می آمدند و شعرهای خود را عرضه می كردند. برترین شعرهای برگزیدۀ این گردهمایی را بر پردۀ كعبه می آویختند. معلّقات 
سبع )قصاید هفتگانه( از جملۀ این شعرهای برگزیده و نصب شده بر دیوار كعبه بود. )اسالمی، محمد  پیامبر رحمت، ص 17-16(.

یک توضیح

دین و اعتقادات
هم زمان با ظهور اسالم، بیشتر ساكنان شبه جزیرهٔ عربستان، به ویژه 
اهالی شهر مكه، بت پرست بودند. آنان بت های سنگی و چوبی 
متعددی را می پرستیدند و قربانی ها و نذرهای فراوانی را به آنها 
تقدیم می كردند1. در آن زمان، خانٔه كعبه مانند بیشتر عبادتگاه های 

یكی دیگر از مشخصات آیین بت پرستی، بی اعتقادی به جهان پس 
بر  آیات متعددی در قرآن مجید هست كه داللت  از مرگ بود. 
این موضوع دارد. بت پرستان، سنت ابراهیمی حج را نیز  به جا 
می آوردند، اما آن را با عقاید، آداب و رسوم شرک آلود آمیخته 

بودند.
البته در كنار بت پرستان، معدودی از عرب ها بودند كه به پیروی از 
حضرت ابراهیم، از پرستش بت ها امتناع می كردند و از گوشت 

قربانی آنها نمی خوردند. اینان به ُحَنفاء معروف شدند. 
عالوه بر آن، در آستانٔه ظهور اسالم، تعدادی از قبیله های عرب به 
آیین یهودیت و مسیحیت گرویده بودند. برخی از یهودیان ساكن 
یثرب و معدودی از مسیحیان مستقر در نجران از آن جمله اند. 

همچنین برخی شواهد و مدارک، نشان از گرایش عده ای از مردم 
عرب به آیین زرتشتی و کیش مانوی دارد.

به طور كلی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردمانی كه حضرت 
ویژگی  شاخصی  دارای  مبعوث شد،  آنان  میان  در  محمد  
بود كه قرآن از آن با صفت »جاهلی« یاد كرده است. »جاهلی« و 
»جاهلیت« در اینجا مترادف با نادانی و فقدان علم و معرفت نیست، 
بلكه داللت بر فرهنگ و اخالق خشن، گستاخ و كینه جویی دارد 
كه از خلق و خوی تند و سركش اعضای آن جامعه سرچشمه 
می گرفت و تعصب قبیله ای و پیروی كوركورانه از اجداد قبیله در 

آن جامعه، جایگزین تعقل، منطق و بردباری شده بود. 

جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
الف( ترجمٔه آیٔه 61 سورهٔ عنكبوت و آیٔه 3 سورهٔ ُزمر را به دقت بخوانید و بگویید از دیدگاه قرآن:

ــ اللّه چه جایگاهی در اعتقادات بت پرستان داشت؟
ــ دلیل و توجیه بت پرستان برای پرستش و نیایش بت ها چه بوده است؟

ب( نقد و ایراد شما بر دلیل و توجیه بت پرستان برای پرستش بت ها چیست؟

فّعـالـیت 2

ا1ــ الت، َمنات، ُعّزی  و ُهَبل، مشهورترین بت هایی بودند که مردم عرب در دوران جاهلیت می پرستیدند.

این شبه جزیره، به محل نگهداری و نیایش برای بت های گوناگون 
تبدیل شده بود. با این حال، هنوز نشانه هایی از دین ابراهیمی نزد 
ساکنان این شبه جزیره وجود داشت و برخی از عرب ها از جمله 

مردم شهر مکه »اللّه« را آفرینندهٔ جهان می دانستند.
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
با همفكری، نمونه  یا نمونه هایی از فرهنگ و اخالق جاهلی را در جوامع كنونی شناسایی و به طور مستدل بیان كنید.

بررسی شواهد و مدارک
بخشی از خطبٔه 26 نهج البالغه )ترجمٔه سید جعفر شهیدی( را بخوانید و به پرسش مربوط به آن پاسخ دهید.

»همانا خداوند محمد  را برانگیخت تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید رساند. آن هنگام شما ای مردم عرب! 
بدترین آیین را برگزیده بودید و در بدترین سرای خزیده، منزلگاهتان سنگستان های ناهموار، همنشینتان گَرزه مارهای زهردار. آبتان 
تیره و ناگوار، خوراکتان گلو آزار. خون یکدیگر، ریزان؛ از خویشاوندان، بریده و گریزان. بت هایتان همه جا برپا، پای تا سر آلوده به خطا«.

ــ به نظر شما منظور امام علی  از گوشزد کردن وضعیت اعراب جاهلی به مسلمانان عرب چه بوده است؟

فّعـالـیت 3
نقشۀ پراکندگی پیروان آیین های مختلف در شبه جزیرۀ عربستان در دوران جاهلی

دریای مکران )عمان(
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َُّك اأْلَكَْرُم )3( َالَِّذی َعلََّم ِبالَْقلَِم  نَْساَن ِمْن َعلٍَق )2( ِاقَْرْأ َو َرب َِّك الَِّذی َخلََق )1( َخلََق اْلِ ِحیِم، ِاقَْرْأ ِباْسِم َرب ْحَمِن الـرَّ ِبْسِم اللِّٰه الـرَّ
نَْساَن َما لَْم یَْعلَْم )۵( )۴( َعلََّم اْلِ

» بخوان به نام پروردگارت كه آفرید. آدمی را از لختۀ خونی آفرید. بخوان، و پروردگارت ارجمندترین است. خدایی كه با قلم 
آموخت آنچه را آدمی نمی دانست به او آموخت«. )سورۀ علق، آیات 5-1(

بعثت حضرت محمد  و دعوت به اسالم
بعثت پیامبر

ماه  ویژه  به  از سال،  اوقاتی  بعثت،  از  پیش  حضرت محمد  
رمضان، را در غار ِحرا بر بلندی كوهی در نزدیكی مكه، به تنهایی 
می گذراند و به عبادت و راز و نیاز با خداوند می پرداخت. در آن 
زمان، ایشان به داشتن صفات و خصلت هایی همچون امانت داری، 
راستگویی، درستكاری، خردمندی، خوش رویی و خوش خلقی در 

میان مردم مكه معروف بود. 
در 27 رجب یا به روایتی دیگر در رمضان سالی كه آن حضرت به 

چهل سالگی رسیده بود، در حال عبادت و تأمل و تفکر در غار ِحرا، فرشتٔه وحی بر او فرود آمد و با نزول نخستین آیات سورهٔ علق، پیام 
الهی را به ایشان رساند. نزول این آیات به منزلٔه آغاز پیامبری و رسالت الهی حضرت محمد  بود.

غار حرا

۴0 سالگی

3۵ سالگی )به روایتی(

30 سالگی

2۵ سالگی

20 سالگی

۵ سالگی8 سالگی1۴ سالگی20 سالگی 6 سالگی12 سالگی

عام الفیل )۵70م(10 سالگی

دت
وال

نصب حجراالسودبعثت

وفات عبداللّه
 پدر پیامبر

سپرده شدن پیامبر
  به حلیمه در خارج از مکه

بازگشت پیامبر به مکه
سرپرستی  شروع  پیامبر  و  مادر  آمنه  وفات 

عبد المطلب بر آن حضرت
بر  ابوطالب  سرپرستی  شروع  و  عبد المطلب  وفات 

حضرت پیامبر

رفتن به سفر شام 
به همراه ابوطالب

شرکت در جنگ فجار 

شرکت در پیمان جوانمردان 
)حلف الفضول(

سفر تجاری به شام با سرمایٔه خدیجه  

ازدواج با حضرت خدیجه  
خط زمان زندگانی رسول گرامی اسالم در دوران پیش از بعثت
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با بررسی و مطالعٔه دقیق ترجمٔه آیات سورٔه علق بگویید: الف( هدف و وسیلٔه دعوت الهی در این آیات چیست؟
ب( به نظر شما معنا و مفهوم نخستین آیات سورٔه علق، از چه جهتی در تاریخ اسالم اهمیت دارد؟

فّعـالـیت 4

دعوت خاص و محدود
حدودی  تا  و  محدود  صورت  به  پیامبری،  آغاز  در  خدا  رسول 
پنهانی، افراد را به پرستش خدای یگانه و ایمان به روز رستاخیز 
دعوت می كرد. طبیعی است كه آن حضرت دعوتش را از خانوادٔه 
، حضرت علی     خویش آغاز كرده باشد. حضرت خدیجه   
كه در آن هنگام، پیامبر سرپرستی او را بر عهده داشت و نیز زیدبن 

حارثه، فرزندخواندهٔ رسول خدا، به عنوان نخستین ایمان آورندگان 
به نبّوت آن حضرت و دین اسالم شناخته شده اند. به تدریج تعدادی 
از مردم مكه كه بیشتر از طبقات جوان، فقیر و مستضعف بودند، 
دعوت پیامبر را پذیرفتند. آنان به اطراف مكه می رفتند و به دور از 

چشم مشركان با رسول خدا نماز می گزاردند.

»عایشه همسر رسول خدا نقل می كند كه امكان نداشت ایشان بی آنكه خدیجه را به نیكی یاد كند و از او نامی ببرد، خانه را ترک كند. ... 
]پیامبر[  فرمود: به خدا قسم بهتر از او نصیبم نكرد. خدیجه هنگامی كه دیگران كافر شدند، به من ایمان آورد. آن گاه كه دیگران تكذیبم 
..معرفه الصحابه،  كردند، تصدیقم كرد. روزی كه دیگران از دارایی خود محرومم كردند، مرا در دارایی خود شریک كرد«. )ابن اثیر، اُسدالغابه فی 

ج5، ص 438ــ439(

یک توضیح

كاوشگری خارج از كالس
با استفاده از منابع و مطالبی كه دبیر در اختیار شما 

در  قرار می دهد، دربارۀ نقش حضرت خدیجه 

جریان دعوت به اسالم و حمایت هایی كه از رسول    خدا 

كرد، مطالبی تهیه و در كالس ارائه كنید.

..

موقعیت جغرافیایی مکه در نخستین سال های بعثت
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جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
»تأمل در فهرست مسلماناِن نخستین نشان می دهد كه بیشتر آنان شامل دو گروه می شدند: یک گروه جوانان متعلق به خاندان بانفوذ 

و اشرافی قریش و گروه دیگر فقیران و مستضعفان مكه.
طبیعی است كسانی كه از چهل سال باالتر بوده اند به حكم طبیعت سن، محافظه كار بوده اند و به زمان گذشته تعلق داشته اند و دست كشیدن و 
روی گردانیدن ایشان از دین و سنت آباء و اجداد، كاری سخت و دشوار بوده است؛ برخالف جوانان كه ذهن و قلبشان بیشتر و بهتر مستعد 

پذیرفتن افكار و عقاید جدید بوده است. این معنا در همٔه انقالب های فكری و دینی و اجتماعی كم و بیش صادق است.
اما مستضعفان وضع دیگری داشته اند. مقصود از مستضعفان در مكٔه  آن روز، كسانی بودند كه برده و یا آزاد كرده به شمار می رفتند. 
دستٔه دیگری از مستضعفان افرادی بودند كه به مناسبتی از قوم و قبیلٔه خود جدا شده و در مكه زندگی می كردند. اینان ناچار بودند 
برای حفظ جان و مال خود، تحت حمایت یكی از اشراف یا طایفه ها و قبیله های آن شهر قرار گیرند و موقعیت و منزلت اجتماعی 
پایین تری داشتند. عّماربن یاسر، مادرش ُسمّیه، ِبالل بن َرباح، ابوذر ِغفاری و … از جملٔه نخستین مستضعفانی بودند كه اسالم 

آوردند« )زریاب خویی، سیرهٔ رسول اللّه، ص 117 ــ 128؛ با اندكی تلخیص(.
الف( به نظر شما، آیا دیدگاه نویسنده برای پیشگامی جوانان در پذیرش دعوت رسول خدا، قابل پذیرش است؟ چرا؟ 

ب( دلیل و استدالل شما برای پیشتازی فقیران و مستضعفان در اسالم آوردن چیست؟

فّعـالـیت 5

دعوت عمومی و عکس العمل سران قریش 
پیامبر اكرم سه سال پس از بعثت، به فرمان خداوند دعوت خود 
کن  آشکار  داری  دستور  را  »  آنچه  كرد:  عمومی  و  آشكار  را 
نخست  ایشان   .)9۴ آیٔه  )حجر،  بگردان«  روی  مشرکان  از  و 
خویشاوندان و سپس عموم مردم را به قبول اسالم فرا خواند. 
اما سران قریش دعوت حضرت محمد  را نپذیرفتند و اعالم 
کردند که ما از آیین، آداب و سنت های پدران و اجداد خویش، 

پیروی می کنیم.
سران مشرک که در ابتدای دعوت اسالمی، مخالفت و دشمنی 
و  دعوت  گسترش  با  نمی داشتند،  ابراز  خدا  رسول  با  شدیدی 
گرایش جوانان و مستضعفان به اسالم، درصدد برآمدند که با پیامبر 

و مسلمانان مقابله کنند.
گرچه در ظاهر چنین به نظر می رسد كه احساسات دینی و اعتقاد 
راسخ سران مشرک به بت ها، علت اصلی مخالفت و دشمنی آنان 

با اسالم بوده است، اما با بررسی دقیق تر شواهد و مدارک متوجه 
می شویم كه علل و عوامل مهم تر دیگری در این موضوع دخالت 
داشته است. برخی آیات قرآن بیانگر آن است كه مشركان مكه از 
آن بیم داشتند كه در صورت پیروی از اسالم، موقعیت تجاری و 
سیاسی آن شهر متزلزل شود و بازرگانان قریش از سود هنگفتی 
می كردند،  كسب  نزدیک  و  دور  سرزمین های  با  تجارت  از  كه 
محروم بمانند1.عالوه بر آن، نقش رقابت های قبیله ای و حسادت 
طایفه ای را نیز نمی توان در دشمنی با رسول خدا در مكه نادیده 
گرفت. برخی از طایفه های قریش، مخصوصاً بنی امیه، به خاطر 
اینكه فردی از طایفٔه بنی هاشم به پیامبری رسیده، سخت حسادت 

می كردند. 
دیگر  و  پیامبر  مانند  اشخاصی  با  مشركان  درگیری  و  دشمنی 
مسلمانانی كه متعلق به طایفه و قبیلٔه نیرومندی بودند، چندان آسان 
نبود؛ زیرا ممكن بود تعصبات طایفه ای و قبیله ای را بر انگیزد و 

1  ــ سورٔه قصص، آیات ۵7 ــ 60.
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  مهاجرت مسلمانان به حبشه 
قریش برای جلوگیری از گسترش دین جدید، دست به هر كاری می زد، از جمله آزار و اذیت پیروان مستضعف و بی پناه اسالم كه از پشتیبانی قبیله 
و طایفۀ قدرتمندی برخوردار نبودند. از این رو، اشخاصی مانند عّمار و پدر و مادرش یاسر و ُسمّیه و باِلل حبشی كه از گروه مستضعفان مكه به شمار 
می رفتند، مورد شدیدترین آزارها و شكنجه ها  قرار گرفتند. رسول خدا به منظور رهانیدن این گروه از مسلمانان، در سال پنجم بعثت از آنان خواست 
كه به سرپرستی جعفربن ابی طالب، به سرزمین حبشه در آن سوی دریای سرخ مهاجرت كنند. در آن زمان، پادشاه حبشه )نجاشی( كه پیرو دین 
مسیحیت بود با مردمش به نیكی و انصاف رفتار می كرد. سران قریش برای بازگرداندن مسلمانان، هیئتی به حبشه فرستادند، اما با سخنانی كه 

جعفربن ابی طالب به نجاشی دربارۀ پیامبر و اسالم گفت، پادشاه حبشه از قبول درخواست قریش خودداری كرد.

یک توضیح

جست وجو و بررسی شواهد و مدارک
با استفاده از فهرست سوره های قرآن، سوره ای را كه مربوط به ابولهب است پیدا كنید و ترجمٔه آن را در كالس بخوانید.

فّعـالـیت 6

باعث ایجاد جنگ و خون ریزی شود. از این رو، سران مشرک 
تصمیم گرفتند كه هر طایفه، از مسلمان شدن اعضای خود جلوگیری 
نماید و با افرادی از طایفٔه خود كه اسالم آورده بودند، برخورد كند. 
مشركان همچنین ابوطالب، رئیس طایفٔه بنی هاشم را در تنگنا قرار 
دادند که برادرزادهٔ خود را وادار به دست کشیدن از عقایدش کند 

و یا او را به آنان بسپارد. ابوطالب نه تنها از حمایت پیامبر دست 
نكشید، بلكه طایفٔه بنی هاشم را به حمایت از آن حضرت فراخواند. 
تمام بنی هاشم، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، درخواست ابوطالب را 
اجابت کردند و تنها ابولهب از این كار سر باز زد و به دشمنی با رسول 

خدا برخاست. 

تحریم و محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم
پس از آنکه سران قریش در جلب رضایت ابوطالب برای دست 
برداشتن از حمایت رسول خدا ناکام ماندند، تصمیم گرفتند بنی هاشم 
را تحت محاصرهٔ اجتماعی و اقتصادی قرار دهند. هدف مشرکان 
مکه این بود که ابوطالب و طایفٔه او ناگزیر شوند پیامبر را تنها گذارند؛ 
از این  رو معاهده ای نوشتند که براساس آن هرگونه مراودهٔ اجتماعی از 

1  ــ به درهٔ باریک میان دو کوه ِشعب گفته می شود.

سال 1 سال 2 سال 3  سال 4سال 5سال 6  سال 7  سال 8 سال 9سال 10سال 11سال 12سال 13

پیمان عقبۀ دوم
هجرت به مدینه

مسلمان شدنپیمان عقبۀ اول
 عده ای از
مردم یثرب

 وفات
حضرت خدیجه

و ابو طالب
محاصرۀ اقتصادی در 

شعب ابی طالب

هجرت عده ای 
از مسلمانان 

به حبشه

آغاز دعوت
بعثتدورۀ دعوت خاص و محدودعمومی 

 خط زمان زندگانی حضرت پیامبر  از بعثت تا هجرت

قبیل ازدواج و ارتباط اقتصادی مانند خرید و فروش کاال با بنی هاشم 
ممنوع شد.

بنی هاشم برای کاهش آثار مخرب این معاهده به ِشعب1 ابی طالب 
در اطراف مکه پناه بردند. آنان حدود سه سال در آنجا ماندند و 

مشکالت و سختی های فراوانی تحمل کردند. 
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
الف( به نظر شما چرا مشركان، معاهدۀ تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم را بر دیوار كعبه آویختند؟

ب( پس از همفكری توضیح دهید كه تحریم اجتماعی و اقتصادی بنی هاشم چگونه پایان یافت؟

در اندیشۀ پایگاهی جدید برای اسالم
مدتی پس از پایان یافتن تحریم اقتصادی و اجتماعی مسلمانان 
در سال دهم بعثت، حضرت خدیجه  و حضرت ابوطالب، دو 
حامی بزرگ حضرت محمد  ، به فاصلٔه كوتاهی از دنیا رفتند 
و اندوه سنگینی بر دل پیامبر و یارانش نشست. با رحلت ابوطالب، 
جسارت و آزار سران قریش نسبت به رسول خدا بیشتر شد. آن 
حضرت، خود اشاره كرده است كه »قریشیان مرا آزار نتوانستند 
كرد تا ابوطالب بمرد«1. با تشدید آزار مشركان، گسترش دعوت 

اسالمی در مكه با موانع اساسی روبه رو شد.
پیامبر  به ذهن  از مكه  اندیشٔه هجرت  بود كه  در چنین شرایطی 
ازاین رو، رسول خدا در جست وجوی  یافت.  راه  و مسلمانان 

داشته  اسالم  پذیرش  برای  بیشتری  آمادگی  كه  مردمانی  یافتن 
باشند، راهی طائف شد. طائف شهری ثروتمند در نزدیكی مكه 
بود و بزرگان و اشراف آنجا، روابط اقتصادی گسترده ای با سران 
قریش داشتند. اهالی طائف نه تنها از پیامبر استقبال نكردند، بلكه 
با بی احترامی و اهانت، آن حضرت را از شهرشان راندند و ایشان 
ناگزیر شد با حمایت خواهی2 از یكی از اشراف مكه3 به آن شهر 
بازگردد. پس از آن، رسول خدا به تبلیغ اسالم در میان افراد و 
قبایلی پرداخت كه برای مراسم حج و یا انجام كار دیگری به مكه 
سفر می كردند. سرانجام در جریان مراسم حج، تعدادی از مردم 
یثرب )مدینه( دعوت پیامبر را پذیرفتند و زمینه ساز هجرت تاریخی 

ایشان شدند.

پرسش های نمونه
اقتصادی و مشاغل ساکنان شبه جزیرۀ عربستان به هنگام ظهور اسالم  اقلیمی را بر وضعیت  تأثیر عوامل جغرافیایی و   1

توضیح دهید.

2 مفهوم جاهلیت را شرح دهید و سه مورد از مصادیق فرهنگ و اخالق جاهلی عرب ها در دوران پیش از اسالم را ذکر کنید.

3  چرا سران قریش در مکه با اسالم و پیامبر به دشمنی و مخالفت پرداختند.

4  اندیشۀ خروج از مکه چرا و چگونه به ذهن پیامبر و مسلمانان راه یافت؟ نمونه های دیگری از هجرت های مهم در تاریخ 

اسالم را بیان کنید.

5  مآخذی را که در این درس به آنها استناد شده، استخراج و در دو دستۀ منابع و مطالعات )تحقیقات( طبقه بندی کنید.

1ــ طبری، تاریخ طبری، ج3، ص 88۵.
2ــ رسم حمایت خواهی یا ِجوار یكی از رسم های عرب در عصر جاهلی بود كه بر اساس آن، فرد یا قبیله ای در پناه و حمایت فرد یا قبیلٔه دیگر قرار می گرفت.

3ــ ُمطِعم بن عدی.
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امت و حكومت نبوی در مدینه درس 4

ده سال پایانی، از دوران 23 سالهٔ رسالت پیامبر اسالم، در مدینه گذشت. در این دوران، امت و حکومت اسالمی تحت هدایت 
و رهبری آن حضرت شکل گرفت و اسالم در سرتاسر شبه جزیرهٔ عربستان گسترش یافت. شما در این درس با استفاده از شواهد و 
مدارک تاریخی، روند شکل گیری و عملکرد امت و حکومت نبوی و دگرگونی و تحوالتی را که اسالم در زندگی اعراب مسلمان 

به وجود آورد، بررسی و تحلیل خواهید کرد.

با رجوع به یک تقویم هجری بگویید:
الف( هم اکنون در چندمین سال هجری شمسی یا هجری قمری قرار داریم؟

 ب( چه رویدادی مبنای مبدأ این تقویم به حساب می آید؟
پ( چرا این رویداد، مبنای مبدأ تقویم هجری قرار گرفته است؟

فّعـالـیت 1

مدینه و ساکنانش هنگام هجرت

نام  یثرب  آن شهر،  به  پیامبر  از هجرت  پیش  مدینة النبی  یا  مدینه 
داشت. هجرت رسول خدا و پیروانش از مکه به یثرب یکی از 
رویدادهای سرنوشت ساز تاریخ اسالم به شمار می رود. در نتیجٔه 
این رویداد، زمینه و شرایط مناسبی برای برپایی امت و حکومت 
این رویداد  اسالمی فراهم آمد. مهم ترین پرسش هایی که دربارهٔ 

مهم به ذهن یک موّرخ یا محقق می رسد، عبارت اند از: 
 چرا یثرب به عنوان مقصد هجرت انتخاب شد؟ 

 شهر یثرب از نظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چه 
تفاوتی با مکه داشت؟ 

از  آنان  پشتیبانی  و  اسالمی  دعوت  از  یثربیان  استقبال   دالیل 
پیامبر چه بود؟ 

اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
که  بود  مسکونی  محالت  از  تعدادی  از  متشکل  یثرب  شهر 
کشتزارها و نخلستان هایی چند، میان آنها فاصله انداخته بودند. 

این محله ها بیشتر به دهکده هایی شباهت داشتند که در هر یک از 
آنها اعضای یک یا چند قبیله و طایفه زندگی می کردند.  

ساکنان شهر یثرب در دوران جاهلیت، شامل دو گروه یهود و عرب 
بودند. گروه یهود متشکل از چندین قبیله بودند که در سده های 
نخست میالدی به سبب آزار و اذیت امپراتوری روم، از فلسطین 
به یثرب کوچیده بودند. قبیله های عرب آن شهر، از جمله دو قبیلٔه 

بزرگ اوس و َخزَرج نیز از یمن به آن دیار مهاجرت کرده بودند.
قبیله ها و طایفه های یهودی و عرِب ساکن یثرب نیز ازنظر سیاسی 
پراکنده و مستقل از یکدیگر بودند. منابع تاریخی و متون دینی 
اشاره ای به وجود حکومت و یا سلطٔه اشراف و سران قبیله ها در 

یثرب نکرده اند. 
تا  یثرب وجود نداشت  آنجا که مرجع سیاسی قدرتمندی در  از 
نزاع شود، هر گاه  مانع دشمنی و  به اختالف ها رسیدگی کند و 
طوالنی  مدت  برای  می آمد،  پیش  قبیله  چند  یا  دو  میان  جنگی 
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درک و تحلیل شواهد و مدارک
مطالب فوق را به دقت بخوانید و با راهنمایی دبیر خود به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید:

الف( نقشه های تاریخی یثرب و مکه در صفحات 26 و 31 را مقایسه کنید و تأثیر متفاوت فضای جغرافیایی این دو شهر را بر وضعیت 
سیاسی و اجتماعی آنها بیان کنید.

ب( تفاوت های یثرب با مکه را از جهات سیاسی، اقتصادی و دینی در زمان ظهور اسالم از متن درس استخراج و دسته بندی کنید.
پ( استدالل کنید که هر یک از این تفاوت ها چگونه زمینه را برای استقبال مردم یثرب از دعوت پیامبر فراهم آورد.

فّعـالـیت 2
موقعیت جغرافیایی شهر یثرب هنگام هجرت پیامبر

و  رقابت  به  سیره نویسان  و  موّرخان  می یافت.  ادامه 
اشاره  شهر  آن  در  خزرج  و  اوس  پیاپی  درگیری های 

کرده اند. 
بودند،  آمده  به ستوه  تفرقه و جنگ  از  که  یثرب  مردم 
نام  به  شخصی  داشتند  قصد  هجرت،  از  پیش  اندکی 
این  به  تا  برگزینند  خویش  به ریاست  را  عبداللّٰه بن ُابَّی 

تفرقه ها پایان دهد، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
یثرب از نظر اقتصادی، شهر ثروتمندی به شمار نمی رفت. 
و  داشتند  اشتغال  کشاورزی  به  شهر  آن   مردم  اغلب 
درآمد و رفاه اقتصادی باالیی نداشتند. همچنین یثربیان 
گسترده ای  سیاسی  و  تجاری  روابط  مکیان،  برخالف 
و  عربستان  مناطق  و  شهرها  دیگر  ساکنان  و  قبایل  با 

کشورهای همسایه  نداشتند.
به لحاظ اعتقادی و دینی، اکثر اعضای قبیله های عرِب 
یهودیان  حضور  بودند.  بت پرست  یثرب  شهر  ساکن 
و  اخبار  بت پرستان،  که  بود  شده  سبب  شهر،  آن  در 
آورند.  به دست  پیامبران الهی  تاریخ  دربارهٔ  اطالعاتی 
آنان همچنین مطالبی از پیروان دین یهود دربارهٔ بهشت 

و جهنم و ظهور پیامبری جدید شنیده بودند.
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  خط زمان اسالم در مدینه 

ارتباط مردم یثرب با رسول خدا
حضرت محمد  در سال 11 بعثت، شش نفر از مردم یثرب را 
که برای انجام مراسم حج به مکه آمده بودند، به اسالم دعوت کرد. 
آنان مسلمان شدند و پس از بازگشت به شهر خود به تبلیغ اسالم 
پرداختند. سال بعد، 12 مرد یثربی، هنگام مراسم حج در مکانی 
موسوم به عقبه در ِمنا، با پیامبر بیعت کردند. این بیعت در تاریخ به 

پیمان  عقبۀاول معروف شده  است. در مراسم حج سال سیزدهم 
بعثت نیز، 73 مرد و دو زن از اهالی یثرب در عقبه با رسول خدا 

پیمانی بستند که به عقبۀ دوم مشهور است. 
پیمان عقبٔه دوم، بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب 
بود؛ زیرا شمار قابل توجهی از اعضای قبیله های مختلف، به ویژه 

اوس و َخزَرج، در آن حضور داشتند.

با استفاده از جدوِل مهم ترین رویدادهای مربوط به اسالم در مدینه، خط زمان پایین صفحه  را تکمیل کنید.
فّعـالـیت 3

رویدادهای مهمسال وقوع

بسته شدن پیمان عقبۀ اول میان پیامبر و 12 نفر از مردم یثرب12 بعثت

بسته شدن پیمان عقبۀ دوم میان رسول خدا و گروهی از مردم یثرب13 بعثت

هجرت رسول خدا  از مکه به یثرب؛ بنای مسجد النبی در مدینه؛ عقد پیمان برادری میان مسلمانان؛ انعقاد پیمان نامۀ 1 ق
عمومی مدینه؛ نزول آیات جهاد؛  تشکیل نیروی نظامی مسلمانان؛ رخ دادن چند سریه و غزوۀ ابواء

؛ اخراج یهودیان بنی َقیُنقاع 2 ق غزوۀ بدر؛ تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه در مکه؛ ازدواج حضرت فاطمه  با علی 
از مدینه

؛ غزوۀ اُحد؛ کشتار فجیع مبلغان مسلمان در بئرمعونه و رجیع3 ق والدت امام حسن 

رویارویی با یهودیان بنی نضیر و اخراج آنان از مدینه؛ والدت امام حسین 4 ق

..دومه الَجندل؛ غزوۀ احزاب )خندق(؛ برخورد با یهودیان بنی ُقَریظه و دفع خطر آنان5 ق غزوۀ 

پیمان صلح ُحَدیبیه؛ ارسال نامه به پادشاهان ایران، روم، حبشه، َغّسان و مصر و دعوت آنان به اسالم از سوی پیامبر6 ق

غزوۀ خیبر؛ پیمان صلح با یهودیان ساکن فدک7 ق

جنگ موته؛ فتح مکه؛ غزوۀ ُحنین8 ق

غزوۀ تَبوک؛ ویرانی مسجد ِضرار و دفع توطئۀ منافقان؛ نزول آیات برائت از مشرکان؛ ورود نمایندگان قبایل عرب به 9 ق
مدینه و پذیرش اسالم

..َحّجه الوداعتوسط رسول خدا؛ اجتماع غدیر خم و انتصاب 10 ق ادامۀ ورود نمایندگان قبایل به مدینه و قبول اسالم؛ انجام 
علی  به جانشینی پیامبر

تجهیز سپاه اُسامه برای نبرد با رومیان؛ وفات رسول خدا11 ق
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هجرت پیامبر و پیروانش از مکه به مدینه
در نتیجٔه پیمان عقبٔه دوم، پایگاه امن و مطمئنی برای مسلمانان در 
یثرب به  وجود آمد. به دنبال این پیمان، رسول خدا به مسلمانان 
فرمان داد که به یثرب هجرت کنند. مسلمانان به تدریج راهی آن 
شهر شدند. برخی از مهاجران به همراه خانواده و بستگان خویش 
و برخی دیگر با ترک خانواده و بستگان، مهاجرت کردند. پس از 
آن تا هنگام فتح مکه در سال 8 ق، هجرت به مدینه و ترک نکردن 
آن شهر، یکی از شروط بیعت با پیامبر و پذیرش دعوت اسالم به 

شمار می رفت.
پیامبر نیز پس از آنکه از دسیسٔه مشرکان در دارالندوه برای کشتن 
به  و  مکه خارج شود  از  آگاه شد، تصمیم گرفت مخفیانه  خود 
سوی یثرب حرکت کند. علی  برای گمراه کردن مشرکان و به 
سالمت خارج شدن رسول خدا از مکه، با شجاعت و فداکاری، 

تمام شب را در منزل پیامبر ماند و در جای ایشان خوابید.

بررسی شواهد و مدارک
بخشی از مفاد پیمان های عقبٔه اول و دوم را به دقت مطالعه کنید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید:

ــ در پیمان عقبٔه اول 12 نفر از اهالی یثرب با پیامبر بیعت کردند که: »به خدا شرک نورزند، راهزنی ننمایند، زنا نکنند، فرزندان خود 
را نکشند، در کارهای خیر از رسول خدا پیروی کنند« )ابن هشام، السیرة النبویة، ج 2، ص 81  ـ82(.

 ــ در پیمان عقبٔه دوم، پیامبر فرمود: »با شما بیعت می کنم که از من دفاع کنید همان طور که از زنان و فرزندان خود دفاع می کنید. 
.... پیمان شما، پیمان من است. من از شما هستم و شما از من هستید. با هر کس که شما بجنگید، نبرد می کنم و با هر کس که از 

دِر صلح و صفا وارد شوید، من نیز صلح می کنم« )همان، ج2، ص 89(.
الف( از مفاد پیمان عقبٔه اول می توان به چه نکته هایی دربارهٔ وضعیت اجتماعی ساکنان شبه جزیرهٔ عربستان در آن زمان پی برد؟

ب( محتوای دو پیمان چه تفاوت اساسی با هم دارند؟ علت آن چه می تواند باشد؟
پ( پیمان عقبٔه دوم به لحاظ سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی برای پیامبر و مسلمانان داشت؟ به نظر شما چرا این پیمان به »بیعة الحرب« 

معروف شده است؟

فّعـالـیت 4

مسیر هجرت رسول خدا از مکه به یثرب )مدینه(

یثرب )مدینه(
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سکونت مهاجران در مدینه
دیگر  و  خدا  رسول  از  گرمی  به  مدینه(  اهل  )مسلمانان  انصار 
مهاجران استقبال کردند و در منازل خویش پذیرای آنان شدند. 
پیامبر اندکی پس از ورود به مدینه، قطعه زمینی را که از آِن دو یتیم 
بود برای بنای مسجد خریداری کرد. مسلمانان همگی به همراه 
کردند.  مشارکت  مسجد  ساخت  در  فراوان  اشتیاق  با  پیامبر 
سکونت  برای  آن  درکنار  را  کوچکی  اتاق های  خدا،  رسول 

مسجد الّنبیـ  مدینه

تشکیل امت و حکومت نبوی
در پی سکونت پیامبر و مهاجران در مدینه، اجتماعی از مسلمانان 
در این شهر به وجود آمد. اعضای این اجتماع شامل قبیله ها و 

1ــ ُصّفه به ایوان سقف داری گفته می شود که برای سکونت مهاجران بی بضاعت، در کنار مسجد پیامبر، درنظر گرفته شده بود.

که  را  زمین هایی  همچنین  حضرت  آن  گرفت.  درنظر  خویش 
و  بسازند  خانه  برای خود  که  داد  به مهاجران  نداشت،  صاحب 
این غیر از زمین هایی بود که انصار به مهاجران بخشیده بودند. 
برخی از مهاجران بی بضاعت نیز در جوار مسجد اقامت گزیدند 
و به اهل ُصّفه1 مشهور شدند. اینان به دلیل هم جواری با محل 

سکونت پیامبر، ارتباط نزدیک تری با آن حضرت برقرار کردند.

طایفه های گوناگونی بودند که برخی از آنها  کینه و دشمنی دیرینه ای 
آیین های  پیروان  مسلمانان،  بر  عالوه  همچنین  داشتند.  هم  با 
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1ـ پیمان برادری، تحکیم وحدت دینی
 پیامبر اکرم در نخستین ماه های پس از هجرت با هدف ایجاد همدلی و 
وحدت دینی میان مسلمانان، به آنان توصیه کرد که بدون در نظرگرفتن 
وابستگی های قبیله ای، با یکدیگر پیوند برادری برقرار کنند. این 

پیوند، گاه میان دو نفر از مهاجران و اغلب بین یکی از انصار و یکی 
از مهاجران برقرار شد. سیره نویسان، اسامی اشخاصی را که در 
نتیجٔه فرمان رسول خدا با یکدیگر برادر شدند، ثبت کرده اند؛ از جمله 

نوشته اند که پیامبر، علی  را به عنوان برادر خویش برگزید.

جست و جو و بررسی شواهد و مدارک
الف( ترجمٔه آیٔه 10 سورهٔ حجرات  و آیٔه  103 سورهٔ آل عمران را بخوانید و بگویید که این آیات به کدام رویداد تاریخی اشاره دارند.

ب( به نظر شما چرا پیامبر دستور داد که مسلمانان بدون درنظر گرفتن وابستگی قبیله ای خود، با یکدیگر پیوند برادری برقرار کنند؟
پ( دلیل بیاورید که چرا پیوند برادری بر پایٔه اعتقادات دینی و مساوات اسالمی، در نقطٔه مقابل فرهنگ و ارزش های جاهلی قرار داشت؟

فّعـالـیت 5

2ـ پیمان نامۀ عمومی مدینه
وجود قبیله ها و طایفه های پراکنده با عقاید دینی گوناگون و پیشینه ای 
آکنده از اختالف و درگیری، همواره تهدیدی جدی برای آرامش و 
امنیت مدینه به شمار می رفت. از سوی دیگر، این شهر به عنوان پایگاه 
اسالم، با خطر حملٔه مشرکان مکه روبه رو بود. از  این رو، رسول خدا 
درصدد برآمد مدینه را از نظر سیاسی و نظامی متحد سازد و نظم و 
امنیت پایداری در این شهر برقرار کند. به همین منظور پیمان نامه ای 

تنظیم کرد و به تأیید مسلمانان و بسیاری دیگر از گروه های غیرمسلماِن 
مستقر در مدینه رساند.

پیمان نامٔه عمومی یا به تعبیر رایج در عصر ما، قانون اساسی مدینه، 
مهم ترین اقدام پیامبر برای تأسیس نظام اجتماعی و سیاسی منسجمی 
در چارچوب دین اسالم به شمار می رود. این پیمان نامه، حقوق و 
مسئولیت های هر یک از گروه های مسلمان و غیرمسلمان و چگونگی 

ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص می کرد. 

مسلمانانی كه پس از هجرت، در مدینه گرد هم آمده بودند، شامل دو گروه مهاجر و انصار می شدند. مهاجران اغلب از قبیلۀ قریش و گروه اعراب 
شمالی یا عدنانی به شمار می رفتند. در مقابل، انصار از شاخۀ اعراب جنوبی یا قحطانی بودند و بیشتر شامل دو قبیلۀ اوس و خزرج می شدند كه سابقۀ 

رقابت و دشمنی دیرینه با یكدیگر داشتند. 

بیشتر بدانیم

می زیستند.  آن  شهر  در  نیز  بت پرستان  و  یهودیان  مانند  دیگری 
از این رو، رسول خدا، به منظور ایجاد همبستگی میان مهاجران و 

انصار و همزیستی مسالمت آمیز ساکنان مدینه و نیز با هدف تأمین 
نظم و امنیت در آن شهر، اقدام های مهمی به شرح زیر انجام داد. 
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پیمان نامٔه مدینه، سرآغاز تأسیس امت و حکومت اسالمی بود. 
پس از آن با نزول تدریجی آیات مربوط به جهاد، خمس، زکات، 

جزیه و …، نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسالم و الگوی 
حکومتی پیامبر کامل شد. 

بررسی و تحلیل شواهد و مدارک
به چهار گروه تقسیم شوید؛ بندهایی از پیمان نامٔه مدینه را بخوانید و به پرسش های مربوط به گروه خود پاسخ مناسب دهید.

ــ این نوشته، پیمان نامه ای است از محمد رسول خدا، تا در میان مؤمنان و مسلمانان قبیلٔه قریش )مهاجران( و مردم یثرب و کسانی 
که پیرو مسلمانان شوند و به آنان بپیوندند و با ایشان در راه خدا پیکار کنند، به اجرا درآید.

 ــ آنان در برابر دیگر مردمان، یک امت هستند.
ـ پیروان اسالم نباید مسلمانی را در پرداخت خون بها یا فدیٔه سنگین، تنها گذارند. ـ 

ـ هیچ مؤمنی نباید بر ضد مؤمنی با دیگران هم پیمان شود. ـ 
ـ همٔه مسلمانان در امان دادن برابر هستند و فرودست ترین مسلمانان، می تواند کافران را پناه دهد. ـ 

 ــ آشتی همٔه مؤمنان یکی است و به هنگام پیکار در راه خدا، هیچ مؤمنی نباید جدا از مؤمن دیگر، با دشمن آشتی نماید.
 ــ هرگاه شما مسلمانان در کاری گرفتار اختالف شدید، داوری آن را به خدا و محمد  واگذار کنید.

ـ هر کس از یهود با ما هم پیمان شود، بی هیچ ستم و تبعیض، از یاری و برابری برخوردار خواهد شد؛ دین یهود از آِن ایشان و دین  ـ 
مسلمان از آِن مسلمانان است؛ مگر کسی که با پیمان شکنی ستم کند.

ـ در پیکار با دشمنان، هزینٔه یهود بر عهدهٔ خود آنان و هزینٔه مسلمانان بر عهدهٔ خودشان خواهد بود. ـ 
ـ هم پیمانان باید علیه کسی که به شهر یثرب بتازد، به یاری هم بشتابند. ـ 

 ــ هیچ کس نباید به قریش و یاران ایشان پناه دهد.
ـ درون مدینه برای پذیرندگان این پیمان نامه منطقٔه امن و َحرم1 است. ـ 

ـ هرگاه میان متعهدان این پیمان نامه، اختالفی  ناگوار و یا درگیری ای که خطر تباهی داشته باشد، رخ دهد، بی گمان برای حل و فصل  ـ 
آن باید به خدا و پیامبر روی آورید )نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد  و اسناد صدر اسالم،ص 106ـ111(.

گروه 1: چرا برخی از محققان، این پیمان نامه را »قانون اساسی مدینة الّنبی« نامیده اند؟
گروه 2: حقوق و مسئولیت هایی که در این پیمان نامه برای مسلمانان ذکر شده، چه تفاوتی با حقوق و مسئولیت های آنان در دورٔه 

جاهلی داشت؟
گروه 3: حقوق و مسئولیت هایی که این پیمان نامه برای غیرمسلمانان به رسمیت شناخته، برچه پایه و اصولی استوار است؟

گروه 4:  جایگاه و موقعیت پیامبر  ازنظر حق حاکمیت و قدرت سیاسی و قضایی در این پیمان نامه  چگونه تعریف شده بود؟

1ــ شهری که به عنوان حرم یا منطقٔه امن اعالم می شد، دارای محدودیت های ویژه ای از قبیل ممنوعیت جنگ و خون ریزی به غیر از وضعیت دفاعی، منع قطع درختان، عدم تعّدی به پناهندگان، حرمت مسافران     
و … بود. پیامبر پس از تنظیم پیمان نامه، به تعدادی از یاران خود مأموریت داد که حدود حرم مدینه را نشانه گذاری کنند. 

فّعـالـیت 6
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مخالفت و دشمنی با امت و حکومت نوپای اسالمی
پس از تأسیس حکومت اسالمی، پیامبر و مسلمانان باید خود را برای مقابله با انواع دشمنی ها و توطئه ها آماده می کردند. مشرکان مکه همچنان 
در رأس مخالفان و دشمنان مسلمانان بودند. عالوه بر آن، با وجود تالش های رسول خدا برای اتحاد سیاسی و همزیستی مسالمت آمیز 

ساکنان مدینه، برخی از افراد و گروه های این شهرعلیه پیامبر و مسلمانان توطئه می کردند. سرآمد آنان، منافقان و یهودیان بودند.
1ـ مشرکان

پس از هجرت پیامبر و یارانش به مدینه، مشرکان قریش همچنان بزرگ ترین و سرسخت ترین دشمنان دعوت اسالمی باقی ماندند. قریش 
همچنین با بسیاری از قبیله های شبه جزیرهٔ عربستان و به طور خاص منطقٔه حجاز، روابط سیاسی و تجاری داشت و می توانست آنها را 

علیه مسلمانان تحریک کند.
بنابراین، در سال نخست هجرت، به دنبال نزول آیات جهاد1، رسول خدا تصمیم به تشکیل نیروی نظامی گرفت. در اواخر همان 
سال، مسلمانان چندین عملیات نظامی و اطالعاتی محدود در خارج از مدینه انجام دادند. یکی از اهداف این عملیات، تهدید مسیر 

تجارت مشرکان مکه به شام و کسب غنیمت بود؛ زیرا آنان اموال 
مهاجران مسلمان را تصرف و غارت کرده بودند. 

قریش  تجاری  کاروان های  تعقیب  سیاست  تداوم  نتیجٔه  در 
توسط مسلمانان، سرانجام در سال دوم هجرت، جنگ بزرگی 
»بدر«  نام  به  مکانی  در  مشرک  لشکریان  و  اسالم  سپاه  میان 
صورت گرفت. در این جنگ، حدود 300 رزمندهٔ مسلمان بر 
9۵0 جنگجوی قریش پیروز شدند. غزوهٔ بدر ضربٔه سنگین و 
جبران ناپذیری بر قریش وارد آورد و قدرت و موقعیت آنان را در 
منطقٔه حجاز تضعیف کرد. پس از آن، ساکنان آن منطقه گرایش 

بیشتری به رسول خدا و اسالم نشان دادند.
در سال های سوم و پنجم هجری، سپاهی بزرگ از جنگجویان 
قبیلٔه قریش و قبیله های هم پیمان آن، به قصد جبران شکست 
بدر و نابودی اسالم راهی مدینه شدند. فرماندهی سپاه قریش 
در این لشکرکشی ها به عهدٔه ابوسفیان بود. مشرکان در غزؤه 
یا  خندق  در جنگ  اما  یافتند،  نسبی دست  موفقیتی  به  ُاحد 
نیرو و امکانات مادی و معنوی  تمام  اینکه  با وجود  احزاب 

خود را بسیج کرده بودند، ناکام ماندند.
صف آرایی مشرکان و مسلمانان در جنگ خندق

1ــ »به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازٔه جهاد داده شده است؛ چراکه مورد ستم قرار گرفته اند و خداوند بر یاری آنها تواناست. همان ها که از خانه و شهر خود به  ناحق 
رانده شدند، چرا که می گفتند: پروردگار ما خدای یکتاست...« )سورٔه حج، آیات 39 و 40(.
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گسترش و تحول امت و حکومت پیامبر
 ناکامی قریش در جنگ خندق و کاهش فعالیت های نظامی آنان علیه اسالم، زمینٔه مساعدی برای نشر اسالم در میان قبیله های منطقٔه 

حجاز و گسترش محدودهٔ حکومت پیامبر فراهم آورد.
صلح حدیبیه و پیامدهای آن

در ذی القعدهٔ سال ششم هجرت، پیامبر به همراه جمعی از مسلمانان، لباس ِاحرام پوشیدند و به منظور انجام مراسم حج راهی مکه شدند. 
مشرکان قریش مانع ورود آن حضرت و پیروانش به مکه شدند.پس از مذاکراتی که میان دو طرف انجام گرفت، در حدیبیه3، پیمان صلحی 

میان مسلمانان و مشرکان بسته شد. قرآن این صلح را فتح و پیروزی آشکار برای اسالم معرفی کرده است.

2ـ منافقان
 آیات قرآن، کتاب های سیره و منابع حدیثی به برخی از خصوصیات و رفتارهای منافقان مدینه اشاره کرده اند. سردستٔه آنان عبدالله بن  ُابَّی 
بود که پیش از هجرت، گروه هایی از مردم یثرب قصد داشتند او را به ریاست شهرشان برگزینند. او پس از پیروزی مسلمانان در جنگ 
بدر، اظهار مسلمانی کرد؛ اما نقش وی در بسیاری از فتنه ها و آشوب ها آشکار است. هنگامی که رسول خدا تصمیم به محاصرهٔ یهودیان 
بنی نضیر گرفت، سردستٔه منافقان، یهودیان را تشویق به مقاومت کرد و به آنان وعدهٔ یاری داد. عبداالله بن ُابَّی همچنین می کوشید که انصار 
را علیه مهاجران تحریک نماید. او حتی در غزوه های ُاحد و  تبوک، به همراه یارانش از سپاه اسالم جدا شد و در جنگ شرکت نکرد. 

3ـ یهودیان
 اگرچه رسول خدا با یهودیان مدینه پیمان صلح و اتحاد بسته بود، اما برخی از سران یهودی، به خصوص رؤسای سه قبیلٔه بزرگ آنان1، هرگاه 
فرصتی پیش می آمد، علیه حکومت اسالمی کارشکنی و  با  دشمنان همکاری  می کردند. یهودیان همچنین از هیچ کوششی برای زنده کردن 

کینه و دشمنی میان مسلمانان دریغ نمی کردند2.
با تداوم دسیسه گری های یهودیان علیه مسلمانان، پیامبر ناگزیر از برخورد با آنان شد و طی سه لشکرکشی و محاصرهٔ نظامی، به حضور 
قبیله های پیمان شکن و توطئه گر یهودی در مدینه پایان داد. عالوه بر آن، تغییر قبلٔه مسلمانان از بیت المقدس به سوی مکه، یکی دیگر از 

اقداماتی بود که به فرمان الهی و در پی بهانه جویی یهودیان انجام گرفت. 

كاوش خارج از كالس
به چند گروه تقسیم شوید و با استفاده از منابعی كه دبیر به شما معرفی می كند، دربارۀ یکی از غزوه های بدر، احد، بنی  نضیر، 

خندق، بنی قریظه، خیبر، موته، فتح مکه، حنین و تبوک، مطالعه و تحقیق كنید و دالیل بروز، نتیجۀ نظامی و پیامدهای سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی هر جنگ را استخراج و فهرست كنید.

1ــ بنی قینقاع، بنی نضیر و بنی قریظه.
2ــ یکی از شاعران یهودی اشعاری دربارٔه جنگ ُبعاث سرود که اگر تدبیر پیامبر نبود، تبدیل به فتنه ای بزرگ میان اوس و خزرج می شد. جنگ ُبعاث یکی از جنگ های طوالنی و 

خونین میان اوس و خزرج در دوران پیش از اسالم بود.
3ــ محلی در 22 کیلومتری غرب مکه بر سر راه َجده.
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1ــ وفود، جمع َوفد به معنی هیئت نمایندگی یا هیئت اعزامی است.

بررسی شواهد و مدارک
بندهایی از پیمان صلح حدیبیه را بخوانید و استدالل کنید چرا آثار و نتایج آنها به سود مسلمانان بود:

، متارکٔه جنگ خواهد بود. ـ به مدت ده سال بین قریش مکه و یاران محمد 
 ـ از سال بعد، هرکس از یاران محمد  که به قصد حج یا عمره و یا تجارت به مکه آید، جان و مالش در امان است.

 ـ هرکس می خواهد به محمد  بپیوندد و با او هم پیمان شود، چنان کند و هرکس می خواهد به قریش بپیوندد و با ایشان هم پیمان 
شود، چنان کند.

فّعـالـیت 7

سران   ، محمد  حضرت  حدیبیه،  صلح  پیمان  از  پس 
امپراتوری ها و دولت های بزرگ را به اسالم دعوت کرد. به همین 
منظور، سفیران رسول خدا نامه های آن حضرت را به پادشاهان 
قبیله های  برخی  رؤسای  و  حبشه  و  مصر  غّسان،  روم،  ایران، 

بزرگ عرب رساندند. 
طی سال های هفتم و هشتم هجری، تعدادی از حاکمان محلی در 
گوشه و کنار شبه جزیرهٔ عربستان مانند عمان، بحرین، نجران و 
یمن یا به اسالم گرویده و یا با بستن پیمان و پرداخت جزیه، تابع 

حکومت مدینه شدند.
فتح مکه و پیامدهای آن

حدود دو سال پس از پیمان حدیبیه، قریش این پیمان را نقض 
کرد. ازاین رو، پیامبر به سرعت سپاهی مرکّب از ده هزار تن را 
برای فتح مکه بسیج کرد. در رمضان سال هشتم هجرت، مکه به 
صورت مسالمت آمیزی، فتح و کعبه از بت ها پاک سازی شد. پس 

از آن، قبیله های اطراف آن شهر نیز به تدریج اسالم را پذیرفتند.
آوردن  اسالم  سال  یا  وفود1  سال  را  هجری  نهم  سال  موّرخان 
قبیله های  نمایندگی  هیئت های  سال  این  در  نامیده اند.  قبیله ها 
آمدند و ضمن پذیرش اسالم،  به مدینه  از هر سو  مختلف عرب 

فرمانبرداری خود را از رسول خدا اعالم کردند.

اعالن برائت از مشرکان
قبیله های مهم شبه جزیرهٔ عربستان از حکومت  استقبال گستردهٔ 
برای  که  داد  قرار  موقعیتی  در  را  مسلمانان  و  پیامبر  اسالمی، 
ریشه کن کردن شرک و بت پرستی اقدام کنند. بنابراین، با نزول 
سورهٔ برائت )توبه( در آخرین ماه های سال نهم هجری، رسول خدا 
برائت عازم مکه  به علی  مأموریت داد که برای ابالغ سورهٔ 
شود. پس از آن مکه و خانٔه خدا، به عنوان حرم اسالمی اعالم شد 

و مشرکان حق نداشتند وارد آنجا شوند. 
..َحّجه  الوداع

حضرت محمد  در سال دهم هجری مراسم حج را به همراه 
جمعیت زیادی از مسلمانان برگزار کرد. در آن زمان، بیشترین 
نگرانی آن حضرت مربوط به آیندٔه امت اسالمی بود. ازاین رو، 
رسول خدا پس از پایان مراسم حج و هنگام بازگشت به مدینه، 
مهم ترین  طوالنی،  خطبه ای  طی  خم،  غدیر  نام  به  مکانی  در 
این خطبه، ضمن  در  آن حضرت  کرد.  ایراد  را  وصیت خود 
و  قرآن  آیات  نزول  ختم  خویش،  جانشینی  به  علی   معرفی 

اتمام رسالت خود را اعالم کرد.
رسول خدا در واپسین روزهای زندگانی خود دستور داد سپاه 
اسالم، برای مقابله با تهدیدات رومیان، به سوی سرحدات شام 
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حرکت کند و ُاسامة بن زید را که در آغاِز جوانی بود به فرماندهی 
آن سپاه منصوب کرد؛ اما به دلیل مخالفت برخی از صحابه، این 

دستور پیامبر در زمان حیات آن حضرت اجرا نشد.
، سرانجام در 28 صفر سال 11 هجری در  حضرت محمد 

مدینةالنّبی رحلت کرد و در همان شهر به خاک سپرده شد.
روش حکومت داری حضرت محمد 

نظام حکومتی را که پیامبر در مدینه بر پایٔه امت اسالمی بنیان نهاد، 
بسیار ساده و فاقد تشکیالت و سلسله مراتب گسترده بود. رسول 
خدا، کاخ و نگهبان شخصی نداشت و در دوران زمامداری او از 
تشریفات و تجمالت مرسوم در دربار پادشاهان و سایر فرمانروایان 
خبری نبود. آن حضرت مسجدالّنبی را در مدینه پایگاه حکومتی 
خویش قرار داد. مسجد، محل عبادت، آموزش و انجام امور 
سیاسی، اداری و نظامی به شمار می رفت. پیامبر، در بسیاری از 
مسائل حکومتی به ویژه جنگ و صلح، پس از مشورت با اصحاب 
تصمیم گیری می کرد. برای مثال، پیش از جنگ احد، با یارانش 
دربارهٔ چگونگی مقابله با مشرکان، مشورت کرد. نظر پیامبر بر آن 
بود که در مدینه با دشمن روبه رو شوند، اما ایشان نظر اکثریت 
را پذیرفت که می خواستند بیرون از شهر با سپاه دشمن بجنگند. 

سپاه و مدیریت امور نظامی
در حکومت پیامبر، جهاد و دفاع وظیفٔه تمام مسلمانانی بود که 
توانایی انجام آن را داشتند. مسلمانان به خاطر حضور در سپاه 
از  را  خود  سهم  اما  نمی گرفتند،  حقوق  جنگ  در  شرکت  و 
غنیمت های جنگی دریافت می کردند. هزینٔه تأمین جنگ افزارهای 
به عهدٔه  نیز  تجهیزات جنگی  و سایر  اسب  مانند سالح،  نظامی 
رزمی  آمادگی  و  نظم  به  همواره  خدا،  رسول  بود.  جنگاوران 
مسلمانان اهمیت می داد و بر آموزش های نظامی سپاه نظارت دقیق 

داشت. 
تعلیم و تربیت

اسالم تأکید فراوانی بر کسب علم دارد. رسول خدا نیز توجه 
خاصی به تعلیم و تربیت داشت و آن را در اولویت قرار داده 
یک  هر  آزادی  شرط  بدر،  جنگ  از  پس  حضرت  آن  بود. 
از  تن  ده  به  نوشتن  و  خواندن  آموزش  را  باسواد  اسیراِن  از 
تعلیم  برای  را  معلمانی  پیوسته،  پیامبر،  کرد.  تعیین  مسلمانان 
می فرستاد.  مختلف  قبایل  و  شهرها  به  اسالم  احکام  و  قرآن 
همچنین حدیث های متعددی از رسول  خدا دربارٔه لزوم کسب 

علم نقل شده است.

پس از همفکری با یکدیگر، مضمون دو حدیث مشهور پیامبر را دربارٔه علم آموزی، به فارسی بیان کنید.
فّعـالـیت 8

منابع مالی  و  شیوۀ گردآوری و توزیع آنها
 زندگی اقتصادی مسلمانان در زمان رسول خدا، ساده بود و پیامبر 
با اموال محدودی که در اختیار داشت به ادارهٔ امور می پرداخت. 
از جملٔه این اموال، غنایم جنگی، زکات و جزیه بودند. آیات 

کرده  مشخص  را  اموال  این  توزیع  و  دریافت  چگونگی  قرآن 
بود. پیامبر برای گردآوری، حفظ و توزیع این اموال، افرادی را 
برمی گزید. چهار پنجم غنایم جنگی میان جنگاوران تقسیم می شد 
و یک پنجم آن )خمس(، به خدا، رسول، خویشان او، یتیمان، 
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فقیران و در راه ماندگان تعلق داشت. جزیه، مالیات سرانه ای بود 
که مردان بالغ اهل کتاب )یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان( که به 
لحاظ مالی توانایی پرداخت آن را داشتند، ملزم به پرداخت آن 

بودند. زکات را باید مسلمانان پرداخت کنند.
 عالوه بر آنها، پیامبر پس از آنکه مناطق یهودی نشین مانند خیبر را 
به جنگ گشود، به یهودیان ساکن آنجا اجازه داد همچنان روی 
زمین های آن  منطقه کشاورزی کنند و نیمی از محصول ساالنه را 

به حکومت اسالمی بپردازند.
خلق و خوی رسول خدا

پیامبر در میان مردم و با مردم زندگی می کرد. تنها چیزی که او را 
از مردم متمایز می ساخت این بود که پروردگار او را برگزید و وحی 

خویش را بر قلب آن حضرت نازل کرد. 

مهربان داشت.  قلبی  و  و خنده رو  رسول خدا چهره ای گشاده 
بدگویی  و  دشنام  به  زبان  و  نمی گفت  سخن  زیاد  حضرت  آن 
نمی گشود.با همسران خویش مدارا می کرد و اهل بیت خود را 
تسلیم  از  پس  خود،  دشمنان  با  حضرت  آن  می داشت.  گرامی 
شدن، با مالیمت رفتار می کرد و درصدد انتقام جویی بر نمی آمد. 
برای نمونه پس از فتح مکه، هنگامی که قریش سر تسلیم فرود آوردند 

از ستمی که به ایشان و مسلمانان کرده بودند، چشم پوشی کرد.
خوراک، پوشاک و مسکن آن حضرت بسیار ساده بود. روایات 
آن  از  پوشاک  و  خوراک  در  زیاده روی  نکوهش  در  متعددی 
حضرت نقل شده است. رسول خدا عالقه و رغبتی فراوان به 
پیامبر،  اخالقی  سجایای  از  قرآن  داشت.  نظافت  و  پاکیزگی 

به عنوان »ُخلق عظیم« و »اسوه« دیگر مردمان یاد کرده است.

پرسش های نمونه
1 به نظر شما چرا بعد از فتح مکه، شرط مهاجرت به مدینه از شروط بیعت و مسلمانی برداشته شد؟

2 هدف رسول خدا از برقراری پیوند برادری میان مسلمانان چه بود؟ و این اقدام چه نتایج عاطفی و اجتماعی داشت؟

3 سه مورد از اقدامات منافقان را در مدینه علیه پیامبر و مسلمانان فهرست کنید.

4 منابع درآمد حکومت اسالمی در زمان پیامبر را نام برده و شیوه تأمین و توزیع هر یک از آنها را ذکر کنید.

5 مآخذی را که در این درس به آنها استناد شده است، فهرست و در دو بخش منابع و تحقیقات طبقه بندی کنید.

حضرت علی  شیوۀ زندگی و خوی و رفتار رسول خدا را چنین وصف كرده است:
»... او كه درود خدا بر او باد، روی زمین ]غذا[ می خورد و چون بندگان می نشست و به دست خود پای افزار خویش را پینه می بست و جامۀ خود وصله 
می نمود... پس به دِل خود از دنیا روی گرداند و یاد آن را در خاطر خود میراند و دوست داشت كه زینت دنیا از او نهان ماند تا زیوری از آن برندارد. 
دنیا را پایدار نمی دانست و در آن امید ماندن نداشت. پس آن را از خود برون كرد و دل از آن برداشت...« )نهج البالغه، ترجمۀ سید جعفر شهیدی،  

خطبۀ 160(.

بیشتر بدانیم
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جامعه و حکومتی که پیامبر در مدینه بنیان نهاد، در فاصلۀ سال های 11 تا 41 ق به دست پنج نفر از جانشینان ایشان با عنوان »خلیفه« 
اداره شد. این دورۀ 30 ساله از تاریخ اسالم را عصر خلفای نخستین یا »راشدین« می گویند. جامعۀ اسالمی در این دوره با مسائل 
متعددی روبه رو شد که مهم ترین آنها موضوع جانشینی پیامبر، ادارۀ حکومت، تثبیت اسالم در شبه جزیرۀ عربستان و فتوحات 
مسلمانان در خارج از شبه جزیره بود. در این درس، شما با جست وجو، گردآوری و مطالعهٔ شواهد و مدارک تاریخی، علل، آثار و 

پیامدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این  مسائل را بررسی خواهید کرد.

تثبیت   و گسترش اسالم   در دوران خلفای نخستین درس 5

بحث و گفت وگو  
 وحدت یا تفرقه؟

 پیش از ورود به موضوع جانشینی پیامبر اسالم، الزم است دربارۀ موضوعی مهم قدری بیندیشیم.

مسلمانان با وجود اشتراک عقیده در مسائل فراوان، در موضوع جانشینی رسول خدا اختالف نظر دارند. شیوۀ صحیح مواجهه با 

این اختالف نظر، همان روش برخی، از علمای شیعه و ُسنّی معاصر و پیشین است . آنان ضمن دفاع مستدل و منطقی از باورهای 

خویش، برای وحدت و یکپارچگی تمام مسلمانان در برابر دشمنان و بدخواهان اسالم و تقریب مذاهب اسالمی تالش می کردند. 

