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تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
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كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
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سال گذشته در صنف دهم با تاريخ اسالم آشنا شديد. در اين فصل با تاريخ 

افغانستان در قرون وسطى و جديد به طور مختصر آشنا خواهيد شد.

افغانستان و اسالم

مسجد شاه دو شمشيره )عليه الرحمه(
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توقع مى رود شاگردان در پايان اين فصل به نتايج دانشى، مهارتى و ذهنيتى 

ذيل برسند:

انتشار اسالم در  افغانستان مقارن ظهور اسالم، ورود و  به اوضاع عمومى   *

افغانستان، افغانستان در عصر اموى ها، انتقال قدرت از اموى ها به عباسى ها، 

افغانستان در عصر عباسى ها و تأثير متقابل اعراب  مسلمان و مردم افغانستان 

آشنا شوند.

* زمينه ها و داليل پيروزى مسلمانان در افغانستان و هم چنين داليل قيام هاى 

مردمى افغانستان را بر ضد تسلط بعضى از امرا  تشخيص كرده بتوانند.

* از اطلس ها و نقشه هاى تاريخى استفاده كرده بتوانند.

* به هويت اسالمى و تاريخى كشور و به آموختن علم گرايش و تمايل پيدا 

نمايند.
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 درس اول

افغانستان و اسالم
اوضاع عمومى افغانستان، مقارن ظهور اسالم

در اين درس با چگونه گى اوضاع و احوال افغانستان در آستانة ظهور اسالم و زمينه هايى كه 
سبب تمايل مردم كشور ما به اسالم گرديد، مختصراً آشنا مى شويم.

اجتماعى  و  اقتصادى  سياسى،  ثبات  از  و  ناپايدار  اسالم  ظهور  آستانة  در  افغانستان  شرايط 
برخوردار نبود كه به طور فشرده به شرح آن ها مى پردازيم:

1- وضع سياسى
افول مواجه شد، دست  به  افغانستان  يفتلى  نيمة دوم قرن ششم ميالدى زمانى كه دولت  در 
مداخلة ساسانى هاى ايران و تركان ماوراءالنهر به ترتيب در شمال غرب، شمال و شمال شرق 
و  منقسم  الطوايفى  ملوك  به  بقيه كشور  كردند،  پيدا  تسلط  آن ها  و  گرديد  دراز  افغانستان 
چندين حكومت محلى، مانند: دودمان سورى در غور، شيران در باميان، رتبيالن در كابل، الويك ها 

در غزنه و گرديز عرض وجود نمودند.
2- اوضاع اقتصادى و اجتماعى

اين  از  ابريشم  اموال تجارتى بود و راه معروف  افغانستان، محل عبور  پيش از ظهور اسالم، 
سرزمين مى گذشت و كاروان هاى تجارتى از چين و هند به ايران، عراق، تركيه، كشور هاى 
به دليل موجوديت زمين هاى زراعتى، آب فراوان،  غربى و روم شرقى مى رسيد و همچنان 
اما در آستانة  بود.  برخوردار  از رونق خوبى  اقتصادى،  اوضاع  انسانى  نيروى  هواى مساعد، 
ظهور اسالم، به سبب فقدان مركزيت سياسى و ادارى رو به خرابى نهاد، به نحوى كه گاهى 
يك منطقه و زمانى منطقة ديگر مورد حمله، چور و چپاول قرار مى گرفتند. از سوى ديگر، 
اكثريت نفوس جامعه كه به زراعت، مالدارى و پيشه ورى اشتغال داشتند، قسمتى از عوايد 
خود را به رهبانان و خادمان عبادتگاه ها مى پرداختند و اين وضعيت موجب ضعف بيش از 
پيش اقتصادى آن ها مى گرديد؛ همچنان به مرور زمان زمين هاى بعضى از دهقانان به دست 
زمين داران بزرگ مى افتاد، تجمع ثروت در دست يك عده و فقر تعداد ديگر باعث گرديد 

كه نابرابرى مالى و اقتصادى شديدتر شود.
3 - اوضاع دينى، ادبى و علمى

به  افغانستان  نيز مقارن ظهور اسالم در  به شمار مى رود،  دين كه عامل قوى وحدت جامعه 
و  داد  از دست  جامعه  افراد  باور  در  را  مردم، جايگاه خويش  دادن حمايت  از دست  دليل 
خود موجب تفرقه گرديد، چنانچه در سمت غربى كشور كه زير نفوذ سياسى، ادبى و دينى 
وادى  زابلستان،  مركزى،  مناطق  در  ولى  داشت؛  پيرو  زردشتى  آيين  بيشتر  بود،  ساسانى ها 
درياى كابل )گندهارا(، وادى ارغنداب تا سلسله كوه هاى هندوكش و شمال كشور و همچنان 
دركرانه هاى سند، آيين هاى بودايى و برهمنى مروج بود. آفتاب پرستى و بت پرستى نيز در 

گوشه و كنار كشور، پيروانى داشتند.
هر يكى از آيين هاى ذكر شده، داراى عبادتگاه ها و ادارات مربوط خويش بودند كه در آن ها 

تعداد زيادى رهبانان و خادمان كار مى كردند و مزد مى گرفتند.
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نظر به وضعيت جغرافيايى كشور كه به واسطة سلسله كوه ها به دره ها و وادى هاى متعدد منقسم 
است، هر وادى داراى زبان و لهجة خاص خود بود؛ چنانچه مقارن ظهور اسالم زبان هاى زيادى؛ 

از قبيل درى، فارسى درى، پشتو، تخارى، سانسكريت و ... در نقاط مختلف كشور رايج بود.
بين سال هاى )21- 40 ق. / 642- 661 م.( مردم افغانستان به رياضى، نجوم و طب دسترسى 

داشتند و با علوم مروج يونانى، ساسانى و فلسفة هندى نيز آشنا بودند.
از لحاظ اجتماعى نيز وجود طبقات راعى و رعيت و اعتقاد به اصالت خون و نژاد، مردم را به 
مشكالتى رو به رو ساخته بود. اساس و تشكيل خانواده پاية استوار و محكمى نداشت و زن ها 

از حقوق انسانى محروم بودند.
در چنين شرايطى بود كه آوازة دين اسالم به كشور ما رسيد، دينى كه همه را به سوى خداوند 

يگانه، وحدت، آزادى، عدالت، برادرى و برابرى فرا مى خواند. 
نخستين دسته هاى دعوت كننده گان و مجاهدان دين اسالم در وقت خالفت خليفة دوم )22 ق./ 643 م.( 

خود را به سرحدات مملكت ما رسانيدند و موجب انتشار دين مقدس اسالم در كشور ما شدند.

فعاليت داخل صنف

زير بحث  از موضوعات  بارة يكى  تقسيم شوند و هر گروه در  به چهار گروه  شاگردان 
نمايند، بعد از مباحثه نتيجه را يكى از اعضاى گروه به ديگران ارائه نمايد.

* وضعيت سياسى افغانستان مقارن ظهور اسالم؛
* وضعيت اجتماعى افغانستان مقارن ظهور اسالم؛
* وضعيت اقتصادى افغانستان مقارن ظهور اسالم؛

* وضعيت علم و دانش مقارن ظهور اسالم.

سؤاالت

1. تعدد اديان در وحدت جامعه چه تأثيرى دارد؟ توضيح دهيد.
2. در آستانة ظهور اسالم مردم كشور ما به كدام زبان ها صحبت مى كردند، آيا تا حال به آن 

زبان ها افهام و تفهيم مى شود؟

فعاليت خارج صنف

به نظر شما داليلى كه موجب گرايش و تمايل مردم ما به دين اسالم گرديد چه بود؟ مطلبى 
را تهيه نموده، پيش از درس آينده در صنف ارائه بداريد.

چند توضيح
1- يفتلى يا هپتالى را در زبان چينى يى- تى- لى دو و در يونانى و رومى افتهاليت و در پهلوى، 

عربى و فارسى هيطل يا هيفتال يا هياطله و در هندى و سانسكريت شوته هونه ياد كرده اند.
2- ماوراءالنهر، منطقه يى وسيع در شمال درياى آمو كه بين اين دريا و درياى سير واقع 
است. شهر هاى مهمى، چون بخارا، سمرقند، خجند وغيره درين منطقه موقعيت دارد و 

اكنون جزء قلمرو كشور ازبكستان هستند.
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در اين درس با چگونه گى ورود و انتشار دين مبين اسالم در افغانستان آشنا خواهيد شد 

و نيز زمينه ها و شرايطى را كه موجب نفوذ و رسوخ اين دين آسمانى در نقاط مختلف 

مملكت ما گرديد خواهيد شناخت.

  درس دوم

ورود و انتشار اسالم در
افغانستان

     ورود اسالم به افغانستان پانزده قرن قبل نقطة عطف و حادثة بسيار مهم تاريخ افغانستان 

جديد  مرحلة  وارد  دوره  يك  از  را  كشور  اين  افغانستان،  در  اسالم  حضور  و  ورود  است. 

تاريخى ساخت و به جز برخى عناصر قديمى؛ مانند زبان و بعضى رسوم كه در هر حال باقى 

تحول  دچار  ما  اقتصادى كشور  و  اجتماعى  و  فرهنگى  زمينه هاى  و  ساختار ها  ساير  ماندند، 

اساسى گرديد و به عبارت ديگر، اسالم، به مردم كشور ما هويت و روح تازه يى بخشيد. پس 

چگونه اسالم در افغانستان انتشار يافت؟

انتشار اسالم

سرعت و ثباتى كه با فتوحات مسلمانان همراه بود در تاريخ جهان سابقه نداشت. از اين رو، 

به جاست كه آن را معجزة الهى بناميم؛ زيرا محرك اصلى و علت واقعى اين مجاهدات و 

قالب دين جديد توسط حضرت محمد  بود كه در  ارشاداتى  و  پيام هاى آسمانى  فتوحات، 

)ص( به مسلمانان القا و ابالغ شد.

اولين حركت به جانب سرزمين هاى شرقى جزيرة العرب به رهبرى مثنى پسر حارث به سال 

12 هجرى صورت گرفت و طى آن، مسلمانان شهر حيره، در ساحل غربى، رودخانة فرات را 

تصرف كردند. با اين فتح، كليد فتح بين النهرين به دست مسلمانان افتاد.

پس از اين، مسلمانان در طى مدت يك دهه، كار فتح ايران ساسانى را به پايان رساندند و در 

خصوص جنگ نهاوند)نهاوند شهرى است در جنوب همدان در نزديك مركز ايران كنونى.( 

در سال 21 هجرى كه مسلمانان آن را فتح الفتوح ناميدند سپاه و دولت ساسانى را به كلى 

از بين برد. بدين ترتيب حايلى كه ميان خراسان و اعراب بود از ميان برداشته شد و مجاهدان 

اسالم خود را به مرز هاى اين سرزمين رساندند و منتظر فرمان خليفه ماندند. اين فرمان در سال 

22 هجرى از طرف حضرت عمر/ صادر شد و مسلمانان زير رهبرى احنف پسر قيس 

حركت كردند و پس از تصرف طبس در جنوب شرق ايران كنونى، به هرات سرازير شدند 
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و آن شهر را با زور گرفتند.

با تحوالتى كه در مركز خالفت در پى جانشينى حضرت عثمان )رض( روى داد، در كار 

پيشروى مسلمانان در كشور ما اندكى وقفه ايجاد شد؛ اما اين بار خليفة مسلمانان ))عبداهللا بن 

عامر بن كريز(( را مسؤول فتح سرزمين هاى شرقى ساخت و او مجاهدت هاى عظيمى در اين 

جهت انجام داد.

عبداهللا، شهر هاى را كه از قبول اسالم روى گردانيده بودند دوباره تسليم نمود و به خصوص 

باز شد.  افغانستان  به جانب شهر هاى مختلف  او  راه  نيشاپور در سال 30 ق.  از گشودن  بعد 

شهر هاى مهم كشور ما؛ مانند هرات، فارياب، تالقان، جوزجان، تخار و بلخ به دست مسلمانان 

افتادند. پسر عم او )عبدالرحمن بن سمره( نيز كار فتح سرزمين هاى جنوبى افغانستان را عهده 

دار شد و سرزمين سيستان را كه در آن زمان شامل زمين داور، قندهار و غزنى مى شد تصرف 

كرد و از آن جا عزم كابل كرد.

در كابل مسلمانان رنج و زحمت زيادى را متقبل گشتند و كابليان مقاومت هاى سختى را در 

برابر سپاه اسالم انجام دادند؛ اما سرانجام شكست خوردند.

به  اعراب  از  زيادى  شمار  لشكر كشى ها،  اين  با  زمان  هم  و  همراه  كه  است  اين  مهم  نكتة 

صورت قبيله يى مهاجرت كردند و در آن نواحى از مملكت ما كه به جزيرة العرب شباهت 

داشتند، استقرار يافتند.

يك توضيح  
قرار  برابر هم  بار در  نخستين  براى  ايران  و  اسالم  لشكر  زمانى كه دو  گويند در 

گرفتند، دو طرف از شروع جنگ اجتناب مى كردند. در اين مدت از دو طرف 

نمايندة  از  رستم  مذاكرات  اين  از  يكى  در  بودند.  آمد  و  رفت  در  نماينده گان 

مسلمانان در بارة هدف آن ها پرسيد و او چنين پاسخ داد:

هدف، نشر اسالم است كه مهم ترين اركان آن شهادت به يگانه گى خدا و نبوت 

پيامبر اسالم و پذيرش قرآن است.

از  خدا  بنده گان  بردن  بيرون  هدف  گفت:  آن شخص  چه؟  ديگر  پرسيد:  رستم 

عبادت انسان ها به سوى عبادت پروردگار است.

رستم پرسيد: ديگر چه؟ نمايندة مسلمانان گفت: و اين كه همة مردم، فرزندان آدم 

و حوا و همه از يك پدر و مادر اند.
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باوجود اين فتوح اوليه، مخالفت ها با مسلمانان در بعضى نقاط مملكت ما از بين نرفت و به 

خصوص رفتار شمارى از طرفداران قبيلة بنى اميه، موجب رنجش و نارضايتى مردم گرديده و 

قيام هايى را به دنبال داشت و سرانجام در اثر يكى از همين قيام ها كه توسط ابومسلم خراسانى 

رهبرى مى شد، خالفت از خاندان اموى به خاندان عباسى كه خود را خانوادة پيغمبر و وارث 

نظام سياسى كه توسط آن حضرت تشكيل شده بود قلمداد مى كردند، منتقل گرديد.

داليل پيروزى مسلمانان

1- ايمان قوى به خداوند>، روز قيامت، پيامبر اسالم� و قرآن مجيد، مهم ترين دليل پيروزى 

مجاهدان به حساب مى رود؛ زيرا اين اعتقاد به آنان روحية بسيار قوى مى بخشيد و آنان را 

به فعاليت و تحرك بيشتر وا مى داشت. جهاد، شهادت و بهشت از نظر معنوى اساسى ترين 

ارزش هايى بود كه باعث مى گشت مسلمانان به صورت غير قابل تصورى از خود رشادت، 

تهور و خستگى ناپذيرى نشان دهند.

2- فرماندهى قوى نظامى و استفاده از تاكتيك هاى مؤثر جنگى از سوى مسلمانان و نيز روحية 

اطاعت و فرمانبرى در ميان مجاهدان نسبت به فرماندهان شان.

3- طبق قوانين اسالم، يك بر پنجم از غنايم جنگى متعلق به دولت اسالمى و چهار بر پنجم 

اختصاص به مجاهدان دارد كه احتياجات شان را مرفوع نمايد. 

4- همراهى و هم جهتى مردمان مملكت ما با اصول عدالت خواهانه و مساوات جويانة اسالم؛ 

زيرا مردم از وجود نظام اشرافى ناراض بوده و به ستوه آمده بودند.

5- ضعف اداره و وضعيت متشتت ادارى و مذهبى در طرف مقابل عرب ها به ويژه در ميان 

اهالى مملكت ما زمينة خوبى براى مسلمانان فراهم آورد تا از آن استفاده نمايند؛ زيرا در اين 

زمان در افغانستان حكومت قوى واحد و دين و اعتقاد يگانه يى كه مردم را منسجم بسازد، 

وجود نداشت.

6- نبود قومانده واحد نظامى و دفاع پراكندة مردمان در برابر سپاه اسالم دليل ديگرى براى 

پيروزى مجاهدان مسلمان بود.
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7- موجوديت برنامة كامل زنده گى در تمدن و تعاليم اسالمى و نبود برنامة وسيع و قناعت 

بخش اجتماعى در اديان سابقة حاكم بر منطقه.

به داليل چندگانة ذكر شده و نيز بعضى عوامل ديگر، لشكريان اسالم موفق شدند كه افغانستان 

يا خراسان آن وقت را به تصرف خويش در آورند.

سؤاالت

1- به نظر شما به چه دليل و يا داليلى مجاهدان مسلمان به جانب شرق لشكركشى كردند؟ 

جاهاى خالى را در كتابچه هاى تان پر كنيد

.... صورت  فرماندهى  به  و  .... هجرى  سال  در  ايران  به حكومت  مسلمانان  اولين حملة   -2

گرفت و طى آن شهر مهم .... به تصرف مسلمانان درآمد.

امروز  افغانستان  يا  ديروز  خراسان  به  مسلمانان  خليفة  كدام  زمان  در  اسالم  لشكريان   -3

رسيدند؟

4- به نظر شما مسلمانان اعراب چرا از جزيرة العرب به سرزمين ما مهاجرت كردند؟

5- فرمان خليفة مسلمين حضرت ..... در سال ...... براى پيشروى مجاهدان به جانب خراسان 

صادر شد.

فعاليت خارج صنف

در  اسالم  مجاهدان  پيروزى  علل  بارة  در  صفحه  دو  در  حداقل  را  مقاله يى  شاگردان 

افغانستان فراهم آورند.
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 درس سوم

افغانستان در عصر اموى ها

دراين درس با چگونه گى طرز ادارة اموى ها و وضعيت سياسى و اقتصادى افغانستان در 
آن زمان آگاهى پيدا خواهيم كرد.

اموى ها از سال )41 ق./ 661 م.( خالفت اسالمى را به دست آوردند. آنان مدت 90 سال در 

جهان اسالم حكومت كردند و در بخش هاى زيادى افغانستان حاكم شدند.

        آنان كه بنياد نظام قبيله يى را تا اندازه يى حفظ كرده بودند، براى ادارة مناطق مفتوحه از 

افراد متنفذ قبيله يى مورد اعتماد خويش كار مى گرفتند؛ اين حكام )حاكمان( از صالحيت هاى 

زيادى برخوردار بودند.

در عصر اموى ها كشور ما به دليل عبور راه ابريشم، داشتن زمين هاى زراعتى وسيع، دريا هاى 
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بلندرفتن  اثر  اما در  اقتصادى خوبى داشت؛  خروشان، هواى مساعد و قواى بشرى وضعيت 

مصارف دربار اموى ها كه از طريق ماليات تأمين مى گرديد نه تنها سبب نارضايتى دهقانان 

و پيشه وران در كشور ما گرديد، بلكه صاحبان زمين هاى وسيع نيز از آن ناراض شدند؛ زيرا 

حقوق سياسى طبقة بااليى جامعه نيز محدود گرديد و افزايش روز افزون ماليات دهقانان باعث 

در عصر دولت  ماليات ساالنة خراسان  اصل  اشراف محلى شد؛ چنانچه  عايدات  كم شدن 

اموى به چهل ميليون درهم مى رسيد.

بر موافقان  به روز  يافت، روز  نيز وسعت  اعراب  ميان  اموى در  از سياست دولت  نارضايتى 

عباسى ها كه شاخة ديگرى از قريش بودند و در رقابت با اموى ها قرار داشتند، افزوده مى شد؛ 

زيرا عباسيان به مردم وعده مى دادند كه در صورت موفقيت، اندازة خراج و ماليات و همچنان 

كار هاى بيگار را منع خواهند نمود. به زمين داران محلى نيز وعده مى دادند كه حقوق سياسى 

آن ها را مدنظر گرفته و آنان را در ادارة دولت سهيم خواهند ساخت.

بدين ترتيب، مخالفت ميان اموى ها و عباسى ها شدت گرفت، چنانچه در دوران حكومت اسد 

بن عبداهللا از )114- 117 ق./ 735- 738 م.( در خراسان، چند نفر از طرفداران مخفى عباسى 

دستگير و مجازات شدند. نصر بن سيار والى ديگر اموى ها در خراسان نيز طرفداران عباسى ها 

را شديداً تعقيب كرد، اما هيچ كدام نتوانستند به زور و شكنجه جلو نارضايتى مردم را بگيرند 

و با گذشت هر روز نارضايتى مردم زيادتر شد.
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قصى

عبد مناف

شجرة اموى ها  بيشتر بدانيد 
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داليل قيام هاى مردمى
و  قاضى  و آن ها حاكم،  ما شدت گرفت  نارضايتى ها در كشور  بنى اميه  در دوران خالفت 
امام را از نژاد عرب تعيين مى كردند، وظايف عمدة دولتى منحصر به نژاد عرب بود. مخالفان 
سياسى به شدت سركوب مى شدند، دربار سادة اسالمى مجلل شد. افزايش مصارف دربار و 
سپاه كه از طريق ازدياد ماليات صورت مى گرفت، و نيز بيگارى و كار هاى اجبارى، باعث 

فقر و تنگدستى مردم ما شد و سبب نارضايتى بيشترگرديد.
در حالى كه  متعصب،  از جانب عده يى  آميز  تبعيض  رفتار  و  بى عدالتى  مشاهدة  با  ما  مردم 
سخت به اسالم ايمان و باور داشتند و درگسترش آن فداكارى ها نموده بودند در برابر آن ها 

قيام كردند، مانند قيام ابومسلم خراسانى.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و هر گروه يكى از موضوعات زير را به طور خالصه 
براى ديگران بيان نمايد.

- وضعيت سياسى كشور ما در عصر اموى ها.
- وضعيت اقتصادى كشور ما در عصر اموى ها.

فكر كنيد و پاسخ دهيد  

1. داليل ازدياد ماليات و بيگارى در عصر اموى ها چه بود؟ مختصر توضيح دهيد.
2. علت هاى عمدة قيام مردم افغانستان عليه اعراب را نام بگيريد.

3. بيگارى و حشر با يكديگر چه فرقى دارند؟ مختصراً توضيح دهيد.
4. اسد و نصر واليان اموى در خراسان عليه مخالفان سياسى خويش چه كردند؟

فعاليت خارج صنف 
 

نفع عباسى ها صورت مى گرفت چه  به  افغانستان كه  قيام هاى مردمى  به نظر شما داليل 
از  از كسب اجازه  بعد  به جريدة ديوارى مكتب  تهيه كرده  باره، مطلبى را  بود؟ دراين 

مدير مكتب نصب نماييد.
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 درس چهارم

انتقال قدرت از اموى ها به عباسى ها

انتقال گرديد و  به عباسى ها  اموى ها  از  دراين درس خواهيم دانست كه چگونه قدرت 
نقش ابو مسلم خراسانى وامراى غورى در اين امر چه بود؟

ابومسلم خراسانى و نقش او در انتقال قدرت
را  نام پدرش  ))بهزادان((بود و  ابومسلم  به  نام دوران كودكى موصوف، عبدالرحمن ملقب 

از  اند، وى در سال )100 ق./ 721 م.( در قرية سفيدنج )يا سپيد دژ  ))بنداد هرمزد(( گفته 

مضافات شهر انبار جوزجان( متولد گرديد. او ابتدا تحصيل كرد و زبان عربى آموخت. در 

سختى هاى زنده گى، اندوه و در كاميابى ها، مسرت خود را نشان نمى داد. در 19 ساله گى قدم 

به صحنة سياست گذاشت. عقل سرشار، احساس وطندوستى و عزم قوى او، سبب شد كه به 

سرعت مركز و محور فعاليت هاى مردمى قرار گيرد. وى در 23 ساله گى به كوفه سفر كرد 

و با ابراهيم عباسى در مكه ديدار كرد و با حزب مخفى بنى عباس ارتباط برقرار نمود. زمانى 

كه به وطن برگشت، پس از شهادت يحى بن زيد از سادات علوى در خراسان رهبرى قيام بر 

ضد اموى ها را به عهده گرفت. در روز هاى اول قيام، گروه هايى زيادى از مردم در اطراف او 

جمع شدند، تا اين كه در روز عيد فطر سال )126 ق./ 747 م.( در سفيدنج پرچم اموى ها را 

پايين نمود و در عوض، بيرق سياه عباسى را بلند كرد.

در نتيجة دعوت ابومسلم، هم در ميان مردم خراسان و هم در ميان اعراب طرفدار عباسى ها 

هواخواهانى يافت و به زودى تعداد زيادى از مردم هرات، بادغيس، تالقان، سرخس، مرو، 

طوس، غور، نيشاپور، بلخ، تخارستان و ديگر شهر ها و مناطق به كمك او شتافتند. مردم سواره 

و پياده به ابومسلم مى پيوستند.

نصر بن سيار والى خراسان كه عليه ابومسلم قرار گرفته بود نتوانست به مقابل قيام كننده گان 

به نيشاپور عقب نشست. قواى  ابومسلم، نصر  مقاومت كند، بعد از تصرف شهر مرو توسط 

ابومسلم لشكر سيار را تعقيب كردند و آن را شكست دادند.

مروان حمار، امير اموى بسيار كوشيد تا اين جنبش را سركوب نمايد. بدين منظور، او قشون 

جديد جمع آورى كرد و ابراهيم عباسى را نيز به قتل رساند؛ ولى قيام كننده گان در عراق چند 

بار به قشون مروان شكست وارد كردند و شهر دمشق مركز خالفت اموى را تصرف نمودند و 

ابوالعباس سفاح عباسى را در مسجد جامع شهر كوفه به سال )132 ق./ 749 م.( خليفه اعالن 

كردند. مروان به مصر فرار نمود و در آن جا به قتل رسيد.

بدين ترتيب، عباسى ها به جاى اموى ها به قدرت رسيدند، اما براى بهتر ساختن زنده گى مردم 
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و قيام كننده گان اقدامى نكردند و تعهدات خود را ناديده گرفتند. ابومسلم والى خراسان تعيين 

شد؛ ولى حاكمان عباسى به ابومسلم و ديگر رهبران قيام كننده گان خوشبين نبودند؛ بنابراين در 

صدد نابود ساختن شان برآمدند. تا اين كه در سال )134 ق./ 755 م.( منصور، ابومسلم را به حيله 

به مركز خالفت دعوت كرد و كشت.

        قتل ابومسلم خراسانى مردم را دوباره به جنبش درآورد؛ چنانچه قيام كننده گان ابتدا 

تحت رهبرى »سنباد« و سپس تحت رهبرى استاد »سيس« و »مقنع« قيام ها برپا كردند. 

امير فوالد و امير كرور و نقش آن ها در انتقال قدرت
امير فوالد، يكى از فرزندان ملك شنسب بن خرنك از امراى غور در مركز افغانستان بود كه 

در اطراف جبال غور حاكميت داشت، وى نيز چون شنيد كه مردم افغانستان عليه اموى ها قيام 

كرده اند، به پا خاست و با گرد آوردن مردم، در نهضت عباسى همراه با ابومسلم خراسانى 

شركت كرد و مناطق غور را به دست آورد.

امير كرور فرزند امير فوالد، در سال )129 ق./ 760 م.( در غور امير شد. وى توانست بر نواحى 

و اطراف غور دامنه قدرت خود را گسترش دهد، زيرا او مرد با تدبير، دلير و شجاع بود و مانند 

پدر در نهضت عباسى همراه با ابومسلم سهم فعالى گرفت؛ هم چنين وى مرد مدبر و شاعر بود 

و گويند اولين شعر پشتو را او سروده است.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند و در بارة نقش شخصيت هاى چون:

ابومسلم خراسانى، امير فوالد غورى و امير كرور غورى در نهضت عباسى و انتقال قدرت 

باهم بحث نموده و نتيجة بحث توسط يكى از اعضاى گروه براى ديگران ارائه گردد.

 
سؤاالت  

1- چرا خليفة عباسى ابومسلم را كشت؟

2- به نظر شما، جنبش هايى كه بعد از قتل ابومسلم خراسانى به ميان آمد، از چه ويژه گى هايى 

برخوردار بودند؟

3- انتقال قدرت از اموى ها به عباسى ها چگونه صورت گرفت؟ مختصر شرح دهيد.

فعاليت خارج صنف
 

به نظر شما، چرا ابومسلم، ابوالعباس سفاح را به قدرت رسانيد و خودش نخواست خالفت 

كند.
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 درس پنجم
افغانستان در عصر عباسى ها

در اين درس اوضاع سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشور را در عصر عباسى ها خواهيم 
فهميد، نقش طاهر فوشنجى و خاندان برمكى را در اين راستا خواهيم دانست.

عباسى ها از اوالدة حضرت عباس/ كاكاى پيامبر اسالم� هستند و از شاخة هاشمى قريش 
مى باشند.آنان از اواخر قرن دوم هجرى وارد ميدان سياست شدند و چون از اوضاع ناآرام خراسان 

آگاهى يافتند در سال )106 هـ ./ 722 م.( داعيان و مبلغان خود را به اين سرزمين فرستادند. 
مردم افغانستان از اهداف آن ها حمايت كردند و با جان نثارى، آنان را به سال )128 هـ ./ 749 م.( 
 به عوض اموى ها به خالفت رساندند، دوران عباسى ها )523( سال طول كشيد و سرانجام در سال 

)637 هـ ./ 1258 م.( خالفت آن ها توسط مغول ها به پايان رسيد.
در عهد عباسى ها ماليات افغانستان تقريباً از چهل ميليون درهم به هفتاد ميليون درهم افزايش يافت، 
به همين دليل بود كه قيام هاى دهقانى متعددى در افغانستان بر ضد بى عدالتى مالياتى عباسى ها 
به ميان آمد و به خصوص مردم واليات شمال و غرب كشور، سال ها مبارزه كردند تا كم از كم 
خود را از زير بار آن ها نجات دهند. عباسى ها نمى توانستند بر قيام هاى سياسى و اقتصادى مردم 
افغانستان به تنهايى فايق آيند، لذا براى به دست آوردن چنين تفوقى بيشتر به جلب همكارى اعيان 

و اشراف محلى مى پرداختند و در ساية اشتراك منافع با آنان به حكومت خود ادامه مى دادند.
دراين دوره، زراعت و سيستم آبيارى افغانستان قانونمند گرديد، از هريرود و درياى هلمند 
كانال ها و جوى هاى جديدى ساخته و كشيده شد. در بلخ بيشتر از )70( آسياب آبى و در 
برنج كاشته  و  از جمله گندم  انواع حبوبات،  بلخ  در  بادى ساخته شد،  سيستان آسياب هاى 
تالقان و مرغاب مراكز عمدة  مى شد، در بادغيس و غور مالدارى و زراعت انكشاف كرد. 
توليد منسوجات پشمى به شمار مى رفتند و بلخ مركز عمدة تجارتى بود، پيشه ورى و صنعت 

ابريشم نيز در برخى نقاط كشور ما، رايج گرديد.
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در غور آهن و مس استخراج مى گرديد، اسلحة غور در ممالك همسايه شهرت بسيار داشت. 
در تخارستان، سرب و اقسام فلزات، در ساير واليات شمالى كشور، آهن، نقره و طال استخراج 

مى شد و نقره پنجشير معروف بود.
بيشتر بدانيد:

)آخرين خليفة عباسى ها(

شجرة عباسى ها
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با  كه  بود  شخصيت هاى  درخشش  شاهد  روز،  آن  افغانستان  نيز،  ادب  و  فرهنگ  لحاظ  از 

مانند:  ساختند؛  جاودانه  ما  تاريخ كشور  در  را  نام خويش  ادبى  و  علمى  آثار  آوردن  پديد 

بلخى  بن محمد  ابومعشر جعفر  بن شاكر خراسانى و  فرزندان موسى  محمد، احمد و حسن 

در رياضيات. بشار بن برد تخارستانى شاعر، ابوزيد احمد بن سهل بلخى اديب، فيلسوف و 

جغرافيه دان.

فكر كنيد و پاسخ دهيد
داليلى را كه باعث قيام مردم افغانستان عليه عباسى ها گرديد، توضيح دهيد.

برمكيان
موبد و مالى آتشكدة  برمك  برمك مى باشند،  به نام  فرزندان شخصى  از  برمكيان در اصل 

زردشتى نوبهار بلخ بود. اولين شخص مشهور اين خاندان خالد پسر برمك مى باشد كه در 

خدمت مروان حمار، آخرين خليفة اموى بود. وى سپس به حيث وزير و مشاور منصور عباسى 

نيز كار مى كرد. پس از خالد پسرش يحى فردى دانشمند و صاحب نفوذ اين خاندان به حساب 

زمان  در  وى  گرديد.  الرشيد  تربيت هارون  مأمور  عباسى  خليفة  مهدى  از طرف  او  مى آيد. 

 هارون الرشيد تمامى امور خالفت عباسى را به دست گرفت و به همراه دو پسرش براى آنان 

كار مى كرد. چندى بعد،  هارون الرشيد بر آن ها سوءظن پيدا كرد و به سال )187 ق./ 803 م.( 

دستور كشتن جعفر فرزند يحى را داد، او را كشتند و خود يحى با ديگر اعضاى فاميلش را 

زندانى كردند و تمام اموال برمكى ها را نيز ضبط نمودند.

طاهر فوشنجى )ذواليمينين(
طاهر بن حسين فوشنجى در سال )159 ق./ 776 م.( در فوشنج يا زنده جان كنونى هرات تولد 

گرديد. طاهر از آغاز جوانى در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى شركت مى كرد. وى شخص 

مدبرى بود، در اختالف دو برادر مأمون و امين عباسى از مأمون الرشيد كه از مادرى بادغيسى 

متولد شده بود، حمايت كرد و در سال 195 ق./ 811 م.( امين الرشيد را به قتل رسانيد.

زمانى كه مأمون الرشيد به خالفت رسيد، طاهر از طرف او به حيث والى خراسان، مقرر شد. 

طاهر در اين جا در يكى از روز هاى جمعه سال )207 ق./ 822 م.( بر منبر رفت و نام خليفه 

را از خطبه انداخت و استقالل خود را اعالم كرد، اما فرداى آن روز به شكل مرموزى به قتل 

رسيد. پس از او فرزندانش به مدت پنجاه سال در افغانستان حكومت كردند.



18

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند و هر گروه يكى از موضوعات زير را بعد از بحث و 

گفتگو به ديگر اعضاى صنف ارائه نمايند.

�tوضعيت سياسى افغانستان در عصر عباسى ها؛
�tوضعيت اقتصادى افغانستان در عصر عباسى ها؛

�tوضعيت علمى افغانستان در عصر عباسى ها.

سؤاالت
 

1- عباسى ها چگونه و چه وقت در افغانستان به فعاليت هاى سياسى خويش آغاز كردند؟

2- طاهر كى بود و چگونه به قدرت رسيد؟

3-  برمكيان از كجا بودند و چگونه به دربار عباسى ها راه يافتند؟

4- به نظر شما چرا هارون الرشيد باالى برمكيان بدگمان شد؟

فعاليت خارج صنف
 

به گونة مختصر  افغانستان  را در  اموى ها و عباسى ها  تفاوت ها و عملكردهاى  مشابهت ها، 

مقايسه نماييد.
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 درس ششم

تأثير متقابل اعراب مسلمان و مردم افغانستان

در اين درس خواهيم آموخت كه چگونه اسالم به مردم ما هويت اسالمى داد، و حدت 

بخشيد و دروازه هاى علوم را گشود. در مقابل، مردم و علماى كشور ما در راه گسترش 

اسالم چه فداكارى ها نمودند و چه خدمات علمى و فرهنگى به جهان اسالم كردند؟

با ورود و انتشار دين مقدس اسالم، كشور ما وارد مرحلة جديدى از تاريخش گرديد؛ زيرا 

اسالم به ما هويت جديد اسالمى داد و اين هويت اسالمى باعث وحدت مردم ما شد و همة 

اقوام و قبايل صاحب عقيده و دين واحدى شدند. هم چنين دين اسالم موانع موجود در راه 

تحصيل علم و انحصار علم را از بين برد و به همين دليل، علم و دانش رشد كرد.

همين كه مردم ما در قرن اول هجرى اسالم را پذيرفتند، در آموختن زبان عربى و تحصيل 

علوم اسالمى؛ چون: قرآن شريف، تفسير، حديث و فقه موفقيت هاى بزرگى حاصل نمودند و 

شخصيت هاى نامدارى؛ چون: نعمان بن ثابت )امام اعظم ابوحنيفه(، امام احمد حنبل مروزى، 

اسالم  به  و  كردند  ظهور  هجرى  سوم  قرن  تا  اين ها  مانند  و  )سيستانى(  سجستانى  ابو داؤود 

خدمات قابل قدرى نمودند.

هم چنين در اين دوران علما و دانشمندانى از اين خطه سر بر آوردند و در رشته هاى مختلف 

علوم، داراى آثار و تأليفات مهم بودند. دراين جا به ذكر برخى از آنان كه از اواسط قرن دوم 

هجرى به بعد به تدوين آثار خود پرداختند مى پردازيم:

ابوزيد بلخى اديب و جغرافيه دان، ابومشعر بلخى رياضى دان، محمد بن موسى عالم هندسه، 

در  كه  قديم  دنياى  دانشمند  بزرگترين  )از  فارابى  ابونصر  شاعر،  تخارستانى  برد  بن  بشار 

رشته هاى طب، جغرافيه، فلسفه، نجوم و ادبيات از سر آمدان جهان علم آن دوره به حساب 

ميرود( از آن جمله اند كه برخى از آثار آنان در قرون 18 و 19 ميالدى در اروپا به زبان هاى 

زندة جهان ترجمه و چاپ شده است.

وسيله  به  را  افغانستان  تهذيب  خويش  برجستة  شخصيت ها  و  خانواده ها  واسطة  به  ما  مردم 

مترجمان خويش داخل جامعة عرب و تمدن جهان اسالم نمودند. خاندان برمكى در قرن دوم 
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هجرى كتاب )منكه( را در طب و كتاب )سند هند( را در نجوم، فلكيات و قصة )سندباد( را 

به عربى ترجمه كردند.

همچنان، مردم ما در راه توسعه و گسترش اسالم جان نثارى هاى زيادى نمودند و اسالم را به 

مرز هاى شرقى كشور، يعنى هند گسترش دادند.

بدين ترتيب، تأثير اعراب مسلمان و مردم افغانستان تأثير متقابل و دو جانبه بوده است؛ اسالم 

به مردم ما هويت جديد اسالمى داد، وحدت و يك پارچه گى بخشيد، دروازه هاى علوم را به 

روى ما گشود؛ در مقابل مردم افغانستان نيز از طريق خدمات علمى، فرهنگى و فداكارى در 

به خصوص علما و دانشمندان نقش  انتشار اسالم، در تمدن اسالمى سهم فعال گرفتند.  راه 

ارزشمندى ايفا نمودند.

فعاليت داخل صنف  

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، يكى تأثيرات اعراب مسلمان را بر مردم افغانستان و 

دومى تأثيرات مردم افغانستان را بر جامعة عربى و جهان اسالم به بحث بگيرند و نتيجة 

بحث را يكى از آن ها به صنف بيان نمايد. 

سؤاالت  

1. تأثير مردم افغانستان و اعراب مسلمان چند جانبه بود؟ مختصر توضيح دهيد.

2. علما و دانشمندان كشور، چه خدماتى را به جهان اسالم كردند؟ مختصر توضيح دهيد.

3. به نظر شما، خاندان برمكى بلخى در تمدن اسالم چه مقامى دارند؟ مختصر توضيح دهيد.

فعاليت خارج صنف  

تهيه نموده و در  افغانستان مطلبى را در يك صفحه  به  بارة مهم ترين خدمت اسالم  در 

درس آينده ارائه داريد.
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دراين فصل با حكومت هايى آشنا خواهيد شد كه براى نخستين بار در افغانستان 

بعد از اسالم، تأسيس شدند.

             مسجد جامع هرات                                            

روضة حضرت علىW( در مزار شريف

حكومت هاى مستقل بعد از اسالم در افغانستان 
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- آشنا ساختن شاگردان با خاندان هاى محلى حاكم بعد از اسالم و زمينه هاى 

شكل گيرى حكومت هاى مذكور؛

- آشنا ساختن شاگردان با شخصيت آزادى خواه كشور در قرون سوم تا هفتم 

هجرى؛

- آشنا ساختن شاگردان با چگونه گى روابط حكومت هاى محلى كشور با يكديگر 

و نيز با دستگاه خالفت بغداد؛

- آشنا ساختن شاگردان با علل و انگيزه هاى تهاجم مغوالن و تيموريان به كشور 

ما و عواقب آن ها ؛

در  ما  كشور  فرهنگى  و  اقتصادى  عمومى  اوضاع  با  شاگردان  ساختن  آشنا   -

خالل قرون سوم تا دهم هجرى؛

- شاگردان از اطلس ها و نقشه هاى تاريخى استفاده كرده بتوانند؛

- آشنا يى شاگردان با شخصيت هاى تاريخى، متفكران و فرزانه گان كشور در 

دوران فوق الذكر.
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 درس هفتم

طاهريان و صفاريان

آيا مى دانيد كه نخستين تالش براى استقالل كشور بعد از اسالم از سوى طاهر فوشنجى 

صورت گرفت و بعد از تشكيل دولت نيمه مستقل طاهرى، صفاريان در راه استقالل از 

خالفت عباسى كار هاى مهم ترى انجام  دادند؟ 

دو دولت طاهرى و صفارى در تاريخ كشور ما به عنوان دولت هاى شناخته مى شوند كه با 

عباسى ها مخالفت نمودند. هرچند طاهريان تا انتهاى حكومت شان به صورت نيمه مستقلى 

خلفاى  با  دليل  همين  به  و  گرفتند  پيش  در  مستقل ترى  سياست  صفاريان  اما  ماندند؛  باقى 

به  ملى  فرهنگ  حاميان  از  صفاريان  نيز  فرهنگى  اقدامات  حيث  از  گشتند.  درگير  عباسى 

حساب آمده اند.در اين درس با اين مطالب و ساير موضوعات سياسى، اقتصادى و فرهنگى 

كشور ما در روزگار اين دو سلسله آشنا خواهيد شد.
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طاهريان
نام اين سلسله برگرفته از طاهر فوشنجى فرزند حسين در اصل از اهالى پوشنگ يا فوشنج 

)زنده جان هرات( است. خانوادة طاهر از جمله خانواده هاى قديمى هرات به حساب مى آمد. 

جد طاهر )مصعب( در نهضت عباسى شركت كرد و به همين دليل پس از پيروزى نهضت 

عباسى، امارت شهر پوشنگ به وى سپرده شد. از آن پس، اين مقام در خاندانش محفوظ ماند 

و طاهر نيز در ابتداى جوانى همين وظيفه را داشت.

