ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ هﺎ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری هﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی هﺎ و
ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ هﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺧش  ۶ -ﺗﮭﯾﮫ و ﭘژوھش )ﺻﺑﺎح(
)ﭘژوھش و ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﺎ ﻧوآورﯾﮭﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﯾﺷﺗر،
اﻣﯾدوارم ﮐﮫ اﯾن ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﮔوار ﺟﻧﮕﮭﺎ و ﺟﻧﮓ اﻓروزﯾﮭﺎ آﮔﺎھﯽ
ﺳودﻣﻧدی را ﺑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺧﺳﺗﮫ از ﺟﻧﮓ در ﮐﺷور دردﻣﻧد و وﯾراﻧﮫء ﻣﺎ ﺑدھد(

ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺘﮭﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن

ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺧﺎﻧدان ش در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ٢٢۴ﺗﺎ  ۶۵١ﻣﯾﻼدی ﺑودﻧد .ﺷﺎھﻧﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑر ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ از
ﻏرب ﻗﺎر ٔه آﺳﯾﺎ ﭼﯾرﮔﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺷﮭر ﺗﯾﺳﻔون در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﻐداد در ﻋراق اﻣروزی
ﺑود .در آن زﻣﺎن ﺑﻐداد ﻧﺎم ﻣﻧطﻘ ٔﮫ ﮐوﭼﮑﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﯾﺳﻔون ﺑود .ﺗﯾﺳﻔون در ﺳﺎل  ۶۵١ﺑﮫ دﺳت
ﻋربھﺎ ﺗﺳﺧﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﺗﺎراج رﻓت .ﻧﺎم ﻋرﺑﯽ ﺗﯾﺳﻔون »ﻣداﺋن« اﺳت .ﻧﺎم ﺗﯾﺳﻔون ﺑﮫ ﺳرﯾﺎﻧﯽ
»ﻣﺎﺣوزه« ﺑود .ﻧﺎم »ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن« از« ﺳﺎﺳﺎن »ﻣﯾﺂﯾد ﮐﮫ آن ھم ﻧﺎم ﭘدرﺑزرگ اردﺷﯾر ﭘﺎﭘﮑﺎن( ﭘﺎﭘﮏ =
ﺑﺎﺑﮏ = ﻧﺎم ﭘدر اردﺷﯾر( ﭘﺎﯾﮫﮔذار ﺧﺎﻧدان ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن اﺳت .ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن رﻓﺗﮫرﻓﺗﮫ ﻧﺎﺗوان ﺷدﻧد و دﺳﺗﮕﺎه
ﻣذھﺑﯽ زرﺗﺷﺗﯽ در ﮐﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﮐﺷورداری ﻧﻔوذ ﺑﺳﯾﺎری ﻧﻣود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳده ﭘﻧﺟم ﻣﯾﻼدی
دﯾﮕر ﮐﻧﺗرول ﮐﺷور و درﺑﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﻣوﺑدان ﺑود ﺗﺎ ﺷﺎھﺎن .ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﺗن ﻋرب ھﺎ و
ورود اﺳﻼم ﻧﺎﺑود ﺷد ،اﮔر ﭼﮫ ﻓرزﻧدان و ﺧوﯾﺷﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺳﺎل ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺑرد در ﺑراﺑر ﻋرب ھﺎی
ﻣﺳﻠﻣﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ از دﺳت رﻓﺗﮫ ﺧود را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻧد .ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﺧﺎﻧدان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ
ﮐﺷور ﭼﯾن ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد.
ﺷرﻗﯽ ﺗﺻرفھﺎی ﺧود ،ﺑﺎ دوﻟﺗﯽ ﺗواﻧﻣﻧد ﻣﺎﻧﻧد
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن و رﻗﯾﺑﺎﻧﺷﺎن:دوﻟت ﺑﯾزاﻧس ﮐﮫ در ﺑﺧش
ِ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺳروﮐﺎر داﺷت و آن را ﻧﯾروﻣﻧدﺗرﯾن دﺷﻣن ﺧود ﻣﯽداﻧﺳت ،ﮔرﻓﺗﺎریھﺎی زﯾﺎدی ھم در
ی ﺧود ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در اروﭘﺎ داﺷت .اﯾن ﮔرﻓﺗﺎریھﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ
ﻏرب و ھم در ﺷﻣﺎل ﺗﺻرفھﺎ ِ
ﺷرﻗﯽ ﺧود ﮐﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺑب ،دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ،
ﺷد ﮐﮫ ﺑﯾزاﻧس ھﻣﮫ ﻧﮕﺎ ِه ﺧود را ﺻرف ﻣرزھﺎی
ِ
ت ﺧود )ﺗﯾﺳﻔون( را ،در ﮐﻧﺎر رو ِد دﺟﻠﮫ ﻗرار دھد و از
ﻣﺎﻧﻧد دﺳﺗﮕﺎه اﺷﮑﺎﻧﯽ ،ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﭘﺎﯾﺗﺧ ِ
ﺑودن ﭘﺎﯾﺗﺧتاش ﺑﮫ ﻣرزھﺎی دﺷﻣن ،ﺑﯾﻣﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .دوﻟت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھم در ﺷرق ،و ھم در
ﻧزدﯾﮏ
ِ
ﺷﻣﺎل ﻣرزھﺎی ﺧود ،ﮔرﻓﺗﺎریھﺎی زﯾﺎد داﺷت ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺧطرﻧﺎک و ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧدهای ﻣﯽرﺳﯾد.
ِ
ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﺳره در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺷرق و ﻏرب ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷد.
ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت
ِ
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ،ﻓرھﻧﮕﯽ ﭘرﺑﺎر در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳت و ﮐﺷورداری ،اﺧﻼق ،راﺑطﮫھﺎی ﺳﺎﻟم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻧر
وﯾراﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽاش ،اﺛرھﺎی ﺧود را در ﻧﺳلھﺎی ﭘﺳﯾن و ﻓرھﻧﮓ
ﺑﮫ وﺟود آورد ،ﮐﮫ ﭘس از ﻧﺎﺑودی و
ِ
دﯾﮕر ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻧﺷﺎن داد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده دﺳﺗﮕﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،دوﻟت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺷرق ﮐﺷور ﺑودﻧد ،ﺷﮑﺳت اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ،ﻧﮫ از ﺳوی اﯾن
ﺑﯾزاﻧس و دوﻟتھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺷﻣﺎل و
ِ

دﺷﻣﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ از دو ﺳوی ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده ﺑود .ﻧﺧﺳت ،ﻓروﭘﺎﺷﯽ از درون ،و ﭘس از آن ،از دوﻟﺗﯽ ﺑود
ﺗوان ِ◌ ﺟﻧﮕﯽاش ﻗومھﺎی ﺑﯾﺎﺑﺎن ﮔرد ﺑودﻧد ،وﻟﯽ ﺑﻧﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽاش ﺑرﭘﺎﯾﮫ ﺑﯾﻧش
ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ھﻣﮫ
ِ
ی ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑود ﮐﮫ دوﻟتھﺎ و دﺷﻣﻧﺎن دﯾﮕر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ازش ﺑﯽﺑﮭره ﺑودﻧد .دﺳﺗﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ
دﯾﻧﯽ-ﻓﮑر ِ
ﮐﮫ در آﻏﺎز ﺳده ھﻔﺗم ﻣﯾﻼدی در ﺷﮭر ﻣدﯾﻧﮫ ﺑرﭘﺎ ﺷده ﺑود ،از ﺟﮭت روﺣﯽ و ﻣﻌﻧوی ﭼﻧﺎن ﻧﯾروﻣﻧد
ﭼﯾرﮔﯽ دﯾﮕر ﻗومھﺎی ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾن و
ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯾر ﻓرھﻧﮕﯽاش ﺑر ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،ھﻣﺎﻧﻧد
ِ
ﺳﺳﺗﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﺻﺣراﻧورد ،ﮔذرا ﻧﺑود .اﯾن ﺗﺄﺛﯾر ﻓرھﻧﮕﯽ ﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾق ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮔﺳﺳﺗﮕﯽ و
ِ
ﺟﻧﮕﯽ اﻋراب ،ﭘس از دو ﻗرن ﭼﯾرﮔﯽ ،اﺛرھﺎﯾش ھﻧوز ﻣﺎﻧدﮔﺎر اﺳت.
ِ
ﮔﺎھﺷﻣﺎر ﺷﺎھﻧﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﺳﺎﻟﻧﻣﺎی ﻣﯾﻼدی
اردﺷﯾر اول )اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن( )ﭘﯾراﻣون (٢٢۴-٢۴٣
ﺷﺎﭘور اول )ﭘﯾراﻣون (٣/٢۴٢-٢٧٢
ھرﻣز اول )(٢٧٢-٢٧٣
ﺑﮭرام اول )(٢٧٣-٢٧۶
ﺑﮭرام دوم( (٢٧۶-٢٩٣
ﺑﮭرام ﺳوم )(٢٩٣
ﻧرﺳﯽ )(٢٩٣-٣٠٢
ھرﻣز دوم )(٣٠٢-٣١٠
آذرﻧرﺳﯽ )(٣١٠
ﻣﻠﮑﮫ اﯾﻔرا ﻣﺎدرﺷﺎﭘور(٣١٠) ٢
ﺷﺎﭘور دوم )ذواﻻﮐﺗﺎف( )(٣١٠-٣٧٩
اردﺷﯾر دوم )(٣٧٩-٣٨٣
ﺷﺎﭘور ﺳوم )(٣٨٣-٣٨٨
ﺑﮭرام ﭼﮭﺎرم )(٣٨٨-٣٩٩
ﯾزدﮔرد اول )(٣٩٩-۴٢١
ﺑﮭرام ﭘﻧﺟم )ﺑﮭرام ﮔور( )(۴٢١-۴٣٩
ﯾزدﮔرد دوم )(۴٣٩-۴۵٧
ھرﻣز ﺳوم )(۴۵٩-۴۵٧
ﭘﯾروز اول )(۴۵٨-۴٨۴
ﺑﻼش )(۴٨۴-۴٨٨
ﻗﺑﺎد اول )(۴٨٨-۴٩٧
ﺟﺎﻣﺎﺳب )(۴٩٧-۴٩٩
ﻗﺑﺎد ﯾﮑم )) (۴٩٩-۵٣١ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دوﺑﺎره(
ﺧﺳرو ﯾﮑم )ﺧﺳرو اﻧوﺷﯾروان( )(۵٣١-۵٧٩
ھرﻣز ﭼﮭﺎرم )ﺗرکزاد( )(۵٧٩-۵٩٠
ﺑﮭرام ﺷﺷم( ) ۵٩٠-۵٩١
ﺧﺳرو دوم )ﺧﺳرو ﭘروﯾز( )(۵٩١-۶٢٨
ﻗﺑﺎد دوم )ﺷﯾروﯾﮫ( )(۶٢٨
اردﺷﯾر ﺳوم )(۶٢٨-۶٣٠
ﺷﮭرﺑراز)(۶٣٠
ﺧﺳرو ﺳوم )(۶٣٠
ﺟواﻧﺷﯾر)(۶٣٠
ﭘوراﻧدﺧت)(۶٣٠-۶٣١
ﮔﺷﻧﺎﺳب ﺑﻧده )(۶٣١
آزرﻣﯽ دﺧت )(۶٣١
ھرﻣز ﭘﻧﺟم )(۶٣١
ﺧﺳرو ﭼﮭﺎرم)(۶٣١

ﭘﯾروز دوم )(۶٣١
ﺧﺳرو ﭘﻧﺟم )(۶٣١
ﯾزدﮔرد ﺳوم )(۶٣٢-۶۵١
ﺗﺎزش و ﭘﯾروزی ﺗﺎزﯾﺎن )(۶۵١
ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻼﺳﯾﮏ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑوﻣﯽ
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ از ﻗرار زﯾرﻧد:
ﺑﮭرام ﺑﮭرام.۶ ،ﺑﮭرام
ﺑﮭرام اورﻣزد.۵ ،
.١اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن.٢،ﺷﺎﭘور ﭘﺳر اردﺷﯾر.٣،اورﻣز ِد ﺷﺎﭘور .۴
ِ
ِ
اردﺷﯾر ﻧﮑوﮐﺎر.١١ ،ﺷﺎﭘور
ﺷﺎﭘور ذواﻻﮐﺗﺎف.١٠ ،
ﻧرﺳﯽ ﺑﮭرام.٨،اورﻣز ِد ﻧرﺳﯽ.٩ ،
ﺑﮭراﻣﯾﺎن.٧ ،
ِ
ِ
ِ
ﺑﮭرام ﺷﺎﭘور.١٣ ،ﯾزدﮔر ِد ﺷﺎﭘور.١۴ ،ﺑﮭر ِام ﮔور.١۵ ،ﯾزدﮔرد ﭘﺳر ﺑﮭرام ﮔور،
ﭘﺳر ﺷﺎﭘور.١٢ ،
ِ
ﺑﻼش ﭘﯾروز.١٩ ،ﻗﺑﺎد.٢٠ ،ﻧوﺷﯾنروان.٢١ ،ھرﻣزد.٢٢ ،ﺧﺳرو
.١۶ھرﻣز.١٧ ،
ﭘﯾروز ﯾزدﮔردِ .١٨ ،
ِ
اردﺷﯾر ﺷﯾروی ٢۵ ،ﻓرآﯾﯾن )ﮔراز( ٢۶ ،ﭘوران دﺧت .٢٧ ،آزرم دﺧت٢٨ ،
ﭘروﯾز ٢٣ ،ﺷﯾروﯾﮫ٢۴ ،
ِ
ﻓرخ زاد.٢٩ ،ﯾزدﮔرد.