آنان همواره مراقب بودند که اختالف نظر مسلمانان در مسئلۀ امامت و خالفت، موجب تفرقۀ جوامع اسالمی و درگیری مسلمانان 

با یکدیگر نشود.

ـ با راهنمایی دبیر، دربارۀ ضرورت و روش های حفظ وحدت و عواقب تفرقه و دشمنی میان مسلمانان در شرایط کنونی جهان، 

بحث و گفت وگو کنید.

جانشینی رسول خدا و شکل گیری خالفت
ماجرای سقیفه1 و انتخاب ابوبکر به خالفت

 هنگامی که علی  و بنی هاشم مشغول برگزاری مراسم تدفین 
»سقیفٔه  به  موسوم  مکانی  در  انصار  از  گروهی  بودند،  پیامبر 
بنی ساعده« در مدینه گرد هم آمدند تا دربارهٔ تعیین جانشین رسول 

خدا تصمیم بگیرند. ابوبکربن ابی ُقحافه، عمربن َخطّاب و ابوعبیدٔه 
جّراح از گروه مهاجران، به سرعت، خود را به آن جمع رساندند. 
سرانجام، پس از گفت وگو و بحث هایی که در آن جلسه صورت 
گرفت، نخست عمر و ابوعبیده و سپس تعدادی از انصار حاضر 
در سقیفه با ابوبکر، به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر، بیعت کردند.

١ــ سقیفه به معنای ایوانچه ای سقف دار )سایبان دار( است.
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بررسی  و تحلیل شواهد و مدارک
بخشی از گفت     وگوی افراد حاضر در  اجتماع سقیفٔه بنی ساعده را که به خالفت ابوبکربن ابی ُقحافه منجر  شد، بخوانید و به پرسش های  

مربوط به آن پاسخ  دهید.
سعدبن ُعباده، رئیس خزرجیان و از انصار، گفت: »ای گروه انصار! شما پیش از دیگران به اسالم گرویدید و از این جهت برای شما 
فضیلتی است که برای دیگران نیست. پیامبر اسالم بیش از ده سال قوم خود را به خداپرستی و مبارزه با شرک دعوت نمود، جز جمعیت 
کمی از آنان، کسی به او ایمان نیاورد، ولی هنگامی که پیامبر با شما سخن گفت، شما به او ایمان آوردید و دفاع از او را برعهده گرفتید و 
برای گسترش اسالم و مبارزه با دشمنان جهاد کردید … هر چه زودتر زمام کار را به دست بگیرید که جز شما کسی لیاقت این کار را ندارد« 

)طبری، تاریخ طبری، ج 4، ص 1343-1342(.
به دنبال آن، ابوبکر برخاست و چنین گفت: »خداوند، محمد را برای پیامبری به سوی مردم فرستاد… گروهی از مهاجران به تصدیق و 
ایمان و یاری او در لحظات سخت بر دیگران سبقت گرفتند و از کمِی جمعیت نهراسیدند، … آنها خویشاوندان پیامبرند و به زمامداری و 
جانشینی شایسته تر… .اگر از گروه مهاجرین بگذریم هیچ کس به مقام و موقعیت شما )انصار( نمی رسد. بنابراین، چه بهتر ریاست  خالفت 
را مهاجرین به دست بگیرند و وزارت و مشاوره را به شما واگذار کنند« )همان، ص 1345(. ابوبکر با اشاره به دو دستگی انصار و سابقٔه 
جنگ و خونریزی میان آنان، گفت: هرگاه یک نفر از شما خود را برای خالفت آماده کند، مانند آن است که خود را به کام شیر افکنده باشد 

)جاحظ، البیان والتبیین، ج2، ص 181(.
آن گاه ُحباب بن ُمنذر از جانب انصار و عمر و ابوعبیده از طرف مهاجران سخن گفتند و دالیلی را برای تعیین جانشین از گروه خویش بیان 
کردند. بشیربن سعد که پسر عموی سعدبن عباده بود و از تمایل انصار به ریاست او به شدت ناراحت بود، برخالف انتظار گفت: پیامبر از 

قریش است، خویشاوندان پیامبر برای زمامداری از انصار شایسته ترند چه بهتر که کار خالفت را به خود آنان واگذاریم و مخالفت نکنیم.
 پس از آن بود که ابوبکر رو به مردم کرد و گفت: به نظر من عمر و ابوعبیده برای خالفت شایستگی دارند. با هریک می خواهید بیعت کنید. 
ولی آن دو برخاستند و به ابوبکر گفتند: تو از ما شایسته تری … . چه کسی می تواند در این امر بر تو سبقت بگیرد، و بی درنگ دست ابوبکر 

را به عنوان بیعت فشردند.
یکی از بزرگان قبیلٔه اوس از گروه انصار رو به افراد  خود کرد و گفت: »هر گاه خزرجیان، گوی خالفت را بربایند و زمام امور را به دست 
بگیرند، فضیلت و برتری می یابند. هر چه زودتر برخیزید و با ابوبکر بیعت کنید«. اوسیان نیز همگی به تبعیت از او با ابوبکر بیعت کردند. ولی 

رئیس خزرجیان و افراد قبیلٔه او از بیعت خودداری ورزیدند )طبری، تاریخ طبری، ج 4، ص 1345ــ 1348(.
با توجه به مباحث مطرح شده در سقیفه:

ــ اشخاص  یا نمایندگان گروه های مسلمان، برای اثبات حقانیت خود در جانشینی پیامبر، بر چه معیارهایی تأکید کردند؟ 
ــ به نظر شما آیا این معیارها برای تعیین جانشین پیامبر مناسب یا کافی بود؟ چرا؟

فّعـالـیت 1
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بحران ارتداد و جنگ های داخلی
پس از رحلت پیامبر و آغاز خالفت ابوبکربن ابی ُقحافه، سه گروه با 

حکومت وی به مخالفت پرداختند. 
پایانی زندگانی  ١ــ گروه هایی از قبایل عربستان، که در سال های 
رسول خدا  و  پس از گسترش قدرت مسلمانان، اسالم آورده بودند و 

با تعالیم آن ُانس و آشنایی نداشتند. 
2ــ گروه دوم  افرادی بودند که در واپسین روزهای زندگانی رسول 
پیامبری  ادعای  آن حضرت،  بیماری  آثار  پدیدار شدن  با  و  خدا 

کردند١. 
3ــ گروه سوم، کسانی بودند که ابوبکر را به عنوان خلیفٔه پیامبر قبول 

نداشتند و به طور آشکار از حضرت علی  حمایت می کردند.
و  آورد  را گرد  بر مسند خالفت، سپاهی  استقرار  از  ابوبکر پس 
به     مقابله با شورش ها و نافرمانی ها فرستاد. این سپاه، عالوه بر شکست 

مرتّدان و پیامبران دروغین، معترضان به خالفت ابوبکر را نیز به شّدت 
سرکوب کرد. 

خالفت ُعمر و عثمان
در  او  کرد.  خالفت  سال  دو  از  بیش  اندکی  )ابوبکر(  اول  خلیفٔه 
واپسین لحظات زندگی، طی وصیت نامٔه مکتوبی، ُعَمربن خطّاب٢ را  
به جانشینی خود معرفی کرد. از مهم ترین رویدادهای دوران خلیفٔه 
دوم )حکـ13ــ 23ق(، فتوحات مسلمانان در سرزمین های مجاور 
شبه جزیرهٔ عربستان بود. خلیفٔه دوم پیش از مرگ٣، شورایی شش نفره 
تشکیل داد و اعضای آن را مأمور کرد که از میان خود یک نفر را به 
عنوان خلیفه برگزینند. گفت وگوها و رایزنی های اعضای آن شورا، به 
گونه ای پیش رفت که سرانجام عثمان بن َعّفان٤   به عنوان خلیفٔه سوم 

ـ 35ق( انتخاب شد. )حکـ23ـ

جنگ های داخلی

دریای مکران
)عمان(

ایران

١ــ پیامبران دروغین عبارت بودند از: َاسَود َعَنسی، ُمَسیَلمة بن حبیب، ِسجاح دختر حارث و طلیحة بن ُخَویَلد.
٢ــ عمر از طایفٔه بنی َعدی، یکی از طایفه های قبیلٔه قریش بود.

٣ــ خلیفٔه دوم به دست غالمی به نام پیروز یا فیروز نهاوندی، ملقب به ابولؤلؤ مجروح شد و بر اثر شّدت جراحت از دنیا رفت.
٤ــ عثمان از خاندان بنی امیه در زمان ابوبکر از افراد نزدیک به خلیفه بود و کاتب وی به شمار می آمد؛ در دورٔه عمر نیز نفوذ قابل توجهی داشت. 
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عثمان بن َعّفان  روش متفاوتی نسبت به خلفای پیش از خود در پیش گرفت. او َحکَم بن ابی العاص را که پیامبر به طائف تبعید کرده بود، به 
مدینه بازگرداند. خلیفٔه سوم همچنین شماری از افراد خاندان اموی را بر سر کار آورد و دست آنان را در ادارهٔ امور خالفت باز گذاشت. 
برخی از صحابٔه پیامبر همچون ابوذر ِغفاری و عّمار یاسر، نسبت به رفتار منصوبان خلیفه انتقاد و اعتراض کردند. خلیفه که تحت تأثیر 
اطرافیان و مشاوران خود از جمله مروان بن حکم قرار داشت، انتقادکنندگان را تبعید نمود. مردم از مناطق مختلف مانند کوفه، بصره و 
مصر برای رساندن صدای اعتراض خویش به گوش عثمان، به مدینه آمدند. علی  میان مردم و خلیفه میانجیگری کرد. خلیفه پذیرفت 
که روش خود را تغییر دهد، اما اطرافیانش مانع این کار شدند. به همین دلیل، معترضان خشمگین سرانجام به خانٔه خلیفه ریختند و او را به 

قتل رساندند.
خالفت امام علی  )حکـ 35ـ  40ق(

پس از عثمان، مردم در مدینه به اصرار از علی   خواستند که خالفت را بپذیرد و با آن حضرت بیعت کردند. امام مصمم بود که مطابق کتاب 
خدا و سنت پیامبر عمل نماید؛ ازاین رو، سران قریش و به ویژه اشراف بنی امیه که از بیعت با ایشان خودداری کرده بودند، به مخالفت و دشمنی 
برخاستند. از جمله، معاویه پسر ابوسفیان که توسط علی  از حکومت شام برکنار شده بود، به بهانٔه خون خواهی عثمان، به سرکشی پرداخت. 

معدودی از بزرگان قریش مانند طلحه و زبیر نیز که بیعت کرده بودند، چون 
امام با تقاضایشان برای به دست گرفتن حکومت برخی شهرها و مناطق 
موافقت نکرد، بیعت خود را شکستند و به صف مخالفان پیوستند. 
بازداشتن  برای  امام     علی         و کوشش های مسالمت آمیز  نصیحت ها 
مخالفان از سرکشی و جلوگیری از جنگ داخلی میان مسلمانان، به 
نتیجه نرسید و آن حضرت ناگزیر به دفع سرکشی  ها و آشوب گری هایی 
شد که اشراف بنی امیه نقش مهمی در ایجاد آن داشتند. بدین منظور امام 
مرکز خالفت را از مدینه به کوفه منتقل و در سه جنگ َجَمل، ِصّفین و 

نَهروان با دشمنان مقابله کرد.

شورای شش نفره و خالفت عثمان بن َعفان
اعضای شورایی را که عمر برای گزینش خلیفۀ سوم تعیین کرد، عبارت بودند از علی   ، عثمان، عبدالرحمان بن عوف، سعدبن ابی َوّقاص، 
طلحه و ُزبَیر. خلیفۀ دوم مقرر کرد که در این شورا، اقلیت باید به نظر اکثریت تمکین کند و در صورت مخالفت، گردن زده شود. همچنین 
شرط کرد اگر سه نفر در برابر سه نفر قرار گیرند، حق با گروهی است که عبدالرحمان بن عوف در آن است. سعدبن ابی َوّقاص حق رأی خود 
را به عبدالرحمان واگذار کرد. زبیر نیز  حق خود را به علی  داد. طلحه هم به نفع عثمان کنار رفت. عبدالرحمان به حضرت علی پیشنهاد کرد 
خالفت را به شرط عمل به کتاب خدا، سنت پیامبر و سیرۀ ابوبکر و عمر بپذیرد، اما آن حضرت، تنها شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر را قبول 

کرد. عثمان، تمام شرایط عبدالرحمان را پذیرفت و به خالفت برگزیده شد.

بیشتر بدانیم

منزل منسوب به امام علی  در کوفه
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کاوش خارج از کالس
به سه گروه تقسیم شوید و اعضای هر گروه، با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، دربارۀ زمینه ها، عوامل، نتیجه و 

پیامدهای سیاسی و اجتماعی یکی از سه جنگ جمل، صفین و نهروان، مطالبی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

پس از مطالعٔه درس، همفکری کنید و بگویید شیوهٔ به خالفت رسیدن خلفای نخستین چه تفاوت و شباهتی با هم داشت؟
فّعـالـیت 2

اوضاع اجتماعی دوران خلفای نخستین
 پس از رحلت پیامبر، به خصوص در پی اختالفی که میان مسلمانان 
بر سر جانشینی پیامبر در سقیفٔه بنی ساعده به وجود آمد، اتحاد امت 
اسالمی آسیب دید. با این حال، ابوبکر و عمر در دوران زمامداری 
خویش تا حدودی مراقب بودند که عدالت را میان افراد و گروه های 

مختلف مسلمان رعایت کنند و از هر دو گروه مهاجر و انصار افرادی 
را به سمت های فرماندهی سپاه و حکومت شهرها و نواحی مختلف 
قلمرو خالفت برمی گزیدند. برخی سیاست های خلیفٔه سوم، عالوه 
و  باعث تشدید اختالفات  میان مسلمانان،  نارضایتی در  ایجاد  بر 
جامعٔه  درون  در  قبیله ای  و  طایفه ای  تعصبات  مجدد  اوج گرفتن 

5ق10ق15ق20ق25ق30ق35ق40ق

هجرت

10 پیش از بعثت10 بعثت بعثت5 بعثت

والدت

40ق، شهادت در کوفه

38 ق، مقابله با خوارج 
در نهروان

37 ق، نبرد با معاویه )قاسطین( در 
جنگ صفین 

36 ق، شکست پیمان شکنان در جنگ جمل

35ق، آغاز خالفت پس از بیعت مردم

معترضان  میان  وساطت 
و و خلیفٔه سوم خم  غدیر  واقعٔه  10ق، 

و  امامت  به  شدن  منصوب 
جانشینی پیامبر 

مکه  به  عزیمت  9ق، 
برای ابالغ سوره برائت

8 ق، شکستن بت ها در روز فتح مکه 

7 ق، دالورِی بی همتا در جنگ خیبر

13 بعثت، خوابیدن در بستر 
پیامبر در لیلة المبیت

2ق، شجاعت در جنگ بدر

3ق، پایمردی در جنگ ُاحد
5ق، ضربت شجاعانه بر عمروبن عبدود 

پهلوان مشرک در جنگ خندق

رسول  خانه  به  رفتن 
خدا و تربیت در دامان 

ایشان

اول بعثت، ایمان آوردن 
به اسالم

به  جماعت  نماز  نخستین  اقامٔه 
امامت پیامبر  در مسجد الحرام

به عنوان  پیامبر  سوی  از  معرفی  بعثت،   3
برادر، وصی و جانشین در واقعٔه یوم االنذار

پس از شهادت علی  )21 رمضان سال 40(، مردم  در سراسر کشور اسالمی، به جز مناطقی که تحت سلطٔه معاویه بود، با امام حسن   ، 
بیعت کردند. امام حسن  در سال سوم هجرت در مدینه والدت یافت. آن حضرت، با وجود خردسالی، در برخی وقایع مهم دوران پیامبر 

از   جمله ماجرای مباهلٔه رسول خدا با مسیحیان نجران و در جریان نزول آیٔه تطهیر، به عنوان مصداق  »اهل بیت«، حضور داشت.
پیامبر اسالم، امام حسن و امام حسین  را به عنوان سرور جوانان اهل بهشت و امامان امت پس از امام علی  به مردم معرفی کرده بودند. 

این دو امام  معصوم در دوران حیات امام علی  همراه و یاور ایشان در امور مختلف بودند.

  خط زمان زندگانی علی  

دت
شها
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توزیع  برای  دوم  خلیفٔه  بگویید  و  کنید  دقت  خوب  جدول  به 
بیت المال میان مسلمانان چه معیارهایی را در نظر داشته است؟

فّعـالـیت 3

اسالمی شد. علی  در دوران حکومتش تالش کرد با عمل به 
تعالیم اسالم و سنت رسول خدا، برادری و یگانگی دینی را به امت 
اسالمی بازگرداند، اما با موانع و مشکالت اساسی روبه رو شد؛ زیرا 
گروه محدودی که از منافع و امتیازهای ویژه برخوردار شده و سال ها 
به مال اندوزی و رفاه طلبی خو گرفته بودند،  با آن حضرت مخالفت و 
دشمنی کردند. آنان با اقدام های عدالت جویانٔه امام به مقابله برخاستند 
و سه جنگ را بر جامعه اسالمی تحمیل کردند. این جنگ ها تأثیرات 
اجتماعی نامطلوبی بر جا گذاشت و باعث به وجود آمدن رقابت 

منطقه ای بین عراق و شام شد که تا سال ها پس از آن ادامه داشت. 

تحوالت اقتصادی دوران خلفای نخستین
نیز وضعیت جامعٔه اسالمی در دوران خلفای  اقتصادی  نظر  از 
نخستین دگرگون شد. در دوران خالفت عمر و عثمان، درآمدهای 
فراوانی از سرزمین های ثروتمندی که فتح  شده بود به خزانٔه مسلمانان 
در مدینه سرازیر شد. خلیفٔه دوم این درآمدها را به عنوان عطایا 
میان مسلمانان توزیع کرد. نحوهٔ توزیع عطایا توسط خلیفٔه دوم، 
اگرچه برپایٔه مساوات اسالمی نبود، اما ساده زیستی و سخت گیری 
او نسبت به کارگزاران خالفت و بزرگان قریش، از ثروت اندوزی و 

تجمل گرایی آنان جلوگیری کرد. 

در دوران خلیفٔه سوم، بذل و بخشش های فراوانی از بیت المال به 
افراد مختلف، به خصوص خاندان بنی امیه صورت گرفت. وی 
محدودیت هایی را که عمر برای ثروت اندوزی سران قریش ایجاد 
کرده بود، نادیده گرفت؛ ازاین رو، آنان اراضی و مزارع وسیعی 
را در ایران، شام و مصر تصرف کردند و بر ثروت خود افزودند.

نحوۀ توزیع بیت المال در زمان خلیفۀ دوم

سهم دریافتیافراد و گروه ها

عباس بن عبدالمطلب، عموی پیامبر
عایشه، همسر رسول خدا

دیگر همسران پیامبر
مهاجرانی که در جنگ بدر حضور داشتند.

انصاری که در جنگ بدر حضور داشتند.
اُسامة  بن زید و ُعمربن ابی سلمه

حاضران در جنگ احد و پس از آن تا صلح حدیبیه
حاضران در حوادث پس از صلح حدیبیه و کسانی که قبل از 

فتح مکه هجرت کرده بودند.
فرزندان جوان مهاجر و انصار

کسانی که پس از فتح مکه مسلمان شدند.
........

12000 درهم
12000 درهم
10000 درهم
5000 درهم
4000 درهم
4000 درهم
4000 درهم

3000 درهم
3000 درهم
1000 درهم

.............

لطانیه، ص ٢6١ــ٢6٣؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ١٢، ص ٢١٤. مأخذ: ماَوردی، االحکام السُّ

بررسی شواهد و مدارک
ـ برداشت و تحلیل خود را از متن زیر بیان کنید.

ولیدبن ُعتبه، حاکم ُاموی کوفه، مبلغ زیادی از بیت المال قرض گرفت و نمی خواست آن را پس دهد. عبدالله بن مسعود که مسئول 
بیت المال بود، به عثمان شکایت برد. خلیفه در پاسخ او گفت: »تو خزانه دار ما هستی و نباید نسبت به ولید از آنچه از بیت المال 
برمی دارد، تعرض نمایی«. ابن مسعود به خشم آمد و گفت: » گمان  می بردم که خزانه دار مسلمانان هستم، اما اگر چنین است، مرا 

بدان حاجتی نیست« )بالذری، انساب االشراف، ج6، ص 140(.

فّعـالـیت 4
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علی  در دوران خالفتش تالش کرد که عدالت و مساوات اسالمی 
را اجرا کند. ازاین رو، بیت المال را به طور مساوی میان تمام مسلمانان 
اعم از عرب و غیرعرب، سیاه و سفید و بنده و آزاد تقسیم کرد. برخی 
مسلمانان، از جمله طلحه و ُزبَیر به این شیوهٔ توزیع بیت المال اعتراض 
کردند و از آن حضرت خواستند که عرب و قریش را برتر از َعجم١ 
و موالی قرار دهد؛ اما امام این کار را ستمگرانه دانست و  فرمود: 
»تمام قرآن را تالوت کردم و برای فرزندان اسماعیل ]اعراب[ بر 
فرزندان اسحاق ]غیراعراب[ به اندازهٔ این چوب ]تکه چوبی که از 
زمین برداشته بود[ برتری نیافتم«.2 منظور آن حضرت این بود که او 

معیارهای قومی، قبیله ای، خویشاوندگرایی و یا تقدم و تأخر در قبول 
اسالم را در توزیع بیت المال در نظر نخواهد گرفت.

فتوحات مسلمانان و گسترش اسالم
یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسالم در دوران خلفای نخستین، 
لشکرکشی اعراب مسلمان به سرزمین های مجاور شبه جزیرهٔ عربستان 
بود. در نتیجٔه این لشکرکشی ها که از اواخر خالفت ابوبکر آغاز شد و 
تا پایان خالفت عثمان بدون وقفه ادامه یافت، سرزمین های ایران، شام 
و مصر فتح شد و اسالم به تدریج در آن سرزمین ها گسترش پیدا کرد.

نقشۀ فتوحات در دوران خلفای نخستین

قسطنطنيه

رود دانوب

اژه

كرت

قفقاز

رودس

برقه
سرت
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د
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ملطيهقره قوم
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طرسوس

قبرس انطاكيه

صوربيروت
عكا

فرما
اسكندريه

زويله
فزاّن

اكسوم
سودان

نوبه

نيل

فيون

فسطاط

تيسفون
جندى شاپور شوشتر

ايله

بحران
حل

رقه
موصل

ماوراءالّنهر

سيحون

رود جيحونبخارا

سمرقند

مرو

نيشابور
خراسان

صفهان
ا

رى

نهاوند

جيرفت كرمانزرنج

دارابگرد
شاپور

استخر
يزد

اروميه

اربيل
ريز

تب
يل

ردب
ا

جلوال
همدان

قزوين
گرگان

دمشق

بويب
قادسيه

بادية شام
بيت المقدس

اهواز

مسير نيروهاى فتح
حدود فتوح راشدين

حدود دولت اسالم
حدود دولت بيزانس

دورة رسول اكرم  
مناطق رّده، دورة ابوبكر

دورة عمر بن خطاب
دورة عثمان

دولت بيزانس

300 300 600 9000
km

راهنماى نقشه
ينبع

جده

درياى سرخ

موته

تبوك

تيماء

فدك
خيبر نجد

ة منورهحجر
مدين

طائف
مكه

نجران

مأرب

ضر موت
ح

عدن

صنعا مهره

الربع الخالى

يمامه

بحرين

عّمان

ابلّه

مصيره

درياى مكران
(عمان)

خليج فارس

صحار 
دبا

تفليس

شوش

دومة الجندل

١ــ َعَجم به کسانی گفته می شد که عرب زبان نبودند و زبانشان برای اعراب مبهم و نامفهوم بود. این واژه بیشتر بر ایرانیان اطالق می شد.
٢ــ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 28.
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فتح  به جنگ و فتح به صلح
در جریان فتوحات، مسلمانان هنگامی که به سپاه دشمن برخورد می کردند و یا به آبادی و شهری می رسیدند، طبق تعالیم اسالم و سنت 
پیامبر، سه پیشنهاد به آنان ارائه می دادند: اول، اسالم بیاورید؛ دوم، تسلیم شوید و ِجزیه پرداخت کنید و سوم،  بجنگید. پذیرش هر یک از 
این پیشنهادها وضعیت متفاوتی را به وجود می آورد. اگر پیشنهاد اول پذیرفته می شد و طرف مقابل اسالم می آورد، آنان از حقوقی برابر با 
دیگر مسلمانان برخوردار می شدند؛ اموال و دارایی هایشان محفوظ می ماند و همچون سایر پیروان اسالم ملزم بودند که زکات بپردازند. اگر 
پیشنهاد دوم را می پذیرفتند و راضی به پرداخت ِجزیه می شدند، مسلمانان نیز امنیت جان و مال آنان را تضمین می کردند و به آنان اجازه 
می دادند که بر دین خویش باقی بمانند و آداب و مناسک مذهبی خود را به  جا آورند. همچنین امنیت و احترام پرستشگاه های آنها مانند 
کلیساها و آتشکده ها ضمانت می شد. البته پیشنهاد دوم فقط از پیروان کتاب های آسمانی مانند یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان پذیرفته 

می شد که به آنان »اهل ِذّمه« می گفتند. در صورتی که کار به جنگ می کشید، نتیجۀ جنگ، تکلیف دو طرف را مشخص می کرد.

بیشتر بدانیم

 فتح شام1 
زمینی  اتصال  نقطٔه  عنوان  به  آسیا،  غرب  در  شام  سرزمین 
موقعیت   از  همواره  آفریقا،  و   اروپا  آسیا،  قارٔه  سه  دریایی  و 
فوق العاده مهمی برخوردار بوده است. این سرزمین، تاریخ و 
باستان محل برخورد تمدن های  تمدنی کهن دارد و در دوران 

کهن بین النهرین، ایران، مصر، یونان و روم بوده است.  
امپراتوری  منطقٔه شام هنگام حملٔه اعراب مسلمان، زیر سلطٔه 
قبیله های  از  تعدادی  زمان  آن  در  داشت.  قرار  شرقی  روم 
اعراب  این  از  بسیاری  داشتند.  حضور  منطقه  آن  در  عرب 
بودند،  آیین  مسیحیت  پیرو  منطقٔه شام،  بومی  دیگر ساکنان  و 
پایتخت  با کلیسای قسطنطنیه،  از مسائل مذهبی  برخی  اما در 

امپراتوری روم شرقی اختالفات اساسی داشتند. اختالفات مذهبی و تفاوت های قومی، فرهنگی و زبانی که میان توده های مردم 
شام با طبقٔه حکومتگر رومی وجود داشت، سبب شده بود که پایه های حاکمیت امپراتوری روم شرقی در این منطقه سست شود. 

ابوبکر، در اواخر خالفت خود، چندین سپاه را به سوی منطقٔه شام فرستاد. این سپاهیان در چند نبرد که بیشتر آنها در زمان خالفت عمر 
به وقوع پیوست، نیروهای رومی و متحدان محلی آنان را شکست دادند و شهرها و آبادی های آن منطقه را یکی پس از دیگری، اغلب 
با پیمان صلح گشودند. در این پیمان ها، حفظ جان و مال، آزادی دین و عقیدهٔ مردم آن شهرها در برابر تسلیم و پرداخت ِجزیه تضمین 
شده بود. تمایل اعراب مسلمان به فتح صلح آمیز سرزمین ها و آبادی های مختلف از این نکته معلوم می شود که در جریان محاصرهٔ شهر 
1ــ شام یا شامات، اصطالحی تاریخی ــ جغرافیایی است که به منطقٔه وسیعی در غرب آسیا  گفته می شود که از شمال به آسیای صغیر )ترکیٔه امروزی(، از غرب به دریای مدیترانه، از 

جنوب به شبه جزیرهٔ عربستان و از شرق به  بین النهرین محدود می شود.این منطقه، کشورهای سوریه، لبنان، اردن و فلسطین کنونی را دربر می گیرد. 

آثار باستاني تدمر )پالمیرا( پیش از تخریب توسط گروه داعش
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بیت المقدس )ایلیا(، ساکنان مسیحی شهر اعالم کردند که فقط 
در حضور خلیفه، قرارداد صلح و تسلیم شهر را امضا می کنند. 

مسلمانان با بردباری این شرط را پذیرفتند و بدین منظور خلیفٔه 
دوم از مدینه به بیت المقدس رفت.

 بررسی شواهد و مدارک
قسمت هایی از متن صلح نامٔه بیت المقدس )ایلیا( را مطالعه کنید و دالیل خود را در پذیرش یا رد ادعای رفتار مسالمت آمیز و 

مداراجویانه مسلمانان بیان کنید.
»این نامه امانی است که عمر، امیرمؤمنان، به مردم ایلیا می دهد، خودشان و اموالشان و کلیساهایشان و صلیب هایشان، سالم و 
بیمارشان و دیگر مردمشان را امان می دهد؛ کلیساهایشان مسکون و ویران نشود و از آن نکاهند و حدود آن را کم نکنند، از صلیب و 

اموالشان نیز، و در کار دینشان مزاحمت نبینند و کسی از ایشان زیان نبیند و کسی از یهودان در ایلیا با آنها مقیم نشود.
مردم ایلیا باید جزیه دهند، چنان که مردم شهرها می دهند و باید رومیان و دزدان را از آنجا بیرون کنند. کسانی که بروند جان و مالشان 

در امان است تا به امانگاهشان برسند و هر که بماند در امان است« )طبری، تاریخ طبری، ج 5، ص 1789ــ1790(.

فّعـالـیت 5

ِجزیه
جزیه مالیات سرانه ای بوده است که فاتحان مسلمان از پیروان اهل کتاب در قلمرو خویش دریافت می کردند. میزان جزیه بر اساس سطح 
درآمد افراد تفاوت داشت. زنان، کودکان، سالخوردگان، از کارافتادگان و پیشوایان دینی از پرداخت آن معاف بودند. شواهد و مدارک تاریخی 
نشان می دهد که جزیه فقط به عنوان مجازات نپذیرفتن اسالم بر کسی تحمیل نمی شده، بلکه برای تأمین امنیت جان و مال اهل کتاب 
و معاف کردن آنان از حضور در جنگ وضع می شده است. ازاین رو، خالدبن ولید در پیمان صلحی که با مردم حیره بست، متعهد شد که: 
»اگر ما از شما حفاظت کردیم، سرانه حق ماست وگرنه، نباید پرداخت کنید« )طبری، تاریخ طبری، ج4، ص 1504(. ابوعبیدۀ جراح، 
یکی از فرماندهان مسلمان در جریان فتح سرزمین شام، هنگامی که شنید، هراکلیوس، امپراتور روم شرقی، سپاه بزرگی را برای بیرون 
راندن مسلمانان از آن سرزمین آماده و تجهیز کرده است، جزیهٔ اخذ شده از مسیحیان را به آنان بازگرداند؛ زیرا احتمال می داد که ممکن 
است مسلمانان شکست بخورند و نتوانند به وظیفهٔ خود در پاسداری از جان و مال جزیه دهندگان عمل کنند )ابویوسف،کتاب خراج، ص 
139(. همچنین برخی از اهل کتاب که با مسلمانان در جنگ ها شرکت می کردند، نه تنها از دادن جزیه معاف می شدند، بلکه سهم خود از 

غنیمت های جنگی را نیز می گرفتند )بالذری، فتوح البلدان، ص 159(.

بیشتر بدانیم
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فتح مصر
مصر نیز همچون شام، به هنگام ظهور اسالم، بخشی از  قلمرو 
امپراتوری روم شرقی بود. اسکندریه1 در شمال مصر، یکی از 
مراکز مهم نیروی دریایی آن امپراتوری به شمار می رفت. تسلط 
رومیان بر مصر، موقعیت مسلمانان را در شام و حتی در شبه جزیرٔه 
عربستان در معرض خطر جدی قرار می داد. از این رو، مسلمانان 
کنند.  تسخیر  نیز  را  مصر  برآمدند  درصدد  شام،  فتح  از  بعد 
َعمِروعاص2 که آبادانی و ثروت فراوان آن سرزمین را از نزدیک 
مشاهده نموده و تا اندازه ای با وضعیت سیاسی و اجتماعی آنجا 

آشنا بود، فرماندهی سپاه اعراب مسلمان را در حمله به مصر به عهده گرفت. 
مصریان به دالیل مختلفی از حاکمیت امپراتوری روم بر سرزمین خویش ناخشنود بودند؛ از یک سو مالیات های سنگینی را به رومیان 
می پرداختند و از سوی دیگر اجازه نداشتند که به مقام های عالی برسند. عالوه بر آن، مسیحیان مصر اختالفات مذهبی شدیدی با رومیان 
داشتند. گروه هایی از پیروان آیین یهود نیز که در اسکندریه و سایر نقاط مصر پراکنده بودند، به دلیل عدم حمایت امپراتور روم از آنان 

در برابر مسیحیان، از او ناخشنود بودند.
در هر حال، اعراب مسلمان طی نبردهایی، لشکریان رومی را شکست دادند و شهرهای مصر را یکی پس از دیگری به جنگ و یا به صلح 
گشودند. بررسی پیمان های صلح مصریان با مسلمانان در منابع تاریخی، نشان می دهد که محتوای پیمان های مذکور شباهت زیادی به 
قرارداد صلح بیت المقدس دارد. فتوحات مسلمانان در مصر، بیشتر نتیجٔه مقاومت نکردن مردم آن سرزمین در برابر سپاه اسالم بود. 
رفتار مسالمت آمیز و مداراجویانٔه پیروان اسالم با مسیحیان به هنگام فتح شام و امید به آزادی مذهبی در زیر سایٔه حکومت مسلمانان، 

تأثیر بسزایی در متحد نشدن مصریان با رومیان داشت.
با فتح مصر )سال 20ق(، سلطه و نفوذ سیاسی ــ نظامی امپراتوری روم شرقی در آن سرزمین از بین رفت، شام از خطر هجوم رومیان 

تا حدودی در امان ماند و زمینه برای پیشروی مسلمانان در دیگر مناطق آفریقا مهیا شد. 
آثار و پیامدهای فتوحات در زمان خلفای نخستین

فتوحات برق آسای مسلمانان در عصر خلفای نخستین، از جهات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل بررسی است. از نظر سیاسی، 
اعراب مسلمان در فاصلٔه کمتر از 20 سال، دو قدرت بزرگ جهاِن آن روز، یعنی حکومت ساسانیان و امپراتوری روم شرقی را شکست 
دادند و سرزمین های مهم ایران، شام و مصر را تصرف کردند. به دنبال این پیروزی های نظامی، قلمرو خالفت گسترش زیادی یافت و 

مردمان و اقوام مختلفی که زبان و فرهنگ متفاوتی با اعراب داشتند، تحت حکومت آنان قرار گرفتند.

1ــ بندر اسکندریه که به فرمان اسکندر مقدونی بنا گردید، در عصر باستان یکی از آبادترین شهرهای جهان بود و کتابخانٔه بزرگ آن شهرت جهانی داشت.
2ــ عمروبن عاص از جمله مکیانی بود که در آغاز، مخالف سرسخت اسالم و پیامبر بود، اما اندکی پیش از فتح مکه و هنگامی که دریافت اسالم تمامی عربستان را فرا خواهد گرفت، 
به همراه خالدبن ولید به مدینه رفت و اسالم آورد. او مردی فرصت طلب، مال دوست و بلندپرواز بود و برای پیشبرد مقاصد خود سخت تالش می کرد. وی در جریان فتح شام حضور 
فعالی داشت و نقش مهمی در جلب رضایت خلیفٔه دوم برای لشکرکشی به مصر داشت. عمروبن عاص پیش از جنگ صفین به طمع حکومت مصر به معاویه پیوست و با حیله گری 

مانع شکست سپاه او شد.

بقایاي بخشي از  باروی  اسکندریه
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پرسش های نمونه
1 علل بروز جنگ های ِرّده را بیان کنید.

2 دالیل شورش مردم بر خلیفۀ سوم در برخی شهرهای قلمرو اسالمی چه بود؟

3  شیوۀ تقسیم و توزیع بیت المال توسط علی  و سه خلیفۀ پیش از او را توضیح دهید.

4  دالیل سیاسی و اقتصادی مخالفت و دشمنی سران قریش با خالفت امام علی  را شرح دهید.

5 عوامل مؤثر بر موفقیت مسلمانان در فتح شام و مصر را، در دو بعد سیاسی و اجتماعی، بیان کنید.

دارای  و  ثروتمند  فتح  شده،  اقتصادی، سرزمین های  لحاظ  به 
شهرها و روستاهای آباد و بزرگی بودند. اعراب، عالوه بر غنایم 
فراوانی که در جریان فتوحات کسب کردند، منابع اقتصادی و 
درآمدهای مالیاتی آن سرزمین ها را نیز در اختیار خود گرفتند.

فرهنگ  و  دین  عرصٔه  در  مسلمانان،  فتوحات  پیامد  مهم ترین 
جدید  سرزمین های  به  اسالم  دین  یک سو،  از  شد.  جلوه گر 
از  شدند؛  مسلمان  سرزمین ها  آن  مردم  تدریج  به  و  شد  معرفی 
تمدنی  و  فرهنگ  دارای  که  مصر  و  شام  ایران،  دیگر،  سوی 
و  شکل گیری  در  بسزایی  نقش  بودند،  متمدن  مردمانی  و  غنی 

شکوفایی تمدن اسالمی ایفا کردند.  
سرزمین های  مردم  توسط  اسالم  پذیرش  در  گوناگونی  عوامل 

مختلف تأثیر داشت. مهم ترین این عوامل عبارت بودند از:
به  بدون توجه  انسان ها را  پیام جهانی اسالم که همٔه  1ــ جاذبٔه 
رنگ پوست، زبان، فرهنگ و طبقٔه اجتماعی شان، مخاطب قرار 
داده و به آنان وعده می داد که با ایمان به اسالم و عمل به دستورات 

آن، به سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت خواهند رسید.
فرا  ساده  و  سهل  شریعتی  به  عمل  به  را  مردم  همٔه  اسالم  2ــ 

می خواند.
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پس از آنكه در سال 41ق، امام حسن  در پی صلحی، حكومت را به معاویه پسر ابوسفیان از خاندان اموی واگذار كرد، 
خالفت امویان شكل گرفت. امویان تا سال 132ق بر سرتاسر قلمرو جهان اسالم حكومت كردند و سپس شاخه ای از آنان تا 
چندین قرن بعد در اسپانیای اسالمی )َانَدُلس( زمام امور را در اختیار داشت. در این درس، شما تحوالت مهم و ویژگی های 

دوران خالفت بنی امیه و حکومت آنان بر َانَدُلس را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید كرد.

امویان بر مسند قدرت درس 6

ُطَلقاء
زمانی كه امویان و سایر افراد قبیلۀ قریش، پس از فتح مكه در سال 8 ق، اظهار مسلمانی كردند، پیامبر رحمت نیز آنان را بخشید و فرمود: 
ـ  55(. از آن پس، بنی امیه به »طلقاء« و  ، ج 4، ص 54   .. لَقاء«، »بروید كه شما آزاد شدگانید« )ابن هشام، السیره النبویه.. »اِذَهبوا فانتُم الطُّ

لَقاء« شهرت یافتند.  »ابناءالطُّ

یک توضیح

امویان در دوران خالفت ابوبكربن ابی ُقحافه و عمربن خطاب در 
به  ابوسفیان  پسر  دو  از جمله  داشتند؛  فعال  مشاركت  فتوحات 
نام های یزید و معاویه، فرماندهی بخشی از سپاه اعراب مسلمان را 
در جریان فتح منطقٔه شام به عهده گرفتند و یكی پس از دیگری، 
در  شدند.  منصوب  مهم  منطقٔه  این  حكومت  به  عمر  سوی  از 
و  نفوذ  بود،  بنی امیه  خاندان  از  كه خود  عثمان  دوران خالفت 

و  مهم  و حكومت شهرهای  یافت  افزایش  بسیار  امویان  قدرت 
عثمان،  از  پس  بود.  آنان  عهدهٔ  به  فتوحات  در  سپاه  فرماندهی 
بیشتر سران بنی امیه از بیعت با علی  خودداری کردند و با آن 
حضرت به مخالفت پرداختند. امویان كه نقش مهمی در ایجاد 
جنگ  جمل داشتند، پس از شكست در این جنگ، به معاویه در 
شام پیوستند و با تمام قوا از او در جنگ صفین پشتیبانی كردند. 

امویان پیش از خالفت
عصر  در  قریش  قبیلٔه  قدرتمند  خاندان  از  )بنی امیه(،  امویان 
جاهلیت به شمار می رفتند. این خاندان از طریق تجارت و ادارٔه 
از  پس  بود.  اندوخته  فراوانی  ثروت  كعبه،  مناصب  از  برخی 

بعثت پیامبر، بنی امیه با سرسختی تمام، در برابر دعوت به اسالم، 
ــ  سیاسی  رهبری  ابوسفیان،  آنان،  رئیس  و  كردند  ایستادگی 
نظامی قریش علیه مسلمانان را به دست گرفت. خاندان بنی امیه 

پس از فتح مكه، مسلمان شدند.
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حکومت معاویه بر شام
معاویه در زمان عمر به حكومت شام منصوب شد و با وجود اعتراض 
و مخالفت برخی از مسلمانان، تا زمان خالفت علی  در این مقام 
باقی ماند. حكومت طوالنی مدت وی بر منطقٔه شام، این منطقه را به 
پایگاهی مناسب و مطمئن برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی بنی امیه 
تبدیل کرد. معاویه در طی این مدت با فریب كاری و تبلیغات فراوان، 
پشتیبانی كامل مردم شام را نسبت به خود و خاندانش جلب كرد. 
ازاین رو، شامی ها در جریان شورش معاویه بر امام علی  و امام 

، از امویان طرفداری  كردند. حسن 

گفت وگو و مباحثه علمی
با توجه به مطالب درس 5 و توضیحات دبیر، دربارۀ تفاوت حمایت مردم كوفه از امام علی  با پشتیبانی مردم شام از معاویه 

گفت وگو كنید.

تأسیس خالفت امویان 
40ق(،  سال  رمضان   21( علی   حضرت  شهادت  از  پس 
بیعت  آنجا  مردم  از  و  خواند  خلیفه  را  خود  شام  در  معاویه 
گرفت. امام حسن  نخست با ارسال نامه هایی به معاویه، او 
را از طغیانگری و تالش برای جنگ و خونریزی برحذر داشت؛ 
اما معاویه بدون توجه به نصایح آن حضرت، به عراق لشكركشی 
با سپاهی كه  با او، همراه  به منظور مقابله  كرد و امام حسن 
فرماندهی آن را قیس بن سعدبن ُعباده انصاری به عهده داشت 
از كوفه خارج شد.دسیسه های معاویه برای خریدن یا جداكردن 

شروط صلح نامۀ امام حسن  با معاویه
»رفتار معاویه بر اساس كتاب و سنت و سلوک خلفای َسلَف ]پیشین[ باشد؛ معاویه برای پس از خود 

جانشینی تعیین نكند و این امر را به شورا واگذارد؛ جان و مال و فرزندان مردم در امان بماند؛ معاویه 

در نهان و آشكار به بدخواهی علی و حسن و آزردن یاران ایشان نپردازد« )بالذری، انساب االشراف، 

ج 3، ص 42(.

معاویه برای رسیدن به اهداف قدرت طلبانه ای كه در سر داشت، 
خود را خون خواه عثمان، خلیفٔه سوم، معرفی می کرد، در حالی  که 
از کمک به عثمان در مقابل معترضان خود داری کرده بود. او، 
همچنین با وعدهٔ حكومت شهرها و مناطق مختلف و بذل و بخشش 
فراوان از بیت المال، عده ای از سیاست مداران زیرک ا ما دنیا طلب 
با ُخدعٔه  ُمَغیرة بن ُشعبه را به خدمت گرفت.  مانند َعمروعاص و 
عمروعاص بود كه معاویه از شكست حتمی در جنگ صفین نجات 

پیدا كرد.

ایجاد  موجب  آن حضرت،  از  كوفه  سپاه  بزرگان  و  فرماندهان 
مورد  حسن   امام  حتی  و  شد  ایشان  سپاه  در  آشفتگی 

سوء  قصد یكی از سپاهیان خود قرار گرفت. 
در چنین اوضاعی كه اعتماد امام نسبت به كوفیان سلب شده 
بود، آن حضرت به علت خیانت سردارانش و برای جلوگیری 
از ریختن خون مسلمانان، صلح به امام حسن  تحمیل شد  و 

ایشان با شرایطی، خالفت را به معاویه واگذار كرد. 
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پایان  به  نخستین  خلفای  دوران  معاویه،  رسیدن  خالفت  به  با 
رسید و خالفت اموی آغاز شد. در دوران خالفت امویان، 13 
مروانی  و  از دو شاخٔه سفیانی  بنی امیه  از اعضای خاندان  نفر 

یكی پس از دیگری بر مسند قدرت نشستند.
فتوحات بنی امیه

مناطق وسیعی را در شرق  اموی، سپاهیان مسلمان،  در عصر 
فتوحات  مهم ترین  از  یكی  گشودند.  خالفت  قلمرو  غرب  و 
دست  به  )َانَدلُس(  اسپانیا  فتح  بنی امیه،  زمان  در  مسلمانان 
بود. سپاهیان  موسی بن  نَُصیر  و  زیاد  طاِرق بن  سردارانی چون 
اما  كردند،  تصرف  را  فرانسه  جنوب  از  مناطقی  حتی  اسالم 
به  و  از مسیحیان شكست خوردند  بزرگ  نبردی  در  سرانجام 

اسپانیا عقب نشستند.
در زمان امویان، درگیری و جنگ های زیادی میان مسلمانان و 
سپاه امپراتوری روم شرقی اتفاق افتاد. حتی سپاهیان مسلمان 
چندین بار شهر قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم را از زمین 

و دریا محاصره كردند، اما موفق به فتح آن شهر نشدند.
و  دریایی  نیروی  توسعٔه  امویان،  برجستٔه  اقدام های  از  یكی 
گسترش فتوحات در دریا بود. معاویه این اقدام را به منظور فتح 
جزایر دریای مدیترانه و پایان دادن به حاكمیت مطلق رومیان بر 

آن دریا انجام داد.
به اهمیت ابعاد نظامی، ارتباطی و  به بعد  مسلمانان از آن زمان 

تجاری دریا و دریانوردی، توجه بیشتری نشان دادند.

بررسی نقشه تاریخی
با مقایسٔه نقشه صفحه های 48 و 56، سرزمین ها و مناطقی را كه در دوران بنی امیه فتح شد، فهرست کنید.

فّعـالـیت 1

دودمان اموی

عبد مناف

عبد شمس

امّیه

ابوالعاص 

َعفانحکم

عثمان )خلیفٔه سوم(4ـ مروان )حکـ 64 ق(

5ـ عبد الملک )حکـ 65 ــ86 ق(عبدالعزیز

حرب

ابوسفیان

1ـ معاویٔه اّول )حکـ 41 ــ 60 ق(

2ـ یزید اّول )حکـ 60 ــ 64 ق(

3ـ معاویٔه دوم )حکـ 64 ق(

بنی سفیان

محمد

6ـ ولید اّول )حکـ86 ــ 96 ق(
7ـ سلیمان )حکـ 96 ــ 99 ق(

9ـ یزید دوم )حکـ 101 ــ 105 ق(
10ـ هشام)حکـ 105ــ 125 ق(

8ـ عمر )حکـ 99 ــ 101 ق(

13ـ مروان دوم )حمار( )حکـ 126 ــ 132 ق(

بنی مروان

11ـ ولید دوم )حکـ 125 ــ 126 ق(

12ـ یزید سوم )حکـ 126 ق(
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سیاست و حکومت
مهم ترین تحولی كه با خالفت خاندان اموی پدید آمد، فاصله گرفتن 
تأكید  مورد  اخالقی  و  انسانی  ارزش های  و  اصول  از  حكومت 
قرآن و پیامبر اسالم و تبدیل خالفت دینی به سلطنت بود. نشانه ها 
و آثار این تحول به شكل های مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی در دوران خالفت اموی ظاهر شد.
1ـ استفاده از زور برای كسب و حفظ قدرت

معاویه، نخستین خلیفه ای بود كه برخالف خلفای پیش از خود، 
با زور و غلبٔه نظامی، زمام امور را به دست گرفت.

در زمان امویان، اخذ بیعت با تهدید و اجبار همراه بود. بدین گونه 
كه ابتدا بزرگان خاندان اموی و سپس فرماندهان نظامی و امیران 
از  منطقه  هر  والی  و  امیر  آن،  از  می كردند. پس  بیعت  والیات 
افراد صاحب نفوذ و مردم تحت حكومت خود بیعت می گرفت 

و  معاویه  مثال،  برای  می كرد.  تهدید  را  مخالفان  مال  و  و جان 
حاكم منصوب او در مدینه و مكه، به اقدام های مختلفی از قبیل 
تطمیع و تهدید متوسل شدند تا بزرگان این دو شهر را به بیعت 
با یزید وادار كنند، که به جز امام حسین  و عبدالله بن زبیر، 

دیگران را ناگزیر به بیعت کردند.
خود  مخالفان  و  معترضان  برابر  در  همواره  بنی امیه  حكومت 
سیاست سركوب و خشونت را اجرا می كرد. حتی معاویه كه خود 
را سیاست مداری اهل مدارا و مسالمت جو نشان می داد، انتقاد 
و اعتراض برخی از شیعیان مانند ُحجربن َعدّی و َعمِروبن َحِمق 
را تحمل نكرد و دستور به قتل آنان داد. بیشتر صاحب منصبان 
سیاسی و نظامی حكومت اموی، به ویژه حاكمان شهرها و مناطق 
مختلف قلمرو خالفت، افرادی خشن و خون ریز بودند. َحّجاج  

بن یوسف ثقفی از مشهورترین این افراد بود.

قلمرو مسلمانان در دورۀ بنی امّیه  خلیج عدن

برقه

قیروان

طلیطله

قرطبه
اشبیلیه

طنجه

بربرها

فاس
سبته

بیت المقدس

نفــود

ـالــی
خــ

ع الـ
ربـ

ضر موت
ح

صنعاء  

دهــنــاء

مکه

مدینه

فسطاط سینا

نیل
دریای سرخ

قسطنطنیه

بروسه بیزانس

قــبرس

مـدیتـرانـهکرت

اسکندریه

قزوین ری
همدان

یزد
کرمان

اصفهان

استخر مکران
اهواز

دریای مکران
         )عمان( 

دریــای پـارس

تفلیس 

حلب

کوفه

سیحون

خجند
جیحونبخاراسمرقند

مروبلخ

کابل
توس
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و به صورت گروهی به پرسش های مربوط به آن پاسخ مناسب دهید.

متن 1:  یكی از بزرگان کوفه هنگام بیعت با معاویه گفت: »سالم بر تو ای پادشاه!«، معاویه به خشم آمد و گفت: »چرا مرا 
امیرالمؤمنین خطاب نكردی؟«، پاسخ آن شخص چنین بود: »آن در صورتی بود كه ما تو را امیر كرده باشیم، ولی تو خود به این 

كار اقدام كرده ای« )یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 144(.
متن 2:معاویه در نخستین خطابٔه خود در مدینه پس از رسیدن به خالفت، گفت: »... اما بعد، من، به خدا قسم، خالفت را به 
وسیلٔه محبتی كه از شما سراغ داشته باشم، یا به رضایت شما به دست نیاورده ام، بلكه با همین شمشیر با شما مبارزه كرده ام …« 

)احمدبن محمدبن عبدربه، الِعقدالفرید، ج 4، ص 147(.
متن 3: َعمروبن بَحر جاحظ، یكی از اندیشمندان و نویسندگان برجستٔه قرن سوم هجری، در ارزیابی خالفت معاویه، می نویسد: »آن گاه كه 
معاویه به ُملک ]پادشاهی[ نشست، بر بقیٔه شورا و جماعت مسلمانان اعم از انصار و مهاجران غلبه کرد. ]آن سال را[ سال جماعت نامیده اند، 

اما جماعت نبود و برعكس، سال تفرقه، زور، اجبار و غلبه بود…« )رسائل جاحظ، ج 2، ص 10ــ11(.
1ــ شواهد فوق چه داللتی بر شیؤه تأسیس خالفت اموی دارد؟

2ــ نكتٔه مشترک سه متن باال چیست؟
3ــ شواهد دیگری را در تأیید یا رد ادعای شواهد فوق ارائه دهید.

فّعـالـیت 2

2ـ موروثی شدن خالفت
معاویه با تعیین ولیعهد برای خود، نخستین گام را برای موروثی 
كردن خالفت برداشت. برخی از خلفای اموی، هم زمان برای 
اقدام  این  می گرفتند.  بیعت  ولیعهد  عنوان  به  خود  پسر  دو 
موجب ایجاد دودستگی و زمینه ساز اختالف و رقابتی شد كه 

خالفت امویان را از درون تضعیف كرد. 

3ـ قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله ای
امویان برخالف روش اسالم که هر نوع تبعیض نژادی را ناروا 
می داند، به پیوندهای قبیله ای و قومی اهمیت زیادی می دادند. 
به همین دلیل در مرتبٔه اول، خاندان و قبیلٔه خود یعنی بنی امیه و 

قریش را بر دیگر خاندان ها و قبیله ها و در مرتبٔه بعدی قوم عرب 

بحث و گفت وگو
دربارهٔ ارتباط مشروعیت و مقبولیت نداشتن حكومت ها با توسل آنها به زور و خشونت گفت وگو نمایید.

بقایاي كاخ هشام بن عبدالملك در اریحا
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قریش را بر اقوام غیرعرب برتری  بخشیدند. در زمان حكومت 
موقعیت  می شدند،  نامیده  موالی  كه  غیرعرب  مسلمانان  آنان، 
اجتماعی پایین تری نسبت به اعراب مسلمان داشتند و از برخی 
حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محروم بودند. موالی اجازه 
نداشتندكه منصب های سیاسی، نظامی و قضایی، مانند حكومت 

شهرها و والیات، فرماندهی سپاه و قضاوت را بر عهده گیرند. 

جست و جوی شواهد و مدارک
با رجوع به درس 4، شواهدی ارائه كنید كه داللت بر مخالفت سنت پیامبر با قومیت گرایی دارد.

فّعـالـیت 3

4ـ تبعیض و نابرابری  اقتصادی
را همچون خزانٔه شخصی  مسلمانان  بیت المال  اموی،  خلفای 
منافع  بیشتر  عمومی،  درآمدهای  توزیع  در  و  می دانستند 
نظر داشتند.  قبیله ای و قومی خود را در  شخصی، خاندانی، 
برای مثال، امویان شیؤه توزیع مساوی عطایا میان مسلمانان را 
كه علی  بنا نهاده بود، تغییر دادند و سهم به مراتب كمتری 
نظر گرفتند. همچنین در  )موالی( در  برای مسلمانان غیرعرب 
زمان برخی از خلفای اموی، برخالف تأکید صریح اسالم، از 

نومسلمانان در خراسان و مناطق دیگر جزیه گرفته شد.

نمونه ای از سکه های دورهٔ امویان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما گرفتن جزیه از نومسلمانان نشانۀ کدام ویژگی حكومت اموی بود؟ این اقدام چه آثار سیاسی و اجتماعی 

می توانست داشته باشد؟

مسلمانان  به  نسبت  كه  تبعیض هایی  و  تحقیر  و  امویان  عرب گرایی 
غیرعرب، به خصوص ایرانیان روا می داشتند، یکی از عواملی بود 
به خصوص  بنی امیه  مخالفان خالفت  به  را  آنان  گرایش  زمینٔه  که 
حضوری  موالی  دلیل،  همین  به  آورد.  فراهم  پیامبر  اهل بیت 
چشمگیر در قیام ها و شورش های ضداموی مانند قیام مختار، قیام 
زید فرزند امام سجاد   و شورش عبدالرحمان بن اشعث داشتند.
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5  ـ ترویج تفکر جبرگرایی
حكومت  مردم  آنكه  برای  او،  طرفداران  از  برخی  و  معاویه 
به ترویج تفكر  برابر آن مقاومت نكنند،  بپذیرند و در  امویان را 
جبرگرایی پرداختند. بر اساس این فكر، تمامی آنچه برای انسان  

و جامعه رخ می دهد، خواست و تقدیر الهی است و هیچ گریزی 
از آن نیست. در واقع، امویان می خواستند چنین القا كنند كه 
خداوند  تقدیر  می دهند،  انجام  كه  اقداماتی  و  آنان  فرمانروایی 

است و نباید در مقابل این تقدیر ایستاد. 

یک توضیح

خلیفه ای متفاوت
این  ُعَمربن عبدالعزیز، هشتمین خلیفٔه  اموی،  میان خلفای  در 
تصمیم  و  كرد  اتخاذ  حكومت  در  متفاوت  شیوه ای  سلسله، 
گرفت به كتاب خدا و سنت پیامبر عمل کند. از این رو، تغییرات 
و اصالحاتی را انجام داد؛ از جمله دستور داد فتوحات متوقف 
شود و از نومسلمانان جزیه گرفته نشود. او همچنین دشنام گویی 
و اهانت به علی  را كه معاویه به اجبار رسم كرده بود، منع 
کرد و فدک را به اهل بیت بازگرداند. این اقدام ها موجب تغییر 
مهم و پایداری در سیاست امویان نشد؛ چراکه دوران خالفت 
عمربن عبدالعزیز كوتاه بود و خلفای بعدی، سیاست او را كنار 

نهادند، اّما نام نیکی از او برجای گذاشت.
قیام ها و جنبش های دورۀ اموی

با وجود آنكه معاویه و جانشینانش برای تحكیم حكومت خود 
تبلیغی  و  اقتصادی  نظامی،  سیاسی،  ترفندهای  و  امكانات  از 
مخالفت های  و  مقاومت   با  همواره  اما  می بردند،  بهره  مختلفی 
جدی روبه رو بودند. در سرتاسر دوران خالفت بنی امیه، مناطق 
مختلف جهان اسالم به ویژه عراق، حجاز )مكه و مدینه( و ایران 
صحنٔه مبارزه و جنبش های اعتراضی مخالفان حكومت اموی 
بودند،  معروف  علویان  به  علی  كه  پیروان  و  شیعیان  بود. 

را  اموی  حکومت  مخالفان  گروه  مهم ترین  موالی،  همراه  به 
اموی  حکومت  با  نیز  خوارج  بازماندگان  می دادند.  تشكیل 
سازگاری نداشتند و مخالفت می کردند. این حركت ها اگرچه با 
بی رحمی و خشونت زیاد امویان سركوب شد، اما ماهیت واقعی 
و  كرد  آشكار  مسلمانان  از  بسیاری  برای  را  بنی امیه  حکومت 

زمینه ساز انحطاط و ضعف حكومت آنان شد. 
قیام امام حسین  

به گواهی بسیاری از مورخان و محققانی كه دربارهٔ تاریخ اسالم، 
تحقیق كرده اند، نهضت عاشورا و شهادت امام حسین   و یارانش 
و رویدادی سرنوشت ساز،  بزرگ  فاجعه ای  در صحرای كربال، 
واقعٔه  این  است.  بشر  تاریخ  در  بلكه  اسالم،  تاریخ  در  تنها  نه 
حماسی، تأثیر فكری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بسزایی بر 
جوامع مسلمان، مخصوصاً شیعیان و حتی ملت های غیرمسلمان 

نهاده است.
شما دربارهٔ نهضت عاشورا مطالب زیادی را در كتاب های درسی 
و یا سایر رسانه ها خوانده و شنیده اید.مهم ترین پرسش درباره این 
واقعه که ذهن هر انسان را به خود مشغول می كند، این است كه 
آن  قیام  فلسفٔه  دیگر،  به عبارت  کرد.  امام حسین  قیام  چرا 

حضرت چیست؟ 

ولیعهدی یزید و قضای الهی
معاویه بن ابی سفیان در برابر مخالفت عایشه، همسر رسول خدا با جانشینی یزید، گفت: »    این كار قضای الهی است و در قضای الهی كسی 

را اختیاری نیست«. )ابن ُقتیبه، االمامة و السیاسه، ج1، ص 205(.
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استنباط و تحلیل تاریخی
ــ مطلب زیر را بخوانید و به صورت گروهی به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

1ــ از آغاز تأسیس خالفت، کسانی که به عنوان خلیفٔه مسلمین، رهبری جامعٔه اسالمی را برعهده می گرفتند، هم زمان، به امور 
حکومتی و امور دینی رسیدگی می کردند. آنان عالوه بر قدرت سیاسی، دارای مرجعیت دینی نیز بودند و به عنوان نمایندٔه رسمی 

آیین اسالم در جامعه به شمار می رفتند.
2ــ یزید بن معاویه، خلیفه ای بود که نه تنها به ظواهر اسالمی اعتنایی نداشت و آشکارا احکام دینی را زیر پا می گذاشت، بلکه 
نسبت به نبّوت پیامبر و حقانّیت دین اسالم خدشه وارد می کرد و آن را به برتری جویی خاندان بنی هاشم در مقابل بنی امیه نسبت 
می داد. این موضوع در زمان معاویه به صراحت بیان نمی شد، اما یزید می خواست انتقام شکست بنی امیه از بنی هاشم در دوران 

رسول خدا را از طریق بی پایه و اساس جلوه دادن صحت ادعای پیامبرِی حضرت محمد  بگیرد.
3ــ چنین روندی می توانست به محو کامل اسالم منجر شود. چون وقتی کسی که در جایگاه مدافع رسمی یک مکتب قرار 

دارد، آن را باطل می شمارد، دیگر دلیل و حجتی برای پایبندی سایر مردم به آن مکتب باقی نمی ماند.
، آخرین بازماندٔه پنج تن آل عبا )اهل بیت پیامبر( بود که در میان مردم جایگاه علمی، دینی و اخالقی بسیار  4ــ امام حسین 
برای  و مشروعّیت  از صالحیت  یزید  کند  اعالم  می توانست  که  بود  فردی  بهترین  آن حضرت  از این رو،  برجسته ای داشت. 
به دست گرفتن زمام امور جامعٔه اسالمی برخوردار نیست و تصّدی او بر حکومت غاصبانه است.این عدم صالحیت، هم جنبٔه 
حکومتی و هم مشروعّیت دینی یزید را دربر می گرفت. یزید گرچه با نیرنگ و زور بر مسلمانان حاکم شده بود، اما از جنبٔه دینی، 

هیچ مقبولیت، حقانیت و مشروعیتی نداشت.
، مشروعیت دینی از حکومت یزید سلب شد و او چنان در موضع ذلّت و ضعف قرار گرفت که نتوانست اهداف  5  ــ با قیام امام حسین 
خود را عملی سازد. از سوی دیگر ،در دراز مدت، زمینه ای فراهم شد که نو مسلمانان و جست وجو گران حقیقت با ورود به دنیای اسالمی، 

در جست وجوی حافظان راستین دین و مدافعان حقیقی اسالم برآیند و معارف دینی را از آنان بیاموزند.
     در کوتاه مدت، با سلب مشروعیت از حکومت غاصبانٔه بنی امیه، در یک بزنگاه بسیار مهم تاریخی،  6  ــ بدین ترتیب، امام حسین 
روند تضعیف و نابودی اسالم را متوقف کرد و در دراز مدت، زمینه ساز حرکت اصالحی پیشوایان دینی پس از خود در جهت 

احیای اسالم ناب محّمدی و نشر معارف اسالمی در جهان بشریت شد.