طاهر در امر اختالف دو برادر )مأمون و امين( جانب مأمون عباسى را گرفت و پس از 

كشتن امين زمينة خالفت مأمون را فراهم آورد. هرچند پس از اين، طاهر به مقامات بلند ادارى 

در دستگاه خالفت عباسى رسيد؛ اما همواره اين انديشه را كه مبادا مورد خشم مأمون به دليل 

كشتن برادرش )امين( قرار گيرد با خود داشت و به همين خاطر نمى خواست كه در بغداد 

زيادتر بماند و از سوى ديگر با عزيمت مأمون از خراسان به بغداد در سال 204 ق. مى بايست 

اين سرزمين مهم به شخصى اليقى سپرده مى شد تا  با گرفتن جلو شورش هاى احتمالى، آن را 

مطيع خالفت عباسى سازد و طاهر به نظر مأمون الرشيد چنين شخصى بود.  

بنا بر اين، داليل زير را مى توانيم براى آمدن طاهر به خراسان بر شماريم:

خالفت  ضد  بر  شورش  از  طاهر  چون  اليقى  و  قوى  مرد  وجود  با  خراسان  سرزمين   .1

مى ماند. محفوظ  عباسى 

2. طاهر كه با كشتن امين )برادر مأمون( و ديگر بزرگان عباسى طرفدار امين، در بغداد زمينة 

ماندن نداشت، صالح در آن ديد كه از بغداد به دور باشد.

3. طاهر با گرفتن مسؤوليت امارت در خراسان، پاداش حمايت از مأمون را دريافت مى كرد. 

اكتوبر 822 ميالدى فرمان حكومت   / القعده سال 207 ق.  ماه ذى  ترتيب، طاهر در  اين  به 

خراسان را از مأمون دريافت كرد. با اين حال گفته مى شود كه خليفة عباسى در نهان، شخصى 

را مأمور نظارت بر اعمال طاهر نمود و همان شخص، زمانى كه طاهر نيت اش براى استقالل از 

خالفت عباسى را آشكار ساخت، كارش را يكسره نمود و او را از پاى درآورد.

بر  از سال 206 ق.  نيز كه  نماز، در سكه هايى  از خطبة  عباسى  نام خليفة  انداختن  بر  عالوه 

جاى مانده بود، نامى از خليفة عباسى مشاهده نمى شود و اين، تمايل طاهر فرزند حسين به 

استقالل سرزمين اش را نشان مى دهد.

فرزندان طاهر
روابط فرزندان طاهر با دربار بغداد حسنه و خوبتر از طاهر بود و بالفاصله پس از درگذشت 
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طاهر فرزندانش عبداهللا و طلحه مناصب مهمى را در عراق و خراسان به دست آوردند. از اين 

پس گزارشى كه نشان از تمايل فرزندان طاهر به استقالل باشد شنيده نشده است. 

 مهم ترين خصوصيت سياسى حكومت طاهريان پس از شخص طاهر، همكارى و اطاعت از 

اين ها در خدمت خلفاى عباسى كمر بسته بودند و  بغداد شمرده مى شود و  خالفت عباسى 

بدين شكل پيوند و ارتباط عباسيان و طاهريان ادامه يافت.

طاهريان، شورش هاى آن وقت بر ضد خالفت عباسى را كه بيشتر از سوى خوارج و يا علويان 

صورت مى گرفت   سركوب   مى كردند     .

       حكومت فرزندان طاهر بر افغانستان پنجاه و پنج سال به درازا كشيد؛ اما قدرت گيرى 

صفاريان در سيستان و توسعة قدرت و حكومت آنان در افغانستان به سقوط دولت طاهرى 

ليث  يعقوب  توسط  بن طاهر( در سال 259 ق.  )محمد  اين خاندان  فرد  منجر شد و آخرين 

صفارى دستگير شد و در زندان او درگذشت.

اميران طاهرى
طاهر بن حسين )206- 207 ق.(

طلحه بن طاهر )207- 213 ق.(

عبداهللا بن طاهر )213- 230 ق.(

طاهر بن عبداهللا )230- 248 ق.(

محمد بن طاهر )248- 259 ق.(

صفاريان
يعقوب بنيانگذار حكومت صفاريان و سه برادرش- عمرو، على و طاهر- فرزندان ليث بودند. 

پدرش در سيستان شغل صفارى يا مسگرى داشت و به همين دليل ايشان به صفاريان )مسگران( 

مشهور شدند. 

نيمة اول سده يى سوم هجرى، شاهد شكل گيرى و برخاستن دسته ها و گروه هاى  سيستان در 

به حساب مى آمد، گروه اجتماعى  افراطى  از خوارج كه گروه  به جز  بود.  مختلف اجتماعى 

ديگر، عياران نام داشت كه از نفوذ زيادى به خصوص در ميان طبقات پايين و تهى دست جامعه 

برخوردار شد و يعقوب كه خود از مردم محروم سيستان محسوب مى گرديد  در جوانى  به اين 

گروه پيوست و به دليل استعداد و توانايى شخصى خويش به زودى به مرتبة افسرى يا رهبرى 

در اين گروه دست يافت؛ اما بيعت مردم سيستان با او در روز 25 محرم سال 247 ق./ 861 م. 

صورت گرفت و يعقوب از اين پس شروع به تصرف مناطق زيادترى در مملكت ما كرد.

يكى از علت هاى كه به پيروزى يعقوب در سيستان كمك كرد پيوسته گى عده يى زيادى از 
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خوارج  به صفوف او بود و وى در همراهى با ايشان تمام سيستان از جمله شهرهاى مهم بست 

و قندهار و نيز كرمان، هرات و كابل را گرفت و چون مخالفان به او پيوستند؛ امنيت خوبى در 

مناطق زير ادارة او به وجود آمد. وى سرانجام در سال 259 ق. 872 م. نيشاپور مركز حكومت 

طاهريان را تصرف نمود؛ اما نتوانست كه طبرستان در شمال ايران را مطيع خويش سازد.

روابط يعقوب با خليفة عباسى
در نتيجة انقالب و شورش هاى گوناگون در قلمرو خالفت و نيز نفوذ تركان در درون دربار 

بنا بر اين در زمانى كه يعقوب ليث صفارى  عباسى، قدرت خلفا رو به كاستى نهاده بود و 

بخشى از قلمرو اسالمى را به زير فرمان خويش در آورد، خليفه چاره يى جز قبول امارت او 

نديد. يعقوب ليث صفارى نيز كه از اين موضع خليفة عباسى آگاهى داشت، ضمن گسترش 

ابتدا با خليفه رفتارى احترام آميز داشت و گاهى هدايايى را نيز  حوزة نفوذ حكومتش، در 

براى او مى فرستاد. كما اين كه يك بار هداياى گران بهايى شامل پنجاه مجسمة زرين و سيمين 

كه از كابل به دست آورده بود براى خليفه معتمد عباسى فرستاد و معتمد نيز توسط برادرش 

»موفق« فرمان حكومت بلخ، تخارستان، سند و سيستان را براى او فرستاد؛ اما پس از آن كه 
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يعقوب در سال 262 ق./ 867 م. خواست كه دامنة امارتش را تا مركز خالفت عباسى برساند 

و خواستار ادارة بغداد شد كار او با خليفة عباسى به جنگ كشيد. در نتيجه با حيلة برادر خليفه 

)موفق( آب دجله بر سپاه صفاريان رها شد و بر اثر آن شكست سختى به آنان وارد آمد. بعد 

از اين، خليفة عباسى سياست حمايت از مخالفان صفاريان، يعنى سامانيان را در پيش گرفت.

پايان حكومت صفاريان
كمى بعد از شكست يعقوب از نيرو هاى خليفة عباسى،  وى در سال 265 ق./ 879 م. درگذشت. 

پس از او برادرش عمرو روى كار آمد.

هرچند روابط عمرو با دربار بغداد در آغاز حسنه بود و او هداياى گران بهايى براى خليفه مى فرستاد؛ 

اما اين روابط دوام نياورد؛ زيرا خالفت عباسى در حقيقت دل خوشى از صفاريان نداشت و در 

اطاعت آن ها شك داشت؛ لذا در سال 271 ق. 884 م. خليفة بغداد، حاجيان خراسان را به نزد 

خويش خواست و در حضور ايشان اعالم كرد كه عمرو ليث را از تمام مناصب و مقامات خلع 

كرده است. اين مسأله از يك سو، آغازگر شورش ها در قلمرو صفارى ها شد و از جانب ديگر، 

موجبات ضعف صفاريان را فراهم آورد. در اين ميان، قدرت يافتن سامانيان در ماوراءالنهر كه از 

حمايت جدى خالفت عباسى بغداد بهره مند بودند بر ترس و واهمة عمرو ليث صفارى افزود. لذا 

ترتيبات مقابله با آنان را گرفت و در سال 287 ق./ 900 م. به جنگ آنان رفت؛ اما در نزديكى بلخ 

از سپاه امير اسماعيل سامانى شكست خورد و اسير گشت. امير اسماعيل سامانى او را به بغداد نزد 

خليفه معتمد، فرستاد و در همان جا زندانى گشت و در سال 289هـ ق به قتل رسيد.

      از اين به بعد، بازمانده گان صفاريان براى يك قرن در سيستان حكومت داشتند و آخرين 

محمود  سلطان  توسط  )344- 399 ق. 955- 1008م.(  احمد  بن  به نام خلف  آن ها  بازماندة 

غزنوى از ميان برداشته شد.

اقتصاد و فرهنگ در دورة طاهريان و صفاريان
و  مى داد  تشكيل  و كشاورزى  زراعت  دوره  اين  در  را  ما  مردم  اقتصاد  اصلى  ستون         

توجه به امر زراعت، يكى از اقدامات مهم و مثبت اميران طاهرى و به خصوص عبداهللا پسر 

طاهر بود؛ زيرا او همچنان كه مانع نابودى كشت زارها توسط سربازانش مى گرديد كار هاى 

را مى توان در زمينة  بن طاهر  انجام داد. عبداهللا  نيز در زمينة رونق زراعت  ارزشمند ديگرى 

مؤرخ  گرديزى  ضحاك  بن  عبدالحى  گزارش  به  بنا  دانست.  پيشگام  آبيارى  سيستم  ايجاد 

شهير كشور ما، وى همة فقيه هاى خراسان را جمع كرد و از آن ها خواست تا مقررات شرعى 

در زمينة آبيارى را وضع نمايند و آنان كتابى را به نام »كتاب قنات يا كاريز« )كتاب القنى( 
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از  حكايت  نيز  و  فراوان  كاريز هاى  وجود  دهندة  نشان  موضوع  اين  نمودند.  تهيه  و  تحرير 

شكوفايى اقتصادى در كشور ما مى نمود؛ سپس بيشترين كاريز هاى مذكور در خالل حمالت 

و تهاجمات بيگانگان ويران شدند.

بارة زراعت و  به كارگزارانش در شهرها در         هم چنين در توصيه هاى عبداهللا بن طاهر 

كشاورزى سفارش شده است. طلحه بن طاهر نيز به سياست برادرش در حمايت از زراعت 

پابند بود. در نتيجه، رونق خوبى در زمينة اقتصادى حاصل آمد. غله ها و ميوه هاى مختلف، 

كشت و غرس مى شد و در اين ميان انگور، بادام و پستة هرات، خرماى سيستان، زعفران بست 

و انار بلخ و مرو شهرت خوبى داشتند و ثروت خوبى در كشور ما فراهم گرديد؛ اما صفاريان 

كه بيشترين زمان امارت شان در جنگ ها و فتوحات سرزمين ها گذشت برنامة روشنى براى 

رشد اقتصادى نداشتند؛ ولى در زمينة فرهنگى مشوق ادبيات ملى بودند و ترجيح مى دادند 

كه زبان پارسى، جايگزين زبان و ادبيات عربى گردد. گفته مى شود يعقوب ليث صفارى از 

محمد بن و صيف سگزى كه دبير رسايل او بود خواست كه در عوض عربى به زبان فارسى 

شعر بسرايند و او در ستايش يعقوب، قصيده يى به زبان فارسى درى سرود. اما طاهريان زبان 

عربى را پذيرفتند و طلحه فرزند طاهر خود يكى از علماى نحوى عربى به شمار مى رفت. تنى 

چند از ديگر اميران طاهرى نيز به حمايت از عالمان و ادبا شهرت داشتند.

فعاليت داخل صنف  

شاگردان صنف در دو گروه الف و ب، خدمات فرهنگى و اقتصادى طاهريان و صفاريان 

را توضيح نمايند.

سؤاالت  

1-  مهم ترين دليل بازگشت طاهر به سرزمين اصلى اش چه بود؟

2- آيا سياست طاهر در برابر خليفة عباسى از سوى فرزندانش پى گيرى شد؟

3-  علت شهرت يافتن يعقوب ليث صفارى در ابتداى كارش چه بود؟

4- چرا زراعت و كشاورزى در روزگار طاهريان رونق خوبى گرفت؟

 
فعاليت خارج صنف  

شاگردان در بارة خدمات طاهر و يعقوب به تاريخ و فرهنگ مملكت ما مطلب مختصرى 

را آماده سازند و در درس آينده ارائه دارند.
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درس هشتم              

سامانيان
در اين درس، با دودمان حاكم سامانى كه در حمايت سياست خلفاى عباسى بغداد، حكومت مقتدر و 

وسيعى را در افغانستان و كشور هاى مجاور كنونى آن به وجود آوردند آشنا خواهيد شد و نيز خواهيد 

دانست كه چرا در روزگار فرمانروايى آنان شكوفايى علمى و فرهنگى در كشور ما رخ داد. 

سامانيان از جملة خاندان هاى اصيل شرقى مى باشند كه ريشه در پيش از اسالم دارند. آنان 

در حمايت خلفاى عباسى موقعيت سياسى خود را در شرق اسالمى؛ شامل افغانستان، ايران 

با خلفا، آنان ماليات و  باوجود روابط نزديك سامانيان  و آسياى مركزى تحكيم بخشيدند. 

خراج به بغداد نمى دادند. شكل حكومت آنان را "امارت استكفاى استيال " )به معناى اين كه 
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خليفه در عزل و نصب، دريافت خراج و ماليات، تعيين جانشين و... دخالت ندارد( دانسته اند. 

روزگار سامانيان را مى توان روزگار شكوفايى فرهنگ و تمدن اسالمى دانست. به خصوص 

علوم عقلى در عصر آنان پيشرفت زيادى نمود.

سامانيان
سامانيان منسوب به فردى به نام سامان خدات مى باشند كه به گفتة عبدالحى گرديزى مؤرخ 

به حساب مى آمدند و در نواحى ماوراءالنهر  "مغان" يا روحانيان زردشتى  از  شهير كشورما 

سكونت داشتند. پدران سامان خدات از جمله حاكمان ماوراءالنهر در پيش از اسالم بودند و 

بعد از اسالم نيز در ماوراءالنهر صاحب رسوخ و نفوذ به حساب مى آمدند. سامان خدات در 

روزگار هشام بن عبدالملك اموى مسلمان شد و در حمايت حاكم اموى خراسان به  نام اسد 

بن عبداهللا قرار گرفت. وى سپس در نهضت ابومسلم خراسانى شامل شد و از ياران او شد و در 

دولت عباسى نيز صاحب نام و آوازه يى گرديد.

     در پايان قرن دوم هجرى/ هشتم ميالدى كه اختالفى بر سر جانشينى هارون الرشيد به وجود 

آمد و از ميان دو برادر )امين و مأمون( مأمون الرشيد در مرو به وليعهدى رسيد، مأمون از 

اين  پاداش  در  بعدها  و  سامانيان كمك گرفت  و  طاهريان  مانند  نفوذ؛  خاندان هاى صاحب 

كمك، مقامات مهم حكومتى را به آنان سپرد. از همين زمان ارتباطات عباسيان و سامانيان ، 

صورت تنگاتنگى گرفت و وقتى مأمون از مرو به بغداد نيز رفت چهار فرزند سامان را به چهار 

شهر مهم شرق خالفت عباسى امارت داد: نوح بن اسد در سمرقند، احمد بن اسد در فرغانه، 

يحى بن اسد در تاشكند و الياس در هرات.

با ظهور صفاريان كه روابط نه چندان دوستانه يى با خالفت بغداد داشتند، پيوند هاى سامانيان با 

خلفاى بغداد وارد مرحلة جديدى شد و خالفت كه خود را نيازمند پشتيبانى سامانيان در برابر 

مخالفان مى دانست كوشيد تا با تأييد حكومت آنان، به سامانيان مشروعيت سياسى ببخشد و از 

اين طرف سامانيان نيز كه به چنين تأييدى احتياج داشتند با اين كار )تأييد خالفت( در باور و 

اعتقاد عامة مردم براى خود مقام مناسبى پيدا كردند.

اسماعيل، بنيادگذار سلسلة سامانى
بنيانگذار و مؤسس سلسلة سامانى اسماعيل بن احمد بن سامان خدات مى باشد. وى در سال 234 

 ق./ 848 م. در شهر فرغانه متولد شد، قدرت يابى مطلق امير اسماعيل در ماوراءالنهر از سال 279 ق./ 

افزايش  وقتى  او  اعتبار  و  اما شهرت  مى شود؛  آغاز  »نصر« درگذشت،  برادرش  كه  م.   892
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به  را  صفارى  ليث  بن  عمرو  و  داد  شكست  را  آنان  صفاريان،  با  جنگى  در  وى  كه  يافت 

اسارت گرفت. اين واقعه روز 15 ربيع اآلخر 287 ق./ 19 اپريل 900 م. رخ داد. پس از اين 

حادثه، معتمد خليفة عباسى فرمان حكومت را براى او فرستاد؛ زيرا برانداختن صفاريان كه 

براى سامانيان در دستگاه  از هدايات دستگاه خالفت سرپيچى مى كردند، محبوبيت زيادى 

خالفت عباسى به وجود آورد.

امير اسماعيل سامانى در راستاى حمايت از خالفت عباسى با ديگر دشمنان خالفت از جمله 

سادات علوى طبرستان نيز جنگيد و محمد بن زيد علوى فرمانرواى علوى طبرستان را به قتل 

رسانيد و طبرستان و رى »تهران كنونى« و كمى بعد زنجان و قزوين را نيز بر متصرفاتش افزود 

و بدين ترتيب دامنة حكومت سامانيان از افغانستان فراتر رفت و تا نواحى غربى ايران كنونى 

رسيد.

      در روزگار امير اسماعيل سامانى، شهر بخارا به عنوان پايتخت دولت سامانى رونق زيادى 

يافت و به يكى از مراكز عمدة شهرى اسالمى در شرق مبدل شد. امير اسماعيل پس از حدود 

هشت سال امارت، در سال 295 ق./ 907 م. درگذشت.

   آرامگاه امير اسماعيل سامانى در شهر بخارا    



32

جانشينان امير اسماعيل
جانشينى امير اسماعيل سامانى، به فرزندش احمد دوم رسيد. در روزگار فرمانروايى او كه پنج 

و نيم سال به درازا انجاميد درگيرى هايى ميان عساكر دولت سامانى با بازماندگان صفاريان 

در سيستان و نيز تركان در ماوراءالنهر صورت گرفت. در اين درگيرى ها موفقيت هايى نصيب 

دولت سامانى شد؛ اما احمد سامانى به زودى توسط غالمان خويش در جمادى اآلخر 300 

ق./ جنورى 914 م. به قتل رسيد. پس از او پسرش »نصر« به حكومت رسيد. هرچند ابتداى 

سلطنت او همراه با آشوب هايى در واليات متصرفة دولت سامانى بود؛ اما وى با كمك وزير 

عالم و فرزانه اش »ابو عبداهللا جيهانى« و سردار وفادار سپاهش »حمويه بن على« دوباره ثبات و 

امنيت را به كشور باز گردانيد و در واقع دورة سلطنت نصر كه از سال 301 ق تا 331 ق./ 914 

تا 942 م. به طول انجاميد اوج شكوه و قدرت سلسلة سامانى به حساب مى آيد.

انجاميد  پس از درگذشت نصر، حكومت سلسلة سامانى تا سال 395 ق./ 1005 م. به طول 

از  سامانى  دولت  زوال  اما  رسيدند؛  قدرت  به  سامانى  اميران  از  تن  هفت  مدت  اين  طى  و 

روزگارى آغاز شد كه اميران و سپه ساالران محلى قدرت زيادى به دست آوردند. يكى از 

اين سپه ساالران آلپ تگين نام داشت كه در ابتدا از غالمان ترك بود. او در غزنه در حمايت 

غالمان ترك به سال 351 ق./ 962 م. بنياد حكومت جديد غزنوى را گذاشت.

حكومت و دولت سامانى حدود يكصد و دو سال و شش ماه به طول انجاميد.

اقتصاد و فرهنگ در عصر سامانى
روزگار سامانيان كه در تاريخ عالم شرق به رنسانس اسالمى تعبير شده است از حيث اقتصاد 

و به خصوص فرهنگ، يكى از درخشان ترين دوره ها در كشور ما به حساب مى آيد. علت 

اساسى پيشرفت در عرصة اقتصاد و صنعت را مى توان دو عامل دانست: يكى نبود باج و خراج 

سنگين و غير قابل تحمل، و دوم ثبات الزم داخلى و نيز صلح خارجى. بر اثر عوامل مذكور 

باغ ها و  باال رفت، قصرها،  مردم  اقتصادى  به وجود آمد، قدرت  اقتصادى  بالنده گى خوب 

صنايع ظريفه به وجود آمد. توليدات مردم رشد كرد تا جايى كه ماليات بر درآمد سامانيان از 

سراسر مملكت به چهل ميليون درهم در يك سال مى رسيد.

در اكتشافاتى كه اخيراً در نواحى اسكانديناوى و پولند صورت گرفته است، سكه هاى نقره 

يى مربوط به سامانيان به دست آمده است و اين امر، نشان مى دهد كه ميان دولت سامانى با 

اروپاى شرقى مبادلة كاال صورت مى گرفته است.
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در ساية حمايت سامانيان از دهقانان، زراعت و كشاورزى نيز رونق گرفت و به خصوص در 

مناطق پر جمعيتى؛ مانند بادغيس، هرات، پوشنگ و قسمتى از سيستان و بست انواع ميوها، غله 

ها و گياهان حاصل مى دادند. مراكز پرورش حيوانات به خصوص اسب و شتر در تخارستان 

و بلخ موجود بود و در هرات و بُست نيز ابريشم توليد مى گرديد.

باالى سياسى  مقام هاى  به  آنان  قلمرو سامانى و سپس دستيابى  به  گرچه ورود عنصر ترك 

اوضاع  از وخامت  نشان  كه  اما گزارشى  وارد كرد؛  قدرى خدشه  روند  اين  به  و حكومتى 

اقتصادى داشته باشد وجود ندارد.

رستاخيز مهم در عرصة فرهنگ و تمدن صورت گرفت؛ زيرا در ساية نظام استوارى كه توسط 

سامانيان بنياد نهاده شد فرهنگ و تمدن شكوفا و پربار گرديد و زمينه هاى مناسبى براى ظهور 

استعداد ها فراهم شد. به ويژه عظيم ترين تحول در عرصة ادبيات نظم و نثر بروز كرد. 

مهم ترين علت رشد و توسعة علوم در روزگار سامانى، وجود آزادى عقيده و سياست تساهل 

و  شيوه ها  براى  نداشت.  وجود  متعصبانه  شرايط  زمان  اين  در  بود.  سامانى  اميران  تسامح  و 

روش هاى مختلف فكرى و دينى و نيز صاحبان افكار و آرا مقام امن و فضاى مطمئنى وجود 

بستر  امر،  همين  و  بگيرند  فاصله  محورى،  خود  از  تا  مى كوشيدند  سامانى  اميران  و  داشت 

كتابش  در  خوارزمى  محمد  آورد.  وجود  به  گوناگون  انديشه هاى  ظهور  براى  را  مناسبى 

شاخه هاى  و  فرقه ها  وجود  از  الباقيه(  )آثار  كتابش  در  بيرونى  ابوريحان  و  العلوم(  )مفاتيح 

مختلف فكرى و عقيدتى در اين دوره خبر مى دهند و به نوشتة  عبدالحى گرديزى در زين 

االخبار، ابو عبداهللا جيحانى وزير دانشمند سامانى دستور داد تا براى تعيين رسم و راه درست 

تعصب  بدون  را  روز  آن  جهان  دربار هاى  تمام  رسوم  مملكت،  ادارة  و  سامانى  دربار  براى 

گردآورى كردند تا از ميان قوانين آن ممالك، قوانينى را كه مترقى و انسانى باشد استخراج 

كنند. وى سپس دستور داد تا همة اهل دربار و ديوان، رسوم مذكور را به اجرا بگذارند. اين 

چنين بود كه انديشمندان و دانشمندان زيادى تشويق شدند تا انديشه و دانش خود را به جامعه 

عرضه دارند. بدين ترتيب بود كه دورة طاليى تمدن اسالمى شكل گرفت و ابونصر محمد 

بن محمد فارابى فيلسوف بزرگ اسالمى، شيخ الرئيس ابوعلى حسين بن عبداهللا بن سينا خاتم 

حكماى مشرق زمين، ابوريحان محمد بن احمد خوارزمى متفكر بزرگ، رياضى دان و منجم 

عالى مقام، جعفر بن محمد رودكى استاد بزرگ شاعران درى، ابوالحسن شهيد بلخى، شاعر، 

استاد و حكيم معروف، محمد بن عبداهللا بلعمى وزير امير منصور سامانى مؤلف تاريخ بلعمى، 

ابو عبداهللا احمد بن محمد جيهانى وزير دانشمند منصور اول سامانى جغرافيه دان و صاحب 
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كتاب اشكال العالم،رابعة بلخى نخستين شاعر زن زبان فارسى درى بعد از اسالم كه پدرش به 

او لقب زينت العرب داد و ده ها دانشمند و فرزانة ديگر در همين روزگار زيستند و آثار شان 

را ارائه داشتند.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به صورت گروهى قلمرو سامانى را روى نقشه مشخص سازند و نيز فهرستى از 

علما و دانشمندان اين دوره را ترتيب نمايند.

سؤاالت  

1- سامانيان در كشور ما چه سابقه يى داشتند؟

2- چرا فرزندان سامان خدات به مناصب عالى حكومتى رسيدند؟

3- مهم ترين پادشاه سامانى چه نام داشت و چگونه توانست كه دولت سامانى را به اوج شكوه 

و اقتدارش برساند؟

4- چه رابطه يى ميان سامانيان و خلفاى عباسى بغداد وجود داشت؟

فعاليت خارج صنف

شاگردان در بارة سياست فرهنگى سامانيان مقاله يى را بنويسند، پس از خواندن درس 

آينده، بهترين مقاله را در جريدة ديوارى ليسه در معرض ديد و مطالعة ديگر شاگردان 

قرار دهند.
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درس نهم

غزنويان و سلجوقيان 

با  تماس ها  بيشترين  داشتند،  بودند كه در آسياى مركزى سكونت  اقوامى  از جمله  تركان 

اقوام مذكور از زمان حكومت سامانيان با ايشان برقرار شد و در اثر آن، گروه هايى از تركان 

تركى در خدمت دولت مردان  و رؤساى  از سرداران  اسالم گرويدند و جمعى  به  مذكور 

سامانى به مدارج و مقامات عالى حكومتى و به خصوص مناصب نظامى رسيدند. يكى از اين 

سرداران آلپ تگين نام داشت كه از سوى سامانيان وظيفة سپه ساالرى خراسان يا افغانستان 

را بر عهده داشت و همين شخص بنيانگذار سلسلة غزنوى محسوب مى شود.

در تاريخ كشور ما سه سلسله )غزنوى، سلجوقى و خوارزم شاهى ( به نام تركان مشهور اند. 

در اين درس، تاريخ دو سلسلة مهم از تركان )غزنويان و سلجوقيان( را خواهيد فهميد.

غزنويان
شهر غزنه )غزنين يا غزنى( در كشور ما به خصوص زمانى از اهميت و اعتبار برخوردار شد 

كه آلپ تگين سردار تركى سامانى در سال 350 ق./ 961 م. در هنگام مرگ امير عبدالملك 
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بن نوح در توطيه يى شركت كرد و خواست تا امير زاده يى را كه خود مى خواست به پادشاهى 

برساند؛ اما ناكام ماند و لذا همراه با سربازان و افرادش به غزنه رفت و اين شهر را به عنوان 

نام  ديگرى كه سبكتگين  تركى  توسط غالم  غزنويان  قدرت  تثبيت  برگزيد.  مركز خويش 

داشت صورت گرفت. اين شخص كه در اصل از تركان آسياى مركزى بود، پس از اسارت 

به هوش و ذكاوت خاصى كه داشت مورد توجه  از سوى آلپ تگين خريدارى شد و نظر 

آلپ تگين واقع گرديد. تا جايى كه به منصب رياست حاجبان او رسيد. وى با دختر آلپ تگين 

نيز ازدواج كرد.

سبكتگين
و  سه سال  براى  ابراهيم  اسحاق  ابو  فرزندش  م.   963 ق./   352 سال  در  آلپ تگين  مرگ  با 

پس از او بلكاتگين براى ده سال ادارة غزنى را بر عهده گرفتند و اين ها برخالف آلپ تگين 

روابط صميمانه يى با دربار سامانى برقرار ساختند؛ اما ضعف ادارة غزنه و احتمال دست يابى 

لويك ها و ديگر مخالفان بر غزنه، سربازان و افسران ترك را بر آن داشت تا سبكتگين داماد 

آلپ تگين را به عنوان امير خويش برگزينند.

فرمانروايى او از سال 366 تا 387 ق./ 976- 997 م. كه وى درگذشت دوام نمود. وى طى اين 

مدت به حكومت غزنويان استحكام بخشيد. سبكتگين، بست و قصدار را به قلمرو خود افزود 

و طى اين حمالت، ابوالفتح بستى دانشمند و اديب مشهور افغانستان را به خدمت گرفت. در 

جانب هندوستان نيز لشكركشى هايى انجام داد كه افزون بر اعتبار دينى، غنايم زيادى نيز براى 

غزنويان به دنبال داشت و ساحة حكومت وى را تا جيپال در هند رسانيد.

سبكتگين به منظور ادارة مملكت، اياالت را ميان اعضاى خانواده اش تقسيم كرد و از آن ميان 

نيشاپور را كه شهر بسيار مهم بود به فرزندش ابوالقاسم محمود، بُست را به نصر، غزنه و بلخ 

را به فرزند ديگرش اسماعيل داد.

سلطان محمود غزنوى
سپردن حكومت غزنى و بلخ به اسماعيل )نواسة دخترى 

آلپ تگين( از جانب سبكتگين، زمينة اختالف ميان او و 

محمود غزنوى را كه شخص اليق و كار آزموده يى بود 

به وجود آورد و بنا بر اين پس از درگذشت سبكتگين در 

سال 387 ق./ 997 م. وى برادرش را خلع قدرت، نمود 

ادارة دولت غزنوى را بر عهده گرفت. سياست منظم  و 

محمود مبنى بر برچيدن حكومت هاى محلى در افغانستان 

سلطان محمود غزنوىو پيرامون آن، بر قدرت او بيش از پيش افزود، به نحوى 
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كه سيستان، غرجستان )هزاره جات(، گوزگانان )جوزجان(، چغانيان، و خوارزم اطاعت از 

دربار غزنه را پذيرفتند.

فتوحات
انجام داد،  به خصوص در جانب هندوستان  فتوحات زيادى  بدان سبب كه  محمود غزنوى 

در تاريخ كشور ما به عنوان فاتح بزرگ مشهور شده است. وى به داليل مختلف از جمله 

انتشار اسالم و نيز به دست آوردن غنايم سرشارى كه در معابد و بت خانه هاى هند نگهداراى 

مى شد، لشكركشى به هندوستان را  برنامة اصلى حكومت خويش قرار داد. 

در نتيجة اين لشكركشى هاى محمود غزنوى، دين اسالم به هندوستان رسوخ بيشترى يافت 

افتاد، به خصوص فتح سومنات در  به دست سربازان غزنوى  العاده زيادى  نيز غنايم فوق  و 

به حساب  بزرگترين و مهم ترين بت هندوستان  گجرات هند در سال 416 ق/ 1025 م كه 

مى آمد موجب شهرت بيشتر محمود غزنوى و سپاهش گرديد.

براى  خوبى  مصروفيت  كار  اين  با  كه  بود  اين  هند  به  لشكركشى ها  به  ارتباط  در  مهمتر  نكتة 

سربازان دولت غزنوى ايجاد مى شد و به اين ترتيب دولت غزنوى از خطرى كه امكان داشت از 

ناحية سربازان و افسران متوجه اش گردد مصون ماند. با همة اين احوال، فتوحات سلطان محمود 

غزنوى با هر انگيزه يى كه صورت گرفته باشد، تأثير به سزايى در گسترش اسالم در سرزمين هند 

داشت و اسالم كه پيشتر تا ملتان رسيده بود در عهد غزنويان، قسمت اعظم هند را فرا گرفت.

جانشينان سلطان محمود غزنوى 
به رغم نظر مساعد سلطان محمود غزنوى نسبت به مسعود در سال هاى اواسط حكومتش كه وى را 

به عنوان وليعهدى خويش برگزيد، وى )سلطان محمود( در اواخر عمر نسبت به مسعود بدگمان 

شد و در عوض او فرزند ديگرش محمد را وليعهد خويش نمود. و لذا فرزند دلير و جسورش 

)مسعود( را مأمور اياالت رى )تهران( و جبال)غرب ايران( ساخت تا از مركز دور باشد.

سلطان محمود در ربيع الثانى سال 421 ق./  اپريل 1030م. درگذشت و محمد بنا به خواست 

پدر در غزنه بر تخت نشست. محمد پيشنهاد تقسيم قدرت با برادرش )مسعود( را رد كرد؛ اما 

مسعود پيروزمندانه از رى به جانب نيشاپور پيشروى كرد و در رمضان سال 421 ق./ سپتامبر 

1030 م. سپاه غزنه خبرى دريافت كرد كه فوج هاى خراسان، مسعود را سلطان اعالم كردند. 

سپاه و لشكر غزنه با شنيدن اين خبر بى درنگ محمد را از پادشاهى خلع ساختند.

مسعود غزنوى در خالل دوران پادشاهى خود، جنگ هاى بى شمارى با مخالفان و متمردان 

نمود. وى تعداد زيادى از ياران پدر و كسانى را كه گمان مى برد در خلع او از وليعهدى 

دست داشتند، به قتل رساند و يا زندانى ساختند. در حكومت دارى نيز روش مستبدانه يى در 
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و تحميالت  ماليات  و  پيش گرفت 

اين  كرد.  وضع  مردم  بر  را  زيادى 

وضعيت از يك سو و سر برآوردن 

اُُغز  تركمنان  از  جديدى  قدرت 

از  سلجوقى  خاندان  رهبرى  به 

بيشتر  وى  ضعف  بر  ديگر   سوى 

در كه  نبردى  در  سرانجام  و   افزود 

ميان  1040م.  ق./   431 رمضان   

در  غزنويان  و  مذكور  تركمنان 

ناحية دندانقان در نزديكى سرخس 

سختى  شكست  غزنويان  روى داد، 

خوردند و مسعود غزنوى از صحنه به 

جانب غزنه گريخت و چون گمان 

تركمنان  تعقيب  مورد  كه  مى كرد 

و  خانواده  با  همراه  گردد  واقع 

نمود.  فرار  هند  سوى  به  خزاينش 

مسعود در سال 432 ق./ 1041م. با 

توطيه يى برادرش محمد كشته شد. قدرت غزنويان از اين پس تا يكصد و سى سال دوام نمود؛ 

اما حكومت شان محدود به قسمتى از شرق افغانستان، بخشى از بلوچستان و پنجاب شد.

سالطين غزنوى
نام    

آلپ تگين    

سبكتگين     

اسماعيل بن سبكتگين    

سلطان محمود غزنوى                

محمد بن محمود     

سلطان مسعود    

مودود بن مسعود    

مسعود بن مودود   

بهاؤالدوله على بن مسعود   
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سلجوقيان
سالجقه در اصل از تركمنان اُُغز محسوب مى شوند كه در قرن هشتم ميالدى به حوالى بحيرة 

خوارزم )آرال( و سيردريا كوچ كردند. 

جد بزرگ خاندان سلجوقى دقاق )تقاق( نام داشت. او در خدمت پادشاهان ترك بود و سلجوق 

پسر دقاق بود كه همچون پدرش در خدمت پادشاهان ترك قرار داشت. گويند او و خاندانش 

به سال 382 ق./ 992 م. مسلمان شدند. سه پسر سلجوق به نام هاى اسراييل، ميكاييل و موسى 

اسراييل  دستگيرى  اما  درآمدند؛  سامانيان  خدمت  در  و  كردند  كوچ  ماوراءالنهر  سوى  به 

توسط سلطان محمود غزنوى و فوت او پس از هفت سال زندان در كالنجر هندوستان، روابط 

سلجوقيان تركمن با غزنويان ترك را خراب كرد و به  خصوص سياست هاى سلطان مسعود 

غزنوى فرصت خوبى به آنان داد تا قدرت سياسى و نظامى را به چنگ آورند. آنان در سال 

429 ق./ 1038 م. شهر مهم نيشاپور در خراسان را گرفتند و سپس در جنگى در ناحية دندانقان 

شكست سختى بر نيرو هاى سلطان مسعود غزنوى وارد ساختند. رهبرى اين نبرد را طغرل بيگ 

پسر ميكاييل بر عهده داشت و او عالوه بر نيشاپور، واليات مهم ديگرى را در ماوراءالنهر، 

افغانستان و ايران به دست آورد.

       طغرل بيگ به عنوان بنيانگذار حكومت سلسلة سلجوقى محسوب مى شود و تا سال 455 

ق./ 1063م. سلطنت كرد. با فوت او پس از 26 سال سلطنت، آلپ ارسالن، برادرزاده اش به 

سرحدات دولت سلجوقى
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حكومت رسيد و او خواجه نظام الملك را به وزيرى برگزيد و با اقدامات اين وزير دانشمند، 

بُعد خارجى، سالجقه،  از ثبات خوبى برخوردار شد و در  دولت و نظام سلجوقيان در داخل 

462ق./  سال  به  ارزروم،  و  وان  بحيرة  مابين  در  واقع  مالزجرد  معروف  جنگ  در  را  روميان 

1070م. شكست دادند. قيصر روم، ديوژن رومانوس را اسير و آسياى صغير را تصرف كردند.

آلپ ارسالن در سال 465 ق./ 1073 م. در راه خوارزم به قتل رسيد و پس از او فرزندش ملك شاه 

سلجوقى به كوشش خواجه نظام الملك به سلطنت رسيد. او نه تنها بر شورش هاى داخلى فايق 

آمد؛ بلكه قلمرو دولت سلجوقيان را در شرق تا چين و در غرب تا بحيرة مديترانه توسعه داد.

الملك  تاج  آمدن  كار  روى  و  الملك  نظام  خواجه  بركنارى  از  بعد  شاه  ملك  حكومت 

خانه گى  جنگ هاى  م.   1092 ق./   485 سال  در  او  وفات  با  و  گذاشت  ضعف  به  رو  قُمى 

به دست آوردن قدرت شروع شد و موجب گرديد  به خاطر  ميان اعضاى خاندان سلطنتى 

تا قلمرو وسيع سلجوقيان ميان شاهزاده گان تقسيم و هر شاهزاده با كمك وزير و سرپرست 

"اتابك" ناميده مى شدند واليتى را اداره مى كردند. اتابكان نيز پس از  خويش كه اصطالحاً 

مدتى دم از استقالل زدند و خود سلسله هاى مستقلى را در آذربايجان و لرستان ايران تشكيل 

افغانستان در اختيار سلطان سنجر قرار گرفت و او پس  دادند. شرق قلمرو سلجوقيان شامل 

 از كشمكش هاى زياد، مرو را به حيث پايتخت انتخاب كرد؛ اما با مرگ وى در سال 552 ق./ 

1157 م. پس از تقريباً 42 سال سلطنت، دودمان سالجقة شرق نيز راه افول در پيش گرفتند 

و چون سلطان سنجر جانشينى نداشت، خواهرزاده اش ركن الدين محمود تا سال 557 ق./ 

از  اين سال توسط يكى  اما در  افغانستان و ماوراءالنهر سلطنت كرد؛  از  بر قسمتى  1162 م. 

اين  از  شد.  كور  و  دستگير  سلجوقى  سرداران 

پس افغانستان و ماوراءالنهر ميدان كشمكش ميان 

امراى غورى و خوارزم شاهى گرديد.

اقتصاد و فرهنگ در اين دوره
فتوحات محمود غزنوى به خصوص در هندوستان 

در پهلــوى اســالم، ثــروت بيكرانى نيــز نصيب 

غزنويان گرديد؛ زيــرا در خالل حمالت مذكور 

غنايم زيادى نصيب آنان شــد و بــا اين ثروت ها 

به خصوص شــهر غزنه، آباد و شــكوفان گرديد. 

يكى از آثار دورة سلجوقيانمساجد، كتابخانه ها و قصر هاى زيادى در غزنه به 
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وجود آمد. در عظمت مســجد غزنه گفته شــده اســت كه با مسجد دمشــق برابرى مى كرده 

است.

با صرف  نيز در دورة غزنويان رواج داشت و گويند سلطان مسعود غزنوى  ساختن قصرها 

هفت ميليون درهم ، قصرى ساخت كه كار اعمار آن چهار سال به طول انجاميد. در زمينة پل 

سازى نيز توجه شد و احداث پل زورقى با اتصال زنجيره يى بر درياى آمو كه به وسيلة سلطان 

محمود غزنوى در سال 16- 415/ 25- 1024 م. صورت گرفت يكى از نوآورى هاى شگفت 

انگيز دوران غزنويان محسوب مى شود.

هرچند در عرصة زراعت، تفاوتى با دوره هاى پيش از غزنويان در كشور ما پديد نيامد؛ اما به 

علت تصرف واليات حاصلخيز از سوى غزنويان و دسترسى به غنايم بى شمار، ميزان درآمد 

دولت غزنوى افزايش يافت و به حدود يكصد ميليون درهم در سال رسيد. رونق شهر غزنه 

از حيث اقتصادى، به رونق و رواج علوم در اين شهر نيز منجر شد به نحوى كه غزنه در زمان 

سلطان محمود غزنوى حكم دارالعلم را يافت و گويند عالوه بر دانشمندان، در حدود چهار 

صد نفر شاعر در دربار وى حضور داشتند. از زمرة دانشمندان و شاعران برجستة عهد غزنويان 

مى توان از اين ها نام برد: ابوريحان البيرونى، دانشمند برجسته در رشتة نجوم، زمين شناسى و 

ابوالحسن على بن احمد نسوى رياضى دان، منوچهرى، عبدالعزيز عسجدى مروزى،  عقايد، 

ابوالقاسم فردوسى و ...