اردﺷﯾرﺑﺎﺑﮑﺎن»اردﺷﯾر اوّ ل«}  ٢٢۶ﺗﺎ  ٢۴٠ﻣﯾﻼدی{ در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اردوان ﭘﻧﺟم ،اردﺷـﯾر ﺑﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮔوﭼﯾﮭر رﺳﯾد .او ﻣﺎﯾل ﺑود ﺷﺎه ﮐ ّل اﯾران ﺑﺎﺷد ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺷورش ﮐرد و اردوان را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ
ﺷﮑﺳت داد و اﺷﮏ ﺑﯾﺳت و ﻧﮭم در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد ﮐﺷﺗﮫ ﺷد » ٢٢۴ﻣﯾﻼدی« .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻠطﻧت در
ﮐف اردﺷـﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن ﻗرار ﮔرﻓت -٢ .ﺟﻧﮓ اردﺷـﯾر ﺑﺎ دوﻟت روم اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺑﮫ ﺗﻼﻓﯽ ﺷﮑﺳت
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن در اواﺧر ﺣﮑوﻣﺗﺷﺎن از روﻣﯾﺎن ﻣﯽﺧوردﻧد ﺑﮫ روم ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯾد }در اﯾن زﻣﺎن
ﺗراژان اﻣﭘراﺗور روم ﺑود{ او روﻣﯾﺎن را ﺷﮑﺳت داد و ﻧﺻﯾﺑﯾن ،ﺣران و ارﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺻرف ﮐرد.
ﺑﮫ طور ﮐﻠّﯽ ﮐﺎرھﺎی ارد ﺷﯾر در ﺟدول زﯾر ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷود...
- ١ﺗﻘﺳﯾم ﻣردم ﺑﮫ طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف و ﺗﺎﯾﯾن ﺣداﻗل ﻣﻌﯾﺷت و اﻣﮑﺎﻧﺎت.
- ٢اﺣﯾﺎی ﺳﭘﺎه ﺟﺎوﯾدان ﻣﺎﻧﻧد ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن.
-٣ﺗوﺟّ ﮫ وﯾژه ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗوﺳّط ﻣﺎﻣوراﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣرﮐز ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷدﻧد.
-۴ﺗﺻرف ھﻧد ﺗﺎ ﭘﻧﺟﺎب.
ﺷﺎﭘور اوّ ل } ٢۴٠ﺗﺎ  ٢٧٢ﻣﯾﻼدی{
ﺷﺎﭘور اوّ ل ﭘﺳر اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن در آﻏﺎز ﺳﻠطﻧت ﺑﺎ طﻐﯾﺎن ﺣران و ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﻣواﺟﮫ ﺷد او ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﺷورش ارﻣﻧﺳﺗﺎن را ﺧواﺑﺎﻧد اﻣّﺎ ﻣردم ﺣران ﭼﻧﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ از ﺧود ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﺳرﮐوب آن ﻏﯾر
ﻣﻣﮑن ﻣﯽﻧﻣود .ﺳر اﻧﺟﺎم ﺑﺎﺧﯾﺎﻧت ﺷﺎھزاد ٔه ﺣران دروازه ﺑﺎز و ﺷﺎﭘور ھﻣﮫ را از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎھزاده را ﻣﯽ
ﮐﺷد .او ﭘس از ﻓﺗﺢ ﺣران ﺷﮭرھﺎی ﮐرﻣﺎن ،ﺧوزﺳﺗﺎن ،ﻋﻣﺎن ،ﻣﮑران ،ﻏرب ،ﺧراﺳﺎن و ﺗوران را
ﻓﺗﺢ ﮐﻧد .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻧﮓ ﺷـﺎﭘـور ﺑﺎ روﻣـﯾـﺎن }از  ٢۴١ﺗﺎ  ٢۴۴ﻣﯾﻼدی{ ﺷﺎﭘور ﭘس از ﻓﺗوﺣﺎت ﺧود
ﻣﺗوﺟّ ﮫ روم ﺷد و ﻧﺑردی ﺑﺎ آن دوﻟت ﮐرد در ﻧﺑرد ّاول ﭘس از ﺗﺻرّ ف اﻧطﺎﮐﯾﮫ و ﻧﺻﯾﺑﯾن از ﮔردﯾن
ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﻧﺻﯾﺑﯾن از دﺳت او رﻓت .ﮔردﯾن ﺗوﺳّ ط ﺳرداراﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﭘس از او ﻓﯾﻠﯾپ ﻋرب
ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯾد .او ﻣﺻﺎﻟﺣﮫای اﻣﺿﺎ ﮐرد ﮐﮫ در آن ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن و ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺷود .دوّ ﻣﯾن
ﺟﻧﮓ ﺷـﺎﭘـور ﺑﺎ روﻣـﯾـﺎن }از  ٢۴۴ﺗﺎ  ٢٧٢ﻣﯾﻼدی{ ﺷﺎﭘور ﻣﺎﻧﻧد ﺟﻧﮓ اوّ ل ﺧود از ﻓرات ﮔذﺷت و
ﻧواﺣﯽ اطراف آن را ﺗﺻرّ ف ﮐرد و وﻗﺗﯽ ﻧﯾروھﺎی روﻣﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﯽ اردوھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ رﺳﯾدﻧد آﻧﺎن
را در ﭼﻧﺎن ﺗﻧﮕﻧﺎﯾﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ« واﻟرﯾن »اﻣﭘراﺗور روم و ﺑﺳﯾﺎری از ﺳﭘﺎھﯾﺎﻧش اﺳﯾر ﺷدﻧد او از
اﺳﯾران ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن ﭘل وﭘﻠﭼﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ٌ
او ﭘس از ﺷﮑﺳت روﻣﯾﺎن ﺷﮭرھﺎی آﺳﯾﺎی ﺻﻐﯾر ،ﮐﺎﭘﺎدوﮐﯾﮫ را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺗﺢ و از ﭘﻠﻣﯾر ﺷﮑﺳت ﺧورد.