1ــ چرا گفته می شود که بقای اسالم، نتیجٔه قیام امام حسین  است؟
2ــ چرا امام حسن و امام حسین  در زمان معاویه قیام نکردند؟

3ــ چرا امامان شیعه پس از امام حسین  مانند ایشان علیه حکومت های زمان خود قیام نکردند؟

فّعـالـیت 4

كاوش خارج از كالس
با رجوع به كتابخانهٔ مدرسه یا محلهٔ خود، یكی از كتاب های نویسندگان معاصر دربارهٔ قیام كربال را انتخاب و معرفی كنید.
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قیام های ضداموی

نتیجۀ قیام/ شورشعلت قیام / شورشزمان و مكانقیام/ شورش 

محرم 61 ق قیام كربال
كربال

امام حسین  كه خالفت یزید را قبول نداشت و نمی خواست 
با او بیعت كند، از مدینه به مكه رفت و از آنجا رهسپار كوفه 

شد. 

امام و یارانش به شهادت رسیدند و خانوادۀ آن حضرت به اسارت 
گرفته شدند. قیام كربال، زمینه ساز قیام های متعدد علیه حكومت 
اموی شد. این قیام ها گرچه در بسیاری از موارد به پیروزی نرسیدند، 
اّما در متوقف كردن نقشه های دراز مدت بنی امیه در محو اسالم تأثیر 

خود را برجای گذاشتند.

قیام مردم 
مدینه یا واقعۀ 

َحّره

63ق 
مدینه

مردم مدینه به رهبری عبداهلل بن َحنظلۀ انصاری در اعتراض 
به اقدامات یزید و كارگزاران او قیام كردند و حاكم شهر را 

بیرون راندند.

سپاه اموی به فرماندهی مسلم بن  ُعقبه كه فردی بسیار بی رحم 
و سفاک بود، عدۀ زیادی از مردم مدینه را به طور فجیعی كشت 

و قیام را سركوب كرد.

65ق قیام تّوابین
كربال

توابین، گروهی از مردم كوفه بودند كه از گناه یاری نكردن 
امام حسین  در كربال، توبه كردند و در حركتی احساسی 
به قصد خون خواهی آن حضرت به رهبری سلیمان بن ُصرد 

خزاعی با سپاه اموی جنگیدند. 

بیشتر توابین در جنگی نابرابر با سپاه اموی شكست خوردند و 
بسیاری از آنان كشته شدند.

66  ــ67ققیام مختار
 كوفه

مختار كه عدۀ زیادی از یاران او را ایرانیان )موالی( تشكیل 
می دادند، به خون خواهی امام حسین   قیام كرد و بسیاری 

از عامالن واقعۀ كربال را مجازات كرد.

لشكریان عبداهلل  بن زبیر سپاه مختار را، به دلیل وجود اختالف و 
دودستگی میان اعراب و ایرانیان، شكست دادند و با تصرف كوفه، 

مختار و بسیاری از یارانش را كشتند. 

شورش 
 عبداهلل بن  زبیر

61  ــ73ق
مكه

عبداهلل  بن زبیر با پناه جستن به مكه از بیعت با یزید سر باز 
زد. او پس از مرگ یزید خود را خلیفه خواند و از مردم بیعت 

گرفت.

در زمان خالفت عبدالملک مروان، سپاه اموی به فرماندهی حجاج بن 
یوسف، به مكه حمله كرد و مسجدالحرام را كه ابن  زبیر در آنجا پناه 
گزیده بود، با منجنیق هدف قرار داد و سرانجام عبداهلل بن زبیر را كشت.  

شورش 
ابن اشعث

81  ــ82ق
سیستان تا 

بصره

به  عراق،  از سوی حجاج، حاكم  اشعث كه  عبدالرحمن  بن 
پادشاه  َرتبیل،  و  خوارج  با  جنگ  مأمور  سپاهی  فرماندهی 
كابل، شده بود، چون نمی خواست از عراق دور شود، به همراه 

سپاهیانش بر حّجاج و خلیفۀ اموی شورش كرد.

او  به  از موالی هم  را كه بسیاری  ابن اشعث  حجاج موفق شد 
پیوسته بودند، شكست دهد و به قتل برساند.

قیام زید بن 
علی

122ق
كوفه

هشام بن  خالفت  زمان  در  سجاد   امام  فرزند  زید 
عبدالملک در مخالفت با ظلم و ستم و فسق و فجور امویان 

قیام كرد.

یوسف بن عمر، حاكم اموی عراق كه از قصد زید برای قیام با 
خبر شده بود، مانع از پیوستن مردم كوفه به او شد و توانست 
زید و معدود افرادی را كه با او قیام كرده بودند، شكست دهد.

قیام یحیی بن 
زید

125ق
خراسان

یحیی بن زید، پس از شكست و قتل پدرش در كوفه، به 
علم  خراسان  در  و  كرد  فرار  ایران  داخلی  نواحی  سوی 
مخالفت با حكومت اموی برافراشت و عدۀ زیادی از مردم 

به دور او جمع شدند.

مختلف  شهرهای  در  گریز  و  جنگ  چندین  از  پس  یحیی 
خراسان، سرانجام در جوزجان شكست خورد و به همراه عده ای 
از یارانش كشته شد. پیكر یحیی تا زمان قیام ابومسلم خراسانی 

بر دروازۀ جوزجان به دار آویخته شده بود.

قیام عبداهلل بن 
معاویه

ـ  129ق 127ـ
عراق و ایران

عبداهلل بن معاویه، از نوادگان جعفربن ابی طالب، با مشاهدۀ 
اوضاع آشفتۀ خالفت اموی در كوفه قیام كرد. مردم كوفه 
در حمایت از رهبر قیام سستی كردند؛ از این رو عبداهلل به 

ایران رفت و با كمک ایرانیان با عامالن اموی درگیر شد.

عبداهلل در سال 129ق در استخر فارس از عامل اموی شكست 
ابومسلم  عامل  توسط  آنجا  در  و  گریخت  هرات  به  و  خورد 

دستگیر و سرانجام در زندان ابومسلم جان داد یا كشته شد.

قیام عباسیان
حدود 120 تا 

132ق 
عراق و ایران

عباسیان  كه  شد  موجب  اموی  حكومت  اوضاع  آشفتگی 
و  سیاسی  حركت  سپس  و  تبلیغی  فعالیت های  نخست 

نظامی خود را برای كسب قدرت آغاز كنند.

ابومسلم، فرمانده سیاه جامگان، با شكست عامالن اموی در ایران 
و ورود به كوفه، ابوالعباس سفاح، از خاندان عباسی، را به خالفت 

نشاند و سپس مروان بن محمد آخرین خلیفٔه اموی را كشت.
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استنباط و تحلیل تاریخی
مطالب جدول صفحه قبل را با دقت مطالعه كنید و بگویید: الف( رهبری قیام های عصر اموی را چه افراد یا چه گروهی در دست 

داشتند؟ چرا؟ ب( قیام های زمان بنی امیه بیشتر كدام محدودۀ جغرافیایی از قلمرو خالفت را در برگرفته بود؟ پ( ایرانیان در 

قیام های دوران خالفت امویان چه نقشی داشتند؟

امامان شیعه در دورۀ بنی امیه
آن  باقی ماندٔه  پسر  تنها  به  امامت   ، حسین   امام  شهادت  با 
حضرت، یعنی امام سجاد   )38ــ94 یا 95ق( انتقال یافت. 
دورٔه امامت آن حضرت یكی از سخت ترین دوران برای اهل بیت و 
شیعیان بود. چهارمین امام شیعه، ضمن زنده نگهداشتن نام امام 
حسین  ، به بیان اهداف قیام كربال پرداخت. ایشان همچنین 
درگیری های  به  اهل بیت  مكتب  پیروان  ورود  از  جلوگیری  با 
بی حاصل و كم فایده، به صورت مدبّرانه ای مانع نابودی شیعیان 
شد. عبادت فراوان و دعاها و مناجات های دلنشین آن حضرت 
و رسالهٔ حقوق ایشان مشهور است. صحیفهٔ سجادیه، کتابی 
شامل 54 مناجات و دعا از امام سجاد  است و نزد شیعیان 
در  تعیین كننده ای  نقش  همچنین  ایشان  دارد.  مهمی  جایگاه 

عرضٔه تعالیم اسالمی در مدینه داشت.
پس از امام سجاد  ، امامان شیعه، عمدهٔ کوشش خود را بر 
ترویج اسالم، مبارزه با جریان های فکری منحرف و تربیت شاگردان 
توانمند متمرکز کردند و منظومه ای از معارف اسالمی با عنوان 
»مکتب اهل بیت« به وجود آوردند. از این رو، امام محمد باقر  
ـ  148ق( توانستند با  )57  ــ114ق( و امام جعفر صادق  ) 83  ـ
بهره گیری از شرایطی که پدید آمد، نهضت علمی وسیعی را سامان 
دهند.ایشان شاگردان زیادی را در معارف دینی مانند فقه، حدیث 
و تفسیر تربیت، و حقیقت مذهب تشیع را تبیین کردند. نهضت 
علمی این دو امام چنان گسترده و غنی بود که پیشوایان فکری و 
پیروان مذاهب غیر شیعی و حتی گاهی پیروان ادیان دیگر را نیز 

تحت تأثیر قرار می داد و به جلسٔه درس آنان می کشاند.

بارگاه وضریح امامان شیعه در قبرستان بقیع پیش از تخریب 
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كاوش خارج از كالس
با استفاده از منابعی كه دبیر معرفی می كند، مطالبی را در پاسخ به پرسش های زیر، گردآوری و در كالس ارائه نمایید: 

ابومسلم كه بود؟ چرا و چگونه به جنبش عباسی پیوست؟ تأثیر و نقش او در موفقیت آن جنبش چه بود؟

قیام عباسیان و سقوط امویان 
عباسیان یا بنی عباس، خاندانی منسوب به عباس بن عبدالمطلب، 
عموی پیامبر هستند. با اوج گیری مخالفت  و مبارزه با حكومت 
اموی در اوایل قرن دوم هجری، خاندان عباسی شبكٔه منظمی 
از داعیان )مبلغان( را به وجود آورد كه به صورت ِسّری فعالیت 
می كرد. این داعیان، كانون فعالیت های خود را مناطق دور از 
مركز خالفت، به خصوص خراسان كه گرفتار درگیری  قبیله های 
عباسی  داعیان  تبلیغات  بودند.  داده  قرار  بود،  عرب  مهاجر 
بسیار زیركانه و حساب شده بود. آنان نخست، معایب حكومت 
بنی امیه و ظلم و ستم امویان به اهل بیت پیامبر را بیان می كردند 
حكومت  به  را  مردم  خاصی،  فرد  از  بردن  اسم  بدون  سپس  و 
»آل   محمد« فرا می خواندند. دعوت به آِل محمد از یک سو باعث 
می شد كه شیعیان و طرفداران اهل بیت جذب جنبش شوند و از 
سوی دیگر هویت رهبر واقعی جنبش شناسایی نشود و از تعقیب 

و مجازات در امان بماند. 

پس از مرگ هشام بن عبدالملک )125ق( و تشدید اختالف و 
نزاع در خاندان بنی امیه، فعالیت شبکٔه تبلیغاتی عباسیان به طرز 
پیوستن  دنبال  به  عباسی  دعوت  یافت.  افزایش  چشمگیری 
وارد  خراسان،  در  او  استقرار  و  جنبش  به  خراسانی  ابومسلم 
به فرمان رهبر  ابومسلم، سرانجام  مرحلٔه سرنوشت سازی شد. 
سپاهی  و  فراخواند  را  نهضت  هواداران  عباسی1،  جنبش 
ایرانی و عرِب  این سپاه كه شامل مسلمانان  افراد  داد.  تشکیل 
ساكن خراسان بودند، پرچم های سیاه را كه نشاِن عباسیان بود، 
برافراشتند و به »سیاه جامگان« مشهور شدند. ابومسلم با شكست 
دادن فرمانروایان اموی و فتح شهرهای مختلف خراسان و برخی 
نواحی دیگر، وارد كوفه شد و ابوالعباس َسّفاح، از خاندان عباسی 
نیروهای  بقایای  سپس  ابومسلم  )132ق(.  نشاند  خالفت  به  را 
طرفدار خالفت بنی امیه را در هم كوبید و مروان بن محمد، آخرین 
خلیفٔه اموی، را به همراه بسیاری از اعضای خاندان او از میان 

برداشت.

1ــ ابراهیم امام كه پس از مرگ برادرش محمدبن علی رهبری جنبش را به دست گرفته بود، پس از باال گرفتن كار ابومسلم در خراسان، به فرمان مروان بن محمد، آخرین خلیفٔه 
اموی دستگیر و در زندان مرد و یا به قتل رسید. محل سكونت رهبران جنبش عباسی در روستای ُحَمیمه واقع در كشور كنونی اردن بود. 

امویان اَنَدلُس
پس از سقوط خالفت اموی، یكی از نوادگان هشام بن عبدالملک 
به نام عبدالرحمان بن معاویه به شمال آفریقا فرار كرد. او سرانجام 

موفق شد شهر ُقرطبه در َانَدلُس را تصرف و حكومت امویان را 
در آنجا پایه ریزی كند )138ق(.
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ابن رشد، بزرگ فیلسوف مسلماِن اندلسی
ـ  595 ق(، فیلسوف، شارح و مفسر آثار ارسطو، در ُقرطبه زاده شد. پدر و پدربزرگش  ابوالولید محمدبن احمد، مشهور به ابن رشد )520  ـ
هر دو از فقیهان نامدار و قضات برجستهٔ زمان خود بودند. ابن رشد علوم و معارف مختلف از قبیل ادبیات عرب، فقه، كالم و فلسفه را نزد 
استادان مختلف فرا گرفت و مدت ها به عنوان قاضی در شهرهای ِسویل و قرطبه به قضاوت پرداخت. وی در علم پزشكی و نجوم نیز تبّحر 
آثار ارسطو،  از شرح و تفسیر  او در فلسفه ناشی  اندلسی دانست. شهرت خاص  ابن رشد را می توان بزرگ ترین فیلسوف مسلمان  داشت. 
فیلسوف بزرگ یونانی است، به گونه ای كه اروپاییان نیز به واسطهٔ آثار این فیلسوف مسلمان با اندیشه های ارسطو بیشتر آشنا شدند. آثار 
ابن رشد به زبان های مختلف اروپایی ترجمه شده است. از جمله آثار وی می توان از تَهاُفت  التَّهاُفت در رّد كتاب تَهاُفت الفالسفۀ غزالی، 

جامع الفلسفه، تفسیر مابعدالطبیعه ارسطو و رساله ای در حركت افالک نام برد.

بیشتر بدانیم

حمالت  دفع  و  داخلی  شورش های  سركوب  با  اموی  خاندان 
مسیحیان تا سال 422ق، به صورت مستقل از خالفت عباسیان، 
خاندان های  آن،  از  پس  كردند.  حكومت  َاندلس  سرزمین  بر 
مناسبی  انسجام  و  اتحاد  که  آمدند  کار  سر  بر  دیگری  مسلمان 
اندلس از نظر قدرت سیاسی و نظامی  به همین دلیل  نداشتند. 
دچار ضعف و انحطاط شد. مسیحیان از این وضعیت استفاده 
کردند و به تدریج به فرمانروایی مسلمانان بر آن سرزمین پایان دادند 

)898 ق (.
میراث تمدنی مسلمانان در اَنَدلُس

رفاه و رونق اقتصادی: دوران حكومت مسلمانان در اندلس 
تمدنی  و  علمی  شگرف  پیشرفت های  و  اقتصادی  شكوفایی  با 
همراه بود. اسپانیای مسلمان، در مجموع، سرزمین ثروتمندی 
بود كه شهرهایی بزرگ، آباد و پرجمعیت داشت. پیرامون این 
شهرها را ناحیٔه روستایی در بر می گرفت كه ساكنان آن در رفاه 
و خوشبختی به سر می بردند و دارای مزارع سرسبز و گله های 

مراكز  همچنین  اندلس  بودند. شهرهای  دام  كوچک  و  بزرگ 
كارگاه های  و  بازارها  و  می رفتند  شمار  به  مهمی  اقتصادی 
صنعتی متعددی را در خود جای داده بودند. بازرگانی داخلی 
چشمگیری  رونق  دریایی  و  زمینی  مسیرهای  در  خارجی  و 
با  را  گسترده ای  تجاری  ارتباط  اندلسی  بازرگانان  و  داشت 
سرزمین های حوزٔه دریای مدیترانه و دیگر مناطق دور و نزدیک  

برقرار كرده بودند.
در  اندلس،  اسالمی  میراث  برجسته ترین  علمی:  پیشرفت 
عرصٔه علم و اندیشه تجلی یافت و مسلمانان اندلسی نقِش مؤثر 
و پویایی را در پیشرفت رشته های گوناگون علوم و معارف از 
قبیل تفسیر، حدیث، فقه، كالم، ادبیات، پزشكی، داروسازی، 
گیاه شناسی، ریاضیات، نجوم و مهم تر از همه فلسفه ایفا كردند. 
به جرأت می توان گفت كه بخش قابل توجهی از پیشرفت های 
علمی اروپاییان در قرون بعد، نتیجٔه آشنایی آنان با دستاوردهای 

علمی دانشمندان و عالمان مسلمان اندلسی بود.
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پرسش های نمونه
1 عملکرد معاویه نسبت به تعهداتش در صلح با امام حسن  را بیان كنید.

2 ترفندها و اقدام های تبلیغاتی و سیاسی معاویه را برای دستیابی به قدرت و تأسیس خالفت اموی فهرست كنید.

3  زمینه های سیاسی قیام ها و جنبش های عصر اموی را با ذكر مثال شرح دهید.

4  دو مورد از دالیل موفقیت جنبش عباسیان را توضیح دهید.

5 منابع و تحقیقاتی را كه در این درس به آنها استناد شده است، استخراج و فهرست كنید.

مسجد جامع قرطبه

شکوفایی معماری: اندلس اسالمی در عرصٔه معماری نیز 
بسیار شكوفا بود. مسجد جامع قرطبه و كاخ الَحمراء َغرناطه، 
ساالنه  كه  می روند  شمار  به  اسالم  جهان  معماری  شاهكار  دو 

می كنند.  جلب  جهان  نقاط  اقصی  از  را  گردشگر  میلیون ها 
شكوهمند  معماری  از  نیز  دیگری  شگفت انگیز  نمونه های 

مسلمانان اندلسی بر جای مانده است.

كاخ الَحمرءـ َغرناطه
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سیاست و حکومت
استقرار و تثبیت خالفت

ابومسلم و سپاهیانش پس از شکست سپاه اموی و ورود به کوفه، با 
ابوالعباس َسّفاح، از خاندان عباسیان به عنوان خلیفٔه مسلمانان بیعت 
کردند. عباسیان برای توجیه حّقانیت و مشروعیت خالفت خویش، 
بر خویشاوندی و پیوندی که از طریق عباس بن عبدالمطلب با پیامبر 
داشتند، تأکید می کردند. آنان خود را مصداق اهِل بیت و شایستٔه 
ابتدای  در  َسّفاح  این رو،  از  می دانستند.  خدا  رسول  جانشینی 
خالفتش مدعی شد که جانشینی پیامبر، حق خاندان او بوده، ولی 
امویان آن را به زور غصب کرده اند و اکنون حق به حق دار رسیده 

است.1
ـ 158ق( به خالفت رسید. دومین خلیفٔه عباسی نقش زیادی در تحکیم و  ـ 136ق(، برادرش منصور )حکـ 136ـ  پس از َسّفاح )حکـ 132ـ 
تثبیت حکومت عباسیان داشت. وی نخست، عموهایش را که مدعی جانشینی سفاح بودند، از همٔه مناصب مهمی که داشتند خلع کرد و دبیر 

1ـ طبری، تاریخ طبری، ج 11، ص 4620.

پس از امویان، یکی دیگر از خاندان های قریش به نام بنی عباس، خالفت را به دست گرفت )132ق(. حکومت عباسیان، تا هنگام 
یورش مغوالن به بغداد و کشته شدن آخرین خلیفه عباسی دوام آورد)656ق(. در این مدت، تحوالت  سیاسی، اجتماعی، علمی و 
فرهنگی مهمی به وقوع پیوست که سرنوشت جهان اسالم را تحت تأثیر قرار داد. یکی از این تحوالت، شکل گیری خالفت فاطمیان 
در شمال آفریقا و رقابت سیاسی و مذهبی با خالفت عباسیان بود. در این درس، شما علل، آثار و نتایج برخی از این تحوالت را 

شناسایی و بررسی خواهید کرد. 

جهان اسالم در عصر خالفت عباسی درس 7

سفر به گذشته
فرض کنید که شما در زمان قیام عباسیان زندگی می کردید و از نزدیک شاهد تبلیغات و شعارهای آنان علیه امویان بودید. انتظارات 

خود را از دوران پس از پیروزی قیام در سه جنبٔه سیاسی، دینی و اجتماعی فهرست کنید.

فّعـالـیت 1
خالفت عباسیان

نسب نامٔه عباسیان

عبدالمطلب

عباس

عبدالله

علی

محمد

ابراهیم امام
 )د 131 ق(

2ــ منصور
 )حکـ 136 ــ 158 ق(

1ــ سّفاح
 )حکـ 132 ــ 136 ق(
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ع )روزبه ایرانی( را که متفکری شجاع و مترجم کتاب هایی  آنان، ابن ُمَقفَّ
از زبان پهلوی به عربی بود، به قتل رساند. او سپس ابومسلم خراسانی 
را با وجود خدمات بزرگی که به عباسیان کرده بود، ناجوانمردانه 
کشت؛ زیرا نگران نفوذ و قدرت فراوان فرماندهٔ سیاه جامگان بود. 
منصور همچنین قیام دو تن از علویان١ و نیز قیام های پردامنه ای را 
که در اعتراض به قتل ابومسلم در ایران صورت گرفت، بی رحمانه 

ق ها
طا

سان
خرا

ازة 
دروازة شامدرو

وفه
زة ك

دروا دروازة بصره

طاق ها

ق ها
طا نگهبانانطاق ها

محالت سكونت قبايل مختلف

ف
ختل

ل م
باي

ت ق
كون

 س
الت

مح
ف

ت قبايل مختل
محالت سكون

ديوان هاى حكومتى
كاخ هاى فرزندان منصور

تى
كوم

ى ح
 ها

وان
دي

صور
 من

دان
رزن

ى ف
 ها

اخ
ك ديوان هاى حكومتى

كاخ هاى فرزندان منصور

كاخ باب الذهب
كاخ هاى فرزندان منصور

ديوان هاى حكومتى

مسجد

 سيل بند

ديوار كوتاه خارجى

گ
باروى بزر گ

بزر
ى 

ارو
ب

   خندق

ديوار كوتاه داخلى

                                                                                            ديوار كوتاه داخلى
        

      
     

     
    

    
    

    
    

    
    

    
ى 

خل
 دا

تاه
كو

وار 
 دي

   
    

    
    

    
    

    
    

     
     

      
       

           
ديوار كوتاه داخلى

طرح شهر بغداد که منصور بنا کردـ   بازسازی بر اساس دانشنامهٔ جهان اسالم، ج 3، مدخل بغداد، ص 542

١ــ محمدبن عبدالله، معروف به نفس زکیه و برادرش ابراهیم از نوادگان امام حسن  که خالفت خاندان عباسی را به رسمیت نمی شناختند، به ترتیب در مدینه و بصره قیام کردند.
٢ــ بغداد، واژ ه ای فارسی مرکب از دو جزء »َبغ« و »داد« به معنای آفریدٔه خدا است.

سرکوب کرد. 
یکی دیگر از اقدامات مهم منصور برای تحکیم و تثبیت خالفت 
خاندان خود، بنای شهر بغداد٢ به عنوان پایتخت عباسیان بود. این 
شهر در مکانی نزدیک تیسفون، پایتخت ساسانیان و بر اساس سنت 
شهرسازی ایران باستان ساخته شد. صدها معمار، نّجار، آهنگر و 

کارگر که اغلب ایرانی بودند، در بنای بغداد مشارکت داشتند.
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ـ اداری منظم در زمان منصور،  بدین گونه با از میان برداشتن رقیبان و مخالفان داخلی، بنای پایتخت جدید و پایه ریزی تشکیالت سیاسیـ 
خالفت عباسیان استوار شد و تمام سرزمین های اسالمی، به استثنای َانَدلُس، تحت فرمان آنان درآمد. 

با راهنمایی دبیر  و همفکری، توضیح دهید که انتخاب مکانی در نزدیکی تیسفون برای بنای پایتخت از سوی منصور عباسی و ساخت آن
بر اساس سنت شهرسازی ایرانی، چرا برای مورخان نکته ای مهم و معنادار است؟ به نظر شما اهمیت و معناداری این اقدام چیست؟ 

فّعـالـیت 2

دوره های خالفت عباسیان
 دوران خالفت عباسیان به لحاظ قدرت و نفوذ خلفا، به دو دورٔه 

متفاوت تقسیم می شود:
الف( دورۀ نیرومندی و شکوفایی )132- 232ق(

شامل  را  عباسیان  نخست حکومت  سال  که صد  دوره  این  در 
می شود، خلفا از قدرت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار بودند و 
توانستند تا حد زیادی یکپارچگی قلمرو خالفت را حفظ و قیام ها 

و شورش های مختلف را سرکوب کنند. آنان همچنین  بر امور 
کامل داشتند؛  سیاسی، نظامی، اداری و دینی نظارت و سیطرهٔ 
از  دیگر  بسیاری  و  وزیران  نظامی،  فرماندهان  حاکمان والیات، 
کارگزاران حکومتی را عزل و نصب می کردند و دستور جنگ و 
صلح می دادند. همٔه خلفای این دوره قدرتمند بودند، اما منصور، 
هارون الرشید و مأمون ، به مراتب، قدرت و تأثیرگذاری باالتری 

در تاریخ این سلسله داشتند.

قلمرو مسلمانان در دورۀ بنی عباس

سیحون   

سمرقند
بخارا

 مرو بلخ 
کابل

غزنه 
قندهار 

هرات 
 نیشابور 

 گرگان

دریاچه 
آرال 

ری

کرمانشاه 

هرمز 

همدان  اصفهان 
یزد 

تبریز 
اردبیل 

قزوین آمل 

غرناطه 

طنجه

 صحرای لیبی

قاهره 

 شام 

 حلب 
حمص 

ُرهاء دیار بکر
قیصریه  ارزروم  

اسکندریه   بیت المقدس

قــبرس 

 افسوس 

دریای مدیترانه 

دریای
 اژه 

 قسطنطنیه 

 طرابلس

 قیروان

دریای مدیترانه

 بغداد 
شیراز 

کرمان 
زرنگ 

 اهواز بصره

دهناء  

حضرموت 

خلیج عدن 

مکه
اسوانمدینه

 نیل 

قرطبه

 دریـای کاسپی )قزوین(

کرت

رۡبع الخالی

دریـای پـارس دریای مکران )عمان( 
مکران
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نقشه های قلمرو خالفت عباسیان و امویان را مقایسه کنید و بگویید از نظر محدودهٔ جغرافیایی چه تفاوتی با هم دارند و دلیل آن چیست؟
فّعـالـیت 3

نقش و جایگاه ایرانیان در خالفت عباسیان: یکی 
سیاست  از  اجتناب  عباسیان،  خالفت  شاخص  ویژگی های  از 
عرب گرایی بود که امویان دنبال می کردند. به همین دلیل، در این 
دوره، ایرانیان در کنار اعراب از جایگاه ممتازی در حکومت 
عباسیان برخوردار شدند و نقش مهمی را در ادارٔه امور خالفت 
به عهده گرفتند. آنان عالوه بر تصدی منصب مهم وزارت و سایر 
بر  و حکومت  سپاه  فرماندهی  به  مواردی  در  دیوانی،  مناصب 

برخی والیات منصوب شدند.
خالفت  دستگاه  در  نیز  دیگری  ایرانیان  ابومسلم،  بر  عالوه 

عباسیان صاحب نفوذ و قدرت فراوان شدند که بارزترین آنها، 
خلیفه  پنجمین  هارون الرشید،  بودند.  سهل  و  برمکی  خاندان 
عباسی )حکـ170 ــ 193ق( که مقام و حتی جانش را مدیون 
امور  ادارٔه  بود،  برمکی  پسر خالد  یحیی  مربی خویش،  و  دبیر 
سال  هفده  مدت  پسرش  دو  و  یحیی  سپرد.  او  به  را  خالفت 
تاریخ  در  دوره  این  که  بودند  عظمتی  و  قدرت  چنان  صاحب 
اما سرانجام  برمکیان معروف شده است؛  فرمانروایی  به دوران 
به طور ناگهانی و بی رحمانه به دستور خلیفه از صفحٔه روزگار 

محو شدند.

كاوش خارج از كالس
به چند گروه تقسیم شوید و با استفاده از منابعی كه دبیر معرفی می كند هر گروه دربارۀ یکی از موضوع های زیر مطلبی را 

تهیه و در كالس ارائه كنید:

الف( برمکیان كه بودند و چگونه به دربار عباسیان راه یافتند؟ ب( خدمات سیاسی و اداری برمکیان چه بود؟ پ( خاندان 

برمکی چه خدمات علمی و فرهنگی كردند؟ ت( چرا هارون الرشید تصمیم به نابودی برمکیان گرفت؟

فضل بن سهل و برادرش حسن بن سهل که تربیت یافتٔه برمکیان و 
از دهقانان و زمین داران بزرگ خراسان بودند، نقش تعیین کننده ای 
218ق(  ــ   198 )حکـ  مأمون  زمان  در  خالفت  تحوالت  در 
به عنوان  ترتیب  به  را  مأمون  و  امین  پسرش  دو  هارون  داشتند. 
ولیعهد برگزید، اما امین پس از آنکه به خالفت رسید، برادرش را 
از ولیعهدی کنار زد. مأمون با تدبیر و شمشیر ایرانیانی همچون 
خاندان سهل و طاهربن حسین )ذوالیمینین(، برادرش را شکست 
داد و خلیفه شد. پس از آن بود که فضل بن سهل به عنوان وزیر 
مأمون و حسن بن سهل در منصب حاکم عراق، صاحب قدرت و 

جایگاه رفیعی شدند. خلیفه حتی تحت تأثیر وزیر قدرتمند خود، 
مرکز خالفت را از بغداد به مرو منتقل کرد و لباس و پرچم  سیاه را 

که نشان عباسیان بود به رنگ سبز درآورد. 
امور  بر  سهل  خاندان  تسلط  به  نسبت  بغداد  در  عرب  بزرگان 
خالفت به حسادت و دشمنی پرداختند و درصدد برآمدند مأمون 
را خلع و فرد دیگری از خاندان عباسی را به خالفت بنشانند. 
شاید به همین دلیل بود که مأمون تصمیم گرفت وزیر خود را به 
قتل برساند و برادر او را خانه نشین کند. خلیفه همچنین، دوباره 

جامٔه سیاه به تن کرد و بغداد را مرکز خالفت قرار داد. 

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر، دربارۀ اینکه چرا عباسیان سیاست عرب گرایی امویان را ادامه ندادند، گفت و گو كنید.
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ب( دورۀ ضعف و تجزیه)232-656 ق(
از  امور  ادارٔه  شدن  خارج  و  مأمون  حکومت  گرفتن  پایان  با 
به  رو  نیز  عباسیان  حکومت  به تدریج  ایرانی،  وزیران  دست 
ضعف و انحطاط گذاشت. جانشینان مأمون، سپاهی از ترکان 
که در سرحدات ماوراءالنهر به اسارت مسلمانان درآمده بودند 
و در سوارکاری و تیراندازی مهارت داشتند، تشکیل دادند. 
با عنوان »امیراالمراء« قدرت  پس از آنکه فرماندهان این سپاه 
را به دست گرفتند و بر امور خالفت تسلط یافتند، دورانی از 
هرج و مرج آغاز شد. آنان خودسرانه، خلیفه ای را خلع و فردی 
دیگر از خاندان بنی عباس را بر جای او می نشاندند. حتی برخی 

از خلفا به دست این امیراالمراها کشته و یا کور شدند.
و  ضدعباسیان  قیام های  که  بود  احوالی  و  اوضاع  چنین  در 
قلمرو خالفت   از  وسیعی  بخش های  استقالل طلبی،  جنبش های 

از جمله ایران و شمال آفریقا و مصر را فرا گرفت. رهبران برخی 
به  مناطقی  در  را  قدرت  شدند  موفق  جنبش ها  و  قیام ها  این  از 
کنند.  تأسیس  را  مستقلی  حکومتی  سلسله های  و  گرفته  دست 
چنین رویدادی به منزلٔه تجزیٔه قلمرو و کاهش قدرت و اختیارات 
تا آنجا پیش  سیاسی و نظامی خلفای عباسی بود. این وضعیت 
رفت که دامنٔه قدرت سیاسی و اداری خلفا به عراق و سرانجام 
شهر بغداد محدود شد. حتی امیران و سالطین برخی از سلسله ها، 
مانند آل بویه و سلجوقیان، بر پایتخت عباسیان نیز تسلط یافتند. 
با این حال، احترام و جایگاه دینی خلفا همچنان محفوظ ماند. 
بسیاری از حاکمانی که به عنوان امیر یا سلطان قدرت را به دست 
گرفته بودند، برای توجیه مشروعیت حکومت خود و مقبولیت 
نزد توده های مردم مسلمان، نیازمند فرمان و لواء1 خلیفه بودند و 

چنین وانمود می کردند که مطیع اوامر او هستند.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما، علت دوام آوردن خالفت عباسی، با وجود ضعف قدرت سیاسی و نظامی خلفا و تجزیۀ قلمرو خالفت، چه بود؟

نظام اداری 
تشکیالت اداری و مالی حکومت اسالمی در زمان پیامبر بسیار 
ساده بود. اعراب مسلمان به دلیل آنکه سررشته ای در تشکیالت 
ایران، شام و  آنکه  اداری و امور کشورداری نداشتند، پس از 
نهادهای اداری سرزمین های  مصر را فتح کردند، تشکیالت و 

فتح شده را حفظ کردند و ادارهٔ آنها را به حّکام محلی سپردند.
پیشینٔه تأسیس دیوان در دوران اسالمی به زمان عمربن خطاب، 
خلیفٔه دوم بازمی گردد. او به پیشنهاد هرمزان، یکی از فرماندهان 

اسیر ایرانی، دیوان ُجند )سپاه( را در مدینه تشکیل داد. در دوران 
خالفت امویان، دیوان های دیگری پدید آمد. یکی از اقدام هایی که 
به دستور عبدالملک مروان، خلیفٔه اموی انجام گرفت، برگرداندن 

خط و زبان دیوان از فارسی به عربی بود.
در دورهٔ نخست خالفت عباسیان، تشکیالت اداری )دیوانی( منظم 
و منسجمی با اقتباس از نظام دیوانی عهد ساسانیان شکل گرفت. 
در آن زمان، منصب وزارت، با الگو گرفتن از دورهٔ ساسانی به 

وجود آمد و وزیر در رأس تشکیالت دیوانی قرار گرفت. 

1ــ َعَلم یا پرچمی که به نشانٔه تأیید یا رسمیت حکومت، از طرف خلفا یا پادشاهان برای کسی فرستاده می شد.
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مهم ترین دیوان های دورۀ عباسیان

وظایفنام دیوان

سرشماری و تهیۀ اسامی جنگاوران؛ تأمین تدارکات و ملزومات سپاهُجند )سپاه(

ارزیابی، محاسبه و گردآوری مالیات  زمین های کشاورزیخراج )استیفاء(

ثبت، نگهداری و توزیع اموال عمومی و درآمدهای حکومت اسالمیبیت المال

جمع آوری اخبار از نقاط مختلف و ارسال آنها به مرکز؛ انتقال فرمان ها و نامه های حکومتیبَرید

نگارش، تنظیم، ثبت، ارسال و دریافت نامه های حکومتیانشاء )رسایل(

رسیدگی به دعاوی و شکایت های طرح شدهمظالم

نظارت  بر اخالق عمومی و احکام شرع، امور بازار و مشاغل از جمله قیمت ها و ترازوها، امور مربوط به معابر  عمومی و ساختمان هاِحسبه

نهضت علمی  و  فکری مسلمانان 
شکوفایی تمدن اسالمی در قرن های چهارم و پنجم هجری، متکی بر 
نهضتی علمی، فکری و فرهنگی بود که در سده های پیش از آن و به 
خصوص در دورهٔ اول خالفت عباسیان به وقوع پیوسته بود. در این 

درس، زمینه ها، علل و برخی ابعاد مهم این نهضت بررسی می شود.
زمینه ها و علل شکوفایی علمی  و  فکری

و  علمی  نهضت  شکل گیری  در  مختلفی  عوامل  و  زمینه ها 
که  داشت  نقش  عباسیان  خالفت  عصر  در  مسلمانان  فرهنگی 

مهم ترین آنها، عبارت بودند از: 
در  فراوانی  انگیزهٔ  پیامبر  احادیث  و  قرآن  آموزه های  الف( 

مسلمانان برای جست وجوی دانش و علم آموزی ایجاد کرد. 
ب( خروج مسلمانان از شبه جزیرهٔ عربستان و فتح سرزمین هایی 
مانند ایران، شام و مصر که از پیشینٔه تمدنی کهن و مراکز علمی 
و  فکری  ارتباط  زمینٔه  بودند،  برخوردار  گوناگونی  آموزشی  و 

در  آورد.  فراهم  را  فرهنگ ها  دیگر  با  مسلمانان  میان  فرهنگی 
نتیجٔه این ارتباط، مسلمانان با علوم و دستاوردهای تمدنی مردمان 
سرزمین های فتح شده آشنا شدند و انگیزه و عالقٔه فراوانی پیدا 
کردند که آثار علمی و فرهنگی آنها را به زبان عربی ترجمه کنند. 
و  مسیحیان  یهودیان،  از جمله  دیگر  ادیان  پیروان  پ( حضور 
زرتشتیان در کنار مسلمانان، موجب شد که پیروان اسالم برای 
دفاع از باورهای دینی خود در برابر عقاید غیراسالمی، به علوم 

عقلی و به خصوص علم کالم1 توجه نشان دهند.
شکل گیری  و  مسلمانان  میان  در  دینی  اختالفات  بروز  ت( 
کالم  علم  گسترش  به  نیز  اسالمی  مختلف  مذاهب  و  فرقه ها 

کمک کرد. 
ث( حمایت مادی و معنوی برخی خلفا، وزیران و دیگر مقام های 
حکومتی از عالمان و فعالیت های آنان نیز سهم زیادی در رواج و 

رونق علم و دانش در میان مسلمانان داشت.

بحث و گفت وگو
به نظر شما كدام یک از عوامل ذكر شده در متن درس، نقش مهم تری در شکوفایی فکری، فرهنگی و علمی جهان اسالم در 

عصر عباسیان داشت؟ برای نظر خود دلیل بیاورید.

١ــ علم کالم شاخه ای از علوم اسالمی است که با تکیه بر نقل )قرآن و احادیث( و عقل، به تبیین و اثبات اصول اعتقادی می پردازد و به شبهات مربوط به آنها پاسخ می گوید.
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اوج گیری فعالیت های علمی و فکری مسلمانان
امور  ادارهٔ  در  ایرانیان  مشارکت  و  عباسیان  رسیدن  قدرت  به  با 
خالفت، فعالیت های علمی و فکری مسلمانان به نحو چشمگیری 
افزایش یافت و در دوران خلفایی چون هارون و مأمون به اوج خود 
رسید. مورخان، نقش خاندان برمکیان و سهل را در گسترش نهضت 
علمی و فکری دوران این دو خلیفه بسیار مؤثر و مهم می شمارند. در 
آن زمان تعداد زیادی از اندیشمندان و دانشمندان با زبان، فرهنگ 
و قومیت متفاوت در بغداد، پایتخت عباسیان، گرد هم  آمده و در 
مراکز علمی و آموزشی آن شهر  مشغول به کار بودند. بیت الِحکمه1 و 

رصدخانٔه بغداد از مهم ترین آن مراکز به شمار می رفتند.  
نهضت ترجمه

منظور از نهضت ترجمه، جنبش اقتباس و انتقال آثار علمی و 
به عالم اسالمی و  ایران، یونان، مصر و هند  فرهنگی تمدن  های 
ترجمٔه آنها به زبان عربی در دورهٔ عباسیان بود. نهضت ترجمه تأثیر 
بسیار زیادی در پیشرفت های علمی و فکری و شکوفایی تمدنی 
مسلمانان داشت. در طول این نهضت )از نیمٔه  قرن دوم تا اواخر 
قرن چهارم هجری( شمار زیادی از آثار  علمی در موضوع های 
فلسفه، پزشکی، ریاضیات، نجوم، موسیقی، کیمیا، گیاه شناسی 
پهلوی  زبان های  از  کشورداری  و  سیاست  جانورشناسی،  و 
)ایرانی(، ُسریانی )زبان مردم شام(، یونانی و سانسکریت )هندی( به 
عربی ترجمه شد2. بیت الحکمه در اصل به همین منظور به وجود 

به ترجمٔه  آمده بود و همواره تعدادی از مترجمان زبده در آنجا 
کتاب از زبان های مختلف به عربی اشتغال داشتند. از مشهورترین 
حنین،  اسحاق بن  اسحاق،  ُحنین بن  از  می توان  مترجمان،  این 

بنو موسی )برادران خوارزمی( و خاندان بُختَیشوع نام برد.
بیت الحکمه صرفاً مرکزی برای ترجمه و تألیف کتاب نبود، بلکه 
مأمون  بود.  نیز  افکار  تبادل  و  علمی  گفت وگوی  برای  کانونی 
عالقٔه فراوانی به مباحث و مناظره های علمی از خود نشان می داد 
و دانشمندان و عالمانی که اندیشه و عقاید متفاوتی داشتند، در 

حضور او مباحثه و مناظره می کردند.
به هر حال، تحت تأثیر تعالیم اسالم و مجموعه ای از امکانات و 
حمایت های مادی و معنوی که در دورهٔ نخست خالفت عباسی 

علوم در قرن اول هجری
با وجود توصیه های مکرر قرآن و پیامبر اسالم به علم آموزی، چند عامل، گسترش علوم را در قرن اول هجری ُکند و دشوار کرده بود. نخست 
آنکه مکتوب کردن باورها و دانسته های علمی در فرهنگ عربی آن روزگار چندان معمول نبود. اعراب ترجیح می دادند  شعر، لغت، اخبار و 
احادیث را به صورت شفاهی بیان کنند. به همین دلیل در آغاز، از تدوین احادیث نبوی هم اجتناب می کردند؛ دوم، خط عربی نیز در آغاز، 
خطی ابتدایی بود که نگارش را دشوار می ساخت؛ سوم، خلفای اموی چندان اعتنایی به علوم و معارف سایر اقوام و جوامع نداشتند و اهتمام 

به امور علمی در نظر آنان، کاری کم ارزش و در شأن موالی به حساب می آمد )دانشنامٔه جهان اسالم، ج 7، مدخل ترجمه، ص 26(.

بیشتر بدانیم

١ــ بیت الحکمه در زمان هارون الرشید در بغداد تأسیس شد و فعالیت آن در زمان خالفت مأمون به اوج خود رسید.
٢ــ دانشنامٔه جهان اسالم، ج 7، مدخل ترجمه
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منارۀ مسجد جامع سامرا که در دورۀ خالفت متوکل ساخته شد

فراهم آمد، تحول فکری و علمی عظیمی در میان مسلمانان ایجاد 
شد. آثار و پیامدهای این تحول، پیشرفت فوق العادهٔ مسلمانان در 
رشته های مختلف علوم و معارف و پا به عرصه نهادن دانشمندان و 
متفکران بزرگی بود که در درس های بعدی، شرح حال و آثار آنان، 

به فراخور حال، بررسی خواهد شد.
معماری، شهرسازی و هنر اسالمی نیز در عصر خالفت بنی عباس 
به دست  فاخری  و  آثار شکوهمند  و  پیشرفت  فوق العاده ای کرد 

هنرمندان و معماران مسلمان به وجود آمد.

نقش علمی و فرهنگی امامان 
امام کاظم  )128-183ق( تا سال 169ق در مدینه به بیان تعالیم 
اسالم و تربیت شاگردان اشتغال داشت. آن حضرت شیعیان را از 
همکاری با حکومت عباسی منع می کرد و در موقعیت های مختلف 
با سخنانی صریح به نفی حاکمیت عباسیان می پرداخت. از این رو، به 
دستور مهدی و هارون عباسی به زندان افتاد و سرانجام در زندان به 

شهادت رسید. 
دورهٔ زندگانی امام هشتم شیعیان)148-203ق( ، هم زمان با دوران 
خالفت امین و مأمون بود. مأمون در آغاز خالفتش با بعضی قیام های 
علویان و مخالفت طرفداران امین روبه رو شد. او، به منظور کسب 
حمایت شیعیان، مهار قیام های علویان و جلب اعتماد خراسانیان، امام 
رضا  را از مدینه به مرو منتقل و مجبور به پذیرش مقام والیتعهدی 
خود کرد. گفته می شود که مأمون به تشویق فضل بن سهل، اقدام به 

این کار کرده است.
مأمون پس از سه سال، با تغییر شرایط سیاسی، تصمیم گرفت پایتخت 
خود را به بغداد منتقل کند. او در مسیر بغداد، ابتدا در سرخس وزیر 
ایرانی خود فضل بن سهل را کشت و سپس در توس امام رضا  

را مسموم کرد و به شهادت رساند.
فعالیت امامان بعد از امام رضا  ، یعنی امام جواد )محمدتقی(، 
امام هادی )علی النقی( و امام حسن عسکری  تا عصر غیبت 
یاران برجسته،  بر تربیت شاگردان و  امام مهدی  )260ق( 
مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی، حفظ جامعه شیعی و 

به نام ایشان در شهرهای  سکه هایی که در زمان والیتعهدی امام رضا

مختلف ضرب شده است.
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خالفت فاطمیان )297ـ567 ق(
فاطمیان، خاندانی از شیعیان اسماعیلی مذهب بودند. اسماعیلیه 
امـام  پسر  اسماعیـل  که  هستنـد  شیعه  مـذهب  از  شاخـه ای 
به  بود،  یافته  وفات  آن حضرت  از  قبل  که  را  جعفر صادق    
عنوان امام هفتم می شناسند. اسماعیلیان در بین خود انشعاباتی 
یافتند؛ یک گروه آنان، اسماعیلیان فاطمی بودند که به استمرار امامت 
در فرزندان اسماعیل اعتقاد داشتند. از این رو، خلفای فاطمی، خود 

را از نوادگان اسماعیل، پسر امام جعفر صادق  می شمردند.

تأسیس خالفت فاطمیان
در شرایطی که خالفت عباسی در سراشیبی ضعف و انحطاط افتاده 
بود، یکی از نوادگان اسماعیل، پسر  امام جعفر صادق  به نام 
عبیدالله مهدی، حکومتی را در شمال آفریقا )تونس و مراکش( بنیاد 
نهاد که به خالفت فاطمیان معروف شد. خلفای فاطمی پس از مدتی، 
مصر را نیز به تصرف خود در آوردند و شهر قاهره را به عنوان پایتخت 

مبارزه با جریان های فکری و فرهنگی انحرافی در شیعه متمرکز 
امنیتی  و دستگاه  مراقبت جاسوسان  تحت  به شدت  آنان  بود. 
خالفت عباسی قرار داشتند و ناگزیر به اقامت در سامرا شدند. 
از زمان امام صادق  ، حرکتی در جامعٔه اسالمی با عنوان جریان 
وکالت آغاز شد و در دوران امامان بعدی به اوج خود رسید. وکالی 
ائمه کسانی بودند که در مکتب اهل بیت آموزش دیده بودند و با اجازٔه 
آنان به عنوان مرجع امور دینی مردم در شهرهای مختلف ایفای نقش 
می کردند. جریان وکالت در دوران غیبت نیز تا مدتی ادامه یافت و در 

پی آن مرجعیت شیعی شکل گرفت.

كاوش خارج از كالس
به 4 گروه تقسیم شوید و هر گروه با استفاده از منابعی كه دبیر معرفی می كند، در بارۀ فعالیت های فکری و فرهنگی یکی از 

امامان شیعه و چگونگی ارتباط آنان با شیعیان مطالبی را تهیه كنید و در كالس ارائه دهید:

امام كاظم، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری 

بقایای دروازۀ مهدیه، نخستین پایتخت فاطمیان در تونس امروزی

ضریح حرم مطهر امام هادی و امام حسن عسکری 

خود بنا کردند تا با بغداد رقابت کند. آنان سپس، منطقٔه شام را نیز 
گرفتند. 

به  ــ 487ق(   427 )حکـ  ُمسَتنِصر  زمان  در  فاطمیان  خالفت 
اوج قدرت  سیاسی، شکوفایی فرهنگی و رونق اقتصادی دست 

یافت و قلمرو آن به نهایت وسعت خود رسید. 
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به نقشه دقت کنید و با همفکری بگویید تسلط فاطمیان بر مناطق شام و حجاز، از نظر سیاسی و مذهبی چه اهمیتی در رقابت 
آنان با عباسیان داشت؟

فّعـالـیت 4

از اواخر دوران مستنصر، حکومت فاطمیان دچار ضعف سیاسی 
و بحران اقتصادی شد. حمالت پیاپی سلجوقیان به قلمرو خالفت 
فاطمی و سپس شروع جنگ های صلیبی، وضعیت آن را بدتر کرد. 

حکومت فاطمیان سرانجام توسط صالح الدین ایوبی منقرض شد.
روابط فاطمیان و عباسیان

روابط این دو سلسلٔه مسلمان همواره خصومت آمیز بود. فاطمیان 
خالفت را حِق خود می دانستند و حکومت عباسیان را به رسمیت 
نمی شناختند. عالوه بر آن، خلفای فاطمی با تسلط بر مناطق شام و 

حجاز، حکومت عباسیان را به شدت مورد تهدید قرار داده بودند. 
فاطمیان همچنین با فرستادن عدهٔ زیادی از داعیان )مبلغان مذهب 
اسماعیلیه( به سرزمین های دور و نزدیک، از جمله عراق، ایران و 
یمن و گسترش دعوت اسماعیلی، خشم و وحشت خلفای عباسی 
را برانگیخته بودند. برخی از مبلغان اسماعیلی، عالوه  بر فعالیت های 
تبلیغی، علیه دشمنان خود اقدام به عملیات سیاسی و نظامی نیز 

می کردند.
در مقابل، عباسیان نیز  کوشیدند با استفاده از توان سیاسی و نظامی 

قلمرو خالفت فاطمیان در دورۀ ُمسَتنِصر
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کتابخانۀ کاخ قاهره
اسالم،  جهان  تمام  در  می گویند  و  دنیاست  شگفتی های  »   از  قاهره:  کاخ  کتابخانۀ  از  فاطمیان  دورۀ  اواخر  نویسندگان  از  یکی  توصیف 
کتابخانه ای بزرگ تر از کتابخانۀ قاهره که در قصر قرار دارد، نیست.... و گفته می شود که ششصد و یک هزار کتاب دارد و از خطوط منسوب 

به صاحبانش در آن بسیار هست« )مقریزی، الِخَطط، ج 1، ص 409(.

یک توضیح

معماری 
عصر فاطمیان، از جمله دوره های برجستٔه تاریخ معماری و هنر 
اسالمی شناخته می شود. عالقٔه خلفای فاطمی به مظاهر شکوه و 
جالل، به توسعه هنرهای تزیینی و معماری کمک کرد. فاطمیان 
بنا کردند که باشکوه ترین آنها قاهره بود.  شهرهای مختلفی را 
از مشهورترین  َاقَمر  و جامع  َازَهر، جامع حاکم  مساجد جامع 

نمونه های آثار معماری این عصر در قاهره به شمار می روند. 
جامع  اَزَهر

حکومت سلجوقیان و دیگر متحدان خود، با خالفت فاطمی مقابله 
کنند.خالفت عباسی همچنین به تبلیغات گسترده ای علیه فاطمیان اقدام 
کرد و به ترفندهای گوناگونی متوسل شد که نشان دهد نََسب خلفای 

فاطمی جعلی است و آنان از نسل علی  و فاطمه  نیستند.
سیاست مذهبی

رواج  و  اسماعیلی  تشیع  مذهب  ترویج  به  نسبت  فاطمی  خالفت 
آیین های شیعی در مناطق زیر سلطٔه خود اهتمام جّدی داشت و از 
عالمان شیعی حمایت می کرد. فاطمیان در شهرهای قلمرو خود به نام 
امامان خود خطبه می خواندند. اگر چه معدودی از خلفای فاطمی، 
محدودیت هایی را برای پیروان سایر مذاهب از جمله اهل تسنن 
ایجاد کردند؛ اما در بیشتر دوران حکومت فاطمیان، اهل تسنن 

آزادانه به زندگی و فعالیت دینی و اجتماعی خود مشغول بودند. 
فعالیت های علمی  و  فرهنگی

مذهب اسماعیلیه از مذاهب عقل گرا بود و از این رو، اسماعیلیان 
برای ترویج اصول عقاید خود، عالقٔه فراوان و توجه خاصی به 

علوم مختلف به ویژه فلسفه و کالم نشان می دادند.

قاهره در روزگار فاطمیان شاهد شکل گیری و فعالیت وسیع مراکز 
علمی و آموزشی گوناگونی بود. یکی از بادوام ترین دانشگاه های 
دنیای اسالمی به نام َاالَزهر توسط فاطمیان در آن شهر بنیان نهاده 
شد )359ق( که تا کنون با همین نام به فعالیت خود ادامه داده است. 
عالوه  بر آن، مرکز علمی بزرگ دیگری با نام دارالعلم )الحکمه( 
در قاهره شکل گرفت و استادان بزرگی در آن مرکز علمی به تدریس 
علوم مختلف از قبیل فقه، نجوم، طب و ادبیات گماشته شدند. به 
منظور آنکه دارالعلم قاهره بتواند نقشی همچون بیت الحکمٔه بغداد 
داشته باشد، کتاب های زیادی تهیه و در اختیار مشتاقان علم که در 

آنجا مشغول فعالیت علمی بودند، نهاده می شد.
بزرگ،  آموزشی  و  مراکز علمی  ایجاد  از  فاطمیان  اساسی  هدف 
تربیت عالمان و داعیان مسلط به تعالیم مذهب اسماعیلی و دیگر 
معارف بود. اغلب دانش آموختگان این مراکز، دانشمندان و عالمان 
برجسته ای بودند که کتاب ها و رساله های زیادی در فلسفه، کالم، 
فقه و دیگر علوم تألیف کردند و دعوت اسماعیلی را در درون قلمرو 
فاطمیان و خارج از آن تا هندوستان و ماوراءالنهر گسترش دادند.
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ناصرخسرو، حکیم و شاعر ایرانی که به مذهب اسماعیلیه گرایش داشت، در عصر فاطمیان به مصر سفر کرد. او در سفرنامۀ 
خود به توصیف دیده ها و شنیده هایش از مصر و شهرهای آن پرداخته است. بخشی از توصیف او از قاهره را بخوانید و بگویید 

برداشت شما از این توصیف، دربارۀ هنر معماری و شهرسازی فاطمیان چیست؟
»... و آن شهری شد که نظیر آن کم باشد. و تقدیر کردم1 که در این شهر قاهره، از بیست هزار دکان کم نباشد، همه ِملِک 
سلطان. و بسیار دکان هاست که هر یک را در ماهی ده دیناِر مغربی اُجره2 است... و کاروانسرای و گرمابه و دیگر َعقارات3 
چندان است که آن را حّد و قیاس نیست..... و قصر سلطان میان شهر قاهره است و همه حوالی آن گشاده، که هیچ ِعمارت4 
بدان نپیوسته است. ... و چون از بیروِن شهر بنگرند قصِر سلطان چون کوهی نماید، از بسیاری عمارات و ارتفاِع آن، اما از شهر 
هیچ نتوان دید، که باروی آن عالی است. و گفتند که در این قصر دوازده هزار خاِدم اِجری خواره5 است، و زنان و کنیزکان خود 
که داند؟ االّ گفتند که سی هزار آدمی در آن قصر است و آن دوازده کوشک6 است. و این َحَرم را ده دروازه است« )سفرنامۀ 

ناصرخسرو، ص 77(.

1ــ اندازه گرفتم
2ــ اجاره بها

3ــ ِملک و زمین زراعتی
4ــ ساختمان، بنا

5ــ مقرری بگیر، حقوق بگیر
6ــ قصر، کاخ

فّعـالـیت 5

هنر و صنایع
هنر و صنعت نیز در دوران فاطمیان پررونق بود. از جمله هنرهای 
نقاشی، شیشه گری، کاشی کاری،  به  آن زمان، می توان  رایج در 
منبت کاری، کاغذسازی و فلزکاری اشاره کرد. هنرمندان آن دوره 
در برخی از هنرها، مانند شیشه گری، بلورسازی و سفالگری  به 

نوآوری پرداختند و شیوه های جدیدی را ابداع کردند.

نمونه ای از ظروف سفالی عصر فاطمیان
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پرسش های نمونه
1 خالفت عباسیان، را به لحاظ شیوۀ کسب، انتقال و حفظ قدرت، با خالفت امویان مقایسه کنید.

2 اقدام های مهم منصور را برای تحکیم و تثبیت خالفت عباسیان، فهرست کنید.

3  تحلیل و قضاوت خود را از اقدام خلفای عباسی در کشتن ابومسلم بیان کنید.

4  نقش خاندان ایرانِی »سهل« را در تحوالت سیاسی و فرهنگی دوران مأمون شرح دهید.

5 مهم ترین دستاوردهای خالفت فاطمیان در عرصه علم و آموزش چه بود؟ توضیح دهید.

صنعت پارچه بافی در زمان فاطمیان رواج زیادی یافت و مراکز و 
کارگاه های پارچه بافی متعددی در شهرهای مختلف مصر از جمله 
قاهره مشغول تولید انواع منسوجات بودند. برخی از این مراکز، 
پارچه های گران قیمت و تزئینی را که مخصوص خلفا و دولتمردان 
فاطمی بود، تولید می کردند. در دربار فاطمیان، خزانه ای مخصوص 
لباس وجود داشت و دارای انباری از لباس های متنوع بود که در 
مناسبت  های گوناگون و متناسب با فصول مختلف میان کارکنان 

دربار توزیع می شد.

بقایای نمونه ای از منسوجات عصر فاطمیان



فصل سوم

ایران؛ از ورود اسالم تا پایان صفویه

تاریخ ایران از ورود اسالم تا پایان حکومت صفوی، تحوالت سیاسی، 
اوضاع  گذاشت.  سر  پشت  را  زیادی  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
سیاسی کشور ما در این سده ها، فراز و نشیب های زیادی داشت و 
سلسله ها و حکومت های متعددی بر سر کار آمدند و هر یک به طریقی 
بر شرایط ایران تأثیر گذاشتند. اما مهم ترین تحول، در عرصۀ دینی و 
فرهنگی رخ داد و ایرانیان با پذیرش تدریجی اسالم، نقش عظیمی را در 
تأسیس، گسترش و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی به عهده گرفتند. 
در حوز ه های اجتماعی و اقتصادی نیز جامعۀ ایرانی تغییر و تحوالت 
زیادی به خود دید. شما در این فصل، از طریق کاوش در موضوع های 
تاریخی و بررسی  شواهد و مدارک، با علل، آثار و پیامدهای مهم ترین 

تحوالت تاریخ ایران در دوران اسالمی آشنا خواهید شد.
مسجد تاریخانه، یکی از کهن ترین مساجد ایران ـ دامغان
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حملۀ عرب های مسلمان به ایران که منجر به سقوط ساسانیان و آغاز دوران اسالمی شد، رویدادی مهم و سرنوشت ساز در 
تاریخ کشور ما به شمار می رود. شما در این درس با استفاده از شواهد و مدارک، چگونگی فتح ایران توسط اعراب مسلمان 
و علل و آثار مهم ترین تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را که در دو سدۀ نخست هجری در کشور ما به وقوع پیوست و 

زمینه های شکل گیری تمدن ایرانی ــ اسالمی را فراهم آورد، بررسی خواهید کرد.

اسالم در ایران؛ زمینه های ظهور
ـ  اسالمی  تمدن ایرانی 

درس 8

فتح ایران

فکر کنیم و پاسخ دهیم
مورخاندریکتقسیمبندیمعروف،تاریخایرانرابهدودورۀباستانواسالمیتقسیمکردهاند.

الف(بهنظرشمامبنایاینتقسیمبندیچیست؟
ب(باهمفکری،چندویژگیمشترکومتفاوتجامعۀایرانرادرایندورهبهیادبیاورید.

ساسانیان و اعراب
در دوران باستان، قبایل بیابانگرِد عرب که در مجاورت مرزهای 
جنوب و جنوب غربی فالت ایران می زیستند، مکرر به شهرها و 
آبادی های مرزی میهن ما هجوم می آوردند و پس از غارت آنها 
به درون بیابان های شبه جزیرهٔ عربستان عقب نشینی می کردند. به 
همین دلیل، حکومت ساسانیان، عالوه بر زنجیره ای از پادگان ــ  
شهرها که در مرزهای جنوب غربی قلمرو خود ایجاد کرده بود، 
در  را  )لَخمیان(  آل ُمنِذر  عرِب  طایفٔه  از  دست نشانده ای  دولت 
حیره بر سر کار آورد تا در برابر یورش اعراب َبَدوی از مرزهای 
جزء  که  عمان  و  بحرین1  از  غیر  جنوب،  در  کند.  دفاع  ایران 
آنجا حکومت  بر  ایرانی  مرزبانان  و  بودند  ایران  اصلی  سرزمین 

1ــ در سده های نخستین اسالمی، به بخش وسیعی از مناطق ساحلی جنوب خلیج فارس »بحرین« گفته می شد؛ ولی امروزه این نام بر کشور بحرین که جزیره ای در جنوب خلیج فارس 
است اطالق می شود. 

می کردند، یمن نیز از زمان پادشاهی خسرو انوشیروان به تصرف 
ساسانیان درآمد. 