و  خوى  هنوز  و  بودند  تر  مانده  عقب  تمدنى  و  فرهنگى  حيث  از  اين كه  با  نيز  سالجقه 

خصلت قبايلى خود را از دست نداده بودند با اين وصف توجه پادشاهان سلجوقى به وزرا و 

شخصيت هاى دانشمند محلى و استمداد از آنان در امر حكومت دارى موجب شد تا حدودى 

از زيان هاى نظام قبايلى كاسته شود.

در اين دوره امالك و زمين هاى زراعى به شكل اقطاع در اختيار افراد وابسته به سلجوقيان قرار 

گرفت و از اين ناحيه صدماتى به بخش زراعت وارد آمد؛ اما در اين دوره بناى مسجد و مقبره 

و آرامگاه از اهميت خاص مذهبى برخوردار شد و مدارسى نيز به نام "نظاميه" به منظور تعليم و 

تربيت در نقاط مختلف مملكت ما به وجود آمد. از جمله عمرانات آن ها مى توانيم از زيارتگاه   

امام خرد در سرپل جوزجان، يك منار در دولت آباد بلخ، زيارت بابا حاتم در بلخ نام ببريم. از 

ديگر تغييرات فرهنگى رواج يافتن اصطالحات ادارى تركى؛ مانند كوتوال )فرماندة قلعه ها(، 

باسقاق )مأمور اخذ ماليات( و نيز ورود و رواج لباس هاى رنگارنگ و با شكوه نام برد.

همچنين سلجوقيان را مى توان خدمت گزاران جدى زبان و فرهنگ درى دانست؛ زيرا زبان 
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مذكور از طريق ايشان به عراق، آذربايجان و آسياى صغير )تركية فعلى( انتقال يافت. از جمله 

شخصيت هاى مهم علمى و فرهنگى دورة سلجوقيان مى توانيم از حكيم مجدود آدم مشهور 

به سنايى غزنوى، خواجه عبداهللا انصارى، شيخ محمد غزالى، خانم منيژه مهستى شاعره چيره 

دست و غيره نام ببريم.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه الف و ب تقسيم شوند، گروه الف در بارة علل رشد و شكوفايى 

غزنه در روزگار غزنويان و گروه ب در بارة علل رشد و توسعة فرهنگى كشور ما در 

عصر حاكميت سلجوقيان بحث نمايند.

سؤاالت  

1- چرا سلطان محمود غزنوى به فتوحات در هندوستان عالقه داشت؟

2- جانشين سلطان محمود چه نام داشت و چگونه مغلوب سلطان مسعود شد؟

3- سلجوقيان در اصل از كدام مردم هستند و چگونه قدرت دولتى را تصاحب كردند؟

4- مهم ترين وزير دولت سلجوقيان را نام ببريد.

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در باره زنده گى و آثار ابوريحان البيرونى و يا خواجه عبداهللا انصارى مقاله يى 

ترتيب داده و در درس آينده در صنف قرائت نمايند.
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درس دهم

غوريان و خوارزم شاهيان

غوريان و خوارزم شاهيان از جمله سلسله هايى اند كه در تاريخ كشور ما و منطقه از نقش و 

سهم مهمى برخوردار بودند. غوريان با تأسيس سلطنت در غور، هندوستان را نيز به زير فرمان 

خويش درآوردند. خوارزم شاهيان با اين كه از سلسله هاى تركى و منسوب به خوارزم در شمال 

ماوراءالنهر بودند؛ اما كشور ما را نيز در زير سلطة خويش داشتند. بررسى اوضاع كشور ما در 

خالل فرمانروايى دو سلسلة مزبور موضوع اين درس مى باشد كه با آن آشنا خواهيد شد. 

غوريان كه از غور در مركزافغانستان برخاستند در اصل منسوب به ملك شنسب مى باشند كه در 

غور امارت داشت و بنا بر نوشتة منهاج السراج جوزجانى در كتاب طبقات ناصرى، وى )ملك 

شنسب( در صدر اسالم حيات داشت و خود، داوطلبانه در روزگار خالفت حضرت على )رض( 

و بر دست ايشان اسالم آورد و عهد و لوا كه دو نشانة امارت بود از آن حضرت گرفت.

از همان  العبور  ناحية صعب  به دليل وضعيت خاص جغرافيايى و واقع شدن در  اميران غور 

ابتدا از استقالل نسبى برخوردار بودند و بيشتر پادشاهان و كشور گشايان نتوانسته اند كه اين 
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سرزمين را به زير فرمان خويش در آورند.

غوريان در نهضت عباسى سهم فعالى گرفتند و امير فوالد غورى با ابومسلم خراسانى همكارى 

نمود. اما اولين كسى كه عهد و لوا از هارون 

الرشيد عباسى گرفت امير بنجى نهاران نام 

امير  دومين  فوالد،  امير  از  پس  او  داشت. 

قدرتمند غور محسوب مى شود.

و  سبكتگين  با  كه  شخصى  غور  اميران  از 

پسرش سلطان محمود غزنوى همزمان بوده 

و پيوسته متعرض متصرفات اين پدر و پسر 

مى شد محمد سورى نام داشت. آخراالمر 

ق./   401 سال  در  غزنوى  محمود  سلطان 

1011 م. بر محمد سورى هجوم برد و اورا 

به اسارت گرفت . محمد سورى در اسارت 

سرپرستى  اما  كرد؛  وفات  غزنوى  محمود 

به  محمود  سلطان  طرف  از  غور  ايالت 

پسر او )شيث( واگذار شد. غوريان از اين 

با  تاريخ به زير فرمان غزنويان درآمدند و 

بودند؛  مستقل  شان  خود  منطقة  در  اين كه 

اما خراجگذارغزنه محسوب مى شدند. اين 

وضعيت تا روزگار امارت سلطان بهرام شاه غزنوى و سلطان سنجر سلجوقى ادامه يافت. در 

اين دوره غوريان زير رهبرى عالؤالدين حسين با سلطان سنجر سلجوقى درگير جنگ شدند 

)547 ق./ 1152 م.( اما عالؤالدين حسين پس از شكست از سلطان سنجر، دوباره به حكومت 

غور رسيد.

برادر خود  را تصرف كرد. وى  آن  و  برد  غزنه هجوم  بر  از چندى  پس  عالؤالدين حسين 

سيف الدين را در عوض بهرام شاه غزنوى به حكومت غزنه منصوب ساخت. پس از چندى 

قدرت  به  را  غزنوى  شاه  بهرام  ديگر  بار  قتل سيف الدين،  با  و  او شوريدند  عليه  غزنه  مردم 

رساندند.

عالؤالدين حسين به انتقام اين عمل غزنويان، در سال 556 ق./1160 م. در زمان خسرو شاه 

فرزند بهرام شاه بر غزنى يورش برد و آن را گرفت و آتش زد. از اين پس وى به عالؤالدين 

جهان سوز معروف شد.

منار جام غور
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چندى پس از عالؤالدين يكى از برادرزاده هايش به نام غياث الدين بن سام به پادشاهى غور رسيد 

و او با همكارى برادر دليرش شهاب الدين محمد بن سام ضمن شكست غزان كه بر غزنه دست 

يافته بودند، قلمرو غوريان را از كرمان 

در  سلطان شهاب الدين  رسانيد.  سند  تا 

نيز  را  الهور  م   1184 ق/   579 سال 

را  غزنويان  سلطنت  و  نمود  تصرف 

اثر  در  ساخت.  منقرض  كامل  طور  به 

غوريان  مملكت  شهاب الدين  اقدامات 

از  كه  نحوى  به  يافت  زيادى  وسعت 

كناره هاى بحيرة كسپين )خزر( تا ساحل 

جمنا در هند و از جيحون تا بلوچستان 

خوانده  سلطان غياث الدين  به نام   خطبه 

مى شد.

در  سلطان غياث الدين  وفات  از  بعد 

برادرش  م.   1203 ق./   599 سال 

معزالدين  لقب  با  محمد  شهاب الدين 

قدرت  با  وى  اما  نشست؛  او  جاى  بر 

به  موسوم  مركزى  آسياى  در  ديگرى 

خوارزم شاهيان مواجه شد كه در نهايت 

به شكست غوريان منجر گرديد و سلطان شهاب الدين نيز در سال 602 ق./ 1206 م. توسط 

يك تن از مخالفان به قتل رسيد.

و  آغاز شد  محمد  غياث الدين  فرزند  غياث الدين محمود  زمان  از  غوريان  ضعف حكومت 

امپراتورى اش رو به تجزيه گذاشت؛ چنانكه قطب الدين ايبك در دهلى و ناصرالدين قباجه 

در سند پرچم استقالل را بلند كردند و به تدريج دولت غورى منحصر در غور شد.

خوارزم شاهيان
خوارزم كه در منابع قديمى به نام هوارزميا آمده است، نام منطقه يى ميان سفالى درياى جيحون 

و كرانة شمالى بحيرة كسپين)خزر( است و خوارزم شاهيان منسوب به اين ناحيه هستند. اين ها 

نيز در روزگار برخاستن كه حكومت هاى محلى اسالمى، پرچم استقالل خواهى برافراشتند و 

سلسلة حكمرانان جداگانة را به وجود آوردند.



46

خوارزم  شخصيت  نخستين 

غرجه  انوشــتگين  شاهيان 

نــام داشــت كــه در اصل 

غرجســتــــان  مــردم  از 

بود.  كنونــى(  )هزارجات 

خدماتــى  نتيجــة  در  وى 

كه بــه دولت ســلجوقيان 

انجام داد به مقامات باالى 

ادارى و سرانجام به امارت 

خــوارزم رســيد. پــس از 

مــرگ انوشــتگين غرجه، 

فرزندش محمد، از ســوى 

سلطان سلجوقى در سال  491 ق./ 1098 م. حكمران خوارزم مقرر شد. همين شخص )محمد( 

نخســتين بار خود را )خوارزم شاه( ناميد و در تمام دوران حكومتش زير حمايت سلطان سنجر 

ســلجوقى به ســر برد؛ اما فرزندش )اتسز( كه شخصى دانشــمند و صاحب فضلى بود و به سال 

522 ق./ 1128م. پادشاه خوارزم شد در جهت استقالل از حكومت سلجوقى تالش كرد.

وى در سال 535 ق./ 1181 م. نام سلجوقيان را از خطبه و سكه انداخت و استقالل كامل خويش را 

اعالم نمود و كوشيد تا با تصرف مناطق جديدى بر قلمرو جغرافيايى زير سلطة خويش بيفزايد.

به  و  محمد  عالالدين  و  تكش  عالؤالدين  از  بودند  عبارت  شاهيان  خوارزم  برجستة  اميران 

حد  به  شاهى  خوارزم  دولت  متصرفات  محمد،  عالؤالدين  حكومت  روزگار  در  خصوص 
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اعالى خود رسيد. حكومت غوريان نيز در سال 602 ق./ 1206 م. توسط عالؤالدين محمد 

مضمحل گرديد و به اين ترتيب تا سواحل درياى سند در اختيار خوارزم شاهيان قرار گرفت. 

با همة اين وسعت، دولت خوارزم شاهيان ديرى دوام نياورد؛ زيرا از يك سو با خليفة عباسى 

روابط خصمانه داشت و در نتيجه خليفه الناصرلدين اهللا از مخالفان خوارزم شاهيان حمايت 

كرد و از جانب ديگر مغوالن به رهبرى چنگيز خان نيز به سال 617 ق./ 1221 م. قلمرو او را 

آماج حمالت خويش قرار دادند. مغوالن شهر خوارزم را تصرف كردند و به اين ترتيب زمان 

زوال قدرت و دولت خوارزم شاهى فرا رسيد.

عالؤالدين محمد خوارزم شاه از نزد مغوالن فرار كرد و به يكى از جزاير درياى مازندران 

پناه برد و هم در آنجا درگذشت؛ اما پيش از وفات ، فرزندش جالل الدين را جانشين خويش 

ساخت.وى مقاومت زيادى در برابر مغوالن انجام داد؛ اما در جنگ پروان از آنان شكست 

خورد و به سند گريخت، بار ديگر در نزديكى سند از چنگيز خان شكست خورد و به دهلى 

به اصفهان و آذربايجان رسانيد.  را  از طريق كرمان و شيراز خود  بار ديگر  فرار كرد؛ ولى 

سرانجام در سال627 ق./ 1330 م. توسط كردها كشته شد و حكومت خوارزم شاهى نيز با 

وفات او به پايان رسيد.

وضع اقتصادى و فرهنگى
و  ثبات  از  متعدد،  و جنگ هاى  پياپى  لشكركشى هاى  و  دليل حمالت  به  دوره  اين  هرچند 

مردمان  وصف  اين  با  اما  نيست؛  برخوردار  اقتصادى  شكوفايى  و  رونق  براى  الزم  آرامش 

توليد  و  زراعت  و  كشاورزى  به  اوليه  ضرورت هاى  رفع  حد  در  عصر،  اين  در  ما  سرزمين 

و  بادام  انگور و كشمش،  برنج،  و  پنبه  و گندم،  مبادرت مى كردند. جو  احتياجات خويش 

پنير توليد مى شد؛ هم چنين از بعضى معادن كشور طال و نقره، آهن و مس، سرب و نوشادر 

بافى و اسلحه  قالين  بافى، چرم سازى،  استخراج مى گرديد و صنايع كوچك؛ مانند: پارچه 

ادامة دورة سامانى و  را مى توانيم  اين دوره  يافت. در عرصة فرهنگ و علوم،  سازى رواج 

غزنوى به حساب آوريم. با اين همه، به خصوص غوريان به آبادانى و عمران توجه كردند و 

بعضى مساجد، قلعه ها و آبادى هايى را به وجود آوردند.

سلطنت  زمان  در  آن  كار  كه  است  هرات  مسجد  يكى  شان  مهم  آبادى هاى  زمرة  در 

جهان  بزرگ  شهكار هاى  از  كه  غور)  جام  منار  ديگر  شد.  آغاز  غورى  محمد  غياث الدين 

اسالم و جزء ميراث هاى فرهنگى جهان به شمار مى رود( مى باشد كه با ارتفاع 64 متر و با 

كتيبه يى به نام محمد غورى در منطقة جام غور قرار دارد و يكى از مناره هاى با عظمت دنيا 

محسوب مى شود. از سوى ديگر، غوريان كه به تسامح مذهبى شهرت داشتند و دربار شان 

زمرة  از  بود،  مذهبى  و  دينى  و گروه هاى مختلف  فرقه ها  از  دانشمندان  و  علما  تجمع  محل 
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حاميان جدى علما و فضال به حساب مى آمدند. آن ها به علما و دانشمندان به ديدة تكريم و 

اندازه يى بود كه معروف است  به  اميران غورى  تعظيم مى نگريستند. ادب و علم دوستى، 

عالالدين جهان سوز وقتى قصر هاى مجلل و عالى محمود غزنوى و جانشينانش را سوختاند، 

در همان حال اشعارى را كه در توصيف اين بنا ها سروده شده بود، همه را با طالء خريد و 

در كتابخانة خويش ضبط كرد.

اتسز  ادامه دادند و مشهور است كه  ادبا  و  از شعرا  به سياست حمايت  نيز   خوارزم شاهيان 

و  كرد  مقرر  خويش  انشاء  ديوان  رئيس  را  بلخى  وطواط  محمد  رشيدالدين  شاه،  خوارزم 

مشهور  بسيار  كتاب  داشت  دست   درى  و  عربى  نثر  و  نظم  در  كه  دست  چيره  شاعر  اين 

بارة  در  كتاب  اين  نوشت.  اتسز  فرمان  و  اشاره  به  را  الشعر«  دقايق  فى  السحر  »حدائق  خود 

معانى و بيان و در صنايع لفظى و معنوى كالم مى باشد. همچنين سيده بيگم )علويه ( صاحب 

فضل وكمال و دارندة ديوان شعر نيز در همين روزگار مى زيست. وى اشعارى را در جواب 

اشعارطواط بلخى سرود.

و  تدبير  از  خالى  و  رحم  بى  شخصيت  عنوان  به  شهرتش  رغم  به  نيز  محمد  عالؤالدين 

سياست به حيث فرد علم دوست و ادب پرور نيز معرفى گرديده است و گويند او پادشاهى 

عالم، ديندار و ادب پرور بود.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان با استفاده از نقشة جغرافيايى در بارة اهميت تاريخى سرزمين غور بحث نمايند.

سؤاالت  

1- چرا غوريان در نهضت عباسيان شركت كردند؟

2- مهم ترين اميران غورى را نام ببريد.

3- چه تفاوتى ميان سياست انوشتگين غرجه و عالؤالدين حسين غورى در قبال سلطان سنجر 

سلجوقى وجود داشت؟

نام  چه  كتابش  مهم ترين  و  مى كرد  زنده گى  شرايط  دركدام  بلخى  وطواط  رشيدالدين   -4

داشت؟

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در بارة نقش غوريان در تاريخ افغانستان، مطلب مختصرى را تهيه نموده و در 

درس آينده در صنف ارائه كنند.



49

درس يازدهم

مغول ها و آل كرت

حمالت مغول بر كشور ما، مهم ترين وقايع تاريخ سرزمين ما را تشكيل مى دهد. حمالت 

مذكور كه منجر به استيال و غلبة اقوام مغول شد؛ نتايج مختلفى را در عرصه هاى سياسى، 

و  مغوالن  غلبة  داشت. چگونه گى  دنبال  به  افغانستان  مردم  فرهنگى  و  اقتصادى  اجتماعى، 

تشكيل دولت توسط آل كرت در دوران سلطة مغول ها موضوعاتى است كه در اين درس 

مى خوانيد.

تشكيل نخستين قدرت مغولى

مغول ها در اصل از اقوام زرد پوستى اند كه در قسمتى از آسياى مركزى و شرقى زنده گى 

مى كردند. اين قوم از طوايف متعددى تركيب يافته و مهم ترين اين طوايف عبارت بودند از: 

تاتار، قيات، جالير، قنقرات و كرائيت. آن ها به شكل قبيله يى و به شيوة كوچ نشينى زنده گى 

مى كردند و تا مادامى كه يسوكابهادر )پدر چنگيز خان( در قرن ششم هجرى/ دوازدهم ميالدى 

آنان را متحد نساخته بود، بيشتر اوقات، در جنگ و اختالف به سر مى بردند. پس از وفات او 

فرزندش »تموچين« رهبرى مغول را به دست گرفت. تموچين در اجتماع بزرگى از قبايل مغولى 

در اواخر قرن ششم هجرى لقب چنگيز خان گرفت. وى توانست تا اوايل قرن هفتم هجرى/ 

سيزدهم ميالدى اكثر طوايف و قبايل مغولى در آسياى مركزى را مطيع خويش سازد.

اخبار پيشرفت ها و دست اندازى هاى مغول ها به سرزمين چين به گوش سلطان محمد خوارزم 

شاه نيز رسيد و از طرف چنگيز خان، نيز هيأتى براى دولت خوارزم شاهى فرستاده شد كه 

در نتيجه معاهده يى ميان فرستادة چنگيز خان و سلطان محمد خوارزم شاه در سال 615 ق./ 

1219م. عقد گرديد؛ اما غارت يك كاروان تجارتى مغولى از سوى حكمران شهر اُترار كه 

از نزديكان سلطان محمد خوارزم شاه بود و قتل تاجران كاروان مذكور بهانة خوبى به دست 

چنگيز خان داد تا قلمرو خوارزم شاهى را آماج حمالت خويش قرار دهد. بنا بر اين، در سال 

616 ق./ 1220 م. فرمان حمله صادر شد و ده ها هزار نفر از سپاهيان مغولى وارد سرزمين هاى 

از قتل و غارت شهر هاى بخارا، سمرقند، خوارزم و مرو، شهر هاى مهم  اسالمى شدند. پس 

مملكت ما نظير هرات، غزنه، كابل و باميان توسط مغول ها به شدت ويران شدند و مردم آن ها 

يافتند و يك دورة تاريك در  افغانستان استيال  بر  اقوام مغول  اين ترتيب  به  به قتل رسيدند. 
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تاريخ مملكت ما به وجود آمد.

پس از انهدام و اشغال سرزمين هاى زير فرمان دولت خوارزم شاهى، چنگيز خان به مغولستان 

برگشت. وى در سال 624 ق./ 1227م. پس از غلبه بر شمال تبت به سن 72 ساله گى درگذشت. 

از ميان جانشينان چنگيز خان، بار ديگر در زمان حكمروايى منگوقاآن هالكو خان از طرف 

او وظيفه يافت تا بر جهان اسالم يورش برد. وى مأموريت خود را در سال 651ق./ 1253م. 

و  باهللا  المستعصم  عباسى  خليفة  با كشتن  سال 656 ق./ 1258م.  در  نمود. هالكوخان  آغاز 

تصرف بغداد به خالفت 525 سالة عباسيان پايان داد. وى پس از عراق، هم چنين گرجستان، 

ارمنستان و شهر هاى آسياى صغير )تركية فعلى( را نيز تصرف نمود. هالكوخان سرانجام در 

سال 663ق./ 1253م. پس از آن كه از جيحون تا سرحدات مصر را سركوب و مطيع مغوالن 

ساخته بود؛ درگذشت.

از  مغول  ايلخانان  اختيار  در  افغانستان،  غرب  از  قسمتى  و  امروزى  ايران  ادارة  پس،  اين  از 

فرزندان هالكو خان قرار گرفت؛ اما ماوراءالنهر و افغانستان شامل تخارستان و بلخ و زابل به 

شاخة ديگر مغولى موسوم به جغتائيان واگذار شد. در ديگر نقاط افغانستان پادشاهان محلى 

حكمرانى مى كردند.

آل كرت

يكــى از حكومت هــاى محلى كه 

در دورة مغول بــر بخش بزرگى از 

آل كرت  كرد  حكومت  افغانســتان 

يــا كرتيان مى باشــد. در مورد اصل 

و نســب ايــن دودهــان اختــالف 

است، بعضى ايشان را از وابسته گان 

غورى ها و عده يى ديگر از مؤرخان 

به استناد شعرى از ربيع فوشنجى در 

مدح ملــك فخرالدين كرت، آن ها 
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را از  وابسته گان سالطين سلجوقى و تركمن دانسته اند. آن شعر فوشنجى چنين بود:

واسطة ملــك سكـندر تويى                قاعـدة دوده سنجـــر تــويى 

ملك سكندر به تو دارد اميد               دودة سنجر ز تو خواهد نويد 

به هر حال؛ از شخصيت هاى معروف اين خاندان، ملك ركن الدين مى باشد كه پسر تاج الدين 

مرغنى از گماشته گان غوريان در قلعة خيسار غور بود. وى در هنگام يورش هاى مغوالن، بر 

در  از  شنيد  را  فتوحات چنگيز خان  آوازة  و چون  داشت  فرمانروايى  غزنه  از  بخشى  و  غور 

اطاعت پيش آمد و بنا بر اين حكومت واليت غور و اطراف آن به او سپرده شد. ملك ركن 

به  – 1245 م.( توجه ويژه يى  الدين در خالل 26 سال سلطنت اش )617 - 643 ق./ 1220 

برگزيد، و همين  به جانشينى خويش  او را  الدين كرت داشت و  نواسة دخترى اش شمس 

شمس الدين كرت كه پس از فوت جدش بر جاى او نشست سر سلسلة ملوك و اميران كرتى 

محسوب مى شود.

ملك شمس الدين نيز؛ مانند جدش، همكار مغول ها بود و مغوالن به پاس اين كار، حكمرانى 

اياالت مهم شرقى شامل بخش مهمى از افغانستان تا درياى سند را به او سپردند. بيشتر فرزندان و 

جانشينان ملك شمس الدين 

كرت به سياست همكارى با 

مغوالن ادامه دادند. هرچند 

حسين  معزالدين  ملك 

استقالل  جهت  در  كرت 

را  گام هايى  مغوالن  از 

برداشت؛ اما به دليل اتخاذ 

در  بار  خشونت  سياست 

و  قتل  نيز  و  مخالفان  قبال 

بادغيس  بلخ،  اهالى  غارت 
قلعة اختيارالدين در هرات
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و شبرغان با شورش هاى زيادترى مواجه شد و عاقبت توسط اميران غورى از حكومت خلع 

گرديد.

با  همزمان  كه  بود  حسين  ملك  پسر  غياث الدين  ملك  دودمان  اين  فرمانرواى  آخرين 

امپراتورى  ضميمة  حكومتش  قلمرو  سرانجام،  و  مى زيست  گوركانى  تيمور  امير  ظهور 

سال  در  تيمور،  امير  دست  در  اسارت  سال  يك  از  پس  وى  گرديد.   گوركانى 

784 ق./ 1383م. به دستور تيمور به قتل رسيد و به اين ترتيب، دولت آل كرت نيز جزء تاريخ 

سرزمين ما گرديد.

تعداد اميران آل كرت هشت نفر و مدت حكومت شان يك صد و سى سال بود.

فعاليت داخل صنف  

شاگردان با استفاده از نقشه، موقعيت مغولستان را پيدا نموده و راه هاى نفوذ و حركت 

مغوالن به جانب افغانستان را مشخص سازند.

سؤاالت  

1- مهم ترين قبايل مغولى را نام ببريد.

2- مغوالن نخستين بار، زير رهبرى كدام شخصيت تأريخى گرد آمدند؟

3- چه رابطه يى ميان مغوالن و كرتيان وجود داشت؟

4- در بارة سياست آل كرت در برابر مغوالن چه مى دانيد؟ توضيح دهيد.

5- خالفت عباسى چه زمانى و توسط چه كسى از مغوالن از بين رفت؟

فعاليت خارج صنف  

شاگردان در بارة خصوصيات زنده گى قبايلى، مقاله يى را فراهم آورده و در درس آينده 

چند شاگرد در صنف به خوانش بگيرند. 
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درس دوازدهم

تيمورگوركانى نيز از جهانگشايان قهار آسياى ميانه بود كه مانند چنگيز صدها هزار انسان 

را كشت و امپراتورى وسيعى را به مركزيت سمرقند تشكيل داد؛ اما فرزندانش به خصوص 

آنانى كه در افغانستان حكومت كردند؛ برخالف پدر، اشخاص علمى فرهنگى در كشور 

ما بودند. كارنامة كلى تيمور گوركانى در عرصة سياسى و نظامى و تشكيل دولت تيمورى 

هرات، موضوع اين درس مى باشد كه با آن آشنا مى شويد.

تيمور گوركانى و جا نشينا نش

مؤرخان، نسب تيمور را به تومناى خان از خاندان چنگيز رسانده اند. وى در سال 736 ق./ 

 1336 م. در شهر كش در نزديكى سمرقند ازبكستان متولد شد. از زنده گى تيمور تا سال 

762 ق./ 1361م. اطالعات درستى در دست نيست جز آن كه گفته شده وى در نوجوانى 

علم و ادب آموخت و به تيراندازى سرگرم و مصروف بود؛ اما در جوانى او در دستگاه 

ادارى امير حاجى برالس خدمت مى كرد و چون امير حاجى در خالل رقابت هاى درونى 

به  زودى  به  تيمور  بود.  او  همراه  نيز  وى  شد.  پناهنده  افغانستان  به  مركزى  آسياى  در 

ادارة  از طرف خان كاشغر  پيوست. وى  به خان كاشغر  بار  اين  ماوراءالنهر برگشت و 

شهر كش را به دست آورد. از اين تاريخ به بعد بر شهرتش افزوده گشت و سلطه اش 

را بر بيشتر نقاط ماوراءالنهر گسترش داد. لقب گوركان )داماد( را وقتى برگزيد كه وى 

به  به همسرى گرفت. تيمور  اميران ماوراءالنهرى را  از  امير حسين قزغنى يكى  خواهر 

همكارى امير حسين قزغنى دست تركان چغتايى را از ماوراءالنهر كوتاه كرد و چون در 

سال 771 ق./ 1370م. امير حسين و پسرش را نيز در اطراف بلخ به قتل رسانيد، خود به 

قدرت بزرگ ماوراءالنهر تبديل شد و سمرقند را پايتخت خود ساخت.
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حمالت تيمور

تيمور بين سال هاى ) 733 ق./1333 م. و 781 ق./ 1380م.( چهار بار به مملكت خوارزم 

لشكر كشيد و آن را ويران ساخت. دشت قبچاق و مغولستان را فتح نمود و ميران شاه 

آنان  به  نيز  خود  و  نمود  )افغانستان(  خراسان  تسخير  مأمور  را  خود  سالة  چهارده  پسر 

ويرانى  به  بود دست  به خصوص در هرات كه مركز حكومت آل كرت  پيوست. وى 

وسيعى زد، تمام استحكامات شهر جز ارگ اختيارالدين را خراب كرد و تعداد زيادى از 

اهالى صاحب نام و اعتبار؛ مانند علما، فقيه ها و دانشمندان را به جبر به شهر سبز فرستاد.

ملك غياث الدين كرتى هرچند در ابتدا از خشم تيمور در امان ماند؛ اما در سال 785 ق./ 

1383م. به دستور تيمور به قتل رسيد و طومار سلسلة آل كرت نيز روبه زوال نهاد.

تيمور تا هنگام مرگش در سال 807 ق./ 1404م. به مدت 29 سال با تهاجمات و يورش هاى 

خود با خشونت تمام، صدها هزار انسان را كشت و از چين تا مديترانه و از استپ هاى روسيه 

و مسكو تا دهلى را تصرف كرد و امپراتورى بزرگى بُنياد گذاشت. هستة اصلى لشكريان 

 تيمور را تركان چغتايى تشكيل مى داد و بعضى از سپاهيان او زنان بودند. تيمور در سال 

807 ق./ 1404 م. به سن 71 ساله گى درگذشت.

جانشينان تيمور

تيمور گوركانى به هنگام مرگ 36 پسر و نواسه داشت. براى آن كه ميان بازمانده گان 

او بر سر تصرف اراضى اختالف و درگيرى واقع نشود، وى در حيات خويش ممالك 

با اين وصف، پس از مرگ تيمور، ميان دو پسر و  ايشان تقسيم نمود،  بين  متصرفه را 

نواسة او اختالف و كشمكش درگرفت و دو پسر تيمور به تدريج بخشى از سرزمين هاى 

متصرفة برادرزاده گان خود را به دست آوردند. آن ها دو دولت نسبتاً وسيع تشكيل دادند: 

يكى دولت ميران شاه و فرزندانش در عراق عرب، غرب ايران، گرجستان، ارمنستان و 
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الجزيره؛ ديگرى دولت شاهرخ در خراسان و افغانستان و ماوراءالنهر به مركزيت هرات. 

تركمنان  سلطة   و  پسرانش  اختالف  و  او  ديوانه گى  دليل  به  شاه  ميران  دولت  هرچند 

قراقويو نلو و آل جالير در ايران، از بين رفت؛ اما دولت شاهرخ به علت كفايت و كار 

دانى شخصى وى و درباريانش دوام نمود و روزگار او يكى از درخشان ترين دوره هاى 

تاريخ افغانستان به مركزيت هرات به حساب مى آيد. وى مدت 43 سال حكومت نمود و 

در زمان او هرات عالوه بر دارا شدن كتابخانة بزرگى كه به امر شاهرخ در آن جا تأسيس 

شد، مركز تجمع دانشمندان و فضال گرديد. يكى از زنان او گوهرشاد آغا ) در تركى 

آغا به معناى ملكه است( بود كه به انجام كار هاى نيكو و ايجاد آثار خير مشهور است.

پس از شاهرخ، فرزندش الغ بيگ به سلطنت رسيد. او نيز مانند پدر فردى علم دوست و 

عالمى بود؛ اما در سال 852 ق./ 1448م. توسط پسرش كشته شد. از اين پس، جنگ هاى 

موسوم  تيمورى  اميران  از  ديگر  يكى  چندى  از  پس  كرد.  اختيار  شدت  شاهزاده گان 

از  كه  را  نوايى  شير  على  امير  وى  رسيد.  قدرت  به  هرات  در  بايقرا  حسين  سلطان  به 

دانشمندان و ادباى زمان خويش بود به وزارت منصوب ساخت. دورة پادشاهى حسين 

بايقرا 33 سال به طول انجاميد و در روزگار او، هرات به اوج شكوه و آبادانى خويش 

دست يافت.

با وفات سلطان حسين بايقرا، زوال جانشينان تيمور نيز آغاز شد و قلمرو آنان مورد تجاوز 

و دست اندازى ازبكان شيبانى و صفويان ايران واقع شد و به اين ترتيب ايشان جزء تاريخ 

در  ايشان  اميران  از  نفر  و شش  كشيد  طول  سال   113 تيمورزادگان  گرديد. حكومت 

افغانستان حكومت كردند.
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فعاليت داخل صنف
 

شاگردان با استفاده از نقشه زادگاه و حدود امپراتورى تيمور را مشخص سازند.

سؤاالت  

1- دليل ملقب شدن تيمور به گوركان چه بود؟

به چه  بر هرات حكومت مى كرد و  افغانستان، چه كسى  به  2- در هنگام ورود تيمور 

سرنوشتى دچار گرديد؟

3- دو نفر از نامدارترين شاهان تيمورى هرات را نام ببريد.

4- شكوه و شكوفايى هرات در روزگار كدام يك از شاهان تيمورى رخ داد و چرا؟

فعاليت خارج صنف  

شاگردان با استفاده از منابع و كتب تاريخى مطلبى را در بارة وضع فرهنگى و تمدنى 

هرات در روزگار خاندان تيمورى بنويسند و در درس آينده ارائه دارند. همچنين 

بهترين مقاله و مطلب را در جريدة ديوارى ليسه نصب نمايند.
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 درس سيزدهم

اقتصاد و فرهنگ در زمان مغوالن و تيموريان

در  كشورما،  به  ماوراءالنهر  مهاجمان  يورش هاى  هولناك  پيامد هاى  و  نتايج  از  بخشى 

زمينه هاى اقتصادى و فرهنگى ظاهر شد، افزون بر ويرانى مدارس و مكاتب، كتابخانه ها 

و مراكز علمى، تعداد زيادى از دانشمندان و اهل علم سرزمين ما يا كشته شدند و يا هم 

راهى كشور هاى دور و نزديك گرديدند و در واقع ركود و عدم پويايى و نوعى قهقرا 

ُرخ داد. در اين درس اين وضعيت مورد بررسى قرار مى گيرد.

وسيع  ويرانى  و  انسان  هزار  صدها  عام  قتل  بر  عالوه  مغوالن،  حملة  پيامد هاى  مهم ترين  از 

شهر ها، از بين رفتن زمين هاى زراعتى، كاريزها و قنات ها بود. مغوالن در مناطق اشغال شده، 

هنرمندان و صنعت گران را به اسارت گرفته و به مغولستان مى فرستادند و آنان را مورد استثمار 

قرار مى دادند. هم چنين آن عده كه در داخل شهر ها و روستا ها از دم تيغ مغوالن در امان 

ماندند نيز اغلب به شكل برده، از طرف خان مغولى ويا افراد وابسته به خان مورد استثمار و 

بهره بردارى اقتصادى قرار مى گرفتند. انواع ماليات بر مردم تحميل مى شد.

ويرانى ها و خرابى اوضاع اقتصادى بر وضعيت فرهنگى نيز تأثير كرد و صدمات فرهنگى به 

اندازة شديد و عميق بود كه مى توان گفت بسيارى از آثار و كتاب هاى كه پيش از حمالت 

مغوالن در مملكت ما يافت مى شد نابود شدند. مدارس، مكاتب خانه گى، كتابخانه ها، مساجد 

و بنا هاى دينى كه در عين حال كتاب ها و آثار دانشمندان نيز در آن ها نگهدارى مى شد از بين 

رفتند. دانشمندان و علما كشته شدند، يا توسط مغوالن مجبور شدند تا به مغولستان مهاجرت 

كنند و يا هم خود راهى سرزمين هايى شدند كه گمان مى رفت دست مغوالن بدانجا نخواهد 

رسيد؛ مانند مصر، شامات و هندوستان. به همين دليل، سقوط و انحطاط وحشت انگيزى به 

ويژه در عرصة علوم عقلى و فكرى رخ داد و ديگر شخصيت هاى فرزانه يى؛ مانند ابن سينا 

ظهور نكردند.

فراگيرى  براى  آنان  انگيزة  مردم،  پريشانى  و  نابسامانى  و  تنگدستى  و  فقر  ديگر،  سوى  از 

دانش هاى سودمند را كاهش داد و بيشتر به جنبه هايى از علوم و نيز گرايش هاى دينى توجه 
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شد. رهبانيت، صبر و قناعت و تحمل سختى هاى روزگار را توصيه و توجيه مى كرد؛ مانند 

تصوف و گوشه نشينى كه در اين روزگار عالقه مندان زياد يافت و كسانى كه نسبت به دنيا 

نظر بدبينانه يى يافتند بدان پناه مى بردند. اگرچه عملكرد و نتيجة فعاليت عده يى از صوفيان 

مذكور به نفع حاكمان مغولى آن روزگار بود؛ اما در عين زمان پيران طريقت و صوفيانى نيز 

وجود داشتند كه مردم را به آزادى و قيام عليه بيگانه گان فرا مى خواندند.

ادباى  و  علما  از  تعدادى  آمد،   وارد  فرهنگ  عرصة  در  كه  خساراتى  همة  با  حال؛  هر  در 

مملكت ما از چنگ مغوالن نجات يافتند و در سرزمين هاى دورتر، آثار شان را ارائه داشتند. 

شخصيت هايى برجستة اين دوران يكى موالنا جالل الدين محمد بلخى بود كه پدرش بهاولد 

نام داشت. وى )بهاولد( در ماوراءالنهر و خراسان مريدان زيادى داشت و به خاطر حملة مغوالن 

منطقه را ترك كرد. به هنگام كوچ و مهاجرت، سه صد شتر كتاب هاى نفيس و اسباب خانة 

بهاولد و خانواده اش را حمل مى كرد. قاضى منهاج الدين معروف به منهاج السراج جوزجانى 

ناصرالدين  دربار  به  هند  در  مى زيست. وى  زمان  همين  در  نيز  ما  نامدار كشور  مؤرخان  از 

پناه برد و كتاب خويش طبقات ناصرى را در همان جا نوشت. عطا ملك جوينى، صاحب 

فرزندش  هوتك،  بابا  فوشنجى،  ربيعى  هروى،  سيفى  امير حسين غورى،   ،  كتاب جهانگشا 

ملك يار هوتك و اكبر زمين داورى در همين دوره مى زيستند.

اقتصاد و فرهنگ در دورة  تيموريان

اقدامات تيمور در تصرف سرزمين هاى ديگر، تخريب شهرها و آبادى ها، قتل و غارت اهالى 

و نيز انتقال دانشمندان، اهل حرفه ها و صنعت و هنر به ماوراءالنهر، شباهت زيادى به عملكرد 

چنگيز خان داشت. بنا بر اين، اين دورة او را مى توان ادامة دورة  تاريك تسلط باديه نشينان 

آسياى مركزى دانست؛ اما برخالف تيمور،  فرزندانش توجه زيادى به امور فرهنگى، هنرى 

همسرش گوهرشادبيگم  و  تيمور  فرزند  ميرزا  شاهرخ  با حمايت  داشتند.  مبذول  معمارى  و 

آثار درخشان و باارزش هنرى به ميان آمد و با حمايت الغ بيگ فرزند شاهرخ از دانشمندان، 

بزرگترين رصدخانة نجومى موسوم به رصدخانة الغ بيگى در سمرقند ايجاد شد.



59

بايسنقر، فرزند ديگر شاهرخ نيز از دوستداران كتاب بود. وى كتابخانة بزرگى را بنياد نهاد. بايسنقر 

 هم چنين نزديك به چهل نفر نقاش و خوشنويس و خطاط را در كتابخانة شاهى هرات گردآورد. 

اين ها آثار زيادى؛ مانند كتاب هاى شاهنامة فردوسى، ليلى و مجنون، بوستان و گلستان سعدى 

را مصور ساختند. مجموع اين آثار هنرى، سبك جديدى را پديد آورد كه به )مكتب هرات( 

معروف شد. در مكتب هرات تصاوير انسان ها به صورت خورد و كوچك ترسيم گشته و 

مينياتورها با خطوط ساده و بى پيرايه اجرا شده اند.

 اوج ترقى و شكوه فرهنگى و تمدنى به خصوص در زمان سلطان حسين بايقرا )826 – 911 ق./ 

1470- 1506م.( در هرات شكل گرفت. در اين زمان با حمايت پادشاه و وزير دانشمندش 

)على شير نوايى( از دانشمندان، هنرمندان، شعرا و ادبا، رستاخير مهم علمى و فرهنگى رخ داد. 

هنرى  مكتب  داشت  ارائه  بهزاد  الدين  نقاشى كمال  بزرگ  استاد  كه  آثارى  با  به خصوص 

هرات، شهرت زياد كسب كرد. اين هنرمند شيوة مخصوص مكتب هرات را به حد كمال 

رسانيد. 

بناى  از  مى توانيم  هم چنين  هرات؛  ارگ  بازسازى  بر  عالوه  دوره،  اين  مهم  آثار  جملة  از 

زيارت حضرت على )رض( در مزار شريف، مسجد جامع گوهر شاد بيگم در مشهد، آرامگاه 

گوهرشاد و سلطان حسين بايقرا جمعاً با 6 منارة تزيينى در هرات، تزيينات مزار خواجه عبداهللا 

انصارى در گازرگاه هرات ديگر زيارت ها و مساجد اين دوره در هرات و مسجد خارگرد در 

نزديكى مرز با ايران نام برد.

شخصيت هاى مهم علمى و فرهنگى اين دوره عبارتند از: اميرعلى شير نوايى، مال حسين واعظ 

كاشفى، سلطان حسين بايقرا، شيخ عبدالرحمن جامى، مير سيدعلى خطاط، موالنا حسن على 

هروى، مال محمدابراهيم غبار، و از جملة زنان فاضل و شاعر مى توانيم از اين ها نام ببريم:

سلطان رضيه دختر التمش كه در ضمن شعر هم مى سرود، مهرالنسا كه مهرى تخلص مى نمود 

و در هرات مى زيست، آفاق جالير دختر امير على جالير كه در روزگار سلطان حسين بايقرا 

مى زيست، ماه كه هم شاعر بود و هم ستاره شناس.
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فعاليت داخل صنف
 

شاگردان صنف به دو گروه تقسيم شوند. يك گروه در بارة وضعيت فرهنگى در دورة 

مغوالن و گروه دوم در بارة وضعيت فرهنگى در عهد تيموريان به صورت خالصه توضيح 

ارائه دارد.

سؤاالت

1- رفتار مغوالن و تيموريان در برابر دانشمندان، هنرمندان و صنعت گران را توضيح دهيد.

2- موالنا جالل الدين محمد بلخى كجا زنده گى مى نمود و چرا مهاجرت كرد؟

3- دو بناى مشهور از بنا هاى ساخته شده به دستور گوهرشاد آغا را نام ببريد.