وی ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٧٢ﻣﯾﻼدی درﮔذﺷت .ﺷـﺎﭘور دوّ م }از  ٣١١ﺗﺎ  ٣٧٩ﻣﯾﻼدی{ ﺷﺎﭘور ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن
ﻧﮕﺷوده ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و ﭼون  ١۶ﺳﺎﻟﮫ ﺷد زﻣﺎم ﮐﺷور را ﺑﮫ دﺳت ﮔرﻓت .ﺑرﺧﯽ از ﻣورّ ﺧﺎن ﺑﮫ او ﻟﻘب
ﮐﺑﯾر را دادهاﻧد .اﮔر اﻧوﺷﯾروان در اﯾن ﺳﻠﺳﻠﮫ ﻧﺑود ﻣﺳﻠّﻣﺎ ٌ او ﻧﻘط ٔﮫ اوج ﻗدرت ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ﺑود .ﺷﺎﭘور در
اﺑﺗدا از ﻗدرت درﺑﺎرﯾﺎن ﮐﺎﺳت }ﮐﮫ از زﻣﺎن ﮐودﮐﯽ او اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﺳﯾﺎری داﺷﺗﻧد{ و از ﻣرزھﺎی ﻋرب
ﻧﺷﯾن دﻓﺎع ﮐرد .ﺗﺻرّ ف ﺑﺣرﯾن ،در زﻣﺎن او ا ّﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ظﺎھراً ﺷﺎﭘور در طﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻋراب ﮐﺗف
ھﺎﯾﺷﺎن را ﺳوراخ ﻣﯽﮐرد از اﯾن رو او را «ذواﻻﮐﺗﺎف »ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد .ﺑﺎ ﻣرگ ﻗﺳطﻧطﯾن و ﺗﯾرداد
اﻣﭘراﺗوران روم و ارﻣﻧﺳﺗﺎن در ﺳﺎل ھﺎی  ٣٣٧و  ٣١۴ﻣﯾﻼدی ﺷﺎﭘور ﺑر ﺳر ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ روم ﺟﻧﮕﯾد.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ارﻣﻧﺳﺗﺎن دوﺑﺎره دﺳت آﻧﺎن اﻓﺗﺎد .ﭘس از اﯾن ﮐﺎر او اﻋراب و ﺑت ﭘرﺳﺗﺎن »آنھﺎ از ﮐﺷور
ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد« را ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ روم ﮐرد ،آنھﺎ ﻣوﻗّﺗﺎ ً ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد .ﺷﺎﭘور ﺑﮫ روم ﺣﻣﻠﮫ و

ﻧﺻﯾﺑﯾن را ﻣﺣﺎﺻره ﮐرد وﻟﯽ از ﻋﮭده ﺷﺎن ﺑر ﻧﯾﺎﻣد ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺳﭘﺎه روم را در دﺷت ﺷﮑﺳت داده ﺑود
و در اﯾن زﻣﺎن ﺑﺎ ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﻣﺎن دوﺳﺗﯽ ﺑﺳت }٣۴١ﻣﯾﻼدی{ .ﺷﺎﭘور در ﺳﺎل  ٣۴٢ﻣﯾﻼدی ﺑر ﺑﯾن
اﻟﻧﮭرﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑرد و در ﺳﻧﺟﺎر ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾﻧوس رو در رو ﺷد .روﻣﯾﺎن در اﯾن ﻧﺑرد ﺷﮑﺳﺗﯽ
ﻓﺎﺣش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷدﻧد .ﺑﮫ او در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾروزی ﺑر ﻧﺻﯾﺑﯾن را ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽدﯾد ﺧﺑر رﺳﯾد ﮐﮫ
ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﮐوﭼﮏ و ھﯾﺎطﻠﮫ ﺧﯾون ھﺎ ﺑر ﻣرزھﺎی ﺷرﻗﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑردﻧد او ﻣدّت  ٧ﺳﺎل ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻧﮕﯾد ﺗﺎ
ﺗواﻧﺳت ﺑر آﻧﺎن ﭘﯾروز ﺷود } {٣۵٠-٣۵٧
ﺷرح ﺻﻠﺣﻧﺎﻣ ٔﮫ ﺑﺎ روم ) ٣۵۶ﻣﯾﻼدی(
ﻣوﺳوﻧﯾﺎﻧوس ﻓرﻣﺎﻧده روﻣﯽ در ﺧوﺳت ﺻﻠﺢ ﮐرد .ﺷﺎﭘور ّاول ﺑرای او ﭼﻧﯾن ﻧوﺷت" :ﺷـﺎﭘور ،ﺷﺎه
ﺷﺎھﺎن ،ﺑرادر ﻣﮭر و ﻣﺎه و ھﻣﺗﺎی ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﮫ ﺑرادر ﺧود ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾوس ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺧوش وﻗت
اﺳت از اﯾن ﮐﮫ اﻣﭘراﺗور در اﺛر ﮐﺳب ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﮫ راه راﺳت ﺑﺎز ﮔﺷﺗﮫاﺳت .ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻣن ﻗﻠﻣرو ﺧود را ﺗﺎ
رود اﺳﺗرﯾﻣوﻧو ﺣدود ﻣﻘدوﻧﯾﮫ ﮔﺳﺗرش داده ﺑودﻧد .ﻣن در ﺟﻼل و ﻋظﻣت و ﻓﺿﯾﻠت ﺑر ھﻣ ٔﮫ ﻧﯾﺎﮐﺎﻧم
ﺑرﺗری داﺷﺗم و وظﯾﻔ ٔﮫ ﺧود ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ارﻣﻧﺳﺗﺎن و ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾﻠﮫ و ﺗزوﯾر از ﻧﯾﺎﮐﺎﻧم ﺑﮫ در
ﮐردﻧد ،ﺑﺎز ﺳﺗﺎﻧم .اﯾن ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﻧﻔﺎق و ﺧوﻧرﯾزی اﺳت ،ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎز ﭘس
دھﯾد؛ و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ اﮔر ﺳﻔﯾر ﻣن ﺑدون ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺛﺑت ﺑﺎز ﮔردد ،ﭘس از اﻧﻘﺿﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻧﯾروی ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﺷﻣﺎ ﺧواھم آﻣد ".اﻣﭘراﺗور روم »ﮐﻧﺳﺗﺎﻧﺗﯾوس ﮔﺷﺎﯾﻧد ٔه درﯾﺎھﺎ و ﺧﺷﮑﯽھﺎ و
ﺧداوﻧد ﻓر و ﺷﮑوه ﺟﺎوداﻧﯽ« در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ »ﺑرادرش ﺷﺎﭘور« ﻣﯽﻧوﯾﺳد» :اﮔر روﻣﯾﺎن ﮔﺎھﯽ دﻓﺎع را
ﺑر ﺣﻣﻠﮫ رﺟﺣﺎن ﻣﯽﻧﮭﻧد از ﺑﯾم و ﺗرس ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از راه ﻣداراﺳت .ﮔر ﭼﮫ روﻣﯾﺎن ﮔﺎھﯽ ﭘﯾروز
ﻧﺷدهاﻧد ،وﻟﯽ ھرﮔز ﻧﺗﯾﺟ ٔﮫ ﻗطﻌﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ زﯾﺎن آﻧﺎن ﻧﺑودهاﺳت«.