اوضاع ایران در آستانۀ حملۀ اعراب
ایران  اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  اسالم،  ظهور  با  هم زمان   
از یک  نبود؛ زیرا حکومت 400 سالٔه ساسانی  مناسب  چندان 
سو، بر اثر جنگ های طوالنی و پرخرج با روم در غرب، و نبردهای 
پی در پی با اقوام بیابانگرد در مرزهای شرقی و از سوی دیگر به 
سبب اختالف و نزاع بزرگان و اشراف، دچار فرسودگی و ضعف 
شده بود؛ به گونه ای که پس از خسروپرویز در مدت کوتاهی بیش 

از ده تن به تخت شاهی نشستند.
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ایران  فاصلٔه طبقات جامعٔه  و  دلیل جدایی  به  نیز  اجتماعی  اوضاع 
رسمی،  دین  مخالفاِن  سرکوب  و  مذهبی  اختالفات  یکدیگر،  از 
تنگ نظری موبدان و دخالت آنها در امور مختلف کشور، آشفته بود.
عالوه بر آن، شیوع بیماری مرگبار طاعون و طغیان شدید رودهای 
دجله و فرات که بندها و سدها را شکست و خسارت فراوانی به 
زمین های حاصلخیز آسورستان )بین النهرین/ َسواد1/ عراق( زد، 

ضربٔه سنگینی به اقتصاد ساسانیان وارد آورد.
حادثٔه تأثیرگذار دیگری که در این اوضاع و احوال رخ داد، از میان 
برداشتن دولت آِل منذر )لَخمیان( توسط خسروپرویز بود. اندکی پس 
از این ماجرا، دسته ای از سپاهیان ساسانی، از قبیله های عرب مجاور 
مرزهای ایران شکست خوردند٢. براثر این واقعه، عظمت قدرت 
ساسانیان در چشم اعراب فرو ریخت و باعث تشویق و تحریک بیشتر 

آنان برای هجوم به کاروان ها و آبادی های مرزی ایران شد.
نخستین برخوردهای مسلمانان با  ایرانیان

که  بود  فرمانروایانی  از جمله  برخی روایت ها، خسروپرویز  مطابق 

توسط حضرت محمد  به اسالم دعوت شد، اما دعوت پیامبر 
را نپذیرفت و به باذان، حاکم ایرانی یمن امر کرد که به حجاز رود و 
آن حضرت را دستگیر و روانٔه تیسفون کند. البته برخی از مورخان 
در درستی این روایت تردید دارند. به هر حال، چون پیامبر خبر 
کشته   شدن خسرو را به باذان داد، او به همراه دیگر ایرانیان یمن اسالم 
آورد. اینان پس از سلمان فارسی، نخستین گروه ایرانیانی بودند که 
مسلمان شدند. آنان در خالل شورش هایی که پس از رحلت رسول 
خدا در شبه جزیرهٔ عربستان به وجود آمد، ایمان خود را نسبت به 
اسالم نشان دادند و با تمام وجود در برابر از دین برگشتگان و پیامبران 

دروغین جنگیدند.
عالوه بر یمن، در زمان پیامبر، اسالم به بحرین و عمان 
نیز راه یافت. مرزبان های ساسانِی این دو منطقه در مقابل 
زرتشتیان  و  نیاوردند  مقاومت  تاب  مسلمان  سپاهیان 
ساکن بحرین به اطاعت مسلمانان و پرداخت جزیه گردن 

نهادند.

کاوش خارج از کالس
با رجوع به منابعی که دبیر معرفی می کند دربارۀ سلمان فارسی تحقیق کنید و به پرسش های زیر دربارۀ او پاسخ کتبی 

دهید:

الف( با چه انگیزه و هدفی و چگونه به مدینه رفت و مسلمان شد؟ ب( چه خدماتی به اسالم در مدینه کرد؟ پ( در جریان 

فتح ایران چه مأموریتی را به عهده گرفت؟

حملۀ اعراب مسلمان به ایران
بود،  آشفتگی  و  اختالف  دچار  ساسانی  دربار  که  شرایطی  در 
اعراب مسلمان، در اواخر دوران خالفت ابوبکر، به منطقٔه سواد 
به  را  منطقه  آن  و شهرهای  آبادی ها  از  تعدادی  و  کردند  حمله 
در  ایران  به  آنان  اما حمالت جّدی  یا صلح گشودند،  و  جنگ 
زمان خالفت ُعمربن َخطاب صورت گرفت. در آن زمان، پس از 

سال ها اختالف و نزاع در دربار ساسانی، یزدگرد سوم بر تخت 
نشست؛ امور کشور کمی سامان یافت و سپاه ایران با شکست 
مسلمانان در جنگ ِجسر یا پل )13ق( بیشتر متصرفات آنان را 
از  که  را  تازه نفسی  جنگاوران  دوم،  خلیفٔه  ُعمر،  گرفت.  پس 
بودند،  برخوردار  برای جنگیدن  باالیی  مادی  و  معنوی  انگیزهٔ 

روانٔه ایران کرد.
1ــ عرب  هایی که از درون بیابان های بی آب و علف شبه جزیرٔه عربستان به ناحیٔه آباد بین النهرین )میان رودان( در جنوب غربی ایران نزدیک می شدند، چون مزارع و بستان های سرسبز 

این ناحیه از دور به سیاهی می زد؛ آنجا را »سواد« )به معنای سیاهی( نامیدند.
٢ــ این جنگ در فاصلهٔ سال های 601 تا 604م در آبشخوری موسوم به ذوقار )ذیقار( در جنوب کشور کنونی عراق رخ داد.
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متن  زیر را بخوانید و برداشت و تحلیل خود را از آن بیان کنید. 

ُمثنی بن حارثه، رئیس یکی از قبیله های عرب که در حمله به مرزهای ایران خیلی فعال بود، گفت: »در جاهلیت و اسالم با عرب و 
عجم جنگ کردم. به خدا سوگند که به روزگار جاهلیت یک صد عجم پرتوان تر از هزار عرب بود و اکنون یک صد عرب پرتوان تر 

از هزار عجم است« )طبری، تاریخ طبری، ج 4، ص 1617(.

فّعـالـیت 1

سختی  به  را  ایران  سپاه  قادسیه  در  نخست  مسلمان  اعراب 
پایتخت پرآوازٔه ساسانیان را  شکست دادند )14ق( و تیسفون 

پس از مدتی محاصره، تسخیر کردند )16ق(. 
داخلی  اختالف های  به  می توان  قادسیه،  شکست  عوامل  از 
از  ساسانی(  سپاه  )فرمانده  فرخزاد  رستم  ناامیدی  ایرانیان، 
ساکن  عرب  قبیله های  و  دهقانان1  برخی  همکاری  و  پیروزی 

پیروزی  خبر  آنکه  ضمن  کرد.  اشاره  مسلمانان  با  سواد 
تقویت  موجب  شام،  در  رومیان  بر  مسلمان  اعراب  خیره کنندٔه 

روحیه و انگیزٔه جنگاوران عرب در قادسیه شد.
پس از سقوط تیسفون، بقایای ارتش ساسانی در َجلوال گرد هم 
آمدند و با مهاجمان جنگیدند، اما شکست خوردند و بسیاری 

از آنان کشته شدند )16ق(.

نقشۀ فتوحات اعراب مسلمان در ایران
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مدینه

1ــ دهقان یا دهگان، به گروهی از زمین داران کوچک گفته می شد که در دورهٔ ساسانی و قرون نخستین هجری، روستاها را اداره و مالیات ها را گردآوری می کردند. 
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بحث و گفت وگو
به دنبال پیروزی اعراب مسلمان در جنگ های قادسیه و جلوال، سرتاسر سرزمین حاصلخیز و ثروتمند سواد به تصرف آنان 

درآمد. با توجه به اینکه این سرزمین با جنگ  گشوده شده بود، تمام اموال و امالک آنجا به عنوان غنیمت به جنگجویان 

مسلمان تعلق می گرفت؛ اما ُعمر، خلیفۀ دوم، پس از مشورت با علی  و برخی دیگر از صحابه، از تقسیم امالک مذکور 

خودداری کرد. به دستور او، دهقانان و کشاورزاِن آن سرزمین امان یافتند و به آنان اجازه داده شد که همچون گذشته بر 

روی زمین های آنجا کشاورزی کنند و در مقابل به مسلمانان جزیه و خراج دهند.

با راهنمایی دبیر دربارۀ  علل و آثار نظامی و اقتصادی این تصمیم خلیفۀ دوم، بحث و گفت وگو کنید.

نهاوند سرنوشت حکومت  جنگ  اعراب مسلمان در  پیروزی 
را  پیروزی  این  فاتحان،  )21ق(.  کرد  قطعی  را  ساسانی 
فتح الفتوح نامیدند. به دنبال آن، سپاهیان مسلمان از هر سوی 
بیشتر  عثمان،  دوران خالفت  تا  و  پیش تاختند  ایران  داخل  به 
شهرها و والیات مختلف را یکی پس از دیگری به جنگ و یا 

صلح گشودند1. 
ساکنان برخی شهرها و مناطق ایران مانند همدان، ری، فارس 
بود،  به خصوص شهر استخر که خاستگاه خاندان ساسانی  و 
این شورش ها  میان  از آنجایی که  اما  اعراب شوریدند،  بر  بارها 

هماهنگی وجود نداشت، اعراب موفق به سرکوب آنها شدند.

بررسی شواهد و مدارک؛ صلح نامه ها
ایران و برخوردهای فاتحان و مغلوبان است.  ایرانیان و اعراب، حاوی نکات مهمی دربارهٔ چگونگی فتح  صلح نامه های میان 

قسمت هایی از چند صلح نامه را به دقت بخوانید و به پرسش های مربوط به آنها، پاسخ دهید. 
صلح نامٔه نهاوند:» ]فرمانده سپاه عرب[ جان ها و مال ها و زمین هایشان را امان می دهد که کسی دینشان را تغییر ندهد و از انجام 
ترتیبات دینشان منع نکند، مادام که هر سال به عامل خویش جزیه دهند. مادام که ره مانده را رهنمایی کنند، راه ها را اصالح کنند و 
هر کس از سپاه مسلمانان را که به آنها گذر کند ]یک شبانه روز[ مهمان کنند و مادام که نیک خواهی کنند. اگر خیانت کردند، ذمٔه 

ما از آنها بری باشد« )طبری، تاریخ طبری، ج 5، ص 1960(.
صلح نامٔه ری: »]یکی از بزرگان شهر[ پانصد هزار درهم بداد تا تازیان کسی از ایشان را نکشند و به اسیری نبرند و آتشکده ای را 

ویران نکنند، و نیز خواستند که مقدار خراج ایشان برابر خراج اهل نهاوند باشد« )بالذری، فتوح البلدان، ص 120(.
صلح نامٔه آذربایجان: »مرزبان بر همه آذربایجان از ُحَذیفة بن یَمان ]فرماندهٔ سپاه مسلمانان[ طلب صلح کرد و بر آن شد که هشتصد هزار 
درهم بپردازد به آن شرط که حذیفه کسی را نکشد یا به اسیری نگیرد و آتشکده ای را ویران نسازد. اهل شیز1 را از پایکوبی در 

روزهای عید و انجام مراسم دیگر باز ندارد«  )همان، ص 163(.
الف( تعهدات ایرانیان و اعراب مسلمان را در این دو قرارداد صلح فهرست کنید.

ب( تعهدات اعراب مسلمان در این صلح نامه ها، داللت بر چه مسائلی دارد؟
1ـ آثار و بقایای شهر شیز یا تخت سلیمان، از جمله بقایای یکی از سه  آتشکده بزرگ دوران ساسانی یعنی آتشکدهٔ آذرگُشَنسب که مخصوص شاهان بود،  در جنوب دریاچٔه ارومیه 

در استان آذربایجان غربی بر جا مانده است.

فّعـالـیت 2

1ــ نواحی کوهستانی البرز، منطقه ماوراءالنهر و بخش های شرقی فالت ایران مانند زابل و کابل، بعدها در زمان امویان فتح شد.
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دو قرن حکومت اعراب بر ایران 
الف( عصر خلفای نخستین

به  مسلمان،  اعراب  توسط  منطقه  و  شهر  هر  فتح  از  پس   
و  قبیله ها  سپاه، سران  فرماندهان  میان  از  فردی  فرمان خلیفه، 
اعراب  از آنجا که  می شد.  منصوب  آنجا  به حکومت  یا صحابه 
دیوانی،  امور  ادارٔه  نداشتند،  کشورداری  در  چندانی  تجربٔه 
و  محاسبه  ماند.  باقی  ایرانیان  اختیار  در  گذشته  همچون 
دریافت مالیات ها همچنان توسط دبیران و دهقانان ایرانی انجام 
به خط و زبان پهلوی  می گر فت. دفترهای دیوانی مثل گذشته 
نوشته می شد و سکه های ضرب شده توسط ساسانیان همچنان 
در گردش بود. به طور کلی، اعراب مسلمان تا زمانی که نافرمانی 
صورت نمی گرفت و قراردادهای صلح نقض نمی شد، در ادارٔه 

امور شهرها و روستاها دخالتی نمی کردند.
ب( دورۀ خالفت امویان

فرمان  تحت  ایران  مختلف  مناطق  بنی امیه،  حکومت  زمان  در 
و نظارت والی عراق اداره می شد؛ البته در مواقعی نیز خلفای 

خراسان  مانند  مهمی  مناطق  حاکمان  نصب  و  عزل  در  اموی 
دوره،  آن  در  می کردند.  دخالت  مستقیم  طور  به  آذربایجان  و 
حکومت شهرها و مناطق مختلف دنیای اسالمی از جمله ایران 
در انحصار کامل اشرافیت اموی و سران  قبیله های عرِب متحد 
آنان قرار داشت. زیادبن َابیه، پسرش عبیداللّه ، َحّجاج بن یوسف 
ثَقفی و یوسف بن ُعمر از جمله معروف ترین والیان اموی بودند 
که بر عراق و ایران فرمان  راندند و به ایرانیان، خواه مسلمان و 

خواه غیرمسلمان، ظلم زیادی کردند.
جمله  از  اول،  قرن  در  ایران  به  عرب  قبیله های  مهاجرت 
رویدادهایی است که آثار و نتایج سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
دوران  از  مهاجرت ها  این  گذاشت.  جا  بر  توجهی  قابل 
فتوحات و به هدف تحکیم سلطٔه مسلمانان بر ایران شروع شد 
نمونه، در زمان معاویه  برای  یافت؛  امویان شّدت  و در دورٔه 
اعضای  همراه  به  آنان،  شمار  که  عرب  مرد جنگی  هزار   50
ایران کوچ  به داخل  نفر می رسید،  به چندصد هزار  خانواده، 

کردند.

حاکمان و بزرگان محلی ایران و اعراب مسلمان 
در جریان فتح ایران به ویژه پس از جنگ نهاوند، مرزبانان، دهقانان و حتی موبدان، به عنوان حاکمان و یا بزرگان محلی، از همراهی و 
همکاری با یزدگرد سوم 1 دست کشیدند و هریک، براساس منافع و مصلحت خویش، با سپاهیان اعراب مسلمان که به حوزۀ فرمانروایی 
آنها می رسیدند، برخورد می کردند. برای نمونه، هرمزان، حاکم خوزستان، شهر شوشتر را مرکز فرماندهی خود قرار داد و به مقابله با اعراب 
برخاست، اما مهاجمان با همکاری یکی از ساکنان شهر به داخل شهر نفوذ کردند. هرمزان به اسارت افتاد و به مدینه فرستاده شد2. شهرک، 
برابر سپاهیان  اعراب جنگید و کشته شد. مرزبانان برخی والیات مانند آذربایجان و سیستان، مقاومت و جنگ در  با  نیز  مرزبان فارس 
مسلمان را بی فایده دانستند و به صلح با آنان رضایت دادند. برخی از حاکمان و بزرگان محلی از قبیل هیربَدان3 نهاوند و دارابگرد، دهقان 
نیشابور و مرزبان توس برای نجات جان و اموال و یا حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، با اعراب مسلمان همکاری کردند و آنان را در 

فتح ایران یاری دادند.

بیشتر بدانیم

1ــ یزدگرد سوم پس از جنگ نهاوند به سوی مرکز ایران و سپس خراسان رفت و سرانجام در سال 31ق/ 651م، به تحریک دهقان مرو، به دست آسیابانی در نزدیکی آن شهر کشته شد.
٢ــ هرمزان در مدینه مسلمان شد و گاهی توسط خلیفٔه دوم مورد مشورت قرار می گرفت. پس از قتل عمربن خطاب توسط فیروز نهاوندی )ابولؤلؤ(، عبیدالّله بن عمر، پسر خلیفه، 

هرمزان را به همراه زن و دختر خردسال ابولؤلؤ و یک ایرانی دیگر، به انتقام خون پدر، به قتل رساند.
3ــ هیرَبد، عنوانی برای روحانیان زرتشتی بود که از نظر رتبه پس از موبدان قرار می گرفتند و وظایفی چون تعلیم و تربیت، خدمت در آتشکده و قضاوت را بر عهده داشتند. 



85

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیر،موضوعهایزیررابهبحثبگذارید:الف(چرابیشترمهاجرانعربجذبمناطقخراسانوسیستانشدند؟

ب(تداوماختالفاتکهنقحطانیوعدنانیدرمیانمهاجران،چهپیامدیبرایخالفتامویاندرایرانوبهخصوصخراسان

داشت؟پ(مهاجرتگستردهٔاعرابمسلمانبهایرانازنظراجتماعیوفرهنگیچهنتایجیمیتوانستداشتهباشد؟

در  و خانه  به دوشی  بََدوی  زندگی  همان  با  مهاجر  اعراب  بیشتر 
نیز  واحه های اطراف شهرها و روستاها مستقر شدند؛ تعدادی 
وجود  به  محله هایی خاص خود  و  گزیدند  در شهرها سکونت 
آوردند. مجاورت اعراب در ابتدا برای ایرانیان ناخوشایند بود 
و از این رو، در برخی جاها مانند قم، با آنان درگیر شدند و در 
مواردی دیگر ساکنان محلی، آن منطقه را ترک کردند. به تدریج 
میان  همکاری  و  مسالمت آمیز  همزیستی  برای  مناسبی  شرایط 
ایرانیان با مهاجراِن عرب، نخست در زمینٔه تجارت و کشاورزی 
و سپس در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به وجود آمد و کم کم 

مهاجران جذب فرهنگ ایرانی شدند.
پ( عصر خالفت عباسیان

با روی کار آمدن خاندان بنی عباس و انتقال مرکز خالفت از دمشق 
به بغداد، شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی به نفع ایرانیان تغییر 
محسوسی یافت.    برخی از سیاستمداران و دیوان   ساالران ایرانی 
به مناصب سیاسی و نظامی مهمی مانند  در حکومت عباسیان، 
وزارت، فرماندهی سپاه و حکومت شهرها و مناطق دسترسی پیدا 
کردند و از نفوذ و قدرت خود برای ترقی جایگاه ایران و ایرانیان 
سلطٔه  تداوم  حال،  این  با  کردند.  استفاده  خالفت  دستگاه  در 
اعراب بر ایران و برخی اقدام های عباسیان، زمینٔه ناخشنودی و 

مخالفت ایرانیان با خالفت عباسی را فراهم آورد.

جنبش های ایرانیان در دو قرن نخست هجری
الف( جنبش های دوران خالفت امویان

خالفت اموی در حقیقت یک دولت عرب گرا بود و نسبت به 
به تحقیر  نفرت خاصی نشان می داد و  غیرعرب ها، خشونت و 
آنان می پرداخت. ایرانیان به خصوص مسلمانان ایرانی که موالی 
خوانده می شدند، در برابر رفتار تحقیرآمیز و قوم گرایانه بنی امیه، 
در دو بُعد سیاسی ــ نظامی و اجتماعی ــ فرهنگی عکس العمل 

نشان دادند و به مبارزه پرداختند.
1ـ جنبش های سیاسیـ  نظامی

ایرانیان که از بیدادگری امویان نسبت به خود و اهِل بیت رسول 
خدا به ستوه آمده بودند، از هر فرصتی برای مبارزه با خالفت 
در  کردند.  استفاده  ضد اموی  قیام های  به  پیوستن  و  بنی امیه 
درس 6 این قیام ها را که در نهایت به سقوط حکومت امویان 

انجامید، مطالعه و بررسی کردید.
2ـ جنبش اجتماعیـ  فرهنگی

شاعران  اندیشمندان،  از  گروهی  فرهنگی،  و  اجتماعی  بُعد  در 
و  قومی  تفاخرطلبی  و  تعصب  سیاست  با  ایرانی  نویسندگان  و 
قبیله ای امویان به مخالفت برخاستند و با استناد به آیات قرآن و 
روایات پیامبر، بر برابری تمامی اقوام تأکید کردند. البته عده ای 
زندگی  مقایسه  طریق  از  و  کردند  افراط  کار  این  در  آنان  از 
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جنبش های ایرانی در دوره اول خالفت عباسیان

جنبش 
سنباد

سنباد یکی از سرداران زرتشتی ابومسلم و به قولی نایب او بود، که پس از قتل ابومسلم به دست منصور، خلیفۀ عباسی )137ق(، به خونخواهی او در 
نیشابور قیام کرد. این قیام، کوتاه ولی خونین و هولناک بود. عدۀ زیادی از پیروان ادیان و مذاهب مختلف در خراسان، ری و طبرستان به دور او گرد 
آمدند. سنباد به سرعت نیشابور، قومس، ری و قزوین را گرفت؛ ولی در جنگ با سپاه عباسی شکست خورد و اندکی بعد به دست اسپهبد طبرستان 

کشته شد. دسته ای از هواداران سنباد، پس از مرگش به وی وفادار ماندند.

جنبش 
اسحاق تُرک

اسحاق ترک یکی از داعیان ابومسلم و شخصیتی برجسته در میان سیاه جامگان بود و چون در میان ترکان ماوراءالنهر فعالیت می کرد، به اسحاق ترک 
معروف شد. وی مردم را به ابومسلم دعوت می کرد و مدعی بود که ابومسلم، فرستادۀ زرتشت است، نمرده؛ در کوه های ری مقیم است و در وقت معین 

خروج خواهد کرد. وی تنها به  دعوت  اکتفا کرد و هیچ  گونه  رویارویی  میان  او و پیروانش  با مأموران خالفت روی نداد.

جنبش 
استادسیس

یکی از گسترده ترین جنبش هایی که با خاطرۀ ابومسلم گره خورده، جنبش استادسیس در بادغیس خراسان بود که حدود سال 150ق آغاز شد. با شروع 
جنبش استادسیس، گروه های زیادی از مردم با بیل، پارو و تبر با او همراه و هم داستان شدند. دامنۀ جنبش او به سیستان نیز سرایت کرد. استادسیس، 
با شکست عامالن خالفت، بر بسیاری از شهرها و مناطق خراسان دست یافت و بر سپاهیان عباسی در چند جنگ پیروز شد، اما سرانجام از سپاه خلیفه 
شکست خورد )151ق( و در اسارت کشته شد. جنبش استادسیس هم صبغۀ دینی داشت. گفته شده است که او ادعای پیغمبری داشت و خود را یکی 

از موعودهای زرتشت می شمرد که به اعتقاد زرتشتیان پس از هر هزاره ظهور می کنند.

جنبش 
ُمَقنَّع

مقنع که از سرهنگان ابومسلم بود به تناسخ گرایید و مدعی شد روح خدا در جسم ابومسلم و روح ابومسلم در جسم او )مقنع( حلول کرده است. یاران 
او که بیشتر از روستاییان و موالی ماوراءالنهر و خراسان بودند، برای نشان دادن مخالفت خود با عباسیان، لباس سفید به تن کردند و به سپیدجامگان 
معروف شدند. جنبش دینی ـ سیاسی مقنع حدود چهارده سال در ماوراءالنهر عامالن خالفت را به خود مشغول کرد و سرانجام با ناپدید شدن رهبر 

جنبش در قلعه ای که محاصره شده بود، به پایان رسید )163ق(.

جنبش بابک خرمدین یکی از بزرگ ترین جنبش  هایی بود که در پیوند با نام و خاطرۀ ابومسلم آغاز شد و سال های طوالنی مایۀ وحشت خلیفۀ بغداد جنبش بابک
شد. خرمدینان، به رهبری بابک،  قلعه ای مستحکم را در آذربایجان پایگاه خود قرار دادند و با نیروهای خالفت عباسی و عامالنش به مبارزه پرداختند. 
خرمدینان که گرایش مزدکی داشتند، مرگ ابومسلم را انکار می کردند و معتقد بودند که ابومسلم بازخواهد گشت تا عدالت را در جهان برقرار کند. این 
جنبش سرانجام توسط افشین، سردار ایرانی که به فرمان معتصم خلیفۀ عباسی مأمور جنگ با بابک شده بود، از میان برداشته شد. بابک که به اسارت 

درآمده بود، در بغداد به طرز بی رحمانه ای کشته شد )223ق(. 

مطالب جدول باال را به دقت بخوانید و پاسخ پرسش های زیر را از آن استخراج و استنباط کنید.
1ــ از نظر دینی و مذهبی، جنبش های مذکور چه وجه مشترکی داشتند؟ 

2ــ به لحاظ سیاسی، نکتٔه مشترک جنبش های فوق چیست؟ 

فّعـالـیت 3

به تحقیر قوم  جاهلیت،  اعراِب عصر  زندگی  با  باستان  ایرانیان 
عرب پرداختند. اینان به ُشعوبیان1 معروف شدند. جنبش ُشعوبی در 

دورهٔ اول عباسیان نیز همچنان در عراق فعال بود.
ب( جنبش های عصر خالفت عباسیان

 گرچه خاندان بنی عباس با کوشش ایرانیان به حکومت رسیدند، 
عباسی  خلفای  اقدام های  برخی  و  اعراب  سلطٔه  تداوم  اما 
نابودی خاندان های  از قبیل قتل ابوَسلمٔه خاّلل و ابومسلم، 
اهل ِبیت  و  شیعیان  به  ستم  و  سختگیری  و  سهل  و  برمکیان 
پیامبر، نارضایتی و خشم مردم ایران را برانگیخت و زمینه ساز 

قیام های مختلفی در گوشه و کنار کشور شد. مهم ترین آنها 
جنبش هایی بود که به خونخواهی ابومسلم و یا تکریم خاطرهٔ او 
صورت گرفت و برای سال های متمادی عباسیان را به زحمت 
انداخت. رهبران این جنبش ها دارای ترکیبی از عقاید دینی و 
فلسفی اسالمی و غیراسالمی مانند زرتشتی، مانوی و مزدکی 
بودند. هرچند این جنبش ها سرکوب شدند، اما سلطٔه خلفای 
عباسی را بر مناطق شرقی ایران، به ویژه خراسان، سست کردند 
آن  در  ایرانی  سلسله های  شکل گیری  برای  مناسبی  زمینٔه  و 

مناطق فراهم آورد. 

1ــ واژٔه شعوب از آیٔه 13 سورٔه حجرات اقتباس شده است که شعوبیان برای تأیید افکار خود به آن استناد می کردند.



87

 اسالم پذیرِی ایرانیان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
صلحنامههاییکهمیانایرانیانواعرابمسلماندرجریانفتحایرانمنعقدشد،حاویچهشواهدیدربارۀروند

اسالمپذیریمردمایرانهستند؟

روند اسالم آوردن مردم ایران
شواهد و مستندات تاریخی داللت بر آن دارد که روند اسالم پذیرِی 
ایرانیان تدریجی بوده است. اگرچه بیشتر شهرها و مناطق ایران در 
کمتر از 20 سال به تسخیر اعراب مسلمان درآمد، اما روند پذیرش 

اسالم، چندین قرن به طول انجامید.
از اشاره های کوتاه منابع تاریخی می توان فهمید که در خالل فتح 
ایران، عدهٔ کمی از ایرانیان به اسالم گرویدند. تعدادی از دهقانان و 
دیگر بزرگان محلی و دسته هایی از جنگاوران، از جمله گروه هایی 
بودند که در جریان فتح ایران مسلمان شدند؛ برای نمونه، در جنگ 
قادسیه، دسته ای از سپاه ساسانیان به دین اسالم درآمدند و به اعراب 
پیوستند. ساکنان شهر پادگاِن قزوین نیز همگی یکجا مسلمان شدند.
در دوران خالفت بنی امیه نیز روند پذیرش اسالم در ایران کُند بود. 
رفتار غیراسالمی برخی از حاکمان اموی، محدودیت ها و موانعی 
مسلمانان  دادن  قرار  کرد.  ایجاد  اسالم  به  گروش  راه  سر  بر  را 
پاره ای حقوق  از  آنان  موالی و محروم کردن  غیرعرب در ردیف 

اجتماعی و نیز گرفتن جزیه از نومسلمانان، از جملٔه این رفتارهای 
ناصواب بود.

به دنبال بهبود موقعیت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در عصر خالفت 
عباسیان، گرایش به اسالم در ایران شتاب گرفت و سرانجام با روی 
کار آمدن سلسله های ایرانی در گوشه و کنار ایران، بیشتر ایرانیان 

مسلمان شدند.

مسجد فهرج ـ یزد

بررسی شواهد و مدارک
متن  زیر را بخوانید و توضیح دهید که چه برداشتی از آن دربارهٔ روند مسلمان شدن ایرانیان در فارس دارید.

ابواسحاق ابراهیم بن محمد اصطخری )استخری( )د 346ق( از مردم استخر فارس در کتاب جغرافیایی مسالک و ممالک در 
خصوص دین مردم فارس می نویسد: »در پارس گبرکان 1 و ترسا آن 2 و ُجهودان 3 باشند، و غلبه گبرکان دارند. و جهودان 
اندکی باشند، و کتاب های گبرکان و آتشکده ها و آداب گبرکی هنوز در میان پارسیان هست. و به هیچ والیت اسالم چندان گبر 

نباشد کی در والیت پارس ــ کی دار ُملک ایشان بودست« )اصطخری، مسالک و ممالک، ص 121(.
1ــ زرتشتیان                2ــ مسیحیان                   3ــ یهودیان

فّعـالـیت 4
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عوامل مؤثر در اسالم آوردن مردم ایران
آن  مردم جهان مخاطب  تمام  و  است  دینی جهانی  اسالم  الف( 
به شمار می روند. پیام برادری و برابری اسالم و سادگی مناسک و 

آداب اسالمی، از جمله جذابیت های این دین برای ایرانیان بود.
یهودی،  و  مسیحی  خواه  و  زرتشتی  خواه  ایران،  ساکنان  ب( 
بودند؛  منجی  ظهور  و  جهنم  و  بهشت  به  معتقد  و  یکتاپرست 
بنابراین، درک و پذیرش جهان بینی توحیدی و پیام مکتب اسالم، 

برای آنان چندان دشوار و ناخوشایند نبود.

پ( مهاجرت گستردٔه اعراب مسلمان به ایران، زمینه ساز آشنایی 
تدریجی ایرانیان با اسالم و گرویدن به آن شد. 

سادات علوی و شیعیانی که برای نجات از ظلم امویان و عباسیان 
به میهن ما پناه آوردند، نقش مهمی در این زمینه داشتند. ساکنان 
شهر قم و نیز شمار زیادی از مردم مازندران و گیالن، در نتیجٔه 
مهاجرت گروهی از شیعیان و علویان به دیار آنان، با اسالم آشنا 
و مسلمان شدند. حضور امام رضا  و امامزادگان در ایران 

نیز بر توجه و گرایش اجداد ما به اسالم تأثیر داشت.

ضریح حرم حضرت معصومه  ـ قمحرم حضرت شاهچراغ  ـ شیراز

پرسش های نمونه
1 زمینه های سیاسی شکست حکومت ساسانیان از اعراب مسلمان را شرح دهید.

2 روند فتح ایران پس از جنگ نهاوند، چگونه پیش رفت؟

3  علل جنبش های اجتماعی و سیاسی ایرانیان را در دوران خالفت امویان توضیح دهید.

4  چرا روند اسالم پذیری ایرانیان در سدۀ نخست هجری ُکند بود؟

5 منابع تاریخی را که در این درس به آنها استناد شده است، فهرست کنید.

6 نمودار خط زمان دو قرن اول هجری را ترسیم کنید و رویدادهایی را که در این درس به آنها اشاره شده است، بر روی آن 

نشان دهید.



89

از ابتدای قرن سوم تا نیمۀ قرن پنجم هجری، ایرانیان سلسله  حکومت هایی تشکیل دادند و به تدریج مناطق مختلف ایران را از 
ـ اسالمی به اوج گسترش و شکوفایی رسید. در  زیر سلطۀ مستقیم خلفای عباسی خارج کردند. در این دوره بود که تمدن ایرانی ـ
این درس، شما ضمن جست وجو و ارزیابی شواهد و مدارک تاریخی، برخی از جنبه های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی و اقتصادی 

ـ اسالمی را شناسایی و بررسی خواهید کرد. تمدن ایرانیـ 

ظهور و گسترش تمدن ایرانیـ    اسالمی درس 9

 سلسله های ایرانی مسلمان

بحث و گفت وگو
با توجه به اینکه نخستین سلسلۀ مسلمان ایرانی یعنی طاهریان در خراسان شکل گرفت، با راهنمایی دبیر و با توجه به 

مطالبی که در درس های قبل خواندید، دربارۀ جایگاه و اهمیت سیاسی و اجتماعی خراسان و نقشی که خراسانیان در تحوالت 

سیاسی قلمرو خالفت داشتند، بحث و گفت وگو کنید.

الف( زمینه های تأسیس 
فعالیت ها و مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در 
دو قرن نخست هجری، زمینه را برای شکل گیری سلسله های 
ایرانی و در پی آن تغییر اوضاع سیاسی ایران در سده های سوم 
و چهارم هجری فراهم آورد. سرآغاز این تغییر، هنگامی بود که 
طاهربن حسین مشهور به ذوالیمینین از سوی مأمون، خلیفٔه 
تشدید  )205ق(.  شد  منصوب  خراسان  حکومت  به  عباسی 
جنبش های ضد خالفت در ایران، مأمون را متوجه این نکته کرد 
که باید تغییری در شیوهٔ ادارهٔ قلمرو خالفت ایجاد کند؛ از این رو، 
حکومت خراسان را  به طاهر، سردار ایرانی خود سپرد. پس از 
طاهر، حکومت خراسان در خاندان او موروثی شد و بدین گونه 
نخستین سلسلٔه مسلمان ایرانی شکل گرفت. پس از آن با افول 
قدرت عباسیان در قرن های سوم و چهارم هجری، سلسله های 

حکومتی دیگری در گوشه و کنار ایران روی کار آمدند. صفاریان، سامانیان، علویان طبرستان، زیاریان و آلِ بویه از جملٔه این 
سلسله ها به شمار می روند. 

قلمرو فرمانروایی طاهریان

دریای مکران)عمان(

اصفهان

ری

ساری گرگان نیشابور

مرو

هرات

زرنگ

غزنین

بخارا

بغداد

خلیج فارس

دریای کاسپی )قزوین(

مکران
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سلسله های مسلمان ایرانی در سده های سوم، چهارم و پنجم هجری

علویان طاهریان
طبرستان

آل َحسَنَویهروادیانآل بویهزیاریانسامانیانصفاریان

دورۀ 
حکومت

ـ  395ق247ــ394ق250ــ316ق205ــ259ق ـ  405ققرن 4ق320ــ454ق319ــ483ق204ـ 348ـ

طاهر مؤسس
ذوالیمینین

یعقوب لیث حسن بن زید
صفاری

امیر اسماعیل 
سامانی

پسران بویه: علی، مرداویج  زیاری
حسن و احمد

محمدبن 
حسن روادی

َحسَنَویه بن 
حسین کرد

محدودۀ 
قلمرو

خراسان
و سیستان

طبرستان و 
گرگان

خراسان و سیستان1
ماوراءالنهر

طبرستان و 
گرگان2

شمال، جنوب، 
غرب ایران و عراق

کردستان، آذربایجان
کرمانشاه، 
همدان و 
لرستان

اصفهانبخارازرنگ )زرنج(آملمرو، نیشابورپایتخت
گرگان

دژ َسرماج تبریزری، شیراز، بغداد
در نزدیکی 

بیستون

ترسیم نمودار خط زمان
با توجه به مطالب جدول باال، نمودار خط زمان تاریخ ایران را در سده های سوم تا پنجم هجری ترسیم کنید.

فّعـالـیت 1

ب( خاستگاه اجتماعی و جغرافیایی
کهن  خاندان های  در  ریشه  سامانیان،  و  طاهریان  سلسله های 
این دو  واقع  ماوراءالنهر داشتند. در  و  منطقٔه خراسان  دهقانِی 
سلسله را دودمان های زمین داری پایه گذاری کردند که از قدرت و 
نفوذ اقتصادی و پشتوانٔه اجتماعی و فرهنگی قابل مالحظه ای در 
دیار خود برخوردار بودند. دهقانان در سده های نخستین هجری، 
عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال 

فرهنگ ایرانی از دورهٔ باستان به دورهٔ اسالمی ایفا کردند.
حسن بن زید، بنیان گذار حکومت علویان طبرستان و جانشینان 
او از سادات علوی شیعه مذهب به شمار می رفتند که برای رهایی 
پناه  طبرستان  منطقٔه  ویژه  به  و  ایران  به  عباسی،  از ستم خلفای 

آورده بودند. سادات علوی نقش مؤثری در ترویج اسالم در میان 
ایرانیان به ویژه ساکنان طبرستان، دیلم و گیالن داشتند و با رفتار 
و اخالق پسندیدهٔ خود، مورد اعتماد توده های مردم قرار گرفتند.
برخی از بنیان گذاران نخستین سلسله های مسلمان ایرانی، از میان 
مردم عادی برخاستند و قدرت را به دست گرفتند. یعقوب لیث 
صفاری، رویگرزاده ای از دهی به نام َقرنین در سیستان بود. او 
فعالیت اجتماعی و سیاسی خود را با شرکت در گروه عیاران و 

جوانمردان سیستان و جنگ علیه خوارج آنجا آغاز کرد.
سلسلٔه آلِ بویه را پسران ابوشجاع بویه )علی، حسن و احمد( از اهالی 
دیلم تأسیس کردند. بویه شغل صیادی را رها کرد و به همراه پسرانش 

حرفٔه نظامی گری را برگزید و به خدمت سرداران دیلمی درآمد.

1ــ دامنهٔ قدرت صفاریان در زمان یعقوب لیث و برادر و جانشین او )عمرو( به مناطق وسیعی از شرق، جنوب و مرکز ایران می رسید.
٢ــ قلمرو زیاریان در دوران کوتاه حکومت مرداویج )319ــ 3٢3ق( شامل مناطق وسیعی از مرکز، شمال، جنوب و غرب ایران می شد.
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
نسب بیشتر بنیان گذاران سلسله های مسلمان ایرانی از جمله طاهریان، سامانیان، صفاریان، آلِ بویه و زیاریان را به 
یکی از شاهان و سرداران ساسانی از قبیل خسرو انوشیروان، خسرو پرویز و بهرام چوبین و یا پهلوانان اساطیری مانند 

رستم رسانده اند. به نظر شما دلیل این نسب سازی چه بوده است؟

کاوشخارجازکالس
قرون در آنان فعالیتهای شیوۀ و عیاران اجتماعی موقعیت دربارۀ میکند، معرفی دبیر که منابعی از استفاده با

نخستینهجری،مطالبیراتهیهودرکالسارائهکنید.

رویگرزادۀ عّیارپیشه
»در سیستاِن آن عهد، خاطرۀ پهلوانی های خاندان زال و سام نریمان در افواه بود و حتی آخورگاه 
رخش، اسب افسانه  ای رستم داستانی را در آنجا ]زادگاه یعقوب[ نشان می دادند و این نکته رواج 
قصه های پهلوانی عهد کیانی را در آن ایام همچنان قابل مالحظه نشان می داد و جوانان و پهلوانان 

شهر را البته تحت تأثیر قرار می داد.
در چنین محیطی و احوالی، خاطر رویگرزادۀ پهلوان و عیارپیشۀ قرنین از تأثیر قصه های رستم و 
جنگجویی های پهلوانی او متأثر بود و تحت تأثیر همین احوال بود که او از همان ایام جوانی، پُتک و 
چکش رویگری را کنار نهاد و آن را به شمشیر و سلیح جنگاوری تبدیل کرد. در آغاز کار، به راهزنی 
افتاد، اما شیوۀ عّیاری او را از تعدی در حق فقرا و مظلومان مانع آمد و از او یک پهلوان مردمی، 

مردم پسند و محبوب ساخت. پسر لیث با دستۀ کوچک عیاران خود که آوازۀ سخاوت و جالدت و فتوتش، تعداد آنها را هر روز بر گرد وی 
می افزود، توانست در بین دسته های غازیان و ُمَطّوعه1 محلی، حیثیت و اعتبار قابل مالحظه ای کسب کند. ....چون رهبری جنگجویان ضّد 
خوارج به عهدۀ او افتاد، تدریجاً در دفع آشوب های محلی هم توفیق یافت و این توفیق، اهالی سیستان را به فرمانبرداری از او و حمایت و 

تشویق او الزام کرد« )عبدالحسین زرین کوب، روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، ص 373 ــ 374(.

1ـ به جنگاورانی که داوطلبانه در مناطق مرزی برای جهاد با کافران حضور می یافتند، ُمطوّعه گفته می شد.

بیشتر بدانیم

مجسمۀ یعقوب لیث ـ زابل

پ( شیوۀ کسب قدرت
و  طاهریان  مانند  ایرانی  سلسله های  از  برخی  بنیان گذاران 
سامانیان، با فرمان خلیفٔه عباسی به حکومت رسیدند. همچنین 
با  این حکومت ها  در  نیز  دیگر  امیر  به  امیری  از  قدرت  انتقال 
فرمان و تأیید خلیفه صورت می گرفت. در مقابل، بنیان گذاران 

بسیاری از سلسله هایی که در این دوره روی کار آمدند، بدون 
لیث  یعقوب  گرفتند.  دست  به  را  قدرت  خلیفه  تأیید  و  اجازه 
مؤسس  بنیان گذار حکومت صفاریان، حسن بن زید،  صفاری، 
حکومت علویان طبرستان و مرداویج برپاکنندٔه سلسلٔه زیاریان و 
پسران بویه که سلسلٔه آل بویه را بنیان نهادند، از آن جمله  بودند.
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بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و بگویید چه داللتی بر شیؤه کسب قدرت توسط یعقوب لیث صفاری دارد.

»هنگامی که یعقوب به نیشابور، پایتخت طاهریان حمله کرد، محمدبن طاهر، امیر طاهری به او پیغام داد اگر به فرمان امیرالمؤمنین 
]خلیفه عباسی[ آمده ای، عهد و منشور عرضه کن تا والیت به تو سپارم وگرنه بازگرد. چون رسول به نزد یعقوب رسید و پیغام 

بگذارد، یعقوب شمشیر از زیر مصلّٰی بیرون آورد و گفت عهد و لوای من این است« )گردیزی، تاریخ گردیزی، ص 309(. 

فّعـالـیت 2

ت( روابط با خالفت عباسی
سلسله های حکومتی که در سده های سوم تا پنجم بر مناطق مختلف 

ایران فرمان می راندند، روابط متفاوتی با خالفت عباسی داشتند.
امیران سلسله های طاهری و سامانی  سامانیان:  طاهریان و 
عموماً نسبت به خلفای بنی عباس اظهار اطاعت ظاهری می کردند 
و در مواردی با دشمنان خالفت مانند علویان طبرستان و خوارج 
نسبت  امیران  این  اطاعت  اظهار  داشتند.  در سیستان سِر ستیز 
به خالفت، به قدرت آنان در نظر عامٔه مردم مسلمان، مقبولیت و 
مشروعیت می بخشید. با این حال، حاکمان طاهری و سامانی در 
ادارهٔ امور قلمرو خود استقالل کامل داشتند و با اراده و اختیار خود 
دربارهٔ مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سرزمین های 

تحت فرمان، تصمیم گیری و عمل می کردند.
علویان طبرستان: روابط حکومت علویان طبرستان با خالفت 
این  شیعه مذهب  امیراِن  زیرا  بود؛  خصومت آمیز  همواره  عباسی 
سلسله که از سادات علوی به شمار می رفتند، خود مدعی خالفت  
بودند و عباسیان را غاصب خالفت می شمردند. ازاین رو، بیشتر 
دوران حکومت علویان طبرستان )250 ــ316ق( به کشمکش و 

جنگ با سپاهیان خلیفه و لشکریان طاهریان و سامانیان که متحد 
خالفت بودند، سپری شد.

صفاریان: رابطٔه صفاریان با خالفت عباسی فراز و نشیب زیادی 
را طی کرد. با آنکه یعقوب بدون فرمان و بی  اجازهٔ خلیفٔه عباسی 
به قدرت رسید، اما موفقیت های او در سرکوب خوارج و جهاد با 
کفار مرزهای شرقی، موجب شد که خلیفه فرمان حکومت سیستان، 
کابل و بلخ را برای وی بفرستد. با این حال، پس از حملٔه یعقوب 
به نیشابور و از میان برداشتن حکومت طاهریان و سپس لشکرکشی 
ناموفق امیر صفاری به بغداد، روابط دو طرف به خصومت گرایید. 
در زمان عمرو لیث، برادر و جانشین یعقوب، دشمنی و درگیری 
میان صفاریان و خالفت عباسی کمتر شد؛ امیر صفاری نسبت به 
خلیفه اظهار تبعیت کرد و به نام او خطبه خواند و خلیفه نیز حکومت 
عمرو را بر مناطقی که در اختیار داشت، تأیید کرد. با وجود این، 
عباسیان همچنان به صفاریان بی اعتماد بودند. از این رو، در جنگ 
میان عمرو با امیر اسماعیل سامانی، خلیفه جانِب سامانیان را گرفت 
و پس از آنکه در این جنگ عمرو به اسارت درآمد و به بغداد فرستاده 

شد، خلیفه ناجوانمردانه دستور به قتل او داد.

قضاوت کنید
متن زیر را بخوانید و  دربارٔه دلیل یعقوب لیث صفاری برای بی اعتمادی به خالفت عباسی، قضاوت کنید.

»یعقوب بسیار گفتی که دولت عباسیان بر َغدر و َمکر بنا کرده اند؛ نبینی که با بوَسلمه ]ابوسلمه خالل[ و بومسلم ]ابومسلم[ و 
آل  برامکه و فضل بن سهل چندان نیکویی کایشان را اندر آن دولت بودند، چه کردند؟ کسی مبادا که بر ایشان اعتماد کند« )تاریخ 

ـ    268(. سیستان، ص 267ـ

فّعـالـیت 3
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نشیب  و  فراز  عباسی  خالفت  با  نیز  زیاریان  روابط  زیاریان: 
و  شهرها  خلیفه،  سپاهیان  شکست  با  مرداویج  داشت.  زیادی 
والیات مختلف ایران را گرفت و عامالن خلیفه را از آنجا راند. 
مرداویج حتی خیال حمله به بغداد و نابودی خالفت عباسی را 
در سر می پروراند؛ اما پیش از اقدام به این کار، توسط غالمان 
شورشی خود کشته شد. جانشینان وی که قلمروشان به گرگان و 
طبرستان محدود شده بود، از بلندپروازی مرداویج دست کشیدند 

و نسبت به خلیفٔه بغداد اظهار اطاعت کردند.

سایر  روابط  با  عباسی  خالفت  با  آل بویه  روابط  آل بویه: 
از مؤسسان  یکی  تفاوت داشت.  با عباسیان  ایرانی  سلسله های 
خالفت،  نابسامان  اوضاع  مشاهدهٔ  با  )احمد(  آل بویه  حکومت 
نبرد. امیران آل بویه  بین  بغداد را تسخیر کرد اما خالفت را از 
بیش از یک قرن خالفت عباسی را تحت سلطٔه خود داشتند و 
عزل و نصب خلیفه به میل آنان انجام می گرفت. البته آنان حرمت 
و شأن خالفت را نگه   می داشتند و چنین وانمود می کردند که تابع 

خلیفه هستند.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
بهنظرشماچراامیرانآلبویهپسازفتحبغداد،خالفتعباسیراازبیننبردند؟

قلمرو سامانیان و آل بویه

دریای کاسپی )قزوین(

دریای مکران )عمان(
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ث( آثار و پیامدها
به قدرت رسیدن سلسله های ایرانی در سده های سوم تا پنجم هجری 
آثار و پیامدهای عمیق و گسترده ای بر ایران و ایرانیان داشت. البته 
میزان اثرگذاری همٔه امیران و سلسله ها به یک اندازه نبود. طاهر 
ذوالیمینین و یعقوب لیث صفاری و نیز امیران سلسله های سامانیان و 
آل بویه که بر قلمرو وسیع تری فرمان می راندند، به مراتب تأثیر بیشتری 

داشتند.
در اینجا، به اختصار، به برخی از این تأثیرات می پردازیم.

ـ اجتماعی: مهم ترین پیامد سیاسی ظهور حکومت های  سیاسیـ 
نظامی خلفای  ــ  تدریجی سلطٔه سیاسی  زوال  و  کاهش  ایرانی، 
مناطق  امور  ادارهٔ  آنکه  از  پس  همچنین  بود.  ایران  بر  عباسی 
مختلف کشور در اختیار کارگزاران ایرانی قرار گرفت، به مرور، 
آرامش نسبی بر جامعه حکم فرما و از شدت آشوب ها و جنبش های 
سیاسی، اجتماعی و مذهبی کاسته شد. با این حال برخی از امیران 
سلسله های یاد شده به سبب تمایالت توسعه طلبانه و یا به واسطٔه 
یکدیگر  با  ستیز  و  رقابت  به  عباسی،  خلفای  تحریک  و  تشویق 

پرداختند.
اقتصادی: در فاصلٔه سده های سوم تا پنجم هجری به ویژه در دوران 
حکومت های طاهریان، سامانیان و آل بویه فعالیت های اقتصادی از 
و  کشاورزی، تجارت  زمان  آن  در  بود.  برخوردار  مناسبی  رونق 
صنعت رشد چشمگیری یافت. به واسطٔه چنین رشدی بود که شهر 
و شهرنشینی در قلمرو آل بویه گسترش یافت. بخارا، نیشابور، ری، 
اصفهان، شیراز و همدان از جمله شهرهای بزرگ و آباد آن عصر 

بودند.
به  کارها  قرار گرفتن زمام  نسبی،  امنیت  و  آرامش  برقرار شدن 
آبادانی  و  به عمران  و عالقه مند  تدبیر  با  وزیران  و  امیران  دست 
از جمله عوامل رونق  نظام دیوانِی منظم و منسجم،  و استقرار 

اقتصادی و رشد شهرنشینی در زمان سامانیان و آل بویه بود.
مذهبی: پس از آنکه امیران ایرانی قدرت را به دست گرفتند و 

سلسله های حکومتی مستقلی برپا کردند، روند اسالم پذیری شتاب 
دین اسالم  به  آنان  در دورهٔ  ایران  مردم  بیشتر  و  بیشتری گرفت 
پیرو  آل بویه،  و  طبرستان  علویان  سلسله های  امیران  درآمدند. 
مذهب تشیع بودند و به تقویت و گسترش آن مذهب در ایران کمک 
در  امام حسین   عزاداری  مراسم  آل بویه،  در عصر  کردند. 
عاشورا و جشن عید غدیر خم با شکوه و عظمت برگزار می شد. 
همچنین در آن دوره، حرم امامان شیعه در عراق مرمت و بازسازی 

شد و سنت زیارت رو به گسترش نهاد.

فرهنگ و تمدن 
الف( زبان فارسی

و  حکومت  زبان  عربی،  زبان  ایران،  به  اسالم  ورود  با  اگرچه 
دین شد، اما زبان فارسی دری که در واقع صورت تحول یافتٔه 
فارسی میانه )پهلوی( بود، همچنان در میان عامٔه مردم در بیشتر 
سرزمین های ایرانی رواج داشت. به مرور زمان حتی بسیاری 
از اعراب مهاجر  به میهن ما نیز جذب زبان فارسی و فرهنگ 

ایرانی شدند.
تأسیس حکومت های ایرانی در سدهٔ سوم هجری، سرآغازی بر 
توجه و حمایت رسمی از زبان و ادب فارسی بود. یعقوب لیث که 
امیری میهن دوست و عالقه مند به فرهنگ ایرانی بود، شاعران را 

به سرودن شعر فارسی تشویق می کرد.

بند امیر از آثار دورۀ عضدالدوله فرمانروای آل بویه ـ مرودشت فارس 
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و  امیران  گرفت.  اوج  فارسی  ادب  و  زبان  سامانیان  عصر  در 
وزیران ایران دوست و فرهنگ پروِر سامانی زحمات فراوانی برای 
ترویج این زبان کشیدند. آنان شاعران و نویسندگان فارسی گو را 
تشویق و حمایت می کردند. رودکی پدر شعر فارسی در این زمان 
می زیست و مورد حمایت دربار سامانی بود. حکیم ابوالقاسم 
به سرودن شاهنامه  نیز در اواخر دورهٔ سامانی شروع  فردوسی 
کرد. او پس از سقوط سامانیان، شاهنامه را به سلطان محمود 
غزنوی تقدیم کرد، اما این سلطان، َقدِر خدمت این شاعر بزرگ 

را ندانست و او را آزرده خاطر ساخت.
بسی رنج بردم درین سال سی          عجم زنده کردم بدین پارسی

کاوش خارج از کالس
شاهنامه

با استفاده از منابع و محتوایی که دبیر در اختیار شما قرار می دهد، دربارۀ زندگی و اقدامات فرهنگی حکیم ابوالقاسم 

فردوسی تحقیق کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1ــ فردوسی چه جایگاه و موقعیت اجتماعی در روزگار خود داشت؟

2ــ انگیزۀ فردوسی از سرودن شاهنامه چه بود؟

عالوه بر آن، در دورهٔ سامانیان، زبان فارسی به عنوان زبان علم و 
دین در کنار زبان عربی قرار گرفت و چندین اثر علمی و دینی به 
زبان فارسی تألیف و یا ترجمه شد. ترجمه و تلخیص تاریخ طبری با 
عنوان تاریخ بلعمی و ترجمٔه تفسیر طبری بر قرآن از آن جمله اند. 
همچنین در آن دوره، نخستین کتاب جغرافیایی به زبان فارسی با 

عنوان حدودالعالم من المشرق الی المغرب نگارش یافت.
ب( علم و آموزش

نقش  ایرانیان  هجری،  نخست  قرن  دو  در  که  خواندید  پیش تر 
فعالی در تحوالت جهان اسالم به ویژه تحوالت علمی، فکری و 
فرهنگی ایفا کردند. نگاهی به تاریخ علم در حوزهٔ تمدن اسالمی 
بیانگر آن است که عالمان و اندیشمندان ایرانی در تدوین بسیاری 
از رشته های گوناگون علوم پیشگام بوده اند و در رشد و گسترش 

آن علوم نقش مهمی داشته اند.
تا  سوم  سده های  در  ایرانی  سلسله های  آمدن  کار  روی  پی  در 
پنجم هجری، فعالیت های علمی و فکری ایرانیان دو چندان شد. 
علمی  آثار  نهادند،  عرصه  به  پا  بزرگی  دانشمندان  دوره  آن  در 
ابداع  تازه ای  علمی  روش های  و  آوردند  پدید  را  برجسته ای 
کردند. بدون شک، سلسله های ایرانی به ویژه سامانیان و آِل بویه 
سهم بسزایی در رونق و شکوفایی علمی و فرهنگی عصر خود 
داشتند. امیران و وزیران فرهنگ پرور این سلسله ها، از یک سو، 
عالمان را مورد حمایت مادی و معنوی قرار دادند و از سوی 
را  تنگ نظری، شرایطی  و  تعصب  از  اجتناب  و  مدارا  با  دیگر، 
فراهم آوردند که اهل علم و اندیشمندان پیرو مذاهب و دین های 

مختلف در امنیت و آسایش کامل فعالیت کنند. 

آرامگاه فردوسی ــ توس )مشهد(
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مراکز  مهم ترین  مساجد،  هجری،  نخستین  سده های  در 
ایران  شهرهای  بیشتر  مساجد  در  و  بودند  آموزشی 
تدریج  به  می شد.  تشکیل  بزرگی  درس  حلقه های 
از  آمد.  وجود  به  بزرگ  شهرهای  در  هم  مدرسه هایی 

استفاده  نیز  باستان  دورهٔ  آموزشی  نهادهای  و  تجربیات 
زمان  در  که  جندی شاپور  پزشکی  مدرسٔه  می شد. 
سوم  قرن  تا  همچنان  بود،   کرده  کار  به  آغاز  ساسانیان 

هجری به فعالیت خود ادامه داد.

 کتابخانۀ صاِحب بن َعّباد
به همت صاحب بن َعّباد، وزیر ادیب و دانشمند آلِ بویه، کتابخانۀ بزرگی در ری شکل گرفت. تعداد کتاب های این کتابخانه را بیشتر از 100 هزار 
جلد نوشته اند. هیچ  یک از پادشاهان و وزرا، کتابخانه ای به عظمت کتابخانۀ او نداشته اند. گفته اند فهرست کتاب های آن کتابخانه خود ده جلد بود. 
پیش از صاحب، فرمانروایان و سیاستمداران معموالً  کتاب های خود را در گنجینه ای می نهادند و به شیفتگان کتاب و اهل علم اجازۀ استفاده از 

آنها را نمی دادند، اما صاحب، درهای کتابخانۀ خود را به روی دانش پژوهان و عموم طالبان علم باز گذاشت.

بیشتر بدانیم

1ـ معارف اسالمی: ایرانیان از گذشته های دور به خرد ورزی و 
علم دوستی شهرت داشتند. از ابتدای ورود اسالم به ایران، برخی از 
ایرانیانی که مسلمان شدند، به تدوین و ترویج معارف اسالمی، شامل 

علوم قرآنی، حدیث، فقه و کالم اهتمام ورزیدند. پس از آنکه در 
سده های سوم و چهارم هجری جمعیت کثیری از مردم ایران مسلمان 

شدند، توجه به علوم و معارف اسالمی فزونی یافت.

برجسته ترین مفسران، محدثان، فقیهان و متکلمان ایرانی در سده های نخستین هجری

آثار و تألیفاتدوره زندگیعالمعلم

محمدبن حسن توسی )شیخ توسی(تفسیر
محمدبن جریر طبری

385 . توس  ــ460ق. نجف
224. آمل ــ310ق. بغداد

تفسیر تبیان
جامع البیان فی تفسیرالقرآن

محمدبن یعقوب کلینی  حدیث
محمدبن علی بن بابویه قمی )شیخ صدوق(

مسلم بن حجاج نیشابوری

ـ 329ق. بغداد 255. کلین شهر ری ـ 
305. قم  ــ 381ق. شهر ری
؟. نیشابور  ــ 261ق. نیشابور

کتاب الکافی، شامل یک دوره حدیث شیعه
کتاب من الیحضره الفقیه، شامل 5920 حدیث شیعه

صحیح مسلم یکی از کتاب های حدیث 

کتاب های النهایه و مبسوط385 . توس  ــ460ق. نجفمحمدبن حسن توسی )شیخ توسی(فقه

متکلم شیعه مذهب237ق. بغداد  ــ 311ق. ؟فضل بن ابوسهل بن نوبختکالم
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2ـ فلسفه: در طول تاریخ کهن ایران، فلسفه همواره با فرهنگ 
این سرزمین عجین بوده است. در ایراِن دوراِن اسالمی، فلسفه 
ایرانی  فیلسوفان  و  شد  برخوردار  فوق العاده ای  شکوفایی  از 
نقش برجسته ای در ایجاد و گسترش مکتب های مهم فلسفی در 

جهان اسالم ایفا کردند.
338ق(  )257ــ  فارابی  به  معروف  محمد،  محمدبن  ابونصر   
بغداد رفت و سپس در  به  ایرانی که از خراسان  فیلسوف بزرگ 
دمشق سکونت گزید، فلسفٔه َمّشایی را که تلفیقی از جهان بینی اسالم 
و فلسفٔه ارسطویی و نوافالطونی بود، پایه گذاری کرد. در سنت 
فلسفٔه اسالمی، فارابی را بعد از ارسطو که ملقب به معلم اول است، 
معلم دوم می خوانند. ابن سینا او را استاد خود دانسته و ابن رشد و 

دیگر فیلسوفان احترام زیادی برای او قائل شده اند.
بدون شک، برجسته ترین فیلسوف ایران و جهان اسالم کسی نیست 
اوج  به  را  َمّشایی  فلسفٔه  که  ــ 428ق(  ابوعلی سینا )370  جز 
رسانید. ابن سینا پس از مهاجرت از زادگاهش بخارا، در شهرهای 
مختلف ایران به خصوص ری، اصفهان و همدان به فعالیت علمی 

و درمان بیماران مشغول بود. این اندیشمند بزرگ ایرانی، در طول 
زندگی خود بیش از 100 اثر علمی برجا گذاشت که نیمی از آنها 
در موضوع فلسفه و نیمی در علوم دیگر است. عالوه بر آن، ده ها 
اثر دیگر نیز به وی منسوب است. کتاب شفا یکی از بزرگ ترین 
دائرة المعارف های علمی است که به دست این دانشمند عظیم القدر 
نوشته شده و در آن، عالوه بر فلسفه، به علوم طبیعی و ریاضی نیز 
پرداخته شده است. ابن سینا برای نخستین بار در دانشنامۀ عالیی 
یک دوره فلسفه را به زبان فارسی تألیف کرد و این اثر، سهم بسزایی 

در مطرح کردن زبان فارسی به عنوان زبان علم داشت.

ابن ِمْسکویه رازی 
احمد بن محمد مسکویه رازی )320ــ420ق(، فیلسوف، ادیب، مورخ و منشی دربار آل بویه، در رشته های گوناگون تاریخ، علم کالم، فلسفه و 
پزشکی تبحر داشت. او به کیمیاگری عالقه مند بود. وی سال ها مصاحب و ندیم امیران آلِ بویه در بغداد و ری بود. بسیاری از مورخان، ابوعلی 

مسکویه را پیرو مذهب شیعه دانسته اند. تجارب االمم در علم تاریخ و تهذیب االخالق در علم اخالق از مهم ترین آثار اوست.

بیشتر بدانیم

3ـ ریاضیات و نجوم: ریاضیات و نجوم نیز از جمله علومی بودند 
که در دوران اسالمی به پشتوانٔه دانش  و مهارت هایی که از تمدن ایران 
و سایر تمدن های باستانی به تمدن اسالمی انتقال یافته بود، پیشرفت 
خارق العاده ای کرد. تعداد قابل توجهی از ریاضی دانان و منجمان 
بغداد مشغول  به خدمت عباسیان درآمدند و در رصدخانٔه  ایرانی 

فعالیت    شدند. 
تمدن  طالیی  عصر  دانشمنداِن  برجسته ترین  از  یکی  تردید  بدون 
ـ        اسالمی، ابوریحان محمدبن احمد بیرونی )362. خوارزم  ایرانی       ـ
گاه شماری،  نجوم،  ریاضیات،  در  بیرونی  غزنه( است.  ــ440ق. 
جغرافیا، هندشناسی و ... مقام واالیی داشت و به زبان های فارسی، 
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عربی و سانسکریت مسلط بود. وی آثار ارزنده ای در این زمینه ها تألیف کرد. ابزارها و روش های ابداعی او برای تعیین طول و عرض 
جغرافیایی و اندازه گیری فاصلٔه میان شهرها جالب است.

توصیف اسطرالب در کتاب »التفهیم« بیرونی

4ـ پزشکی و داروسازی: دانش پزشکی ایراِن باستان از طریق 
مدرسٔه جندی شاپور به دورهٔ اسالمی انتقال یافت و نخستین آثار 
مستقل پزشکی عصر اسالمی به دست استادان آن مدرسه نوشته شد. 
جرجیس بن جبرائیل )د پس از 152ق( رئیس مدرسٔه جندی شاپور 
و پزشک پرآوازهٔ ایرانی به بغداد رفت و به دنبال او گروه دیگری از 

پزشکان آن مرکز علمی، راهی مرکز خالفت عباسی شدند.
و  شیمی دان  پزشک،  ق(   ۳1۳ ــ   251( رازی  َزکَریای  محّمد 
فیلسوف ایرانی، آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه 
نوشته و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد )اسید سولفوریک( 

تـاریخ علـم، رازی را  مشهور شده است. جـرج سارتـن، پـدر 
بزرگ ترین پزشک اسالم و قرون وسطا شمرده است. رسالٔه آبله و 
ُسرخک )الجَدری و الِحصبه( او حاوی کهن ترین توصیف دربارٔه 
بیماری آبله است و اثری ارزشمند در علم پزشکی به شمار می رود.