4- امير على شير نوايى كى بود و در چه روزگارى زنده گى مى كرد؟

احداث  تيمورى  سالطين  از  يك  كدام  توسط  بلخ  در  على/  حضرت  زيارتگاه   -5

گرديد؟

فعاليت خارج صنف
 

در  آينده  در درس  و  فراهم آورده  را  مقاله يى  هنرى هرات«  »مكتب  بارة  در  شاگردان 

صنف ارائه دارند؛ هم چنين توصيه مى شود تا مقالة برگزيده، روى جريدة ديوارى ليسه 

نصب گردد.
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به ويژه چگونه گى روابط  قندهار  از رستاخيز  قبل  افغانستان  اوضاع  دراين فصل 

كشور ما با سه  دولت همسايه )شيبانيان، صفويان و بابريان هند( مورد مطالعه قرار 

خواهد گرفت.

 همچنين شاگردان با تشكيل نخستين دولت افغان به رهبرى هوتكى ها در قندهار 

آشنا خواهند شد.

افغانستان قبل از رستاخيز قندهار

آرامگاه حاجى ميرويس نيكه

فصل سوم
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طلبانة  استقالل  قيام  از  قبل  افغانستان  عمومى  اوضاع  با  شاگردان  آشنايى   -

قندهار؛ 

-   آشنايى شاگردان با سلسله هاى حكمران همسايه؛ مانند:

�tشيبانيان
�tبابريان

�tصفويان 
و چگونه گى روابط آن ها با افغانستان؛

-  آشنايى شاگردان با اقدامات و سياست هاى مهم دولت هوتكى در افغانستان 

و ايران؛

افغانستان در دورة  اقتصادى و فرهنگى  با اوضاع عمومى  -  آشنا يى شاگردان 

فوق الذكر؛ 

- شاگردان از اطلس هاى تاريخى و نقشه ها استفاده كرده بتوانند؛

- آشنايى شاگردان با شخصيت هاى مهم فرهنگى تاريخى و دانشمندان در خالل 

دورة موسوم به انحطاط و تجزيه.

اهداف فصل
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درس چهاردهم

اوضاع افغانستان قبل از قيام قندهار

با سقوط سلسلة تيموريان هرات، يك مرحله )حدود دوونيم قرن( در كشور ما پديد آمد كه 

اقوام مجاور  و  بين رفت و كشورها  از  افغانستان  قلمرو  طى آن مركزيت سياسى و وحدت 

بخش هايى از مملكت ما را به تصرف خويش درآوردند. عمده ترين اين قدرت ها، شيبانيان 

ازبك، صفوى هاى ايران و مغوالن هند بودند كه از بخارا ، سمرقند ، اصفهان و دهلى مناطق 

و والياتى را در مملكت ما اداره مى كردند. بررسى اين وضعيت و چگونه گى احياى مجدد 

افغانستان توسط هوتكى ها موضوع اين درس و چند درس آينده مى باشد كه خواهيم خواند.

شيبانى ها در افغانستان
 ازبكان را از اعقاب مغوالن و تاتارها به حساب آورده اند. ازبك ها نام خود را از "ازبك خان" 

681 - 743 /1282- 1342م.( مى گيرند. وى اردوى زرين مغولى را كه در اطراف رودخانة 

قبايل ترك  از  نژادى اختالطى  به لحاظ  اردوى مذكور  استقرار داشت مسلمان كرد.  والگا 

بودند؛ اما رهبران شان نژاد مغولى داشتند. قدرت ازبك ها در آسياى مركزى توسط ابوالخير 

يكى از نواسه هاى جوجى فرزند چنگيزخان پايه گذارى شد و او قسمت اعظم دشت قبچاق 

را به تصرف درآورد. معروف ترين پادشاه ازبك محمدخان شيبانى )شيبك خان( نام داشت. 

او فرزند ابوالخير خان بود. شيبك خان در آغاز قرن شانزدهم ميالدى آخرين حكمران سلسلة 

تيمورى در سمرقند را سرنگون كرد و بدين ترتيب سلطة ازبك ها را بر ماوراءالنهر برقرار 

ساخت. هر چند قدرت شيبانيان به گونة موقت با تهديد بابر مواجه شد؛ اما در سال 911 ق./ 

1505م. شيبانيان موفق شدند كه بابر و طرفدارانش را نيز از آسياى مركزى برانند.

شيبانيان به ويژه پس از وفات سلطان حسين ميرزا و بروز اختالف ميان فرزندان او، توجه شان 

را به جانب افغانستان معطوف داشتند و شهر هرات به عنوان مركز قدرت تيموريان به دست 

شيبك خان ازبك افتاد.

اين زمان در اختيار  تا  اين شهر كه  به  جز، هرات، قندهار مورد تعرض شيبانيان واقع شد و 

يادگار ناصرميرزا برادر بابر پادشاه بود، در همين سال )913 ق./ 1507م.( به تصرف شيبانيان 

درآمد. آنان در جانب غرب نيز تا استرآباد در شمال ايران پيشروى كردند. قدرت و استيالى 

شيبانيان تا سال 916 ق/ 1510 م كه شاه اسماعيل صفوى بر ازبكان تاخت ادامه يافت؛ اما در 

اين سال،جنگ خونينى كه در نزديكى مرو رخ داد، محمدخان شيبانى به همراه حدود ده هزار 

نفر از افراد جنگجويش توسط قزلباشان صفوى ايران به قتل رسيد و به اين ترتيب، اين بار 

بخش هاى غربى، شمالى و مركزى مملكت ما به زير تصرف صفويان درآمد.
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هرچند به گونة موقت شيبانيان به آن طرف آمو دريا عقب نشستند؛ اما حمالت و يورش هاى 

آنان به خصوص بر شمال افغانستان متوقف نشد و آنان شمال كشور ما از بدخشان تا ميمنه و 

بادغيس و نيز هرات در غرب افغانستان را بارها مورد يورش ها و دست اندازى هاى خويش 

قدرتمند  پادشاه  ابوالخير  پسر  پسر محمد سلطان خان  عبيداهللا خان  به خصوص  دادند.  قرار 

و  تلفات  و  كشيد  لشكر  ايران  نيز  و  ما  كشور  بر  بار  هفت  حكومتش  سال   33 طى  ازبك 

خسارات بس عظيمى را وارد نمود.

شيبانى ها تا سال 1007 ق./ 1599م. حكومت كردند. پايتخت ايشان در بيشتر اوقات سمرقند 

و زمانى نيز بخارا بود و در مجموع براى حدود يك قرن واليات و نواحى شمالى و غربى 

افغانستان را مورد حمالت و دست اندازى هاى خويش قرار دادند.

استراخانى هاى ازبك كه بر جاى شيبانى ها در آسياى مركزى نشستند، همان سياست شيبانيان 

را در قبال افغانستان در پيش گرفتند و هرچند گاه بر واليات شمالى كشور ما به خصوص تخار، 

بلخ و گاهى هرات دست مى انداختند. حكومت استراخانى ها تا سال 1167 ق./ 1754ميالدى 

دوام نمود.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان با استفاده از نقشه، محل استقرار اردوى زرين مغولى در اطراف رودخانة والگا 

و نيز راه هاى دستيابى شيبانيان به شمال افغانستان را مشخص سازند.

سؤاالت
 

1- شيبانيان از لحاظ نژادى وابسته به كدام گروه محسوب مى شوند؟

2- مركز اصلى قدرت شيبانيان در كجا واقع بود و چرا به افغانستان توجه نشان دادند؟

3- شيبك خان )محمد خان شيبانى( توسط چه كسى و در كجا به قتل رسيد؟

4- والياتى را كه بيشتر اوقات مورد تعرض شيبانيان و استراخانيان واقع مى شد نام ببريد.

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان با استفاده از منابع، مطلبى را حداقل در 6 سطر، در بارة عملكرد شيبك خان تهيه 

نموده و در ساعت آيندة درسى در صنف قرائت نمايند.
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 درس پانزدهم

بابريان و افغانستان
سلسلة ديگرى كه در خالل دورة انحطاط و تجزيه، بخش هايى از كشور ما را در اختيار 

داشت، بابريان مى باشند. ايشان نيز در رقابت با ساير قدرت هاى همساية افغانستان، موجب 

پريشانى، ركود و گرفتارى هاى متعدد اجتماعى، اقتصادى و سياسى كشور گرديدند.

را  افغانستان  تاريخ  از  مقطع  اين  در  بابريان  مهم  تحركات  و  اقدامات  درس،  اين  در 

مى خوانيد.

ظهيرالدين محمد بابر )بابر به معناى ببر( از جملة نواسه هاى تيمور به حساب مى آمد، پدرش 

حاكم ناحية "انديجان" در ازبكستان بود. وى در پى توسعة قدرت شيبانيان ازبك، در سال 

906 ق./ 1501م. از آسياى مركزى به افغانستان گريخت و در آغاز ورود مورد استقبال خسرو 

شاه، حكمران محلى تخارستان واقع شد.

خسرو شاه در اين زمان در شمال كشور ما تا بدخشان را در اختيار داشت. بابر؛ سپس با جذب 

حدود سه هزار از نيرو هاى خسرو شاه كه از او روى گردان شده بودند، آهنگ كابل نمود. 

كابل در اين زمان از سوى حاكمى از جانب تيموريان هرات اداره مى شد. وى اين شهر را 

بدون بروز جنگ و مقاومتى در سال 910 ق./ 1504م. گرفت. در اين زمان كه مصادف با 

سال هاى ضعف و سقوط سلسلة تيموريان هرات است بابر به جوانب مختلف لشكر كشيد و 

در مجموع بدون واليات غربى و شمال غربى افغانستان كه در اشغال صفويان ايران ماندند، وى 

موفق شد بيشتر مناطق افغانستان را به تصرف خويش درآورد.

بابر پس از استحكام قدرتش در بخش هاى مهمى از مملكت ما، به جانب هند لشكر كشيد و 

در نهايت با نيروهايى از كابل، بدخشان و قندهار، دهلى را گرفت و به اين ترتيب بنياد سلسلة 

جديدى در هند گذاشته شد كه تا چند قرن دوام نمود.

بابر در سال 935 ق./ 1529م. وفات كرد و مطابق وصيت اش در كابل به خاك سپرده شد. 

كار  روى  بود  شده  زاده  كابل  در  كه  همايون  محمد  ناصرالدين  بزرگش  فرزند  او  از  پس 

آمد؛ اما او با مخالفت برادران و نيز افغان ها در هندوستان مواجه شد. همايون از سپاه شيرشاه 

سورى افغان در ناحية قنوج شكست خورد و چون برادرانش نيز به او كمك نكردند، به دربار 

تا  از بدخشان  افغانستان  از  اين وقت، بخش وسيعى  برد. در  پناه  ايران  طهماسب صفوى در 

قندهار در اختيار كامران ميرزا پسر ديگر بابر قرار گرفت؛ اما همايون اين بار با كمك 13 هزار 

نفر از نيروهايى صفوى در سال 951 ق./ 1544م. به افغانستان برگشت و بيشتر مناطق و واليات 

افغانستان را به دست آورد. در اين بار تقريباً ده سال طول كشيد تا وى توانست برادران رقيب 

اش را از سر راه بردارد.

همايون، طى اين مدت برادرانش ناصر ميرزا، ميرزا هندال و ميرزا عسكرى را كشت و كامران 
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لودى  ابراهيم  سلطان  شكست  از  بعد  و  گرديد  هند  متوجه  بعد  وى  ساخت.  كور  را  ميرزا 

تخت  بر  اكبر  جالل الدين  فرزندش  همايون،  مرگ  با  نمود.  جلوس  دهلى  تخت  بر  دوباره 

اما خودش  سپرد،  برادرش  به محمد حكيم،  را  غزنه  و  كابل  امور  ادارة  او  و  نشست  دهلى 

درگيرى هاى ممتدى با افغان ها به ويژه در مناطق خيبر، سند و ژوب داشت و قيام هاى آنان 

را سركوب نمود.

با عنوان جهانگير فرمانرواى هندوستان شد. در  با فوت جالل الدين اكبر، پسرش سليم شاه 

تصرف  به  را  آن  و  برد  يورش  قندهار  بر  عباس صفوى  شاه  كه  بود  پادشاه  همين  روزگار 

خويش درآورد.

از پديده هاى مهم  قندهار در طول زمامدارى گوركانى ها و صفويه يكى          سرنوشت 

اختالفى و مناقشه انگيز ميان دو سلسلة مذكور بود و گوركانيان هند و صفويان ايران، بارها 

بر سر آن باهم درگير شدند.

       جانشينان جهانگير- شاه جهان و اورنگ زيب- نيز به منظور توسعة سلطة شان بر افغانستان 

ميان  بلخ و بدخشان موجب درگيرى  به خصوص سرنوشت كابل،  بارها تالش ورزيدند و 

ايشان و قدرت هاى محلى شد؛ مانند جنگ هاى بابريان با استراخانيان ازبك بر سر تصرف 

بلخ و نواحى شمال كشور و نيز تصادمات و درگيرى ها با پشتون هاى ختك و يوسفزايى ها كه 

به ويژه در زمان حكمرانى 50 سالة اورنگ زيب صورت گرفت و موجب تلفات و خسارات 

هنگفت شد.

فعاليت داخل صنف  

شاگردان داليلى را ذكر كنند كه موجب توجه بابر پادشاه از افغانستان به جانب هندوستان شد.

سؤاالت  

1- بابر پادشاه با كمك كدام نيروها كابل و سپس هندوستان را گرفت؟

2- همايون چرا به دربار صفوى پناه برد؟

3- مناطق اختالفى در افغانستان را كه موجب درگيرى ميان بابريان و صفوى ها و بابريان و 

استراخانى ها مى گرديد، نام ببريد.

4- چرا بابر پادشاه به جانب واليات غربى و شمال غربى افغانستان لشكر نكشيد؟

فعاليت خارج صنف  

شاگردان مطلب مختصرى را در بارة كتاب خاطرات بابرشاه موسوم به »بابرنامه« تهيه نمايند.
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 درس شانزدهم

صفوى ها و افغانستان
صفوى هاى ايران نيز در دورة موسوم به انحطاط و تجزيه، چشم طمع به سرزمين ما دوختند 
و در جريان تالش ها براى استيالء بر كشور ما و يا رقابت ها با دو دودمان هم عصر )ازبكان 

و گوركانيان(، خسارات و صدمات فراوانى را به كشور ما وارد ساختند.
   هرچند مخالفت ها با صفوى ها در ديگر مناطق و سرزمين هاى زير سلطة آنان نيز وجود 
داشت؛ اما افغان ها از نخستين گروه هايى بودند كه استقالل خويش را از صفويان به دست 

آوردند. اين موضوعات را در اين درس مى خوانيد.

به  منسوب  اصل  در  صفوى ها 
شيخ صفى الدين اردبيلى  مى باشند. 
قرن  در  اردبيلى  شيخ صفى الدين 
مى كرد  زنده گى  هجرى  هشتم 
در  زيادى  پيروان  و  مريدان  و 
يا خالفت  آسياى صغير  و  ايران 
بنيادگذار  اما  داشت؛  عثمانى 
حكومت سلسلة صفوى در ايران 
حساب        به  صفوى  اسماعيل  شاه 
نواسه هاى  از  نيز  وى  مى آيد. 

شيخ صفى الدين اردبيلى و نيز در عين حال در عصر خودش پير و مرشد طريقت صفويه بود. 
شاه اسماعيل پس از غلبه بر رقبا و مخالفانش در سال 907ق./ 1501م. در شهر تبريز ايران 
تاجگذارى كرد. وى پس از استحكام پايه هاى دولتش در ايران كه با كمك مريدان و حاميان 

ترك تبارش موسوم به قزلباشان صورت گرفت به جانب افغانستان نيز توجه نشان داد.
افغانستان در اين زمان توسط نيروهايى از ازبكان شيبانى و نيز بابريان اداره مى شد. با آن كه روابط 
خوبى ميان شخص شاه اسماعيل و بابر پادشاه برقرار بود و ميان اين دو پادشاه، نامه هايى رد و بدل 
مى شد، اما روابط شاه اسماعيل با شيبك خان بسيار تيره و تار بود و سرانجام در نبرد سخت و خونينى 
كه ميان صفويان و ازبكان در سال 916 ق./ 1510م. در نزديكى مرو رويداد، شكست سختى بر 
ازبكان وارد آمد به نحوى كه طى آن شيبك خان پادشاه ازبكان كشته شد و حدود 30 هزار نيروى 
آن يا هالك شدند ويا هم به اسارت درآمدند. از اين پس از هرات تا بلخ و هزاره جات به تصرف 
صفوى ها درآمد و درياى آمو به عنوان مرز ميان صفوى ها و ازبك ها تعيين گرديد. هرچند اين 
وضعيت پايدار نماند و مناطق غربى و شمالى مملكت ما بارها به ميدان منازعه و تاخت و تاز طرفين، 

تبديل گشت؛ اما مردمان مناطق مزبور در مجموع از هردو طرف ناراض بودند.
او فرزندش طهماسب  از  شاه اسماعيل صفوى در سال 930 ق./ 1524م. درگذشت و پس 
به پادشاهى ايران رسيد. در روزگار اين پادشاه، همايون گوركانى كه با مخالفت برادران و 
افغان ها مواجه شده بود به ايران پناه برد. وى سپس با كمك 13  هزار نفر از نيرو هاى جنگى 

  مسجد شيخ لطف اهللا در اصفهان 
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دولت صفوى موسوم به قزلباشان به افغانستان برگشت، قندهار و كابل را گرفت و به خصوص 
قندهار  در  پس  اين  از  ايرانى  سربازان  فرستاد.  ايران  دربار  براى  را  قندهار  سلطنتى  خزاين 
استقرار يافتند. با وفات طهماسب صفويان گرفتار بحران داخلى شده و متعاقب آن، كشور ما 
بار  اما  نيز دستخوش حمالت و حركات رقباى صفوى ها؛ مانند ازبك ها و گوركانيان شد؛ 
ديگر با ظهور عباس ميرزا كه ابتدا هرات را مركز خويش قرار داد و سپس سراسر ايران را 
به زير فرمان خويش درآورد، قندهار نيز ضميمة قلمرو صفوى شد. سرنوشت قندهار همواره 

مورد اختالف و منازعة دو سلسلة صفوى و گوركانى بوده است.
با فوت اين پادشاه قدرتمند ايران در سال 1038ق./ 1629م. سقوط اين دودمان نيز آغاز شد؛ 
زيرا بالفاصله پس از او شاه صفى روى كار آمد و وى تقريباً تمامى افراد خاندان صفوى را 
كشت. در روزگار او عثمانى ها، بغداد را در غرب و گوركانيان قندهار را در شرق به دست 
1058ق./  سال  در  گوركانيان  از  را  قندهار  ديگر  بار  دوم  عباس  شاه  حال،  اين  با  آوردند 
1648م. به اشغال خويش درآورد. هرچند تالش هايى از جانب شاه جهان پادشاه هندوستان 
براى استرداد قندهار صورت گرفت  و او خلف خود اورنگ زيب را به عزم تسخير قندهار 
فرستاد؛ اما از تالش هايش سودى نبرد و گوركانيان پس از هفتاد روز محاصرة اين شهر، وادار 
به عقب نشينى شدند و از اين پس با اين كه قندهار على الظاهر زير سلطة صفوى ها ماند؛ اما 
به  منجر  و گاه  افزايش مى يافت  تا روز  رفتار زشت رهبران صفوى روز  از  مردم  نارضايتى 
قيام ها و خيزش هاى مردمى نيز مى گرديد. سرانجام در يكى از اين قيام ها كه به رهبرى حاجى 
بار حكومت  از زير  افغان ها موفق شدند كه خود را  ميرويس خان هوتك صورت گرفت، 

صفوى خارج ساخته و استقالل خويش را به دست آورند.

فعاليت داخل صنف
 

ميدان  نحوى  به  كه  سازند  مشخص  را  مناطقى  نقشه،  از  استفاده  با  در صنف  شاگردان 
تاخت و تاز ازبكان يا صفويان قرار گرفتند.

سؤاالت  
1. بنيانگذار سلسلة صفوى كى بود و او چرا به جانب افغانستان لشكر كشيد؟

2. دو سلسلة رقيب همزمان صفويان را كه در همسايه گى افغانستان، قدرت داشتند، نام ببريد.
3. همايون گوركانى با كمك كدام پادشاه ايران به افغانستان لشكر كشيد و كدام واليات را 

به دست آورد؟
4. چرا سرنوشت قندهار مورد منازعه و اختالف صفويان و گوركانيان قرار گرفت؟

فعاليت خارج صنف
 

و  گوركانيان  خارجى  سياست  در  قندهار  اهميت  بارة  در  منابع  از  استفاده  با  شاگردان 
صفويان مقاله يى را تهيه نمايند.
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درس هفدهم

قيام قندهار به رهبرى حاجى ميرويس نيكه

قيام مردم قندهار به رهبرى هوتكى ها را مى توان حركت مهم رهايى بخش پس از يك 

درهم  را  اجانب  اسارت  زنجيرهاى  حركت  اين  ناميد.  كشور  در  فترت  طوالنى  دورة 

شكست و بنياد حكومت خودمختار محلى را گذاشت. 

    چگونه گى شكل گيرى قيام مذكور و تشكيل دولت هوتكى در قندهار، موضوع اين 

درس مى باشد كه بدان شما را فرا مى خوانيم.

دولت  اضمحالل  از  پس  قرن  نيم  و  دو  خالل  در  خوانديد،  گذشته  درس  دو  در  چنان كه 

تيموريان هرات، وحدت سياسى و اجتماعى افغانستان از بين رفت. عالوه بر خوانين و صاحبان 

رسوخ و نفوذ محالت كه بساط فرمانروايى خويش را گسترده بودند، به شيبانى ها، بابرى ها و 

صفوى ها نيز با اعمال سلطة شان، مردم كشور ما را به ستوه در آورده بودند، به ويژه مظالم و 

ستم هايى كه توسط حكمران گرجى االصل ايرانى موسوم به گرگين در قندهار و اطراف آن 

صورت مى گرفت، مردم را بيشتر مستعد قيام و خيزش بر ضد بيگانه گان ساخته بود. اين قيام 

سرانجام در بهار سال 1121 ق./ اپريل 1709م. صورت گرفت و رهبرى آن را ميرويس خان 

مشهور به »حاجى ميرويس نيكه« بر عهده داشت.

زمينه هاى شكل گيرى قيام قندهار
آخرين پادشاه سلسلة صفوى ايران شاه سلطان حسين نام داشت. وى در نخستين سال هاى به 

قدرت رسيدن در اصفهان، در صدد سركوب قيام هايى برآمد كه در شرق اين كشور توسط 

افغان ها  نيز  ناروئى، ريگى، رخشانى و  اقوام ساكن آن جا؛ مانند بلوچان براهوى،  طوايف و 

صورت گرفته بود. دامنة اين حركات تا كرمان و يزد و نواحى نائين در ايران كشيده شده 

فعاليت هاى  به  نيز دست  ايران  ازبكان در خراسان و كردها در غرب  ايام  بود. مقارن همين 

ضد حكومت صفوى زدند. در چنين وضعيتى گرگين كه او نيز در ابتداى جلوس شاه سلطان 

حسين در گرجستان شورش كرده بود و در اين روزها در اصفهان به سر مى برد، از طرف 

دربار ايران مأمور سركوب قيام هاى مذكور شد. موفقيت گرگين در اين كار سبب شد كه 

وى در سال 1116ق./ 1704م. از طرف صفوى ها به عنوان حكمران كل قندهار نيز منصوب 

گردد؛ زيرا از اواخر سال 1115ق./ 1703م. بلوچ ها به سركردگى مير سمندر به شهر قندهار 

وارد شدند و مشكالتى را براى عوامل صفوى در اين شهر پديد آورده بودند. گرگين پس از 

ورود به قندهار ، ادارة آن جا را به دست گرفت و چون ذاتاً فردى خشن، سخت گير و خونريز 

بود، انواع ظلم و ستم را بر اهالى قندهار روا داشت. وى بزرگان اقوام و طوايف را تحت فشار 

قرار داد و حتى عده يى را نيز كشت. يكى از اين بزرگان قومى حاجى ميرويس خان بود كه 

زير نظر گرگين خان قرار گرفت.
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حاجى ميرويس نيكه، رهبر قيام قندهار
قرن  اواخر  در  نيكه"  مير  "حاجى  به  مشهور  خان  ميرويس 

يازدهم هجرى از مادرى به نام "نازو" تولد يافت. پدرش شاه 

عالم خان از جمله بزرگان قوم هوتك، مادرش )نازوانا( دختر 

سلطان ملخى توخى از جملة رهبران قومى بود. بعدها با ازدواج 

ميرويس خان با دختر جعفر خان سدوزايى بر اعتبار اجتماعى 

او بيشتر افزوده گشت و چون شخصى خوش اخالق، فصيح، 

مدبر و دليرى بود و در ضمن به شغل تجارت نيز مى پرداخت 

به آسانى توانست كه از مقام خوبى در ميان اهالى آن وقت قندهار برخوردار شود. به دليل 

همين خصوصياتش، به عنوان كالنتر شهر قندهار نيز تعيين شد و در اين مقام، ميان مردم و 

حكومت آن وقت قندهار به عنوان واسطه عمل مى كرد؛ اما در همين حال دست از حمايت 

دربار  به  ستم هاى گرگين  و  مظالم  از  در شكايت  كه  نامه هايى  در  لهذا  و  نكشيد  نيز  مردم 

اصفهان ارسال شد او نيز امضا نمود و اين امر 

طرف  از  بار  اين  خان  ميرويس  تا  شد  سبب 

اصفهان  به  الحفظ  تحت  و  دستگير  گرگين 

اعزام شود.

به  نيز سفر هايى  اين،  از    ميرويس خان پيش 

اصفهان كرده بود و با اوضاع دربار و حكومت 

صفوى آشنايى داشت و به همين دليل وى در 

آن جا نه تنها توانست خودش را تبرئه نمايد؛ 

صفوى  پادشاه  سلطان حسين  به حضور  بلكه 

نيز رسيد و اجازة سفر به مكه را نيز به دست 

علماى  فتواى  معظمه  مكة  در  وى  آورد. 

مذهبى در بارة قيام عليه گرگين گرجى را به 

دست آورد.

مكه  از  خان  ميرويس  حاجى  بازگشت  با     

خالف  نيز  اصفهان  دربار  وضع  اصفهان،  به 

خواست گرگين تغيير يافته بود؛ زيرا اخبارى 

در مورد قصد پتر كبير امپراتور روسيه به الحاق 
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ارمنستان و گرجستان به آن كشور انتشار يافته و گفته مى شد كه گرگين نيز با عساكرش ارادة 

بيشتر  اقتدار  با  نيكه  تا حاجى ميرويس  اين شايعه سبب گرديد  پتر كبير را دارد.  به  پيوستن 

اجازة بازگشت به قندهار را حاصل نمايد.

     وى اين بار در قندهار با حوصله مندى فراوان، مقدمات قيام عليه اجانب را فراهم آورد، به 

خصوص در بهار سال 1121ق/اپريل 1709 ميالدى كه سربازان گرجى زير فرمان الكساندر 

برادرزادة گرگين به قصد سركوب كاكرى هاى) ارغستان(، شهر قندهار را ترك گفته بودند، 

فرصت خوبى به دست آمد و در اين حال حاجى ميرويس خان با همكارى ديگر بزرگان و 

رهبران قومى كه در جرگة محله يى "مانجه" 

با او هم پيمان شده بودند و نيز يارى و كمك 

از  زيادى  عده يى  و  گرگين  قندهار،  اهالى 

سربازان گرجى دولت صفوى را در قرية ده 

شيخ واقع در چهل ميلى شهر قندهار غافلگير 

كردند و كشتند.

با  از جنگ  كه  نيز  سپاهيانش  و  الكساندر     

توانستند  زحمت  به  بودند  برگشته  كاكرى ها 

گرشك  به  را  خود  و  بگريزند  معركه  از 

رساندند.

به اين ترتيب، پس از قيام روشانى ها به رهبرى 

بايزيد انصارى، ختك ها به رهبرى خوشحال 

قندهار  اهالى  مشاركت  با  كه  بود  بخشى  آزادى  حركت  سومين  قندهار  قيام  ختك،  خان 

صورت گرفت و زمينه هاى استقالل و تشكيل دولت خودمختار را در اين شهر فراهم آورد.

تالش مجدد صفويان براى بازپس گيرى قندهار براى شان سودى نبخشيد و حاجى ميرويس 

خان زير نام رئيس ملى براى هشت سال زمام ادارة قندهار را در دست داشت. حاجى ميرويس 

نيكه در سال 1127ق./ 1715م. وفات كرد.

مير عبدالعزيز
پس از حاجى ميرويس نيكه، برادرش مير عبدالعزيز خان به رياست حكومت در قندهار رسيد 

اما او پس از دو سال حكومت، برخالف شيوه و روش حاجى ميرويس خان در برابر حكومت 

آرام گاه حاجى ميرويس نيكه
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صفوى ايران راه آشتى و مدارا در پيش گرفت. سران و بزرگان اقوام كه نسبت به اين روش 

او اعتراض داشتند. مير محمود پسر حاجى ميرويس خان را به قتل كاكايش تشويق كردند و 

وى پس از اين كار در سال 1129ق./ 1716م. بر مسند حكومت در قندهار نشست. 

 

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان در دو گروه جداگانه، در بارة اهميت واليت قندهار از بعد داخلى و خارجى در 

آن مقطع از تاريخ كشور ما بحث نمايند.

سؤاالت
 

1- گرگين كى بود و چرا از سوى دربار اصفهان حكمران قندهار تعيين شد؟

2- به چه دليل و يا داليلى حاجى ميرويس نيكه به عنوان رهبر و كالنتر، مورد قبول مردم 

قندهار واقع گرديد؟

3- چه تفاوتى ميان سياست حاجى ميرويس نيكه با ميرعبدالعزيز در قبال دربار صفويه وجود 

داشت؟

4- چرا دربار ايران با بازگشت حاجى ميرويس نيكه  از اصفهان به قندهار موافقت نمود؟

فعاليت خارج صنف

شاگردان در بارة اوضاع سياسى و اجتماعى كشور، مقارن قيام قندهار، مطلبى 

را تهيه و در درس آينده ارائه دارند.
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درس هجدهم

تشكيل دولت هوتكى در ايران
تشكيل دولت هوتكى در ايران يكى از فراز هاى مهم تاريخ افغانستان و ايران به حساب مى رود. 

هرچند عمر دولت مذكور بسيار كوتاه بود؛ اما در همين مدت نيز وقايع و رويداد هاى بس مهمى 

رخ داد؛ مانند نقشة عثمانى و روسيه در بارة جدا ساختن بخش هايى از ايران، تشكيل حكومت هاى 

محلى در شرق و ساير پديده هاى تاريخى كه در اين درس با آن ها آشنا خواهيد شد.

شاه محمود هوتكى
جلوس شاه محمود پسر بزرگ حاجى ميرويس خان در قندهار با قدرت گيرى ابداليان در 
هرات همزمان شد؛ زيرا افغانان در هرات نيز با الهام از حركت قندهار، اين شهر )هرات( را 
ابداليان را در اين  در رمضان سال 1129ق./ 1716م. به تصرف خويش درآوردند. رياست 
زمان عبداهللا خان سدوزايى بر عهده داشت. چون شاه محمود كوشيد طرح تصرف سيستان 
را عملى سازد نخست با ابداليان مواجه شد كه هرات را در اختيار داشتند. در اين جنگ ، 
هوتكى ها پيروزى به دست آوردند و اسداهللا خان پسر عبداهللا خان سردار ابداليان هرات در 

معركه كشته شد.
شاه محمود هوتكى كه اوضاع داخلى ايران را زير نظر 
داشت، سال بعد بار ديگر بدانسو لشكر كشيد و اين بار 
اما  رسانيد؛  كرمان  تا  را  سپاهش  ريگستان،  از  عبور  با 
پس از مصالحه با حكمران آن، به قندهار مراجعت نمود. 
وى در قندهار در زمينة آماده گى بيشتر سپاه و لشكرش 
اقداماتى را به عمل آورد و بار ديگر در سال 1135ق./ 
سربازان  آن  در  كه  نفرى  هزار   25 لشكرى  با  1722م. 
بيشتر اقوام و طوايف افغانى به شمول هزاره ها و بلوچها 
حضور داشتند راه ايران را در پيش گرفت. وى اين بار با 
كرمانيان مصالحه كرد، يزد را دور زد و مستقيم خود را 
به اصفهان پايتخت صفويان رسانيد. درگيرى جدى دو 
طرف در حوالى گلناباد صورت گرفت. در اين نخستين 

نبرد، به رغم پيروزى اولية صفوى ها، افغانان توانستند كه 
شكست سختى به سربازان ايرانى وارد سازند و از مجموع سپاه پنجاه هزار نفرى آن، 25 هزار 
نفر را به قتل رساندند. قلعة مستحكم شاهى فرح آباد و ناحية ارمنى نشين جلفا در يك و نيم 
ميلى جنوب شهر اصفهان و نيز غنايم زيادى به دست افغان ها افتاد. در اين حال، شاه محمود 
خواستار صلح شد، اما سلطان حسين پادشاه صفوى با شرايط آن موافقه نكرد، در نتيجه اين 

شهر كامًال به محاصرة افغان ها درآمد.
محاصرة اصفهان نه ماه به درازا كشيد و طى آن قحطى شديد در اصفهان رخ داد، پادشاه ايران 

شاه محمود هوتكى
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)سلطان حسين صفوى( سرانجام تحت فشار روز افزون، تسليم شد و خود، تاج شاهى را بر سر 
شاه محمود هوتك گذاشت و كليد خزاين پادشاهى ايران را به او سپرد و به اين ترتيب شاه 

محمود هوتك، شاهنشاه ايران شد.

شاه محمود هوتك بر تخت اصفهان
پس از ورود شاه محمود به شهر اصفهان، تدابير الزم براى ايجاد نظم و رفع مشكالت ناشى 
اعتماد مردم،  به منظور جلب  اتخاذ گرديد. شاه محمود  اين شهر  از قحطى مواد غذايى در 
ضمن منع رفتار خشن با اهالى، پست ها و مقامات ادارى را نيز به مسؤوالن قبلى اش سپرد، 
با  افغان داد. وى  از علماى  پير محمد مياجى  به مال  را  القضات كه آن  به جز منصب قاضى 
خارجى هاى مقيم اصفهان نيز رفتار خوبى در پيش گرفت؛ اما اين رويه دوام زيادى نياورد، 
زيرا چند واقعه رخ داد كه موجب شد شاه محمود و بخشى از افغان ها رفتار نسبتاً  سختگيرانه 
قتل  به  ناگهان  افغان ها  از  نفر  هزار  يك  حدود  قزوين،  در  آنكه  يكى  نمايند.  اتخاذ  را  يى 
رسيدند؛ ديگر آنكه كاروان مالى كه از اصفهان عازم قندهار بود در ناحية سيستان مورد حمله 
و دستبرد قرار گرفت و از سوى ديگر، خبر دريافت شد كه پتر كبير امپراتور روسيه در صدد 
تعرض به ايران برآمده و نيرو هاى آن كشور در جوالى 1722م. با عبور از رودخانة والگا، 
دربند را تصرف و شهر هشتدرخان را به عنوان مركز نظامى خويش براى حمله به داخل ايران 
برگزيده اند. تركان عثمانى نيز با استفاده از فرصت، چند شهر مرزى ايران را اشغال كردند. 

اين وقايع باعث گرديد تا تغييرى در روية حكومتى و رفتار شخصى شاه محمود پديد آيد.
به  افغانى  فرماندهى نصراهللا خان و سپاه  به  افغانى اصفهان  به دولت  هرچند كردهاى وفادار 
فرماندهى زبردست خان پيروزى هايى را در شهر هاى گلپايگان، خوانسار، كاشان و شيراز به 
دست آوردند؛ اما شخص شاه محمود، به دليل كثرت مشاغل و گرفتارى ها و نيز رقابت ها 
و اختالفات درونى افغان ها، بيشتر دچار مريضى و اختالل دماغى شد. در اين حال، سران و 
بزرگان افغان در اصفهان بنا به مصلحت، شاه محمود را از كار بركنار كردند و در عوضش 
كردند.  تعيين  اصفهان  هوتكى  دولت  پادشاهى  به  را  ميرعبدالعزيز  پسر  هوتك  اشرف  شاه 

پادشاهى محمود در ايران سه سال به درازا كشيد.

شاه اشرف هوتكى
شاه محمود هوتك در ماه شعبان سال 1137ق./1724م. وفات 
كرد و يا چنانكه گفته مى شود به دستور شاه اشرف به قصاص 

پدرش به قتل رسيد.
شاه اشرف بعد از جلوس به تخت سلطنت اصفهان در نامه يى 
به طهماسب ميرزا پسر سلطان حسين مخلوع كه در آن روزها 
مشغول تهية لشكر و اقدامات ضد دولت افغانى بود خواست 
تا با وى متحد گشته و دست روس ها و عثمانى ها را از ايران 
شاه اشرف هوتكىكوتاه سازند. شاه اشرف هم چنين بسيارى از واليات از دست 
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رفته؛ مانند يزد، كرمان، قزوين، تهران، قم و ساوه را تصرف كرد. سپه ساالرش، سيدال خان 
ناصرى نام داشت و او براى تحكيم دولت افغانى اصفهان، جانفشانى هاى زيادى انجام داد.

درگيرى با خارجى ها
ايران  اقدامات خصمانة روس و تركان عثمانى عليه  با  بر تخت اصفهان  جلوس شاه اشرف 
همزمان شد. اين دو قدرت مجاور، سعى در اشغال بخش هايى از اين كشور كردند. دولت 
روس اياالت سرحدى؛ مانند دربند، رشت و باكو تا مازندران را گرفت و عثمانى ها نيز واليات 
غربى ايران به شمول سلطانيه و ابهر و كرمان شاهان را اشغال كردند. در چنين شرايطى، شاه 
اشرف، از يك سو بايد مخالفان داخلى را سرجاى شان مى نشاند و از سوى ديگر، براى حفظ 

استقالل و تماميت ارضى ايران ، با روس و تركان عثمانى دست و پنجه نرم مى كرد.
جنگ با تركان

به رغم درخواست شاه اشرف مبنى بر دوستى با ترك ها به عنوان جزيى از امت اسالمى، آنان 
)تركان( با حدود 60 هزار سرباز و 70 عراده توپ به جانب اصفهان پيشروى كردند. در همين 
اشرف  براى شاه  بودند  فراهان  و  تسخير شهركرد  مأمور  تركى كه  نيروهاى  زمان آن دسته 
پيامى فرستادند و از او خواستند تا خاك ايران را ترك كرده و سلطان حسين مخلوع را به 
تركان تسليم نمايد؛ اما شاه اشرف در پاسخ، ضمن فرستادن سر سلطان حسين، پيشنهاد تركان 
را رد نمود و براى جنگ آماده شد. رويارويى تركان و افغان ها در شهر كرد و يا به قولى در 
بين اصفهان و يزد روى داد و طى آن شكست سختى به تركان وارد آمد. حدود 12 هزار سرباز 

تركى كشته شدند و غنايم زيادى نيز بر جاى ماند.
درگيرى با روس ها

شاه اشرف براى مقابله با روس ها كه به درون خاك ايران پيشروى كرده بودند، سپه ساالر 
نتيجة جنگى كه در ناحية رودسر  افغانى فرستاد. در  با قواى  خويش سيدال خان ناصرى را 
درگرفت، روس ها شكست سختى خوردند و ارلوف فرماندة قشون روسى خواستار صلح شد. 
در اين حال، حكومت افغانى نيز كه خود را با خطرات جدى در شرق ايران مواجه مى ديد تن 
به صلح داد. در معاهده يى كه ميان دو طرف در فبرورى 1729م./1142ق. در شهر رشت به 
امضا رسيد، روسيه از پيشروى بيشتر به داخل خاك ايران دست كشيد و تعهد نمود تا اياالت 
سرحدى استرآباد و مازندران را نيز به اين كشور باز گرداند. شاه اشرف هوتك به اين ترتيب 

دو دشمن بزرگ خارجى دولت ايران را مهار نمود.
اضمحالل دولت هوتكى

و  ايران  تخت  و  تاج  مدعيان  كه  نتوانست  فراوانش  تالش هاى  رغم  به  هوتكى  اشرف  شاه 
ايران حكومت ملك  به خصوص در شرق  بردارد.  ميان  از  را  اين كشور  قدرت هاى محلى 
محمود سيستانى كه از سيستان تا خراسان را در اختيار داشت و نيز دولت مستقل ابدالى هرات، 
هوتكيان را به مشكالت رو به رو مى ساختند. قندهار نيز كه در آن ايام از سوى فرزند ديگر 
دراصفهان  افغان ها  با  خوبى  چندان  روابط  مى شد  اداره  حسين(  )شاه  نيكه  ميرويس  حاجى 
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نداشت. در چنين اوضاع، مرد جسور و نظامى ديگرى به نام نادر كه در اصل از طايفة افشار 
آمادة  الذكر،  فوق  محلى  حكومت هاى  برچيدن  از  پس  او  كرد.  ظهور  ايران  شرق  در  بود 

مقابله با افغان ها شد و در نهايت شاه اشرف و سپاه افغانى را در 
ايران شكست داد. شاه اشرف نيز در راه بازگشت به قندهار در 
افشار در اواخر شوال  به قتل رسيد.نادر شاه  حوالى شورابك 
1149ق./1736م. با عبور از هلمند به محاصرة قندهار پرداخت 
از سوى سيدال خان  با سپاه خويش كه  . شاه حسين هوتك 
ناصرى فرماندهى مى شد بيش از يك سال در برابر مهاجمان 
ايستادگى نمودند و نگذاشتند كه قندهار به تصرف آنان درآيد؛ 
اما سرانجام به سال 1151ق./ 1739م. مقاومت نظامى هوتكيان 
و  ناصرى  خان  سيدال   ، تاريخ  اين  از  پيش  زيرا  يافت؛  پايان 
محمد پسر شاه حسين هوتك در قالت از سوى نيروهاى نادر 
شاه افشار دستگير شدند و به خصوص سيدال خان از دو چشم 

كور گرديد. بدين ترتيب، دولت هوتكى ها مضمحل شد.
شاه حسين هوتك به امر نادر به مازندران ايران تبعيد گرديد و در آنجا مسموم شد و وفات نمود.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه تقسيم گردند؛ گروه »الف« در بارة علل توجه روسيه به ايران در 
زمان حكومت افغان ها و گروه »ب« در بارة عواقب پيشروى تركان عثمانى به داخل ايران 

به بحث بپردازند. هردو گروه نتيجه را به اطالع معلم و شاگردان برسانند.

سؤاالت
 

1- جنگ مهم افغانان به فرماندهى شاه محمود هوتك با نيرو هاى حكومت صفوى در كدام 
ناحيه واقع شد و چه عواقبى را به دنبال داشت؟

2-  به چه داليلى در سياست اولية شاه محمود در برابر ايرانيان تغيير به وجود آمد؟
3- جنگ نيرو هاى تحت امر شاه اشرف با عثمانى ها در كجا واقع شد و چه عواقبى را در پى داشت؟

4- چرا روس ها در زمان حكومت افغان ها بر اصفهان، به خاك ايران نفوذ كردند و چگونه از 
پيشروى آن ها جلوگيرى به عمل آمد؟

5- سيدال خان ناصرى به كدام يك از شاهان افغانى اصفهان خدمت مى كرد؟

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در بارة علل انقراض دولت هوتكى مقاله يى مختصرى را تهيه و در ساعت بعدى 

در صنف قرائت نمايند. 