اﻣﭘراﺗور روم ﺑﺎ اﯾن ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺑﮑﺳراﻧﮫ ﻧﺗواﻧﺳت از وﻗوع ﺟﻧﮓ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد و ﺷﺎﭘور دوّ م ﺗﻣﺎم
ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ذﮐر ﺷده در ﻧﺎﻣﮫ را ﺗﺳﺧﯾر ﮐرد و روم را ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﺷﮑﺳت داد و ﭘﺎدﺷﺎه روم ﺳزای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﯾﺧرداﻧ ٔﮫ ﺧود را ﯾﺎﻓت.
ﺷﺎﭘور دوّ م ﺑر ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﺧت و ﺳرزﻣﯾنھﺎی ﺑﺳﯾﺎری ﺗﺻرّ ف ﮐرد .اﻣّﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﺷﮑﺳت ﺧورد .او
ﻗﺎﻧوﻧﯽ وﺿﻊ ﮐرد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﺳﯾﺣﯾت ﻣﻣﻧوع ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺑﻌﺿﯽ ﺧﺷمھﺎﯾش را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم او ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
ﻗدرﺗﻣﻧد و ﺑﺎ اراده ﺑودهاﺳت .وی در ﺳﺎل  ٣٧٩ﻣﯾﻼدی در ﮔذﺷت .اردﺷﯾر دوّ م } ٣٧٩ﺗﺎ ٣٨٢
ﻣﯾﻼدی{ ﭘس از در ﮔذﺷت ﺷﺎﭘور اوّ ل ﺑرادر ﺧﺎﻧﻣش ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯾد .وی ﻓردی ﺿﻌﯾف اﻟﻧﻔس ،ﺑﯽ
اراده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎر رﻋﯾّت ﭘرور ،ﺧوش دل ،و ﭘﺎک ﻧﯾّت ﺑود.
ﺑر روی ﺳﮑّﮫھﺎی ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده از او ﮐﻠﻣ ٔﮫ ﻧﯾﮑوﮐﺎر )ﮔرب ﮐرﺗﺎر( ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود .او در دوران
ﺣﮑوﻣت ﺧود ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑر آن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐرد )آدﯾﺎﺑن( را آزار ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ داد .ﺑﮫ
ﻧوﺷﺗ ٔﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣورّ ﺧﺎن وی ﺑرادر ﺑزرگ ﺷﺎﭘور ﮐﺑﯾر ﺑودهاﺳت .اردﺷﯾر دوّ م ﭘس از  ۴ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﺑﯽ
ﻓﺎﯾده ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٔﮫ ﺑزرﮔﺎن ﮐﺷور از ﻣﻘﺎم ﺧوﯾش ﺧﻠﻊ ﮔردﯾد.
ﻣﺎﻧﯽ :ﻣﺎﻧﯽ »ﭘﯾﺎﻣﺑر« ) ٢١۵ﺗﺎ  ٢٧۶ﻣﯾﻼدی(
در دوران ﺳﻠطﻧت ﺷﺎﭘور ﻣﺎﻧﯽ ادّﻋﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑری و ﻣذھﺑﯽ ﺗﺎزه آورد ﮐﮫ از اﺧﺗﻼط ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن و ﻣذاھب
ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﺷرق و ﻏرب دﻧﯾﺎی آﻧروز ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .ﻣﺎﻧﯽ ﺑزرگ زادهای از اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن
ﺑود ﭘدرش ﻓﺎﺗﮏ ﺑود .وی در ﺳﺎل  ٢١۵در ﯾﮑﯽ از روﺳﺗﺎھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺑﺎب ِ◌ل ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد .وی در
ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ ﮐﺳب داﻧش و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﭘرداﺧت و ﺳﭘس ادﯾﺎن زرﺗﺷﺗﯽ ،ﻋﯾﺳوی ،ﺑوداﯾﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ را ﻣورد
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار داد و در ﺑﯾﺳـت و ﭼـﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ادّﻋﺎی ﭘﯾﺎﻣﺑری ﮐرد و ﺳﭘس ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٔﮫ »ﭘﯾروز« ﺑرادر
ﺷﺎﭘور اول ﮐﮫ دﯾن او را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ درﺑﺎر راه ﯾﺎﻓت و ﮐﺗﺎب ﺧود »ﺷﺎﭘورﮔﺎن« را ﺑﮫ ﺷﺎﭘور ﺗﻘدﯾم
داﺷت .ﺷﺎﭘور دﯾن ﻣﺎﻧﯽ را ﭘذﯾرﻓت و ﻣﺎﻧﯽ را در ﺗروﯾﺞ آن دﯾن آزاد ﮔذاﺷت ،ﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن و
ﭼﯾن ﺳﻔر و دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺷت ،در دوران ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮭرام اوّ ل ﻣؤﺑدان زرﺗﺷﺗﯽ از ﭘﯾﺷرﻓت دﯾن ﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯾﻣﻧﺎک ﺷده ﺷﺎه را ﺑر آن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن آن ھﺎ و ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎظرهای ﺗرﺗﯾب دھﻧد ،ﻣﺎﻧﯽ در اﯾن ﻣذاﮐره
ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺑﮫ دﺳﺗور ﺑﮭرام ﺑﮫ زﻧدان اﻓﮑﻧده ﻣﯽﺷود و زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺟﺎن ﻣﯽدھد و ﯾﺎ ﺑﮫ رواﯾﺗﯽ
دﯾﮕر زﻧده زﻧده ﭘوﺳت ﮐﻧده و ﭘوﺳﺗش را از ﮐﺎه اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ و ﺑﺎﻻی درواز ٔه ﮔﻧدیﺷﺎﭘور آوﯾزان ﻣﯽﺷود و
از آن ھﻧﮕﺎم آن دروازه ﺑﺎب ﻣﺎﻧﯽ ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ٢٧۶) .ﻣﯾﻼدی(
ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ :ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ از طﻼ و ﻧﻘره و ﻣس ﺑود .ﺳﮑﮫ ھﺎی ﻧﻘره را زوزن ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﮑﮫ ھﺎ ﻣﺷﺧص ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﻠطﻧت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳت .ﺧط و زﺑﺎن ﺳﮑﮫ ھﺎ ،ﭘﮭﻠوی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﺧﻼﻓت و ﻧﺑردھﺎی ھﺎرون اﻟرﺷﯾد

ھﺎرون اﻟرﺷﯾد  -ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻋﺑﺎﺳﯽ  ١٩٣ - ١٧٠ق  ٨٠٩ - ٧٨۶ /م
اﺑوﺟﻌﻔر ھﺎرون ﺑن ﻣﮭدی ﻣﻠﻘب ﺑﮫ رﺷﯾد ،ﭘس از ھﺎدی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣﺎدر ھﺎرون َﺧ ْﯾ ُزران ﻣﺳﻣوم ﺷد،
ﻋﮭده دارﺧﻼﻓت ﮔردﯾد و در ﺳن  ٢٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯾراث ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑر دوش او اﻓﺗﺎد .ﺗدﺑﯾرھﺎی ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
وﺣﺷتاﻧﮕﯾز ھﺎدی ﭼﻧﺎن ﻧﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺷﯾﻌﯾﺎن را ﺣل ﮐﻧد .ﺗﻣﺎم اﯾﺎﻟتھﺎی اﯾران در ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ھﯾﺟﺎﻧﯽ و آﻣﺎده ﺷورش ﻗرار داﺷﺗﻧد .ﻣﻐرب ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﺗزﻟزل ﺑود و ﺑﯾزاﻧﺳﯾﺎن ﻣرزھﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ را ﺗﮭدﯾد
ﻣﯽﮐردﻧد .ﮔرﭼﮫ در اﯾن ﻧواﺣﯽ اوﺿﺎع اﻗﺗﺻﺎدی در ﺣﺎل ﭘﯾﺷرﻓت ﺑود ،اﻣﺎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺗﺿﺎد ﺑﮫ
ﺗﺻﺎدم ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر آﻏﺎز ﮐرده ﺑود .