یکی  ابن سینا  علم،  تاریخ  صاحب نظران  از  بسیاری  اعتقاد  به 
می رود.  به شمار  پزشکی  علم  تاریخ  پزشکان  برجسته ترین  از 
دائرة المعارف پزشکی او با عنوان قانون، نه فقط در ایران و جهان 
اسالم، که در اروپا نیز تا چندین قرن به عنوان یک منبع و مرجع معتبر 

پزشکی باقی ماند.
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کتاب االبنیة عن حقایق االدویه، اثری است کهن به زبان فارسی در علم داروسازی و داروشناسی که توسط ابومنصور علی بن موفق هروی، 
پزشک و داروشناس ایرانی که در سده های چهارم و پنجم هجری می زیسته، نوشته شده است. این کتاب حاوی خالصه ای کلی و ارزشمند 

دربارۀ داروشناسی است.

بیشتر بدانیم

5  ـ سایر علوم و فنون: عالوه بر آنچه بیان شد، رشته های 
شیمی  و  فیزیک  ادبیات،  جغرافیا،  تاریخ،  مانند  علمی  دیگر 
اتکای  به  همچنین  مسلمان  ایرانیان  داشت.  رونق  و  رواج  نیز 
جنگی،  ادوات  و  ابزارها  ساخت  در  خویش،  کهن  تجربیات 

حفر قنات و ایجاد بناهای مختلف مانند مساجد، پل ها و سدها 
مهارت خوبی از خود نشان دادند. دانش و مهارت های ایرانیان 
دوران  به  مختلف  به شکل های  و صنایع  هنر  در حوزٔه  باستان 

اسالمی منتقل شد1.

بحث و گفت وگو
برخی نویسندگان، سده های سوم تا پنجم هجری در تاریخ ایران را »عصرطالیی« نامیده اند. با توجه به مطالعه و کاوشی که در 

موضوع این درس انجام دادید، دربارۀ درستی یا نادرستی این نسبت، بحث و دالیل خود را در تأیید یا رد آن بیان کنید.

پ( توسعه دریانوردی و تجارت دریایی

یادآوری
دریانوردانایرانیدردورانباستان،حضوریگستردهوفعالدرآبهایشمالوجنوبفالتایرانودریاهایآزاد
داشتند.درآندورانکشتیهایایرانیدرمسیرهایدورونزدیکدریاییدررفتوآمدبودند.تجهیزاتصنایع
دریایی،ازجملهکشتیسازی،پیشرفتزیادیکردودریانوردانایرانیدانشوتجربۀگرانبهاییاندوختند.شناخت

بادهایموسمی،تحولبزرگیدردریانوردیراهدورایراندردورانباستانبهوجودآورد.

هنگام سقوط ساسانیان، بنادر ایرانی در سواحل خلیج فارس، دریای 
عمان2 و دریای سرخ، آباد و پررونق بودند. در قرون نخستین هجری 

در نتیجٔه گسترش و یکپارچگی جغرافیای جهان اسالم، تجارت 
در مسیرهای زمینی و دریایی توسعٔه چشمگیری یافت. در آن زمان 

1ــ برای اطالعات بیشتر دربارٔه علوم و دانشمندان مسلمان ایرانی به جلد دهم دائرة المعارف بزرگ اسالمی مدخل »ایران« رجوع کنید.
٢ــ بندر ُاُبله در نزدیکی بصره کنونی و بندرهای مهروبان، سینیز، گناوه، ریشهر )ریواردشیر( و سیراف در سواحل استان بوشهر کنونی و بندر نابند )ناوبند( در سواحل استان هرمزگان 

کنونی و بندرهای ُقلهات و ُصحار در سواحل کشور کنونی عمان، از جمله بندرهای ایرانی در خلیج فارس و دریای عمان بودند.
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 دانش دریانوردی
با  کتابچه هایی  در  را  خود  اطالعات  و  تجربیات  ایرانی  دریانوردان 
و  ثبت  بود،  راهنمای سفرهای دریایی  واقع  رهنامه که در  عنوان 
ضبط می کردند. این اطالعات و دانستنی ها شامل بادهای موسمی 
و جهت وزش آن، نحوۀ تعیین موقعیت های دریایی، شیوۀ تعیین 
گوناگون،  موقعیت های  در  بادبان ها  استقرار  نحوۀ  دریایی،  فواصل 
در  ستارگان  موقعیت  شناسایی  روز،  و  در شب  دریایی  جهت یابی 
شب، مسیرهای دریایی و موانع آن، بنادر و جزایر مشهور و نقشه های 

دریایی بود )اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران، ج 2، ص 348(.

بیشتر بدانیم

پرسش های نمونه
1 زمینه های سیاسی و اجتماعی شکل گیری حکومت های ایرانی را در سده های سوم و چهارم هجری توضیح دهید.

2 حکومت های طاهریان و سامانیان را با سلسله های صفاریان و آل بویه، از نظر نحوۀ به قدرت رسیدن و نوع رابطه، با خالفت 

عباسی مقایسه کنید.

3  پیامدهای سیاسی و اجتماعی تأسیس حکومت های ایرانی مسلمان در سده های سوم تا پنجم هجری را تجزیه و تحلیل کنید.

4  نقش سلسله های ایرانی را در پیشرفت و شکوفایی علوم و معارف اسالمی در سده های سوم تا پنجم هجری شرح دهید.

5 منابع و  تحقیقات تاریخی را که در این درس به آنها استناد شده است، فهرست کنید.

دریانوردان و بازرگانان ایرانی به اتکای دانش و تجربیات فراوانی 
در  دادند.  گسترش  را  خود  فعالیت  داشتند،  زمینه  این  در  که 
فاصلٔه سده های سوم تا پنجم هجری، تجارت دریایی خلیج   فارس 
آفریقا  شرق  حوزهٔ  و  آسیا  شرقی  جنوب  چین،  هندوستان،  با 

گسترش یافت و اسالم توسط بازرگانان و دریانوردان ایرانی به 
سرزمین های مذکور راه یافت. در این سده ها، مراکز شهری در 
سواحل خلیج فارس رونق یافتند و بندر سیراف به یکی از مراکز 
مهم مبادالت اقتصادی منطقه ای و جهانی آن روزگار تبدیل شد.

نقاشی کشتی روان بر روی آب از کتاب مقامات حریری
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بر  و خوارزمشاهیان  غزنویان، سلجوقیان  هفتم هجری، سه سلسلۀ  قرن  اوایل  در  مغول  تا زمان حملۀ  قرن چهارم  اواخر  از 
بخش هایی و گاه بر سراسر ایران حکومت کردند. در این دوران، ایران تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی 
را تجربه کرد. در این درس شما با بررسی شواهد و مدارک مختلف تاریخی، علل، آثار و نتایج تحوالت مذکور را بررسی 

می کنید.

ایران در دوران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی درس 10

تحوالت سیاسی

فکر کنیم و پاسخ دهیم
باراهنماییدبیروهمفکری،توضیحدهیدچهعاملینقشمهمیدرورودایرانبهدورانغزنویان،سلجوقیانو

خوارزمشاهیانداشت؟

1ـ غزنویان
در جریان لشکرکشی های مسلمانان به ماوراءالنهر و سرزمین های 
آن سوی رود سیحون در سده های نخست هجری، شماری از 
ترکان به صورت فردی و یا گروهی به دین اسالم گرویدند و به قلمرو 
به دلیل استعداد  ترکان،  این  از  زیادی  یافتند. عدهٔ  اسالمی راه 
به خدمت دربار عباسیان و  خاصی که در امور نظامی داشتند، 
امیران مسلمان در مناطق مختلف قلمرو خالفت درآمدند؛ برخی 
از آنان حتی به مراتب و مناصب باالی نظامی دست یافتند. َالپَتگین 
از جملٔه این افراد بود که در دربار سامانیان به مقام سپهساالری 
در شهر  قمری)350ق(  قرن چهارم هجری  میانٔه  در  او  رسید. 
غزنه )غزنی/ غزِنین( در کوهستان های نواحی شرقی افغانستان 
کنونی که مرز )ثَغر( شرقی سرزمین های اسالمی با هند غیرمسلمان 
محسوب می شد، زمینٔه ایجاد حکومتی محلی را فراهم کرد. در 

هنگامٔه ضعف سامانیان، محمود، فرزند سبکتگین1 که سپهساالر 
سامانیان در خراسان بود، در شهر غزنه حکومتی مستقل تأسیس 
است.  مشهور  غزنویان  حکومت  به  ایران  تاریخ  در  که  کرد 
وی سپس به تدریج بر تمامی نواحی خراسان و بخشی از قلمرو 

سامانیان سلطه یافت.
محمود همچون بسیاری از فرمانروایان هم عصر خود، از ابتدای 
تأسیس حکومت خود درپی کسب حمایت خلیفٔه عباسی برآمد. 
ـ مذهبی خود را در پوشش جهاد  او بسیاری از اقدامات سیاسیـ 
در راه خدا )غزا( و به بهانٔه مبارزه با مخالفان خالفت عباسی انجام 
می داد. به همین دلیل به ری که تحت حاکمیت آل بویه شیعه مذهب 
بود، حمله کرد )420ق( و پس از تصرف آن، بسیاری از علما و 
مردم شهر را به بهانٔه اسماعیلی بودن به قتل رساند و کتابخانٔه مهم 

آنجا را، به بهانٔه وجود کتاب های فلسفی، به آتش کشید.
1ــ سبکتگین، غالمی ترک بود که به خدمت الپتگین درآمد و با ابراز شایستگی ترقی کرد. وی که داماد الپتگین بود از سال 366 تا هنگام مرگش در 387 ق حکومت غزنه را در 

اختیار داشت و نسبت به امیران سامانی اظهار وفاداری وفرمانبرداری می کرد.



102

غزنوی،  محمود  حکومت  دوران  مهم  حوادث  جمله  از 
لشکرکشی های پی در پی وی به هند بود. او به بهانٔه جهاد در راه 
خدا بارها به هند حمله کرد؛ در حالی  که هدف و انگیزه اش از 

این حمالت، دستیابی به ثروت  فراوان هند از طریق غارت معابد و 
پرستشگاه های آن سرزمین بود. در نتیجٔه این حمالت، دین اسالم 

و زبان فارسی به شبه قارهٔ هند راه یافت و گسترش پیدا کرد.

پس از محمود، پسران او، محمد و مسعود بر سر جانشینی پدر با 
یکدیگر به ستیز پرداختند. مسعود غلبه کرد و به جای پدر نشست. 
درگیری های داخلی و سرگرم شدن مسعود به لشکرکشی به هند، از 
جمله عواملی بود که سبب شد وی از وضعیت مردم، به خصوص 
ساکنان خراسان که زیر بار فشار مالیاتی مأموران او به شدت آسیب 
به  سلجوقیان،  که  هنگامی  این رو،  از  بماند.  غافل  بودند،  دیده 
فرماندهی طُغِرل، به شهرهای خراسان هجوم آوردند، مردم دروازٔه 
شهرها را به روی مهاجمان گشودند. به دنبال شکست مسعود 
غزنوی از سلجوقیان در نبرد سرنوشت ساز دندانقان )431ق (، 

سلطٔه غزنویان بر خراسان به سر رسید، اما حکومت آنان بر مناطقی 
از سرحدات شرقی ایران )افغانستان کنونی( و شمال غربی هند، تا 

اواخر قرن ششم هجری ادامه یافت.
2ـ سلجوقیان

سلجوقیان طایفه ای از ترکان بودند که پس از گرویدن به اسالم، 
شدند.  مستقر  خراسان  در  سپس  و  ماوراءالنهر  در  نخست 
طُغِرل    سلجوقی پس از تصرف نیشابور، این شهر را به عنوان مرکز 
حکومت خود برگزید )429ق(. او سپس شهرها و مناطق مختلف 
ایران را یکی پس از دیگری تسخیر کرد. وی سرانجام به بغداد رفت 

قلمرو غزنویان در زمان سلطان محمود

دریـاى مکران )عـمان(

دهلى 
رود سند

قصدار

 زرنج
ُبست

مولتان

الهور
پنجاب

کابل
 بلخ

غزنه

زابلستان قندهار

هرات
بادغیس

 سرخس

 خوارزم

 سمرقند
 خراسان بخارا

 گرگان
دیاربکر

موصل تبریز نسامرو
طبرستاننیشابور

رى

اصفهان

آمودریا )جیحون( 
کاشغر

ایلک خانیان

فرغانه

 ماوراءالنهر
 فاراب

سیردریا )سیحون( 

کشمیر 

آذربایجان دریاى کاسپی ) قزوین(

 کردستان
 همدان کرمانشاه

گیالن
قزوین

دجله
بغداد

فرات  خوزستان
اهواز

بصره
سجستان

قهستان
یزد

 فارس 
 شیراز

دریاى سیاه

دریاى پارس

دریاچۀ  خوارزم
)آرال(

سیراف

آل  بــــویــه کرمان

مکران
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و خلیفٔه عباسی را از تسلط آل بویٔه شیعه مذهب درآورد و خود را 
ُمنجی خالفت معرفی کرد )447ق(. خلیفه نیز حکومت ایران و 
عراق را به او بخشید و دستور داد که نام وی را در خطبه بخوانند 
و سکه به نام او زنند. خلیفه همچنین لقب »سلطان رکن الدوله« را 

به طغرل داد. 
در زمان آلب َارسالن، جانشین طغرل، سلجوقیان در نبردی بزرگ 
که در مالزگرد رخ داد )463ق(، سپاهیان امپراتوری روم شرقی 
را شکست دادند، امپراتور را اسیر کردند و آسیای صغیر را به 
متصرفات خود افزودند. در آن زمان، قلمرو سلجوقیان از رود 
سیحون در شرق تا دریای مدیترانه گسترش یافت. این وسیع ترین 
قلمرو یک حکومت در ایراِن دوران اسالمی بود. توسعٔه قلمرو 
طوایف  و  قبایل  مهاجرت  موجب  آسیای صغیر،  در  سلجوقیان 
ترک به آن منطقه و تغییر وضعیت سیاسی و فرهنگی این ناحیه شد. 
در زمان ملکشاه، سلسلٔه سلجوقی به اوج قدرت رسید و در نتیجه 
بیشتر خاندان ها و حکومت های محلی از بین رفتند و یا به اطاعت 

سلطان سلجوقی گردن نهادند. 
حکومت سلجوقیان، به دنبال مرگ وزیر و پادشاه قدرتمند خود، 
یعنی خواجه نظام الملک و ملکشاه، در اثر اختالفات فراوان بر 
سر قدرت و جانشینی، دچار ضعف شد. همچنین هجوم اقوام 
رفتن  از دست  به  منجر  ُغزها2  و  قراختائیان1  مهاجمی همچون 
به  فراوان  خسارت های  و  آسیب ها  آمدن  وارد  و  ماوراءالنهر 
شهرها و روستاهای خراسان و دیگر مناطق ایران شد. به دنبال 
این حوادث، قلمرو سلجوقی در ایران بین امیران مختلف تقسیم 
شد و رقابت و کشمکش بر سر قدرت، حکومت سلجوقی را بیش 
آخرین  بر  خوارزمشاه  تَکش  پیروزی  با  کرد.  تضعیف  پیش  از 
سلطان سلجوقی )590ق(، حکومت سلجوقیان منقرض شد و 
خوارزمشاهیان قدرت را به دست گرفتند. عالوه بر عوامل فوق، 
مبارزات اسماعیلیان در ایران و قدرت گرفتن اتابکان در نواحی 
مؤثر  این حکومت  زوال  و  در ضعف  نیز  زیر سلطه سلجوقیان 

بودند.

قلمرو سلجوقیان در زمان ملکشاه

سلجوقیان کرمان

دریاى مکران )عمان(
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دریاى روم
)مدیترانه(
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1ــ قراختائیان اصل و نسب مغولی داشتند که در قرن چهارم میالدی جذب فرهنگ چین شدند. محل اصلی سکونت آنها در شمال کوه های تیان شان بود. در حدود سال 51٢-518ق 
حکومت قدرتمندی تشکیل دادند. در 531ق به سرزمین های اسالمی هجوم آوردند. نزدیکی آنها به ماوراء النهر سبب حرکت سنجر برای نبرد با آنها شد.

٢ــ غزها دسته ای از طوایف ترک بودند که در زمان سلطان سنجر قوت گرفتند و با شکست سنجر و اسارت او، خراسان را برای مدتی تصرف و غارت کردند.
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»اتابک« در ترکی به معنای پدربزرگ و سرپرست است. سالطین سلجوقی شاهزادگان خردسال خود را برای ادارۀ نواحی تازه فتح شده با 
گروهی از امیران و بزرگان که به آنها اتابک گفته می شد و وظیفۀ سرپرستی آنان را داشتند گسیل می کردند. در دوران ضعف سلجوقیان 

بسیاری از این اتابکان، شاهزادگان را از قدرت برکنار کردند و خود در منطقۀ تحت سلطۀ آنان حکومت مستقلی تشکیل دادند.

بیشتر بدانیم

3ـ خوارزمشاهیان

خوارزم، یکی از مناطق آباد ایران زمین در قرون نخستین و میانٔه 
اسالمی بود. به حاکمان ناحیه خوارزم، خوارزمشاه گفته می شد. 
خاندان حاکم بر این منطقه با وجود استقالل داخلی، از سلجوقیان 
اطاعت می کردند. پس از آنکه حکومت سلجوقی دچار ضعف و 
انحطاط شد، َاتِسز، حاکم خوارزم، ادعای استقالل کرد. جانشین 
او، تَکش با شکست دادن طغرل سوم، آخرین سلطان سلجوقی، 

بر  بخش وسیعی از ایران تسلط یافت. سلطان محمد خوارزمشاه 
نیز توسعه   طلبی را وجهٔه همت خود قرار داد و با تسلط بر مناطق 

جدیدی، قلمرو خوارزمشاهیان را گسترش داد.
در زمان سلطان محمد، روابط خوارزمشاهیان با خالفت عباسی، 
احیای  درصدد  زمان  آن  در  که  عباسی  خلیفٔه  گرایید.  تیرگی  به 
قدرت سیاسی و نظامی خود بود، از تأیید حکومت خوارزمشاهیان 

بخارا

قلمرو خوارزمشاهیان در زمان سلطان محمد خوارزمشاه
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خودداری کرد. به همین سبب سلطان محمد خوارزمشاه برای مقابله با عباسیان، یکی از سادات حسینی1 را به عنوان خلیفه اعالم کرد و به بغداد 
لشکر کشید؛ اما سپاه او در گردنٔه اسدآباد همدان، بر اثر برف و سرمای شدید، متوقف شد.

1ــ سیدعالءالملک ِترَمذی

یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ ایران، یعنی حملٔه چنگیزخان مغول 
در زمان سلطان محمد خوارزمشاه اتفاق افتاد )616 ق(. بر اثر این 

هجوم بخش هایی از ایران در معرض قتل و غارت سپاهیان چنگیز 
قرار گرفت و در پی آن حکومت خوارزمشاهیان نیز ساقط شد.

مورخان نوشته اند چنگیز کاروانی شامل پانصد بازرگان با کاالهایی گرانبها را به ماوراءالنهر فرستاد. حاکم شهر مرزی اُترار به نام غایرخان، اموال 
آنان را تصاحب کرد و جز یک تن همۀ آنها را کشت. منابع تاریخی دربارۀ انگیزۀ وی اتفاق نظر ندارند. بعضی علت این اقدام را جاسوس بودن 
آنها دانسته اند، برخی علت آن را به جا نیاوردن شرط ادب ذکر کرده اند و بعضی هم این اقدام را با اجازۀ سلطان محمد خوارزمشاه و ناشی از 

طمع دستیابی به ثروت کاروانیان شمرده اند. به هرحال، این واقعه بهانۀ الزم را به چنگیزخان مغول داد تا فرمان هجوم به ایران را صادر کند.

یک توضیح

نمودار خط زمان تاریخ ایران در دوران حکومت های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را ترسیم کنید و رویدادهای مهم سیاسی و 
نظامی را بر روی آن نشان دهید.

فّعـالـیت 1

نظام اداری
قلمرو  ادارهٔ  برای  که  بودند  دریافته  به خوبی  غزنوی  فرمانروایان 
رو  به  توسعٔه خود به تشکیالت دیوانی و دیوان ساالران ایرانی نیاز 
دارند. از  همین  رو بسیاری از دیوان ساالران حکومت سامانی و 
حتی برخی از دیوان ساالران حکومت آل بویه را به  خدمت گرفتند. 
سلجوقیان نیز از آغاز حکومت با به کارگیری دیوان ساالرانی همچون 
عمیدالُملک کندری و خواجه نظام الملک توسی، نظام اداری ایران را 

کامل تر و گسترده تر کردند. در این بین، نقش نظام الملک در ساختار 
نظام اداری ایران عصر سلجوقی به اندازه ای برجسته است که دوران 
وزارت وی را می توان »عصر نظام الملک« نامید. خواجه نظام الملک 
در تالش بود که با تقویت حکومت مرکزی از طریق تقویت و توسعٔه 
نظام اداری مّدنظر خود که مبتنی بر میراث اداری کهن ایرانی بود، 
ضمن ایجاد ثبات و استمرار، با نیروی سرکش امیران و نظامیان 
سلجوقی که به سنت های قبیله ای خود همچنان وفادار بودند، مقابله 

بحث و گفت وگو
باراهنماییدبیردربارۀآثارونتایجدشمنیودرگیریخوارزمشاهیانوخالفتعباسیبایکدیگربحثوگفتوگوکنید.
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کند. این چالش مداوم، منجر به تقابل دو نیروی مخالف شد که در 
تاریخ ایران به نام تقابل اهل قلم )دیوان ساالران( و اهل شمشیر 
)نظامیان( معروف است. نظام اداری سلجوقی، الگوی مطلوبی برای 

حکومت های پس از خود شد.
در عصر سلجوقی، دیوان وزارت که وزیر در رأس آن قرار داشت به 

شکوهمندی بی نظیری رسید. همٔه دیوان های سلجوقی زیر نظر وزیر 
کار می کردند. با این حال، وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداشت 
و آنچه سبب تداوم کار وی می شد، اراده و خواست سلطان بود. 
اگر سلطان بنا به دالیلی از وزیر رنجیده یا از موقعیت وی به هراس 

می افتاد، عزل یا قتل و مصادرهٔ اموال در انتظار او بود. 

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آنها پاسخ دهید.

متن1: »روزی سلطان به وی ]نظام الملک[ پیغام داد که همانا با من در ُملک شریکی که والیت و اقطاع به اوالد خود می دهی، و هر تصّرف 
که در ملک می خواهی بی مشورت من می کنی، خواهی تا بفرمایم که دوات وزارت از پیش و دستار از سرت بردارند؟ نظام الملک جواب داد 
که دوات من و تاج تو در هم بسته است و توأمانند، اّما فرمان تو را باشد« )رشید الدین فضل الله، جامع التواریخ، بخش سلجوقیان، ص 36(.

ــ منظور نظام الملک از رابطٔه بین دوات ]نماد اهل قلم[ وی و تاج سلطانی چیست؟
متن2: »باید که به  همٔه اطراف همیشه جاسوسان روند بر َسبیل بازرگانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درویشان، و از هرچه 

می شنوند خبر می آورند تا هیچ گونه از احوال چیزی پوشیده نماند« )نظام الملک، سیاست نامه، ص 90(.
الف( با توجه به متن فوق، نظام الملک، ایجاد کدام دیوان را برای حکومت سلجوقی ضروری شمرده است؟

ب( به نظر شما اطالع حاکم از اوضاع مملکت چه فایده ای می توانست به همراه داشته باشد؟

فّعـالـیت 2

سلطان

وزیر

دیوان وزارت یا اعال

دیوان اشرافدیوان انشا یا طغرادیوان استیفا

درگاه )دربار(

دیوان َعرض

نمودار تشکیالت اداری حکومت سلجوقیان
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با مطالعٔه دقیق وظایف دیوان ها در عصر سلجوقیان، بگویید امروزه وظایف هر یک از این دیوان ها را چه وزارتخانه یا نهادی 
انجام می دهد؟

فّعـالـیت 3

نظام اداری دورهٔ خوارزمشاهی، تداوم نظام اداری سلجوقی بود، 
با این تفاوت که اختیارات برخی دیوان ها نسبت به دورهٔ سلجوقی 
کم شد، برخی دیگر تغییر نام یافت و برخی دیوان های جدید نیز 
تشکیل شد؛ برای نمونه، در این دوره، قدرت و نقش وزیر نسبت 
به دورهٔ سلجوقی به شدت کاهش یافت و حتی در مواردی منصب 

وزیر حذف شد.

اوضاع اجتماعی و اعتقادی
خوارزمشاهی،  و  سلجوقی  غزنوی،  حکومت های  دوران  در 
سر  به  روستاها  در  دوران  این  در  ایران  جمعیت  عمدهٔ  بخش 
می بردند. همچون گذشته روابط دوجانبه ای بین روستاها و شهرها 

وجود داشت. 
)ارگ(،  کهندژ  بخش  سه  از  آن،  از  پیش  دوران  مانند  شهرها 
با  می شد،  تشکیل  بیرونی)َربَض(  شهر  و  )شارستان(  شهرستان 
این تفاوت که شهر بیرونی در دورهٔ سلجوقی بیش از ادوار پیشین 
گسترش یافت. این اتفاق به  دلیل رشد تجارت و افزایش جمعیت 
مانند  اسالمی،  عناصر شهر  تحول،  این  با  همراه  داد.  رخ  شهرها 
مسجد و بازار، به شهر بیرونی منتقل شدند و در کنار هم قرار گرفتند.

به دلیل وجود  ناحیه محسوب می شدند،  شهرهایی که مرکز یک 
نهادهای اداری و نیز به دلیل اهمیت سیاسی و اقتصادی شان،  
عناصر  و  جمعیت  جغرافیایی،  نظر  از  شهرها،  دیگر  از  بیش 

شهری، توسعه یافتند. 

توضیحاتنام دیوان

اِستیفا
استیفا به معنای تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا، به ریاست مستوفی یا مستوفی الممالک، به امور مالی یعنی محاسبه و 

گردآوری درآمدها )مالیات ها( و هزینه ها )مخارج( رسیدگی می کرد.

انشا
دیوان انشا یا دیوان طغرا به ریاست ُمنشی الممالک، وظیفه داشت احکام و نامه های حکومتی را نگارش، تنظیم، ثبت، دریافت و ارسال کند. 

عدۀ زیادی دبیر در این دیوان مشغول کار بودند.

دیوان اشراف، به ریاست ُمشِرف، بر دخل و خرج کشور و عملکرد دیوانیان، به ویژه مستوفان، نظارت می کرد.اِشراف

دیوان َعرۡض، با ریاست عارض، بر امور اداری و مالی و تدارکاتی سپاه، از قبیل آمار سپاهیان، پرداخت و حقوق و مواجب آنان نظارت می کرد.َعرۡض
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در دورهٔ سلجوقی، به دلیل رشد شهرنشینی و توسعٔه مناسبات شهری، 
طبقٔه بازرگان شهری بیش از پیش اهمیت یافت و بازرگانان به یکی 
از مهم ترین گروه های اجتماعی تبدیل شدند. در شهرها مشاغل و 
حرفه های گوناگونی وجود داشت. ری، اصفهان، مرو و نیشابور از 

جمله شهرهای مهم این دوره بودند.
بافت مذهبی جمعیت شهری و روستایی این دوره را عمدتاً اهل 
تسنن تشکیل می دادند. به جز اهل تسنن، شیعیان دوازده امامی 
)امامیه( نیز در شهرهای ایران پراکنده بودند و در برخی نقاط، اکثریت 
داشتند. در برخی شهرهای ایران سادات علوی نیز زندگی می کردند. 
بیهق )سبزوار(، ری، گرگان، ساری و قم از جمله مهم ترین مراکز 
شیعه نشین ایران بودند. پیروان مذهب اسماعیلیه نیز در شهرها و 
روستاهای ایران پراکنده بودند. این گروه، مهم ترین مخالفان خالفت 
عباسی و دو حکومت غزنوی و سلجوقی بودند و به همین دلیل 
همیشه از سوی این حکومت ها مورد تعقیب و آزار قرار داشتند. از 
وجود پیروان ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی در برخی شهرهای 

برج طغرلـ  ریایران نیز گزارش هایی در دست است.

بخشی از شهر نیشابور در دورۀ سلجوقی که با استفاده از تصاویر ماهواره ای به صورت نگاشتاری )گرافیکی( بازسازی شده است ) هفت رخ فرخ ایران، ص 144(
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در این عصر، گاه اختالفات و منازعاتی میان پیروان بعضی از 
پیش  مناطق  و  شهرها  از  برخی  در  اسالمی  مذاهب  و  فرقه ها 
می آمد. دخالت  مقام های حکومتی به ویژه برخی سالطین و وزیران 

غزنوی و سلجوقی در امور مذهبی و جانب داری آنها از یک 
فرقه و مذهب و دشمنی  با فرقه و مذهب دیگر، به این اختالفات و 

درگیری ها دامن می زد. 

سیاست مذهبی سلجوقیان را با سیاست مذهبی آل بویه مقایسه و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن را بیان کنید.
فّعـالـیت 4

اوضاع اقتصادی
کشاورزی و زمین داری 

در عصر حکومت های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی نیز مانند 
دیگر دوره های تاریخی، کشاورزی مهم ترین و اصلی ترین فعالیت 

اقتصادی مردم ایران به شمار می رفت.
یکی از تحوالت چشمگیر دوران حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و 

خوارزمشاهیان، زوال موقعیت اقتصادی و اجتماعی دهقانان در 
ایران بود.

مالکیت زمین در تاریخ ایران همواره یکی از مسائل مهم به شمار 
می رفته است. در طول تاریخ، شکل های مختلف مالکیت زمین 
وجود داشته که در دوره های مختلف دچار تغییراتی شده است. 
مالکیت شخصی بر زمین بسیار محدود و ناپایدار بود و چنین امالکی 

اسماعیلیان ایران
ایران  را در  تبلیغی خود  فعالیت  از قرن سوم هجری  اسماعیلیان 
آغاز کردند و در دوران سلجوقیان به یک جریان مذهبی سیاسی 
نیرومند تبدیل شدند. رهبری اسماعیلیان ایران را در آن زمان حسن 
َصّباح عهده دار بود و با خالفت فاطمیان مصر ارتباط داشت. حسن 
َصّباح و جانشینان او با تصرف و یا بنای دژها در مناطق کوهستانی 
ایجاد  برای خود  نفوذناپذیر  پایگاه های مستحکم و  و صعب العبور، 
دژ  پرداختند.  مبارزه  به  عباسی  و خالفت  سلجوقیان  با  و  کردند 
الموت در نزدیکی قزوین و دژ گردکوه در حوالی دامغان از جمله 
مهم ترین قلعه های آنان بود. اسماعیلیان هم زمان با مبارزات نظامی 
برای تبلیغ آیین خود و جذب مردم، خصوصاً شیعیان، به مذهب 
اسماعیلی و عقاید سیاسی خود فعالیت های فرهنگی زیادی انجام 

دادند. آنان از افرادی به عنوان »داعی« برای دعوت و جذب مردم به اندیشه های خود استفاده می کردند. یکی از داعیان معروف اسماعیلی، 
شاعر و متفکر بزرگ ایرانی، ناصرخسرو بود که چندین کتاب مهم به زبان فارسی در این زمینه نوشت. خواجه  نصیرالدین توسی، دانشمند 
از کتابخانۀ بزرگ و غنی اسماعیلیان بهرۀ فراوان برد. مبارزات اسماعیلیان نقش مهمی در تضعیف  معروف شیعی قرن هفتم هجری، 

سلجوقیان داشت. قلعه های اسماعیلیان در جریان حملۀ هالکوخان به تصرف مغوالن درآمد.

بیشتر بدانیم

بقایای قلعۀ الموت
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همواره در معرض مصادرهٔ فرمانروایان و مأموران آنان قرار داشت. 
عمده ترین شکل مالکیت زمین در ایران، مالکیت دولتی یا دیوانی بود 
که از دوران باستان در ایران رواج داشت. در دوران اسالمی نیز، 
همچون گذشته، بخشی از زمین ها در قبال خدمت نظامی، اداری 

و... به افراد داده شد. 
در عصر سلجوقی، با تدبیر نظام الملک، شکلی از زمین داری با 
عنوان ِاقطاع که در دورٔه حکومت آل بویه رایج بود، گسترش 
افراد نظامی  به  انواع مختلف واگذاری زمین  به  یافت. اقطاع 
هدف  با  نظام الملک  می شد.  گفته  دیوانی  مشاغل  صاحبان  یا 
نظارت و آباد کردن زمین های بایر و بالاستفاده، نظام اقطاع را 
مثبتی  عواید  و  نتایج  ابتدا  در  سیاست  این  گرچه  داد.  توسعه 
تمایل  به  دلیل  نظام الملک  از  پس  اما  داشت،  حکومت  برای 
تدریجی صاحبان اقطاع به استقالل، سبب جدایی مناطقی شد 
ضعف  به  نهایتاً  و  داشتند  قرار  آنها  در  اقطاعی  زمین های  که 
که  مالکیت  دیگر  نوع  و زوال حکومت سلجوقی کمک کرد. 

به تدریج در این دوران در ایران توسعه یافت، زمین های وقفی 
بود.

تجارت و پیشه وری
به طور  ایران  خارجی  و  داخلی  تجارت  سلجوقی  دورٔه  در   
چشمگیری رشد کرد. گسترش قلمرو،  برقراری نظم و امنیت، 
ایجاد راه های جدید و توسعٔه حمل ونقل و وجود نظام دیوانِی 
کارآمد از جمله عواملی بودند که به رشد تجارت کمک کردند. 
به  بازارها  یافت.  نیز رشد  با رونق تجارت، شهر و شهرنشینی 
عنوان قلب تپندٔه شهر رو به  توسعه گذاشت. سنگ های قیمتی، 
پرطرفدار،  کشاورزی  محصوالت  برخی  منسوجات،  انواع 
شیشه ای  ظروف  انواع  و  سفالی  ظروف  فلزی،  اشیای  برخی 
فروش  و  خرید  و  مبادله  ایران  مرزهای  از  خارج  و  داخل  در 
تسهیل  و  پولی  معامالت  انجام  وظیفٔه  که  صرافان  می شدند. 
مبادلٔه کاالها را به عهده داشتند، نقش مهمی در توسعٔه تجارت 

خارجی ایفا کردند.

کاوش خارج از کالس
خوارزمشاهیان  و  غزنویان، سلجوقیان  دوران  در  خود  زندگی  محل  استان  یا  و  تاریخ شهر  دربارۀ  دبیر،  راهنمایی  با 

گزارشی را تهیه و در کالس ارائه کنید.

زبان، علم و آموزش
الف( زبان و ادب فارسی

فارسی  ادبیات  و  زبان  توسعٔه  تا هفتم، دوران  قرن های چهارم 
و ظهور بزرگ ترین نویسندگان و شاعران زبان فارسی است. 
تالش های دیوان ساالران ایرانی در تبدیل زبان دستگاه اداری 
غزنویان از عربی به فارسی که در دورٔه سلجوقی عمالً رسمیت 
یافت و تمایل دانشمندان این دوره به نوشتن آثار خود به زبان 
فارسی نیز در رونق و توسعٔه زبان و ادبیات فارسی نقش بسزایی 
داشت. در عصر غزنوی شعر فارسی به اوج خود رسید و حکیم 

فردوسی شاهنامه را که نماد هویت ایرانی و زبان فارسی است، 
سرود و ابوالفضل بیهقی یکی از برجسته ترین آثار زبان فارسی، 
یعنی تاریخ بیهقی، را نوشت. در همین دوره آثار فراوانی در 
به زبان فارسی نگاشته  تاریخ، طب، ریاضیات، نجوم و فلسفه 
خود  به  سریع تری  رشد  روند  این  سلجوقی  عصر  در  شد. 
گرفت. با رشد شهرها، تأسیس و توسعٔه مراکز آموزشی و  نفوذ 
حکومت  اداری  دستگاه  در  ایرانی  دیوان ساالران  روزافزون 
مختلف،  دربارهای  به  نویسندگان  و  شعرا  جذب  و  سلجوقی 
فرصت مناسب برای توسعٔه هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی 
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علوم دینی در قیاس با فلسفه و علوم طبیعی، به دلیل حمایت های 
سالطین و وزیران و نیز موقعیت علمای مذهبی، از جایگاه برتری 
برخوردار شد. با حمایت حاکمان و دولتمردان غزنوی و سلجوقی 
مراکز و مؤسسات آموزشی که بیشتر به تعلیم علوم دینی اختصاص 
داشت گسترش یافت. نظامیه ها که به همت خواجه نظام الملک توسی 
در شهرهای مهمی چون بغداد و اصفهان و نیشابور ساخته شدند، از 
این جمله بودند. این مدارس که اختصاص به تدریس فقه شافعی1 

و دانش های وابسته به آن داشت، بعدها الگوی بسیاری از نهادهای 
آموزشی دینی در دیگر نقاط دنیای اسالم و کشورهای غربی گردیدند. 
پس از نظام الملک، مدیران و مدرسان نظامیه ها توسط سلطان یا خلیفه 
تعیین می شدند. امام محمد غزالی از جمله مهم ترین و معروف ترین 
عالمانی بود که در مدارس نظامیه درس خواند و درس داد. آخرین 
نظامیه تا حملٔه هالکوخان در سال 656 ق به بغداد که به نابودی آن 

انجامید، فعال بود.

بحث و گفت وگو
دربارۀ آثار و نتایج اجتماعی و فرهنگِی محدود و منحصر کردن مدرسان و محصالن مدارس به پیروان یک مذهب 

خاص در کالس بحث و گفت وگو کنید.

حکیم عمر خیام نیشابوری
 حکیم عمر خیام یکی از برجسته ترین دانشمندان در عصر سلجوقی بود. خیام که شهرتش 
اکنون بیشتر به خاطر رباعیات اوست، در علوم ریاضی و نجوم سرآمد عصر خود محسوب 
می شد. عالوه بر آن در فلسفه نیز تبحر داشت. برخی محققان، عصر خیام را پایان دوره ای 
به مسلمانان اختصاص داشت. کتاب او با  می شمارند که علم در دنیای آن روزگار تقریباً 
این  در  رساله  برجسته ترین  را  آن  علم  تاریخ  در  المقابله« که  و  الجبر  فی  عنوان »رساله 
زمینه در تمام قرون وسطا خوانده اند، شامل حّل هندسی و تحقیق منظمی در طبقه بندی 
معادالت جبری درجه اول، درجه دوم و درجه سوم بود. وی همچنین در تحقیق و تنظیم 

تقویم جاللی نقش اساسی داشت.

بیشتر بدانیم

مجسمۀ خیام در مقّر سازمان ملل متحد در وین

به  انتهای دورٔه سلجوقی،  به ویژه در  آمد. شعر فارسی،  فراهم 
رونق و شکوفایی فراوانی دست یافت. سنایی، انوری، خاقانی 
و عطار از مشهورترین شاعران و نویسندگان عصر سلجوقی و 

خوارزمشاهی بودند.
ب( علم و آموزش

و  سلجوقی  غزنوی،  سلسله های  حکومت  طوالنی  دوران   
علوم  و  فلسفه  رشد  تداوم  شاهد  هم زمان،  خوارزمشاهی، 

این  بود. در  این علوم  افول تدریجی  طبیعی در آغاز و سپس 
در  می کردند.  علمی  فعالیت  بزرگی  بسیار  دانشمندان  دوران، 
بیرونی در نجوم و جغرافیا و در دورٔه  ابوریحان  دورٔه غزنوی 
ابوالعباس لوکری و خیام نیشابوری در ریاضیات و  سلجوقی 
نجوم، شهاب الدین ُسهروردی و امام فخر رازی در فلسفه و 
کالم و سید اسماعیل جرجانی در پزشکی از جمله معروف ترین 

این دانشمندان بودند.

1ــ مذهب شافعی یکی از مذاهب چهارگانٔه اهل سنت است که توسط ابوعبدالله محمدبن ادریس شافعی )د:٢04ق( پایه گذاری شد.
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هنر و معماری
آرامگاه  که  مانند  برج  بناهای  و  کاخ ها  بعضی  غزنوی  عصر  از 

مشاهیر عصر خود بودند، باقی مانده که در خور توجه اند. 
دورهٔ سلجوقی یکی از دوره های مهم هنر اسالمی تلقی می شود. 
رشد  شهرنشینی،  توسعٔه  فراگیر،  حکومت  قلمرو،  گسترش 
بیشتر  چه  هر  شکوفایی  در  دولتمردان،  حمایت  و  اقتصادی 
تأثیر  بسزایی داشت. مسجد، مدرسه،  هنر و معماری این دوره 

کاروان سرا و نیز مقابر از جمله بناهایی بودند که در آن دوره توسط 
معماران ایرانی ساخته می شدند. 

از کهن ترین مسجدهای چهار  یکی  که  اصفهان  مسجد جمعٔه 
در  مساجد  معماران  برای  الگویی  است،  ایران  در  ایوانی 
به کار  تزیینات  و  گچ بری ها  و  کاشی ها  شد.  بعدی  دوره های 
رفته در این مسجد نیز به عنوان نمونه ای عالی از هنر این دوره 

محسوب می شوند. 

میل)منارۀ( خسرو گردـ سبزوارگنبد علویان از بناهای دورۀ سلجوقی ـ همدان

کاوش خارج از کالس
الف( به طور انفرادی یا گروهی دربارۀ بناها و آثار تاریخی دورۀ سلجوقیان که در شهر یا استان محل زندگی شما وجود 

دارد گزارشی را در قالب پرده نگار )پاورپوینت( تهیه و در کالس ارائه کنید. 

ب( با رجوع به کتابخانۀ مدرسه، شهر یا جستجو در اینترنت، دربارۀ مهم ترین آثار هنری به جای مانده از عصر غزنوی و 

سلجوقی پرده نگاری )پاورپوینتی( را تهیه و در کالس ارائه کنید.
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فلزکاری در عصر سلجوقی یکی از درخشان ترین دوران خود 
را در تاریخ ایران پشت سر گذاشت. آثار فلزی با تزیینات فراوان 
به صورت قلم زنی و قالب ریزی در مقیاس فراوان تولید و گاهی 
می شدند. شیوه های  قلمرو سلجوقی صادر  از  به خارج  اوقات 
تولید و تزیین فلزکاری عصر سلجوقی به دلیل غنای خود بعدًا به 

سرزمین های غرب قلمرو اسالمی انتقال یافت. 
هنر سفالگری، گرچه به کیفیت دورهٔ سامانی نرسید، اما با استفاده 
از نقوش جانوری و گیاهی توسعه یافت و مراکز مهم سفالگری 
عصر سامانی از شرق ایران، یعنی نیشابور و سمرقند، به تدریج به 

مناطق مرکزی مانند کاشان انتقال یافت.
هنر کاشی کاری نیز در کنار توسعٔه معماری، در این دوره به اوج 
نیز  خود رسید و استفاده از نقوش انسانی، گیاهی، جانوری و 
کاربرد  مذهبی  غیر  و  مذهبی  بناهای  تزیین  برای  هندسی  نقوش 

فراوانی یافت. 

پرسش های نمونه
1 اهداف محمود غزنوی از حمله به هند چه بود؟

2  نظام الملک چه اهدافی از تقویت و توسعۀ نظام اداری در عصر سلجوقی داشت؟

3  شکل گیری نظام سلطنت در دورۀ سلجوقی، چه تأثیری بر جایگاه و قدرت سیاسی ـ نظامی خلفای عباسی داشت؟

4  بافت مذهبی شهرهای ایران را در دوران غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان به اختصار توضیح دهید.

5 چه عواملی در رشد تجارت داخلی و خارجی در دورۀ سلجوقی نقش داشتند؟

6 عوامل مؤثر بر رشد هنر و معماری در دورۀ سلجوقی کدام اند؟

نمای داخلی گنبد مسجد جمعۀ اصفهان، دورۀ سلجوقیان
ظروف دورۀ سلجوقیان 
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هجوم مغوالن به ایران در ابتدای قرن هفتم هجری، آغازگر دوران جدیدی در تاریخ ایران و جهان اسالم بود و پیامدهای سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهمی داشت که منجر به تغییر و تحوالتی شد. در این درس شما با بررسی شواهد و مدارک تاریخی، علل 

ـ تیموری را شناسایی و تحلیل خواهید کرد.  و نتایج تغییر و تحوالت دوران مغولـ 

حکومت،جامعه و اقتصاد در عصر مغول ـ   تیموری درس 11

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیردراینبارهبحثوگفتوگوکنید:چهعواملیباعثشدجامعهوفرهنگایرانی،دورانوحشتناکهجوم

ویرانگرمغوالنوتیمورراپشتسربگذاردوخودرابازسازیکند؟

الف( اوضاع سیاسی 
1ـ هجوم مغوالن به ایران

مغول ها، دسته هایی از قبایل زرد پوست بودند که در پی اقدامات 
قدرتمند  و  متحد  )تموچین(  چنگیز  حقوقی  و  نظامی  سیاسی، 
اقتصادی  نیازهای  پاسخ گوی  نامساعد طبیعی،  شدند. شرایط 
آنها نبود و در نتیجه برای تأمین معاش خود به جنگ و هجوم 
به سرزمین های دیگر روی آوردند. بیشتر اقوامی که زیر فرمان 
مهمی  پیشینٔه  دارای  تمدنی،  و  فرهنگی  نظر  از  بودند،  چنگیز 
بنابراین،  نداشتند.  توجهی  نیز  شهرنشینی  و  شهر  به  و  نبودند 
هجوم آنها به سرزمین ایران، فاقد ماهیت فکری و فرهنگی بود 

و نتایج زیان باری داشت.
انجام  چنگیزخان  فرمان  با  که  ایران  به  مغول  حملٔه  اول  موج 
اختالف  )616  ــ622ق(.  کشید  طول  سال  شش  گرفت، 

با خالفت عباسی،  سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی 
شد  اسالم  جهان  قدرت  تضعیف  و  تفرقه  موجب  سو  یک  از 
و از سوی دیگر سبب گردید که سلطان محمد خوارزمشاه از 
تهدیدات قدرت نوظهور مغول ها غافل بماند. در چنین شرایطی 
بود که چنگیز خان مغول به بهانٔه کشتار بازرگانان اعزامی خود 
در شهر مرزی ُاترار، فرمان هجوم به ایران را صادر کرد. این 
هجوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعت گران و 
تعطیلی  و  اقتصاد کشاورزی  زوال  مردم،  مهاجرت  هنرمندان، 
بود  همراه  ایران  از  وسیعی  بخش  در  آموزشی  و  علمی  مراکز 
و باعث نابسامانی اوضاع آن مناطق شد. حدود سی سال بعد، 
هوالکوخان،  فرماندهی  به  مغول ها  حمالت  از  دیگری  موج 
ایلخانان  تأسیس حکومت  به  و  گرفت  چنگیزخان صورت  نؤه 

انجامید )654ق(. 
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2ـ ایران در عهد ایلخانان
ایلخان به معنای »خان تابع« است و حکومت ایلخانی یا ایلخانان 
به حکومتی گفته می شود که پس از تسلط مغوالن بر ایران به دست 
هوالکوخان نوهٔ چنگیزخان تشکیل شد. او در زمان فرمانروایی 
متصرفی  قلمرو  به  بخشیدن  نظم  منظور  به  منگوقاآن،  برادرش 
لشكركشی  ایران  به  آسیا،  غرب  در  فتوحات  گسترش  و  مغول 

كرد )650ق(. هوالكو، نخست قدرت اسماعیلیان را با گشودن 
بغداد و  با تسخیر  برد. او سپس  بین  آنان از  قلعه های مستحكم 
داد  پایان  بنی عباس  خاندان  حكومت  به  عباسی،  خلیفٔه  كشتن 
)656ق(. مغوالن پس از فتح بغداد، به شام یورش بردند، اما در 
عین جالوت1 از سپاه حکومت مملوکان مصر شكست خوردند و 

از ادامٔه پیشروی بازماندند. 

فکر کنیم و پاسخ دهیم
یکی از نتایج مهم لشکرکشی هوالکوخان، فتح بغداد و برانداختن خالفت عباسیان بود )656ق(. به نظر شما این 

رویداد از نظر سیاسی و مذهبی چه آثار و پیامدهایی برای ایران داشت؟

هوالکوخان و همسرش دوقوزخاتون ـ صفحه ای از کتاب جامع التواریخ

1ــ نام محلی در كشور فلسطین

وضعیت  736ق(  )654 ــ  ایلخانان  حاکمیت  دورٔه  سراسر  در 
را  آنها  حاكمیت  دورٔه  نداشت.  وجود  یکنواختی  و  یکسان 
تقسیم کرد. در  مسلمانی  و دورٔه  نامسلمانی  به دورٔه  می توان 
و  خشونت  مهار  برای  ایرانی  بزرگان  مغول،  نامسلمانی  دورٔه 
كردند.  بسیار  تالش های  مغول،  فاتحان  خودسرانٔه  رفتارهای 

آنان  رأس  در  و  فقیهان  شاعران،  فیلسوفان،  دیوان ساالران، 
محمد  شمس الدین  توسی،  نصیرالدین  خواجه  چون  کسانی 
با  را  مغول ها  تا  كوشیدند  جوینی  عطاملک  برادرش  و  جوینی 
فرهنگ ایرانی و آداب کشورداری آشنا كنند و زمینٔه مسلمان 

شدن این قوم غالب را فراهم آورند.
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شد.  شروع  غازان  زمان   از  ایران  در  مغول ها  مسلمانی  دورٔه 
و  شاهزادگان  از  بسیاری  و  )694ق(  غازان  شدن  مسلمان  با 
خوانین مغول، اسالم دین رسمی اعالم شد و در پرتو تالش های 
رشیدالدین فضل اللّه همدانی، وزیِر كارداِن ایلخانان، اصالحات 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در  گسترده ای 
و  عباسی  خالفت  سقوط  با  که  ایران  گرفت.  انجام  حقوقی 
سیاسی،  و  جغرافیایی  لحاظ  به  ایلخانی،  حکومت  تشکیل 
به  غازان  سلطنت  عهد  در  بود،  یافته  منسجم تری  وضعیت 

استقالل و اقتدار بیشتری رسید.

بودند.  مسلمان  نیز  ابوسعید  پسرش  و  غازان  ُالجایتو جانشین 
چهار  آغازگر  )736ق(،  مغول  ایلخان  آخرین  ابوسعید،  مرگ 
دهه آشفتگی سیاسی و نابسامانی نسبی در اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی ایران بود که تا زمان قدرت گیری تیمور ادامه یافت. در 
این دوره، عالوه  بر خان زادگانی از خاندان چنگیز و سرداران 
مغول که بر سر کسب قدرت رقابت و درگیری داشتند، چندین 
حکومت محلی غیرمغولی نیز در مناطق مختلف ایران به وجود 
آمدند. حکومت های شیعه مذهب سربداران و سادات مرعشی 

مازندران و سلسلٔه آل مظفر از جملٔه آنها بودند.

قلمرو ایلخانان در زمان غازان خان
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قیام سربداران در سبزوار )بیهق(
در زمان ایلخانان، مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، هماهنگی زیادی برای مقابلۀ فکری و فرهنگی با مغول داشتند. این هماهنگی و وحدت، 
عالوه بر اینکه در اثبات برتری فرهنگ و مدنیت اسالمی مؤثر بود، در تعالی جایگاه مسلمانان در دنیای آن روز نیز تأثیر مناسبی داشت. 
در این زمان، شیعیان تحرک بیشتری داشتند و در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی به فعالیت پرداختند. نتیجۀ 

این فعالیت ها شکل گیری نهضت ها و حکومت های شیعی از قبیل سربداران بود. 
در اواخر دورۀ ایلخانان، سرداران مغول در خراسان، ستمگری پیشه كردند. مردم سبزوار كه پیرو مذهب شیعه بودند و تحت تأثیر فعالیت 
و تعالیم برخی مشایخ صوفِی مبارز مانند شیخ خلیفه مازندرانی )د 736ق( و شاگردش شیخ حسن جوری )د 736ق( قرار داشتند، آمادۀ 
مقابله با ظلم و بی عدالتی شدند. چون گستاخی و زیاده خواهی مأموران حکومت از حد گذشت، ساكنان روستای باشتین به رهبری دو تن 
از بزرگان آن دیار، با شعار »سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم«، قیام كردند و به سربداران معروف شدند. سربداران با شکست 
سپاه حاكم خراسان، بر سبزوار تسلط یافتند و تأسیس حکومت سربداری را اعالم كردند. آنان سپس با پیروزی بر حکام محلی، قلمرو خود 
را به نیشابور، بسطام، دامغان و سمنان گسترش دادند. سربداران، مدافع و مرّوج مذهب شیعه بودند و سرانجام توسط تیمور از بین رفتند.
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3ـ ایران در عهد تیموریان
تقریباً هم زمان با زوال حکومت ایلخانان در ایران، حاکمان مغولِی 
ماوراءالنهر نیز رو به ضعف نهادند و رقابت و درگیری شدیدی 
میان سران و فرماندهان قبایل برای کسب قدرت به وجود آمد. 
در این میان، تیمور گوركانی بر رقیبان خود غلبه کرد و حکومت 
سه  در  تیمور سپس  )771ق(.  گرفت  به دست  را  ماوراءالنهر 
مرحله یورش که همچون هجوم مغول ها، با کشتار فراوان همراه 
بود، سرتاسر ایران را تحت سیطرٔه خود درآورد. پس از مرگ 
حکومت  ایران  سراسر  بر  او  جانشین  و  پسر  شاهرخ،  تیمور، 
مرگ شاهرخ، شاهزادگان  از  بعد  ـ850 ق(.  )حکـ 807  کرد 

قلمرو تیموریان در زمان شاهرخ 

دریاچۀ 
دریــــاى کاسپی) قزوین(خوارزم

ماوراءالنهر

بخاراسمرقند

خوارزم 

مشهد 
خراسان 

تربت جام 

آملسبز وار 

قم

اردبیل

الهیجان

 خیوه 

نیشابور بلخ

هراتکابل

دریـاى مکران )عـمـان(

دریای پارس)خلیج فارس(

حکومت عثمانى

دریــــــــــاى سیاه 

قراقویونلو

سیستان
 یزد  

 کرمان  

 مکران  
 هرمز  

شیراز
فارس 

اهواز 
اصفهان

کاشان
کرمانشاههمدانرى

 خوزستان

 بغداد

کردستان

تبریز
مرو

آذربایجان

آق قویونلو

گرگانرود جیحون

1ــ به معنای سیاه گوسفندان
2ــ به معنای سپیدگوسفندان

به  با یكدیگر  تیموری كه بر مناطق مختلف حكومت می كردند، 
رقابت و ستیز برخاستند. در چنین اوضاع و احوالی بود كه دو 
قراقویونلو1  و  نام های  به  ترکمانان  از  قبیله ای متشکل  اتحادیٔه 
آق قویونلو2 به ترتیب با پی افکندن حکومت هایی، نواحی غربی 
و مركزی ایران را تصرف كردند و حكومت تیموریان به مناطق 
شرقی ایران محدود شد. حكومت نوادگان تیمور بر ایران، در 
اوایل قرن دهم هجری با به قدرت رسیدن صفویان در ایران و 
تسلط ازبكان بر ماوراءالنهر به پایان رسید. مدتی بعد بابر، یکی 
از شاهزادگان تیموری، حكومتی را در هند بنیان گذاشت كه به 

»گورکانیان هند« یا »مغوالن کبیر« معروف شد.
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ب( نظام اجتماعی و حقوقی
1ـ  شهر و شهرنشینی

شهر و شهرنشینی در تمدن ایرانی، دارای پیشینه ای كهن و جایگاه 
و اهمیت واالیی بود. با هجوم مغول به ایران، زندگی شهری برای 
مدتی دچار وقفه و افول شد؛ زیرا، از یک  طرف در جریان حمالت 
مغول ها شهرهای زیادی به ویژه شهرهای بزرگ و آباد در ماوراءالنهر 
و خراسان ویران شدند و عدهٔ زیادی از ساکنان آنها یا کشته شدند و 
یا به مناطق دیگری مهاجرت کردند. از طرف دیگر، یاسا به عنوان 
مجموعٔه قوانینی که چنگیزخان تدوین کرده بود، به مغول ها توصیه 
می کرد که از شهر و شهرنشینی دوری گزینند. مغول ها حتی پس 
از تسخیر چین و ایران و تسلط بر شهرهای بزرگ و آباد، همچنان 
از شهر و شهرنشینی روی گردان بودند. از  این رو، سپاهیان و دیگر 

اعضای قبایل بیابانگردی که در زمان هجوم مغول ها و پس از آن به 
ایران آمدند، به اصول و قواعد زندگی یک جانشینی پایبند نبودند و 
شرایط را برای یک جانشینان دشوار و غیرقابل تحمل می کردند. 
با این حال، پس از استقرار حکومت ایلخانی و در پی تالش های 
غیرمدنِی  رفتار  مهار  برای  ایرانی  فرهیختگان  و  دیوان ساالران 
مغول ها، به تدریج شهر و شهرنشینی رونق یافت. این روند، پس از 
مسلمان شدن مغول ها و اصالحاتی که توسط ایلخان غازان برای 
بازسازی ویرانی ها انجام شد، سرعت بیشتری گرفت و شهرک ها 
و شهرهای جدیدی مانند شهرک رشیدیه و َربع )ایوان، عمارت( 
آخرین  پایتخت  سلطانیه،  شهر  و  غازان  شام)شنب(  رشیدی، 
ایلخانان، ساخته شدند. در آن زمان، رشد نسبی تجارت و دیگر 

فعالیت های اقتصادی، به احیای شهرنشینی کمک کرد.

دورٔه  اوایل  برخالف  تیموریان  عصر  در  شهرنشینی  و  شهر 
و  یورش ها  وجود  با  تیمور  نشد.  زوال  و  رکود  دچار  مغول، 
کشتارهای زیادی که انجام داد، به شهرسازی عالقه مند بود. 

به  می کرد  فتح  که  را  شهرهایی  صنعت گران  و  هنرمندان  او 
سمرقند، پایتخت خود می فرستاد تا در آبادانی و زیبایی آن شهر 

بکوشند.

برداشت خود را از این جملٔه معروف طنزآمیز بیان کنید: »تیمور دنیایی را ویران کرد تا شهری را آباد کند«.
فّعـالـیت 1

آرامگاه تیمور ـ سمرقند
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جانشینان تیمور سیاست جنگ و کشورگشایی او را کنار گذاشتند 
و به عمران و آبادی، علم، فرهنگ و هنر عالقه و توجه زیادی نشان 

مجموعۀ تاریخی امیرچخماق ـ یزد

2ـ  گروه های اجتماعی 
و  مغوالن  فرمانروایی  دوران  اجتماعی  ویژگی های  از  یکی 
ایران  جمعیتی  و  قومی  بافت  در  نسبی  دگرگونی  تیموریان، 
پیامدهای  اقتصادی،  و  اجتماعی  نظر  از  بود. هجوم مغوالن، 
مختلفی به دنبال داشت و موجب کاهش جمعیت، مهاجرت های 
زوال  و  فرهنگی  و  اقتصادی  زیرساخت های  تخریب  گسترده، 
موقعیت اجتماعی مالکین، عالمان، بازرگانان، دیوان ساالران و 
خاندان های بانفوذ شد. عالوه بر آن، با هجوم مغوالن، جمعیت 
قابل توجهی از اقوام مغول و غیرمغول به ایران وارد شدند و 

بافت قومی و جمعیتی جامعٔه ایرانی را تحت تأثیر قرار دادند.
مانند  نیز  تیموری  ــ  مغول  عصر  در  ایران  اجتماعی  قشربندی 

جامعٔه  متفاوت  تقریباً  گونٔه  سه  از  نظر  صرف  بود.  گذشته 
بود،  معیشت  شیوه  بر  مبتنی  که  شهری  و  روستایی  عشیره ای، 
و  فرادست  کلی  دستٔه  دو  به  تیموری  ــ  مغول  دورٔه  جامعٔه 
فرودست تقسیم می شد. در ابتدای دورٔه مغول، رؤسای قبایل 
و فرماندهان سپاه، گروه اشراف نظامی را تشکیل می دادند و از 
با مسلمان  اما  بودند.  امتیازات و اختیارات فراوانی برخوردار 
دیوان ساالران،  شامل  ایرانی  بزرگان  تدریج،  به  مغول ها،  شدن 
ایلخانان،  اندیشمندان و مشایخ صوفی، تحت حمایت  عالمان، 
که  کردند  تالش  و  بازیافتند  را  اجتماعی خود  نفوذ  و  موقعیت 
زیاده خواهی و خودسری اشرافیت مغول را مهار کنند. بازرگانان 

و اهل صنعت، ِحرَف و هنر نیز مورد احترام قرار گرفتند. 

دادند. به همین دلیل در دورهٔ آنان شهر و شهرسازی شکوفا شد و 
شهرهای هرات، شیراز، مشهد و یزد رشد و رونق چشمگیری یافتند.
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گروه  های اجتماعی از منظر خواجه نصیرالدین توسی
از نظر خواجه نصیرالدین توسی، دانشمند و عالم شیعٔه عصر مغول، اجتماعات انسانی با چهار صنف: اهل قلم، اهل شمشیر، اهل 

معامله و اهل مزارعه موجودیت می یابند. او هر صنف را شامل گروه های مختلف می داند )اخالق ناصری، ص 305(.
با راهنمایی دبیر، گروه های زیر را در چهار صنف مورد نظر خواجه نصیرالدین طبقه بندی كنید و در جدول بنویسید.

اهل قلم

اهل شمشیر

اهل معامله

اهل مزارعه

فّعـالـیت ۲

یکی از ویژگی های نظام اجتماعی عصر مغول تیموری، افزایش نفوذ و موقعیت زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی بود و خاتون ها 
در کنار خان ها، از جایگاه مهمی در میان گروه های فرادست برخوردار شدند.

گوهرشاد خاتون
گوهرشاد بیگم، معروف به گوهرشاد آغا، همسر شاهرخ تیموری و دختر امیر غیاث الدین تَرخان، یکی از امرای تیموری بود. گوهرشاد بیگم، 
زنی نیکوكار، ثروتمند، ادب دوست، خردمند و با سیاست بود. او و همسرش شاهرخ، از طریق حمایت بی دریغ از شاعران، نویسندگان، 
هنرمندان، معماران، دانشمندان و عالمان، نقش مهمی در رونق و شکوفایی زبان و ادب فارسی و هنر و معماری داشتند. از آثار و بناهای 
، مسجد جامع، مدرسه و خانقاه شهر  خیریه ای كه توسط گوهرشاد آغا ایجاد شد، می توان از مسجد گوهرشاد در جوار حرم امام رضا 
از هنرمندان و عالمان بودند، بلکه خود نیز  بایُسنُقر میرزا نه تنها حاكمانی سخاوتمند در حمایت  اُلغ بیگ و  او،  نام برد. پسران  هرات 

هنرمندانی قابل و دانشمندانی برجسته و كم نظیر به شمار می رفتند.