شاه حسين هوتكى
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درس نزدهم

اقتصاد و فرهنگ در دورة هوتكيان
مسايل  حيث  از  نظامى،  و  سياسى  جنبه هاى  بر  عالوه  هوتكيان،  سالة  يك  و  سى  فرمانروايى  دورة 

فرهنگى نيز داراى اهميت است كه آگاهى بر آن مى تواند حسن نظر شاهان هوتكى نسبت به امور 

فرهنگى را نشان دهد به ويژه در بخشى از مقطع مذكور در قندهار زمينة پرورش علم و فرهنگ فراهم 

شد. دربار هوتكى به حمايت از علما همت گماشت و براى مدت كوتاهى درخشنده گى فرهنگى به 

وجود آمد. در اين درس با مطالب فوق و نيز اوضاع اقتصادى دورة مزبور آشنا خواهيد شد.

وضع اقتصادى
چنانكــه خوانديــد، تجزيــه و انحطــاط و تســلط 

همسايه گان بر قســمت هايى از مملكت ما، ويژگى 

مهم اوضاع افغانستان پس از سقوط تيموريان هرات 

مى باشد. هرچند به لحاظ اقتصادى در بارة اين دوره 

اخبارى كه حاكى از رونق اقتصاد مردم باشد وجود 

نــدارد؛ زيرا در خالل اين دوره، بخش هاى مختلفى 

كشــور ما زير انواع فشار و ظلم هاى بيگانه گان قرار 

گرفت و مردم، ماليات ســنگينى به ويژه به دو دربار 

اصفهان و دهلــى مى پرداختند، بــا اين حال، بخش 

كوچكى از مردم ما به خصوص آنانى كه در شهر ها 

سكونت داشتند كار تجارت با هند و ايران را به پيش 

مى بردند و از جمله شهر قندهار، به مركز مهم تجارت ميان دو كشور مزبور تبديل شده بود و 

به همين دليل، همواره مورد منازعه و اختالف دو كشور ايران و هندوستان قرار داشت.                                 

وضع فرهنگى
به طوركلى دورة بعد از سقوط تيموريان هرات تا روى كار آمدن هوتكيان يك دورة تاريك 

در تاريخ كشور ما محسوب مى شود؛ اما در اين زمان و به خصوص پس از آن كه اصفهان به 

دست افغان ها افتاد، تغييرى در وضعيت فوق به وجود آمد؛ زيرا شاهان هوتكى افغان به رغم 

گرفتارى هاى سياسى و نظامى، به كار حمايت از دو زبان فارسى و پشتو و نيز شاعران و اهل 

ادب در مناطق و ممالك فتح شده ادامه دادند.

در اين زمان نه تنها جلو علوم مروج آن عصر كه در اصطالح علوم معقول و منقول ناميده 

مى شد گرفته نشد بلكه در متصرفات افغانى و ايرانى هوتكى ها علوم مذكور به حيات خويش 

ادامه داد. علوم معقول عبارت بود از فلسفه، منطق، نجوم، رياضيات و ... و به رشته هاى تفسير، 

بازار سر پوشيده در قندهار
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حديث، فقه و ... علوم منقول گفته مى شد.

با اين كه عمر دولت هوتكى كوتاه بود و فرصت چندانى براى انجام كار هاى بنيادى در زمينة 

رشد و انتشار علوم نيافت با اين حال، نمونه ها و مثال هايى وجود دارد كه نشان مى دهد علم 

و فرهنگ در دورة هوتكيان به سير عادى خويش ادامه داده است. به خصوص در اين زمينه، 

تشكيل نخستين محفل ادبى قندهار در زمان حكومت شاه حسين هوتك مهم مى باشد؛ زيرا 

از سوى پادشاه مذكور در قصر نارنج قندهار كتابخانه يى ايجاد گرديد و در آن تعدادى از 

سرشناسان علم و ادب آن عصر هفتة يك بار گرد هم مى آمدند. شخص شاه حسين هوتك 

نيز به دو زبان درى و پشتو شعر مى سرود و از علما و ادبا حمايت جدى به عمل مى آورد؛ 

مثال وى به ريدى خان شاعر زبان پشتو كه داستان جنگ هاى محمود هوتك را به نظم در 

آورده بود، هزار سكه صله داد.

از جمله شعرا و فضالى اين دوره مى توانيم از اينان نام ببريم: مال زعفران، مدد خان غلجى، 

شاه حسين هوتك، داوود هوتك، مال يار محمد هوتك، بابوجان بابى، سيدال خان ناصرى و 

... از زمرة شاعران زن مى توانيم از زينب هوتك خواهر شاه حسين ياد آورى كنيم كه خانمى 

با علم و فضل بود و افزون بر سرودن اشعار، در امر حكومت دارى نيز با برادرش )شاه حسين 

هوتك( همكارى مى نمود.

فعاليت داخل صنف
 

اقتصادى و  بارة وضع  به دو گروه »الف« و »ب« تقسيم شوند. گروه الف در  شاگردان 

گروه »ب« در مورد وضع فرهنگى هوتكيان معلومات خويش را ارائه دارد.

سؤاالت
 

1- اهميت تجارتى و اقتصادى قندهار در دورة هوتكى را مختصر توضيح دهيد.

2- پنج نفر از اهل علم و فرهنگ دورة هوتكى را نام ببريد.

3- دو نمونه از حمايت شاه حسين هوتك از اهل فرهنگ را بيان داريد.

4- كتابخانة قصر نارنج قندهار توسط چه شخصى ايجاد گرديد؟

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان مقاله يى مختصرى را در بارة محفل ادبى قندهار در دورة هوتكيان تهيه نمايند.
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در اين فصل با چگونه گى به قدرت رسيدن سلسله هاى افغانى در هند و با فراز و 

نشيب هاى تاريخ آن ها از 1223 تا 1747 م. به طور خالصه آگاه خواهيم شد.

سالطين افغانى در هند

فصل چهارم
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توقع مى رود در پايان اين فصل، شاگردان: 

�tبه تأسيس نخستين دولت اسالمى در هند آگاهى پيدا نمايند؛ به سالطين افغانى 
در هند به ويژه با شيوة دولتدارى سلطان رضيه و شيرشاه سورى آشنا شوند.

�tعملكرد هاى مثبت و منفى سالطين افغانى را در هند، تشخيص داده بتوانند.

اهداف فصل
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 درس بيستم

شاهان افغانى در هند
در اين درس با چگونه گى ورود و انتشار اسالم و تأسيس اولين دولت اسالمى در هند 

آشنا مى شويم و در ضمن به توانمندى و نقش زن افغانى در امور دولتى هندوستان آن 

زمان، مختصر معلومات حاصل خواهيم كرد.

       مسلمانان عرب در سال 90 ق./ 712 م. متوجه هند شدند، حين ورود به هند يك كشتى 

آن ها به دستور »دائر« پادشاه سند دستگير و تمام راكبين آن به شهادت رسيدند. حجاج بن 

يوسف والى عراق و فرمانده عمومى افغانستان مفتوحه، لشكر عظيمى را زير فرماندهى محمد 

بن قاسم غرض انتشار اسالم و سركوب پادشاه سند به منطقه فرستاد. وى بر سند و ملتان تسلط 

يافت و مى خواست كه به فتوحاتش ادامه دهد؛ اما از طرف خليفه احضار گرديد؛ از آن زمان 

به بعد اعراب مسلمان متوجه هند نشدند، تا اين كه در قرن سوم هجرى/ دهم ميالدى نوبت 

به غزنويان و غوريان رسيد و اينان لشكركشى به هندوستان را جزو برنامه هاى خويش قرار 

دادند.

شاهان قطبيه در هند )602- 689 ق./ 1223- 1310 م.(
امپراتورى بزرگ غورى،  از كشته شدن سلطان شهاب الدين غورى )602 ق./ 1223م.(  بعد 

تجزيه گرديد، محمد سام غورى قطب الدين ايبك غالم ترك تبار خود را پادشاه مستقل 

هند اعالم كرد و پايتخت را از الهور به دهلى انتقال داد، وى در دهلى مسجد جامع معروف 

را تعمير و قطب منار دهلى را به نمونة منار جام 

بنياد نهاد.

و  دلير  سخى،  مرد  ايبك  الدين  قطب 

سياستمدارى بود. وى بعد از پنج سال سلطنت 

در سال 607 ق./ 1228م. در حين چوگان بازى 

پسر  شاه  آرام  او  از  پس  مُرد.  و  افتاد  اسب  از 

خوانده اش بر تخت دهلى نشست. درين زمان 

امراى سند و بنگال بيرق استقالل را برافراشتند، 

كه  بود  نگذشته  سلطنتش  از  سال  يك  هنوز 

از  )ايلتمش( حاكم يكى  التمش  الدين  شمس 

ايبك،  قطب الدين  داماد  و  هندوستان  نواحى 

آرام شاه را از سلطنت خلع نمود.
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سلطان شمس الدين التمش
با اقتدارترين شاهان قطبية التمش يا ايلتمش است 

حكام  وى  نمود.  پادشاهى  هند  در  سال   25 كه 

تقاضاى  و  كرد  اطاعت  به  وادار  را  بنگال  و  سند 

حكومت  خيال  كه  را  خوارزم(  )شاه  جالل الدين 

التمش  سلطنت  دورة  در  كرد.  رد  داشت  هند  بر 

مغول ها، بار اول متوجه هند گرديدند و چنگيز خان 

درياى  كنار  تا  شاه  تعقيب جالل الدين خوارزم  به 

سند رسيد و مدتى به وسيلة تعرضات خود موجب 

هراس مردم آن ديار شد، بعد از اين كه فهميد توفيق 

و  برگشت  باميان  به سوى  نمى تواند  حاصل كرده 

جالل الدين نيز از هند خارج و به طرف ايران رهسپار گرديد. بدين ترتيب، التمش نه تنها در 

برابر قواى چنگيز خان دفاع نمود؛ بلكه در عين حال نگذاشت كه جالل الدين شاه خوارزم، 

هند شمالى را ميدان تاخت و تاز خود قرار دهد. خليفة بغداد وقتى شهرت و لياقت او را در 

حراست دولت اسالمى هند شنيد، هيأتى نزد او فرستاد و هدايايى به او تقديم كرد.

رسيد؛  سلطنت  به  شاه  فيروز  ركن الدين  پسرش  1254م.  ق./   633 سال  در  التمش  فوت  با 

اما بعد از شش ماه، امرايش او را از سلطنت خلع و كشتند و خواهرش رضيه را به سلطنت 

برگزيدند.

سلطان رضيه
تربية  و  تعليم  به  هنگام كودكى  در  التمش         

و  زيبا  قرائت  داشت، رضيه  زيادى  توجه  دخترش 

را  آن وقت  مروج  علوم  نيز  و  مجيد  قرآن  خوب 

تن  به  مردانه  لباس  او  آموخت.  بزرگ  علماى  از 

مى نمود و فنون جنگى را آموخت و در امور ادارى 

و سياسى مملكت با پدر همكارى مى كرد.

ملقب  الدين  ركن  برادرش  از  بعد  رضيه  سلطان 

به  به فيروز شاه در سال 634 ق./ 1255م. در هند 

با  سلطنت اش  نخستين  روز هاى  در  رسيد.  قدرت 
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مخالفت و شورش نظام الملك جنيدى صدراعظم پدرش مواجه شد؛ اما او مدبرانه ازين گير 

و دار و آشفته گى موفق به در آمد و نظم و امنيت را تأمين كرد. سلطان رضيه هم چنين نظام 

اجتماعى كشور را سر و سامان داد. او خواجه مهدى غزنوى را كه يك شخصيت علمى و 

سياسى بود به حيث صدراعظم و ملك سيف الدين ايبك را به سمت فرماندهى سپاه تعيين 

نمود.

سلطان رضيه كار هاى عمده را به اشخاص دانا سپرد و خودش بر كار آن ها نظارت مى كرد. 

در تمام بخش هاى مملكت محروسه قوانينش را نافذ گردانيد، او آزادانه مردم را به حضور 

مى پذيرفت و به امور كشور مى پرداخت؛ اما بعد از فوت ملك سيف الدين ايبك كه سلطان 

رضيه، جالل الدين ياقوت حبشى )سياه( را در عوض او تعيين كرد بعضى از سرداران حسد 

بردند و با او مخالفت ورزيدند و در برابر او اقدام به شورش كردند تا اين كه در سال 638 ق./ 

1259م. سلطنتش به پايان رسيد.

بعد از سلطان رضيه، معز الدين بهرام شاه و عالوالدين مسعود شاه يكى بعد از ديگرى بر سر 

كار آمدند تا اين كه نوبت به ناصرالدين محمود شاه برادر كوچك سلطان رضيه رسيد. وى 

در حرمسرا  بود،  پرهيزگار  و  متقى  پسند،  هند سلطنت كرد. وى شخص صلح  در  21 سال 

زنده گى عادى داشت، گويند روزى ملكه از او درخواست كنيزى براى مطبخ كرد او جواب 

داد كه بيت المال حق همة بنده گان خداست مرا معذور دار.

بعد از مرگ سلطان ناصرالدين محمود 665 ق./ 1286م. وزيرش غياث الدين بَلبِن بر تخت 

منزلت  آن جا  در  دهلوى  خسرو  امير  چنانچه  بود،  فن  و  علم  پرورشگاه  وى  دربار  نشست، 

خاصى داشت. سلطان غياث الدين بلبن، بعد از 21 سال پادشاهى در دهلى وفات كرد و با مرگ 

او دولت قطبيه در هند رو به ضعف نهاد و سلسله هاى ديگر افغانى موسوم به خلجى شاهان، 

تغلق شاهان، خضرخانيان، لوديان و سوريان يكى پى ديگرى به قدرت رسيدند.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه »الف« و »ب« تقسيم شوند. هر گروه در بارة دو سلطان از سالطين  

زير باهم بحث نمايند و خالصة بحث و گفتگو را يكى از اعضاى گروه به ديگران به طور 

خالصه بيان نمايد.
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�tدورة سلطان رضيه؛
�tدورة سلطان قطب الدين ايبك؛

�tدوره سلطان شمس الدين التمش؛
�tدورة سلطان ناصرالدين محمود.

سؤاالت
 

1. اسالم چگونه به هند انتشار و گسترش يافت؟ مختصر توضيح دهيد.

2. خاندان هاى افغانى را كه در هند به سلطنت رسيدند نام بگيريد.

فعاليت خارج صنف
 

به نظر شما، خصوصيات سلطنت سلطان رضيه چه بود؟ درين ارتباط مطلبى را تهيه و در 

جريدة ديوارى مكتب به موافقه معلم نصب كنيد.
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 درس بيست و يكم

لودى ها و سورى ها
لودى ها

در اين درس با چگونه گى به قدرت رسيدن لودى ها و سورى هاى افغانى در هند آشنا خواهيم شد و هم 
عللى را كه موجب ضعف آن ها در صحنة سياسى هندوستان گرديد، به طور اختصار پى خواهيم برد.

ملك بهلول لودى، پسر ملك كاال خان نائب الحكومة پنجاب از سال )858- 868 ق./ 1479- 
1489م.( بعد از ضعف و اضمحالل دولت خضرخانيه زمام امور را به دست گرفت و سلطنت رو به 

ضعف افغانى به واسطه او در هند باز سر و سامان يافت.
بعد از وفات ملك بهلول لودى، پسرش نظام خان ملقب به سلطان سكندر پادشاه شد. او در آبادى 
مملكت، ترقى علم و عرفان كوشيد. علما و فضال را نوازش داد، خط و زبان درى و دين اسالم در 

عهد او در هند گسترش زيادترى يافت.
در سال 894 ق./ 1517م. سلطان سكندر وفات كرد. سلطنت به پسرش ابراهيم رسيد، در اثر سوء 
ادارة ابراهيم بنياد سلطنت او رو به ضعف نهاد و زمينه براى لشكركشى بابر بر هند مساعد گرديد. 
در جنگ خونينى كه در ميدان پانى پت بين بابر و ابراهيم رخ داد، بابر پيروز شد و فاتحانه بر تخت 
دهلى نشست و الماس معروف كوه نور را با ديگر خزاين دولت متصرف شد )930 ق./ 1526م.( 

اما نتوانست بر تمامى هند مسلط گردد.
به هر حال، مخالفت هاى افغان هاى هند در برابر بابرشاه ادامه داشت، به خصوص زمانى كه بابر 
وفات كرد و همايون پسرش بر تخت جلوس نمود، مخالفت افغان ها شدت گرفت، تا اين كه شرايط 

براى رويكار آمدن سورى هاى افغانى بر هند مهيا گرديد.
سورى ها

فريد پسر حسن، يكى از سالطين مقتدر افغانى در هندوستان است، او ابتدا به واسطة دولت خان حاكم 
الهور به دربار سلطان ابراهيم لودى راه يافت و به شهرت رسيد و سپس نائب الحكومه ناحية بهار مقرر 

شد. وى بر اثر شجاعتى كه در شكار شير نشان داد لقب "شيرخان" يافت.
مخالفت شيرخان در برابر سلطنت مغولى در هند سبب شد تا همايون بر او حمله نمايد، اما در اولين 

مقابله، تفوق فكرى و نظامى شيرخان در برابر همايون ثابت گرديد. 
پس از اين شيرخان در 916 ق./ 1537م. بنگال را تصرف كرد و 
بار دوم با همايون رو به رو گرديد، در اين مقابله جالل خان پسر 
شيرخان همايون را در وسط ناحية بهار و بنگال شكست داد و 
هم چنين در 918 ق./ 1540م. بين آن ها، جنگ ديگرى درگرفت 
و در نتيجه، همايون شكست خورد و نزديك بود به درياى گنگا 
غرق شود؛ اما به واسطة سقاوى نجات يافت و ناگزير به ترك هند 
شد و نزد برادرش عسكرى خان كه حاكم قندهار بود آمد و از وى 

هم، روى خوشى نديد و به ايران رفت.
به اين ترتيب، شيرشاه سورى پس از فتح تمام بخش هاى هند شمالى 

و مركزى به اصالحات داخلى پرداخت، بند هاى آب گردان، سرك ها، رباط ها و مساجد را احداث 
كرد. جادة بنگال تا درياى اتك را احداث نمود و بعد از هر پنج كروه )حدود هزار گز( رباط، چاه آب 

و مسجد تعمير نمود.
انبار باروت انفجار كرد و شيرشاه  او هنگاميكه مى خواست قلعة مستحكم كالنجر را فتح نمايد، اتفاقاً 
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سورى پس از چهارده سال حكمرانى و شش سال سلطنت در 923 ق./ 1544م. دار فانى را وداع كرد.
شيرشاه سورى علما و دانشمندان را نوازش مى داد، خود گاه گاهى  شعر مى گفت و در علم قافيه 

دسترسى كامل داشت.
پس از شيرشاه سورى، پسر بزرگش عادل خان پادشاه شد، ولى او در اثر مخالفت سرداران بركنار شد 

و جالل خان برادر كهترش به لقب سليم شاه سورى در سال 923 ق./ 1544م. بر تخت نشست.
مخالفت عادل خان با برادرش از يك طرف و لشكركشى همايون از جانبى ديگر، سبب شد تا 
هواى خودمختارى در سر اركان دولت به وجود آيد و دولت او رو به ضعف گرايد، تا اين كه 
در سال 960 ق./ 1581م. وفات نمود. در زمان او بود كه جادة دو هزار ميلى )هر ميل حدود دو 

هزار قدم( از نيالب تا بنگال احداث گرديد و بعد از دو ميل كاروان سرايى بنا شد.
بعد از سليم شاه سورى، پسرش فيروز به سن دوازده ساله گى پادشاه شد؛ ولى بعد از سه روز به وسيلة 

مبارز خان، برادر زادة شيرشاه سورى كشته شد و مبارزخان به نام محمدشاه عدلى پادشاه گرديد.
امراى شيرشاه سورى و سليم شاه از اين وضع ناراحت شدند و هر يك به نام هاى سلطان سكندر 
و سلطان ابراهيم در گوشه و كنار اعالن سلطنت نمودند. در اثر اختالفات شديدى كه پديدار 

گشت، همايون موقع را غنيمت دانست و در سال 933 ق./ 1554م.( وارد هند گرديد.
ازين پس، اگرچه افغان ها كامًال از صحنه خارج نشدند و گاه گاهى موجب نگرانى مغول ها مى شدند،  
اما تا زمان احمدشاه بابا كه قسمت زياد هندوستان را فتح كرد، افغان ها به صورت بارز، نمايان نشدند.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به چهار گروه تقسيم شوند و هر گروه در بارة كاركرد هاى سالطينى كه در زير ذكر شده اند 
طبق نمونه مشترك باهم كار نموده، سپس به  واسطة يكى از اعضاى گروه به ديگران ارائه گردد.

مشوق علما و دانشمندان، گسترش دهندة زيادتر اسالم و سلطان سكندر لودى
زبان درى فارسى در هندوستان.

؟سلطان بهلول لودى

؟اعليحضرت شيرشاه سورى

؟سليم شاه سورى

؟محمدشاه عدلى

سؤاالت
 

1- چه داليلى سبب حملة دوبارة همايون به هند گرديد؟
2- شيرشاه سورى چگونه در هند به قدرت رسيد و چرا وى را »شيرشاه« مى گويند؟

3- داليل اضمحالل سورى ها را در هند فهرست نماييد.

فعاليت خارج صنف
 

به نظر شما، چه داليلى موجب انقراض حكومت لودى ها در هند شد، آن ها را فهرست كرده در 
روز آينده به صنف ارائه نماييد.
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در اين فصل با تاريخ كشور هاى همسايه در قرون وسطى و جديد آشنا خواهيد 

شد.

كشورهاى همسايه در قرون وسطى و جديد
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در ختم اين فصل، انتظار مى رود، شاگردان به نتايج زير برسند:

- با تأسيس دولت هاى محلى در ايران آشنا شوند؛

- علل ظهور صفوى ها، افشار ها و زنديه را بدانند؛

- با تأسيس دولت بابرى در هند آشنا گردند؛

- چگونه گى وحدت چين را بدانند؛

- با تسلط مغول ها در چين آگاه شوند؛

- با اوضاع اقتصادى و فرهنگى چين در قرون وسطى و جديد آشنا شوند.

- عوامل تأسيس و اضمحالل دولت هاى محلى ايران را تحليل كرده بتوانند؛

- عوامل تأسيس دولت تيمورى را در هند تشخيص كنند؛

- انگيزه هاى وحدت چين را بتوانند فهرست و درجه بندى نمايند؛

- از نقشه ها و اطلس هاى تاريخى استفاده كرده بتواند؛

- نتايج حمالت مغول ها بر چين را تحليل كرده بتوانند؛

- روحية همجوارى خوب و همكارى در شاگردان تقويت گردد.
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 درس بيست و دوم

ايران در قرون وسطى
بخشى زيادى از تاريخ ايران و افغانستان با هم شباهت دارد، همان پادشاهان و سلسله هاى كه بر افغانستان 

حكمروايى داشتند، بر سرزمين ايران نيز فرمان راندند. همزمان با ورود اسالم به ايران، تاريخ آن كشور 

نيز متحول گرديد. اموى ها و عباسى ها براى ايران اميران و فرمانروايانى تعيين مى كردند، اما به دليل برخى 

قيام ها و خيزش ها كه در مناطق مختلف ايران به وقوع پيوست، امرا و سلسله هاى محلى در آن كشور به 

وجود آمدند. از جملة اين حكومت ها، مى توانيم از علويان طبرستان، زياريان و آل بويه نام ببريم.

علويان طبرستان
اين خاندان وابسته به سادات هاشمى اند كه تحت رهبرى سيد حسن پسر زيد حكومت   
مستقلى را در ناحية طبرستان امروزه در ايران تأسيس نمود )250 ق./ 864 م.( حسن، مرد شجاع 
بود و خود را داعى كبير مى ناميد. او تا سال سرتاسر طبرستان و رى )تهران( را به تصرف درآورد 
و عامالن و اميران بنى عباس را از آن مناطق بيرون ساخت. او در ضمن گسترش قلمرو خويش، 
نظم و امنيت را در منطقة فرمانروايى اش ايجاد كرد. وى تا سال 270ق. )883م.( حكومت كرد؛ 
اما پس از حسن نيز حكومت علويان ادامه يافت. معروف ترين پادشاه سلسلة علويان حسن پسر 
على ملقب به ناصر كبير بود. او توانست كه به نيرو هاى سامانى كه براى مدتى ادارة طبرستان را 
به دست آورده بودند، شكست سختى وارد سازد و در زمستان سال )290ق./ 930م.( نزديك به 
هفت هزار نفر از نيرو هاى سامانى را هالك ساخت. سامانيان در نهايت با علويان صلح كردند 
و طبرستان به كلى زير سلطة ناصر كبير )حسن پسر على( درآمد، اما وى قبل از فوت اش تمام 
امور حكومتى را به داماد خود حسن بن قاسم سپرد. در زمان او نظم و ادارة حكومت علويان از 

هم پاشيد و سرانجام در سال )316ق./ 928م.( حكومت علويان از پا درآمد.
 زياريان

از زوال حكومت علويان، فرماندهان و سرداران نظامى آن حكومت قد علم نمودند و  بعد 
منطقة طبرستان به چندين حكومت مستقل محلى تجزيه گرديد.

يكى از معروف ترين اين سرداران نظامى مرد آويچ پسر زيار بود. وى براى تشكيل حكومت 
مستقل ابتدا به نبرد با ديگر سرداران و مدعيان منطقه طبرستان برخاست و با تصاحب شهر طبرستان 
بنيان حكومت زياريان را گذاشت؛ سپس شهر هاى؛ چون گرگان و اصفهان را نيز ضميمة قلمرو 
خويش ساخت. وى با به خدمت گرفتن غالمان ترك، سپاهى قدرت مندى تشكيل داد؛ اما بد 

رفتارى وى با غالمان ترك موجب شورش آنان و قتل شخص خود مرد آويچ گرديد.
و  او صرف جنگ  به قدرت رسيد. دورة حكمروايى  برادرش، وشمگير  مرد آويچ  از  پس 
مبارزه با پسران بوية شد و سرانجام از آن ها شكست خورد و حكومت آل بويه روى كار آمد. 

)320ق./ 932م.(
آل بويه

اينان منسوب به شخصى به نام ابو شجاع مى باشند كه ابتدا با مرد آويچ همكارى داشت و سه 

پسرش در اردوى مرد آويچ به مقامات باالى نظامى دست يافتند. آل بويه در روزگار ضعف 
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داشتند، خود شان  اعالم  زياريان  از  را  استقالل خود  از آن كه  )عباسى(، پس  بغداد  خلفاى 
حكومت مستقلى را در شهر اصفهان 
كوتاهى  فاصلة  در  و  كردند  تأسيس 
نواحى مختلف ايران را به زير فرمان 
سال  در  آنان  درآوردند.  خويش 
به جاى سرنگونى  )334ق./ 945م.( 
خالفت عباسى تنها به تعويض خليفه، 
المطيع به جاى المتكفى اكتفا كردند. 
موقعيت  بغداد،  به  بويه  آل  تسلط  با 

خلفاى عباسى كامًال متزلزل شد.
مهمترين امراى آل بويه، حسن ركن 
الدوله و احمد هزالدوله نام داشتند كه 
فاصلة سال هاى )320ق./ تا 357ق./  در 

932- 968م.( بر جنوب ايران، رى )تهران كنونى( و كرمان حكومت راندند.آل بويه سرانجام، توسط 
غزنويان و سالجقه كه از زمرة هواخواهان جدى خالفت عباسى بودند، از پاى درآمدند.

نيز در  تيموريان  و  از سه سلسلة فوق، غزنويان، سلجوقيان، خوارزم شاهيان، مغوالن  به جز 
قرون وسطى بر ايران حكمروايى كرده اند.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند، گروه اول در مورد حكومت علويان طبرستان، گروه 
دوم در بارة رويكار آمدن حكومت زياريان و گروه سوم در مورد چگونه گى و تأسيس 
حكومت آل بويه بحث و گفتگو نموده و نتيجه را نماينده هاى گروه ها با استفاده از نقشه به 

ديگران ارائه نمايد.

سؤاالت
 

1- در مورد تأسيس حكومت علويان و معروف ترين پادشاه اين سلسله چه مى دانيد؟
2- به نظر شما چگونه حكومت علويان از پا درآمد؟

3- حكومت زياريان توسط كى و چطور تشكيل گرديد؟
4- به نظر شما چگونه حكومت آل بويه روى كار آمد؟

5- آل بويه سرانجام توسط ............. و .............. از پا درآمد؟

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در بارة يكى از حكومت هاى محلى ايران، علويان طبرستان، زياريان و آل بويه 
مطالبى را جمع آورى نموده و آن را در ساعت درسى آينده در صنف ارائه نمايند، معلم 

در قسمت منابع و مأخذ، شاگردان را رهنمايى كند. 

ن
كسپي

 سرزمين

فرمانروايى آل بويه



91

 درس بيست و سوم

ايران در قرون جديد

تشكيل دولت صفوى، نقطة عطف در تاريخ ايران به حساب مى آيد. اينان به اين كشور 

مركزيت سياسى و هويت خاصى بخشيدند كه با گذشتة آن تفاوت داشت. بيشتر از دو قرن 

فرمانروايى ايشان مملو از وقايع مهم سياسى و نظامى بود. فروپاشى قدرت آنان توسط افغان ها 

نيز باعث شد تا حكومت ها و سلسله هاى جديدى در اين كشور رويكار آيند؛ عالوه بر آن 

روابط ايران با جهان به خصوص با اروپا نيز در اين زمان بر قرار شد. در اين درس مطالبى را 

پيرامون موضوع هاى فوق خواهيد خواند.

صفويان
تشكيل حكومت صفوى، توسط شاه اسماعيل صفوى در آغاز قرون جديد )906 ق./ 1501م.( 

نقطه بسيار مهمى در تاريخ ايران به شمار مى رود؛ زيرا اوضاع ايران بعد از اين رويداد كامًال 

تغيير يافت. صفويان توانستند به وضعيت پراكندة سياسى و اجتماعى ايران، نقطه پايانى بگذارند، 

آنان سرزمين ايران را متحد و يكپارچه ساختند. از جملة پادشاهان مشهور سلسله صفوى، شاه 

عباس اول نام داشت. وى به يارى مشاوران و سپاهيان وفادار خود، تهداب حكومت صفوى را 

تقويه كرد؛ سپس با يك سلسله لشكركشى هاى پى در پى اميران سركش محلى )قزلباش هاى 

متمرد( را سركوب نمود و نظارت دولت را بر كشور گسترش داد. در زمان فرمان روايى او 

به  بازرگانى، كشاورزى و صنعتى رونق يافت، شهر اصفهان  امنيت برقرار شد و فعاليت هاى 

عنوان پايتخت صفوى به يكى از زيباترين و بزرگترين شهر هاى ايران مبدل گرديد.

درآمد،  تازه يى  به صورت  زمان صفويان  در  نيز  اروپا  با  به خصوص  جهان  با  ايران  روابط 

زيرا با رويكار آمدن امپراتورى نيرومند عثمانى در آسياى صغير، اروپاييان ديگر به را حتى 

دليل  به  اروپاييان  رو،  اين  از  نمايند.  آمد  و  به طرف شرق رفت  زمينى  راه  از  نمى توانستند 

برقرار ساختند؛  عثمانى  ايران، همساية شرقى  با  عثمانى، روابط گرمى  امپراتورى  با  دشمنى 

بعد از طريق بحيرة كسپين)خزر( به سوى سرزمين هاى شرق نيز راه پيدا كردند. در اين زمان 

روابط ايران و امپراتورى عثمانى نيز به سردى گراييده بود و اروپاييان از اين وضعيت به نفع 

خود سود بردند. ايران در همين زمان از دانش نظامى اروپاييان در زمينة توليد سالح و فن 

نظامى سود بيشترى بردند. با كمك آنان براى آموزش عساكر و تجهيز نيرو هاى نظامى اش 

رابرت شرلى  )Antony( و  آنتونى  به نام هاى  انگليسى  برادر  به همكارى دو  استفاده كرد. 

به  را  ايران  صفويه،  دورة  شد.  ساخته  تفنگچه  و  جنگى  هاى  توپ   )Rabertsherley(

باالترين حد شهرتش بعد از اسالم رسانيد.
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 افشارها
مدت  اما  شدند؛  مسلط  ايران  بر  به جاى صفويان  افغان ها  سقوط حكومت صفوى،  از  پس 

ايران طول زيادى نكشيد؛ زيرا نادر افشار كه در اصل از قبيلة افشار  افغان ها بر  حكمروايى 

تركمن ها بوده بار ديگر ايرانيان را به گرد خود جمع كرد و سپاهى مركب از طوايف مختلف از 

جمله افغان ها و ازبكان ترتيب داد و در فتح بسيارى از شهر هاى ايران با نشان دادن توانايى هاى 

نظامى اش توانست بر سراسر ايران مسلط شود و زمينه را براى تشكيل يك حكومت جديد 

فراهم آورد. در چنين شرايطى به پيشنهاد نادر، سران قبايلى، فرماندهان و روحانيون در شوراى 

ناحية مغان واقع در قسمت شمال شرق آذربايجان گردهم آمدند و بعد از يك سلسله بحث ها، 

نادر افشار را به پادشاهى ايران انتخاب كردند.

بدين  برآمد،  ايران  از  بيگانه گان  راندن  بيرون  در صدد  مركزى  قدرت  تحكيم  از  بعد  نادر 

ترتيب، روس ها و عثمانى ها كه به ايران تجاوز نموده بودند به سرزمين هاى خود عقب رانده 

شدند. بعد به هند لشكر كشيد و غنايم بى شمارى به شمول تخت طاووس كه به دستور شاه 

جهان و براى جلوس اين پادشاه ساخته شده بود و الماس معروف كوه نور را غارت نموده و 

با خود به ايران برد. در عهد نادر شاه، شهر مشهد به كانون اصلى اقامت وى و محل نگهدارى 

خزاين دولت تبديل گرديد.

به اثر اقدامات و سياست هاى خاص نظامى نادر افشار، ايران براى مدت كوتاهى توانست كه 

بخش هاى افغانستان، هند و قسمتى از آسياى ميانه را تصرف كند؛ اما سال هاى اخير حكومت 

نادر افشار براى مردم ايران سال هاى دشوار بود و پس از قتل وى در سال )1160ق./ 1747م.( 

ايران دچار پراكنده گى ها و اختالفات داخلى گرديد.

 زنديه

بنيان  افشار  شاه  نادر  مرگ  با 

و  پاشيد  هم  از  حكومت وى 

سراسر  در  داخلى  جنگ هاى 

گرديد.  آغاز  دوباره  ايران 

خراسان  شاه،  نادر  فرماندهان 

ايران را براى حكومت خويش 

بخش هاى  كردند،  انتخاب 

دست  به  نيز  ايران  ديگر 
قصر كريم خان زند
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فرماندهان نظامى و رؤساى قبايل افتاد كه مدام با يكديگر در حال جنگ بودند، اما در ميان 

آن ها كريم خان زند قدرت زيادى پيدا كرد. وى از قبيله زند بود. كريم خان همراه با افراد قبلية 

خود و سپاهيان اش بعد از تصاحب شهر اصفهان طى يك سلسله نبرد ها، تمام رقيبان خود را از 

ميان برداشت و خود را وكيل الرعايا )وكيل يا نمايندة مردم( خواند و عنوان پادشاهى را براى 

شاه اسماعيل سوم از خاندان صفويه گذاشت. وى )شاه اسماعيل سوم( به كمك على مردان 

خان رقيب كريم خان زند ظاهراً به سلطنت رسيده بود.

بود، زيرا شاهرخ  نيز همراه  بى شمارى داخلى  با جنگ هاى  زند  دوران وكالت كريم خان 

آذربايجان  در  افغان  خان  آزاد  و  مازندران  در  قاجار  خان  حسن  محمد  خراسان،  در  افشار 

مدعى تخت سلطنت بودند. كريم خان بعد از چندين نبرد، باآلخره در جنگ »خشت« آزاد 

خان افغان را شكست داده و به آذربايجان هم مسلط گرديد. از اين به بعد دو نيروى رقيب 

سرسخت در ايران رو در روى هم ديگر قرار گرفتند، يعنى قاجار ها در شمال و زنديان در 

جنوب ايران، سرانجام در يكى از جنگ ها محمد حسن خان قاجار به قتل رسيد، فرزند او آقا 

محمد خان قاجار به اسارت كريم خان زند درآمد و عمًال به عنوان گروگان در دربار زنديه 

باقى ماند.

زمانيكه كريم خان زند از جنگ هاى داخلى آسوده خاطر شد، شاه اسماعيل سوم نيز به سن 

بلوغ رسيد و الزم بود كه ادارة امور كشور به او محول شود؛ اما مجلسى از بزرگان كه در 

شهر اصفهان گرد هم آمده بودند، رأى به عدم لياقت و خلع او از مقام سلطنت دادند. آن گاه 

عنوان پادشاهى را به كريم خان زند سپردند. كريم خان شهر شيراز را به عنوان مركز خويش 

نمود، در همين  و تجارت  توسعة صنعت  امنيت داخلى، سعى در  تأمين  با  او  نمود.  انتخاب 

انگلستان در پى گسترش  ايران كوشش هاى فراوانى نمودند.  به  انگليس ها براى نفوذ  زمان، 

فعاليت هاى استعمارى خود با دولت زنديه قراردادى امضا كرد كه به اساس آن اجازة تجارت 

را در بندر خليج فارس به دست آورد.

با مرگ كريم خان زند در سال )1193ق./1779م.(، جنگ هاى داخلى در ايران از سر گرفته 

ناميده مى شدند، حكومت آن  ايران كه قاجار  شد. سرانجام، يكى از طرف هاى قدرت در 

كشور را در اختيار گرفتند. اين چنين بود كه ايران به تاريخ معاصر اش قدم گذاشت.
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فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند، گروه اول در مورد سلسلة صفويان ايران، گروه دوم 

در بارة حكومت افشار ها و گروه سوم در مورد حكومت كريم خان زند بحث و گفتگو 

نموده و نتيجه را نماينده هاى هر سه گروه طور مقايسوى به ديگران بيان كنند.

سؤاالت
 

1- حكومت صفويان توسط كى تشكيل گرديد و نيز در مورد معروف ترين پادشاه اين خاندان 

معلومات ارائه نماييد؟

2- به نظر شما، روابط ايران با اروپاييان چگونه برقرار شد، چرا؟

3- نادر افشار كى بود؟

4- در مورد لشكركشى نادرافشار به هند چه مى دانيد؟

5- به نظر شما، كريم زند چگونه به قدرت رسيد؟ توضيح دهيد.

6- تجارت انگليس ها با ايران از كدام يك از بنادر زير انجام مى شد؟

ج( بحيره خزر  الف( بندر عباس      ب( بندر خليج فارس 

فعاليت خارج صنف 
 

دو  حداقل  كه  موضوعاتى  و  مطالب  جديد  قرون  در  ايران  اوضاع  مورد  در  شاگردان 

صفحه باشد براى ساعت درسى آينده آماده نمايند.
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 درس بيست و چهارم

هند در قرون وسطى

كشور هاى هند، پاكستان و بنگال ديش امروزى، از جملة سرزمين شبه قارة هند بودند. و در بيشتر زمانه ها 

با هم تاريخ و سرنوشت مشترك داشتند؛ اما در قرن بيستم اين كشور ها از همديگر جدا شدند. تاريخ اين 

سرزمين در قرون وسطى با تحوالت عظيم آن بعد از سرنگونى سلسله گوپتاها و حكومت هاى محلى، 

نيز تأسيس حكومت هاى  ورود اسالم كه با سعى و تالش افغان ها در هند گسترش بيشترى يافت و 

افغان ها توسط غزنويان و غوريان موضوع هاى اين درس مى باشد كه با آن ها آشنا خواهيد شد.

در قرون وسطى كشور وسيع هند توسط 
سلسله  اين  مى شد،  اداره  گوپتا  سلسلة 
به  هندوستان  شمال  در  )550م.(  سال  تا 
جمله  از  كه  داد  ادامه  خويش  حكومت 
درخشان ترين دوران فرهنگ هند به شمار 
خصوص  به  علوم  زمان  اين  در  مى رود. 
از  بعد  گرفت.  قرار  توجه  مورد  رياضى 
زيادى  حكومت هاى  گوپتا  سلسلة  زوال 
در شمال هند روى كار آمدند و در حدود 
اين  در  كوچك  محلى  حكومت  هفتاد 
تجزية  اين  داشتند.  ساحات، حكمروايى 
سياسى چندين قرن دوام يافت. قدرتمند 
بودند.  يفتاليان  حكومت ها  اين  ترين 
بقاياى  هند  جنوب  در  اوضاع  همين  در 
گوپتاها نيز به حيات خويش ادامه دادند. 

آن ها با اعراب، ساكنان منطقة جنوب آسيا و شرق ميانه داد و ستد و روابط تجارتى برقرار 
ساختند. اين روابط تا ظهور اسالم ادامه يافت.

مسلمانان براى نخستين بار در سال)93 ق./ 711 م.( به هندوستان آمدند. آنان تا كناره هاى 
رود سند را تصرف كردند. اين مناطق اكنون جزء خاك پاكستان كنونى است. از اين زمان 
)قرن هشتم ميالدى( به بعد تا قرن يازدهم ميالدى، هند غربى با جهان اسالم روابط نزديكى 
تبليغ و  برقرار ساخت. در اين قرون، مبلغان اسالم دين آسمانى خويش را در ميان هندوان 

ترويج مى كردند.
از سال388-422 ق./ 998- 1030م.(  يافتن سلطان محمود غزنوى  با تسلط  از طرف ديگر 
بر  نيز  غزنويان، غوريان  از  دوانيد. پس  ريشه  و  يافت  بيشترى  استحكام  اسالم  هندوستان  بر 
نزديكى رودخانة  تا  را  هند  و سلطان شهاب الدين محمد غورى شمال  هند حكومت كردند 
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گنگا تصرف نمود، وى بعد از تالش هاى فراوان شهر دهلى را هم فتح نمود و آن شهر را 
به غالم ترك خويش به نام قطب الدين 
از فتح دهلى  بعد  ايبك سپرد. غوريان 
تصرف  به  را  بنگال  مناطق  تا  توانستند 

خويش درآورند.
محمد  سلطان شهاب الدين  وفات  از  بعد 
غورى ابن سام در سال603 ق./ 1206م.( 
زمينه براى به قدرت رسيدن قطب الدين 
ايبك فراهم گرديد، ايبك خود را پادشاه 
ناميد. وى شهر دهلى  مستقل هندوستان 
لذا  نمود.  انتخاب  پايتخت  عنوان  به  را 
قدرت  به  او  از  بعد  كه  بازمانده گانى 
مشهور  دهلى  سالطين  به  نام  رسيدند 

شدند. حكومتى كه ايبك در دهلى به ميان آورده بود تا مدت ها در هند ادامه پيدا كرد، حتى 
هجوم و حمالت تيمور گوركانى نتوانست آن حكومت را از پاى درآورد و آنان تا )آواخر 
هندوستان  در  بعد  به  اين  از  كردند.  حكومت  هند  بر  ميالدى(  شانزدهم  هجرى/  دهم  قرن 

حكومت لودى ها و سورى هاى افغانى كه در درس هاى قبل خوانديد روى كار آمدند.