ھﺎرون ﮐﮫ در رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧﻼﻓت و ﺷﺎﯾد در ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧدن ﺟﺎﻧش ،ﺑﮫ دﺑﯾر و ﻣرﺑﯽ ﺧوﯾش ﯾﺣﯾﯽ ﭘﺳر
ﺧﺎﻟد ﺑن ﺑرﻣﮏ وامدار ﺑود ،ﺗدﺑﯾر اﻣور ﮐﺷور را ﺑﮫ او ﺳﭘرد .ﺑﺎ وزارت ﯾﺣﯾﯽ ،دورهای آﻏﺎز ﺷد ﮐﮫ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﻧﺎم دوران ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺑرﻣﮑﯾﺎن ﻣﻌروف اﺳت .ﯾﺣﯾﯽ و دو ﭘﺳرش ﻣدت ھﻔده ﺳﺎل ﺑﯽ
رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺻﺎﺣب ﻗدرت ﺑودﻧد ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ دﭼﺎر ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷدﻧد .اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﭼﻧﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﺷﮕﻔﺗﯽ
ﻣﻌﺎﺻران و وﻗﺎﯾﻊﻧﮕﺎران ﺷد ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺧود ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷرح ﻣﺳﺎﯾل اﺳﺎﺳﯽ آن زﻣﺎن ﺑﭘردازﻧد،
از ﺟزﺋﯾﺎت اﯾن داﺳﺗﺎن ﻏماﻧﮕﯾز ﯾﺎد ﮐردهاﻧد .
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣورﺧﺎن در ﻗدرت و داﻣﻧﮫ ﻧﻔوذ ﺑرﻣﮑﯾﺎن در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻏﻠو ﮐردهاﻧد .ﺑر ﺧﻼف ﺗﺻور
اﯾن دﺳﺗﮫ از وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎران و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن -ﮐﮫ از ﯾﺣﯾﯽ و دو ﭘﺳرش ﺑﮫ ﻋﻧوان »وزﯾر« ﯾﺎد ﮐردهاﻧد-
ﺗﻧﮭﺎ ﯾﺣﯾﯽ ﺻﺎﺣب اﯾن ﻋﻧوان ﺑود .ﺑﮫ زودی در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋدم ﺗواﻓق درﺑﺎره ﻣﺳﺎﯾل اﺳﺎﺳﯽ ،راﺑطﮫ
ﺑرﻣﮑﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﺗﯾره ﺷد .
ﻓﺿل ،ﭘﺳر ﯾﺣﯾﯽ دو ﺑﺎر ﻣورد ﻏﺿب ﺧﻠﯾﻔﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﻣطرود ﺷد .ﺑﺎر دوم ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣدﻋﯾﺎن ﻋﻠوی ﻧظر ﻣﺳﺎﻋد داﺷت و ﺧود ﯾﺣﯾﯽ ﻣﺗﮭم ﺑﮫ آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷورﺷﯾﺎن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣدد
ﻣﯽرﺳﺎﻧد .
اﯾن وﻗﺎﯾﻊ از آن ﮔوﻧﮫ ﺣوادث ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗوان ﮔﻔت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺣﺎدث ﺷده ﺑﺎﺷد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻌﺎرﺿﺎت
طوﻻﻧﯽای ﺑود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ رﻧﮓ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ رﻧﮓ دﯾﻧﯽ ھم داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﺑرﻣﮑﯾﺎن در
ﺻدد ﺑرآﻣده ﺑودﻧد ﮐﮫ اوﺿﺎع و اﺣوال ﻣردم ھموطن ﺧود را در اﯾﺎﻟت ھﺎی اﯾران ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﻧد و ﺷﺎﯾد
ھم ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻣﯾﺎن ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن و ﻋﻠوﯾﺎن ﺳﺎزش ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد .اﻗدام دﯾﮕر ﺑرﻣﮑﯾﺎن ﺗوﺟﮫ اﯾﺷﺎن ﺑﮫ
ﻧﮭﺿت ھﺎی ﻓﻠﺳﻔﯽ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺷﮑوﻓﺎ ﺷده و ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف
ﮐﻼﻣﯽ ،ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ را آزاداﻧﮫ ﺗﺷوﯾق ﻣﯽﮐردﻧد .
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺑﻧﺎﺑر طﺑﻊ ﺧود و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﻗدرت ﻓراواﻧﯽ ﮐﮫ داﺷت ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ وزﯾران ﻏﯾر
ﻋرب ﺧود ﺑدﮔﻣﺎن ﺑود .ﭼون ﺑﺎ ﻣردﻣﺎن ﻣﺗﻌﺻب در دﯾن در زﻣﺎن ﺧود رواﺑط ﻧزدﯾﮏ داﺷت و ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫاﻧد ،ﺧود از ﻣﺳﺎﯾل دﯾﻧﯽ آﮔﺎه ﺑود ،ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﮐﮫ او ﻧﻣﺎﯾﻧدهاش ﺑود ،ﺟز ﺑﺎ
اﻋﻣﺎل ﻗدرت ﺑر ﺿد رﻗﯾﺑﺎن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻣﺳﮏ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣﻌﺗﻘدات ﮐﻼﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ ،ﺑﺗواﻧد اﺳﺗوار ﺑﻣﺎﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ھﺎرون ﺑﮫ اﻣر ﺧﻼﻓت ﺧود ﺟدی ﺗر از آن ﻧظر ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﻣورﺧﺎن ﻧﻘل ﮐرده

اﻧد ،ﻣرﺗب ﺑﮫ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ﺧدا ﻣﯽرﻓت و ﻓﻘﯾﮭﺎن را ﻧﯾز ھﻣراه ﺧود ﻣﯽﺑرد ،و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎد ﺑر
ﺿد ﺑﯾزاﻧﺳﯾﺎن ﻣﯽﭘرداﺧت ﮐﮫ در زﻣﺎن او دﭼﺎر ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺳﺧت ﺷده ﺑودﻧد .