بیشتر بدانیم

3ـ نظام حقوقی و قضایی
بنیان قوانین جاری در ایراِن دوران اسالمی، مبتنی بر دو سرچشمه 
شریعت اسالم و ُعرف بود. محاکم سه گانٔه شرع، مظالم و ِحسبه 
پیش  مغول ها  و عرفی قضاوت می کردند.  دینی  قوانین  براساس 

یاسا  به  پایٔه مجموعٔه قوانینی موسوم  بر  از آنكه مسلمان شوند، 
عمل می کردند و دعاوی حقوقی آنها در دادگاهی موسوم به یَرغو 
مسلمان شدن  از  پس  می شد.  فصل  و  یَرغوچی حل  زیر  نظر  و 
مغول ها، یاسا و سنت های مغولی تا حد زیادی از رونق افتاد، اما 

ارباب علوم و معارف، مقاتالن و مجاهدان، تّجار، اهل حرث و فالحت، مطّوعان و غازیان، اطّبا و شعرا، برزگران و دهقانان، 
فقها و قضات، اعوان ُملک و حارسان دولت، مهندسان و منجمان، محترفه و ارباب صناعات.
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برخی از این سنن تا زمان تیموریان نیز ادامه داشت و به خصوص 
در امور سیاسی و لشکری به کار گرفته می شد؛ به گونه ای که تیمور 
نیز با وجود مسلمان بودن، به نسب مغولی خود و سنت های مغولی 
افتخار می کرد و خود مجموعه  قوانینی موسوم به تَزوکات را به 
وجود آورد. با این حال، در سراسر عهد تیموریان، قوانین شرعی 

و عرفی مبنای زندگی اجتماعی و داوری حقوقی ایرانیان بود. 

پ( وضعیت اقتصادی
1ـ کشاورزی و تجارت

عصر  همچون  اسالمی  دوران  در  ایران  اقتصاد  عمدهٔ  بخش 

و  مغوالن  هجوم  بود.  استوار  تجارت  و  كشاورزی  بر  باستان، 
بیابان گردانی كه در زمان این هجوم و پس از آن به سوی  سیل 
ایران سرازیر شدند، آسیب جدی به فعالیت های كشاورزی و نظام 
زراعی  محصوالت  تولید  از  که  گونه ای  به  آورد؛  وارد  آبیاری 
مناطق  شد.  کاسته  بسیار  کشاورزی،  از  حاصل  درآمدهای  و 
بیشترین خسارت  مغوالن  تهاجم  در  كه  و خراسان  ماوراءالنهر 
مناطق  آبادترین  و  حاصل خیزترین  جمله  از  كردند،  تحمل  را 
ایران به شمار می رفتند. عالوه بر آن، بیگانگی مغوالن با قواعد 
زندگِی یک جانشینی و از جمله امور كشاورزی، نیز در بروز این 

وضعیت مؤثر بود. 

با راهنمایی دبیر و همفكری، آسیب هایی را كه هجوم مغوالن به بخش كشاورزی ایران وارد آورد فهرست کنید.

1ــ زیاده خواهی مأموران مغول و اخذ مالیات های بی رویه و طاقت فرسا از كشاورزان؛

2ــ ...............................................................................

3ــ ...............................................................................

4ــ ...............................................................................

فّعـالـیت ۳

و  شدند  ایرانی  فرهنگ  و  اسالم  جذب  مغوالن  آنكه  از  پس 
به  حكومت  امور  ادارهٔ  در  فعالی  نقش  ایرانی  دیوان ساالران 
یافت.  بهبود  كشاورزان  و  كشاورزی  وضعیت  گرفتند،  عهده 
اصالح  جمله  از  غازان خان،  اصالحات  از  عمده ای  بخش 
قوانین مالیاتی، بازسازی قنات ها و شبكه های آبیاری و اصالح 
فعالیت های بخش  پیشرفت و رونق  به منظور  نظام زمین داری، 

كشاورزی انجام گرفت.
در  تجاری  و  شهری  اقتصاد  کشاورزی،  اقتصاد  برخالف 
داشت.  بهتری  مراتب  به  وضعیت  تیموری  و  مغول  عصر 

سرزمین های  كه  شد  موجب  تیمور  و  چنگیز  كشورگشایی های 
به لحاظ سیاسی یكپارچه و متحد  پهناور آسیا  قارهٔ  وسیعی در 
شوند و زمینٔه توسعٔه تجارت بین المللی فراهم آید. در سراسر عهد 
ـ تیموری كاروان های تجاری در مسیرهای زمینی و دریایی  مغولـ 
در حال تردد بودند. در آن دوره، تجارت در مسیر جادهٔ ابریشم و 
راه های دریایی که از بنادر و جزایر ایرانی در خلیج فارس و دریای 
َمكران )عمان( به هند و چین می رفت، پررونق بود. در مقایسه 
با مردم غیر شهری، بازاریان و صنعت گران از زندگی به مراتب 

بهتری برخوردار بودند.
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سکۀ ضرب شده در عهد ایلخان غازان

بررسی شواهد و مدارک 
با راهنمایی دبیر متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»و این هرمز كه آن را َجرون گویند در میان دریا بندری است كه در روی زمین بََدل ندارد.
تّجار اقالیم سبعه از مصر و شام و روم و آذربایجان و عراق عرب و عجم و ممالک فارس و خراسان و ماوراءالنهر و تركستان و 
مملكت دشت قبچاق1 و نواحی َقلماق و تمام بالد شرق و چین و ماچین و خان بالیق2، روی توجه به آن بندر دارند و مردم دریابار از 
حدود چین و جاوه و بنگاله و سیالن و .... جزایر دیوه محل تا دیار بلیبار3 و حبش ]حبشه[ و زنگبار و بندرهای بیجانگر و گلبرگه 
و گجرات و كنبات4 )كنبایت( و سواحل بَـِرّ عرب تا عدن و جّده و ینبوع 5 نفایس و ظرایف، كه ماه و آفتاب و فیض سحاب آن را آب 
و تاب داده و بر روی دریا توان آورد، به آن بلده آرند و مسافران عالم از هر جا آیند و هرچه آرند در برابر هر چه خواهند، بی زیادِت 
جست و جوی، در آن شهر یابند. هم نقد دهند و هم معاوضه كنند و دیوانیان از همه چیز، غیر از نقود زر و نقره، ُعشر ستانند و 
اصحاب ادیان مختلفه بل كفار در آن شهر بسیارند و بیرون از عدل با هیچ آفریده معامله ای ندارند و به این سبب آن بلده را داراالمان 

ـ514(. گویند« )سمرقندی، مطلع  سعدین و مجمع بحرین، جلد 3، ص 513ـ 
1ــ متن باال بیانگر چه اطالعاتی دربارهٔ وضعیت تجارت خارجی ایران و ُشركای بین المللی آن در عصر تیموری است؟

2ــ از متن باال دربارهٔ شرایط بنادر و حمل و نقل دریایی ایران در دورهٔ تیموری چه برداشتی می توان كرد؟
3ــ متن باال داللت بر آن دارد كه تجار ایرانی در زمان تیموریان با چه كشور و سرزمین هایی روابط تجاری داشته اند؟ )5 كشور یا 

سرزمین را نام ببرید(.

3ــ احتمااًل ماالبار باشد كه ناحیه ای در جنوب غربی هندوستان است. 1ــ دشتی در مغرب كشور كنونی قزاقستان          2ــ نام قدیمی پكن 
4ــ از بالد معروف هند                                         5 ــ بندری در ساحل دریای سرخ در حجاز

فّعـالـیت ۴
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نظام پولی ایران در عصر مغول
با گسترش فعالیت های تجاری، نظام پولی نیز در عصر مسلمانی مغول ها وضعیت منظم تری یافت. در این دوران، اصطالحات پولی درهم و 
دینار تغییراتی كرد و اصطالح »تومان« نیز در نظام پولی به كار گرفته شد. در این زمان، مسکوكات نقره را با هر دو عنوان درهم و دینار 
به كار می بردند. هر تومان طال، ده هزار دینار و هر تومان نقره نیز ده هزار درهم یا ده هزار دینار بود. البته وزن و عیار سکه ها با توجه به 

شرایط سیاسی و اقتصادی، كم و زیاد می شد و نظم كاماًل مشخصی نداشت. 
بر پایۀ تحقیقات تاریخی، اولین بار پول كاغذی در میان چینی ها رایج شده است. پس از فتح ختای و چین به دست مغول ها و در دوران 

امپراتوری مغول، پول كاغذی در این سرزمین رواج گسترده پیدا كرد. 
در ایران نیز در زمان ایلخان گیخاتو )حکـ690 ــ693ق( برای نخستین بار و به مدت كوتاهی، پول كاغذی با عنوان چاو رواج یافت. وّصاف، مورخ 
عصر ایلخانان كه بیشترین گزارش ها را دربارۀ چاو داده است، شکل و صورت ظاهری آن را چنین توصیف می كند: »پیرامن سطح كاغذ پاره ای 
مربع مستطیل، چند كلمه به خط خطایی ]ختایی[1 ... نوشته و بر باالی آن از دو طرف الاله اال اهلل محمد رسول اهلل … و فروتر از آن ایرنجین 
تورچی2 تحریر كرده و در میانه دایره ای كشیده خارج از مركز صواب و از نیم درهم تا ده دینار رقم زده و به شیوۀ مسطور در قلم آورده كه 
پادشاه جهان در تاریخ سنۀ ثالث و تسعین و ستمائه )693 ق( این چاو مبارک را در ممالک روانه گردانید، تغییر و تبدیل كننده را با زن و فرزند 

به یاسا رسانیده، مال او را جهت دیوان بردارند …« )وّصاف، تاریخ وّصاف، ص272(.

1ــ منسوب به ختا، ناحیه ای در چین شمالی                          2ــ لقب مغولی گیخاتو

بیشتر بدانیم

حکومت هایی که قبل از مغول بر ایران حکومت داشتند، شیوه های 
ـ اسالمی بود، پذیرفتند.  مالیاتی را که ترکیبی از سنت های ایرانیـ 
اما در اوایل دوران مغول ها، به دالیل مختلفی همچون گرایش 
اشرافیت نظامی مغول به بی نظمی و زیاده طلبی، بی توجهی حاكمان 
مغولی به قوانین اسالمی و بیگانگی آنان با سنت های ایرانی، نظام 
مالیاتی به هم ریخت و انواع و اقسام مالیات ها که شمار آنها به 

ده ها مورد می رسد، رواج یافت. پس از مسلمان شدن مغول ها، 
از  بخشی  اما  شد  اصالح  حدودی  تا  مالیاتی  نظام  که  هرچند 
بی نظمی ها همچنان ادامه یافت. پس از آن، بار دیگر اخذ خراج 
از کشاورزان مورد توجه بیشتری قرار گرفت و سه گونٔه مالیات 
کشاورزی، مالیات بازرگانی و مالیات دامی تا پایان عهد تیموریان 

تداوم یافت. 

پرسش های نمونه
1 موج اول حملۀ مغول به ایران چه پیامدهایی داشت؟ 

۲ مهم ترین رسالتی که دیوان ساالران و عالمان ایرانی در دورۀ نامسلمانی مغول ها به عهده گرفتند چه بود؟ توضیح دهید.

۳  فراز و فرود شهر و شهرنشینی را در دورۀ ایلخانان بررسی و تحلیل کنید.

۴ گروه بندی اجتماعی ایران در عصر ایلخانی چه وضعیتی داشت؟

5 وضعیت تجارت ایران در عصر ایلخانان و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهید.

2ـ پول و مالیات
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ـ  تیموری فرهنگ و هنر در عصر مغول  درس 12

دوران فرمانروایی مغوالن و تیموریان اگرچه با جنگ، کشتار و ویرانگری آغاز شد و ضربۀ شدیدی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران 
وارد آورد، اما جامعۀ ایرانی بر این تالطم سیاسی و نظامی غلبه کرد و حیات فکری، فرهنگی و هنری خود را تداوم بخشید. در این درس 
شما با جست وجو و بررسی شواهد و مدارک باقی مانده از آن دوره، علل و نتایج مهم ترین تحوالت و دستاوردهای فکری و فرهنگی جامعۀ 

ـ تیموری شناسایی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.   ایرانی را در عصر مغولـ 

بحثوگفتوگو
باراهنماییدبیردربارۀاینموضوعبحثوگفتوگوکنیدکهجامعۀایرانیچگونهوباپیشگامیچهافرادوگروههاییموفق

شدروحیۀخشونتوویرانگریمغوالنرامهاروآنانرابهفرمانروایانیآبادگرودوستدارعلموفرهنگتبدیلکند؟

دین و اعتقادات
اسالم پذیری مغوالن

که  بودند  َشَمنی  به  موسوم  ساده  آیینی  پیرو  آغاز،  در  مغوالن 
این  پیروان  می شد.  اداره  َشَمن  عنوان  با  روحانیانی  زیر  نظر 
هرچند  و  می پرستیدند  را  طبیعت  مظاهر  از  مجموعه ای  آیین، 
ناقص  آنان  خداپرستی  اما  داشتند،  اعتقاد  بزرگ  خدای  به 
با  بود. اقوام مغول در مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و 
پیروان دین های دیگر با مالیمت برخورد می کردند. این مدارای 

و  نبود  آگاهی  روی  از  چند  هر  تساهل(،  و  )تسامح  اعتقادی 
بیشتر متأثر از شرایط زندگی آنها بود، اما در پذیرش دین های 
بسزایی  تأثیر  مغولی  بزرگان  و  فرمانروایان  سوی  از  مختلف 
پیروان  که  شد  باعث  مغوالن  دینی  تساهل  و  تسامح  داشت. 
بپردازند.  خود  دین  تبلیغ  به  آنان  میان  در  گوناگون  دین های 
بزرگان ایرانی، شامل دیوان ساالران، عالمان و مشایخ صوفی 
به خوبی از این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران 

مغول بهره بردند.

بررسی شواهد و مدارک 
توصیف جوینی، مورخ عهد ایلخانان، از اعتقادات دینی مغوالن را بخوانید و اهمیت آن را در شناخت وضعیت دین و عقاید قوم 

مغول بیان کنید.
»]چنگیزخان مغول[ متقلّد1 هیچ دین و تابع هیچ ملت2 نبود، از تعصب و رجحان ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب3 بودست؛ 

بلکه علما و زهّاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل4 می کردست و در حضرت حق تعالی آن را وسیلتی می دانسته. 

4ــ بزرگداشت، تجلیل 3ــ دوری کردن   2ــ مذهب، آئین   1ــ پیرو  

فّعـالـیت 1
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فرق  و  مذاهب  پیروان  ایران،  به  مغول  از هجوم  پس  دوران  در 
اسالمی، به خصوص اهل تسنن، شیعیان و صوفیان، اختالف و 
رقابت گذشتٔه خود را کنار گذاشتند و متحد و یکدل برای مسلمان 

شدن مغول ها تالش کردند.
ایلخانان  دورهٔ  مهم  رویدادهای  از  یکی  مغوالن،  آوردن  اسالم 
بود؛ زیرا در نتیجٔه هم نوایی دین و دولت و برتری شریعت اسالمی 
بر یاسای چنگیزی، حکومت ایلخانی، ماهیت ایرانی ــ اسالمی 

یافت و موجب شد که مردم نسبت به آن احساس بیگانگی کمتری 
بکنند. همچنین با مسلمان شدن مغول ها، نفوذ و قدرت ایرانیان 
در دربار ایلخانان و ادارهٔ حکومت، بیش از پیش، افزایش یافت 
و زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصالحاتی در امور سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد.
ایلخانان به ویژه به دنبال کوشش های علمی و فرهنگی  در دورهٔ 
در  یافت.  گسترش  ایران  در  تشیع  توسی،  نصیرالدین  خواجه 

و چنان که مسلمانان را به نظر توقیر1 می نگریسته، ترسایان2 و بت پرستان را نیز عزیز می داشته. و اوالد و احفاد او هر چند کس بر 
موجب هوی از مذاهب اختیار کردند: بعضی تقلید اسالم کرده و بعضی ملت نصاری گرفته و طایفه ای عبادت اصنام3 گزیده و قومی 
همان قاعدهٔ قدیم آبا و اجداد را ملتزم گشته و به هیچ طرف مایل نشده؛ اما این نوع کمتر ماندست. و با تقلّد مذاهب، بیشتر از اظهار 
تعصب دور باشند و از آنچه یاسای چنگیزخان است همٔه طوایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ننهند و ُعدول نجویند« )جوینی، 

تاریخ جهانگشا، ج1، ص 18ــ19(. 

3  ــ بت ها 2  ــ مسیحیان    1ــ بزرگ داشتن، تعظیم کردن  

ایلخانان مسلمان
ایلخان  نخستین  هوالكوخان،  پسر  ــ 683       ق(  )حکـ681  تکودار 
مسلمان به شمار می رود. او پیش از رسیدن به حکومت، مسلمان 
ایرانی  دولتمردان  برگزید.  خود  برای  را  احمد  اسالمِی  نام  و  شد 
به  در  زیادی  نقش  جوینی،  محمد  شمس الدین  آنها  رأس  در  و 
قدرت رساندن وی داشتند. تکودار در دوران كوتاه فرمانروایی خود 
اقدامات مؤثری در سیاست داخلی و خارجی به نفع مسلمانان انجام 
داد. اگرچه این ایلخان مسلمان توسط ارغون كه از سوی بزرگان 
و شاهزادگان غیرمسلماِن مغول پشتیبانی می شد، از قدرت بركنار 
و كشته شد، اما بزرگان ایرانی بر تالش خود برای مسلمان شدن 
مغوالن و مهار رفتارهای غیرمدنی آنها افزودند. آنان سرانجام موفق 
مقتدری  شخصیت  كه  را  ایلخان  هفتمین  غازان خان،  كه  شدند 
داشت به دین اسالم رهنمون سازند)694    ق(. بسیاری از امیران و 
سپاهیان مغول نیز به تبعیت از وی مسلمان شدند. غازان كه نام 
اسالمی محمود را بر خود نهاده بود، اسالم را دین رسمی اعالم كرد 
و در مسجد جامع تبریز نماز گزارد. وی اقدامات مهمی در جهت 
اسالمی كردن جامعه و حکومت انجام داد و برای سادات و مشایخ 

و بزرگان دین، مقرری تعیین كرد.

بیشتر بدانیم

نگارۀ اسالم آوردن غازان خان
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ُالجایتو،  ایلخان  به حدی رسید که  نفوذ مذهب شیعه  آن زمان، 
جانشین غازان به این مذهب گروید.

مورد  را  دین  اصحاب  و  بودند  مسلمان  او  جانشینان  و  تیمور 
و  مساجد  مدارس،  تیموری،  عصر  در  می دادند.  قرار  احترام 
مذهب  پیرو  تیموری  سالطین  شد.  ساخته  بسیاری  خانقاه های 

ایلخانان،  آنان همچون عصر  دوران حکومت  در  بودند.  تسنن 
مواجه  و سخت گیری خاصی  محدودیت  با  و صوفیان  شیعیان 
نبودند و آزادانه فعالیت می کردند. اتحاد و زندگی مسالمت آمیز 
از  دیگر،  دین های  به  معتقدان  و  اسالمی  فرق  و  مذاهب  پیروان 

ـ تیموری بود. ویژگی های شاخص عصر مغولـ 

استنباط تاریخی
با راهنمایی دبیر و همفکری، چند دلیل برای اتحاد و یگانگی پیروان مذاهب و فرق اسالمی و زندگی مسالمت آمیز آنان در عصر 

ایلخانان و تیموریان ذکر کنید.

فّعـالـیت ۲

گسترش تصوف
قابل  رشد  تیموریان،  و  ایلخانان  دوران  مهم  تحوالت  از  یکی 
و  ویرانگر  هجوم  بود.  صوفیانه  طریقت های  و  تصوف  توجه 
ناامیدیی که در جامعه  ایران و نگرانی و  به  وحشت انگیز مغول 
و  تصوف  به  مردم  آوردن  روی  در  مؤثری  نقش  کرد،  ایجاد 
ایلخانان  در عصر  این رو،  از  داشت.  خانقاه ها  درون  به  رفتن 
صفویه،  همچون  بزرگی  صوفیانٔه  طریقت های  تیموریان  و 
نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقش بندیه و مشعشعیه ظهور 
کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند. کثرت پیروان و 
نفوذ و موقعیت  افزایش  مریدان طریقت های صوفیانه، موجب 

و  فرمانروایان  شد.  طریقت ها  آن  مشایخ  و  رهبران  اجتماعی 
مقام های سیاسی و نظامی نیز مشایخ صوفی را تکریم و احترام 
می کردند. عالوه بر آن، اموال و امالک فراوانی که نذر و وقف 
برای  مناسبی  اقتصادی  قدرت  و  مالی  تمکن  شد،  خانقاه ها 
رهبران طریقت های صوفی پدید آورد. در قرن نهم هجری، به 
تدریج، تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی 
به  وجود آمد. از یک    سو صوفیان به تشیع گرایش بیشتری نشان 
دادند و از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت ها مانند طریقت 
با  به دست گرفتن قدرت،  صفوی وارد سیاست شدند و برای 

فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.

حکایت و درایت
تیمور گوركانی در یکی از یورش های خود به ایران، چون به تربت جام رسید، بر آن شد كه از 
موالنا شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی، یکی از مشایخ بزرگ صوفی، دیدن كند. جمعی از بزرگان 
شهر از موالنا تایبادی تقاضا كردند كه دعوت امیر تیمور را گردن نهد، ولی او امتناع كرد و 
گفت: »فقیر را با امیر هیچ مهمی نیست«. چون  تیمور اصرار كرد، مشایخ و بزرگان ضمن 
نامه ای به حکم مصلحت از موالنا خواستار شدند كه با تیمور مالقات كند، اما ابوبکر تایبادی 
همچنان امتناع ورزید و گفت: »من مردی روستایی هستم و تکلفات درباری نمی دانم«. تیمور 
خود روی به اقامتگاه موالنا تایبادی نهاد، و به عزلتگاه شیخ رفت و از او خواست كه نصیحتی 

گوید. او امیر را به عدل و داد نصیحت نمود و گفت: » از ظلم و جور بپرهیز و اتباع خود را از اعمالی كه بر خالف دیانت است منع كن.« امیر تیمور 
به او گفت: »چرا شاه را نصیحت نکردی )منظور شاه قبلی است( كه خمر می خورد و به مالهی و مناهی اشتغال داشت؟«. موالنا جواب داد: »   او را 

گفتیم، نشنید. حق تعالی تو را به او گماشت. تو اگر نیز نشنوی، دیگری بر تو گمارد!« 

بیشتر بدانیم

آرامگاه شیخ زین الدین تایبادیـ  شهرستان تایباد
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کاوشخارجازکالس
شیخنجمالدینکبریوفریدالدینعطار،شاعرمعروف،دوتنازصوفیانبزرگبودندکهدرهنگامهجوممغوالندر

کنارمردمایستادندوبهشهادترسیدند.بااستفادهازمنابعیکهدبیرمعرفیمیکند،گزارشیدربارهٔزندگیوآثاراین

شخصیتهابهصورتروزنامهٔدیواریتهیهودرکالسارائهکنید.

هنر و معماری
قلمرو پهناوری که مغول ها در بخش وسیعی از آسیا از چین تا 
دریای مدیترانه فتح کردند، دارای پیشینٔه فرهنگی و هنری عظیم 
و پیشرفته ای بود. در نتیجٔه فتوحات مغول، تجارب و سنت های 
هنری و هنرمندان سرزمین های فتح شده با یکدیگر پیوند خوردند 
و زمینٔه مناسبی برای شکوفایی هنر در دوران ایلخانان و تیموریان 
فراهم شد. پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای 
و  و سمرقند  تبریز، شیراز، هرات  مراغه،  به خصوص  مختلف، 
بر رونق  تأثیر ژرفی  این شهرها،  کتابخانه های عظیم در  تأسیس 

فرهنگ و هنر در این دوران نهاد.
1ـ نگارگری و خوشنویسی

هنر نگارگری و نقاشی در عصر ایلخانی و تیموری رونق و رشد 
از  تلفیقی  که  نگارگری  هنر  ایلخانان،  عصر  در  داشت.  بسزایی 
سنت های نقاشی ایرانی و چینی بود، بیشتر در کتاب آرایی و مصور 
ساختن کتاب های تاریخی و متون ادبی و نیز کتاب های پزشکی، 
جانورشناسی و نجوم جلوه گر شد. ایلخانان مغول از مشوقان پدید 
آوردن شاهنامه های مصور به شمار می روند. نمونٔه باقی ماندهٔ آن، 

شاهنامٔه مشهور به دموت1 است.

برگي از شاهنامۀ دموت ـ بهرام گور در حال شکار، موزۀ هنر دانشگاه هاروارد

1ــ دموت، نام دالل و فروشندٔه این اثر فاخر هنری در قرن بیستم بود. از شاهنامٔه معروف به دموت، 58 نگاره باقی مانده که در موزه های مختلف جهان پراکنده اند. 
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هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور چون شاهرخ و نوادگانش 
از جمله بایُسنُقر میرزا، در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترش 
شگفت انگیز یافت. در این دوره، مصور کردن کتاب های گوناگون 
از نجوم گرفته تا شاهنامه و دیوان های شعر به لحاظ کّمی و کیفی 
افزایش پیدا کرد و کتاب هایی با قطع بزرگ پدید آمد. کیفیت خوب 
و فراوانِی کاغذ و مواد نگارگری از قبیل رنگ و طال در پدید آمدن 
کتاب های مصور به هنرمندان کمک زیادی کرد. فاخرترین نمونٔه 
شاهنامٔه مصور شده در عصر تیموری، شاهنامۀ بایسنقری است 
که به دستور شاهزاده بایسنقر، پسر شاهرخ که سیاستمداری هنرمند 

و هنرپرور بود، خوشنویسی و مصور شد.

شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش، به خاطر داشتن 
ثروت هنگفت، کتابخانه های بزرگ و هنرمندان نامدار، به یکی از 
کانون های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسالم تبدیل شد. 
عالوه بر سالطین و شاهزادگان تیموری که به هنر و هنرمندان توجه 
زیادی داشتند، برخی از وزیران آنان از جمله امیرعلیشیر نوایی، 
شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا نیز پشتیبان و مشوق جدی 
هنر و هنرمندان بودند. ده ها هنرمند شامل نگارگر، خوشنویس، 
هنرنمایی  مشغول  هرات  شهر  در  آن  جز  و  جلدساز  تذهیب کار، 
بودند. نامورترین نقاشان عصر تیموری کمال الدین بهزاد بود که 
آثار و مکتب نگارگری او سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به 

شمار می آید.

صفحه ای از نگاره های شاهنامۀ بایسنقری

مکتب  نقاش  بهزاد  کمال الدین  اثر  خورنق(  کاخ  )ساختن  نظامي  خمسۀ 
هرات سال 899ق
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بازسازی نگاشتاری )گرافیکی( مجموعه تاریخی شنب غازان ـ مأخذ: هفت رخ فرخ ایران

2ـ معماری
هجوم ویرانگر چنگیزخان مغول به ایران که با ویرانی شهرها و نابودی 
بسیاری از آثار فرهنگی و هنری همراه بود، برای مدتی فعالیت های 
معماری را متوقف و یا کُند کرد؛ اما دیری نپایید که جانشینان او 
تحت تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی ــ اسالمی و با راهنمایی و تشویق 
فرهیختگان ایرانی به هنر و معماری تمایل نشان دادند و به بازسازی 

ویرانی ها، برپا ساختن شهرها و پدید آوردن آثار هنری پرداختند.
تیمور نیز گرچه در کشتار مردم دست کمی از مغوالن نداشت، 

اما در ویرانگری به پای آنان نمی رسید. او با گرد آوردن هنرمندان 
و معماران بزرِگ سرزمین های فتح شده در سمرقند، به عمران 
و آبادانی پایتخت خود همت گماشت. معماری ایرانی در دورٔه 
جانشینان تیمور به ویژه در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد  بیگم 
سرشناس ترین  یافت.  دست  کم نظیری  شکوفایی  و  عظمت  به 
و  شیرازی  غیاث الدین  و  قوام الدین  دوره،  این  معماران 
فنون  در  بی همتا  استادانی  که  بودند  اصفهانی  محمدبن محمود 

معماری به شمار می روند.

برجسته ترین آثار معماری دوران ایلخانان و تیموریان

ان
خان

ایل
رۀ 

دو

كاخ و معبدی بودایی در خوی؛ رصدخانۀ مراغههوالکوخان

َشنب یا شام غازان در تبریز شامل 12 بنای مهم از قبیل مسجد، كاخ، مدرسه، بیمارستان، كتابخانه و جز آن؛ مسجدی غازان خان
بزرگ و گرمابه ای وابسته به آن در شهرهای مختلف

گنبد سلطانیه؛ محراب مسجد جامع اصفهانالجایتو

ارگ علیشاه در تبریز؛ گنبد غفاری در مراغهابوسعید

ان
وری

یم
ۀ ت

ور
د

مسجد بی بی خانم در سمرقندتیمور

مجموعۀ تاریخی امیرچخماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و آب انبار؛ سردر و مناره های مسجد جامع یزد؛ مدرسۀ دو دِر شاهرخ میرزا
مشهد؛ مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد در خواف

مسجد گوهرشاد مشهد؛ مسجد، مدرسه و خانقاه گوهرشاد در هراتگوهرشاد بیگم

مدرسۀ سلطان حسین میرزا بایقرا در هراتسلطان حسین میرزا بایقرا

رصدخانۀ سمرقند؛ مدرسۀ الغ بیگ میرزا در بخارااُلُغ بیگ میرزا

فنون و شیو ه های معماری در عصر ایلخانان و تیموریان، با توسعٔه 
دانش و خالقیت معماران زبردست ایرانی، پیشرفت چشمگیری 
کرد. ویژگی مهم معماری این دوره، ایجاد بناهای عظیم، ساختن 
با  تزیین ساختمان ها  و  بلند  مناره های  و  ایوان ها  گنبدها، طاق ها، 
دوره  این  در  بود.  گوناگون  شیوه های  به  کاشی کاری  و  گچ بری 
همچنین از ترکیب آجر و کاشی نیز برای تزیین و زیباسازی بناها 

استفاده می شد.1

1ــ دائرة  المعارف بزرگ اسالمی، ج 10، مدخل ایران، ص 636ــ637.
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بررسی شواهد و مدارک
با بررسی تصویر بناهای تاریخی این درس و تصاویر دیگری که دبیر به نمایش می گذارد، برای هر یک از ویژگی های معماری عصر 

ایلخانی و تیموری، چند نمونه یا مثال بنویسید.

فّعـالـیت ۳

ارگ علیشاه؛ بناهای عظیم
گنبدها و مناره های بلند

تزیین با گچ بری
تزیین با آجر و کاشی

محراب مسجد جامع اصفهان سردر و مناره هاي مسجد جامع یزد

کاوشخارجازکالس
باراهنماییدبیر،ازآثاریابناهایعصرایلخانانوتیموریانبازدیدکنیدویابارجوعبهدرگاه)پورتال(ادارۀکلمیراث

فرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانهایمختلف،گزارشیدربارۀیکیازآثاروبناهایدورانمذکوردرقالب

پردهنگار)پاورپوینت(تهیهودرکالسارائهکنید.

علم و ادب
اندیشمندان  و مهاجرت  قتل  نتایج هجوم مغوالن همچون  و  آثار 
و عالمان، تخریب و تعطیلی مدارس، کتابخانه ها و مساجد، برای 
مدتی سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد. با این حال، 

به دنبال تشکیل حکومت ایلخانان و گرایش مغوالن به اسالم و نیز با 
افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی، به تدریج شرایط برای احیای 

فعالیت های علمی و آموزشی در ایران فراهم آمد. 
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ادبیات و تاریخ نگاری                                                                                
در دورهٔ فرمانروایی ایلخانان، زبان فارسی، در قلمرو نظم و نثر، رو 
به رشد گذاشت و به احیا و تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در این 
دوره، شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول بود. در عصر تیموری، 
شعر و شاعری رواج بیشتری یافت. شاهرخ، سلطان حسین بایقرا  و 
امیر    علیشیر نوایی، وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه جّدی 
داشتند و شاعران و ادیبان را همه گونه پشتیبانی و تشویق می کردند. 

در این دوره، شعر و شاعری گسترش فراوانی در میان مردم عادی داشت و بسیاری از شاعران از میان قشرهای مختلف مردم برخاستند.

منظومه های حماسی تاریخی عصر مغولـ  تیموری

احمد تبریزیچنگیزنامه یا شهنشاه نامه

نوری اژدریغازان نامه

حمداهلل مستوفیظفرنامه

) ابن حسام خوسفیخاوران نامه)دربارۀ جنگ های علی 

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما دلیل توجه به منظومه های حماسی تاریخی در دوران ایلخانی و تیموری چه بوده است؟

حدودی  تا  و  ایلخانان  عصر  در  که  بود  علومی  جمله  از  تاریخ، 
و کتاب های  پیشرفت چشمگیری داشت  و  تیموریان رواج  دورهٔ 
زمرٔه  در  فارسی،  زبان  به  مذکور  دوران  از  مانده  جا  به  تاریخی 
بهترین تاریخ نگاری های جهان اسالم تا آن زمان به حساب می آیند. 
ساختن  جاودانه  به  تیموری  فرمانروایان  و  ایلخانان  عالقه مندی 
کشورگشایی و موفقیت های سیاسی و نظامی خود و خودآگاهی رجال 

ایرانی، تأثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاری در آن عصر نهاد. 
از آثار تاریخی مهم این روزگار می توان تاریخ جهانگشا، نوشتٔه 
عطاملک جوینی )تألیف: 658ق(، جامع التواریخ، اثر خواجه 
رشیدالدین فضل اللّه همدانی )645 ــ 717ق(، تاریخ گزیده، 
تألیف حمداللّه مستوفی )تألیف: 730ق( را نام برد. دیگر آثار 

تاریخی این دوره را در جدول زیر مطالعه کنید.
دیگرآثار و نوشته های برجستۀ تاریخی عصر ایلخانان و تیموریان

شرف الدین عبداهلل بن فضل اهلل شیرازی، مشهور به وّصاف )663 ــ 728ق(تاریخ وّصاف

فخرالدین ابوسلیمان داودبن ابوالفضل بَناَكتی )د 731ق(، مورخ و شاعرتاریخ بَناَکتی

محمدبن علی شبانکاره ای؛ وی تألیف این كتاب را كه در تاریخ عمومی ایران است در سال 733 ق آغاز و در 736ق به پایان مجمع االنساب
رسانید و آن را به سلطان ابوسعید مغول تقدیم كرد.

ظفرنامۀ شامی یا تاریخ فتوحات
امیر تیمور گورکانی

نظام الدین عبدالواسع شامی، از مورخان و شاعران سده های هشتم و نهم هجری

شرف الدین علی یزدی در 831  ق نگارش ظفرنامه را در تاریخ زندگانی تیمور به پایان رسانید.ظفرنامه

شهاب الدین عبداهلل بن لطف اهلل خوافی، مشهور به حافظ ابرو )د 833  ق(، تاریخ نگار و جغرافیانویس عصر تیموریزبدة  التواریخ

كمال الدین عبدالرزاق سمرقندی )816 ــ 877ق(؛ موضوع كتاب حوادث تاریخ ایران از 704 تا  873   ق را در برمی گیرد.مطلع سعدین و مجمع بحرین

روضة  الصفا فی سیرة  االنبیاء
و الملوک والخلفاء

محمدبن خاوندشاه، مشهور به میرخواند )837 ــ 903 یا 904ق(؛ روضة الصفا نوعی تاریخ عمومی و تاریخ ایران است.
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برگی از جامع التواریخ، نقاشی با آبرنگ و آب طالبرگی از  ظفرنامۀ شرف الدین علی یزدی

خواجه نصیرالدین توسي و دانشمندان دیگر هنگام کار در 
رصدخانۀ مراغه

دانش های دیگر
فلسفه،  پزشکی،  نجوم،  ریاضیات،  قبیل  از  ایلخانان  نیاز  مورد  علوم  برخی 
رشته ها  این  در  مهمی  آثار  و  بودند  برخوردار  رونق خاصی  از  فقه  و  عرفان 
تدوین شد. نقش خواجه نصیرالدین توسی در این عرصه بسیار مهم بود. وی 
بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغوالن را به ایران برگرداند و با 
تجمع ایشان در مرکز علمی رصدخانهٔ مراغه زمینٔه فعالیت های علمی آنها را 
هموار کرد. در عصر تیموریان نیز علوم مختلف رونق داشتند و به ویژه معارف 
دینی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. مراکز علمی و کتابخانه های شهرهای 
هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند و طالبان علم را از 
سراسر ایران و جهان اسالم به خود جذب می کردند. وجود شمار قابل توجه 
دانشمندانی که در رشته های مختلف علمی تبحر داشتند، نشانٔه رشد و رونق 

علوم مختلف در دورٔه تیموری است.
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غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضی دان و منجم بزرگ عصر تیموری
غیاث الدین جمشید كاشانی )790 ــ 832  ق(، زبردست ترین ریاضی دان و مدیر رصدخانۀ سمرقند بود. او كتاب زیج خاقانی را در تکمیل 
زیج ایلخانی نوشت و ابزاری رصدی به نام »َطَبق المناطق« اختراع كرد. وی در دو رسالۀ مهم خود، »محیطیه« و »وتر و جیب«، به ترتیب 
عدد پی را با دقتی كم نظیر و نیز مقدار بسیار دقیقی برای سینوس یک درجه حساب كرد. كسرهای دهگانی را كه نخستین بار اقلیدس 
به آنها اشاره كرده بود، در قیاس با كسرهای شصتگانی دوباره رایج كرد. روش های محاسباتی وی بسیار پیشرفته تر از زمان خودش بود 
و می توان آن را با روشی كه مدت ها بعد فرانسوا ویت )ریاضی دان بزرگ فرانسوی در قرن 16م( پدید آورد، مقایسه كرد. )دائرة  المعارف 

بزرگ اسالمی، ج 10، مدخل ایران، ص 669(.

بیشتر بدانیم

پرسش های نمونه
1 تسامح و تساهل دینی مغول ها چه تأثیری بر اسالم پذیری آنها داشت؟

۲ علل رشد تصوف را در دوران مغوالن و تیموریان شرح دهید.

۳  زمینه های رشد هنر را در عصر تیموری بیان کنید.

۴  چرا تاریخ نگاری به زبان فارسی در عهد ایلخانان رشد کرد؟

5 منابع غیرنوشتاری را که در این درس به آنها استناد شده است فهرست کنید.

صفحۀ آخر رسالۀ محیطیهـ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، شمارۀ 229 رصدخانۀ الغ بیگـ   سمرقند
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تحوالت سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ صفوی درس 13

تأسیس حکومت صفوی در تاریخ ایران دورۀ اسالمی، رویدادی بسیار مهم و سرنوشت ساز محسوب می شود. صفویان موفق شدند 
ایران را از جهات سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی، یکپارچه و متحد کنند، مذهب شیعه را رسمیت بخشند و رونق اقتصادی به وجود 
آورند. در دورۀ حکومت صفوی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گسترده ای میان ایران وهمسایگان و دولت های اروپایی به وجود 
آمد که آثار و پیامدهای منطقه ای و بین المللی زیادی داشت. شما در این درس با تکیه بر منابع و مآخذ این دوره، فراز و فرود حکومت 

صفوی و نیز علل و نتایج تحوالت روابط خارجی آن را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.   

  زمینه های تشکیل حکومت صفویان

بحثوگفتوگو
بهنظرشمابرایایجادیکنظامسیاسیچهعللوعواملیضروریاست؟باراهنماییدبیردراینبارهبحثوگفتوگوکنید

ودیدگاههایخودرامستدلبیاننمایید.

هجوم مغوالن به ایران، عالوه بر آثار و نتایج سیاسی، پیامدهای 
اجتماعی و مذهبی مختلفی نیز داشت که مهم ترین آن گسترش 

تصوف و تشیع و پیوند روزافزون آنها با یکدیگر بود.
در دوران مغوالن و تیموریان، فعالیت طریقت های صوفیانه در 
ایران به طور چشمگیری افزایش یافت و گرایش مردم به مشایخ 

و رهبران طریقت های صوفی بیشتر شد. مذهب شیعه نیز که با 
از سقوط  پس  بود،  یافته  راه  ما  به سرزمین  اسالم  ورود  آغاز 
به گونه ای  یافت؛  به طور محسوسی گسترش  خالفت عباسی، 
که در سده های هشتم و نهم هجری، شیعیان در مناطقی از ایران 

به حکومت رسیدند. 

یادآوری
به صورت گروهی، حکومت های شیعه  مذهبی را که پیش از تأسیس حکومت صفویان در ایران به قدرت رسیدند، فهرست کنید و محدودٔه 

قلمرو آنها را بیان نمایید.

فّعـالـیت 1

یکی از طریقت های صوفیانه که در دورهٔ ایلخانان شکل گرفت، طریقت 
صفوی بود. بنیان گذار و رهبر معنوی این طریقت که صفویان نام خود 
را از او گرفته اند، شیخ صفی الدین اردبیلی )650ــ730ق(، شاگرد 

و مرید شیخ زاهد گیالنی بود. طریقت صفوی در زمان جانشینان 
شیخ صفی در سرتاسر ایران و آسیای صغیر گسترش یافت و مریدان 

بسیاری را به ویژه از میان قبایل ترک جذب کرد.
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 مشایخ صفوی به واسطٔه مقام معنوی و نفوذ اجتماعی، مورد احترام 
و  مورد غضب  نیز  مواردی  در  البته  بودند.  فرمانروایان  تکریم  و 

حسادت آنان قرار می گرفتند. 
تأثیر شرایط فکری  نهم هجری تحت  طریقت صفویان در قرن 
و فرهنگی جامعٔه ایران، نخست به مذهب تشیع گرایش یافت و 
سپس به جنبشی سیاسی و مذهبی تبدیل شد. با اینکه در تصوف 
عزلت جویی و دوری از امور دنیوی ترویج می شود، اما رهبران 
آوردند.  نظامی روی  و  فعالیت های سیاسی  به  طریقت صفوی 
این فعالیت ها، مشایخ طریقت صفوی را درگیر رقابت سیاسی و 
دشمنی با حاکمان سلسله های قراقویونلو و آق قویونلو کرد. در 
نتیجٔه این درگیری و رقابت ها، اگرچه چندتن از رهبران طریقت 
راه  در  صفویان  برای  مناسبی  و  مفید  تجربٔه  اما  شدند،  کشته 

کسب قدرت سیاسی به دست آمد.  

مشایخ طریقت صفوی از آغاز تا تشکیل حکومت

650 ــ 735قشیخ صفی الدین اردبیلی

704 ــ 793قشیخ صدرالدین موسی

د 830قخواجه علی

د 851قشیخ ابراهیم

د 860 یا 864قشیخ جنید

د 893قشیخ حیدر

892 ــ 930قاسماعیل اول

صوفیان جنگاور
شیخ ُجنید، پنجمین رهبر طریقت صفوی به همراه مریدانش چندین بار، به بهانۀ جهاد، به قفقاز لشکركشی كرد و سرانجام در نبرد با 
شروانشاه كه از حمایت پادشاه قراقویونلو برخوردار بود، كشته شد )864ق(. پسر و جانشین او شیخ حیدر كه در آغاز از حمایت اوزون 
حسن )پادشاه آق قویونلو( برخوردار بود، به فعالیت های سیاسی و نظامی شدت بخشید. او به منظور تمایز و نیز همبستگی میان مریدان 
خود، كالهی قرمز رنگ، كه دارای دوازده تَرک بود، بر سر نهاد. به همین دلیل هوادارانش كه به پیروی از او كاله قرمز بر سر می نهادند 
به » قزلباش« )سرخ سر( شهرت یافتند. بیشتر نیروهای قزلباش را افراد ایالت ترک شاملو، استاجلو، روملو، افشار، ذوالقدر، تکلو و قاجار 
تشکیل می دادند. حیدر سرانجام در نبرد با نیروهای متحد شروانشاه و سلطان یعقوب آق قویونلو كشته شد )893  ق( و فرزندانش دستگیر 

و در قلعۀ استخر در فارس زندانی شدند. 
فضل اهلل بن روزبهان خنجی با وجود دشمنی با خاندان صفوی، دربارۀ شیخ حیدر  می نویسد: » در حد ذات خویش مرد َجلدۡ و شجاعی 
بود و در انواع دلیری و فنون جنگ از شمشیرزنی و نیزه افکنی ... و كمنداندازی مهارتی تمام داشت. تمامت زندگانی را در ورزش و طریق 
پهلوانی صرف كردی. در ساختن اسباب حرب ... یگانۀ زمانه بود« )خنجی، عالم آرای امینی، ص241(. سلطان علی، پسر شیخ حیدر، نیز 
پس از رهایی از زندان، به فرمان یکی دیگر از سالطین آق قویونلو، در آذربایجان به قتل رسید، اما برادرش اسماعیل به همراه عده ای از 

مریدان طریقت صفوی، به الهیجان فرار كرد و تا هنگام قیام، در پناه و حمایت حاكم محلی شیعه مذهب آن دیار باقی ماند.

بیشتر بدانیم

بقعۀ شیخ صفی الدین اردبیلی ـ اردبیل
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تأسیس حکومت صفوی
در آغاز سدهٔ دهم هجری، اوضاع سیاسی میهن ما دچار آشفتگی 
بر قسمت هایی از  و تفرقٔه زیاد شده بود. سلسلٔه آق قویونلو که 
غرب و جنوب ایران حکومت می کرد، به نهایت ضعف و انحطاط 
با  حیدر،  شیخ  پسر  اسماعیل،  شرایطی  چنین  در  بود.  رسیده 
سپاهی متشکل از ایالت و طوایف مختلف قزلباش، آق قویونلوها 
را شکست داد و پس از تصرف تبریز، در آن شهر به عنوان پادشاه 

ایران تاج گذاری کرد )907ق(.
 مهم ترین اقدام شاه اسماعیل صفوی، پس از نشستن بر تخت 
شاهی، رسمی کردن مذهب شیعه دوازده امامی بود. این اقدام 
در  شیعیان  از  بسیاری  اینکه  نخست،  داشت:  مهم  پیامد  دو 

خدمت دولت نوپای صفوی قرار گرفتند و در سایٔه این دولْت متشکل، منسجم و متحد شدند. دوم، آنکه این اقدام سبب تمایز 
آشکار ایران از همسایگان مسلمان خود، به ویژه امپراتوری عثمانی در غرب و ازبکان و گورکانیان هند در شرق، شد. 

شاه اسماعیل در لشکرکشی و جنگ های مختلف، مدعیان داخلی، به ویژه حکام محلی را از میان برداشت و موجبات وحدت 
سیاسی و جغرافیایی ایران را فراهم آورد. او سپس به مقابله با دشمنان خارجی شتافت. ابتدا ازبکان را که به خراسان یورش آورده 
و مشغول قتل و غارت مردم آنجا بودند، شکست داد و سرکردٔه آنان، شیبک خان، را کشت )916ق(. به دنبال این پیروزی، بخش 

وسیعی از سرزمین های شرق ایران تا رود جیحون )آمویه( تحت حاکمیت صفویان درآمد. 
شاه اسماعیل و سپاهیانش در گام بعدی ُمهّیای نبرد با سلطان سلیم، پادشاه عثمانی شدند که با لشکری پرشمار به سوی ایران در 
حرکت بود. اگرچه سلطان سلیم فعالیت مریدان طریقت صفوی را در قلمرو خود بهانٔه چنین لشکرکشی گسترده ای قرار داد، اما 
علت واقعی آن، نگرانی و ترسی بود که او از ایجاد حکومت قدرتمند صفوی در دل داشت. در جنگ شدیدی که میان دو سپاه 
در دشت چالدران1 درگرفت، سپاهیان شاه اسماعیل، با وجود شجاعت و رشادتی که از خود نشان دادند، در برابر آتش توپخانه 
و دیگر جنگ افزارهای آتشین دشمن کاری از پیش نبردند و شکست خوردند )920ق( و تبریز، پایتخت صفویان برای مدتی به 

اشغال عثمانی ها درآمد.

1ــ دشتی واقع در نزدیکی شهر خوی در استان آذربایجان غربی

فکر کنیم و پاسخ دهیم
در آستانۀ تأسیس حکومت صفوی، حکومت مرکزی نیرومندی در ایران وجود نداشت و بر هر قسمت از کشور 
افراد و خاندان های مختلف که رقیب و دشمن یکدیگر بودند، حکومت می کردند. به نظر شما این وضعیت سیاسی 

چه تأثیری بر به قدرت رسیدن صفویان در ایران داشته است؟

شاه اسماعیل اول
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آنها پاسخ دهید.

متن 1: »سواره نظام ایران با اینکه پراکنده بودند و به خوبی رهبری نمی شدند، افواج مقدم ینی چری ها را در هم شکستند و آن پیاده نظام 
نامور را در هم ریختند. چنان که گفتی صاعقه بر پیکر آن لشکر گران و نیرومند فرود آمده است. ... سلطان )سلیم( که نگران خونریزی و 
کشتار بود، عقب نشینی آغاز کرد، و خواست از معرکه برتابد و بگریزد؛ اما سنان پاشا.... فرمان داد که توپ ها را بیاورند و به سوی.... 
ایرانیان آتش بگشایند. اسب های ایرانیان چون بانگ تندر آسای آن ادوات و آالت دوزخی را شنیدند، رم کردند و هر یک به سمتی 
از دشت گریختند و از فرط ترس و وحشت به عنان کشیدن ... سواران اعتنا نکردند ... براستی گفته اند اگر توپخانٔه دشمن در میان 
نبود.... نیروی عثمانی هر چه بود تار و مار می شد و سپاهیان عثمانی از دم شمشیر ایرانیان می گذشتند...« )سفرنامٔه ونیزیان در ایران، 

ص  277(.
متن 2: »چون نیران1 محاربه ... به اشتعال درآمد از صباح تا به نزدیک زوال... اکثر عزیزان... خرمن حیاتشان از آتش غیرت 
بسوخت. حضرت شاه دین پناه .... توکل بر کرم کردگار کرده با جمعی از قورچیان2 دالور، که از تیر و شمشیر و از پلنگ و شیر، 

روی برنمی تافتند بر مخالفان حمله برد« )خورشاه بن قباد حسینی، تاریخ ایلچی نظام شاه، ص 67(.
1. متن اول، چه کسی را پیروز اولیه کارزار چالدران می داند و علت تفوق عثمانی ها را در نهایت چگونه بررسی می کند؟

2. میان متن اول و دوم چه وجه مشترکی وجود دارد؟

1ــ آتش              2ــ سواره نظام

فّعـالـیت 2

دوران تثبیت )930ـ  984ق(
پس از مرگ شاه اسماعیل اول، پسرش تهماسب، در ده  سالگی 
به تخت شاهی نشست. در سال های آغازین پادشاهی او، اوضاع 
حکومت صفوی بسیار آشفته و نابسامان بود؛ از یک  سو، سران 
ایالت قزلباش به خودسری و نافرمانی پرداختند و با یکدیگر به 
نزاع برخاستند و از سوی دیگر، ازبکان از شرق و عثمانی ها از 

غرب به مرزهای ایران هجوم آوردند. 

شاه تهماسب
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نمونه ای از سالح های دورۀ صفوی

شاه تهماسب به تدریج زمام امور را به دست گرفت و به سرکشی 
و  داد  شکست  را  ازبکان  سپس  او  داد.  پایان  قزلباش  سران 
تدابیر  اتخاذ  با  همچنین  وی  راند.  عقب  خراسان  از  را  آنان 
دفع  را  ایران  به خاک  عثمانی  ارتش  پیاپی  تهاجمات  مناسب، 

کرد. بدین گونه شاه تهماسب در طول دوران 54 سالٔه پادشاهی 
خود، با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب داخلی و خارجی، 

توانست پایه های حکومت صفوی را تثبیت و تحکیم نماید.

بحثوگفتوگو
ازجملهتدبیرهایشاهتهماسبدربرابرحمالتسپاهعثمانیبهایران،انتقالپایتختازتبریزبهقزوینوبهکارگرفتن

سیاستزمینسوختهبود.باراهنماییدبیر،دربارهٔعللاینتدبیرونتایجآنگفتوگوکنید.

عصر اقتدار و شکوفایی )996ـ 1038ق(
شاه  پادشاهی  کوتاه  دوران  در  تهماسب،  شاه  مرگ  از  پس 
اسماعیل دوم و سلطان محمد خدابنده، دوباره حکومت صفوی 
دچار هرج و مرج و بی ثباتی سیاسی شد. از این رو، هنگامی که 
شاهزادٔه جوانی از خاندان صفوی به نام عباس اول به پادشاهی 
به شدت  ایران  خارجی  و  داخلی  اوضاع  )996ق(،  رسید 
نابسامان بود. از یک سو، سران قزلباش به جان هم افتاده و شاه 
را بازیچٔه اهداف و اغراض طایفه و ایل خود قرار داده بودند و 
از سوی دیگر در غرب، ارتش عثمانی مناطق وسیعی از خاک 
نیز والیت خراسان هدف  ایران را اشغال کرده بود و در شرق 

تهاجم و تخریب شدید ازبکان قرار داشت.
مشکالت  و  مسائل  از  کشور  نجات  برای  اول  عباس  شاه 
که  داد  انجام  زیادی  اصالحات  و  اقدام ها  و خارجی،  داخلی 

مهم ترین آنها عبارت ند از:
1ــ ایجاد ثبات سیاسی و برقراری نظم و امنیت در داخل کشور: 
او برای تحقق این هدف، امرای سرکش و طغیانگر قزلباش را سرکوب 
کرد و قدرت سیاسی و نظامی آنان را به طور چشمگیری کاهش داد.

تا زمان شاه عباس  2ــ نوسازی تشکیالت و تجهیزات سپاه: 
مختلف  ایالت  جنگاوران  از  متشکل  صفوی  سپاه  اول، 
)قزلباشان( بود و سران ایالت به اتکای نیروهای ایل خود هر گاه 
فرصت می یافتند، سرکشی و خودسری می کردند. شاه عباس 

نظامی دولت مرکزی و  و  تقویت قدرت سیاسی  به منظور  اول 
قزلباش، سپاهی  ایالت  امیران و  نظامی  توان سیاسی و  کاهش 
دائمی و حرفه ای ایجاد کرد که کامالً مطیع و وفادار به شخص 
ارمنی  گرجی،  جوانان  میان  از  سپاه  این  افراد  بیشتر  بود.  او 
و  تفنگچی  دسته های  شدند.  برگزیده  مسلمان  تازه  چرکسِی  و 
توپخانه نیز به سپاه جدید افزوده شد. افرادی از میان جنگاوران 
این سپاه انتخاب شدند و به فرماندهی کل یا هریک از واحدهای 
بود  گرجی  خان  الّله وردی  آنان  از جملٔه  رسیدند.  آن  مختلف 
که به باالترین مقامات نظامی و سیاسی دست یافت. شاه عباس 
برای پرداخت حقوق و تأمین تدارکات و تجهیزات سپاه جدید، 

زمین های فراوانی را به امالک خاصٔه پادشاهی تبدیل کرد. 
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اول  عباس  شاه  فرهنگی:  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعۀ  3ــ 
به منظور بهبود وضع مردم و رفاه و آسایش عمومی، اصالحات 
ایجاد  مانند  بزرگ  عمرانی  کارهای  انجام  داد.  انجام  زیادی 
از  مختلف  بناهای  ساخت  و  جاده سازی  بافندگی،  کارگاه های 
قبیل پل ها، مسجدها، کاروان سراها، مدرسه ها، سدها و قنات ها، 
گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی و همسایگان و 

توسعٔه تجارت خارجی از جملٔه این اقدامات بودند.

به  اول  شاه عباس  4ــ انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان: 
قزوین  از  را  پایتخت  اقتصادی،  و  نظامی  سیاسی،  دالیل 
و  مهندسی  اصول  از  استفاده  با  و  کرد  منتقل  به اصفهان 
شهرسازی، این شهر را به یکی از زیباترین و آبادترین شهرهای 
را در  ارامنه  از  این، وی گروهی  بر  افزون  تبدیل کرد.  جهان 
اصفهان مستقر کرد و از دانش ها و تجارب فنی، اقتصادی و 

تجاری آنها به نفع کشور بهره برد.

عباس  شاه  نیروهای بیگانه از خاک ایران:  5  ــ بیرون راندن 
اول پس از پایان دادن به سرکشی امرای قزلباش و سامان دادن 
به  او  شد.  خارجی  دشمنان  با  مقابله  آمادٔه  داخلی،  اوضاع  به 
خوبی تشخیص داده بود که درگیری هم زمان با مهاجمان ازبک 
موفقیت  احتمال  در غرب،  عثمانی  قدرتمند  ارتش  و  در شرق 
با دولت عثمانی صلح کرد و  را کاهش می دهد. به همین دلیل 
بر  سنگین  ضربه ای  آوردن  وارد  با  و  کشید  لشکر  خراسان  به 
ازبکان، آنان را عقب راند. وی، سپس برق آسا سپاه صفوی را 

به آذربایجان برد و با حمله ای غافل گیرانه، نیروهای عثمانی را 
شکست داد و مناطق اشغالی شمال غرب ایران را آزاد کرد و 
عالوه بر آن، عراق و عتبات عالیات را به قلمرو صفوی افزود.     
یکی دیگر از موفقیت های نظامی صفویان در عصر شاه عباس اول، 
بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس بود. ایران در آن زمان فاقد 
نیروی دریایی بود، اما سپاه صفوی با کمک کشتی های انگلیسی 
توانست سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس را که بیش از یک 

قرن در اشغال پرتغالی ها بود، آزاد کند.

سکۀ ضرب شده به نام شاه عباس اول سنگ قبرمنسوب به شاه عباس اول ـ آرامگاه حبیب بن موسی ــ کاشان

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما سپاه حرفه ای و دائمی که شاه عباس اول تشکیل داد، نسبت به سپاه قزلباش چه مزایا و چه معایبی داشت؟
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 بررسی و تحلیل رویدادها
بعضی از شاهان صفوی، از جمله شاه عباس اول، دستور به زندانی کردن و کشتن برخی از شاهزادگان دادند.

الف( به نظر شما زمینه ها و دالیل این اقدام ها چه بود؟
ب( نتایج و پیامدهای این اقدام ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ بحث و استدالل کنید.

فّعـالـیت ۳

قلمرو حکومت صفوی در زمان شاه عباس اول

اقدامات  با  زمامداری،  سال   42 در  اول  عباس  شاه   
به یکی  خردمندانه و بهره گیری از مشاوران آگاه، ایران را 
روز  آن  جهان  اقتصادی  و  سیاسی  بزرگ  کانون های  از 

تبدیل کرد. به همین روی بسیاری از محققان و مورخان، 
عصِر شاه عباس را عصِر اقتدار و شکوفایی سلسلٔه صفوی 

دانسته اند.

دریای کاسپی )قزوین(

فارس

گرگان

ساری

دریای مکران )عمان(



142

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا حکومتی که دو قرن در برابر امپراتوری قدرتمند عثمانی ایستادگی کرد، درسال 1135ق نتوانست 

در برابر شورش گروهی کوچک از اتباع خود مقاومت کند؟

کاوشخارجازکالس
بااستفادهازمنابعیکهدبیرمعرفیمیکنددربارۀتاریخیایکیازرویدادهایشهرواستانمحلزندگیخوددرعصر

صفویتحقیقکنیدوگزارشآنرادرقالبروزنامۀدیواریدرکالسارائهدهید.

دوران ضعف و انحطاط )1038ـ  1135ق(
و  روحی  تعادل  از  اول،  عباس  شاه  جانشین  و  نوه  شاه صفی، 
سالمت عقل بهرهٔ کافی نداشت. او دستور به قتل سردار باکفایتی 
مانند امام قلی خان، حاکم فارس داد. در زمان همین شاه بود که 
قندهار توسط گورکانیان هند از ایران جدا شد. شاه عباس دوم، 
پسر و جانشین شاه صفی، اگرچه نسبت به پدر شجاعت و لیاقت 
بیشتری داشت و قندهار را پس گرفت، اما نتوانست روند ضعف 

و انحطاط حکومت صفویان را متوقف سازد. 
با به تخت نشستن شاه سلیمان، روند انحطاط و زوال صفویان 
شدت گرفت. این پادشاه با امور و اصول کشورداری بیگانه 
نفوذ زیادی داشتند و  بود و در زمان او اعضای حرم سرا 
نفوذ  نتیجٔه  در  می کردند.  دخالت  امور حکومت  ادارٔه  در 
بی لیاقتی  و  بی کفایت  شاهزادٔه  که  بود  حرم سرا  دخالت  و 
همچون حسین میرزا به عنوان جانشین شاه سلیمان انتخاب 
به  صفوی  حکومت  حسین،  سلطان  شاه  دوران  در  شد. 
نهایت ضعف و انحطاط رسید. او شاهی ضعیف و بی اراده 

به  و  نداشت  را  الزم  توجه  مملکت  امور  به  نسبت  و  بود 
شّدت تحت نفوذ درباریان و مشاوران خرافه پرست و ناالیق 
بود. از این رو، در زمان زمامداری او اختالف و درگیری 
میان مقام های کشوری )اهل قلم( و لشکری )اهل شمشیر( 
اخالل  و  بی نظمی  با  حکومت  امور  ادارٔه  و  یافت  افزایش 
و  رکود  دچار  تجارت  و  صنعت  کشاورزی،  شد.  مواجه 
دینی  اقلیت های  بر  فشار  و  مذهبی  تعصبات  شد.  سستی 
ایران  مردم  از  گروه هایی  نارضایتی  اسباب  و  یافت  افزایش 

را فراهم آورد.
در چنین شرایطی بود که طایفه ای از افغان های شهر قندهار سر 
و  با آگاهی از وضعیت آشفته  برداشتند. شورشیان،  به شورش 
کردند  حرکت  اصفهان  سوی  به  صفوی،  حکومت  نابسامان 
پایان  حکومت  آن  حیات  به  صفویان،  پایتخت  تسخیر  با  و 
دادند. شورش افغان ها و تسخیر اصفهان یک تهاجم خارجی 
به  صفوی  قلمرو  از  بخشی  قندهار  زیرا  نمی شود؛  محسوب 

شمار می رفت.
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نظام اداری عصر صفوی

بیشتر بدانیم

کارکرد و وظایفمقامات

شاه در رأس هرم قدرت و نظام اداری و اجتماعی عصر صفوی قرار داشت. او فرمانروایی بود كه تمامی اركان قدرت در اختیارش بود و شاه
فرماندهی سپاه و تمامی عزل و نصب های مقامات عالی برعهدۀ وی بود.

در روزگار شاه اسماعیل، وزیر اعظم را »وكیل نفس نفیس همایون« می نامیدند. اما بعدها وزیر اعظم به »  اعتمادالدوله« مشهور شد. وزیر وزیر اعظم
در رأس نظام دیوان ساالری قرار داشت. از مهم ترین وظایف او ادارة امور بازرگانی و اقتصادی، نظارت بر گرد آوری مالیات و ُمهر كردن 

احکام مقامات دولتی و نظارت بر كار سایر اعضای دولت بود و در رأس امیران دولت خانه بود.

او از قدرت زیادی برخوردار بود و فرماندهی كل قبایل قزلباش را برعهده داشت. بعدها وظایف این مقام به شاه داده شد.امیراالمرا

امیران در دورۀ صفوی به دو گروه تقسیم می شدند: امیرانی را كه در مركز كشور خدمت می كردند، »امیران دولت خانه« می گفتند و امیران
امیرانی كه در خارج از مركز به خدمت اشتغال داشتند، »امیران سرحدی« نامیده می شدند.