فعاليت داخل صنف
 

به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد سلسلة گوپتاها و حكومت هاى  شاگردان 

محلى هند و گروه دوم در بارة ورود اسالم به هند و حكومت غزنويان و غوريان گفتگو 

نموده، نتيجه را نماينده هاى گروه ها به ديگران بيان نمايند.

سؤاالت
 

1-  حكومت گوپتاها در هند چند سال ادامه داشت و از لحاظ فرهنگى چگونه دورانى بود ؟ توضيح دهيد.

2-  مسلمانان براى نخستين بار كدام مناطق هندوستان را تصرف نمودند؟

3- راجع به حكومت هاى غزنويان و غوريان در هند مختصر معلومات دهيد.

4- قطب الدين ايبك چگونه در هند به قدرت رسيد؟

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در مورد حكمروايى غزنويان يا غوريان در هند مطلبى را تهيه نموده آن را در 

ساعت درسى آينده با خود به صنف بياورند.
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 درس بيست و پنجم

هند در قرون جديد
در اين درس در مورد بابر كه چگونه سلسلة بابرى ها را در هند تأسيس كرد و همچنان در مورد 

جانشينانش كه بعد از او در هند حكومت كردند و نيز چگونه گى برقرارى ارتباط و نفوذ كمپنى 

انگليسى هند شرقى در هند، مطالبى را مى خوانيم.

بابرى ها )گوركانى ها(
بابرى ها  سلسله  كه  شخصى  نخستين 

كرد  بنيانگذارى  هندوستان  در  را 

نسب  داشت.  نام  ظهيرالدين محمد بابر 

از  نيز  تيمور  مى رسيد. خود  تيمور  به  اش 

انساب مغوالن به شمار مى رود و به همين 

دليل است كه در منابع تاريخى از بابريان، 

ياد  نيز  هند  مغوالن  و  به نام هاى گوركانيان 

مى شود.

بابر، مرد جاه طلبى بود. وى بعد از تصرف 

تسخير  عزم  افغانستان،  در  بيشتر  مناطق 

هندوستان نمود و از سال )925 ق. 1519 م.( بر آن كشور حمالت خويش را آغاز و تا سال 

)932 ق/ 1526 م( پنج بار، بر آن سرزمين هجوم برد، سرانجام با از ميان برداشتن حكومت 

ابراهيم لودى در دهلى، آن كشور را به زير فرمان خويش درآورد.

با شكست لودى ها يك دورة جديدى در تاريخ هند آغاز شد كه مدت 181 سال طول كشيد. 

دراين مدت شش پادشاه بزرگ گوركانى )بابرى يا مغوالن( بر هند حكومت راندند.
مند  حوصله  تدبير،  با  فرمانرواى  بابر، 
در  حضور  رغم  به  وى  بود.  شجاعى  و 
داشت.  دوست  نيز  را  كابل  هندوستان، 
بابر، قبل از فوت وصيت كرد تا جسد او 
نمايند.  دفن  كابل  باغ هاى  از  يكى  در  را 
سرانجام بعد از چهار سال سلطنت در سن 
چهل و نه ساله گى وفات كرد، جسد او را 

از هند به كابل انتقال دادند و در باغى كه 

بابر(  )باغ  مى داشت  دوست اش    هميشه 
دفن نمودند.

ظهيرالدين بابر  با  درباريانش
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جانشينان بابر
وقتى بابر وفات نمود، فرزندش همايون به سلطنت هند تكيه زد. همايون به مدت 10 سال بر 

هند حكومت نمود. او مردى دانشمند و با فرهنگ بود. اما مثل پدرش لياقت و آگاهى در 

فن نظامى نداشت. در همين زمان )1540م.( در هند يكى از افغان هاى ورزيده به نام شيرشاه 

سورى از وضع پراكندة حكومت همايون استفاده كرد و نيرو هاى همايون را شكست داد. به 

اين ترتيب افغان ها بار ديگر قدرت را در هند به 

دست آوردند.

         همايون پس از اين واقعه مجبور شد تا به 

دربار صفوى ايران پناهنده شود؛ اما وى از وضع 

در  سورى  شيرشاه  مرگ  از  بعد  كه  يى  آشفته 

سپاهى  با كمك  و  استفاده كرد  آمد  پيش  هند 

از  دورى  سال  شانزده  از  پس  ايران  صفويان  از 

جلوس  هند  سلطنت  تخت  به  دوباره  حاكميت 

نمود. بدين ترتيب، دورة حكمروايى افغان ها در 

هند نيز به پايان رسيد.

جالل الدين محمد اكبر
بازگشت دوبارة همايون به سلطنت هند، دوامى 

ماه  شش  فقط  بار  اين  وى  زيرا  نداشت  زيادى 

بر تخت هند ماند و فوت كرد )963  ق. 1556م.( پس از او پسر 13 ساله اش، جالل الدين 

محمد اكبر بر تخت سلطنت هند نشست. اكبر مرد شجاع و يك سردار دلير و خردمند بود. 

ابوالفضل عالمى كشور هند را سر و سامان بخشيد و منظم  به يارى وزير دانشمند اش  وى 

ساخت و براى آسايش و رفاه مردمش كوشش هاى هاى فراوانى نمود. اكبر براى جلب حسن 

مقامات  عالى ترين  به  را  راجپوت  اشراف  ساخت.  ملغى  را  جزيه  قانون  هند،  توده هاى  نظر 

امپراتورى اش رسانيد و خودش با دخترى از هندوان راجپوت ازدواج كرد.

بيشتر  را  خود  حكومت  تهداب  دايمى  اردوى  تأسيس  با  نظامى  سردار  يك  عنوان  به  اكبر 

مستحكم ساخت. وى بعد با كمك قبايل راجپوت حكومت هاى كوچك محلى را در هند از 

ميان برداشت و بر نواحى وسيع هند از جنوب تا شمال مسلط شد. در واقع در زمان حكومت 

اكبر، امپراتورى مغوالن در هند به اوج قدرت رسيد. او توانست ممالك بنگال، كشمير و سند 

را نيز به تصرف خود درآورد. اكبر سرانجام در سال )1014 ق. 1605م.( بعد از پنجاه سال 

سلطنت وفات نمود.
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جهانگير
پادشاه  بود  به دنيا آمده  از مادر راجپوت  به عنوان جهانگير كه  اكبر فرزندش سليم  از  پس 

اما در  اندازة اصالحاتى را كه پدرش به وجود آورده بود ادامه داد؛  تا  هندوستان شد. وى 

زمان او تالش هاى انگليس براى نفوذ در هند افزايش يافت. در سال )1017 هـ . ق./ 1608 

م.( نمايندة انگليسى در دربار جهانگير پذيرفته شد و پس از او سفير انگليس به نام سرتوماس 

نفوذ  اين ترتيب  به  انگليس ها گرفت و  روند )Sirtomas Roand( حق تجارت را براى 

استعمارى انگلستان در هندوستان آغاز شد. همچنين در روزگار وى شاه عباس صفوى پادشاه 

ايران نيز به قندهار حمله نمود. هنگامى كه حكمران آن شهر از كمك نظامى هند نااميد شد، 

قندهار را به ايران صفوى سپرد.

شاه جهان
بعد از جهانگير پسرش شاه جهان به سلطنت رسيد. وى مدت 30 سى سال بر هند حكومت 

كرد. شاه جهان بيشتر عالقه مند معمارى هند بود و دستور داد تا تختى از جواهرات گران بها 

موسوم به تخت طاووس برايش بسازند؛ اما در برابر فقر و زنده گى سخت مردم بى اعتنا بود 

و زمانى كه در نواحى دكن و گجرات قحطى بزرگى رخ داد وى هيچ اقدامى براى كمك به 

مردم نكرد؛ همچنين به امر او رهبر سيك ها به قتل رسيد و اين سرآغاز شورش سيك ها عليه 

حكومت گوركانيان هند بود.

اورنگ زيب
اورنگ زيب با لقب عالمگير آخرين پادشاه از 

پدرش  ساختن  زندانى  از  پس  مغوالن،  سلسلة 

به  1659م.(  )1069ق./  سال  در  جهان(  )شاه 

سلطنت رسيد. او نه مانند جدش اكبر به هنر و 

ادبيات و نه مانند پدرش شاه جهان به معمارى 

عالقه داشت؛ بلكه يك پادشاه مذهبى متعصب 

از  را  راجپوت  هندوان  بود. وى  گير  و سخت 

بر  دوباره  را  جزيه  و  اخراج  دولتى  مقامات 

هندوان اجبارى ساخت و بسيارى معابد هندوان 

را ويران و زمين هاى شان را به مسلمانان واگذار 

كرد.
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از مرگ وى در سال  بعد  اورنگ زيب آغاز شد.  از روزگار  هند  بابريان  ضعف حكومت 

1119ق./ 1707م.( ابتدا پسرش شاه عالم اول و سپس ديگر فرزندش بهادرشاه اول به سلطنت 

رسيدند كه دورة آنان ضعف حكومت بابرى نيز ادامه يافت. از اين پس حكومت هاى محلى 

در هند قدرت را بدست گرفتند در همين مدت كمپنى هند شرقى بريتانيا نيز در هند فرصت 

تحت  رسماً  نزدهم  قرن  اوايل  در  سرانجام  پهناور  كشور  اين  و  يافت  فعاليت  براى  بيشترى 

حماية بريتانيا قرار گرفت.

با اين كه حمالت، آنان را ضعيف ساخت؛ اما كمپنى هند شرقى بريتانيا كه نفوذ آن از زمان 

جهانگير پادشاه در هند آغاز يافته بود در اوايل قرن نزدهم آنان را تحت حمايت خويش قرار 

داد، و در سال 1947 ميالدى استقالل خود را به دست آورد.

فعاليت داخل صنف
 

و  هند  بابريان  سلسلة  تأسيس  بارة  در  اول  گروه  شوند.  تقسيم  گروه  سه  به  شاگردان 

حكومت همايون، گروه دوم در مورد سلطنت جالل الدين اكبر و حكومت جهانگير و 

گروه سوم در باره حكمروايى شاه جهان و اورنگ زيب باهم بحث نموده خالصة مطالب 

را نماينده هاى گروه ها با ديگرهمصنفان شريك سازند. 

سؤاالت
 

1- بابر كى بود و چگونه سلسلة بابرى ها را در هندوستان تأسيس كرد؟

2- حكومت بابر در هند چند سال طول كشيد و چرا جسد وى را به كابل انتقال دادند؟

3- در مورد همايون چه مى دانيد، وى چرا به ايران پناهنده شد؟

4- همايون بعد از چند سال و چگونه دوباره سلطنت هند را به دست آورد؟

5- جالل الدين اكبر چه خدماتى را براى هندوان راجپوت انجام داد؟ مختصر توضيح دهيد.

6- تخت طاووس در زمان كدام پادشاه ساخته شد؟

ج( شاه جهان ب( جهانگير  الف( جالل الدين اكبر 

 

فعاليت خارج صنف
 

نمايند.  يادداشت  را در كتابچه هاى خويش  بابرى هاى هند  شاگردان نكات مهم سلسلة 

معلم در ساعت درسى آينده يادداشت هاى شاگردان را مالحظه نمايد.
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درس بيست و ششم

علم، فرهنگ و هنر در دورة بابرى هاى هند

دوران حكمروايى بابرى هاى هند از لحاظ علم، فرهنگ و هنر از دوران پرعظمتى آن كشور 

به شمار مى رود. بابر و اكبر از جملة پادشاهان مشهور و بافرهنگ در اين دوره بودند. دراين 

بابريان  زمان  در  هند  هنر  و  فرهنگ  علم،  بارة وضعيت  در  را  و موضوعاتى  مطالب  درس 

مى خوانيم.

در عصر بابريان به علم، فرهنگ و هنر توجه زيادى مبذول گشت. در آن زمان قسمت مهم 

سرزمين هند تحت حكومت مسلمانان قرار داشت. درى، زبان رسمى دولتى آن كشور قرار 

 گرفت. بابر و اكبر هر دو از عالقه مندان جدى فرهنگ بودند و شخص بابر نيز به زبان درى شعر 

به دربار  با جذب شاعران درى  باغ ها را دوست مى داشت، آن ها  مى سرود و گل ها و 

هند، ادبيات درى را تقويت كردند. هر چند شخص خود اكبر سواد نداشت، با اين همه 

به علوم جديد عالقه فراوانى داشت و نيز گروهى از كتابخوانان داشت كه كتاب هاى 

را برايش مى خواندند.

به دستور اكبر شاه بسيارى از كتاب هاى سانسكريت به زبان درى ترجمه شد. اين اقدام 

وى باعث ترويج زبان درى شده و نيز عالقة اتباع غير مسلمان هند به زبان درى زيادتر 

گرديد.

اسالم مدت ها قبل در هند راه پيدا كرده بود و بابريان موفق به گسترش نسبى اسالم در 

ميان هندوها شدند و نيز اتحاد بين اقوام و مذاهب را در آن كشور به  وجود آوردند. از 

انسانى )ساتى(، يعنى خود سوزى زنان  اقدامات مؤثر اكبر لغو نمودن رسم غير  جمله 

هندو بعد از مرگ شوهران شان بود.

 هنر معمارى در زمان بابريان نيز مورد توجه قرار گرفت و بيشــتر ســاختمان هاى قوس 

دار و گنبدى با تاالر هاى وســيع پذيرايى كه نمايانگر معمارى خاص اسالمى بود رايج 

گرديد. باغ ها، عمارات و قصر هاى زياد و به ياد ماندنى مثل تاج محل در شــهر آگره، 
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قصر اكبر در فاتح پور، قلعة ســرخ 

شــاه جهان در دهلــى و بناهاى زياد 

در شــهر هاى مختلــف هندوســتان 

ســاخته شــد؛ اما گوركانيان هند به 

افغانســتان توجــه زيادى نداشــتند، 

لــذا آثــار ارزشــمند و باعظمتى در 

كشــور ما به وجود نيامد. بااين همه، 

برخى از آثار پديد آمد؛ مانند: طاق 

چهل زينه )پيش طاق( در كوه ســر 

پوزة قندهار كه به دســتور بابر شــاه 

ســاخته شــد و نيز تعــدادى از باغ ها 

را در افغانســتان احــداث كردنــد از 

جمله مى تــوان از باغ هاى در قندهار، 

استالف، كابل و سمت شمالى و شرقى 

كابــل؛ مانند: باغ علم گنج، باغ شــهر 

آرا، باغ دلگشــا، چهار بــاغ، باغ بابر، 

باغ بگرامى، باغ صفا و باغ كوكب ياد 

كرد.

در هنــر نقاشــى تقليــد از طبيعــت و 

شيوه هاى گذشتة هندى استفاده به عمل 

ميامد. استاد كمال الدين بهزاد بهترين 

بايقرا  نقاش دربــارة ســلطان حســين 

در هميــن زمان در هرات مى زيســت. 
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مغول هاى هند در ترتيب مناظر باغ ها و بوستان سراها، نقوش برديوار و طرح رنگ آميزى 

عالقه مند مينياتورى اســتاد بهزاد شدند و آن را در هندوستان رايج ساختند و حتى خود 

اكبر پادشاه در دربار خويش كارگاه نقاشى داشت كه بيشتر از يكصد نقاش در آن كار 

مى كردند.

موسيقى نيز بعد از قرن سيزدهم در هندوستان شكوفا شد، تمامى پادشاهان مغول هند به 

جز از اورنگ زيب، مشوق موسيقى بودند. در سال )1666م.( يك تن از مسلمانان هند به 

 نام فقير اهللا كتابى به عنوان راگ درپن )Rag darpan(  را تأليف و نشركرد. از اين پس بيشتر 

در فضاى موسيقى، سبك هاى فرهنگى هندو و مسلمان با هم آميخته شدند. مشهور ترين 

از ورزيده  نام داشت. وى يكى   )Toncean( تانسن به نام  اين دوره  آواز خوان در 

ترين آواز خوانان دربار اكبر و پيشواى تمام آواز خوان هاى هند شناخته مى شد. در 

و  برگزارى  براى  مى كردند،  زنده گى  شهرها  در  كه  مردمانى  بيشتر  بابريان  روزگار 

تجليل روز و شب هاى شادمانى )نوروز و برات( و جشن هاى كه در مقبره ها و زيارت 

پرزق  نمايش هاى  از  و  ورزيدند  مى  شركت  مى شد  برگزار  مذهبى  بزرگ  گاهاى 

برق شعبده بازان، جادوگران و تماشاى حيوانات لذت مى بردند؛ اما بعد از حمالت 

نادر شاه در نيمة قرن هجدهم كه باعث ويرانى ها شد، بيشتر قسمت هاى پايتخت هند 

درخشنده گى سابق خود را از دست داد.

فعاليت داخل صنف  

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، گروه اول در مورد علم و فرهنگ بابرى ها بحث 

و گروه دوم در بارة هنر در عصر مغوالن هند بحث نموده نتيجه را نماينده هاى هر 

گروه به شكل مقايسه يى ارائه دهند.
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سؤاالت  

1- بابر و اكبر در بارة علوم و زبان درى چه اقداماتى انجام دادند؟ توضيح دهيد.

2- از جمله اقدامات مؤثر اكبر لغو رسم غير ........................................... بود.

3- استاد كمال الدين بهزاد كى بود؟

4- در عرصة موسيقى كتابى به عنوان راگ درپن توسط كدام يك از افراد زير تأليف 

و نشر شد؟

ج( شاه جهان ب( استاد بهزاد   الف( فقيراهللا 

فعاليت خارج صنف  

شاگردان در بارة آثار ارزشمند بابريان در هند مطالبى را كه حداقل دو صفحه باشد 

نمايند.  تهيه 
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 درس بيست و هفتم

چين در قرون وسطى

در اين درس با چگونه گى و انگيزه هاى وحدت و عظمت چين در قرون وسطى و نيز با 

علل قيام دهقانان و نتايج آن و همچنان با تسلط مغول ها در چين كه باعث ويرانى هاى 

سنگين و از ميان رفتن تعداد زياد مردم در آن كشور گرديد موضوعاتى را مى خوانيد.

وحدت چين در قرون وسطى
قبل از آغاز قرون وسطى چين به يك سلسله نواحى مختلف تقسيم شده بود، شمال چين به اثر 

حمالت اقوام كوچى كه از سمت غرب و شمال به چين هجوم آوردند، اشغال گرديد. جنوب 

چين در اين زمان به مناطق چندى تقسيم 

به اين ترتيب در چين چندين  شده بود. 

مستقل  صورت  به  نظامى  سردار  و  شاه 

با يكديگر  دايم  حكومت مى كردند كه 

در حال جنگ بودند.

از  سر  م.( سرزمين چين،   618( سال  در 

توسط  وحدت  اين  يافت.  وحدت  نو 

يكى از سرداران جنگى و دلير كه به نام 

تانگ  را  خويش  امپراطورى  خود،  و  گرفت  صورت  است  معروف   )Kaiotso( كائوتسو 

)Tong( ناميد.

امپراتور خاندان تانگ به كمك مردم توانست تمام اميران محلى و سرداران نظامى را مطيع 

خود ساخته و سرزمين هاى وسيع را زير فرمان خويش درآورد. بعد طى يك سلسله جنگ ها 

كشور هاى مجاور را نيز تصاحب نمود و چينى ها در آن اراضى جابه جا شدند، بدين ترتيب 

دولت بزرگ چين به ميان آمد. در عصر امپراتورى تانگ سرزمين چين حتى از چين امروزى 

وسيع تر بود. در آن زمان شاهزاده گان شمال هند، از چين فرمان مى بردند و به آن ها خراج 

مى پرداختند.

امپراتورى تانگ قريب 288 سال بر سرزمين وسيع چين حكومت كرد. در آن زمان چين به 

قدرت و رونق اقتصادى و فرهنگى خوبى رسيد. چينى ها باروت را در عصر سلسلة تانگ اختراع 

 )Ceaion( بود كه امروز سيان )Chankan( كردند. پايتخت اين امپراتورى شهر چانكان

در  نيرومندترين حكومت ها  از  يكى  تانگ كشور چين  امپراتورى  زمان  در  ناميده مى شود. 

جهان بود؛ اما در قرن نهم ميالدى، چين به يكى از بزرگترين قيام دهقانان رو به رو گرديد.
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قيام دهقانان در قرن نهم ميالدى
روية خشن و عوارض هنگفت فيودال ها و مالكين بزرگ اراضى باالى دهقانان باعث قيام ها 

در نواحى مختلف امپراتورى تانگ شد. يكى از آن ها، قيام دهقانى به رهبرى هوانگ چائو 

)Hovangcho( به سال )874 م.( صورت گرفت. چائو كه در امور جنگى كامل آشنايى 

داشت، يك لشكر چند هزار نفرى از دهقانان تشكيل داد. تعداد افراد اين لشكر روزانه افزايش 

مى يافت و سپاه امپراتور از مقابله با آن عاجز مى شد. چائو كه در رأس سپاه دهقانان حركت 

مى كرد، مى خواست با تمام فيودال ها و اياالت چين تصفيه حساب كند تا زنده گى دهقانان 

بهتر شود و نابرابرى از بين برود.

هوانــگ چائو و يارانش پس از يك سلســله جنگ هاى پيروزمندانه در ســال )881 م.( وارد 

پايتخت امپراتورى تانگ شــدند. امپراتــور فرار كرد؛ اما تمام بســته گان او اعم از فيودال ها، 

كارمنــدان دولتى و ســران 

نظامى به قتل رســيدند و به 

جاى آنان دهقانان به مقامات 

ثروت  عالى گماشته شدند. 

پايتخت يكســره ميان طبقة 

نادار تقسيم شد.

چائو مدت دوونيم   

ســال پايتخت را در تصرف 

و  امپراتــور  امــا  داشــت. 

فيودال ها با قبايل كوچ نشين 

متحد شدند و خود را »كالغ 

باآلخره  آنان  ناميدند،  سياه« 

ســپاه  م.(   883( ســال  در 

هوانگ چائو را به شكســت 

مواجــه ســاختند. بســيارى 

امپراتور  از دهقانــان اجيــر 

شــدند و قيــام دهقانــان با 

يافت؛  پايان  قطعى  شكست 

اما امپراتورى تانگ اين بار 
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قدرت و درخشــنده گى سابق را نداشت. امپراتورى مذكور در سال )960 م.( جاى خويش را 

به خاندان ديگر به نام سونگ )Sung( گذاشت.

استيالى مغول ها در چين

اين  رهبر  عنوان  به  انتخاب چنگيز خان  با  كه  مغولستان  در  مغوالن  نظامى  قدرت  افزايش  با 

قوم صورت گرفت، توجه شان در ابتدا به تسخير كشور هاى همجوار از جمله به كشور چين 

اقتدار بود. هرچند فتح  بر سر  امپراتورى سونگ  معطوف شد، در آن زمان در چين سلسلة 

كامل چين در زمان حيات چنگيز خان صورت نگرفت؛ اما فرزندان او موفق شدند كه چين را 

در سال )1234م.( از پاى درآورند.

مغول ها ويرانى هاى عظيمى در چين به بار آوردند. مزارع دهقانان به چراگاه گله هاى مغول 

مبدل گشت، مردم بسيارى از ميان رفتند. آن ها شهر پيكينگ )بيجنگ( را در سال )1271م.( 

به عنوان مركز امپراتورى خويش انتخاب كردند و تا قرن چهاردهم ميالدى بر سرزمين پهناور 

چين حكومت راندند.

دولتى  ادارات  و  مقامات  از  چينى ها  ساختند،  خود  بردة  را  چين  زحمتكش  طبقة  مغول ها 

اخراج شدند، اين وضع تنفر مردم عامه، به خصوص طبقة زحمتكش چين را در مقابل مغوالن 

برانگيخت. در سال )1348م.( قيامى بر ضد حكومت مغول به رهبرى يك تن از دهقانان به نام 

به دنبال آن شورش  چويوآنگ چان )Chew uang chan(، در جنوب چين درگرفت. 

عظيمى دهقانان و مردم عامه در سراسر چين آغاز شد. قتل عام مأموران ادارى و نظامى مغوالن 

به راه افتاد و شهر ها يكى پى ديگر به دست قيام كننده گان فتح گرديد. چان پس از اشغال 

شهر نانكينگ در سال )1368م.( بنياد امپراتورى مينگ )Ming( را در آن شهر گذاشت. وى 

به كمك مردم چين پايتخت مغوالن، شهر پيكينگ را تصرف نموده و مغوالن را تا مغولستان 

پايان  به  از صد سال حكمروايى در چين  بيش  امپرتورى مغول  ترتيب،  بدين  راندند.  عقب 

رسيد و در عوض آن امپراتورى بزرگ مينگ در چين تأسيس گرديد و حكومت اين سلسله 

تا حدود 300 سال طول كشيد. مردم چين در اين دوره نسبت به دوره هاى قبلى در آسايش و 

آرامش به سر مى بردند.
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فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند، گروه اول در بارة وحدت چين و تشكيل امپراتورى 

تانگ، گروه دوم در مورد قيام دهقانان و نتايج آن و گروه سوم در بارة حكومت مغول ها 

در چين، بحث نموده نتيجه را نماينده هاى هر سه گروه ارائه دهند.

سؤاالت
 

1- اوضاع چين قبل از آغاز قرون وسطى چگونه بود معلومات دهيد؟

2- وحدت چين در كدام سال تأمين شد و نيز در مورد امپراتورى تانگ چه مى دانيد؟

3- مغول ها چگونه بر چين مسلط شدند؟ در مورد معلومات دهيد.

4. حكومت مغول ها در چين چند سال طول كشيد؟

ج( سه قرن ب( بيش از 100 سال   الف( 50 سال  

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان در ساعت درسى آينده در بارة مغول ها و پيروزى آن ها در چين مطلبى تهيه 

انتخاب  ديوارى  نصب جريدة  براى  را  بهتر  مطالب  از مالحظه،  بعد  محترم  معلم  كنند. 

نمايد.
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 درس بيست و هشتم

چين در قرون جديد

در اين درس با چگونه گى اوضاع اجتماعى - سياسى چين در قرون جديد، آشنا خواهيم 

شد.

      آغاز قرون جديد در واقع شروع مناسبات تجارتى اروپاييان با شرق دور )چين و هند( 

مصادف است. پرتگالى ها كه مردان دريانورد بودند، پس از كوشش هاى فراوان براى نخستين 

بار سواحل قارة افريقا را دور زده، نخست به سواحل جنوب غربى هند پياده شدند. آنان بعد 

در سال )1513م.( براى توسعة روابط تجارتى خويش به مناطق جنوبى كشور چين آمدند. 

در آن زمان سلسلة مينگ كه در چين بر سر قدرت بود، بندر كانتون )Canton( را براى 

فعاليت تجارتى پرتگالى ها باز كرد. ورود پرتگالى ها به چين باعث شد تا ابتدا هالندى ها بعد 

با چين شوند، بيشتر فعاليت هاى اروپاييان در  نيز در صدد تجارت  انگليسى ها و فرانسوى ها 

بنادر جنوب به خصوص بندر كانتون انجام مى شد و از آن جا چاى و ابريشم و ظروف چينى 

را تهيه مى كردند، از اين پس، رفت و آمد اروپاييان همراه با مبلغين عيسوى به چين افزايش 

همراهى  را  اروپاييان  هداياى گرانبها،  با  مسيحى  مبلغان  مسافرت ها  اين  در خالل  مى يافت. 

مى كردند. دولت چين نيز اجازة تبليغ مسيحيت را به مبلغان مسيحى مذكور داد.

از سمت  اما در سال 1644م.  مينگ ها در چين در حدود 300 سال طول كشيد؛  حكومت 

شمال شرق آن كشور با حمالت قبايل صحرا نشين منچوريا رو به رو شد. پس از يك سلسله 

نبرد ها امپراتورى مينگ ها سرنگون شد و به جاى آن امپراتورى منچو )Manchu( تأسيس 

يافت كه پايتخت آن شهر پكينگ )Peking( بود. در واقع آن ها مردمان زيرك و جنگجوى 

به  را  دهقانان  زمين هاى  بيشترين  روستاها  در  شديد  جنگ هاى  اثر  به  منچو  اشراف  بودند. 

چنگ آورده و آن را به ملك خصوصى خويش تبديل مى كردند و با دهقانان با خشونت و 

بى رحمى رفتار مى كردند. بسيارى فيودال هاى چينى از دولت حمايت نمودند و مطابق فرمان 

منچوها در ادارات دولتى آغاز به فعاليت كردند. اسيران جنگى را بردة خويش ساختند.

منچوها توانستند سراسر چين را به اطاعت خويش درآورند و تا حدود دو نيم قرن بر چين 

فرمانروايى كنند. آن ها؛ مانند خانوادة مينگ روابط تجارتى خويش را با اروپاييان ادامه دادند. 

تجارت با چين به سود اروپاييان تمام شد و تا حدود 3 قرن جريان داشت. تجار اروپايى غنايم 

با ارزشى به دست آوردند و در مقابل مردم از هيچ گونه فساد دريغ نمى كردند، آنان تاجران 

چينى را فريب مى دادند و به مردم چين اهانت مى كردند و به مأموران چينى رشوت مى دادند 

تا اروپاييان را به خاطر جنايت شان تعقيب نكنند. به اين ترتيب، تجارت اروپاييان باعث غارت 

و تجاوز به مال مردم چين گرديد.



110

انگليس ها مى شد؛  به خصوص  بيگانه گان  بيشتر مردم چين در مقابل  نفرت  باعث  اين وضع 

زيرا انگليسى ها نسبت به ديگر كشور هاى اروپايى سود بيشترى از چين به دست آورده بودند. 

اروپاييان محدود ساخت و در سال )1757م.( ورود  با  باآلخره دولت چين تجارت خود را 

اروپاييان به تمام شهر هاى چين به شمول بندر كانتون ممنوع گرديد و تجارت و فعاليت هاى 

مذهبى آنان نيز تحت نظارت چينى ها قرارگرفت. بدين ترتيب، دولت چين دروازه هاى خود 

هم  آن  با  گرفت.  را  اروپاييان  آمد  و  رفت  جلو  سال  چندين  و  بست  خارجيان  روى  به  را 

اروپاييان توانستند براى سه قرن روابط تجارتى خويش را با چين برقرار سازند. در اين مدت، 

انگليس ها بيش از همه موفق گرديدند تا سود بيشترى از چين به دست آورده و در نتيجه چين 

را به مصرف كنندة ترياك كه توسط انگليس ها به شكل قاچاق انتقال مى شد مجبور ساخت.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند، گروه اول در مورد اين كه اروپاييان از كدام طريق به 

چين آمدند و چگونه روابط تجارتى خويش را با حكومت چين برقرار ساختند و گروه 

دوم در بارة پيروزى خانوادة منچو بر چين و مناسبات آن ها با اروپاييان بحث نموده نتيجه 

را نماينده هاى گروه ها به ديگران بيان نمايند.

سؤاالت
 

1- حكومت خانوادة مينگ توسط كى ها سرنگون شد؟

ب( اروپاييان          ج( هيچ كدام الف( قبايل سحرانشين منچو 

2- روية اشراف منچو با دهقانان در روستاها چگونه بود؟

3- حكومت چين چرا رفت و آمد اروپائيان را به بندر كانتون ممنوع كرد؟

جاهاى خالى زير را با كلمات مناسب در كتابچه هايتان تكميل كنيد.

4- تجارت با چين به سود ............... تمام شد و تا حدود ...................................................

.دوام نمود.
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 درس بيست و نهم

اوضاع اقتصادى، فرهنگى و هنرى چين

اوضاع اقتصادى، فرهنگى و هنرى چين در قرون وسطى و جديد چگونه بود؟ در اين 

ارتباط مختصر بحث مى كنيم.

الف( اوضاع اقتصادى
نهر هاى  آمد،  نايل  بزرگى  موفقيت هاى  به  اقتصادى  لحاظ  از  وسطى  قرون  در  چين  كشور 

استخراج  نمود.  انكشاف  پيشرفته  وسايل  از  استفاه  با  زراعتى  فن  و  فراوان  بند هاى  جديد، 

با قصرها و معابد زيبا  نقره توسعه يافت. شهر هاى جديد  قبيل آهن، مس، طال و  از  معادن؛ 

اعمار گرديد و تجارت رونقى به سزايى پيدا كرد. شهر چانگان )Changan( كه پايتخت 

امپراتورى تانگ بود، بيشتر از يك ميليون نفر جمعيت داشت. اين شهر به يكى از بزرگترين 

مراكز تجارتى در آن زمان به شمار مى رفت.

چينى ها با كشور هاى همسايه و آسياى ميانه تجارت وسيعى را آغاز كردند. چاى از هندوستان 

به چين راه يافت و چينى ها به زودى به توليد چاى موفق شدند و آن را به ساير ممالك صادر 

كردند؛ همچنان اعراب كه مردمانى تجارت پيشه بودند، نيز در بندر كانتون به تأسيس نماينده 

با  تماس چينى ها  پر رونقى دست زدند.  به تجارت  با چينى ها  و  پرداختند  گى هاى تجارتى 

ملت هاى ديگر اثر عظيم در فرهنگ چينى به جا گذاشت.

ب( اوضاع فرهنگى
       چينى ها با فرهنگ ترين مردمان در قرون وسطى به شمار مى رفتند، ادبيات چين به اندازة 

صدها سال از اروپا پيش بود. در چين، كاغذ قبل از كشور هاى ديگر جهان كشف شد وصنعت 

تانگ،  امپراتورى  فرمان  به  ميالدى  هشتم  قرن  در  بود.  آمده  به وجود  قبل  از مدت ها  چاپ 

قديمى ترين روزنامه به نام "پيام پايتخت" انتشار يافت كه در آن فرمان امپراتور و اخبار سياسى 

مهم كشور به چاپ مى رسيد. اين روزنامه اضافه تر از هزار سال به حيات خود ادامه داد.

تقويم  و  با ستاره شناسى  بودند، آن ها  اختراع كرده  را  نما  باروت و قطب  قديم  از  چينى ها 

آشنايى كامل داشتند، كسوف را مى توانستند پيش گويى نمايند. در زمان امپراتورى تانگ و 

سونگ به علوم و فنون مانند رياضيات، جغرافيا، و امور زراعت توجه خاصى صورت گرفت. 

مؤرخان و فيلسوفان در چين از احترام زيادى برخوردار بودند. معروف ترين شاعران اين دوره 

لى پو و توفو Lepo-tofou بودند. در شهر ها، كتابخانه هاى بزرگ و مؤسسات آموزشى 

عالى زيبايى به ميان آمد كه در آن ها به خصوص تاريخ، فلسفه و ادبيات تدريس مى شد.

ج- اوضاع هنرى
        در زمان امپراتورى تانگ در چين تياتر و موسيقى به سبك جديد رواج پيدا كرد. حتى 

تياتر از قديم جزء سرگرمى هاى  امپراتور در دربار خويش مكتب آموزش هنر ايجاد كرد. 
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مورد عالقة مردم چين به حساب مى آمد كه هنوز هم در چين رواج دارد.

نيز مورد توجه قرار گرفت. چينى ها، تصاوير خويش را  امپراتورى سونگ  نقاشى در زمان 

بيشتر بر روى پارچة ابريشمى، ديوار هاى كاخ ها و معابد رسم مى كردند. حجارى و مجسمه 

سازى نيز از مدت ها قبل در چين انكشاف نموده بود.

معمارى، به اثر توجه خاص امپراتوران و فيودال ها، توسعه پيدا كرد. معماران چينى شهر ها و 

منازل مسكونى، پل ها و كاخ هاى زيبا از سنگ مرمر مى ساختند و بعد  آن را با چينى و طال 

و كنده كارى هنرمندانه تزيين مى كردند. اروپاييانى كه در چين سكونت داشتند از زيبايى و 

عظمت ساختمان هاى مذكور به حيرت افتاده بودند.

هنر، در زنده گى روزمره طبقات عالى به طور عميق راه يافته بود و تقريباً تمام اشياى مورد 

استفادة آنان به نحوى، محصول هنرى به شمار مى رفت و چينى سازى نيز از جملة افتخارات 

مردم چين به حساب مى رفت.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به سه گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد اوضاع اقتصادى چين، گروه دوم 

نموده،  بارة اوضاع فرهنگى چين و گروه سوم در مورد اوضاع هنرى چين گفتگو  در 

نتيجه را نماينده هاى گروه ها به شكل مقايسوى به ديگران ارائه نمايند.

سؤاالت
 

1- به نظر شما روابط تجارتى چين با كشور هاى همسايه و آسياى ميانه چگونه بود؟

2- در مورد روزنامة پيام پايتخت و معروف ترين شاعران چين معلومات دهيد.

3- در بارة تياتر و موسيقى آنچه مى دانيد ارائه نماييد.

4- معمارى به اثر توجه خاص ................. و فيودال ها توسعه ....................... كرد.

فعاليت خارج صنف
 

شاگردان، نكات مهم درس را در كتابچه هاى خويش يادداشت نموده و در ساعت درسى 

آينده براى مالحظه به معلم خويش تقديم نمايند.



113

در اين فصل، سعى مى گردد تا وضعيت اروپا و امريكا در قرون وسطى و جديد مورد 

مطالعه قرار گيرد.

اروپا و امريكا در قرون وسطى و جديد

فصل ششم
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انتظار مى رود، شاگردان در ختم اين فصل به نتايج زير برسند:

- با اوضاع سياسى و اقتصادى قاره هاى اروپا و امريكا در قرون وسطى و جديد آشنا 

شوند؛

- جنگ هاى صليبى را بفهمند و با علل و نتايج آن آشنا شوند؛

- مفهوم رنسانس را بدانند؛

- با فرهنگ بومى امريكا در قرون وسطى و جديد آشنا شوند؛

- در بارة كشف امريكا معلومات حاصل كنند؛

- با عوامل رشد و پيشرفت اياالت متحدة امريكا آشنا شوند؛

- علل و نتايج جنگ هاى صليبى را بتوانند تشخيص و فهرست كنند؛

- علل رشد علم، هنر و فرهنگ اروپا را در اين دوره بتوانند تشخيص نمايند؛

- عوامل رشد و ترقى اياالت متحدة امريكا را بتوانند تشخيص و فهرست كنند؛

- از نقشه ها و اطلس ها استفاده كرده بتوانند؛

- به انكشاف و ترقى عالقه مند گردند و خود را جزء جهان بدانند.

اهداف فصل
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 درس سى ام

اروپا در قرون وسطى

در اين درس با چگونه گى اوضاع اجتماعى- سياسى قارة اروپا در قرون وسطى به صورت 

فشرده، آشنا خواهيد شد.

آيا با اصطالح قرون وسطى مواجه شده ايد؟ يا شنيده ايد كه مى گويند اين كار يا آن طرز 

فكر قرون وسطايى است؟ اين شيوة بيان زمانى به كار مى رود كه كارى به روش كهنه ويا طرز 

تفكرى بر اساس دانش امروزى نباشد.

زمانى بود كه در قارة اروپا شهرنشينى مروج نبود، آموختن علم و دانش چندان مورد استقبال مردم قرار 

نمى گرفت. اين شرايط مربوط به دوره يى از تاريخ اروپا مى باشد كه قرون وسطى ناميده مى شود.

مؤرخان فاصله ميان سقوط روم غربى )476 م.( تا سقوط روم شرقى )1453م.( را قرون وسطى نام 

نهاده اند. حاكميت مذهب و كليسا و نظم فيوداليزم از مشخصات تاريخ اروپا در اين دوره بود.

دورة قرون وسطى كه بعد از قرون باستان به ميان آمد، حدود هزار سال از تاريخ اروپا را در 

بر مى گيرد و بعد از قرون وسطى دورة ديگر تاريخى را قرون جديد مى نامند. در اين درس به 

تاريخ اروپا در نيمة اول قرون وسطى حدود )500- 1000 م.( مى پردازيم.
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گذرى بر مهمترين اوضاع اجتماعى اروپا در قرون وسطى

دورة قرون وسطى پس از انقراض روم غربى )476 م.( به دست اقوام مهاجم و تصرف شهر 

روم آغاز گرديد. اقوام جرمن، مجار، فرانك و مانند آن ها، طى چند قرن تهاجم تقريباً سراسر 

اروپا را متصرف شدند و پس از برجاى گذاشتن خرابى هاى زيادى به زنده گى در قلعه ها و 

دهات روى آوردند. در نتيجة اين حمالت، بسيارى از دستاورد هاى تمدنى؛ مانند شهرنشينى، 

تجارت و مراكز علم و آموزش به دست فراموشى سپرده شد. تا اين كه بعد از گذشت قرن ها، 

در اواخر قرون وسطى، بار ديگر شهرنشينى، تجارت و مراكز علم و آموزش در اروپا رونق 

گرفت كه در درس هاى بعدى با آن ها پرداخته مى شود.

داراى  ارباب  يا  مالك  يعنى  فيودال  هر  بود.  حاكم  فيودالى  نظام  اروپا  بر  وسطى  قرون  در 

اين امالك  بر مى گرفت. در  امالك بسيار زيادى بود كه گاهى يك واليت بزرگ را در 

از  و  بود،  قريه ها شامل  و  بزرگ زمين هاى زراعتى، شكارگاه، جنگل، چشمه ها، درياچه ها 

نظر تهية مايحتاج خود كامًال خود كفا به شمار مى آمد. مردمانى كه در حدود ملكيت فيودال 

زنده گى مى نمودند رعيت فيودال گفته مى شدند. به همين دليل به نظام فيودالى نظام ارباب- 

ادارة ملك و قضاوت را  ارباب وظيفه  ارباب بود و  تابع  نيز مى گويند. رعيت كامًال  رعيتى 

به پيش مى برد. زراعت كار اصلى اروپايى ها در قرون وسطى بود. ارباب بيش ترين سهم 

محصول را مى گرفت و سهمى را به رعيت مى داد و رعيت ناگزير بود با اين سهم اندك در 

طول سال به زنده گى خود ادامه دهد.