در زﻣﺎن او ﺑود ﮐﮫ ﻧواﺣﯽ ﻣرزی ﻋواﺻم ﺳورﯾﮫ ،از دﺳﺗﮕﺎه اداری اﯾﺎﻟﺗﯽ ﺟدا ﺷد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺧودﻣﺧﺗﺎر ﭘﯾدا ﮐرد و در ﺿﻣن ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺷده »رﺑﺎط« در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف و در اﻣﺗداد ﮐراﻧﮫ
ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .اﺧﺗﻼف ﻋﻘﯾدهای ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ و وزﯾراﻧش وﺟود داﺷت ،ﺑﮫ زودی ﺳر ﺑﺎز ﮐرد.
ھﺎرون اﻟرﺷﯾد ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺻﻣم ﺷد ﮐﮫ ﺧود را از ﻗﯾد ﺟﻣﻊ ﮐﺛﯾری از اﻓراد واﺑﺳﺗﮫ ،ھوا ﺧواه و وﻓﺎدار
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﭘﺎﻧزده ﺳﺎل ﺑر ﺳر ﻗدرت ﺑوده و ﮔرد او ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑودﻧد رھﺎ ﮐﻧد .
آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً در ﻣورد ﻣﻐﺿوب ﺷدن آﻧﺎن در ﻣﺣرم  ١٨٧ق  /ژاﻧوﯾﮫ  ٨٠٣م ،ھﻧوز ﻣﺑﮭم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧده ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻣل ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ در ﺣق ﺟﻌﻔر ﭘﺳر دوم ﯾﺣﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .اﯾن ﺷﺧص
ﮐﮫ ﺑر ﺧﻼف ﺑرادرش از دوﺳﺗﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﻧدﯾﻣﺎن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾد ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﯾﺣﯾﯽ و ﻓﺿل زﻧداﻧﯽ ﺷدﻧد و ﺑﻌدھﺎ در زﻧدان در ﮔذﺷﺗﻧد .
ھﺎرون ،ﭘس از ﺑرﻣﮑﯾﺎن ،ﻗدرت را ﺑﮫ ﻓﺿل ﺑن رﺑﯾﻊ ﭘﺳر ﺣﺎﺟب ﻣﻧﺻور ﺳﭘرد ،وﻟﯽ اﺧﺗﯾﺎراﺗﯽ ﮐﮫ او
داﺷت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر از اﺧﺗﯾﺎرات ﺑرﻣﮑﯾﺎن ﺑود .ﺣوادﺛﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن وزﯾران ﻣﺷﮭور اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،وﺳﻌت
داﻣﻧﮫ و ﺿﻌف ﻗدرت ﺧﻠﯾﻔﮫ را در آن زﻣﺎن آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت .ﭼون ﺧود ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ آن ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑدون
ﯾﺎری ﻣدﯾراﻧﯽ آزﻣوده در اﻣور ﮐﺷور داری ﺑر ﮐﺷور ﺣﮑوﻣت ﮐﻧد .از ﺳوی دﯾﮕر اﯾن اﻓراد ﻧﺎﮔزﯾر
از طﺑﻘﮫ ﻣواﻟﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ دﺑﯾران دﯾواﻧﯽ از ﻣﯾﺎن اﯾﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﺷدﻧد و ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺷﺎن دادن
ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎ و ﺗداﺑﯾر وﺣﺷﯾﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ دﺳت ﺧدﻣت ﮔزاران ﺻدﯾق و وﻓﺎدار او ﺻورت
ﻣﯽﮔرﻓت ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت آزادی ﻋﻣل ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺟﮭت اﺳت ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﭼﺎﮐران و
واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺑﮫ درﺑﺎر آن زﻣﺎن ،ﮔروھﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﺗرک آزاد ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﮔرد ھم آﻣده و ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
آﻧﺎن وﻓﺎدارﯾﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﺧص ﺧﻠﯾﻔﮫ و اطﺎﻋت ﮐورﮐوراﻧﮫ از اواﻣر او ﺑوده اﺳت .ھﺎرون اﻟرﺷﯾد
در دوران ﺳﻠطﻧت ﺧود ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯾد و ﯾﺎ ﻋدم ﺗﺄﯾﯾد ﺑرﻣﮑﯾﺎن ،ﺗدﺑﯾرھﺎﯾﯽ اﺗﺧﺎذ ﮐرد ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر طرز ﻓﮑر او
ﺑود از آن ﺟﻣﻠﮫ ﮐﮫ ﻋﻠوﯾﺎن ﻣورد ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد'' .ﯾﺣﯾﯽ ﺑن ﻋﺑدﷲ ،ﺑرادر ﻣﺣﻣد ﻧﻔس زﮐﯾﮫ ﮐﮫ
ﻣوﻓق ﺷده ﺑود ﺑﮫ رھﺑری ﮔروھﯽ از ﯾﺎران ﺧود در طﺑرﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻘر ﺷود ،ﻋﺎﻗﺑت ﻧﺎﮔزﯾر ﺷد ﮐﮫ اﻣﺎن
ﻧﺎﻣﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ را ﺑﭘذﯾرد؛ ﺳراﻧﺟﺎم او را ﺑﮫ ﺑﻐداد آوردﻧد و ﻋﻠﯽ رﻏم وﻋده ﺗﺄﻣﯾن ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﮫ او داده ﺑود،
در زﻧداﻧش اﻓﮑﻧد ﮐﮫ ﭼﻧدی ﺑﻌد ﻧﯾز در ھﻣﺎﻧﺟﺎ درﮔذﺷت .
ﻣﻌﺗزﻟﯾﺎن ﮐﮫ ظﺎھراً اﺻول ﻋﻘﺎﯾد اﯾﺷﺎن در آن زﻣﺎن رواج ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود ،و از آن ﺟﮭت ﮐﮫ اﯾن ﻋﻘﺎﯾد
ﻣﺧﺎﻟف ﺑﺎ ﻣﻌﺗﻘدات ﺳﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺑﯾﺎن و ﺗﻌﻠﯾم اﺻول ﺧود ﺑﭘردازﻧد.