امیران 
دولتخانه

از اركان قدرت و بزرگ تمام ایالت محسوب می شد. قورچیاِن سواره نظام عصر صفوی بودند.1ــ قورچی باشی

2ــ قوللر آقاسی
ریاست غالمان و اعطای برخی از درجات نظامی را بر عهده داشت. اهلل وردی خان از جمله كسانی بود 
كه در عهد شاه عباس اول، مقام قوللر آقاسی داشت. قوللرها عمدتاً از اهالی گرجستان و قفقاز بودند.

3ــ ایشیک  آقاسی باشی
ریاست كاركنان دربار، از جمله درباریان و جارچیان را برعهده داشت. تمام تشریفات مجالس زیر نظر 

او انجام می گرفت و مقامات برای دیدار با شاه با هماهنگی و همراهی وی به نزد شاه حضور می یافتند.

4ــ تفنگچی آقاسی
ریاست تفنگچیان و برخی از واحدهای نظامی را برعهده داشت. حقوق و مزایای تفنگچیان و برخی 

امور آنها با تأیید او پرداخت و انجام می شد.

باالترین مقام حقوقی و قضایی عصر صفوی محسوب می شد.5ــ دیوان بیگی

اتفاقات روزانه و تصمیمات و فرمان های شاه را ثبت می كرد.6ــ واقعه نویس

امیران 
سرحدی

والی یا خان باالترین سمتی بود كه از سوی شاه برای ادارۀ یکی از مناطق كشور، به فردی داده می شد 1ــ والیان
و او تنها به شخص شاه پاسخگو بود.

والیان عالی مقام را بیگلر  بیگی می گفتند. این مقام، فرمانده نظامی ایاالت بزرگ و سرحدی بود.2ــ بیگلر  بیگی

حکام درجه دوم محسوب می شدند و حکومت نواحی كوچک تر به آنها محول می شد. 3ــ خوانین  و سلطان ها

ادارۀ امور شهر را برعهده داشت. حفظ نظم و امنیت و رسیدگی به دعاوی ضرب و شتم از وظایف اصلی او محسوب می شد.داروغه

زیر نظر داروغه خدمت می كرد. هر محله ای در شهرهای بزرگ تحت نظارت كالنتر اداره می شد. از وظایف مهم كالنتر، تصویب منصب کالنتر
كدخدایان محالت و رؤسای اصناف بود. تعیین مالیات و سایر امور كسب و كار نیز از وظایف كالنتر محسوب می شد.

نظارت بر اخالق عمومی از قبیل منع نوشیدن شراب، قمار و سایر امور غیرشرعی را برعهده داشت.ُمحَتسب

زیر نظر داروغه، فرماندهی نگهبانان شب در شهرها را برعهده داشت.َعَسس

زیر نظر داروغه، مسئول حفظ و نگهداری استحکامات شهر، مثل برج و باروی آن بود.کوتوال
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اوضاع اقتصادی
کشاورزی و دامداری، رکن مهم فعالیت های اقتصادی در عصر صفوی بودند، ثبات و امنیت سیاسی و اجتماعی، موجب رونق 

اقتصادی در شهرها و روستاهای ایران شده بود. در این دوره، زمین ها به چهار دسته تقسیم می شدند:
1ـ اراضی ممالک: این دسته از اراضی کشور در اختیار و تملک والیان ایالت ها بود و آنها این زمین ها را میان زیردستان خود 

تقسیم می کردند.
2ـ اراضی خاصه: این زمین ها متعلق به شخص شاه بود و به ویژه از زمان شاه عباس درآمد آن برای ادارٔه سپاه هزینه می شد.

3ـ اراضی وقفی: این اراضی توسط مردم یا شاه وقف می شد. گاهی مردم برای جلوگیری از دست اندازی حکام، زمین های 
خود را وقف می کردند.

4ـ امالک خصوصی: این زمین ها بسیار ناچیز بود و همواره در معرض مصادره قرار داشت.

دولت برای ادارهٔ امور از کشاورزان و دامداران مالیات می گرفت. 
دامداران مبالغی مالیات تحت عنوان »چوپان بیگی « می پرداختند. 
و  اصناف  مختلف  گروه های  بود.  بازار  شهری،  اقتصاد  قلب 
و کاالهای  فعالیت می کردند  بازار  در  پیشه وران و صنعت گران 
خود را در معرض فروش می گذاشتند و در قبال حفظ امنیت به 
دولت مالیات می پرداختند. بازارهای عصر صفوی از زنده ترین 
بازار راسته هایی وجود  بازارهای جهان بود. در هر  و زیباترین 
داشت و در هر یک، صنفی فعالیت می کرد، مثل راستٔه زرگرها، 
تفنگ سازها، آهنگران و کالهدوزان. بازارهای اصفهان و کرمان 

از جمله شکوهمندترین بازارهای ایران بودند.

 تجارت خارجی و بین المللی در این دوره رشد فراوانی داشت و ایران به یکی از کانون های مهم تجارت در آسیا تبدیل شد. مردم 
در دورٔه صفوی در معامالت و دادوستدهای خود از سکه های گوناگونی استفاده می کردند که با توجه به ارزش آنها عبارت بودند 

از: عباسی، محمودی، شاهی، بیستی و سکه های مسی به نام غازبکه.

بازار گنجعلی خان كرمان از بناهای دورۀ صفوی
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روابط خارجی
تأسیس حکومت صفوی از منظر روابط خارجی، نقطٔه عطفی 
آن هرگز  از  قبل  زیرا  می آید؛  به شمار  ایران اسالمی  تاریخ  در 
نبود.  بین الملل  عرصٔه  در  فعالی  دیپلماسی  چنین  شاهد  ایران 
تاریخ روابط خارجی ایران عصر صفوی را، به اختصار، در دو 

بخش می توان بررسی کرد.  
الف( روابط با همسایگان

کار  روی  ایران  در  صفوی  حکومت  که  هنگامی  1ـ عثمانی: 
آمد، قدرت امپراتوری عثمانی در حال اوج گرفتن بود. سالطین 
عثمانی که خود را خلیفه و فرمانروای تمامی مسلمانان می  دانستند، 
در پی تسلط کامل بر جهان اسالم بودند. همچنین در آن زمان، 
ارتش عثمانی با سرعت در خاک اروپا پیش می رفت. عثمانی ها 

شکل گیری حکومت قدرتمند صفوی در ایران را تهدید و مانع 
به  آن  با  و  دیدند  نظامی خود  و  توسعه  طلبی سیاسی  برای  جّدی 
دشمنی و ستیز برخاستند. چند سال پس از به قدرت رسیدن شاه 
اسماعیل اول، سلطان سلیم عثمانی با لشکری بزرگ و به قصد 
نابودی حکومت نوپای صفوی به سوی ایران حرکت کرد. این 
سپاه عالوه بر قتل عام شیعیان و مریدان طریقت صفوی در آسیای 
سالطین  دیگر  داد.  شکست  را  ایرانیان  چالدران  در  صغیر، 
عثمانی نیز بارها به ایران لشکرکشی کردند، اما صفویان با درک 
شرایط، به شیوه های مختلف در برابر دشمن ایستادگی کردند. در 
نتیجٔه چنین مقاومتی بود که برخی از فرمانروایان عثمانی به ناچار 
از جنگ با ایران دست برداشتند و عهدنامه های صلحی میان دو 
کشور بسته شد. به نمودار خط زمان در صفحٔه بعد توجه کنید.

2ـ  ازبکان: ازبکان از نسل جوجی، پسر چنگیزخان مغول، 
و  آباد  روستاهای  و  شهرها  تیموریان،  شکست  با  آنان  بودند. 
کار  روی  با  هم زمان  کردند.  تصرف  را  ماوراءالنهر  ثروتمند 
آمدن صفویان در ایران، شیبک خان ازبک )855 ــ 916ق( 
شاه  بود.  مشغول  غارت  و  قتل  و  تاز  و  تاخت  به  در خراسان 
اسماعیل در نبرد مرو او را مغلوب کرد و کشت و ضربه ای قاطع 
بر ازبکان وارد ساخت )916ق(. حاکمان ازبک همواره روابط 
دوستانه  و گرمی با حکومت عثمانی داشتند و در حمله به قلمرو 
شاه  دوران  در  می کردند.  عمل  هماهنگ  صورت  به  صفوی 
تهماسب و شاه عباس اول نیز ازبکان خراسان را مورد تهاجم و 

غارت قرار دادند، اما سپاه صفوی قاطعانه آنان را شکست داد.
3ـ تیموریان )گورکانیان( هند: هم زمان با قدرت  گیری دولت 
صفوی در ایران، یکی از نوادگان تیمور به نام ظهیرالدین محمد بابر 
در هندوستان قدرت را به دست گرفت. اینکه دو دولت بر سر مسئلٔه 
قندهار با یکدیگر اختالف داشتند و این شهر چند بار میان دو طرف 
دست به دست شد، اما، در مجموع، روابط آنها حسنه بود. در 
دو  میان  عمیقی  تجاری  و  فرهنگی  سیاسی،  مناسبات  دوره،  آن 
کشور برقرار شد. در عصر صفوی با مهاجرت گستردهٔ شاعران، 
نویسندگان، دانشمندان، معماران و هنرمندان ایرانی به هندوستان، 
فرهنگ، هنر و ادب فارسی در آن دیار شکوفا شد. تاج محل، یکی 

ارزیابی و قضاوت 
 به نظر شما، اگر میان دو کشور همسایه و مسلماِن ایران و عثمانی در دورۀ صفوی، به جای دشمنی و جنگ، صلح و 

دوستی پایدار برقرار بود، چه تغییری در وضعیت جهان اسالم ایجاد می شد؟ بحث و استدالل کنید.
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از پرآوازه ترین بناهای تاریخی، توسط معماران ایرانی در این دوره 
طراحی و ساخته شد. روابط تجاری نیز بین دو کشور رونق فراوانی 
داشت. قندهار، به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز اقتصادی 
و نظامی، در دو قرن و اندی، پانزده بار محاصره و در فرصت هایی 
دست به دست  شد. این شهر برای حفظ مناطق شرقی و داشتن 

درآمدهای گمرکی، برای ایران از اهمیت مهمی برخوردار بود.
ب( روابط با اروپا

روابط ایران با کشورهای اروپایی در عصر صفوی وارد مرحلٔه 
در  بسزایی  نقش  عامل  دو  یافت.  وسیعی  ابعاد  و  شد  تازه ای 

توسعٔه روابط صفویان با اروپاییان داشت: 
نخست: تهاجم گستردهٔ ارتش عثمانی به خاک اروپا کشورهای 
و  رقیبان  با  اتحاد  و  دوستی  پی  در  که  کرد  تشویق  را  اروپایی 
برای  اروپایی  دولت های  این رو،  از  برآیند.  عثمانی  دشمنان 
تالش  خود،  سرزمین های  به  عثمانی ها  حمالت  از  کاستن 
آن  با  و  کنند  برقرار  دوستانه   روابط  دولت صفوی  با  کردندکه 

علیه عثمانی متحد شوند. 
دومین عامل در گسترش روابط ایران و اروپا در دورٔه صفوی، 
انگیزه و اهداف اقتصادی و تجاری بود. هنگامی که صفویان 
حکومت خود را تأسیس کردند، اروپاییان به تازگی مسیرهای 
دریایی جدیدی را برای رسیدن به ایران، هند و کشورهای شرق 

آسیا کشف کرده بودند. به دنبال اکتشافات جغرافیایی، فعالیت 
استعماری کشورهای اروپایی آغاز شد. 

پرتغالی ها نخستین اروپاییانی بودند که از طریق راه های دریایی 
آنها  از  پس  رسیدند.  خلیج فارس  و  هند  اقیانوس  به  جدید 
شاه  رسیدند.  راه  از  نیز  هلندی ها  و  فرانسوی ها  انگلیسی ها، 
داد  اجازه  هلندی ها  و  فرانسوی ها  انگلیسی ها،  به  اول  عباس 
وی  کنند.  برپا  تجاری  پایگاه های  خود  برای  خلیج فارس  در 
به  نیز  و  اروپاییان  فنی  و  نظامی  از دانش  بهره برداری  انگیزهٔ  به 
منظور توسعٔه تجارت خارجی،  کوشید تا مناسبات دوستانه ای با 
کشورهای اروپایی برقرار کند. یکی از منابع عمدهٔ درآمد خزانه 
سلطنتی در زمان شاه عباس اول، تجارت ابریشم بود که توسط 
تجار ایرانی ارمنی زیر نظر شاه عباس انجام می شد. تجار اروپایی 
و شرکت های )کمپانی های( مختلف هند شرقی، مشتری اصلی 

ابریشم ایران بودند.
این  به  به تحمیل اهداف خود  قادر  اروپاییان در عصر صفوی 
اروپا در جهت  با  روابط  از  اقتدار  با  نبودند و صفویان  دولت 
روابط  صفوی  عصر  اواخر  در  می بردند.  سود  خود  اهداف 
زیاد سیاحان  تعداد  یافت. وجود  توسعه  اروپا  و  ایران  فرهنگی 
اروپایی و سفرای این کشورها در ایران، خود، نشانی از گستردگی 

این روابط در عصر صفوی است.

1150 ق

صفیعباس دومسلیمانسلطان حسین

1050ق1100ق

1049 ق1058 ق1064 ق 1079 ق 1129 ق 1135 ق

افغان ها و  محاصرۀ اصفهان توسط 
صفوی حکومت  سقوط 

حملۀ نیروهای روسی به رشت

شورش افغان ها در قندهار

ورود هیئت روسی به دربار ایران 

فتح قندهار 

با عثمانی   عهدنامۀ صلح قصرشیرین 
ذهاب( )عهدنامۀ 

 خط زمان رویدادهای مهم روابط خارجی ایران در دوران صفوی
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 بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و برداشت خود را از سیاست خارجی و موقعیت  ایران در ارتباط با همسایگان و دولت های اروپایی در عصر 

صفوی بیان کنید.
به نمایندگان آلمان و لهستان و مسکو دادند، نمی باشد. نمایندگان این  ایرانیان  »هیچ جوابی شیرین تر و منطقی تر از جوابی که 
دولت ها آمده بودند به دولت ایران پیشنهاد کنند تا با رؤسای ممالک نامبرده که اربابانشان بودند، علیه سلطان عثمانی متحد شود... 
اعتمادالدوله اضافه کرده بود که شاه ایران به پادشاه عثمانی وعده داده است که با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند و شاه ایران 
هیچ نفع و فایده ای را از محترم شمردن قولی که به شاه عثمانی داده است، باالتر نمی شناسد...« )سانسون، سفرنامه، ص 172(.

فّعـالـیت ۴

پرسش های نمونه
1 مهم ترین مسائل و مشکالِت نخستین سال های پادشاهی تهماسب و عباس اول را مقایسه کنید.

۲ روش کشورداری شاه عباس اول را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳  دالیل و نتایج دشمنی و ستیز حکومت عثمانی با دولت صفوی را بررسی و تحلیل کنید.

۴  روابط ایران و غرب در عصر صفوی بر چه محورهایی استوار بود؟

5 شواهد و مدارک استفاده شده در این درس را نام ببرید و دربارۀ اهمیت آنها توضیح دهید.

ورود اولین سفیر انگلستان به دربار ایران )1036 ق(

1041 ق

900 ق950 ق1000 ق

اسماعیل محمد خدابندهعباس یکم
دوم

اسماعیل یکم تهماسب   

916 ق920 ق935 ق951 ق955 ق962 ق970ق

تصرف قندهار
توسط گورکانیان 

فتح قندهار و بیرون کردن پرتغالی ها از خلیج فارس )1031 ق( 
قرارداد صلح ایران و عثمانی )1027 ق(

قرارداد صلح استانبول دوم )1021 ق(
اعزام مهدی قلی بیک به دربار آلمان )1014 ق(
ورود برادران شرلی انگلیسی )1010 ق(

 قرارداد صلح استانبول اول )998 ق(

ورود آنتونی جنکینسون انگلیسی
انعقاد قرارداد صلح آماسیه با عثمانی 

حملۀ سلطان سلیمان به ایران
پناهندگی همایون )پادشاه گورکانی هند( به ایران

نبرد مرو و شکست ازبکان
جنگ چالدران

نبرد جام و شکست ازبکان 
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عصر صفوی یکی از درخشان ترین دوره های فرهنگ و هنر ایران دوران اسالمی به شمار می رود. در این عصر، ایرانیان در صنعت، 
هنر، معماری و برخی شاخه های علوم پیشرفت شایانی کردند  و آثار عظیمی از خود به جا گذاشتند. در این درس، شما با بررسی شواهد و 

مدارک تاریخی، برجسته ترین دستاوردهای فرهنگی و تمدنی دورۀ صفوی را شناسایی  و ارزیابی خواهید کرد. 

فرهنگ وتمدن در عصر صفوی درس 14

زمینه های شکوفایی فرهنگ و هنر 

بحثوگفتوگو
دربارۀرابطۀثباتسیاسی،امنیتورونقورفاهاقتصادیباتوسعهوشکوفاییعلمیوفرهنگیبحثوگفتوگوکنید.

و  جغرافیایی  یکپارچگی  سیاسی،  وحدت  ایجاد  با  صفویان 
انسجام اجتماعی در ایران، زمینٔه مناسبی برای توسعه و شکوفایی 
یافتن و  بر آن، رسمیت  فرهنگی و تمدنی فراهم آوردند. عالوه 
استقرار مذهب شیعٔه دوازده امامی، تأثیرات عمیقی بر همٔه ابعاد 
جامعه گذاشت؛ به گونه ای که علم، آموزش، فرهنگ و هنر ایرانی، 
تحت تأثیر آموزه های شیعی، جلوه های گوناگونی را از خود بروز 
داد. در این دوره، شاهان و مقام های کشوری و لشکری به هنر و 
معماری و فعالیت های علمی و آموزشی بیش از پیش توجه نشان 
دادند و هنرمندان، صنعت گران، معماران و عالمان را تشویق و 
حمایت کردند. آنان با سفارش  ساخت آثار هنری به هنرمندان و 
صنعت گران، نقش فراوانی در شکوفایی هنر ایفا کردند. همچنین 
در دورهٔ صفوی، سنت وقف در جامعه گسترش یافت و شاهان 
و سایر ثروتمندان بخشی از ثروت و دارایی خود را وقف امور 
مذهبی، علمی و آموزشی و ترویج هنر و معماری کردند. افزون 
براین، علم دوستی، استعداد و ذوق هنری ایرانیان و میراث علمی، 
عصر  به خصوص  قبل  دوران  از  كه  ارزشمندی  هنری  و  ادبی 
تیموری باقی مانده بود، تأثیر بسزایی در شكوفایی و غنای فرهنگی 

و تمدنی دورهٔ صفوی داشت.

تعلیم و تربیت و مراکز آموزشی 
علوم و معارف

و  تعداد عالمان  تأسیس حكومت صفوی،  آنجا كه در زمان  از 
مراكز علمی شیعی در ایران كم بود، شاهان صفوی به منظور ترویج 
معارف شیعه و رفع نیازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عده ای از 
علمای شیعٔه جبل عامل لبنان، عراق و بحرین را به ایران دعوت 
ویژه  به  دینی،  آموزش علوم  از علما،  این گروه  با ورود  كردند. 
این دوره، آموزش  یافت. در  ایران گسترش  معارف شیعی، در 

ادبیات، حكمت و فلسفه در مراکز مختلفی صورت می گرفت.
برخی از محققان ایرانی و اروپایی، عصر صفوی را دوران افول 
شعر و ادبیات فارسی دانسته اند، اما تحقیقات جدید، قطعیت این 
نظر را مورد تردید قرار داده است. برخی از شاهان صفوی شاعر 
و حامیان جدی شعرا بودند. از شاعران شاخص عصر صفوی 
می توان وحشی بافقی )د 991ق(، محتشم کاشانی )د 996ق( و 

صائب تبریزی )د 1086ق( را  نام برد.
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عالقه مندی ایرانیان به شعر و شاعری
آدام اولئاریوس آلمانی، سفیر فریدریک سوم، می نویسد: »... ایرانی ها عالقۀ زیادی به شعر دارند و به جرئت می توانم بگویم كه در دنیا ملتی 
وجود ندارد كه بیش از ایرانی ها عاشق شعر و ادبیات باشد. در میان مردم عادی، افراد بسیاری را می توان یافت كه طبع شعر دارند و دربارۀ هر 
چیزی شعر می گویند... و در مجالس و گذرگاه ها برای سرگرمی و تفریح مردم خوانده و از آنها پولی بابت گذران خود می گیرند... كسانی كه 

اشعار ادیبانه و فاضالنه می گویند معموالً به دربار و محافل رجال راه دارند« )اولئاریوس، سفرنامه، ص   667  ــ 668(.

بیشتر بدانیم

در دورهٔ صفوی، که با تحوالت عظیم علمی در اروپا هم زمان بود، علوم تجربی و ریاضیات در ایران رو به افول گذاشت. تنها برخی 
از متون كهن پزشكی مانند قانون ابن سینا و برخی متون قدیمی ریاضی و نجوم در مدارس تدریس می شد. نجوم و ستاره شناسی نیز با 

خرافات آمیخته شد و اعتقاد به سعد و نحس در میان عام و خاص رایج بود. 
تاریخ نگاری در دورهٔ صفوی در سه حوزهٔ تاریخ عمومی، تاریخ محلی و تک نگاری ادامه یافت، هرچند به طورکلی نسبت  به دورهٔ مغول 
و تیموری تا حدی دچار افول شد. از مشهورترین آثار تاریخ نگاری این دوره می توان به کتاب حبیب السیر تألیف غیاث الدین  خواندمیر 
کتاب  و  تهماسب  اول  شاه  سلطنت  زمان  در  روملو  بیگ  حسن  تألیف  احسن التواریخ  اول،  اسماعیل  شاه  سلطنت  زمان  در 

تاریخ عالم آرای عباسی تألیف اسکندر بیک منشی مربوط به دورٔه شاه عباس اول اشاره كرد. 

مراکز علمی و آموزشی
مدرسه: مدرسه در عصر صفوی مرکزی برای آموزش معارف دینی و دیگر 
علوم بود. مدارس توسط مقام های حکومتی، شخصیت های مذهبی و برخی از 
ثروتمندان َخّیر ساخته و حمایت می شد. بیشتر مدارس دارای موقوفاتی بودند 
که درآمد آن صرف مخارج این گونه مدارس می شد. پاره ای از وقف نامه های 
عصر صفوی نشان می دهند كه زنان ثروتمند، بخش زیادی از ثروت خود را 
وقف ادارٔه مدارس اصفهان کرده  بودند. از مدارس معروف عصر صفوی در 
اصفهان می توان به مدرسٔه چهارباغ، مشهور به مدرسٔه مادر شاه و مدرسٔه شیخ 
لطف اللّه اشاره كرد. به معلمان مدارس، مدّرس می گفتند. مدّرسان دستیارانی 
داشتند که به آنها خلیفه )مبصر( یا ُمعید گفته می شد و استاد را در امر آموزش 
کمک می کردند. محیط مدارس از نظر طراحی معماری، فضایی آرام و بانشاط 

برای یادگیری و آموزش بود. به طور معمول حیاط وسیع مدرسه به باغچه یا باغ شباهت داشت و نهر آبی در میان آن جاری بود.
برخی از زنان و دختران در خانه و زیر نظر والدین و معلمان خصوصی آموزش می دیدند. هنرها و صنایع به صورت انفرادی زیر نظر 

استاد، مستقیماً به شاگردان آموخته می شد.

مدرسۀ چهارباغـ  اصفهان
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بررسی شواهد و مدارک 
متن 1: »ایرانیان دارای فکر و اندیشه، سرعت فهم و ادراک، ظرافت و نیروی تمیز و حسن قضاوت و َحزم و احتیاط می باشند... 
من تصور نمی کنم که در اروپای ما کشوری پیدا شود که در آنجا علوم بیشتر از ایران مورد تجلیل و تکریم و پژوهش و کاوش قرار 

گیرند« )شاردن، سفرنامه، ج 9، ص 14ــ16(.
متن 2: »از نظر شکوه و جالل و طرز ساختمان، مدارس ایرانی سخت بر مدارس عالیه ما برتری دارند، اما مشکالت مدارس و طرز 

تعلیم و تعلم این مدارس را با اوضاع و احوال حاکم بر مدارس ما نمی توان قیاس کرد« )کمپفر، سفرنامه، ص 139(.
متن 3: »حقوق مدرس کامالً مکفی است و ساالنه پرداخت می شود. در مدارسی که از طرف شاه وقف شده است حقوق مدرس 
به یک صد تومان بالغ می شود. در سایر مدارس این حقوق کمتر و غالباً در حدود پنجاه تومان است. ولی باید دانست که این حقوق 
درست در روز مقرر و بدون کم و کاست تأدیه می شود. کاش در آلمان نیز به استادان، این فروزندگان چراغ دانش، چنین موهبتی 

ارزانی می شد« )همان، ص 141(.
1ــ به نظر شما دیدگاه شاردن از چه جهتی دارای اهمیت است؟

2ــ نویسنده در متن دوم به چه جنبه ای از مدارس عصر صفوی تأکید می کند؟ از نظر شما چه تفاوتی بین مدارس ایران و آلمان با 
توجه به این متن وجود داشت؟

3ــ برداشت شما از متن سوم چیست؟ در کالس بحث و استدالل کنید.

فّعـالـیت 1

مکتب خانه
مکتب خانه از قدیمی ترین مراكز آموزش مقدماتی در ایران به شمار 
و  اخالقی  و  دینی  آموزش های  مکتب خانه ها كودكان  در  می رود. 
زمینۀ  در  اولیه ای  اطالعات  مکتب خانه  معلمان  می دیدند.  ادبی 
قرآن،  روخوانی  احکام،  آموزش  به  و  داشتند  قرآن  و  عربی  زبان 
صرف و نحو مقدماتی عربی و برخی از آثار ادبی نظیر گلستان و 
در  آموزش  اساس  نظامی می پرداختند.  و خمسۀ  بوستان سعدی 
مکتب خانه های عصر صفوی، مانند دوران پیش از آن، بر پایۀ حفظ 

كردن مطالب و تکرار آنها بود.

بیشتر بدانیم

نگارۀ مکتب خانه
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علما و دانشمندان
به  پا  در عصر صفوی در علومی چون فقه، کالم و تفسیر، علمای بزرگی 
)1003ــ1070ق(،  مجلسی  محمدتقی  چون  دانشمندانی  نهادند.  عرصه 
فقیه، محدث و مؤلف كتاب های مهمی در حدیث و فقه و فرزند دانشمندش 
محمدباقر مجلسی )1037ــ1110ق(، صاحب دائرة المعارف بزرگ حدیثی به 
نام بحاراالنوار، از بزرگان عصر خود محسوب می شدند. در حوزهٔ فلسفه و 
عرفان، میرداماد )969ــ1040ق(، از بنیان گذاران مکتب فلسفی اصفهان، 
صاحب تألیفات ارزشمند و شهرتی بسیار است. یکی از برجسته ترین علمای 
ایران در عصر صفوی، بهاءالدین محمدبن حسین عاملی )953ــ1030ق( 
معروف به شیخ بهایی است كه در همٔه علوم دینی و عقلی و طبیعی عصر 
صاحب نظر بود. از او تألیفات ارزشمندی به جا مانده است. شاخص ترین 
چهرهٔ فلسفی عصر صفوی و دوران بعد تا زمان ما، صدرالدین محمد بن قوام 
شیرازی )979ــ1050ق(، معروف به صدرالمتألهین و مالصدرا بود. او 
كه از شاگردان شیخ بهایی و میرداماد بود در فلسفه مؤسس مکتب فلسفی، 
»حکمت متعالیه« است. مالصدرا میراث گران قدر چهار جریان فکری بزرگ 

اسالمی یعنی فلسفٔه مشاء ، اشراق، کالم و عرفان را به هم درآمیخت و نظام فلسفی نوینی به وجود آورد.

کاوشخارجازکالس
بهپنجگروهتقسیمشویدوهرگروهدربارۀزندگیوآثاریکیازدانشمندانوعالمانزیرگزارشیتهیهودرکالس

ارائهکنید:

مالصدرا،میرداماد،شیخبهایی،محمدتقیمجلسیومحمدباقرمجلسی

بررسی شواهد و مدارک 
»همٔه ایرانی ها اهمیت زیادی برای علوم و کسانی که این علوم را می دانند ... قائلند. برای فراگرفتن علوم مختلف در گوشه و کنار 
ایران دانشگاه هایی وجود دارد که آنها را »مدرسه« می گویند... در رأس هر یک از آنها »صدر« قرار دارد... علومی که در این 
مدارس تدریس می شود عبارت اند از حساب، هندسه، خطابه، شعر، فیزیک، فلسفه، نجوم، حقوق و پزشکی. آنها کتب فلسفی 

ارسطو را به زبان عربی برگردانده و در مدارس خود تدریس می کنند« )الئاریوس، آدام، سفرنامه، ص 679ــ680(.
ــ به نظر شما مواد درسی در مدارس عصر صفوی براساس چه مالک هایی تعیین می شد؟

فّعـالـیت ۲

دستخط مالصدراـ  نامۀ او  به مال شمساي گیالني، کتابخانۀ دانشگاه 
تهران، شمارۀ 2602
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پل خواجوـ  اصفهان

معماری
عصر صفویان یکی از دوره های درخشان معماری ایران است. معماری ایرانی در این دوره، با برخورداری از تجارب معماری فاخر 
عصر تیموری و نیز در سایٔه ثبات، امنیت و حمایت پادشاهان به ویژه شاه عباس اول، شكوفا شد. شکوه و عظمت بناهایی که در این 

عصر در سرتاسر ایران به ویژه در اصفهان و قزوین ساخته شده، اعجاب آور و تحسین برانگیز است.
یکی از اعضای هیئت اعزامی لوئی چهاردهم، پادشاه مقتدر فرانسه به اصفهان، پایتخت ایران را به واسطٔه داشتن پل های کم نظیر، 

مسجد های فیروزه ای و پهناور و تناسب و ظرافت خانه های مجلل و کاخ های شاهانه ستوده است.1
در عصر صفوی نه تنها در اصفهان بلکه در سراسر ایران بناهای زیادی نظیر، مساجد، پل ها، مدارس، جاده ها، میدان ها، کاخ ها، باغ ها 

و کاروان سراها ساخته شد.

1ـ گرس، سرگذشت و سفرنامٔه فرستادهٔ فرانسه در دربار شاه سلطان حسین، ص 71.

مجموعه های  مهم ترین  و  زیباترین  از  یکی  جهان  نقش  میدان 
تاریخی ایران و جهان و نماد معماری صفوی محسوب می شود. 
ویژگی  مهم ترین  و  شد  ساخته  اول  عباس  شاه  همت  به  اثر  این 
این  از جملٔه  بود.  متنوع  کاربردهای  نیز  و  آن شكوه و عظمت 
کاربردها می توان به برگزاری جشن ها و مسابقات چوگان بازی و 
تیراندازی، باریابی سفرا، سان دیدن از سپاهیان، اجرای نمایش 
و آتش بازی اشاره کرد. از دیگر ویژگی های میدان نقش جهان، 
ارتباط آن با مراکز پر رفت و آمد شهر، یعنی مسجد و بازار بود. 
مسجد شیخ لطف اهلل، شاهکار هنر کاشي کاری ایرانکاخ عالی قاپو به عنوان نماد قدرت سیاسی بر این میدان ِاشراف 

کاروان سرای شاه عباسیـ  کرج
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نقاشی یک معمار فرانسوی از میدان نقش جهان در حدود 1800م

بررسی شواهد و مدارک 
متن 1: »... حضرت اعلی شاهی ]شاه عباس اول[ ... جهت انبساط ضمیر، اکثر اوقات در میدان نقش جهان با مخصوصان 
و مقربان به نشاط چوگان بازی و َقپق اندازی1، آتش بازی ها که استادان آتش ... ترتیب می دادند مشغول می فرمود.... تماشاچی 

اطراف و جوانب میدان را فرا گرفته، نظاره گران انجمن بودند« )اسکندر بیک ترکمان، عالم آرای عباسی، ج 2، ص 1382(.
متن 2: ».... در این سال ]1023ق[، ایلچیان ]سفیران، فرستادگان[ و چند نفر از پادریان ]كشیشان و مبلغان مسیحی[ فرنگ که 
عبارت از دانشمندان و رهبانان نصاری است از جانب پادشاه اسپانیه، که بزرگ ترین پادشاه فرنگستان است، به پایٔه سریر اعلی آمده 

در نقش جهان اصفهان به سعادت بساط پوش شاه جهان سرافراز شدند« )همان، ص 1422(.
ــ در متن های باال به چه كاركردهای میدان نقش جهان اشاره شده است؟

فّعـالـیت ۳

1ـ قپق چوب بلندی بود که بر روی آن جام زرین و یا ظرفی از سکه قرار می دادند و در محلی در میدان کاشته می شد. عده ای سوار بر اسب با کمان با فاصله ای معین، در حالی 
که در تاخت بودند به جام زرین یا ظرف پر از سکه تیر می انداختند. هر کس که می توانست آن  را پایین بیاورد برندٔه آن سکه ها و یا جام زرین می شد. این بازی از هیجان باالیی 

برخوردار بود و نوعی فعالیت نظامی نیز محسوب می شد.

داشت. میدان نقش جهان متعلق به دولت و مردم بود. به گزارش 
از  نوروز میدان نقش جهان مملو  سیاحان غربی، در شب عید 

مردم و گروه های موسیقی و نمایشی می شد.
مسجد جامع عباسی )مسجد امام( یکی از زیباترین و مهم ترین 
از  بخشی  عنوان  به  عباس،  شاه  عهد  در  که  است  مساجدی 
مجموعٔه میدان نقش جهان طراحی و ساخته شد. هماهنگی در 
رنگ ها و نقش  های كاشی   ها و طراحی و معماری بی نظیر، این 

مسجد را به یکی از مجموعه های عالی معماری صفوی بدل کرده 
است. در ضلع دیگر این میدان، مسجد شیخ لطف الّله طراحی و 
ساخته شده است. مسجد شیخ لطف اللّه به لحاظ وسعت و ابعاد، 
کوچک تر از مسجد جامع عباسی است، اما از نظر فن معماری 
و زیباشناسی از آثار بی نظیر معماری ایران به شمار می رود. از 
هنرمندانه ای  کاشی کاری  مسجد،  دو  هر  شاخص  ویژگی های 

است که تحسین و شگفتی هر بیننده ای را بر می انگیزد.



154

هنر
نگارگری و خوشنویسی

در دورهٔ صفوی شاهد ظهور برخی مکتب های نقاشی و نگارگری 
امروزه  آنها  از  بخشی  که  هستیم  فاخری  هنری  آثار  خلق  و 

زینت بخش موزه های بزرگ جهان است.
شاه اسماعیل با فتح هرات، کمال الدین بهزاد، یكی از نوابغ هنر 
نقاشی دربار تیموری را با خود به تبریز برد و به ریاست کتابخانٔه 
دربار تبریز منصوب كرد. در این کتابخانه کارگاهی وجود داشت 
که كتاب های بسیار زیبایی در آن تهیه می شد. بهزاد و شاگردانش 
با خلق آثار بی نظیر و ترکیب مکتب هرات با عناصر جدید، مکتب 
جدیدی به نام مکتب تبریز پایه گذاری کردند. یکی از شاهکارهای 
شاه  زمان  در  كه  بود  شاهنامه  تصویرگری  و  کتابت  عصر،  این 
شد.  معروف  تهماسبی  شاهنامۀ  به  و  رسید  پایان  به  تهماسب 
دارد  وجود  نگاره  ُخرد  پنجاه  و  دویست  تهماسبی  شاهنامٔه  در 
تبریزی،  محمد  سلطان  چون  برجسته ای  هنرمندان  توسط  که 
جالل الدین میرک و دیگران به تصویر درآمده اند. این اثر همچنین 
یكی از آثار گران قدر در زمینٔه خوشنویسی نیز محسوب می شود 

که توسط خطاطان هنرمندی به رشتٔه تحریر در آمد. 
پدید  برجسته ای  آثار  تهماسب،  شاه  دوره  در  قزوین  هنرمندان 
آوردند. شاه تهماسب از نقاشان و هنرمندان چیره دست زمان خود 
بود. مجموعٔه آثار خلق شده در دومین پایتخت صفوی از ویژگی ها 
و نوآوری هایی برخوردار بود كه موجب شد سبک نقاشی آنان، به 

عنوان مکتب نگارگری قزوین نامیده و معروف شود. 
خود  شکوفایی  اوج  به  اول  عباس  شاه  دورهٔ  در  نگارگری  هنر 
رسید. در این دوره نقاش بزرگی به نام آقارضا عباسی با طرح ها 
کرد.  پایه گذاری  را  اصفهان  مکتب  بی نظیرش،  نوآوری های  و 
زندگی  که  بود  این  نگارگری  در  نوآوری رضا عباسی  مهم ترین 
روزمرهٔ عموم مردم و فعالیت اصناف و پیشه وران را به تصویر 

می كشید.

برگی از شاهنامۀ تهماسبی

شاهزاده محمد بیک گرجی، یکی ازشاهکارهای نگارگری 
رضا عباسی
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فرش اردبیل ـ موزه ویکتوریا و آلبرت لندن 

به  نگارگری  هنر  کنار  در  خوشنویسی  هنر  صفوی  دورهٔ  در 
و  هروی  میرعلی  چون  هنرمندانی  و  رسید  شکوفایی  اوج 

میرعماد  حسنی قزوینی آن را به کمال رسانیدند. 
بافندگی

صفویان هنر اصیل فرش بافی ایران را از حالت روستایی و عشایری 
خارج كردند و به صورت یک صنعت ملی درآوردند. در این دوره 
کارگاه های بزرگ فرش بافی تحت نظارت دولت در سراسر کشور 
و به ویژه در پایتخت ایجاد شد. از آن دوره قالی های زیبا و نفیسی 
باقی مانده است. فرش اردبیل که به سفارش شاه تهماسب اول 
برای پیشکش به مقبرهٔ شیخ صفی الدین اردبیلی، توسط هنرمندان 
کاشانی بافته شده است، یكی از شاهکارهای هنری جهان به شمار 

می رود.

برخی از محققان، دورهٔ صفوی را عصر طالیی پارچه بافی در ایران شمرده اند. در این دوره پارچه های متنوع و گوناگونی مثل ابریشم، 
مخمل، بافت فلزی )زری بافت(، ترمه و قلمکار در کارگاه های کاشان، اصفهان، هرات، مشهد، یزد، كرمان و ... بافته می شد. هر یک 
از این شهرها در تهیه و تولید پارچه ای خاص تخصص داشت. اصفهان، یزد و کاشان از مهم ترین کانون های پارچه های زری بافت1 

بودند و بافندگان کرمان در تولید شال ترمه مهارت داشتند.

1ــ به طور کلی به پارچه هایی که دارای نخ فلزی یعنی طال و نقره بودند »زری بافت« می گویند. البته به نوعی نخ ظریف که معموالً ابریشمی و دارای پوششی از طال و نقره است، 
گالبتون نیز گفته می شود.

نمونه ای از پارچه های متعلق به دورۀ صفویه
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بررسی شواهد و مدارک 
متن زیر را بخوانید و به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

»یادآوری می کنیم که سه چیز را در این شهر )کاشان( بهتر از ایتالیا تهیه می کنند، یا به هر حال به خوبی آن در ایتالیا ندیده ام. یکی 
از آنها شال است که از پارچٔه پهن و بلندی بافته شده و مردان آن را تاب می دهند و به دور کمر می بندند. این پارچه راه راه است و 
احیاناً در تار و پود آن طال به کار رفته و دارای شرابه های1 زیبایی است... شیء دوم پارچه ای است به نام میلک که دارای دو رو 
است و رنگی مخصوص دارد و اشعار ایرانی و نقش زن و مرد در روی آن بافته شده است و واقعاً زیباتر از آن نمی توان مجسم کرد. 
سومین شیء، پارچه زربفت... و تفاوتش با پارچه قبلی این است که میلک فقط از ابریشم درست شده، در حالی که در تار و پود 
این پارچه طال یا نقره و گاهی هر دو به کار رفته است. این پارچه ها در ایران منحصرًا از طرف زنان مصرف می شود؛ زیرا لباس مردان 
فقط از قماش نخی است. این لباس را شاه فعلی ایران )شاه عباس اول( مرسوم کرده و به نظر من علت این است که می خواهد ابریشم 
در مملکت زیاد مصرف نشود و این متاع که پول فراوان عاید خزانه می کند، تا حد امکان بیشتر صادر شود« )دالواله، سفرنامه، 

ص   115ــ116(.
1ــ با توجه به متن، وضعیت پارچه بافی ایران در عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

2ــ سعدی در گلستان می گوید كه دیبای روم، صاحب شهرتی بود و به شرق صادر می شد. به نظر شما، از زمان سعدی در قرن هفتم 
تا زمان تألیف سفرنامٔه جهانگرد ایتالیایی در دورهٔ شاه عباس )قرن یازدهم قمری( چه تحولی در پارچه بافی ایران قابل مشاهده است؟

1ــ رشته ها و منگوله هایی که از کناره و حاشیٔه بافته ها آویخته می شود.

فّعـالـیت ۴

نمونه ای از آثار فلزی دورۀ صفوی

فلز کاری
یکی از هنرهای ممتاز و برجستٔه عصر صفویان هنر فلزکاری بود. در این دوره استفاده از فوالد توسعه بیشتری یافت و ظرافت، 
خالقیت و زیبایی در خلق آثار هنری مورد توجه بیشتر هنرمندان این رشته قرار گرفت. بر روی بسیاری از آثار فلزی این دوره، اشعار 
زیبا و سخنان نغزی خوشنویسی شده  است. یکی از ویژگی های فلزکاری عصر صفوی، طالکاری روی فلزات است. این آثار به جز 
جنبٔه هنری، موجب رونق تجارت و کسب و كار نیز بودند. بخشی از این آثار امروزه به عنوان گنجینٔه فرهنگی و تمدنی ایرانیان در 

موزه های معروف جهان جای گرفته و آنها به داشتن این آثار فاخر هنری که جنبٔه جهانی یافته اند، می بالند1.

1ــ موزه هایی چون ویکتوریا و آلبرت )Victoria and Albert( در لندن، موزٔه ریکس )Rijks( در آمستردام، متروپولیتن )Mertopolitan( نیویورک، موزٔه لوور )Louvre(پاریس، 
موزٔه آرمیتاژ )Hermitage( سن پترزبورگ، موزٔه صنعت و هنر هامبورگ و ده ها موزهٔ دیگر جهان از این آثار فاخر نگهداری می کنند.
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 عالمان، اندیشمندان و هنرمندان عصر صفویه

برخی از آثار شاخصمکتبرشتۀ علمی و هنرینام

اسفار اربعه، الشواهد الربوبیهحکمت متعالیهفلسفهصدرالمتألهین شیرازی

مالمحسن فیض کاشانی
فقه، حدیث، حکمت و 

عرفان
__

ه ..    الَبیضاء اَلمحجَّ
اصول المعارف

الوافی

شیخ بهایی
جامع بسیاری از علوم 

از جمله ریاضیات
خالصه .. الحساب، كشكول__

خالصه ..   التجارب___پزشکیمحمد حسینی نوربخشی

تحفه ..    المأمونین__داروسازیمحمد حسین شفایی

رسالۀ توحید__تصوف و عرفانخواجه دهدار شیرازی

اسطرالب__نجوم و ریاضیاتعبدالعلی بیرجندی

سیاه مشق نستعلیقسبک میرعمادخوشنویسیمیرعماد حسنی قزوینی 

فرش اردبیل )موزۀ ویكتوریا و آلبرت(__قالی بافیمقصود کاشانی

پارچه های زری بافت__زری بافیغیاث الدین علی نقشبند یزدی

در هرات ــ تبریزنگارگری )مینیاتور(کمال الدین بهزاد دومی  و  قاهره  كتابخانه  در  اولی  كه  درویش«  و  شاه  »مالقات  و  یوسف«  »وسوسۀ 
كتابخانۀ ملی سن پترزبورگ موجود است.

فرزندش  و  محمد  سلطان 
میرزا    علی تبریزی، جالل الدین 

میرک، سید منصور بدخشانی
این هنرمندان برای خلق شاهنامۀ تهماسبی حدود بیست سال زحمت كشیدند.مکتب قزویننگارگری )مینیاتور(

مکتب اصفهاننگارگری )مینیاتور(آقا رضا عباسی
»جوانی با ردای آبی« )محل نگهداری موزۀ هاروارد(، »كتابت« )محل نگهداری موزۀ 

لندن( و »درویش و جوان« )در موزۀ لوور پاریس(

از مثنوی هفت مکتب اصفهاننگارگری )مینیاتور(معین مصور »پیرمرد و جوانان«  »پرترۀ رضا عباسی« كتابخانۀ دانشگاه پرینستون، 
اورنگ جامی، محفوظ در موزۀ بریتانیا

كاوش خارج از كالس
به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر در مورد یکی از سفرنامه ها و یا منابع معرفی شده در درس گزارشی تهیه 

كنید. موضوع گزارش می تواند آداب و رسوم، هنرها و صنایع، معماری و یا هر موضوع فرهنگی و تمدنی دیگر باشد.
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پرسش های نمونه
1 زمینه های اعتالی فرهنگ و هنر عصر صفوی را ارزیابی کنید. 

۲ با توجه به شواهد و مدارک ارائه شده، وضعیت مدارس عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۳  هنر نگارگری عصر صفوی را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴  وضعیت منسوجات و پارچه بافی ایرانی در عصر صفوی را شرح دهید.

5 در تهیه و تدوین این درس از چه منابعی بهره برده شده است؟ فهرست کنید.



159

فصل چهارم

اروپا در قرون وسطا و عصر جدید

به دورۀ تقریباً هزار ساله ای از تاریخ اروپا که از اواخر قرن 5 م آغاز و 
تا اواخر قرن 15م ادامه یافت، قرون وسطا یا میانه گفته می شود. این 
دوره تقریباً با سده های اول تا دهم هجری قمری مقارن است. دورۀ 
پس از قرون وسطا، عصر جدید )1500 ـ 1800م( نامیده می شود. 
در قرون وسطا و عصر جدید، سرزمین های اروپایی با دگرگونی های 
فکری، فرهنگی و مذهبی عمیق و تغییر و تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی گسترده ای مواجه شد. در این فصل شما علل، آثار و نتایج 
مهم ترین تحوالت سیاسی، دینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اروپا 

را در قرون وسطا و عصر جدید بررسی و تحلیل خواهید کرد.
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در قرون وسطا، رویدادها و تحوالت متعددی در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست که بر 
سرنوشت اروپا و دیگر مناطق جهان تأثیر گذاشت. در این درس، شما علل و نتایج مهم ترین این رویدادها و تحوالت را بررسی 

و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.

قرون وسطا درس 15

تحوالت سیاسی و اجتماعی

امپراتوری روم شرقی )بیزانس(
و  اداری  مشکالت  اثر  بر  روم  امپراتوری  4م،  قرن  در 
اقتصادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. امپراتوری 
به خصوص  و  ارتش  اقتصاد و  از  بیزانس که  یا  روم شرقی 
برابر  در  بود،  برخوردار  نیرومندی   نسبتاً  دریایی   نیروی 
دادن  دست  از  وجود  با  مسلمان،  سپاهیان  پیاپی  حمالت 
سرزمین های آفریقایی و بخش وسیعی از قلمرو آسیایی خود، 

همچنان دوام آورد. 
برخورداری  سبب  به  بیزانس،  امپراتوری  پایتخت  قسطنطنیه، 
از موقعیت جغرافیایی و ارتباطِی ویژه و داشتن باروهای دفاعی 
مستحکم، پایگاه مهمی برای تسلط آن امپراتوری بر والیات تابع و 

حفاظت از راه های مهم تجاری به شمار می رفت. 
امپراتوری روم شرقی، سرانجام با فتح قسطنطنیه )1453م/ 857  ق( 

توسط ترکان مسلمان عثمانی متالشی شد.

كلیسای ایاصوفیه، شاهكار معماری دوران بیزانس - استانبول

با راهنمایی دبیر، نمونه هایی از دستاوردهای برجستۀ تمدن یونان و روم باستان را که در کتاب تاریخ 1 خواندید به خاطر آورید و بازگو کنید.
فّعـالـیت 1
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كاوش خارج از كالس
با استفاده از منابعی كه دبیر معرفی می كند، به صورت گروهی در بارۀ فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح تحقیق 

كنید و گزارشی از این رویداد مهم تاریخی تهیه و در كالس بخوانید.

تهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی
برخالف امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم غربی نتوانست در 
برابر سیل تهاجم دسته های ژرمن در سده های 5 و 6م  ایستادگی 
کند و فروپاشید و به چندین سرزمین جدا از هم تجزیه شد که 
بر هر یک از آنها یکی از دسته های ژرمن حکومت می کرد. )به 

نقشٔه صفحٔه بعد بنگرید( 
اقتصادی،  نظر  از  غربی  روم  امپراتوری  به  ژرمن ها  تهاجم 
پیامدهای زیادی داشت. این  آثار و  نیز  اجتماعی و فرهنگی 

افول شهرنشینی، رکود تجارت و گسترش  یورش ها موجب 
که  غربی  اروپای  شهرهای  بیشتر  شد.  روستانشینی  زندگی 
انحطاط  به  رو  سرعت  به  بودند  گرفته  رونق  تجارت  پایٔه  بر 
نهادند و متروکه شدند. بازرگانان و صنعت گران، شغل خود 
تربیت و  تعلیم و  به مکان های امن گریختند.  را رها کردند و 
تعطیل  مدارس  بیشتر  و  افتاد  رونق  از  فرهنگی  فعالیت های 
و  یونانی  هنر  و  معماری  ادبیات،  علوم،  زمان  مرور  به  شد. 

رومی از یاد رفت.

پیشینۀ ژرمن ها
ژرمن ها شاخه ای از اقوام هند و اروپایی بودند که در جنوب شبه جزیرۀ اسکاندیناوی و سواحل دریاهای بالتیک و شمال به صورت خانه به دوش 
می زیستند و از طریق ماهی گیری و شکار، امرار معاش می کردند. در حدود 1000ق.م برخی از طوایف ژرمن، احتماالً به دلیل سرما و یخبندان و 
کمبود مواد غذایی، به مناطق جنوبی تر مهاجرت کردند و در ناحیه ای که کشورهای کنونی آلمان، لهستان، اتریش و سویس قرار دارند، استقرار یافتند.
پس از آنکه امپراتوری روم باستان قلمرو خود را به مرکز اروپا گسترش داد و بر سرزمین ُگل1 )فرانسه و بلژیک( تسلط یافت، با ژرمن ها 

برخورد کرد. رومیان، ژرمن ها را به این دلیل که خواندن و نوشتن نمی دانستند و با تمدن بیگانه بودند، »بربر« می خواندند.
در خالل سده های دوم و سوم میالدی، دسته هایی از ژرمن ها به امپراتوری روم سوگند وفاداری یاد کردند و متعهد شدند که از مرزهای 

شمالی روم، در برابر دریافت زمین دفاع کنند.
واندال ها، استروگوت ها )گوت های شرقی( و  فرانک ها،  آنگل ها، ساکسون ها،  آنها  بودند که مهم ترین  ژرمن ها شامل دسته های مختلفی 

ویزیگوت ها )گوت های غربی( بودند. 
اگرچه امروزه واژۀ ژرمن به مردم آلمان اطالق می شود، اما ساکنان بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه، هلند، اسپانیا، 

ایتالیا و نیز مهاجران اروپایی که ایاالت متحدۀ آمریکا را به وجود آوردند، ریشه و تبار ژرمنی دارند.

بیشتر بدانیم

1ــ گل به منطقه ای در غرب اروپا گفته می شد که امروزه کشورهای فرانسه، بلژیک و بخش هایی از سوئیس، هلند و آلمان در آن قرار دارند.



162

با بررسی نقشٔه فوق بگویید بر هر یک از کشورها یا مناطق زیر کدام یک از دسته های ژرمن تسلط یافتند؟
فرانسه:          انگلستان:               آلمان:                 ایتالیا:              اسپانیا:

فّعـالـیت 2

پادشاهی شارلمانی و امپراتوری مقدس روم
با تصرف سرزمین گُل،  بودند که  از ژرمن ها  فرانک ها دسته ای 
حکومت خود را بنیان نهادند. آنان پس از گرویدن به دین مسیحیت 

و اتحاد با کلیسای رم، قلمرو خود را گسترش دادند. پادشاهی 
فرانک ها در زمان شارل بزرگ، مشهور به شارلمانی )حکـ 768ــ 

814م(، به اوج قدرت رسید. 

اقدامات پدر و نیای شارلمانی
نیای شارلمانی، شارل مارتل، فرمانده مسیحیانی بود که در سال 732م/114ق سپاهیان مسلمان را که از طریق اندلس به قلمرو فرانک ها 
حمله کرده بودند، در پواتیه شکست داد و مانع پیشروی بیشتر مسلمانان در اروپا شد. پَِپن، پسر شارل مارتل و پدر شارلمانی، به درخواست 
پاپ، به مقابله با لُمباردها )گروه دیگری از ژرمن ها( شتافت که به رم حمله کرده بودند. پاپ در سال 754م بر سر پَِپن به عنوان »شاه 
مورد تأیید خداوند«، تاج گذاشت. پپن پس از شکست لُمباردها، زمین های اطراف رم را به پاپ داد و پاپ ها تا 1870م بر آن زمین ها 

حاکم بودند )دان و دیگران، تاریخ تمدن و فرهنگ جهان، ج2، ص 172ـ173(.

بیشتر بدانیم

نقشۀ سیاسی اروپا در سال 526 م
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از طریق مقایسٔه نقشٔه قلمرو شارلمانی با نقشٔه سیاسی کنونی قارٔه اروپا، بگویید قلمرو شارلمانی شامل کدام یک از کشورهای 
امروزی اروپا می شده است؟

فّعـالـیت 3

همراه  بسیار  خون ریزی  با  که  پی در پی  جنگ های  با  شارلمانی 
بود، بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال 800م تحت 

سلطٔه خود درآورد. 
شارلمانی، همچون پدر و نیای خود، با پاپ متحد شد و از او در 
برابر دشمنان و رقیبانش پشتیبانی کرد. پاپ نیز لقب »امپراتور 

مقدس روم« را به او داد.
شارلمانی برای ادارٔه قلمرو خود، نهاد اداری دوران امپراتوری 
روم موسوم به کوِمس1 یا کُنت را احیا کرد. کُنت ها به عنوان 
اداره  را  فرانک ها  امپراتوری  مختلف  مناطق  پادشاه،  نمایندٔه 

می کردند. وی همچنین مأموران ویژه ای را برای نظارت دقیق بر 
عملکرد کُنت ها برگزید که مستقیماً به پادشاه گزارش می دادند.

گسترش و تحكیم نظام فئودالیسم2
9م،  قرن  اوایل  در  شارلمانی  امپراتوری  انقراض  از  پس 
هرج   و   مرج اروپا را فرا گرفت و حمالت طوایف غیر متمدن از 
دلیل  به  پادشاهان  ناامنی شد.  شرق و شمال3 موجب گسترش 
امنیت  و  اقتدار  حفظ  به  قادر  ارتش،  هزینٔه  تأمین  در  ناتوانی 
قلمرو خود نبودند. به همین دلیل اربابان )زمین داران بزرگ(، 
و  زمین ها  از  قسمت هایی  برآمدند  درصدد  شاهان،  جمله  از 

نقشۀ سیاسی اروپا در قرن 8 م

Comes ــ1
3ــ مجارها و وایکینگ ها Feodalism ــ2



امالک خود را در برابر دریافت خدمات نظامی و غیرنظامی به 
یا اشراف درجٔه دوم واگذار کنند. اشراف درجٔه  زیردستان و 
و  کردند  خود  زیردستان  با  را  کار  همین  خود  نوبٔه  به  هم  دوم 
سلسله مراتبی از ارباب یا فئودال و باجگزار یا واسال1 به وجود 
آمد. واسال به ارباب خود سوگند وفاداری یاد می کرد و موظّف 
او  کوشک  و  کاخ  از  دهد،  یاری  را  او  جنگ  هنگام  که  بود 

حفاظت نماید و به او عوارض و مالیات بپردازد. 
بدین گونه اربابان یا فئودال ها کلیٔه حقوقی را که خاص شاهان 
بود، تصاحب کردند؛ به این معنا که از زیردستان خود مالیات 
آنان  از  بعضی  حتی  و  می پرداختند  قضاوت  به  می گرفتند، 
اعالن جنگ  آنان همچنین حق  می کردند.  اعدام صادر  حکم 
داشتند.  خود  به  مخصوص  لوای  و  پرچم  و  داشتند  صلح  و 
یا  فئودال ها  میان  که قدرت سیاسی  باعث شد  فئودالیسم  نظام 

زمین داران بزرگ و کوچک تقسیم شود.
به شمار  آنان  پایتخت  مثابه  به  که  عظیم  قلعه های  در  فئودال ها 

می رفت، مستقر بودند.

 ُشوالیه1ها و آداب شوالیه گری
شوالیه یا شهسوار، یکی از درجات تشریفاتی در قرون وسطا بود که به خاندان اشرافی و ثروتمند تعلق می گرفت. شوالیه ها اغلب سواره نظامان شجاع 

و سلحشوری بودند که برای کشور و سرزمین خود افتخار کسب می کردند. 
شوالیه گری، تربیت، آداب و رسوم خاص خود داشت. پسران اشراف و نجبا، تربیت شهسواری و آموختن اخالق و آداب شوالیه گری را از 
کودکی آغاز می  کردند. آنان از هفت سالگی آداب سوارکاری و فنون نظامی می آموختند و در حدود 14 سالگی به مقام سپردار )اسکوایر( 
می رسیدند و در خدمت یکی از شهسواران قرار می گرفتند. وظیفۀ سپردار، نگهداری از اسب و جنگ افزارهای شهسوار بود و برای اثبات 
شایستگی خود در نبرد، شهسوار را همراهی می کرد. سپردار در حدود 21 سالگی به مقام شوالیه گری می رسید. آیین شهسواری عالوه    بر 
شجاعت و قدرت جنگاوری، بر فضلیت های زهد و پارسایی مسیحی و انجام خدمات عمومی نیز تأکید می ورزید. اسب، نماد پایگاه اجتماعی 

شوالیه ها به شمار می رفت.
)معادل انگلیسی شوالیه(Knight  /  )به فرانسوی(  Chevalier ــ1

بیشتر بدانیم

Vasal ــ1  

قلعۀ اوراوا ـ اسلواكی

پادشاه

كشاورزان آزاد و سرف ها

اربابان و زمین داران
 كوچک، شوالیه ها

اربابان )زمین داران بزرگ(
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بر روی  کار  قرون وسطا  در  وضعیت و موقعیت سرف ها: 
زمین های اربابان )فئودال ها( به عهدٔه میلیون ها کشاورز وابسته 
سرف ها،  از  گروهی  می گفتند.  سرف  آنها  به  که  بود  زمین  به 
شدند.  سرف  بدهکاری  علت  به  که  بودند  آزادی  کشاورزان 
مرج  و  هرج  و  ناامنی  خاطر  به  کشاورزان  از  عده ای  همچنین 
عوض،  در  و  کردند  واگذار  نیرومندی  فرد  به  را  خود  زمین 
مرتبٔه  پایین ترین  در  سرف ها  شدند.  برخوردار  او  حمایت  از 
نداشت که  نظام فئودالی قرار داشتند. سرف اجازه  اجتماعی 
ملک ارباب خود را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز 

نبود که قابل خرید و فروش باشد. 

 بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و با همفکری: الف( برداشت و تحلیل خود را از نقش و اهمیت »قانون« در اروپای قرون وسطا بیان کنید. 

ب( توضیح دهید این جملٔه حقوق دانان قرون وسطا که »هوای شهر، آزادی سازی« است، چه ارتباطی با متن دارد؟
رهایی از قید و بندهای نظام سرفی غیرممکن نبود. ساده و رایج ترین طریق آزادی، فرار از ملک اربابی و زندگی در جای دیگری 
مانند شهر بود. چنانچه اشخاصی ثابت می کردند که یک سال و یک روز در شهر سکونت داشته اند، از نظر قانون آزاد محسوب 
می شدند. عالوه بر آن، برخی از سرف ها با پرداخت بدهی، انجام خدمات شایسته و یا با اجازٔه ارباب، آزادی خود را به دست 

می آوردند )آدلر، فیلیپ جی، تمدن های عالم، ج 1، ص 332(.

فّعـالـیت 4

کشاورزی  وسطا  قرون  در  وسطا:  قرون  در  كشاورزی   
پیوسته پیشرفت کرد، اما این پیشرفت چندان محسوس نبود. 
اختراع خیش آهنی، بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی 
و  بهبود کشاورزی  از کود حیوانی موجب  استفادٔه درست  و 
افزایش محصول شد. با این حال، افزایش میزان تولید محصول 
همچنان محدود بود؛ زیرا هر سال حدود یک سوم تا نیمی از 
زمین به منظور بازیابی قوت زمین، زیرکشت نمی رفت. قحطی و 
گرسنگی، پیوسته، اتفاق می افتاد و وضعیت نامناسب جاده ها و 

حمل و نقل موجب تشدید آن می شد.

جنگ های صلیبی1
که  می شود  گفته  جنگ ها  از  سلسله ای  به  صلیبی  جنگ های 
مسیحیان به دعوت پاپ و به فرماندهی شاهان و اشراف اروپایی 
سال  دویست  حدود  جنگ ها  این  کردند.  پا  بر  مسلمانان  علیه 
چون  و  کشید  طول  690ق(  1291م/  ــ  490ق  )1096م/ 
و  لباس  بر  را  صلیب  نشان  آن،  در  شرکت  کننده  مسیحیان 
پرچم های خود نصب کرده بودند، به جنگ های صلیبی مشهور 

شد. 

تابلوی سركوب شورش كشاورزان توسط اربابان در قرن14م ـ انگلستان

Crusades ــ 1
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علل و عوامل جنگ های صلیبی: مجموعه ای از علل و عوامل مختلف دینی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بروز جنگ های 
صلیبی نقش داشت. 

1ــ مشکالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی: 
به دنبال هجوم و مهاجرت گستردٔه طوایف ژرمنی به سرزمین های 
اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالیت های تجاری و کارگاهی، 
متعددی  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  با  سرزمین ها  این 
غذایی  مواد  کمبود  و  فقر  بیکاری،  افزایش جمعیت،  همچون 
به منظور  فئودال ها  و  پادشاهان  این رو،  از  بود.  شده  مواجه 
تالش  خود،  قلمرو  اجتماعی  و  اقتصادی  مشکالت  کاهش 
می کردند تا مردم را تشویق کنند که برای شرکت در جنگ های 
زمان،  آن  در  شوند.  دست  دور  سرزمین های  راهی  مذهبی، 
گروهی از اروپاییان که به عنوان زائر به بیت المقدس رفت و آمد 
به  ثروت، رفاه و رونق سرزمین های اسالمی را  داشتند، آوازهٔ 

گوش دیگران رسانیده بودند.