فيودال ها يا اشراف قرون وسطى در اصل فرماندهان دسته هاى سپاه بودند كه بعد از جنگ ها 

و سكونت در نواحى مختلف اروپا مالك زمين مى شدند، جنگجويان خود و مردم بومى هر 

محل را نيز بصورت رعاياى خود در مى آوردند. مهمترين كارى كه فيودال ها انجام مى دادند، 

حفظ نظم و امنيت ملك خود و شركت در جنگ ها بود. براى اين منظور هر فيودال قلعة بسيار 

بزرگ و مستحكمى داشت كه او و رعايايش را در برابر دشمنان حفاظت مى نمود. هر فيودال 

جنگ جويانى هم در اختيار داشت كه در وقت ضرورت با دشمنان خود مى جنگيد. ارباب 

دفاع از رعيت را وظيفة خود مى پنداشت و در مقابل رعايا هم از او بى چون و چرا اطاعت 

مى كردند.
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به  پادشاه  و  بود  اعظم  فيودال  يا  پادشاه  تابع  بود  مستقل  ارباب كه در ملك خود  يا  فيودال 

وسيلة فيودال ها انتخاب مى شد؛ فيودال ها براى وفادارى به پادشاه سوگند مى خوردند. زمانى 

شاه  كمك  به  شان  جويان  جنگ  با  فيودال ها  مى آمد،  پيش  خارجى  دشمنان  با  جنگى  كه 

با  نه  بود  فيودال ها  ميان  داخلى  جنگ ها  بيشتر  اروپا  در  وسطى  قرون  دورة  در  مى شتافتند. 

تنها  و  نبودند  برخوردار  زيادى  قدرت  از  بيشتر  پادشاهان  همين سبب،  به  دشمنان خارجى. 

در اواخر قرون وسطى بود كه به تدريج پادشاهان قدرت يافتند و فيودال ها را مطيع خويش 

ساختند.

در دورة قرون وسطى مشهور ترين قشر جامعه، شواليه ها )نجيب زاده هاى سواركار( بودند 

كه در تمام عمر خود مصروف 

جنگ، فرا گرفتن فنون جنگ، 

رعايت  اسلحه،  بردن  كار  به 

جوان مردى و وفادارى بودند، 

علم و ثروت براى شان اهميتى 

نداشت. 

رعايا  شواليه ها،  زير دست  در 

قرار داشتند كه با كاركردن بر 

روى زمين و زنده گى در قلعة 

در  و  مى گذراندند  روزگار 

محصولى كه به دست مى آمد 

سهيم بودند و حق ترك كردن 

اين ها  به  نداشتند.  را  مزرعه 

سرف، يعنى رعيت وابسته به زمين مى گفتند، و همين شرايط از پدر به فرزندانش نيز به ارث 

مى رسيد؛ اما عده يى هم بودند كه به عنوان رعيت بدون زمين، آن ها براى يافتن كار از يك 

محل به محل ديگر مى رفتند و در مقابل كار مقدارى محصول به آن ها داده مى شد.

در دورة قرون وسطى معموالً هر شخص پس از دوران كودكى اگر جزو اشراف )فيودال ها( 

پادشاهان 

فيودال ها

شواليه ها 

سرف ها

رعيت بدون زمين 

سلسله مراتب جامعة فيودالى
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بود، جنگجو مى شد و اگر از رعاياى وابسته به زمين بود 

به كار مزرعه مى پرداخت، مكتب رفتن و درس خواندن، 

وجود  شوند  كشيش  مى خواستند  كه  كسانى  براى  تنها 

داشت، آنان از ابتداى جوانى به كليسا مى آمدند و در آن 

جا علوم دينى مى آموختند.

كليسا

وجود  كليسا  چند  فيودالى  فرمانروايى  زير  ساحات  در 

كشيش ها  مى شد.  اداره  كشيش ها  وسيلة  به  كه  داشت، 

به نام  از جامعه  را در مكان هاى جدا  از عمر خود  مدتى 

راهب  آن ها  به  مى گذراندند،  خواندن  درس  به  )دير( 

مى گفتند. درس هاى آن ها شامل زبان التين، فلسفه، منطق، رياضيات و نجوم بود؛ اما علوم 

ساينسى مورد توجه آن ها نبود.

به انجام وظايفى؛ مانند  اتمام درس به كليسا مى رفتند و  از  عده يى زيادى از كشيش ها پس 

غسل تعميد )مسيحيان طى مراسمى كودكان را غسل مى دادند(، برگزارى مراسم دعا و عبادت 

و مراسم ازدواج را به عهده داشتند. كشيش ها از كشيش عالى رتبه كه اسقف ناميده مى شد 

اطاعت مى كردند.

اسقف ها از يك اسقف عالى رتبه كه سراسقف ناميده مى شد تابعيت مى نمودند. سراسقف بر 

تمامى كليسا هاى كشور نظارت داشت. سراسقف از جانب عالى ترين مقام مسيحى كه پاپ 

ناميده مى شد، منصوب مى گرديد.

پاپ كه پيشواى همة مسيحيان بود تمامى كليسا هاى اروپا را زير فرمان خود داشت و به همين 

دليل مقام او از پادشاهان اروپايى باالتر به شمار مى آمد. پاپ در شهر روم پايتخت امپراتورى 

ايتاليا حكومتى  امپراتورى روم غربى ديگر در  از سقوط  باستان زنده گى مى نمود پس  روم 

وجود نداشت از اين رو شهر روم و نواحى اطراف آن، قلمرو پاپ محسوب مى گرديد.

سلسله مراتب كليسا

سراسقف

پاپ

اسقف

  كشيش 
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مهمترين اوضاع سياسى اروپا در نيمة اول قرون وسطى

اروپا پس از سقوط امپراتورى روم و شروع قرون وسطى دچار آشفته گى زياد بود. در جنوب 

شرقى اروپا، يعنى شبه جزيرة بالكان حكومت مقتدر روم شرقى )بيزانس( به حيات خود ادامه 

مى داد و به فكر گسترش قلمرو و احيا روم باستان بود، اما جنگ هاى بيزانس با ساسانيان و 

سپس با مسلمان ها، آن حكومت ضعيف گرديد.

برعالوه قلمرو بيزانس در بقية خاك اروپا تاخت و تاز هاى اقوام مهاجمى كه روم باستان را 

نابود كرده بودند تا زمان ساكن شدن و مسيحى شدن آن ها ادامه داشت. از جمله قبايلى كه 

مسيحى شدند، فرانك ها بودند. آن ها حكومتى بزرگ در غرب اروپا به وجود آوردند كه 

نهم ميالدى  قرن  به نام شارلمان در  فرانك  از شاهان  فرانك معروف شد. يكى  پادشاهى  به 

توانست حكومت مقتدرى را ايجاد نمايد. او توانست با پاپ در اروپا مسيحيت را گسترش 

پادشاه  شارلمان  جنگيد.  بودند  شده  اروپا  وارد  هسپانيه  طريق  از  كه  مسلمانان  با  نيز  و  دهد 

بزرگى بود كه هم آلمانى ها و هم فرانسويان او را پادشاه خود  مى دانستند.

پس از شارلمان قلمرو او تجزيه گرديد كه در يك قسمت آن كشور كنونى فرانسه شكل 

گرفت و در قسمت ديگر امپراتورى مقدس روم به وجود آمد كه خود را وارث امپراتورى 

روم باستان مى دانست.

از  مختلف  اقوام  تهاجمات  ديگر  بار  نتيجه،  در  بودند،  ضعيف  شارلمان  از  پس  دولت هاى 

شمال و شرق به اروپا شروع شد. در شرق اروپا روس ها و مجار ها استقرار يافتند. اقوام انگل و 

ساكسون اساس حكومت و ملت انگلستان را گذاشتند. به همين ترتيب، فن ها سرزمين فنالند 

اين تحوالت و وقايع در حدود هزار سال  پايه گذارى كردند؛  و دان ها كشور دنمارك را 

را در بر گرفت. پس از آن نيز طى چندين قرن تغيير و تحول كشور هاى كنونى اروپا شكل 

گرفت. در آن زمان تهاجم و تصرف سرزمين ها و سپس تأسيس حكومت هاى فيودالى و قبول 

مسيحيت بنياد هاى اصلى شكل گيرى اين ملت ها به حساب مى آمد. پس از آن آداب و رسوم، 

زبان و خط و تاريخ نيز بر آن افزوده شد. به اين ترتيب، بايد ريشه هاى تاريخى به وجود آمدن 

بسيارى از كشور هاى اروپايى را در قرون وسطى مطالعه كرد. نقش صليب كه بر پرچم بعضى 

از كشور هاى اروپايى ديده مى شود، يادگارى از آن دوران به شمار مى آيد.
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فعاليت داخل صنف  

گروه خالصة  اعضاى  از  يكى  مشوره  از  بعد  و  شوند  تقسيم  گروه  چهار  به  شاگردان 

مطلب را به ديگران ارائه نمايد.

1- فيوداليزم يعنى چه؟

2- سلسله مراتب كليسا؛

3- سلسله مراتب فيوداليزم؛

4- قرون وسطى يعنى چه؟

سؤاالت
 

1- فيودال ها از چه اختياراتى در اروپا برخوردار بودند؟ مختصر شرح دهيد.

2- شواليه و سرف با يكديگر چه فرق دارند؟ مختصر توضيح دهيد.

3- وضعيت علم و دانش اروپا را با جامعة مسلمانان به طور مختصر مقايسه كنيد.

فعاليت خارج صنف  

در بارة منشأ اقوامى كه در قرون وسطى به اروپا آمدند، مطلبى تهيه نماييد.
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 درس سى و يكم

جنگ هاى صليبى

صليب، مهمترين نماد مسيحيت است. اين عالمت بنا به باور مسيحيان ياد بود شهادت حضرت 

عيسى' به وسيلة صليب مى باشد. مسيحيان از صليب در تزيين پرچم ها و كليسا ها استفاده 

مى كنند. به گونة مثال لشكر مسيحى قرون وسطى كه براى تصرف بيت المقدس از اروپا به 

شام و فلسطين حمله كردند، بر روى لباس خود صليبى نقش كرده بودند. به همين دليل به 

آن ها صليبى گفته مى شود و جنگ هاى دو صد ساله يى كه ميان مسلمانان و مسيحيان اروپايى 

روى داد به جنگ هاى صليبى معروف شد. گرچه اين جنگ ها انگيزة مذهبى داشت؛ اما به 

هيچ وجه نمى توان دخالت شرايط سياسى، اقتصادى و اجتماعى اروپا را از نظر دور داشت. 

جنگ هاى صليبى كه در نيمة دوم قرون وسطى )1099 تا 1291م.( رخ داد از جملة وقايع مهم 

تاريخى است كه مختصر در مورد آن بحث مى نماييم.

صحنه يى از جنگ صليبى

آغاز جنگ هاى صليبى

از قرن اول هجرى برابر با قرن هفتم ميالدى جهان اسالم و مسيحيت در برابر هم قرار گرفتند. 

در قرن اول هجرى مسلمانان، نواحى شام، فلسطين، مصر، شمال افريقا و هسپانيه را از تصرف 

مسيحيان خارج نمودند و بعد نيز جدال ميان آنان و مسيحيان در مرز هاى بحرى و برى آسياى 

زمينه هاى  وسطى  قرون  اواسط  در  داشت.  ادامه  هسپانيه  و  ايتاليا  مديترانه،  )تركيه(،  صغير 
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ديگرى براى منازعة مسيحيان اروپايى با جهان اسالم به وجود آمد كه مختصر در بارة آن 

مكث مى كنيم:

1- انتظار حضرت عيسى'

شهر  در  دوباره  سال  هزار  از  پس  مسيح'  كه  بودند  باور  اين  به  مسيحيان  از  تعدادى 

بيت المقدس ظهور خواهد كرد؛ ازاين رو، زايران مسيحى و به خصوص راهبان، به آن شهر 

مى آمدند و روز به روز به تعداد شان در بيت المقدس افزوده مى شد.

البته واقعه يى كه مسيحيان انتظار آن را داشتند رخ نداد، اما اين مسافرت ها يك نتيجة مهم در 

قبال داشت و آن آگاهى اروپاييان از شرايط اجتماعى و اقتصادى زنده گى مسلمانان بود.

2- افزايش جمعيت و بروز مشكالت اجتماعى در اروپا

در پى چند قرن تهاجم به اروپا و ورود اقوام مهاجر به اين قاره جمعيت آن افزايش يافت. اين 

مهاجرت ها مشكل كمبود زمين هاى زراعتى را به همراه داشت، كمبود زمين سبب فقر مى شد 

و به تدريج از تعداد رعاياى زمين دار كاسته و به تعداد رعاياى بى زمين افزوده مى گرديد. 

اين مشكل تنها مربوط به رعايا نبود، بلكه شواليه نيز روز به روز بيش تر مى شد؛ زيرا در نظام 

فيودالى اروپا رسم بر اين بود كه ملك فيودال به پسر بزرگ مى رسيد، از ين رو، پسران ديگر 

فيودال ناگزير به صفوف شواليه ها مى پيوستند. با ازدياد تعداد شواليه ها و ماجراجويى آن ها 

ناامنى در اروپا گسترش پيدا كرد.

اين كه،  از  بودند.  فيودال ها و پادشاهان در جستجوى سرزمين هاى جديد  اين داليل،  روى 

قارة اروپا نسبتاً كوچك و از سه طرف نيز به بحر محصور است امكان كشور گشايى چندانى 

توجه  بود،  مسلمانان  در تصرف  فلسطين( كه  و  )شام  مديترانه  به سرزمين شرق  لذا  نداشت 

كردند.

3- پيشروى مسيحيان در اندلس )هسپانيه(                             

 در اواخر قرن اول هجرى اندلس به تصرف مسلمانان درآمد. آنان قرن ها با مسيحيان آن سرزمين 

زنده گى مسالمت آميزى داشتند، اما در زمان فرانك ها مسيحيان اروپايى براى باز پس گيرى 

اندلس فشار آوردند. اندلس تا مدت ها با وجود ارتباط كم با بقيه جهان اسالم، در برابر فشار 



123

به دليل  اما  با شكوهى را ايجاد كردند؛  ايستاد، بلكه مسلمانان آن جا تمدن  تنها  نه  اروپاييان 

اختالفات داخلى، مسلمانان متحمل خساراتى شدند و نواحى شمالى هسپانيه را از دست دادند. 

در چنين شرايطى بود كه به طور برق آسا سلجوقيان بر روم شرقى )بيزانس( در سال 1071م. 

پيروز شدند و امپراتورى بيزانس قسمت آسياى صغير را از دست داد و از پاپ عليه مسلمانان، 

درخواست كمك نمود و اين براى پاپ فرصت مناسبى بود تا كليساى بيزانس را كه از سال 

1055م. از كليساى روم جدا شده بود بار ديگر تحت فرمان خود درآورد. در نتيجه، كليساى 

به  پاپ  داشت.  كاتوليك  نام  روم  كليساى  و  بود  نهاده  ارتدوكس  نام  بر خود  كه  بيزانيس 

تقاضاى بيزانس جواب مثبت داد و بدين ترتيب جنگ هاى صليبى شروع گرديد.

نخستين جنگ هاى صليبى چطور آغاز شد؟

پاپ اوربان دوم در سال 1096م. فرمان جنگ عليه مسلمانان را براى تصرف بيت المقدس، 

حركت  در  بيزانس  طرف  به  اروپا  غربى  و  مركزى  مناطق  از  بزرگى  جمعيت  نمود.  صادر 

شواليه ها  و  دهاتيان  اغلب  كه  اين ها  برسانند.  بيت المقدس  به  را  طريق خود  آن  از  تا  شدند 

بودند به شكل ارتش بى نظم و فاقد يك فرمانده مشخص در مسير خود بسيارى از قريه ها 

اين جمعيت  ديدن  از  بيزانس  امپراتورى  رسيدند،  قسطنطنيه  به  كه  زمانى  نمودند.  غارت  را 

سركش و گرسنه به وحشت افتاد و آن ها را به طرف مرز هاى مسلمانان سوق داد. گرچه عدة 

زيادى از صليبى ها در دشت ها و بيابان ها گم شدند ويا از گرسنه گى از بين رفتند؛ اما بقيه از 

كرانه هاى شرقى مديترانه خود را به شام و فلسطين رساندند و در سال 1099م موفق به تصرف 

جدال  و  تفرقه  گرفتار  اسالم  جهان  صليبى  جنگ هاى  شروع  زمان  در  شدند.  بيت المقدس 

داخلى بود.

فلسطين در دست فاطميان مصر بود و در حالت ضعف و زوال قرار داشت. شام در دست 

سلجوقيان طرفدار خالفت عباسى بود؛ اما نه سلجوقيان باهم متحد بودند، نه عباسى ها توجهى 

جهت  بدين  بودند.  دشمن  باهم  نيز  عباسيان  و  فاطميان  ديگر،  طرف  از  داشتند.  ها  مرز  به 

قسمت هاى وسيعى از شام، فلسطين و بيت المقدس به دست صليبى ها افتاد.

واقعه  اين  اخبار  پخش  يافت.  خاتمه  صليبى ها  پيروزى  با  صليبى  اول  جنگ  ترتيب؛  بدين 
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عليه  بودند،  شام  مرز هاى  در  حكومتى  كه  آل زنگى  لذا  داد؛  تكان  سخت  را  مسلمان ها 

صليبى ها وارد جنگ شدند و قسمتى از اراضى مسلمانان را پس گرفتند. شكست صليبى ها، 

موجب حركت نيرو هاى تازه نفس اروپايى به جانب بيت المقدس گرديد؛ اما در اين جنگ 

مسلمانان  كه  زيرا  خوردند  شكست  صليبى ها  بودند،  شده  همراه  نيز  شواليه ها  با  فيودال ها 

آماده شده بودند و از سوى ديگر، فاتحان جنگ اول صليبى از آمدن مهاجران جديد راضى 

نبودند.

شكست صليبى ها در جنگ دوم صليبى پاپ را وا داشت تا پادشاهان اروپايى را نيز به جنگ 

مسلمانان تشويق كند. در نتيجه پادشاهان انگلستان، فرانسه و آلمان )امپراتورى روم( عازم 

فلسطين شدند و جنگ سوم صليبى شكل گرفت.

در همين جنگ بود كه يكى از فرماندهان مسلمان به نام صالح الدين ايوبى سخت مقاومت 

كرد. صالح الدين كه با انقراض حكومت آل زنگى و فاطميان، حكومت ايوبيان را در مصر 

و شام تأسيس كرده بود توانست بيت المقدس را پس گيرد و قسمت هاى وسيعى از شام و 

فلسطين را آزاد سازد. تنها نواحى ساحلى در اختيار صليبى ها بود. تحمل اين شكست ها، براى 

حكومت هاى مسيحى اروپا دشوار بود لذا لشكركشى هاى جديدى را تدارك ديدند.

جنگ هاى ديگر صليبى

با توجه به سربازان زياد و تجهيزات فراوانى كه براى جنگ چهارم صليبى تدارك ديده شده 

بود، اميد به پيروزى در بيت المقدس و دست يافتن به غنيمت در آن جا را صليبى ها حتمى 

مى دانستند. اما زمانى كه به قسطنطنيه، بزرگ ترين شهر مسيحيت رسيدند، تصرف و تاراج 

آن شهر را ترجيح دادند تا جنگيدن با مسلمانان و تصرف بيت المقدس.

پس از جنگ هاى چهارم و پنجم، جنگ هاى صليبى در مسيرى ديگر قرار گرفت. از يك 

طرف امپراتورى بيزانس اجازه نداد جنگ جويان صليبى براى رفتن به مرز هاى مسلمانان از 

قلمروش عبور نمايند، به همين جهت صليبى ها از بنادر شمالى ايتاليا حركت كرده با عبور 

ديگر،  جانبى  از  رسيدند.  بود  تصرف صليبى ها  در  كه  شام  سواحل  و  بنادر  به  مديترانه  از 

پاپ براى تدارك لشكر هاى صليبى بر پادشاهان اروپايى تكيه كرد. لذا جنگ ششم تا نهم 
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با همراهى فيودال ها و شواليه ها، رهبرى مى كردند. آنان نه تنها رفتن به  صليبى را پادشاهان 

سرزمين هاى دور را به نفع خود نمى ديدند، بلكه به اين باور شده بودند كه صليبى ها قادر به 

تصرف شرق مديترانه نخواهند شد. ازين رو فعاليت هاى سياسى بيش از جنگ مورد نظر آنان 

قرار گرفت.

تغيير مهمى كه در اواخر جنگ هاى صليبى رخ داد گرايش مسيحيان به تجارت با مسلمانان بود 

كه دريانوردان بنادر شمالى ايتاليا از اين تجارت سود فراوانى بردند.

در شرايطى كه تجارت براى صليبى ها انگيزة خوبى شده بود بر توان مسلمان هاى اين مناطق 

با  بود  آمده  كار  ايوبيان روى  به جاى  كه  مقتدرى  افزوده شد. حكومت  برابر صليبى ها  در 

ضرباتى پى در پى آخرين پايگاه هاى صليبى ها در سواحل شام را تصرف كرد. و بدين ترتيب 

جنگ هاى صليبى پس از دو قرن در سال 1291م با پيروزى مسلمانان به پايان رسيد.

نتايج جنگ هاى صليبى

�tجنگ هاى صليبى با شكست اروپاييان تمام شد، اما آنان را با دستاورد هاى تمدن اسالمى، 
آشنا ساخت و از آن استفاده بردند.

تمدن  يعنى  زمان،  آن  تمدن  ترين  پيشرفته  با  اروپاييان  تماس  موجب  صليبى  جنگ هاى  �t
اسالمى شد. اين خود در باز شدن افق انديشة اروپاييان و گشودن چشم آنان بر واقعيت هاى 

جهان و ارزيابى موقعيت خويش بسيار مؤثر بود.

تجارت  با شروع  اقتصادى گرديد.  موجب گشايش عرصه هاى جديد  �tجنگ هاى صليبى 
اروپائيان با مسلمانان از طريق شرق مديترانه و شمال افريقا محصوالت و كاال هايى نظير شكر، 

اينگونه  رسيد.  اروپايى ها  دست  به  وغيره  ادويه  پنبه يى،  پارچه هاى  نما،  قطب  قهوه،  كاغذ، 

كاال ها و محصوالت در اروپا پيدا نمى شد. به دست آوردن اين كاال ها و سپس شروع به توليد 

آن ها در اروپا موجب ارتقاى سطح زنده گى، كار و فرهنگ در آن قاره شد.

�tهمراه ادويه گوناگون كه اروپاييان بسيار خواهان آن بودند، كتاب هاى كه با طبابت مرتبط 
بودند؛ مانند كيميا، دواسازى، دواشناسى، بيالوژى، ميخانيك و مانند آن ها نيز به نحو وسيعى 

دادند  نشان  عالقه  بدان  اروپاييان  كه  علومى  همچنان  گرفتند؛  قرار  اروپاييان  استفاده  مورد 
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جغرافيه و نجوم بود؛ اين دو علم به شناخت سرزمين ها، راه ها، دريانوردى و تجارت كمك 

بسيار مى كرد. علوم عقلى؛ مانند فلسفه نيز در اروپا عالقه مندانى داشت و آثار ابن سينا و فارابى 

كه فيلسوفان بزرگ جهان اسالم بودند، به التين ترجمه شد. در اين هنگام اندلس )هسپانيه(، 

دستاورد هاى  انتقال  دروازه هاى  مهمترين  مصر  اسكندرية  و  )سوريه(  شام  سواحل  تونس، 

اقتصادى، علمى، فكرى و فنى جهان اسالم به اروپا بودند.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و هر گروه يكى از پرسش هاى زير را بعد از مشوره به 

وسيلة يكى از اعضاى گروه به ديگران ارائه نمايد.

1- چرا حكومت بيزانس اجازه نداد كه جنگ جويان صليبى از قلمرواش براى رفتن به 

جنگ با مسلمانان استفاده كنند؟

2- چرا فاتحان جنگ اول صليبى از آمدن مسيحيان جديد ناراض بودند؟

سؤاالت  

1- اوضاع اجتماعى اروپا چگونه زمينه ساز جنگ هاى صليبى شد؟ 

2- جنگ سوم صليبى چگونه شكل گرفت و به كجا انجاميد؟ 

3- عملكرد صليبى ها در جنگ چهارم صليبى بيانگر چه واقعيتى است؟ 

4- در اواخر جنگ هاى صليبى چه تغييرى در نگرش اروپاييان نسبت به جهان اسالم پديد 

آمد؟ 

فعاليت خارج صنف
 

در بارة نتايج جنگ هاى صليبى مطلبى تهيه كنيد.
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 درس سى و دوم

رنسانس در اروپا
رشد شهرنشينى و قدرت گرفتن شهرنشينان

رنسانس يعنى چه؟ و چگونه به وجود آمد؟
اواخر قرون وسطى كه همراه با تغييرات و تحوالت فكرى و فرهنگى بوده است، به عنصر 
رنسانس يعنى نوزايى مشهور است و منظور از آن احياى فرهنگ و تمدن يونان و روم باستان 

است كه با آغاز قرون وسطى به دست فراموشى سپرده شده بود.
آنچه كه در عصر رنسانس به وجود آمد و چهرة قرون وسطايى اروپا را عوض نمود، عبارت 

بود از:
1- رشد شهر نشينى و قدرت شهرنشينان 2- افزايش قدرت پادشاهان و ضعف فيودال ها 

3- انسان گرايى و خردگرايى 4- رشد تجارت و حرفه ها 5- اكتشافات جغرافيايى.
از آن جا كه رنسانس در اواخر قرون وسطى رخ داده است در اين جا به بررسى مختصر تاريخ 

اروپا از 1300 تا 1600 ميالدى مى پردازيم.

جنگ هاى صليبى مشكالت جمعيتى اروپا را حل نكرد؛ در نتيجه كمبود زمين در اروپا، عده يى 

زيادى از رعاياى زمين دار به رعيت هاى بى زمين تبديل شدند. تعدادى از زارعان )كشاورزان( 

به دليل ستم فيودال ها، دست به شورش زده 

و از قريه ها مى گريختند و تبديل به رعيت 

حرفه هاى  به  گروه  همين  مى شدند.  پادشاه 

و  شدند  مشغول  ستد  و  داد  و  گوناگون 

شهر هاى جديدى را در اروپا بنا كردند. رشد 

تجارت كه پس از جنگ هاى صليبى به وجود 

آمد به رشد اقتصادى ساكنان شهر ها كمك 

نمود و به ساكنان شهرها بورژوا مى گفتند كه 

به معناى شهرنشين است. در شهر كه محل 

خريد و فروش است،زيرا الزمة داد و ستد 

پول است استفاده از پول زيادتر گرديد. 
رشد شهر ها در ابتدا بيشتر در نواحى ساحلى 
بود؛ زيرا در آن جاها فيودال ها كمتر بودند. 
تجارت  توسعة  و  شهرها  رشد  نتيجة  در 

فيوداليزم در اروپا ضعيف شد.

ماليات  مى خواستند  فيودال ها  از  پادشاهان 

بپردازند و اين ماليات را هم به صورت پول 
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پرداخت كنند كه الزمة به دست آوردن پول، مراجعه به تاجران و بانكداران شهر ها بود. اين 

وضع سرانجام به برترى اقتصاد شهرنشينى بر اقتصاد فيودالى منجر شد و اشراف شهرنشين را 

تا  فيودال مى كوشيدند  اشراف  اين دوره،  برخوردار ساخت. در  مقام ويژه يى  و  موقعيت  از 

موقعيت گذشتة خود را حفظ نمايند. اين كشمكش اجتماعى، مدت ها طول كشيد و در نتيجه 

به پيروزى بورژواها انجاميد. بر تعداد شهر هاى اروپا و جمعيت آن ها افزوده شد و شيوه ها و 

قوانين شهرنشينى با اقتباس از شيوه هاى شهرنشينى روم باستان اساس زنده گى جديد اروپاييان، 

شكل گرفت.

افزايش قدرت پادشاهان
ساختن  قدرتمند  صرف  را  آن  بيشتر  مى گرفتند،  فيودال ها  از  اروپايى  پادشاهان  كه  مالياتى 

حكومت خود مى كردند. پادشاهان با استخدام تعداد زيادى سرباز، ارتش هاى منظم و دايمى 

را به وجود آوردند و به ساخت اسلحه به ويژه توپ اقدام كردند. در نتيجه پادشاهان از نيروى 

نظامى فيودال ها بى نياز شدند، به ويژه كه توپ در صورت لزوم مى توانست قلعه هاى فيودال ها 

را درهم بكوبد، بنابراين از قدرت فيوداليزم به نفع پادشاهان بسيار كاسته شد. از اين كه پادشاهان 

و  نواحى  به حيث حكمرانان  را  فيودال ها  اشراف  از آن پس  بودند  طبقه  همين  از  اصل  در 

مقامات حكومت درآوردند. بدين ترتيب، قدرت در دست پادشاهان متمركز گرديد. از اين 

تحول عالوه بر پادشاهان، طبقة بورژوا نيز خوشحال بودند، زيرا برقرارى حكومت مركزى 

در  امر  اين  مى شد.  يكسان  قوانين  و  واحد  امنيت  و  نظم  برقرارى  و  ادارى  موجب وحدت 

تسهيل و توسعة تجارت كه خواست بورژواها بود تأثير گذاشت.

ازدياد قدرت پادشاهان سبب شد تا آنان در امور كليسا نيز دخالت نمايند و توانستند تا حدودى 

قدرت پاپ را محدود نمايند و بر قدرت خود بيفزايند.

تحوالت سياسى و شكل گيرى حكومت هاى مركزى
در عصر رنسانس شكل گيرى حكومت هاى مركزى، قلمروهاى متحد و ملت ها به آرامى در 

حال انجام بود. هيچ يك از كشور هاى كنونى اروپا وضع امروزى خود را نداشتند.

در انگلستان، اشراف فيودال با حضور در پارلمان شكل حكومت سلطنت مشروطه را به وجود 

آوردند. پادشاهان انگلستان در قسمت هاى وسيعى از فرانسه كنونى داراى قلمرو بودند؛ اما 

پادشاهان فرانسه كه با درهم كوبيدن فيودال ها مقتدرتر شده بودند، براى تصرف اين قلمرو 

به  سال  اين جنگ ها صد  زيرا  بود،  بسيار  خرابى  و  ويرانى  نتيجة جنگ،  شدند.  عمل  وارد 

طول انجاميد. سرانجام، فرانسويان با قيام دخترى به نام ژاندارك  )Jeandearc(به پيروزى 

رسيدند.

در هسپانيه، ايالت هاى شمال هسپانيه كه در دست پادشاهان مسيحى بود به موفقيت هاى جديد 

عليه مسلمانان در جنوب دست يافتند و توانستند به آخرين مقاومت مسلمانان خاتمه دهند.

در نواحى مركزى و شرقى اروپا براى رسيدن به يك دولت مقتدر، كندتر از نواحى غربى 
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آن، يعنى انگلستان، فرانسه و هسپانيه حركت مى كردند؛ زيرا اشرافيت فيودال در آن ها هنوز 
بسيار قدرت داشتند. در آلمان )امپراتورى مقدس روم( اين اشراف مقام امپراتور را به طور 
رسمى تأييد مى كردند. در روسيه نيز فيودال ها از قدرت زيادى بر خوردار بودند، تا اين كه 
با به قدرت رسيدن ايوان چهارم )Ivan IV( از )1584- 1533 م.( آنان سركوب شدند و 
هرچند از بين نرفتند؛ اما حكومت مركزى قدرتمند در روسيه شكل گرفت و توسعة مذهب 
ارتدوكس نيز به تقويت وحدت معنوى روس ها كمك مى كرد. اوضاع سياسى نواحى جنوبى 
بالكان  به سوى قدرت متمركز سير نمى كرد. در شبه جزيرة  به عكس نواحى ديگر،  اروپا، 
حكومت بيزانس پس از ضربه يى كه از صليبى ها خورد ديگر نتوانست قدرت خود را باز يابد 
و رو به زوال رفت. پيشروى تركان عثمانى و استقالل طلبى صرب ها و مجار ها نيز اين زوال 

را سرعت بخشيد.
در شبه جزيرة ايتاليا، شهر ها و بنادر شمالى اين سرزمين از طريق تجارت و رشد شهرنشينى 

صاحب ثروت بسيار شده بودند، اما آن سرزمين فاقد حكومت مركزى بود.
رنسانس علمى و فرهنگى در اروپا

اقتصادى و سياسى، در عرصه هاى  با تحوالت اجتماعى،  در اروپاى عصر رنسانس، همگام 
انديشه، هنر، علم و فن نيز تغييرات وسيعى به وجود آمد.

يكى از وجوه مهم رنسانس انسان گرايى )هومانيزم( و فردگرايى بوده است. پس از جنگ هاى 
صليبى، آشنايى اروپايى ها با آثار فلسفى به ويژه مربوط به يونان باستان سبب گرديد تا باور به 

انسان و خرد او پذيرش زياد پيدا نمايد.
صرف نظر از آثار فلسفى و اخالقى عصر رنسانس كه گرايش هاى انسان گرايانه را در خود منعكس 
ساخته اند در عرصة هنر نيز به خوبى مى توان اين گرايش را مالحظه نمود. موضوع بيشتر آثار نقاشى 
و مجسمه سازى عصر رنسانس، انسان است. در اين آثار كه نقاشان بزرگى؛ مانند داوينچى به وجود 

آوردند احساس انسان، انديشة انسان، اعمال انسان و نيز طبيعت، مورد توجه بوده است.
در عرصة ادبيات نيز در عصر رنسانس تحوالت مهمى رونما گشت، بر عكس چند قرن پيش 
آثار خود  در  انسانى  موضوع  به  هنرمندان  مانند  نيز  آنان  نبودند،  كليسا  اهل  باسوادان،  همة 

مى پرداختند، دانته و پترارك از اديبان اين عصر هستند.
علوم طبيعى )تجربى( نيز كه قبًال مورد توجه نبود، در عصر رنسانس عالقه مندانى پيدا نمود. 
انتقال علوم اسالمى به اروپا به اين امر تأثير مهمى داشت. يكى از دانشمندان اين دوره به نام راجر 
بيكن بر اهميت تجربه در شناخت علمى تاكيد نمود ، دانشمندى به نام ويليام ها روى چگونه گى 

گردش خون را كشف كرد.
هم چنين در رياضيات، نجوم و جغرافيه هم انديشه هاى نوينى مطرح گرديد، كپرنيك كروى 

بودن زمين را و پس از وى گاليله گردش زمين را به دور خورشيد به اثبات رسانيد.
در عرصة اختراعات، گرچه پيشرفت چندانى وجود نداشت با آن هم اختراعات مهمى صورت 

گرفت؛ مانند اختراع دستگاه چاپ به وسيلة گوتنبرگ و اختراع تلسكوپ به وسيلة گاليله.
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تحول در دانش جغرافيايى بشر
بشر در طى چندين هزار سال زنده گى خود، از برخى از مناطق كرة زمين اطالعى نداشت 

و دانش جغرافيايى او به آسيا، اروپا و افريقا محدود بود. در مورد همين مناطق نيز اطالعات 

نيم كرة  از  ناشناخته مانده بود و  نيم كرة جنوبى تقريباً  به طور مثال  نبود  كافى در دسترس 

غربى هم اطالعى در دست نبود. در حالى كه اين نواحى خالى از سكنه نبودند و تمدن هايى 

هم داشتند؛ اما اين تمدن ها ارتباطى با ديگر تمدن ها در آسيا، اروپا و افريقا نداشتند.

طى جنگ هاى صليبى اطالعات و فنون جغرافيايى مسلمانان و ديگر تمدن هاى مشرق زمين 

به اروپاييان رسيد.

مسافرت ماركوپولو به چين، نيز به دانش جغرافيايى اروپاييان كمك زياد كرد. او از شهر وينز 

ايتاليا به غرب آسيا آمد و با عبور از ايران و افغانستان به چين رفت و پس از گذشت بيست 

سال از طريق اقيانوس هند به ونيز باز گشت. او اولين كسى بود كه اروپايى ها را با جاپان و 

اقيانوس آرام آگاه ساخت.

رشد دريانوردى و آغاز اكتشافات
تا پيــش از جنگ هاى صليبى، دريانــوردى اروپايى ها زيادتر در بحر هاى شــمالى اروپا بود؛ 

امــا پس از آن كه جنگ هاى صليبى به ابحار كشــيده شــد، كم كم اروپاييــان به تجارت در 

مديترانه روى آوردند. آنان با اســتفاده از شــيوه هاى كشــتى ســازى در اروپا و سرزمين هاى 

اسالمى كشتى هاى جديدى ساختند كه هم محكمتر و هم بزرگتر از كشتى هاى قبلى بود و از 

سرعت و قابليت هدايت بيشترى برخوردار بود. قطب نما كه مسلمانان از طريق چينى ها با آن 

آشنا شده بودند، به اروپاييان رسيد و به اين طريق بر رونق تجارت بحرى افزود. 

در اواخر قرون وسطى رقابت براى كسب ثروت و قدرت از طريق تجارت بحرى روز به روز 

در اطراف بحيــرة مديترانه 

اختالفات  و  مى شــد  بيشتر 

سياسى و مذهبى نيز به اين 

رقابت هــا دامن مــى زد. در 

سال 1453م. تركان عثمانى 

زيــادى  قســمت هاى  كــه 

از ســواحــل شمال شــرقى 

كرده  تصرف  را  مديترانــه 

بــا  شــدند  موفــق  بودنــد 

عمر  به  قســطنطنيه  تصرف 
خاتمه  بيزانس  امپراتــورى 
دهند و تجارت شمال شرقى 
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مديترانــه را از آن خــود ســازند. از آن پس حكومت هاى اروپايى به جــاى بيزانس با عثمانى به 
 داد و ســتد پرداختند؛ اما حكومت هاى هســپانيه و پرتگال كه با عثمانى هــا در حال جنگ بودند

نمى توانستند از اين تجارت سود ببرند.
بنابراين، در صدد برآمدند به جاى بحيرة مديترانه از اقيانوس اطلس استفاده نمايند.

پرتگالى ها راه بحرى به مشرق زمين را كشف كردند
از اواسط قرن پانزدهم ميالدى پرتگالى ها از طريق سواحل غربى افريقا به سمت جنوب اقدام 
به بحر پيمايى نمودند. در همان حال به تجارت برده و عاج نيز پرداختند. برخالف تصور آن ها 
بارتولو  قرار داشت. سرانجام در سال 1487م.  بسيار دورتر  فاصله يى  افريقا در  نقطة جنوبى 
به  و  بگذرد  دارد  نام  نيك  اميد  دماغة  كه  افريقا  قارة  نقطة  جنوبى ترين  از  توانست  مودياز 
او واسكودوگاما  از  بعد  و  بود  مهمى  بسيار  اين كشف  برسد.  هند در مشرق زمين  اقيانوس 
دريانورد پرتگالى، توانست سراسر اقيانوس هند را طى نموده و راه هاى هند، اندونيزيا و خليج 

فارس را پيدا نمايد.
با كشف راه هاى بحرى اقيانوس اطلس به اقيانوس هند، پرتگالى ها با سرعت، خود را به ديگر 

سواحل جنوبى و شرقى آسيا رساندند.

چگونه قارة امريكا كشف شد؟
زمانى كه پرتگالى ها با دور زدن افريقا به سوى شرق در حركت بودند، دريانوردان هسپانوى، به 
فرماندهى كريستف كلمب، با چندين كشتى به طرف غرب اقيانوس اطلس، درياپيمايى با هدف 
رسيدن به هندوستان را آغاز نمودند. آن ها مسير را بلد نبودند و با آب و هواى نواحى دور دست 
آشنايى نداشتند. در نتيجه، تعدادى از كشتى ها غرق شد، كمبود آزوقه نيز آن ها را بيمار ساخت 
و عده يى را از بين برد. سرانجام، كريستف كلمب و همراهانش پس از ماه ها سرگردانى در بحر 
و تحمل مشكالت زياد در سال 1492م. به جزايرى رسيدند. كريستف كلمب به تصور اين كه 
به يكى از جزاير هندوستان رسيده است. بوميان سرخ پوست آن جا را هندى ناميد. او به هسپانيه 
برگشت و بار دوم با استفاده از تجارب سفر قبلى او توانست به راحتى به مناطق جديد برسد و 

هم چنان فكر مى كرد به هندوستان رسيده است. او تا پايان عمر در اشتباه خود باقى ماند.
تا مدت ها  نيز  اكتشافات كردند  و  به  دريانوردى  اقدام  از كريستف كلمب  دريانوردان ديگر كه پس 
نمى دانستند كه به قارة جديدى رسيده اند تا آن كه دريانوردى به نام امريكو وسپوچى دانست كه سرزمينى 

كه به آن رسيده اند هند نيست؛ بلكه قارة جديدى است. اين قاره را به نام او امريكا نام نهادند.
اكنون  كه  نمودند  كشف  را  امريكا  قارة  شمال  سواحل  فرانسوى،  و  انگليسى  دريانوردان 
كشور هاى كانادا و اياالت متحده را شامل مى شود. يكى از دريانوردان انگليسى استراليا را 
كشف نمود. بسيارى از سواحل و جزاير نيز به تدريج كشف شدند و آهسته آهسته نقشة كرة 
زمين مشخص تر شد. قاره ها و اقيانوس ها و حدود آن ها براى بشر معلوم گرديد و كم كم 

نقشة جهان به صورت كنونى شناخته شد.
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استعمارگرى پرتگالى ها و هسپانوى ها
سرزمين هايى كه پرتگالى ها و هسپانوى ها و ديگران بدان رسيده بودند خالى از سكنه نبود؛ اما 
چون براى اروپايى ها ناشناخته بود، آن را كشف شده مى دانستند؛ به طور مثال در قارة امريكا 
تمدن سرخ پوستان وجود داشت. به هر حال اروپاييان با استفاده از كشتى هاى جنگى و توپ 

عده يى زيادى از بوميان را قتل و غارت مى كردند.
يكى از دريانوردان پرتگالى به نام آلبوكرك در هند جزيرة) گوا ( را اشغال كرد و آنجا را مركز 
مستعمرات پرتگال در مشرق زمين قرار داد. پرتگالى ها به زور بر شهر هاى ساحلى غربى و شرقى 
افريقا سلطة خود را برقرار نمودند. بنادر عدن و هرمز به وسيلة آنان اشغال شد و بندر هنگ كنگ 

در چين را نيز تصرف كردند و بدين ترتيب، تجارت با مشرق زمين را از آن خود ساختند.
چون تجارت پرتگالى ها با مشرق زمين از جانب هسپانوى ها تهديد مى گرديد، ميان پرتگال 
و هسپانيه توافقى صورت گرفت كه شرق از آن پرتگال و غرب از آن هسپانيه باشد. بدين 

ترتيب، آنان خود را حكمرواى تمامى جهان تصور مى نمودند.
هسپانوى ها به طمع كسب ثروت آمريكا با اعزام نيرو هاى نظامى اقدام به كشتار سرخ پوستان 
كردند و تمدن هاى آزتك ها و اينكا را از بين بردند. استعمار هر كجا وارد مى شد خسارات 

زيادى وارد مى كرد.

فعاليت داخل صنف  
شاگردان به سه گروه تقسيم شوند.