در اﯾن ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ رﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷد ،زﯾرا ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧواﺳﺗﺎر آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
اﻟزام ھﺎ و ﻣﻣﻧوﻋﯾت ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر در ﺣق اﯾﺷﺎن ﺟﺎری ﺑود و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎر
دﯾﮕر ﺑرﻗرار ﮐﻧد .در اواﺧر ﺳﻠطﻧت ھﺎرون ،در ﺑرﺧﯽ از وﻻﯾﺎت ﺷورش ھﺎﯾﯽ ﺑروز ﮐرد .از ﺟﻣﻠﮫ
در ﺧراﺳﺎن ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ از طرف ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺳﺗم زﯾﺎدی ﺑر ﻣردﻣﺎن آن دﯾﺎر روا ﻣﯽداﺷت ،ﺗﺎ
ﺣدی ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺧود ﺑرای آرام ﮐردن اوﺿﺎع و ﻓرو ﻧﺷﺎﻧدن ﺷورش ،در رأس ﺳﭘﺎھﯽ رواﻧﮫ ﺧراﺳﺎن
ﺷد .ﺣﯾن اﯾن ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺷد و در ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ  ١٩٣ق  ٨٠٩ /م ،در ﺷﮭر ﺗوس درﮔذﺷت
ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭘرده ﺷد .اﻣﺎ ﺧراﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت ﻣﺎﯾﮫ
دردﺳر ﺷده ﺑود .ﭼﻧدی ﭘﯾش از آن در ﺳورﯾﮫ ﻧﯾز آﺷوﺑﯽ ﺑر ﭘﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺧﻠﯾﻔﮫ ،ﺟﻌﻔر را ﺑرای ﺑرﻗرار
ﮐردن ﻧظم ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮔﺳﯾل داﺷت؛ ﮐﯾﻧﮫ ﺗوزی ھﺎی ﻗﺑﯾﻠﮫای اﺟدادی از ﻧو زﻧده ﺷد و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﯾم آن
ﻣﯽرﻓت ﮐﮫ ﻧﮭﺿت ﺿد ﻋﺑﺎﺳﯽ در ﺷﺎم ﺑر ﭘﺎ ﺷود .ﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺻر ﻧﯾز ﮐﮫ ھوای ﺧود ﻣﺧﺗﺎری در ﺳر
داﺷت ،ﻻزم ﺑود ﺗﺎ ﻓرا ﺧواﻧده ﺷود ،ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ دﺷواری ھﻣراه ﺑود.
ﺑﺎﻻﺧره ﻣﻐرب دور دﺳت ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از اﻣﭘراﺗوری ﻋﺑﺎﺳﯽ ﺟدا ﺷد .ادرﯾس ﺣﺳﻧﯽ ،ﮐﮫ از ﻗﺗل ﻋﺎم َﻓﺦّ
ﮔرﯾﺧﺗﮫ ﺑود ،در آﻓرﯾﻘﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷد و در ﺳﺎل  ١٧٢ق  ٧٨٨ /م ﻣﻣﻠﮑت ادرﯾﺳﯽ را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺗﺧت آن ﻧزدﯾﮏ ﻣﺣل ﺷﮭر روﻣﯽ ﻗدﯾﻣﯽ وُ ﻟوﺑﯾﻠﯾس ﺑود .اﯾن ﮐﺷور ﮐوﭼﮏ در ﮐﻧﺎر ﻣﻣﻠﮑت رﺳﺗﻣﯾﺎن
ﺗﺎھرت در ﺟﻧوب اﻟﺟزﯾره ﮐﻧوﻧﯽ ﺗﺄﺳﯾس ﺷده ﺑود.
ﻗرار داﺷت ﮐﮫ در  ١۴۴ق  ٧۶١ /م ،در ﭘﯾراﻣون َ
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑروز اﻏﺗﺷﺎش ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،ﺧﻠﯾﻔﮫ در  ١٨۶ق  ٨٠٠ /م ،اﻣﯾر اﺑراھﯾم ﺑن اﻏﻠب را ﺑﮫ
ﻓرﻣﺎﻧداری ﻣﻐرب ﮔﻣﺎﺷت و اﻧدﮐﯽ ﭘس از آن ،او از اﻣﺗﯾﺎزی ﺑرﺧوردار ﺷد ﮐﮫ در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﻼﻓت،
ﯾﮏ ﺑدﻋت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽرﻓت .ﺧﻠﯾﻔﮫ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣق اﻧﺗﺧﺎب ﻓرﻣﺎﻧداران و ﻣطﺎﻟﺑﮫ ﺧراج را ﺑرای ﺧود

ﻣﺣﻔوظ داﺷت ،ﺑﮫ او اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را داد ﮐﮫ ﻗدرت را ﺑﮫ اﺧﻼف ﺧود ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﻠﺳﻠﮫای ﮐﮫ
در ﺣﯾن ﻓرﻣﺎﻧﺑرداری از ﺑﻐداد ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﻧﯾز ﺑود ،در داﺧل ﻣرزھﺎی اﻣﭘراﺗوری ﺗﺷﮑﯾل ﺷد.
ﻧظر ﺑﮫ وﺳﻌت اﻣﭘراﺗوری اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن ھﺎرون اﻟرﺷﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ اﻗﺗﺻﺎد و ﺗﺟﻣﻼت
درﺑﺎری آن ،ﺑﯽ ﺗردﯾد ھﺎرون اﻟرﺷﯾد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋﺻر ﺧود ﺑوده اﺳت .ھﺎرون
اﻟرﺷﯾد در ﺳﺎل  ١٨٢ھﺟری ﻗﻣری از ﻣردم ﺑﯾﻌت ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻣﺎﻣون ،ﺑﻌد از اﻣﯾن ﺧﻠﯾﻔﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﺑرای
ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﯾﺗش ﺧطﮫ ﺧراﺳﺎن را در اﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار داد .در ﺳﺎل  ١٩٢در ﺧراﺳﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ داد و
ﮔروھﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺑﻧﯽ ﻋﺑﺎس ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ھﺎرون ﻗﯾﺎم ﮐردﻧد .ﻟذا ھﺎرون ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑرای ﺳرﮐوﺑﯽ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ طرف ﺧراﺳﺎن ﺣرﮐت ﮐﻧد.

ﺷﻧﺑﮫ ۵ ،ﺳﭘﺗﻣﺑر ٢٠٠٩
ﺗوﺟﮫ!
ﮐﺎﭘﯽ و ﻧﻘل ﻣطﺎﻟب از »اﺻﺎﻟت« ﺻرف ﺑﺎ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ و ﻧﺎم »اﺻﺎﻟت« ﻣﺟﺎز اﺳت
ﮐﻠﯾﮫ ی ﺣﻘوق ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﮐﭘﯽ راﯾت ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ »اﺻﺎﻟت« ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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