نقشۀ جنگ های صلیبی

پاپ اوربان دوم هنگام موعظه و تشویق مسیحیان برای شركت در جنگ هاي 
صلیبيـ  اثر جین كلمبو نقاش فرانسوي قرن 15م
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بیزانس:  امپراتوری  موجودیت  افتادن  به خطر  2ــ 
مالزگرد  جنگ  در  بیزانس  امپراتوری  بر  سلجوقیان  پیروزی 
)463ق/   1071م( و پیشروی آنان در آسیای صغیر، موجب شد 
که امپراتور روم شرقی از پاپ، علیه مسلمانان درخواست کمک 
کند. در پی این تقاضا، پاپ اوربان دوم1 مسیحیان را به حمله به 

سرزمین های اسالمی و جنگ با مسلمانان فرا خواند.
11م،  قرن  در  اندلس:  در  مسیحیان  نظامی  موفقیت های  3ــ 
اندلس،  به دلیل ضعف و اختالفات داخلی حاکمان مسلمان در 
مسیحیان توانستند بخش های وسیعی از آن سرزمین را به تصرف 
خود درآورند. این پیروزی ها، انگیزه و روحیٔه صلیبیان را برای 
شرکت در نبرد علیه مسلمانان که از سوی کلیسا جنگ مقدس اعالم 

شده بود، دو چندان کرد.
جنگ  نخستین  در  صلیبیان  صلیبی:  جنگ های  روند 
و  اختالف  و  سلجوقی  حکومت  غفلت  از  استفاده  با  صلیبی 
وجود  عباسیان  و  فاطمیان  خالفت های  میان  که  دشمنی هایی 

داشت، شهر بیت المقدس و چند شهر دیگر منطقٔه شام در سواحل شرقی مدیترانه را تصرف کردند )1099م/ 493ق( و ساکنان 
مسلمان و یهودی آن  شهرها را از دم تیغ گذراندند.

پس از آنکه صالح الدین ایوبی، سردار کُرِد مسلمان، بیت المقدس را از اشغال صلیبیان آزاد کرد )583ق/ 1187م(، پادشاهان، 
فئودال ها و شوالیه های اروپایی به تشویق پاپ چندین جنگ دیگر را به راه انداختند، اما توفیقی نصیب آنان نشد. جنگ های صلیبی 

سرانجام با پیروزی مسلمانان و بیرون راندن صلیبیان از آخرین پایگاهشان در سواحل شام به پایان رسید )1291م/ 690ق(.
آثار و پیامدهای جنگ های صلیبی: اگرچه مسلمانان در جنگ های صلیبی پیروز شدند و توانستند سرزمین های خود را حفظ 
کنند، اما از آنجا که میدان های جنگ، در بخشی از قلمرو اسالمی یعنی فلسطین، شام و مصر واقع بود، آسیب و خسارت های جانی 

و مالی فراوانی برای ساکنان این مناطق به بار آورد. 
در مقابل، صلیبیان اگرچه در جنگ های صلیبی به لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما بهره های اقتصادی، فرهنگی و 
علمی فراوانی از این جنگ ها بردند. اروپاییان که در آن زمان از نظر پیشرفت های علمی و فرهنگی و رفاه اقتصادی در سطح بسیار 
پایین تری از مسلمانان و دیگر مردمان مشرق زمین به سر می بردند، در نتیجٔه این جنگ ها با تمدن باشکوه اسالمی آشنا شدند. در 
حقیقت جنگ های صلیبی، زمینه ساز انتقال دستاورد های گوناگون تمدن اسالمی به خصوص دستاوردهای علمی مسلمانان به اروپا 
شد. بر اثر این جنگ ها، اطالعات جغرافیایی اروپاییان افزایش یافت و بنادر مهم اروپایی در دریای مدیترانه از نو شکوفا شدند و 

دوباره رونق گرفتند.
Urban II ــ 1

تابلوي فرمانده شكست خوردة صلیبیون در برابر صالح الدین
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 جنگ های صدساله و پیامدهای آن
یکی از رویدادهای مهم اواخر قرون وسطا، وقوع جنگ طوالنی میان فرانسه و انگلستان بود )1337ــ1453م( که به جنگ های صدساله 
معروف شد. این جنگ ها بر سر مناطقی از شمال فرانسه که در تصرف انگلستان بود، آغاز شد. در جریان جنگ های صد ساله، دختری 
روستایی به نام ژاندارک با انگلیسی ها به نبرد برخاست و به قهرمان ملی فرانسویان تبدیل شد. در پایان این جنگ ها، انگلستان تمامی 

متصرفاتی را که در فرانسه داشت، از دست داد.
جنگ های صدساله به اعتبار و اهمیت شوالیه ها در اروپا آسیب جدی وارد آورد؛ زیرا در طول این جنگ ها، روش های جنگ تغییر کرد. 
سواره نظامِ سنگین اسلحه یا شهسواران اهمیت خود را در جنگ ها از دست دادند و پیاده نظام مجهز به تفنگ و برخوردار از پشتیبانی 
توپخانه به نیروی کارآمد میدان نبرد تبدیل شد. استفاده از باروت که از چین به اروپا وارد شده بود، نقش زیادی در ساخت سالح های 

آتشین )تفنگ و توپ( توسط اروپاییان داشت.

بیشتر بدانیم

كلیسا و تحوالت آن
جایگاه و موقعیت كلیسا

قلمرو  در  مسیحیان  شمار  افزایش  و  مسیحیت  گسترش  با 
امپراتوری روم، کلیساهای متعددی در سراسر آن امپراتوری سر 
برآوردند. در قرون وسطا هیچ نهادی به اندازهٔ کلیسا تأثیرگذار 

به  می آمدند،  دنیا  به  مسیحی  خانوادهٔ  در  که  کسانی  تمام  نبود. 
این نهاد قدرتمند تعلق داشتند. کلیسا بر تمام جنبه های زندگی 
میانه،  سده های  در  می کرد.  نظارت  و  نفوذ  اعمال  مسیحیان 
مقام های کلیسا هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفتند 
سلیقٔه  و  میل  مطابق  را  هنر  و  ادبیات  اخالق،  فلسفه،  و کالم، 

پیدایش پادشاهی های قدرتمند
تجارت،  رشد  و  شهرها  احیای  با  13م  و   12 سده های  در 
به  تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه 
بر سر کار آمدند. این فرمانروایان به منظور ایجاد تمرکز و کاهش 
ارتش  تشکیل  به  اقدام  فئودال ها،  نظامی  نیروی  به  وابستگی 
مرکزی  حکومت  اقدام،  این  نتیجٔه  در  کردند.  دائمی  و  منظم 

تابلوی ژاندارک قهرمان ملی فرانسهتابلوی جنگ هاي صدساله ـ محاصرة اورلئان

تقویت شد و قدرت اشراف فئودال به طرز چشمگیری کاهش 
پشتیبانی  شاه  از  کار  این  در  صنعت گران  و  بازرگانان  یافت. 
می کردند؛ زیرا حکومت مرکزی مقتدر از طریق برقراری نظم و 
امنیت، وحدت اداری و یکسان سازی قوانین، شرایط مساعدی 

برای توسعٔه تجارت و صنعت فراهم می آورد. 
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خود تعلیم می دادند. آنان تفسیر کتاب مقدس را حق انحصاری 
زبان  به  جز  کتاب  این  که  نمی دادند  اجازه  و  می شمردند  خود 
التین به زبان های دیگری ترجمه و منتشر شود. کلیسا همچنین 
در قرون وسطا موفقیت زیادی در گسترش مسیحیت در میان 
ژرمن ها و سایر اقوام مهاجم به اروپا کسب کرد. عالوه بر اینها، 
کلیسا دارای امالک و زمین های بسیاری در سرتاسر اروپا و 

به خصوص ایتالیا بود.
رسم بخشش گناهان از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تأثیر 
منظور  بدین  می دهد.  نشان  وسطا  قرون  در  را  کلیسا  گستردٔه 
به گناه خود اعتراف می کرد  برابر کشیش  شخص گناهکار در 
و خواهان بخشش می شد. معموالً بخشش خواهان، برای لغو 
کیفر گناهان خویش، پولی را پرداخت می کردند که برای کارهای 
خیر و عام المنفعه مانند ساخت و تعمیر کلیسا، بیمارستان، سدها 

و جاده ها مصرف می شد. 
کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری1 و جلوگیری از اندیشه های مخالفان خود، از حربٔه تفتیش عقاید یا 
انکیزیسیون2 استفاده می کرد. متهمان به بی دینی و بدعت گذاری از کلیسا اخراج و به سختی مجازات می شدند. تبعید، مصادرٔه 

دارایی، به چوب بستن و سوزاندن از جمله مجازات های این گونه متهمان بود.

1ــ رسم و آیین تازه پدید آوردن
Inquisition ــ 2

تابلوی قدیس سن دومینیک در حال نظارت بر سوزاندن كتاب هاي بدعت  آمیز

تابلوی گالیله در دادگاه تفتیش عقاید؛ او براي حفظ جان خود ناچار شد از عقاید علمي خود عقب نشیني نماید.
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فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا کلیسا در قرون وسطا با اینکه معتقد بود اجبار در دین مجاز نیست، به حربۀ تفتیش عقاید متوسل 

شد؟ 
آیا این گونه اقدام ها در درازمدت به سود کلیسا و دین مسیحیت بود؟ استدالل کنید.

سلسله  مراتب كلیسا
پاپ یا اسقف رم باالترین و مهم ترین مقام و جایگاه را در تشکیالت کلیسا داشت و دارای نفوذ و قدرت 

فراوانی در میان مسیحیان بود.
اسقفیه  یا  اسقف نشین  آنها  به  که  مسیحی   سرزمین های  مختلف  نواحی  از  یک  هر  دینِی  امور  ادارۀ 
می گفتند در اختیار اسقف بود. اسقف ها مسئولیت ادارۀ امالک کلیسا و سرپرستی کشیشاِن بخش ها و 

روستاها را در ناحیۀ تحت اختیار خود بر عهده داشتند.
چند اسقف نشین بر روی هم »سراسقف نشین« را تشکیل می دادند که سراسقف بر آن ریاست می کرد.

در تشکیالت کلیسا، کلیسای روستا، کوچک ترین واحد به شمار می رفت که توسط کشیش اداره می شد. 
به طور کلی هر ملک اربابی، دارای کلیسایی بود. کشیش های روستا معموالً افراد کم سواد و یا بی سوادی 

بودند که ادارۀ مراسم دینی و مراقبت از اموال و امالک کلیساها را در روستا بر عهده داشتند.

بیشتر بدانیم

سلسله مراتب كلیسا
را به ترتیب اهمیت

 در جدول باال بنویسید.

پاپ ها و پادشاهان
روابط کلیسا با شاهان و فئودال ها در قرون وسطا آمیزه ای 
قدرت  بر سر  و کشمکش  رقابت  و  همکاری  و  اتحاد  از 
طریق  از  پاپ ها  قرون وسطا،  نخستین  در سده های  بود. 
غربی،  اروپای  اشراف  و  شاهان  با  اتحاد  و  همکاری 
برای  را  بیزانس  امپراتوری  نظامی  و  سیاسی  تالش های 

تسلط بر کلیسای رم ناکام گذاشتند. 

تابلوی تاج گذاري شارلماني توسط پاپ لئوي سوم)عید كریسمس 800 م(
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پس از مرگ شارلمانی )814م(، اسقف ها و پاپ به سبب آشفتگی  
اوضاع، مدعی حقوق سیاسی و قدرت دنیوی شدند و در مواقعی 
با شاهان و امپراتوران به رقابت و کشمکش پرداختند. در سده های 

11 و 12م اختالف و درگیری شدیدی میان پاپ و امپراتور آلمان 
)امپراتور مقدس روم( بر سر انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و 

عصای اسقفی به وجود آمد.

بررسی شواهد و مدارک
پاپ بونیفاس هشتم 1 )1294ــ1302م( که با فیلیپ چهارم )شاه فرانسه از 1285 تا 1314م( اختالف و درگیری شدیدی پیدا کرده بود، 
بیانیه مهمی را صادر کرد. این بیانیه یکی از گویاترین اسناد سیاسِی قرون وسطا به شمار می رود. بخش هایی از بیانیۀ مذکور را بخوانید و به 

پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
»… ما قاطعانه معتقدیم و کاماًل معترفیم که فقط یک کلیسا... وجود دارد و بیرون از آن، نه رستگاری هست و نه آمرزش گناهان … کالم 
انجیل بشارت دهنده به ما می گوید که در رمه اش دو شمشیر هست، یکی دینی و دیگری دنیوی… بنابراین هر دو شمشیر روحی و مادی در 
اختیار کلیسا هستند؛ در واقع یکی به خاطر کلیسا آن را به کار می برد و دیگری به وسیلٔه خود کلیسا استفاده می شود. یکی در دست روحانی 
است و دیگری در دست شاهان و شهسواران که فقط به اراده و رضایت ضمنی شمشیر روحانی به کار برده می شود. به عالوه، یک شمشیر 

وظیفه دارد تابع شمشیر دیگری باشد؛ قدرت دنیوی وظیفه دارد تا از قدرت مذهبی تبعیت کند…
در واقع ما اعالم می کنیم و به صراحت می گوییم همٔه مخلوقات خدا برای رستگاری خود می باید مطیع پاپ رم باشند« )فوِگل، تمدن مغرب 

زمین، ج 1، ص 504(.
1ــ به نظر شما چرا این متن برای مورخان ارزشمند است و در شناخت و تحلیل چه مسائل و موضوعاتی به آنان کمک می کند؟

2ــ این متن چه دیدگاه و نگرشی را درخصوص رابطٔه نهاد مذهب با نهاد سیاست بیان می کند؟
3ــ برداشت و قضاوت شما از واژهٔ »رمه« و جملٔه »همٔه مخلوقات خدا برای رستگاری می باید مطیع پاپ رم باشند« در متن باال چیست؟

فّعـالـیت 5

علم و آموزش
در نیمٔه نخست قرون وسطا به دلیل افول شهرها، فعالیت های 
به  آموزش  عمدٔه  و  شده  بی  رونق  و  کساد  فرهنگی،  و  علمی 
این  در  یافت.  اختصاص  مذهبی  مبلغان  و  کشیشان  تربیت 
نظام  و  فرهنگ  مختلف  ابعاد  بر  زیادی  سیطرٔه  کلیسا  دوره 
تعلیم و تربیت داشت. در میان فرمانروایان آن عصر، شارلمانی 
عالقه و توجه خاصی به دانش و تعلیم و تربیت نشان داد. او 
نمود و  تأسیس  پایتخت  خود  مدرسه ای در کاخ سلطنتی در 

مطالعه  برای  ایتالیا  و  ایرلند  انگلستان،  از  را  مسیحی  علمای 
و تدریس در آن مدرسه دعوت کرد. در نیمٔه دوم قرون وسطا 
شهرهای  رونق  سبب  به  صلیبی،  جنگ های  از  بعد  ویژه  به 
اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعیت شهری، نیاز به علم و 
آموزش بیشتر شد. پادشاهان، فئودال ها، کلیسا و بازرگانان، 
آن  در  همچنین  بودند.  حساب دان  و  باسواد  افراد  نیازمند 
و فصل دعاوی  برای حل  دوره ضرورت وجود حقوق دانان 

بیش از گذشته احساس می شد.

 Boniface VIII ــ1
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مراکز  نخستین  از  طب  و  حقوق  مدرسه های 
ایتالیا  در  که  بودند  اروپایی  عالی  آموزش 
گشایش یافتند )قرن 11م(. پس از آن به تدریج  
پیدا کردند. کتاب  مدارس و دانشگاه ها توسعه 
از متون اصلی آن  ابن سینا در پزشکی،  قانون 
فرمان  به  نیز  پاریس  دانشگاه  بود.  دانشگاه ها 
طالبان  )1200م(.  شد  تأسیس  فرانسه  پادشاه 
علم در این دانشگاه به تحصیل حقوق، فلسفه و 

الهیات  مسیحی می پرداختند.
در آن زمان آموزش رسمی به زبان التینی بود و 
بر دانش الهیات مسیحی، فلسفه و منطق تأکید 
توجهی  مهندسی  و  تجربی  علوم  به  و  می شد 

نمی شد.
طریق  از  وسطا  قرون  در  اروپایی  دانشمندان 
ترجمٔه آثار و نوشته های فیلسوفان مسلمان مانند 
فلسفی  اندیشه های  با  ابن رشد  و  ابوعلی سینا 
باستان همچون ارسطو  یونان  بزرگ  فیلسوفان 

و افالطون آشنا شدند. توماس آکویناس1، برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های 12 و 13م بود که در یکی از مهم ترین 
کتاب های خود با عنوان »اصول الهیات« از برهان های ارسطو برای اثبات خدا استفاده کرد. نظریات فلسفی او تا قرن ها به عنوان 

فلسفٔه رسمی کلیسای کاتولیک به شمار می رفت.

Thomas aquinas ــ1

پرسش های نمونه
1 مهم ترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یورش ژرمن ها به امپراتوری روم غربی چه بود؟

2  چه عواملی موجب گسترش نظام فئودالی )زمین داری( در اروپای غربی شد؟

3  تأثیر مشكالت اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی را بر بروز جنگ های صلیبی توضیح دهید.

4 موقعیت كلیسا را در قرون وسطا به اختصار شرح دهید.

5 عوامل مؤثر بر رونق و رشد علم و آموزش در نیمۀ دوم قرون وسطا را بیان كنید.

نقشۀ دانشگاه های اروپا در سده های 13 و 14 م
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رنسانس1 به معنای نوزایی و تجدید حیات است و از نظر تاریخی به دگرگونی های فکری و فرهنگی گفته می شود که به منظور 
احیای فرهنگ یونان و روم باستان، از ایتالیا آغاز شد و به تدریج در بخش های دیگر اروپا گسترش یافت )سده های 14 ــ 
17م(. رنسانس به تغییر و تحوالت اساسی در جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع اروپایی در 
ـ1800م( انجامید و پایه های تمدن نوین مغرب زمین را بنیان نهاد. در این درس، شما زمینه ها و علل بروز  عصر جدید )1500ـ 

رنسانس و تغییر و تحوالت برآمده از آن را بررسی و تحلیل خواهید کرد.

Renaissance ــ1

رنسانس و عصر جدید  درس 16

ایتالیا زادگاه و پیشگام رنسانس

بحث و گفت وگو
با توجه به مطالبی كه در درس 15 خواندید، دربارۀ نشانه ها و آثاری كه داللت بر آمادگی جوامع و حکومت های اروپایی برای 

ایجاد تغییر و تحول در اواخر قرون وسطا داشت، بحث و گفت وگو كنید.

دولْت شهرهای ایتالیا در قرن 14 م

بر  وسطایی  قرون  فرهنگ  که  هنگامی  14م  قرن  در 
سراسر اروپا سیطره داشت، گروهی از نویسندگان و 
اندیشمندان که در شهرهای ثروتمند ایتالیا می زیستند، 
هدایت جریان فکری و فرهنگی را به دست گرفتند و 
تفکر و سبک جدیدی از زندگی را باب کردند. این 
نوزایی  بر  آن  اساس  که  زندگی  و سبک جدید  تفکر 
قرار  باستان  روم  و  یونان  فرهنگ  حیات  تجدید  و 
داشت، به رنسانس معروف شد. رنسانس به تدریج در 

دیگر سرزمین های اروپایی گسترش یافت.

ونیز

فلورانس

جنوا

دریاي لیگوریانپیزا

ُكرس
ُرم

ناپل

دریاي تیرنو
ساردني

دریاي مدیترانه

تونس
سیسیل

پالرمو
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مهم ترین زمینه ها و عوامل ظهور رنسانس عبارت بودند از: 1ــ رشد شهرنشینی و تجارت؛ 2ــ گسترش روابط فرهنگی  با 
جهان اسالم؛ 3ــ پیشینۀ فرهنگی و تاریخی 

1ـ  رشد شهرنشینی و تجارت
از سدٔه 11م به تدریج در اروپا شهرنشینی و تجارت، در پیوندی 
صلیبی  جنگ های  گرفت.  رونق  دوباره  یکدیگر،  با  تنگاتنگ 
تأثیر فراوانی بر رشد شهرها و تجارت به ویژه در مناطق ساحلی 
اروپا گذاشت. تأثیر این جنگ ها بر رونق و شکوفایی شهرها در 
ایتالیا بیش از سایر سرزمین های اروپایی بود. شهرهای ایتالیایی 
و  بانکداری  تجارت،  در  اروپا  شهرهای  سرآمد  زمان،  آن  در 
صنعت به شمار می رفتند. شهرهای بندری ونیز1، جنوا2، پیزا3 
اروپا را  مدیترانه و سواحل غربی  پالرمو4 تجارت در دریای  و 
در اختیار داشتند. فلورانس5، مرکز داد و ستد کاالهای قیمتی 
فلزی و چرمی بود و تجارت پارچه را در بخش وسیعی از اروپا 

به خود اختصاص داده بود.
با گسترش شهرها و رشد تجارت، مشاغل و حرفه های گوناگونی 
شامل  ثروتمند  شهرنشینان  از  جدیدی  گروه  و  گرفت  شکل 
آنها  به  که  برآوردند  بانکداران و صاحبان صنایع سر  بازرگانان، 
»بورژوا6« می گفتند. آنان با ایجاد انجمن ها و شوراهای مختلف 
بورژواها  گرفتند.  عهده  به  شهرها  امور  ادارهٔ  در  مؤثری  نقش 
آنان  داشتند.  شوالیه ها  و  فئودال ها  با  متفاوتی  عالیق  و  نگرش 
اهمیت و ارزش فراوانی برای علم، فرهنگ و هنر قائل بودند و در 

ترویج آنها می کوشیدند. افراد و خاندان های حاکم بر شهرهای ایتالیایی نیز حامی ادیبان، نقاشان، معماران و موسیقی دانان بودند. برای 
نمونه می توان از خاندان معروف مدیچی7 که بر فلورانس حکومت می کرد، نام برد که مشوق و حامی جّدی فرهنگ، ادب و هنر بود.

دولْت شهرهای  برای  بیشتری  عمل  آزادی  و  استقالل  وسطا،  قرون  اواخر  در  پادشاهان  و  پاپ ها  درگیری های  دیگر،  از سوی 
ایتالیایی به وجود آورد. این استقالل، موقعیتی را برای متفکران و دانشمندان این شهرها ایجاد کرد که بتوانند تفکر و فرهنگ 

جدیدی را نشر دهند که کامالً با  اندیشه و فرهنگ حاکم بر قرون وسطا متفاوت بود. 

Florence ــPalermo 5 ــPisa  4 ــGenoa  3ــVenice  2ــ1
6ــ بورژوا )borge( در قرون وسطا و اوایل رنسانس به طبقات میانه شهری به ویژه تجار و سوداگران گفته می شد. بورژواها گروهی بودند که ثروت خود را نه از طریق اشراف زادگی 

بلکه از طریق تجارت، صنعت و علم به دست آورده بودند، اصطالح بورژوازی )Bourgeisie( بعدها به این گروه اطالق شد.
Medici ــ7

فلورانس ملكۀ شهرهای اروپا در عصر رنسانس

ونیزـ   ایتالیا
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2ـ گسترش روابط فرهنگی با جهان اسالم
دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق اندلس )اسپانیای 
جهان  فرهنگی  و  فکری  دستاوردهای  با  سیسیل  و  مسلمان( 
اسالم آشنا شدند. جنگ های صلیبی و گسترش روابط تجاری 
میان اروپا و شرق، باعث افزایش آشنایی و آگاهی های اروپاییان 
مسلمانان  علمی  پیشرفت های  و  اسالمی  تمدن  مختلف  ابعاد  با 
شد. به طور کلی آثار و نوشته های علمی دانشمندان و عالمان 
در  اروپا  فرهنگی  و  فکری  وضعیت  بر  بسزایی  تأثیر  مسلمان 
تازه  دانشگاه های  و  عالی  مدارس  نهاد.  وسطا  قرون  اواخر 
دانشمندان  نوشته های  و  آثار  از  استفاده  در  ایتالیایی  تأسیس 

مسلمان پیشگام بودند.
برگي از كتاب قانون ابن سینا كه در قرن 14م به زبان التین ترجمه شده است.

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.

متن 1: »اروپا از طریق جهان اسالم، موفق به احیای آثار ارسطو و سایر نویسندگان یونانی شد. ترجمٔه آثار یونانی به زبان عربی 
را باید یکی از وجوه درخشان تمدن اسالمی نامید. در سدٔه دوازدهم همین آثار از زبان عربی به التین ترجمه شد و در دسترس 
غرب قرار گرفت. آثار علمی مسلمانان در سده های نهم و دهم میالدی موجب شد تا جهان اسالم از دنیای غرب بسیار پیش افتد 
و در سده های دوازدهم و سیزدهم میالدی آثار علمی مسلمانان در زمینٔه فیزیک و ریاضیات و طب  از زبان عربی به التین ترجمه 

شد و در اختیار علمای غربی قرار گرفت« )فوِگل، تمدن مغرب زمین، ج1، ص 459(.
متن 2: »مدت ها پیش از آنکه نام ارسطو و افالطون به گوش مسیحیان غربی برسد، مسلمانان در خاورمیانه ارزش یافته های 
علمی یونان کالسیک را تشخیص دادند و در حفظ و گسترش آن کوشیدند. علمای اسالم عظمت فکری ارسطو را به اتباع 
مسیحی خود در اسپانیا منتقل کردند و به نوبٔه خود آن را در سده های دوازدهم و سیزدهم به سایر مسیحیان ساکن اروپا انتقال 
دادند. ابن سینا، ایرانی مسلمان، از برجسته ترین نمونٔه فیلسوفان اسالمی و از عالمان دانشمندی است که برای حفظ دانش 
کالسیک، در عصری مجّدانه اهتمام کرد که مسیحیان غربی از درک و فهم آن عاجز بودند. غرب به واسطٔه ابن سینا توانست 
تفکر یونانیان را در زمینهٔ  دنیای مادی و غیرمادی کشف کند و آنها را با تعلیمات علمای قرون وسطای مسیحی پیوند دهد. در 
سدٔه دوازدهم، بخشی از کتاب شفا و قدری بعد هم تمام کتاب  قانون در طب به زبان التین ترجمه شد. کتاب قانون چند صد 

سال در غرب مرجع و متون درسی طب بود« )آدلر، تمدن های عالم، ج1، ص 235ــ 237(.
1ــ یکی از مهم ترین اقدامات دانشمندان دورٔه رنسانس، احیای آثار یونان باستان به عنوان سرچشمه خرد و اندیشه بود. با توجه 

به متن های 1 و 2، توضیح دهید که اروپاییان چگونه به این هدف دست یافتند؟
2ــ با توجه به متن دوم، تأثیر آثار و اندیشه های ابن سینا را در فرهنگ و تمدن غرب چگونه ارزیابی می کنید؟

فّعـالـیت 1
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3ـ پیشینۀ فرهنگی و تاریخی 
سرزمین ایتالیا قلب امپراتوری روم باستان به شمار می رفت 
و آثار و بناهای عظیم تمدن یونانی ــ رومی در گوشه و کنار 
این سرزمین به چشم می خورد. وجود این آثار در پایان قرون 
یادآور  ایتالیایی،  مرفه  شهرنشینان  از  بسیاری  برای  وسطا 

دستاوردها و تحوالت رنسانس و عصر جدید
رنسانس، تحولی ساده یا گونه ای شکوفایی معمولی نبود؛ بلکه 
شیوه ای از تفکر و فرهنگ متفاوت بود که ابعاد مختلف زندگی 
نظام   و  کرد  دگرگون  تدریج  به  را  اروپاییان  اجتماعی  و  فردی 
پی  را  نوینی  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  فرهنگی،  فکری، 

افکند.

1ـ گسترش اندیشه انسان گرایی )اومانیسم1(
یونان  فرهنگ  در  ریشه  که  رنسانس  تفکر  مهم  وجوه  از  یکی 
باستان داشت، حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصدیق 
استعداد و توانایی های او بود، که از آن به عنوان اومانیسم یا 
اومانیست ها2  یا  انسان گرایان  می شود.  تعبیر  انسان گرایی 

جهان  مدار  و  محور  را  انسان  باستان،  یونانیان  از  تبعیت  به 
می شمردند و اعتقاد داشتند که معیارهای اخالقی و ارزش ها و 
هنجارهای اجتماعی باید بر پایٔه خواسته های انسان و تمایالت 
را  انسان  انسان گرایان،  که  حالی  در  شود.  ایجاد  او  دنیوی 
مهم  و  ارجمند  او  دنیوی  زندگی  که  می شمردند  موجودی 
است، کلیسا مروج این عقیده بود که انسان فقط برای خدمت 
لذت جویی،  به  میل  و  دنیاگرایی  و  است  به خداوند خلق شده 
او را از رسیدن به سعادت و خوشبختی در جهان آخرت باز 

می دارد.
قلمرو  در  دیگر،  جای  هر  از  بیش  انسان گرایانه،  گرایش های 
به  و  یافت  انعکاس  تربیت  و  تعلیم  و  معماری  و  هنر  ادبیات، 

نهضت ادبی و شکوفایی هنر و معماری در ایتالیا منجر شد. 

معبد پانتئون رمـ   از بناهای دوران روم  باستان

1ــ Humanism واژه ای مشتق از Human به معنای انسان است. در زبان فارسی برای این واژه معادل های مختلفی از قبیل انسان گرایی، انسان دوستی، انسان باوری، انسان مداری 
و مکتب اصالت انسان ذکر شده است. 

Humanist  ــ2

روزگار عظمت و شکوه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی گذشتٔه 
آنان بود. در این دوره تعدادی از نویسندگان و اندیشمندان 
ظهور کردند که با اشتیاق فراوان به مطالعه و پژوهش دربارٔه 
آن  احیای  و درصدد  پرداختند  باستان  روم  و  یونان  فرهنگ 

برآمدند.
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نهضت ادبی رنسانس 
نظیر جنوا و فلورانس، تجارتخانه های فراوانی وجود داشت.  ایتالیا  ثروتمند  در شهرهای 
در این مراکز افرادی بودند که به علت ضرورت ارتباط تجاری با مردمان سایر سرزمین ها، 
با زبان های گوناگون آشنا بودند. به تدریج از این گروه، افرادی زبان شناس و ادیب بیرون 
آمدند که به مطالعٔه آثار ادبی و فرهنگی یونان و روم باستان عالقه مند شدند. از برجسته ترین 
پیشگامان نهضت ادبی دوره رنسانس می توان به فرانسیسکو پترارک1 اشاره کرد که به پدر 
اومانیسم شهرت یافت. او اهل فلورانس و شیفتٔه فرهنگ و تمدن روم باستان بود. پترارک 
همواره در آثارش به انسان و انسان گرایی اهمیت می داد و نخستین کسی بود که قرون وسطا 
را »عصر تاریکی« نامید. او از منتقدان نظام سیاسی و اجتماعی عصر خود بود و به علت 
تالش  ایتالیایی  ادبیات  و  زبان  گسترش  در  پترارک  شد.  تبعید  فلورانس  از  فعالیت هایش 
فراوانی کرد. این زبان بعدها زبان ملی ایتالیا شد و نقش مهمی در وحدت آن کشور ایفا کرد. 
پیش از او در اواخر قرون وسطا، دانته 2 اثر پرارج منظوِم خود با عنوان کمدی الهی را به 

زبان ایتالیایی سروده بود 3. 
از دیگر نویسندگان عصر نوزایی، نیکولو ماکیاولی4 مؤلف کتاب مشهور »شهریار« بود. او 
متمرکز  نظام   ایجاد  آرزوی  همواره  و  نداشت  ایتالیا دل خوشی  دولت شهرهای  نزاع های  از 
و قدرتمند را در دل داشت. ماکیاولی پیروی فرمانروا از اصول اخالقی را نفی می کند و 
به پادشاه توصیه می نماید برای دستیابی به قدرت مطلقه از هر ابزاری برای رسیدن به هدف 
خود بهره برداری کند. شاید به همین دلیل به او سیاستمدار شیطانی و اهریمنی لقب داده اند.
نهضت ادبی عصر رنسانس بعدها از ایتالیا به سایر بخش های اروپا سرایت کرد و چهره های 
بزرگی چون اراسموس  5 در هلند،  فرانسوا رابله6 در فرانسه و ویلیام شکسپیر7 در انگلستان 

آن  را به کمال رساندند.

بیشتر بدانیم

پیـکرتـراشی  نـقاشی،  خـصوصاً  هنـر،  عـرصٔه  در  رنسانس 
کرد،  ایجاد  عظیمی  دگرگونی   معماری  و  )مجسمه سازی( 
سبک  و  موضوع  لحاظ  به  دوره  این  هنری  آثار  که  به گونه ای 
با آثار هنری دورٔه قرون وسطا به کلی متفاوت است. هنرمندان 

بی نظیری  آثار  طبیعت،  و  انسان  دادن  قرار  محور  با  دوره  این 
به  وجود آوردند. آنان بر  زیبایی و خصوصیات جسمانی انسان 
تأکید  خود  نظر  مورد  شخصیت های  درونی  خصلت های  و 

فراوان می کردند.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا هنرمندان عصر رنسانس انسان را در کانون توجه خود قرار دادند؟

)1374ــ1304م( Francesco Petrarca ــ1
)1321ــ1265م( Dante ــ2
3ــ دانته در کمدی الهی بسیاری از رجال سیاسی و مذهبی عصر خود از جمله پاپ بونیفاس هشتم را دوزخی قلمداد کرد. او به سبب انتقادهایی که از پاپ کرد از فلورانس تبعید 

شد.
William Shakespear ــRabelais 7 ــErasmus 6 ــNiccolo Machiavelli 5 ــ4

دانته

تندیس نیكولو ماكیاولي
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هنر رنسانس با ظهور سه هنرمند مشهور ایتالیایی یعنی لئوناردو داوینچی1، رافائل2 و میکل آنژ3 به اوج پیشرفت و شکوفایی رسید. 
آنان در زمرٔه بزرگ ترین نوابغ تاریخ هنر جهان به شمار می روند. داوینچی دارای هوش و نبوغ سرشاری بود. او عالوه بر آنکه در 
نقاشی، مجسمه سازی و معماری سرآمد هنرمندان به شمار می رفت، در علوم مختلف از قبیل ریاضی، مهندسی و زمین شناسی نیز 

سررشته داشت. مشهورترین اثر نقاشی او شام آخر و مونالیزا4 یا لبخند ژکوند5 است.

)1519ــ1452م(Leonardo da vinci ــ1
 )1520ــ1483م(Raphael ــ 2
  )1564ــ1475م(Michel Angelo ــ 3
Monalisa ــ 4
Joconda ــ 5

عصر نوزایی، در معماری نیز شیؤه نوینی به وجود آورد. معماران عصر رنسانس ساختمان های رم باستان را سرمشق خود قرار 
دادند و الگوی معماری بناهای باستانی را در ساختن کاخ ها، کلیساها و نمازخانه ها به کار بستند. کاخ ها و کلیساهایی که در عصر 

رنسانس در شهرهای مختلف ایتالیا به ویژه رم، فلورانس و ونیز ساخته شد، بیانگر اوج و شکوه معماری عصر رنسانس است. 

عصر نوزایی، تأثیر ژرفی بر تعلیم و تربیت نهاد. اندیشٔه انسان گرایی برای تعالی و رشد جسمی و روحی انسان اهمیت و ارزش 
فراوانی قائل بود و انسان گرایان بر اصل آموزش پذیری انسان و شکوفایی استعدادها و توانمندی های بالقؤه او از طریق آموزش به 
شدت تأکید می کردند. دانشمندان عصر رنسانس با مطالعه و بررسی آثار و نوشته های دورٔه باستان، رساله های متعددی دربارٔه تعلیم 

تابلوی »شام آخر« اثر داوینچی

كلیساي َسن پیترو در رم

تابلوی »مدرسۀ آتن« اثر رافائل
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بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و با هم فکری به پرسش های مربوط به آنها پاسخ دهید.

متن 1: یکی از پیشگامان تعلیم و تربیت در عصر رنسانس به نام ویتورینو دافلتره1 می گفت: »همه وظیفه ندارند در فلسفه و 
طب و یا حقوق افضل شوند و طبیعت به همه یکسان نظر نکرده؛ اما برای همه مقدر شده تا در جامعه زندگی کنند و از فضیلت 

پیروی نمایند« )فوِگل، تمدن مغرب زمین، ج1، ص 548  ــ 549(.
متن 2: مواد و موضوع های درسی که در دورٔه رنسانس به دانش آموزان آموزش داده می شد به »هنرهای ذوقی« موسوم بود که 
شامل تاریخ، فلسفه اخالق، بالغت و فصاحت، ادبیات، شعر، ریاضی، نجوم و موسیقی می شد. آموزش زبان یونانی و التین، 
تربیت بدنی و تعلیم دیانت مسیح  هم از برنامه های مدارس بود. ویتورینو دربارٔه موضوع های درسی گفته است: »در زمرٔه 
این مطالعات، من مکان اول را به تاریخ می دهم، چون هم جذاب است و هم مفید؛ و این کیفیات هم مورد نظر دانشمندان است 
و هم خواستٔه سیاستمداران؛ فلسفٔه اخالق بعد از تاریخ اهمیت دارد که در واقع، به معنای خاص، هنر ذوقی است و مقصود 
از آن راهنمایی انسان به سّر آزادی است. پس تاریخ به ما مثال های روشن از مفاهیمی می دهد که فلسفه تلقین می کند. فلسفه 
می گوید انسان چه کار کند؛ تاریخ می گوید انسان در گذشته چه گفته و چه کرده و از آنها برای امروز چه عبرت های عملی به  دست 

می آوریم« )همان، ص 548(.
1ــ از متن اول چه برداشتی می توان درباره اهداف تعلیم و تربیت در عصر رنسانس کرد؟

2ــ متن دوم بیانگر چه تحولی در نظام تعلیم و تربیت عصر رنسانس نسبت به قرون وسطا است؟
3ــ درس تاریخ در برنامه تعلیم و تربیت دوره رنسانس چه جایگاه و اهمیتی داشته است؟

                                                                                                                                                                                                                                              Vittorino da Faltre ــ 1

فّعـالـیت 2

2ـ تحوالت علمی
در عصر رنسانس و قرون جدید، نگرش علمی اروپاییان در نتیجٔه آشنایی آنان با پیشرفت های علمی مسلمانان و اشاعه اندیشه های 
اومانیستی تغییر کرد. به تدریج، علوم طبیعی و روش های علمی مبتنی بر مشاهده و تجربه در کانون توجه طالبان علم و معرفت قرار 

گرفت و نظریات علمی جدیدی مطرح شد و اختراعات مهمی صورت گرفت.

بحث و گفت وگو
با راهنمایی دبیر دربارۀ تأثیر اندیشه انسان گرایی بر گرایش اروپاییان به علوم تجربی و روش های علمی مبتنی بر مشاهده 

و تجربه، گفت وگو كنید.

و تربیت نوشتند و نظریٔه آموزشی جدیدی را ارائه کردند. براساس این نظریه، هدف آموزش و پرورش، تربیت دانشمندان برجسته 
نبود، بلکه می خواستند شهروندانی را تربیت کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند و در حیات شهری فعال باشند. 
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در اواسط قرن شانزدهم نیکالس کوپرنیک1 در رسالٔه گردش 
اجرام سماوی، نظریٔه چرخش زمین به دور خورشید را مطرح 
بطلمیوس،  مرکزی2  زمیْن  نظریٔه  براساس  این،  از  پیش  کرد. 
کلیسا و دانشمندان بر این باور بودند که زمین ثابت و خورشید 
بر گرد آن می چرخد. با مطالعات برخی از دانشمندان از جمله 
توسط  تلسکوپ  اختراع  شد.  اثبات  کوپرنیک  نظریٔه  کپلر3 
از  بیش  را  پیزا، فرضیه های کوپرنیک  دانشگاه  استاد  گالیله،4 
پیش تأیید کرد. با گسترش روابط اروپاییان با جهان اسالم از 
دورٔه جنگ های صلیبی به بعد، پزشکی و داروسازی در اروپا 
و  قلب  کارکرد  زمینٔه  در  هاروی5  ویلیام  تحول شد.  نیز دچار 
یافت.  دست  مهمی  موفقیت های  به  خون  گردش  چگونگی 
در  و  گرفت  صورت  پیشرفت هایی  نیز  ریاضیات  و  فیزیک  در 
جغرافیا  زمینٔه  در  یافت.  ادامه  بیشتری  وسعت  با  17م  قرن 
بهره های  مسلمانان  تجربیات  از  اروپاییان  نیز  نقشه برداری  و 

فراوانی بردند و به پیشرفت های چشمگیری نایل آمدند.
پیشرفت های  سبب  تدریج  به  تجربی،  روش  به  اعتنا  و  اهتمام 
انقالب علمی را در  جدیدی در بسیاری از علوم شد و زمینٔه 
سدٔه 17م و سپس در قرن 18م فراهم ساخت. این پیشرفت ها 
تنها مدیون اطالعات جدید نبود، بلکه بیشتر مدیون دیدگاه های 
دکارت6  چون  فالسفه ای  و  دانشمندان  توسط  که  بود  نوینی 
)1596ــ1650( بنیانگذار سبک تحقیق در ریاضی و فرانسیس 
بیکن7 )1561ــ1621( از طرفداران روش شناخت تجربی در 

مطالعات علمی حاصل شد.
اختراع ماشین چاپ: اختراع دستگاه چاپ توسط یوهانس 
گوتنبرگ8 آلمانی از مهم ترین ابداعات فّناوری در عصر رنسانس 
بود. دیری نگذشت که صنعت چاپ یکی از بزرگ ترین صنایع 
اروپا شد. تا سال 1500 م، بیش از 1000 چاپخانه در سراسر 

و  اختراع  به چاپ رساندند.  نسخه  تا 10میلیون  تیراژی حدود هشت  در  را  کتاب  تقریبا40000ً عنوان  که  اروپا وجود داشت 

)1543ــ1473م( Nicoholas Copernicus ــ1
Geocentric ــ 2
)1630ــ1571م( Kepler ــ 3
 )1642ــ1564م( Galille ــ 4
ـ  1578م( William Harvey ــ 5  )1657ـ
)1650ــ1596م( Descartes ــ 6
)1626ــ1561م( Francis Bacon ــ7
ـ   8    )468   ــ398م( Johannes Gotenberg ـ

كوپرنیک در حال رصد ستارگان

كارگاه چاپ اواخر قرن15م
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توسعٔه صنعت چاپ کمک فراوانی به فراگیر شدن پژوهش های علمی 
و نشر علم در اروپا کرد. عالوه بر آن، چاپ کتاب های غیرمذهبی از 
قبیل کتاب های فلسفی، رمان و داستان و آثاری در موضوع حقوق، 
تاریخ و ... تأثیر ژرفی بر وضعیت فکری و فرهنگی جوامع اروپایی 

گذاشت.  
3ـ  اكتشافات جغرافیایی و شروع استعمارگری 

اروپاییان
یکی از مهم ترین تحوالت عصر رنسانس، اکتشافات جغرافیایی و 
کشف راه های دریایی جدید بود. این تحول، عالوه بر دستاوردهای 
علمی که در حوزهٔ دانش دریانوردی و جغرافیا در پی داشت، موجب 
به هم خوردن موازنٔه تجارت جهانی و آغاز استعمارگری اروپاییان شد. 

انگیزه و عوامل اكتشافات جغرافیایی 
1ــ سرزمین های شرق دور، مانند هند و چین، از گذشته های 
آنان همواره  بسیار دور برای اروپاییان جاذبٔه فراوانی داشت. 
حکومت های  اما  بودند؛  سرزمین ها  آن  به  رسیدن  اندیشٔه  در 
که  مسلمان  بزرگ  سلسله های  و  خالفت ها  و  ایرانی  قدرتمند 

ایران و مناطق ساحلی  تا قرون جدید بر فالت  باستان  از دورهٔ 
شرق و جنوب دریای مدیترانه تسلط داشتند، مانع جدی برای 
بودند. در اواخر قرون  به هندوستان و چین  رسیدن اروپاییان 
وسطا با گسترش فعالیت های تجاری در اروپا، انگیزه و اشتیاق 
دیگر  و  ادویه  به  دسترسی  و  شرق  به  رسیدن  برای  اروپاییان 
کاالهای گران بهای آن دیار دو چندان شد. از این رو، اروپاییان 
در صدد برآمدند خطرهای زیادی را به جان بخرند و مسیرهای 
آرزوی  در  قرن ها  که  به سرزمین هایی  برای رسیدن  را  دیگری 
و  پرتغالی ها  میان،  این  در  کنند.  بودند، کشف  آن   به  دسترسی 
اسپانیایی ها که از تجارت پررونق دریای مدیترانه و سرزمین های 
پیرامون آن سود زیادی نمی بردند، انگیزه و شوق بیشتری برای 
کشف راه ها و سرزمین های جدید از خود نشان دادند؛ زیرا از 
یک سو قادر به رقابت با دولت شهرهای ایتالیایی که تجارت این 
منطقه را در انحصار خود داشتند، نبودند و از سوی دیگر با 
حکومت عثمانی که بر مناطق شمال شرق و شرق مدیترانه مسلط 

بود، دشمنی و ستیز داشتند.

نقشه اكتشافات جغرافیایی

گرینلند

هند

ماژالن

کارنیه
کریستف کلمب

افریقا

آمریکاى 
جنوبى

ماژالن

آسیا

اروپا

چین

اقیانوس آرام
فیلیپین

استرالیا

آمریکاى شمالى

هودسنکابوت

اقیانوس اطلس
هند غربى

دگاما

دریک
اقیانوس آرام

کابرال 1500

مسیر اسپانیایى ها

اکتشافات اسپانیایى هااکتشافات پرتغالى ها مسیر فرانسوى ها
مسیر انگلیسى ها
مسیر هلندى ها

مسیر پرتغالى ها

ایران

اكتشافات جغرافیایی پرتغالی ها و اسپانیایی ها

گوا

دماغه امید نیک
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دریانوردی  مهارت  توسعٔه  و  اطالعات جغرافیایی  افزایش   2ــ 
اواخر  و  صلیبی  جنگ های  از  پس  دوران  در  اروپاییان 
قرون وسطا نیز تأثیر شایانی در کشف سرزمین ها و راه های جدید 
تکامل  نقشه کشی را  نیمٔه سدٔه 15م فنون  تا  اروپاییان  داشت. 
آن  شدٔه  شناخته  دنیای  از  دقیقی  نسبتاً  نقشه های  و  بخشیدند 
روزگار طراحی و ترسیم کردند. به عالوه، اروپاییان در ساختن 
که  قطب نما  مانند  دریانوردی  تجهیزات  از  بهره گیری  و  کشتی 
چینی ها اختراع کرده بودند و ُاسطُرالب )وسیله ای که موقعیت 
فوق العاده ای  پیشرفت  به  می کرد(،  معلوم  را  آسمانی  اجرام 

رسیدند.
پرتغالی ها پیشگام اكتشافات جغرافیایی: در نیمٔه دوم 
آفریقا  قارٔه  غربی  سواحل  در  پرتغالی1  دریانوردان  15م،  سدٔه 
مشغول کشف سرزمین های جدید شدند.  اطلس  اقیانوس  در 
با  و  دادند  ادامه  جنوب  سمت  به  را  خود  اکتشافی  سفر  آنان 
دور   زدن دماغٔه امیدنیک، وارد اقیانوس هند شدند و تا سواحل 
با  پرتغالی  دریانوردان  رفتند.2  پیش  هندوستان  جنوب شرقی 
سفر  این  از  قیمتی  سنگ های  و  فلفل  شامل  مال التجاره ای 
سود  آن  از  و  بازگشتند  خود  سرزمین  به  موفقیت آمیز  دریایی 
را  دریایی خود  ناوگان  پرتغال  بعد دولت  مدتی  بردند.  هنگفتی 
به فرماندهی آلبوکرک3 به هند گسیل کرد و او توانست تعدادی 
خلیج فارس،  سواحل  و  جزایر  در  نظامی  ــ  تجاری  پایگاه 
به منزلٔه نخستین  هندوستان و چین تأسیس کند. این اقدامات 
محسوب  دیگر  سرزمین های  استعمار  برای  اروپاییان  گام های 

می شود.
به دنبال پرتغالی ها، اسپانیایی ها گام در کشف راه ها و سرزمین های جدید نهادند. کریسُتف کُلمب4 ایتالیایی که با نظریٔه کروی بودن 
زمین آشنایی داشت، پادشاه و ملکٔه اسپانیا5 را تشویق کرد که از برنامٔه سفر دریایی او برای رسیدن به هند با عبور از اقیانوس 
1ــ شاهزاده هنری، ملقب به دریانورد )Henry The Navigator(، پسر خوان اول پادشاه پرتغال، با تأسیس مدرسٔه دریانوردی و سپس ایجاد ناوگان دریایی پرتغال، نقش مهمی در 

اکتشافات جغرافیایی ایفا کرد.
2ــ هدایت دریانوردان پرتغالی برای کشف راه دریایی جدید به هندوستان به ترتیب به عهدهٔ بارتولمه دیاز )Bartholomeu Dias( و واسکودوگاما )Vasco De Game( بود.

 Albuquerque ــ3
Kristof Kolomb ــ 4

5ــ فردیناند دوم )1452ــ1516م( و ملکه ایزابل یکم

نمونه ای از كشتی های اروپایی در سدة 15 و 16م

نگارة كریستف كلمب هنگام ورود به دنیاي جدید
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بررسی شواهد و مدارک
متن  زیر را بخوانید و با همفکری به پرسش های مربوط به آن  پاسخ دهید.

بارتولومه ِدالس کاساس )1474ــ1567 م( کشیش، در جوانی از فاتحان و برده داران اسپانیایی بود. او چندی بعد از رفتار 
خود پشیمان و به افشای رفتار ظالمانٔه هموطنانش پرداخت. »مسیحیان با اسب ها، شمشیرها و نیزه ها رفتار عجیب و بیرحمی های 
هولناکی با مردم داشتند. پیروان مسیحیان در داخل سرزمین رخنه نمودند و از جان هیچ کودک و پیری نگذشتند؛ به زنان حامله 
هم رحم نکردند، گویی می خواستند گله ای بره را در آغل های خود قصابی کنند، هر جا سرخ پوستی می یافتند او را می دریدند« 

)آدلر، تمدن های عالم، ج2، ص 394(.
1ــ منشأ و علت این رفتارهای غیرانسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

2ــ آیا این رفتارها با تعالیم حضرت مسیح  مطابقت داشت؟

فّعـالـیت 3

سپس  و  انگلیسی ها  و  هلندی ها  16م  قرن  اواخر  از 
و  نهادند  استعماری  رقابت های  عرصٔه  به  گام  نیز  فرانسوی ها 
و  شمالی  آمریکای  آسیا،  در  را  متعددی  مستعمره نشین های 
آفریقا تأسیس کردند. سدٔه 17م صحنٔه رقابت و درگیری پیاپی 
و  بیشتر  مستعمرات  بر  تسلط  برای  اروپایی  دولت های  میان 

کسب منافع اقتصادی بود.
کشف  جغرافیایی:  اكتشافات  پیامدهای  و  آثار 
سرزمین های جدید و گسترش قلمرو اروپایی، آثار و پیامدهای 

به  گذاشت.  برجا  گسترده ای  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی، 
دنبال دستیابی اروپاییان به سرزمین های جدید، جمعیت زیادی 
از مردم بومی مستعمرات به ویژه در قارٔه آمریکا بر اثر سرکوب  
اروپاییان  رفتند.  بین  از  مرگبار  بیماری های  انتشار  و  شدید 
تمدن های بومی و نهادهای کهن آن قاره را نابود کردند و دین، 
شرق،  در  اما  نشاندند.  آن  جای  به  را  خود  فرهنگ  و  زبان 
پایگاه های تجاری پرتغالی ها و دیگر استعمارگران تأثیر کمتری 

بر تمدن و ساختار سیاسی و اجتماعی آسیا گذاشت.

فکر کنیم و پاسخ دهیم
به نظر شما چرا تأثیرات فرهنگی و اجتماعی استعمار اروپایی در قارۀ آمریکا گسترده تر از آسیا بود؟

مالی  حمایت  با  که  کُلمب  دریایی  کنند. سفر  پشتیبانی  اطلس 
اسپانیا انجام گرفت، منجر به کشف قارٔه آمریکا شد. پس از آن 
شمار زیادی از مردم اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی به انگیزٔه 
کسب ثروت و دستیابی به زمین راهی آن قاره شدند. تا حدود 
نیمٔه قرن 16م، اسپانیایی ها با سرکوب بومیان، آمریکای مرکزی 
و بخش اعظم آمریکای جنوبی را تحت سلطٔه استعماری خود 

کریستف  به  اسپانیا  پادشاه  که  منشوری  براساس  درآوردند. 
ملزم  کاشفان  داد،  جدید  سرزمین های  کاشفان  سایر  و  کلمب 
بودند سهم عمده ای از غنایمی را که به دست می آوردند به خزانٔه 
بومیان  غارت  شدٔه  نقرٔه  و  طال  بدین گونه  بپردازند.  پادشاه  این 
در  اروپایی  کشور  نیرومندترین  از  یکی  به  را  اسپانیا  آمریکا، 

سده های 16 و 17م تبدیل کرد.
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کشفیات جغرافیایی در حوزهٔ اقتصادی بیشترین تأثیر را برجای گذاشت. اروپاییان در هر نقطه از دنیای جدید به دنبال طال و نقره 
بودند. یکی از بومیان قارٔه آمریکا، حرص و طمع اروپاییان را چنین توصیف کرده است: »فاتحان اسپانیایی شهوت طال دارند و در 
آرزوی آن می میرند. جسمشان از طمع متورم شده و گرسنگی شان حریصانه است؛ همچون خوِک گرسنه در پی طال هستند«.1در 
به اروپا  از فلزات گران بها  به منابع ثروت در سرزمین های جدید، حجم عظیمی  نتیجٔه اکتشافات جغرافیایی و دستیابی اروپاییان 
سرازیر شد که  تا آن زمان سابقه نداشت. ذخیرٔه فلزات قیمتی موجب رونق اقتصادی و رشد تجارت شهرهای اروپایی شد. این 
وضع به ضرر اشراف فئودال و زمین دار بود و موجب شد که موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهند. در مقابل، اعتبار و منزلت 

تجار و صنعت گران افزایش یافت. 
ذخیرٔه فراوان طال و نقره همچنین موجب افزایش بیشتر قدرت شاهان اروپایی شد و آنان را بر اشرافیتی که تا آن زمان گردن فرازی 
و  ملی  ارتش های  بود،  مستعمرات  غارت  حاصل  که  عظیمی  مالی  منابع  از  استفاده  با  همچنین  شاهان  بخشید.  برتری  می کرد، 
ناوگان های دریایی خود را مجهز و قوی تر کردند. البته کشف سرزمین های جدید و گسترش قلمرو اروپاییان، باعث تشدید رقابت 

و درگیری  سیاسی، نظامی و اقتصادی دولت های اروپایی در سرزمین اصلی و مستعمرات شد.
تجارت بردگان آفریقایی: پرتغالی ها در جریان سفرهای اکتشافی خود در سواحل غربی قارهٔ آفریقا دریافتند که با فروش برده های 

آفریقایی می توانند سود هنگفتی کسب کنند. با کشف قارهٔ آمریکا، 
خرید و فروش برده به سرعت افزایش یافت؛ زیرا اروپاییانی که 
مزارع وسیعی را در آن قاره تصاحب کرده بودند به نیروی کار 
مجانی و ارزان نیاز داشتند. به همین دلیل پرتغالی ها تجارت برده 
از آفریقا به آمریکا را در انحصار خود گرفتند. بعدها بازرگانان 

هلندی و انگلیسی نیز به این تجارت پرسود وارد شدند.
4ـ جنبش اصالح دین و نهضت پروتستان

در فاصلٔه قرون 14 تا 17م سلسله حوادث و تحوالتی در قلمرو 
مسیحیت در اروپا رخ داد که مورخان از مجموع آنها تعبیر به 

اصالح دین2 می کنند. 
و  نظریات  از  برخی  به  اعتراض  و  انتقاد  با  دین  جنبش اصالح 

عملکرد کلیسا شروع شد. برخی از این اعتراضات از سوی شاهان و فرمانروایان صورت می گرفت که کلیسا را از دخالت در امور 
سیاسی منع می کردند. انسان گرایان هم که شیفتٔه مروج ادبیات و آثار کهن  یونانی و التینی بودند، به شیؤه تعلیم و تربیت و محتوای 
آموزشی که تحت نظارت کلیسا در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شد، انتقاد داشتند و آنها را غیر مفید می شمردند. انسان گرایان 
همچنین کلیسا را به خاطر برخی ناهنجاری های اخالقی کشیشان، سرزنش می کردند. مهم تر از همه، گروهی از مصلحان دینی 

تابلوی كشتی حمل برده؛ بعضی از كشتی های حمل 
برده تا 800 نفر را در خود جای می دادند. حدود 15 تا 

20 درصد این بردگان در طول سفر می مردند.

1ــ فوِگل، تمدن مغرب زمین، ج 1، ص 627.
Reformation ــ2
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و  نهاده  انتقاد  و  اعتراض  عرصٔه  به  پا  کلیسا  درون  از  که  بودند 
آموزه های کلیسا را در  بارٔه انسان و خدا به چالش  کشیدند.1 مهم ترین 
شخصیتی که نهضت اصالح دین به نام او شناخته می شود، مارتین 
از  یکسره  کاتولیک،  مسیحیت  به  اعتراض  در  که  بود  آلمانی  لوتر2 
کلیسا برید و مذهب تازه ای بنیاد نهاد. لوتر با اشتیاقی وصف ناپذیر به 
تحصیل در رشتٔه الهیات روی آورده و استاد تدریس کتاب مقدس در 
دانشگاه ویتنبرگ شد. اولین مسئله ای که ذهن او را به خود مشغول 
کرد، ارتباط ایمان با انجام دادن کارهای نیک بود. او در مطالعات و 

تأمالت گستردٔه خود در باب آیین مسیح و کتاب مقدس به این نتیجه رسید که برخالف دیدگاه غالب کلیساییان، آنچه مایٔه رستگاری 
انسان می شود ایمان است و نه انجام دادن کارهای نیک. لوتر با ابراز این نظر در واقع به جنگ با کلیسا برخاست. وی بعدًا بر 
پایٔه همین نظر، مسئلٔه آمرزش گناهان توسط کلیسا را در برابر پرداخت پول و انجام برخی خدمات نقد و نفی کرد. او خدا را پدری 

مهربان می شمرد که بی هیچ چشمداشتی گناهان بندگانش را می بخشد. 

لوتر هنگام دفاع از خود در دادگاه امپراتوری مقدس روم 

مارتین لوتر

ـ  1415م( در بوهیما )جمهوری چک امروزی( از مهم ترین افرادی بودند  1ــ جان ویکلیف )john Wycliffe( )1330ــ1384م( در انگلستان و جان هوس )john Hus( )1372ـ
که کوشیدند کلیسا را از سیطرٔه پاپ و دست نشاندگان او و انواع اعتقادنامه های پیچیده و آزمون های عقیدتی رها سازند.

)1546ــ1483م( Martin Luther ــ2
Wittenberg ــ3
John Calvin ــ4

اصل   95 در  را  خود  نظریات  از  فهرستی  1517م،  در  لوتر   
تدوین کرد و بر در کلیسای ویتنبرگ3 )شهری در کشور کنونی 
با هم گفت وگو  آنها  از مردم خواست دربارٔه  آویخت و  آلمان( 
کنند. پاپ، با تکفیر لوتر از امپراتور مقدس روم خواست تا او 
لوتر حمایت کردند  از  آلمانی  اما شاهزادگان  کند.  را سرکوب 

و به پاپ و امپراتور، اعتراض )پروتست( کردند. از این روی 
آنان به پروتستان معروف شدند. لوتر هرچند به دنبال تأسیس 
آیین و کلیسای جدیدی نبود ولی تالش های او به تأسیس آیین 
و کلیسای پروتستان انجامید. بعدها اصالحات او در خارج از 

آلمان توسط کسانی چون ژان کالون4 در سوئیس دنبال شد.
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از  را  کاتولیک  کلیسای  وحدت  پروتستان،  نهضت 
میان  مذهبی  جنگ های  سلسله  بروز  باعث  و  برد  میان 
وسیعی  بخش های  که  شد  کاتولیک ها  و  پروتستان ها 
تقویت  به  همچنین  نهضت  این  گرفت.  فرا  را  اروپا  از 

در  ملی گرایی  اندیشه  و رشد  ملی  دولت های  و  پادشاهان 
پیامد دیگر نهضت پروتستان،  اروپا کمک فراوانی کرد. 
در  آن  نقش  کاهش  و  کاتولیک  کلیسای  قدرت  تضعیف 

زندگی مردم و جوامع اروپایی بود.

بررسی شواهد و مدارک
ـ  88 از رسالٔه 95 بندی لوتر آمده است. آنها را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. در اینجا بندهای 5  ــ21ــ50  ـ

5  ــ پاپ نه قدرت و نه ارادۀ آن را دارد که مجازاتی را عفو کند، مگر مجازات هایی که خودش با صواب دید خود یا برحسب 
قانون کلیسایی بر مردم تحمیل کرده است.

21ــ وقتی واعظاِن آمرزش فروش می گویند، آدم به دلیل آمرزش پاپی از گناهان خود آمرزیده می شود و روح او نجات می یابد، 
خطا می گویند.

50  ــ مسیحیان بدانند آن کس که حاجتمندی را ببیند و از کنار او ]بی اعتنا[ بگذرد و بعدًا به خاطر بخشش خود ]به پاپ[ پول 
بدهد، آمرزش پاپ را به دست نمی آورد، بلکه غضب خدا را به خود متوجه می کند. 

88  ــ چرا پاپ که از ثروتمندترین اغنیای بشر است، با پول خود تاالر کلیسای سن پیتر را نمی سازد و چرا به پول مؤمنان فقیر 
چشم دوخته است؟ )فوگل، تمدن مغرب زمین، ج2، ص 583(

1ــ برداشت شما از این بندها چیست؟ استدالل کنید.
2ــ چرا عمل به رسم خرید و فروش گناهان از سوی  پاپ و کلیسای کاتولیک، به حیثیت و آبروی کلیسا و پاپ لطمه شدیدی 

وارد ساخت؟ 

فّعـالـیت 4

پرسش های نمونه
1 به چه دالیلی ایتالیا خاستگاه نهضت رنسانس محسوب می شود؟ دو مورد را شرح دهید.

2 نقش مسلمانان را در نهضت علمی رنسانس نقد و بررسی كنید.

3  پیامدهای سیاسی اكتشافات جغرافیایی را تجزیه و تحلیل كنید؟

4  دالیل برپایی نهضت پروتستان و نتایج آن را بررسی كنید.

كاوش خارج از كالس
در مورد سایر نتایج نهضت پروتستان در اروپا، با راهنمایی دبیر، گزارشی تهیه و در كالس ارائه كنید.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، به منظور انجام وظیفه خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و 
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این 
با دریافت نظرات معلمان دربارۀ  تا  امر، در اقدامی نوآورانه، سامانه تعاملی برخِط اعتبارسنجِی کتاب های درسی راه اندازی شد 
کتاب های درسِی نونگاشت، کتاب های درسی در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم 
شود. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ 
راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه، آقای محسن باهو، نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که در این زمینه تالش وافر داشته اند و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای 

این کتاب یاری کرده اند، به شرح زیر، اعالم می شود.

همچنین از زحمات تمامی دبیران محترم درس تاریخ به ویژه آقایان یوسف حسن بیگی، سرگروه درس تاریخ استان گیالن و 
مهدی رضا    خادملو، دبیر تاریخ منطقه 18 شهر تهران که با بررسی و نقد کتاب تاریخ 2، مؤلفان را در بازنگری و اصالح چاپ دوم 

کتاب یاری کردند، قدردانی می کنیم.
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