گروه اول در بارة آثار فلسفى يونان باستان؛
گروه دوم در بارة سهم مسلمانان در اكتشافات جغرافيايى؛

گروه سوم در بارة علل ضعيف شدن مردمان مشرق زمين و علل برترى يافتن اروپاييان در 
عصر جديد باهم بحث نمايند و نتيجه را يكى از اعضاى گروه به ديگران ارائه نمايد.

سؤاالت  
1- علل و زمينه هاى رشد شهرنشينى در اروپاى عصر رنسانس چه بود؟ 

2- به چه داليلى در عصر رنسانس قدرت پادشاهان اروپايى افزايش يافت؟
3- در عصر رنسانس چه تغييراتى در عرصة هنر به وجود آمد؟

4- در دورة رنسانس چه تحوالتى در علوم طبيعى پيدا شد؟
5- چگونه زمينه هاى اكتشافات جغرافيايى براى اروپايى ها مهيا گرديد؟

6- مراحل مختلف كشف قارة امريكا را مختصر توضيح دهيد.
7- اكتشافات جغرافيايى چه نتايجى براى اروپاييان داشت؟

فعاليت خارج صنف
 

در بارة سرگذشت يكى از دانشمندان، اديبان، يا هنرمندان عصر رنسانس مطلبى تهيه كنيد.
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درس سى و سوم

تحوالت فكرى و علمى اروپا در قرون جديد
دراين درس با چگونه گى تحوالت فكرى و علمى اروپا در قرون جديد و همچنان با علما 

و دانشمندان اين قاره در آن دوران آشنا خواهيد شد و تفاوت آن را با تحوالت فكرى و 

علمى قرون وسطى اروپا خواهيد دانست.

      تحوالت اجتماعى و مذهبى اروپا در قرون جديد، تمايل علمى اروپايى ها را نيز دگرگون 

ساخت. چنان كه فرانسيس بيكن، دانشمندان پيشين اعالم كرد كه: » هدف علم افزايش قدرت 

انسان« است. در نتيجة اين طرز تفكر، از آن پس، تنها به علومى توجه شد كه براى انسان سود و 

منفعتى مادى همراه مى داشت و لذا بيش از همه، علوم طبيعى)تجربى( مورد توجه قرار گرفت. از 

آن جا كه پادشاهان مايل به افزايش قدرت خود و شهر نشينان سوداگر)بورژواها( نيز خواستار 

افزايش ثروت خويش بودند به اين دسته از علوم كه در واقع موجد و مولد قدرت و ثروت 

بود، توجه خاص داشتند و خود را دوستدار علم و حامى دانشمندان نشان مى دادند. آنان نتيجة 

كشفيات و ماحصل مطالعات و اختراعات دانشمندان را به بهايى اندك صاحب مى شدند. مثال 

اگر كيميا دانان مى توانستند باروت بهترى تهيه كنند پادشاهان از آن براى تجهيز توپخانة خود 

به سالح هاى آتشين مؤثرتر بهره مى گرفتند. و وقتى ماشين بخار اختراع شد، سرمايه داران از 

آن براى افزايش توليد خود استفاده كردند. به طور كلّى يكى از خصوصيات مهم علوم جديد 

در اين دوران، قابليت تبديل آن به صنعت و تكنالوژى و افزايش توليد بود.   

متفكران و دانشمندان
      در قرون جديد چهار دانشمند پيشگام علم جديد شدند؛ كوپرنيك، كپلر، گاليله و نيوتن. اين 

دانشمندان دو خصوصيت مهم داشتند، يكى صبر و حوصلة بسيار در مشاهدة پديده هاى طبيعى 

و ديگرى هوش و استعداد قوى و جسارت بسيار در ساختن فرضيه هاى علم؛ به همين دليل مورد 

بى رحمانه ترين حمالت وانتقادات مخالفان و طرفداران دانش هاى كهن، قرار گرفتند.

     در قرون جديد هنوز علوم؛ مانند امروز تخصصى نشده بود. در نتيجه هر دانشمندى در 

چندين رشتة علمى فعاليت مى كرد؛ مثال گاليله ستاره شناس و پاسكال رياضى دان، در علم 

فيزيك نيز فعاليت داشتند. نيوتن دانشمند انگليسى نيز هم رياضى دان بود و هم فيزيك دان و 

توانست قانون جاذبه را كشف كند. 

      در قرون جديد علم كيميا نيز به دستاوردهاى تازه يى رسيد، به گونة مثال الوازية فرانسوى 

مورد  در  همچنين  دهد؛  نشان  را  اكسيجن  با  اشيا  تركيب  و  آب  تركيب  و  تجزيه  توانست 

خواص مواد و طبقه بندى عناصر، تالش هاى وسيعى صورت گرفت.

دكارت)فرانسوى(  هابز)انگليسى(  توماس  جديد،  قرون  در  اروپا  بزرگ  فالسفة 

اسپينوزا)هالندى( و اليب نيتس)آلمانى( بودند كه انديشه هاى فلسفى خود را بر اساس اعتبار 

بخشيدند و به خرد و عقل بشرى استوار ساختند، اينان خواستار آزادى انديشه و خرد انسانى 
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از قيد و بند سنن و عقايد پيشينيان، احكام كليسايى و امر و نهى دولت ها بودند.

      در اين دوره در باور هاى مؤرخان نيز دگرگونى هاى اساسى رخ داد كه موجب چند تحول 

مهم در سير مطالعات تاريخى شد. 

باستان         نخست: به آثار فرهنگى و تمدنى دوران هاى گذشتة اروپا؛ مانند يونان و روم 
توجه شد، در حالى كه در قرن وسطى به آن دوران ها به عنوان اعصار شرك و بت پرستى مى 

نگريستند و لذا توجه چندانى به آن ها نداشتند.

      دوم: مؤرخان به جاى توجه به شرح حوادث زنده گى پادشاهان و فرمان روايان به وضع 
زنده گى اجتماعى و اقتصادى عامة مردم بيشتر توجه نمودند.

     سوم: به جاى ذكر حوادث سياسى- نظامى تالش شد تا علل و نتايج آن حوادث مورد 
بررسى قرار گيرد و قواعد كلى حاكم بر سير تحوالت جوامع بشرى كشف شود.

و سكه  باستان شناسى  به خصوص  دانش هاى جديد  نو آورى هاى  از  استفاده       چهارم: 
شناسى به مؤرخان كمك كرد تا از گذشتة تاريخى ملت ها طرح واقع بينانه تر ارائه نمايند.

     كتاب تاريخ انحطاط و سقوط امپراتورى روم اثر گيبون نمونة برجسته يى تاريخ نگارى به 

شيوة جديد بود.

فعاليت داخل صنف
 

شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و هر گروه روى اين مطالب بحث نمايند. 

1- خصوصيات قرون وسطى و قرون جديد را در يك جدول ترسيم و آن ها را با يكديگر 

مقايسه كنيد.

2- در قرون جديد چه تحولى در طرز ديد و تفكر مؤرخان به وجود آمد؟

3- در قرون جديد چرا علما به علوم طبيعى توجه زيادتر نمودند؟

سؤاالت   
1- علماى معروف قرون جديد را نام بگيريد؟

2- خصوصيات عمدة قرون جديد را مختصر توضيح دهيد؟

3- علم و دانش در ترقى و پيشرفت جامعه چه اهميت دارند؟  

فعاليت خارج صنف  

     كشورهاى اروپايى را در يك جدول ترتيب نماييد.
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درس سى و چهارم

   تحوالت سياسى اروپا در قرون جديد
به شكل  انگلستان و فرانسه تقريباً  نقشة اروپا نگاه كنيد. در قرن شانزدهم ميالدى  به        
كنونى بودند و امپراتورى مقدس از نظر عيسويان مركز اروپا قرار داشت. اين امپراتورى به 
دولت هاى متعدد و كمابيش مستقل آلمانى تقسيم مى شد. در قسمت جنوبى آن سويس واقع 
بود كه عمًال آزاد بود؛ اما استقالل آن به رسميت شناخته نشده بود. شهر هاى شمالى ايتاليا 
نيز در اطراف آن قرار داشت. در اطراف رم دولت پاپ قرار داشت كه مجموعه يى از چند 
ايالت بود و پاپ بر آن رياست مى كرد. در شرق اروپا لهستان در فاصلة امپراتورى مقدس 
و روسيه قرار داشت و مجارستان در مجاورت امپراتورى عثمانى به سختى نفس مى كشيد. 
در قسمت شرقى، روسيه قرار داشت كه به تازه گى و پس از غلبه بر مغول هاى اردوى زرين 
به شكل دولت نيرومند در آمده و به صحنة  رقابت هاى بين المللى وارد شده بود. در قرن 

شانزدهم هسپانيا قدرتمند ترين دولت اروپايى محسوب مى شد. 
      در اين درس با مهم ترين تحوالت سياسى اروپا در قرون جديد آشنا مى شويد.

برترى هسپانيا در قرن شانزدهم
     بعد از شكست مسلمانان اندلس در سال 1492م. هسپانيا بار ديگر به دست مسيحيان افتاد. در 
همان سال قارة آمريكا نيز كشف شد و سيل ثروت آن روانة هسپانيا گرديد. در اين زمان شارلكن 

به پادشــاهى هسپانيا 
 -1519( بود  رسيده 
1556م.( كــه عالوه 
هسپانيا،  پادشاهى  بر 
امپراتور مقدس روم 
نيــز بــود؛ از اينــرو 
كشــور هاى هالند، 
بلژيــك، اتريــش و 
آلمان هم جزو قلمرو 
او بودند. با كشــف 
قــاره يــى آمريكا، 
مســتعمرات وسيعى 
آمريــكاى  در  نيــز 
جنوبى  و  مركــزى 

به چنگ هسپانيا افتاد. 
بدين ترتيب، هسپانيا در آغاز قرون جديد بزرگ ترين و قوى ترين كشور اروپايى بود. پس از 
آن كه هسپانيا كشور كوچك پرتگال را تصرف كرد، بر وسعت مستعمرات آن باز هم افزوده 
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شــد. پادشاهان هســپانيا به طور عموم كاتوليك هاى متعصبى بودند كه با مخالفان پاپ، مانند: 

پروتستان ها، مسلمانان، يهوديان به سختى و خشونت رفتار مى كردند. درمقابل پاپ هم از آنان 

به طور وســيع حمايت كرد؛ اما اقتدار هســپانيا چندان به درازا نكشيد و به تدريج هسپانيا رو به 
انحطاط رفت. بروز چند واقعه يى مهم در اروپا زمينه ســاز اين انحطاط شد كه عبارت بود از: 
پيروزى نهضت پروتســتان در اروپاى مركزى، اخراج مســلمانان از هسپانيا، قيام مردم هالند و 

شكست نيروى دريايى هسپانيا از انگلستان.
     خشونت مذهبى مسيحيان هسپانيا نسبت به مسلمانان و ايجاد محكمه هاى تفتيش عقايد 
در اين كشور موجب اخراج يا مهاجرت اجبارى حدود يك ميليون از سكنة مسلمانان اين 
سرزمين شد. از آن جا كه مسلمانان هسپانيا كار آمدترين و قابل ترين صنعتگران و هنرمندان 
و زارعان آن سرزمين بودند، كوچ اجبارى آنان هسپانيا را از تجربيات و قابليت هاى اين طبقة 

كار آزموده و فعال محروم ساخت. 
       در سال 1566م. نيز مردم سرزمين كوچك نيدرلند )هالند( عليه سلطه و نفوذ هسپانيايى ها 
به پا خاستند و توانستند بر آن ها پيروز شوند و كشور خود را مستقل نمايند. پيروزى مردم هالند 

بر هسپانيا ضربه يى شديد بر حيثيت و قدرت اين كشور بود.
      عامل مهم ديگرى كه به برترى هسپانيا خاتمه داد، شكست نيروى دريايى اين كشور از 

نيروى دريايى انگلستان بود كه در سال 1588م. روى داد.
فرانسه در عصر لويى چهاردهم

     به تدريج كه هسپانيا ضعيف مى شد ديگر كشورهاى اروپايى؛ مانند هالند، فرانسه و انگلستان 
بر قدرت خود مى افزودند. در ابتداى قرن هفدهم، فرانسه، قدرت برتر اروپا بود. اين قدرت 

و برترى معلول عوامل زير بود:
قارة  باد آوردة  از ثروت و طالهاى  ناشى  بر عكس هسپانيا كه  فرانسه،  1- قدرت و ثروت 

آمريكا بود و بر پايه يى توسعة فعاليت هاى توليدى و تجارتى استوار بود.
2- پادشاهان از رأى و تدبير مشاوران آگاه و صدر اعظم هاى با كفايتى؛ چون ريشيليو، مازارين 

و كلبر استفاده مى كردند.
و  كاتوليك ها  ميان  مذهبى  جنگ هاى  و  اختالفات  فرانسه،  در  مذهبى  آزادى  سياست   -3

پروتستان ها را كاهش داد.
4- پادشاه فرانسه مدعى بود كه منشأ سلطنت او )موهبت الهى( است و لذا خود را بى نياز 
از حمايت اشراف و يا تاييد پاپ مى دانست و در برابر درخواست هاى آنان با استقالل رأى 

ايستاده گى مى كرد.
قدرت و برترى فرانســه در قرن هفدهم، در زمان پادشــاهان لويى چهاردهم كه حدود هفتاد 
سال حكومت كرد به اوج خود رسيد. اگر چه در آخرين سال هاى حكومت او قدرت فرانسه 
به سرعت كاهش يافت؛ زيرا ثروت كشور را صرف تجمالت در بارى و ساختن عمارت هاى 
زيبا مى نمود. عالوه بر اين، فرانســويان با همسايه گان خود در اروپا روابط دوستانه نداشتند و 
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در امور داخلى آنان مداخله 
مى كردنــد. بــه طــورى كه 
با  خانمانســوز  جنگ هــاى 
انگلستان مردم فرانسه را در 
اين زمانــه به ســتوه آورده 
بود. لغو فرمــان نانت كه بر 
از  اســاس آن پروتســتان ها 
خوردار  بــر  مذهب  آزادى 
بودند نيز موجب  آواره گى 
پروتســتان هاى  مهاجرت  و 
فرانســه كه بيشــتر صنعتگر 
و بازرگان بودند، شــد. اين 
را  فرانســه  اقتصــاد  مســأله 
ضعيف ساخت در حالى كه 
رقيب اصلى آن كشور، يعنى 
و  دريايى  نيروى  انگلســتان، 
مستعمرات خود را روز به روز 

گسترش مى داد.

را  خود  پادشاه  انگلستان 
به گيوتين مى سپارد!

جديد  قرون  آغاز  در 
صحنة  سو  يك  از  انگلستان 
كشاكش ميان كاتوليك ها و 
پروتستان ها و از سوى ديگر، 

ميدان جدال پادشاه و پارلمان بود. دراين ماجرا شاخة از پروتستان ها در انگلستان پيروز شدند اما مهم تر، 
جدال پادشاه و پارلمان بودند كه اساسى ترين عامل تحوالت نظام سياسى در انگستان دراين قرون به 
شمار مى رود. در سال 1628م. پارلمان انگلستان اليحه يى »حقوق عدالت خواهى« را به تصويب رساند 
مطلق  اختيار  داراى  او  داده مى شد كه  تذكر  انگلستان  پادشاه  اول  به چارلز  آن  كه به موجب 
نيست و حق ندارد بر خالف قانون از كسى ماليات بگيرد و يا اشخاصى را به زندان افكند. اين 
پارلمان  پيروزى  با  انجام  سر  كه  انگلستان شد  داخلى  بروز جنگ هاى  و  اختالف  موجب  امر 
پايان يافت. رهبرى اين حركت در دست يك سياستمدار هوشمند و فرمانده نظامى با اراده به 
 نام كرامول بود كه ارتش تازه يى به  نام »رويين تنان« به وجود آورد و توانست گارد سلطنت را 
شكست دهد. در نتيحه، چارلز اول دستگير، زندانى و اعدام شد؛ سپس كرامول در كشور نظام 

جمهورى بر قرار كرد.
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     كرامول كه مى خواست تجارت مستعمرات انگلستان را توسعه دهد، ايرلند را تصرف كرد، 
با اقدامات  با هالندى ها جنگيد و آن ها را شكست داد و قوانين تجارتى تازه يى وضع كرد. 
كرامول بود كه نيروى دريايى انگلستان قوى شد، اولين و آخرين نظام جمهورى در انگلستان 

خاتمه يافت و بار ديگر نظام سلطنتى بر قرار شد.
روسيه: پتر كبير در روسيه رؤياهايش را به واقعيت تبديل مى كند!

در آغاز قرن 18م.  يكى از امپراتوران روسيه به نام پتركبير تصميم گرفت تا روسيه را به يك 
دولت قدرتمند تبديل نمايد. برنامه هاى او براى قدرتمند ساختن روسيه عبارت بودند از:

1- تجهيز قواى مسلح به سالح هاى جديد و آشنا ساختن سربازان با فنون نوين جنگى؛ 
2- گسترش تجارت و دريانوردى و تالش براى دستيابى به آب هاى آزاد گرم؛

3- غربى كردن روسيه.
     پيدايش دولت هاى جديد در پروس و اتريش

      يكى از تحوالت مهم سياسى قرون جديد، در اروپا تأسيس دولت هاى نيرومند جديد بود. 
از جملة اين دولت ها، دولت پروس)آلمان( بود. اين دولت در قسمت شمال امپراتورى مقدس 
روم به وجود آمد و با تصرف تدريجى لهستان)پولند( بر قلمروش افزوده شد و طولى نكشيد 

كه به يك كشور مهم تبديل گشت.
     اتريش، نيز كه در اصل يكى از اياالت جنوبى امپراتورى روم بود، به تدريج بر قلمرو 
خود افزود و به يك امپراتورى تبديل شد. مهم ترين همساية اتريش كشور عثمانى بود كه 
پس از ضعيف شدن آن، در قرن 18م / 12 هـ . ش. اتريش قسمت هاى وسيعى از متصرفاتش 

را تصاحب كرد و خود به يكى از كشورهاى بزرگ اروپا تبديل گشت.

 
فعاليت داخل صنف  

1- تفاوت قرون وسطى و جديد را فهرست نماييد.

2- به نظر شما مهم ترين عوامل پيشرفت اروپا در قرون جديد چه بود؟

سؤاالت
 

1- هسپانيه در قرن شانزدهم چگونه نسبت به ديگر كشورها برترى يافت؟

2- در اروپاى قرن 17 چه عواملى موجب برترى سياسى فرانسه بر كشورهاى ديگر شد؟

3- دربارة » حقوق عدالت خواهى« كشور انگلستان چه مى دانيد؟

4- برنامه هاى پتر كبير براى قدرتمند ساختن روسيه چه بود؟

فعاليت خارج صنف  

تفاوت هاى قرون وسطى و جديد را فهرست نموده در جريدة مكتب نصب نماييد.
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درس سى و پنجم

انقالب صنعتى انگلستان

چگونه انقالب صنعتى انگلستان جهان را دگرگون ساخت؟

تا اواخر قرن هجدهم عامل اصلى توليد، نيروى دست يا 

انسان بود و ديگر عوامل، نقش كمترى در توليد  بازوى 

ايفا مى كرد؛ اما در اواخر اين قرن، با بروز انقالب صنعتى، 

ابتدا نيروى محركة آب و سپس نيروى بخار در خدمت 

توليد قرار گرفت.

    انقالب صنعتى كه عبارت بود استفاده از نيروى ماشين 

به  و  شد  شروع  انگلستان  از  ابتدا  انسان،  نيروى  جاى  به 

با  يافت.  گسترش  اروپايى  كشورهاى  ديگر  در  تدريج 

مصارف  رفت،  باال  توليد،  سرعت  بخار،  ماشين  اختراع 

توليد كاهش يافت و بر سطح رفاه عمومى در كشورهاى 

صنعتى افزوده شد.

     با صنعتى شدن كشورهاى اروپايى به عواملى؛ چون 

مادى  سرماية  ارزان،  انسانى  نيروى  كافى،  طبيعى  منابع 

فروش  بازار  و  دولت  متخصص، حمايت  نيروى  فراوان، 

نياز پيدا شد و از آن جا كه در اين كشورها تمام آن عوامل 

توسعه  اقدامات  رشته  يك  به  دولت ها  نبود؛  اختيار  در 

طلبانه و استثمارگرانه دست زدند. به همين دليل، انقالب 

صنعتى، خود، موجب ظهور و  توسعة دو پديدة اقتصادى- 

اجتماعى ديگر شد:

و آفريقايى)در  ملل آسيايى  استعمار و غارت  توسعة   -1

خارج(

2- افزايش استثمار و بهره كشى از كارگران)در داخل(

بافنده گى،  بخش:  سه  در  انگلستان  در  صنعتى  انقالب 

به  را  انگلستان  نتيجه،  در  كه  آهن  ذوب  و  سنگ  زغال 

بلند  دودكش هاى  با  متعدد  كارخانه هاى  جريان  اين  در  ساخت.  مبدل  صنعتى  قدرت  يك 

و روستاها سبز و خرم شد. در  قريه ها  پراگنده مى كرد، جانشين  غليظى كه در فضا  و دود 

اطراف اين كارخانه ها، كوه هاى زغال و توده يى فضوالت انباشته شده بود و شهر هاى صنعتى 

انقالب ارتباطات

1-اختراع تلگراف)مورس

انقالب در حمل و نقل

ريل  اختراع  اختراع كشتى   

Track((

)فلتون(              

اختراع ماشين بخار

)جيمز وات(

تحول در صنعت

نساجى

ماشين نخ ريسى

انقالب زراعتى

اختراع ماشين تخم پاشى

اختراع ...
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دراطراف اين كار خانه ها بدون حساب و نقشه به وجود مى آمدند. اين شهر ها اغلب زشت و 

كثيف بودند و كارگرانى گرسنه و خسته مجبور بودند پس از دوازده ساعت كار سخت و 

شاقه در آن ها بياسايند.

      در عصر انقالب صنعتى، هر اختراع تازه سبب مى شد كه ماشين هاى تازه به جاى عده يى 

از كارگران به كار بيفتند و گروهى را بيكار كنند. در نتيجه، كارگران بيكار شده، ماشين ها 

را مسؤول بدبختى خود مى شمردند حتى گاهى مى شد كه آن ها را درهم شكنند هر چند كه 

بيكارى  فقر و  اقتصادى، مسؤول  نظام جديد  بلكه  ندارد؛  بعدها متوجه شدند ماشين گناهى 

و  بلعيدند  را  و كارگاهاى كوچك  از صنايع دستى  بسيارى  تازه،  آن هاست. كار خانه هاى 

صاحبان پيشه ها و صنايع دستى قديمى به كارگران مزدبگيركار خانه هاى غول پيكر تبديل 

شدند.

     در اوايل انقالب صنعتى، مزد كارگران ناچيز بود و مجبور بودند براى سير كردن شكم 

شان، زنان و كودكان خود را هم براى كار به كارخانه هاى نا سالم و غير صحى ببرند. كارگران 

معدن تمام روز را در اعماق معادن زغال سنگ به كار مى پرداختند و شب ها به خانه رفته، 

صبح زود دوباره روانة معدن مى شدند. گاه تا چند ماه روشنايى روز را نمى ديدند.

فعاليت داخل صنف
 

     شاگردان به چند گروه تقسيم شوند و هر گروه روى مطالب زير با هم بحث نمايند.

1- نتايج انقالب صنعتى انگلستان چه بود فهرست نماييد.

2- انقالب، يعنى چه؟ و انقالب صنعتى چه مفهومى دارد؟

سؤاالت
 

1- اختراع ماشين بخار چه تحوالتى در توليد به وجود آورد؟

2- چرا كارگران در برابر ماشين عكس العمل نشان مى دادند؟

فعاليت خارج صنف
 

صنعت چگونه در كشور ما رشد خواهد نمود؟ دراين مورد مطلبى را تهيه بداريد.
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درس سى و ششم 

تشكيل دولت عثمانى
در قرون جديد كه اروپائيان تمدن نوين خود را پى ريزى مى كردند و با كمك دانش و 

تكنالوژى جديد مى رفتند تا بر جهان تسلط يابند، در سرزمين هاى اسالمى چه مى گذشت؟ 

آيا آنان نيز در انديشة تحول و دگرگونى بودند؟ آيا از دستاوردهاى جديد تمدنى استفاده 

كردند؟ با پديدة استعمار چگونه برخورد كردند؟ از مهمترين دولت هاى مسلمان در قرون 

جديد، دولت عثمانى است كه در اين درس با آن آشنا مى شويد.

امپراتور روم شرقى  و  بين آلب ارسالن  نبرد مالزگرد، كه  تركان سلجوقى در  پيروزى       

بروز  و  صغير  آسياى  در  اسالم  گسترش  كه  داشت  همراه  به  چندى  پى آمد هاى  روى داد، 

از  بود. گذشته  مهم ترين آن ها  از  مسيحيان  و  مسلمانان  بين  سالة صليبى  جنگ هاى دو صد 

اين، با كوچ قبايل ترك مسلمان از شرق ايران به آسياى صغير، به تدريج دولت هاى كوچك 

با همسايه گان  بقا و گسترش خود، به جنگ  محلى در اين منطقه به وجود آمدند كه براى 

آنقره  حدود  در  كه  بود  قايى  قبيلة  قبايل،  اين  معروف ترين  از  يكى  مى پرداختند.  مسيحى 

سكونت گزيدند. رهبر اين قبيله ارطغرل بود كه بر قدرت خويش افزود. پس از او فرزندش، 

عثمان در سال699 ق. دولتى تأسيس كرد كه به نام خودش عثمانى خوانده شد. اين دولت 

عثمانى، كه تا اوايل قرن بيستم دوام يافت. آخرين امپراتورى قدرتمند جهان مشرق بود كه نام 

و آوازه اش براى قرن ها موجب هراس اروپاييان شده بود؛ لذا براى نابودى آن تالش بسيارى 

نمودند.

      تركان عثمانى براى توسعة قلمرو وتثبيت قدرت خود، دو نيروى نظامى مهم تشكيل دادند: 

يكى سپاه عثمانلى و ديگرى سپاه ينى چرى عثمانلى نيروى اصلى دولت عثمانى بود كه از 

قبايل ترك ومتحدان نظامى اين دولت تشكيل مى شد و اعضاى آن درعوض خدمات خود 

اما ينى چرى ها جوانان مسيحى مسلمان  بهره مى بردند؛  از غنايم  زمين دريافت مى كردند و 

شده يى بودند كه وظيفة آنان حفاظت از سلطان عثمانى بود و در مقابل خدمات خود حقوق 

دريافت مى كردند و پس از30 سال خدمت به آنان زمين داده مى شد.

سالطين عثمانى
      در ميان سالطين عثمانى چند تن آن ها از شهرت جهانى برخوردار بودند:

1- سلطان محمد فاتح: سلطان محمد كه مشهورترين سالطين عثمانى است؛ توانست 
به حيات سياسى امپراتورى هزار سالة بيزانس)روم شرقى( خاتمه دهد. فتح درخشان او فتح 

قسطنطنيه )شهر كنستانتين( پايتخت امپراتورى روم شرقى بود كه از آن پس به نام اسالمبول)شهر 

اسالم( ناميده شد و سلطان محمد نيز لقب فاتح گرفت. اين فتح، منشأ تحوالت متعددى در 
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تاريخ جهان گرديد و مبدأ قرون جديد در تاريخ اروپا شناخته شد.

2- سلطان سليم: اين سلطان كه معاصر شاه اسماعيل صفوى بود با تجاوز به مرزهاى ايران 
توانست در جنگ چالدران )920ق.( سپاه صفوى را با نيروى توپخانه و سالح آتشين شكست 

دهد. او عراق و شام را نيز فتح كرد و با لشكر كشى به مصر، دولت ممالك يا مملوك )سلسلة 

فرماندهان ترك تبار كه در شام و مصر فرمانروايى داشتند.( را منقرض ساخت و به حاكميت 

عباسيان مصر نيز پايان داد. پس از آن ادارة مكه و مدينه را در دست گرفت. خود را خليفه 

خواند ومدعى حكومت بر تمام مسلمانان شد. 

3- سلطان سليمان قانونى)باشكوه(
سليمان  سلطان  16م./10ق.  قرن  در  عثمانى  پادشاه  مشهورترين 

فرزند سلطان سليم بود. در زمان او قلمرو امپراتورى عثمانى به 

نهايت توسعه يى خود رسيد، چنان كه سپاهيان عثمانى شهر وين 

پايتخت اتريش كنونى را نيز به محاصرة خود در آوردند.

آبى  راه هاى  مهم ترين  در  زمان  اين  در  عثمانى  دريايى  نيروى 

كه  بود  نيرو  همين  داشت.  حضور  هند  اقيانوس  و  مديترانه  در 

نيروى  بروس،  بر  فرماندهى خيرالدين  به  در سال 1538ميالدى 

دريايى متحدان اروپايى را در هم شكست. ترك ها سليمان را به 

واسطة تشكيالت منظم وقوانين مدونى كه بر قرار ساخت»سليمان 

امپراتورى  به واسطة قدرت و عظمت  او را  اروپاييان  قانونى« و 

اش»سليمان با شكوه«ناميدند.

چرا امپراتورى عثمانى ضعيف شد؟
      قرن 17م./11ق. را مى توان آغاز انحطاط دولت عثمانى دانست. اين انحطاط كه مقارن 

پيشرفت اروپا و دوران تحول غرب بود، موجب شد كه امپراتورى عثمانى تمام تالش خود را 

صرف حفظ موقعيت سياسى خود نمايد. عمده ترين عوامل داخلى عقب مانده گى و انحطاط 

عثمانى عبارت بودند از:

1- خوش گذرانى و فساد سالطين عثمانى؛

و  اشراف  موقعيت  منافع   كه  اجتماعى  سياسى-  اصالحات  هرگونه  انجام  از  2- جلوگيرى 

درباريان را به خطر مى انداخت؛

3- توقف فتوحات كه موجب بيكارى ارتش عظيم عثمانى و از آن پس، نظاميان كه اغلب 

آن ها، صاحبان امالك بودند ستم بر روستاييان را افزايش دادند و با مداخله در امور سياسى 

مشكالت بسيار به وجود آوردند؛ 
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4- جنگ هاى مذهبى دولت عثمانى با دولت صفوى، گذشته از آن كه موجب ضعف آن دولت شد، 

زمينه ساز ضعف مسلمانان آن جا نيز گرديد، اين در حالى بود كه عثمانى ها به اقليت هاى مسيحى قلمرو 

خود تا حد زيادى خودمختار سياسى و آزادى مذهبى داده بودند.

در قرن 18م./12ق. ضعف دولت عثمانى آشكار شد. دو دولت: روسيه و اتريش به تدريج عثمانى ها را از 

منطقة بالكان و شمال درياى سياه عقب راندند. در سمت شرق نيز با پيدايش دولت افشاريه لشكر ايران به 

فرماندهى نادرشاه با توسعه طلبى عثمانى ها به مقابله بر خاست و ضربات سختى بر آن ها وارد كرد.

     در آستانة قرن نوزدهم، امپراتورى عثمانى على رغم وسعت قلمرو و پيشينة درخشان خود، از درون 

ضعيف شده بود و هر چند بعدها تالش هايى براى احياى قدرت آن صورت گرفت و برنامه هاى 

اصالحى نيز به اجرا در آمد؛ ولى تنها توانست، روند زوال و انحطاط آن را براى مدتى به تأخير 

اندازد.

فعاليت داخل صنف
 

     شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و هر يك روى مطالب ذيل با هم بحث نموده نتيجه را 

يكى به ديگرى بگويد.

- به نظر شما، چرا اروپاييان اين شكست نظامى و سقوط روم شرقى توسط سلطان عثمانى را 

آغاز قرون جديد در تاريخ اروپا قرار داده اند؟ 

- به نظر شما، رهبران دولت عثمانى براى رهايى از عوامل انحطاط چه اقداماتى را مى توانستند 

انجام دهند؟

سؤاالت
 

1- عوامل ضعف دولت اسالمى عثمانى چه بود؟

2- سالطين عثمانى را نام بگيريد.

3- دولت عثمانى چگونه تأسيس شد؟

فعاليت خارج صنف
 

فعلى  تركيه  با  و  نموده  كسب  بيشتر  معلومات  عثمانى  امپراتورى  حدود  مورد  در  شاگردان 

مقايسه كنند.
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درس سى و هفتم 

انقالب استقالل اياالت متحدة امريكا
موارد  با  همچنان  و  امريكا  متحدة  اياالت  استقالل  انقالب  چگونه گى  با  درس  اين  در 

اعالمية استقالل امريكا، آشنا خواهيد شد.

خصوص  به  جغرافيايى،  اكتشافات 

كشف قارة امريكا، دنياى جديدى از 

ثروت را به روى كشورهاى اروپايى 

از  كه  اروپاييان  از  بسيارى  گشود. 

محدوديت هاى مذهبى و جنگ هاى 

پى  در  بودند  آمده  ستوه  به  داخلى 

يافتن محل جديدى براى زنده گى، 

امكانات طبيعى، ثروت و طال به قارة 

بيشترين  كردند.  مهاجرت  امريكا 

اين مهاجران، انگليسى بودند كه در 

سواحل غربى اقيانوس اطلس سيزده 

ايالت مهاجر نشين را تشكيل دادند 

اين  از  بخشى  جهت،  همين  به  و 

سرزمين را نيوانگلند) انگليستان نو( 

اروپاييان  هجوم  پى  در  مى ناميدند. 

به قارة جديد مردم بومى آن، يعنى 

سرخ پوستان، يا در جنگ با مهاجران اروپايى كشته و يا به مناطق ديگر كوچانده شده بودند.

      سرزمين امريكا داراى معادن طال و نقره، جنگل هاى فراوان، مزارع وسيع بود. سواحل آن 

براى ماهى گيرى و كشتى رانى مناسب و زمينه هاى رشد و شكوفايى اقتصادى آن فراهم بود.

      دولت انگليستان مناطق تحت سلطة خويش را به صورت مركز توليدات زراعتى و نيز 

محلى براى فروش محصوالت صنعتى خود در آورده بود. در اين جريان، وضع ماليات تازه 

اعتراضات مهاجر نشين ها را برانگيخت، در اين حال دولت فرانسه كه در جنگ با انگليستان 

شكست خورده و مستعمراتش را در امريكا از دست داده بود، از مهاجران حمايت كرد. سر 

انجام، مهاجر نشينان توانستند به رهبرى جورج واشنگتن نيروهاى انگليسى را شكست بدهند. 

به دنبال اين شكست سيزده ايالت مهاجر نشين اعالم استقالل كردند و سرزمين خود را اياالت 

متحدة امريكا نام نهادند. و در سال  )1776م.(  جورج واشنگتن را نيز به عنوان نخستين رئيس 

جمهور امريكا برگزيدند.
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اعالمية استقالل امريكا
     در سال 1776م. يكى از روشنفكران امريكايى به نام توماس پين رساله يى به نام )عقل سليم( 

نوشت كه مورد استقبال قرار گرفت و 100 هزار نسخه از آن در امريكا به فروش رسيد. اتفاقاً 

اين انديشة توماس پين در اعالمية استقالل امريكا به روز چهارم جنورى سال 1776م. انتشار 

يافت كه برخى از اصول اعالمية استقالل چنين است:

1- همه انسان ها با هم برابرند و داراى حقوق يكسان مى باشند.

2- همه انسان ها داراى حق زنده گى و آزادى هستند.

3- حكومت براى تأمين حقوق مردم به وجود آمده است. در صورتى كه حكومت قادر به 

تأمين حقوق مردم نباشد حق طبيعى و قانونى مردم است كه آن را بر كنار نمايند و حكومت 

انتخابى خويش را به وجود آورد.

بعد از استقالل، مردم امريكا با پشرفت به طرف غرب، تعدادى زيادى سرخ پوستان آن جا را 

از بين بردند؛ سرزمين هاى وسيع شان را به دست آوردند و تعداد اياالت امريكا از سيزده به 

پنجاه ايالت افزايش يافت، به اين ترتيب، كشور اياالت متحده، كه از سواحل اقيانوس اطلس 

شروع مى شد تا سواحل اقيانوس آرام گسترش يافت.

فعاليت داخل صنف
 

     شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در بارة مطالب زير با هم بحث نمايند؛ سپس نتيجه 

را يكى از اعضاى گروه به ديگران بيان نمايد.

- همة انسان ها با هم برابر اند يعنى چه؟

- همة انسان ها داراى حق و زنده گى هستند، يعنى چه؟

- حكومت به منظور تأمين حقوق مردم به وجود آمده است، يعنى چه؟

سؤاالت  
1- سرزمين اياالت متحدة امريكا داراى كدام معادن است؟

2- نيو انگلند كدام قسمت هاى اياالت متحدة امريكا را در بر مى گرفت؟

3- دليل هجوم اروپاييان به اياالت متحدة امريكا چه بود؟

فعاليت خارج صنف  

     در مورد استقالل، مطلبى را تهيه نموده در ساعت درسى آينده در صنف ارائه نمايند.
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درس سى و هشتم 

زمينه هاى رشد و شكوفايى اياالت متحدة امريكا
آمريكا، يكى از قدرت هاى بزرگ كنونى شناخته مى شود. اين كشور به خصوص پس از ورود 

مهاجران اروپايى در سدة پانزدهم ميالدى دچار دگرگونى هاى بنيادى شد، ترقى و اعتالى اين 

كشور، مرهون زمينه ها و شرايطى است كه در اين درس با برخى از آن ها آشنا خواهيد شد.

اياالت متحدة امريكا كشور عظيم و پهناورى است كه سه مادة اصلى صنايع، يعنى زغال، آهن 
و نفت در آن جا فراوان بود. درياها و آبشار هاى متعدد و پر آب نيز وجود داشت كه از آن ها 
توليــد مقادير هنگفتى نيروى برق ممكن مى گرديد. جمعيت اياالت متحده امريكا، نســبت به 
وســعت خاك آن كمتر بود و هر فردى مى توانست براى خود ميدان كار و فعاليتى پيدا كند.

با كشف قارة امريكا در سال )1492م.( مهاجران زيادى از سراسر جهان و به خصوص از اروپا 
به امريكا ســرازير شــدند و گروه هاى مختلف اروپائى به آن سرزمين مهاجرت كردند و باهم 
آميختند و به تدريج از اختالط آن ها، يك ملت جديدى به نام ملت امريكا شكل گرفت. آنان 
با يك روش واحد و يكســان، آموزش مى ديدند. همچنــان در ميان مهاجرانى كه از اروپا به 
امريكا رفتند، تعدادى علما و دانشمندان نيز با خود همراه داشتند و فرصت آن را يافتند تا براى 
اندوخته هاى علمى خود بستر مناسب آماده و مهيا سازند. به گونة مثال دانشمند بريتانوى به نام 
ســومايل اسالتر )Somail Slatter( براى نخســتين بار در آن كشور كارخانة پارچه )تكه( 

بافى را در سال )1790م.( اساس گذاشت.
سرعت رشد صنايع جديد در امريكا به حدى بود كه طى مدت كوتاهى، آن كشور از بريتانيا 
و  حمل  غرض  آهن  راه هاى  احداث  و  تيلفون  و  تلگراف  خطوط  ايجاد  گرفت.  پيشى  نيز 
نقل كاالها كه شرق و غرب اياالت متحده امريكا را باهم وصل ساخت، و به كار انداختن 
سال  در  برده گى  نظام  لغو  همچنان  شد.  تمام  مؤثر  آن  اقتصادى  رشد  در  بخار  كشتى هاى 
امريكا شد، چنانچه  استقالل بخش هاى شرقى  باعث حصول  بود كه  زمينة ديگر  )1838م.( 
نهضت ملى لغو برده گى كه در امريكا به  وجود آمده بود رفته رفته از عقايد آزادى خواهان 
 William L( سر به در آورد. انجمن ضد برده گى امريكا كه توسط ويليام لويد گارسين
wid Garsen(  سال) 1805- 1879 م.( تأسيس شده بود تا پنج سال به تعداد 250000 عضو 

پيدا كرد.
 قوة قضايية اياالت متحدة امريكا كه جان مارشال رياست آن را از سال1801- 1835م. به عهده 
داشت منبع نيرومند ديگرى براى وحدت ملى امريكا شد؛ همچنين انديشه هاى دموكراتيك 
و مردم ساالر كه قدرت سياسى اقشار مردم را افزايش مى داد و نخستين بار طى جنگ هاى 
داخلى انگلستان در دهة 40 قرن هفدهم مطرح شده بود به گوش امريكايى ها نيز رسيد، چنين 
انديشه هايى، هرچند غالب نشدند؛ اما از همان آغاز زمينه را براى رشد مناسبات انسانى فراهم 

ساختند. انديشه هاى مزبور كه بر برابرى سياسى و ارادة مردم تأكيد داشتند.
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اياالت  پيروزى دموكراسى در شرايط جديد  ادارة سالم در عصر حاضر،  ايجاد  با  همچنان 
متحدة امريكا امكان پذير شد؛ اما نهال دموكراسى هرگز آسان در خاك امريكا رشد نكرد؛ 
بلكه همواره با تعارضات و مشكالت زياد همراه بود. در آغاز، مخالفت ها با نظام دموكراسى 
دموكراسى  پذيرش  در  پايين  طبقات  شايسته گى  به  كه  كسانى  از  شمارى  از سوى  آمريكا 

ترديد داشتند، صورت گرفت و ليكن با گذشت زمان، مخالفت هاى مذكور كاهش يافت.
در  با  آزاد  بازار  اقتصادى  سيستم  مبناى  بر  اقتصادى  هاى  الگو  از  معقول  استفادة  همچنان 
نيز  ايجاد رقابت سالم و  بر عرضه و تقاضاى معقول و  مبتنى  امريكا  نظرداشت شرايط ويژة 
اياالت  ادارى، سياسى و فرهنگى زمينه هاى ديگرى بودند كه موجب شكوفايى  اصالحات 

متحدة امريكا گرديدند.

فعاليت داخل صنف  
 

در  مهاجران  فعاليت  مورد چگونه گى  در  اول  تقسيم شوند. گروه  دو گروه  به  شاگردان 
عرصه هاى مختلف و رشد صنايع امريكا گفتگو نمايند و گروه دوم در بارة فعاليت هاى 
جان مارشال و انديشه هاى دموكراتيك در امريكا به بحث بپردازند و نتيجه را نمايندة هر 

گروه به ديگران ارائه كنند.

سؤاالت 
 

1- چرا مهاجران از سراسر جهان به امريكا مهاجرت كردند؟
2- لغو نظام برده گى در امريكا توسط كى و چگونه به وجود آمد؟

3- جان مارشال كى بود؟
4- انديشه هاى دموكراتيك )مردم ساالرى( چطور به امريكا راه پيدا كرد؟

فعاليت خارج صنف  
 

شاگردان با استفاده از رهنمايى معلم، مطلبى را در مورد رشد و انكشاف اياالت متحدة 
امريكا تهيه نموده و در ساعت بعدى در صنف ارائه كنند.


