
                  فصل چهارم

                  پیشینۀ تاریخی استان کرمانشاه
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تاریخی به قدمت ده هزار سالدرس10

شکل ١ــ٤ــ غار دواشکفت یکی از کهن ترین سکونتگاه های بشر در 
منطقۀ کرمانشاه در دامنه کوه تاق بستان

شکل ٢ــ٤ــ قدمت سکونت در تپۀ گودین در کنگاور به هزاره ششم قبل از 
میالد می رسد.

به نظر شما آیا رابطه ای بین گذشتٔه تاریخی هر منطقه و جغرافیای طبیعی آن وجود دارد؟
با ذکر مثال برای گفته های خود دلیل بیاورید.

تاریخ محلی استان کرمانشاه، جزئی جدایی ناپذیر از تاریخ کشور ایران است و تنها زمانی می تواند مورد مطالعه قرارگیرد که 
تاریخی و فرهنگ و تمدن  به آن توجه شود. بدون شک منطقٔه کرمانشاه در تحوالت  ایران زمین  تاریخ طوالنی  از  به عنوان بخشی 
ایرانی ــ اسالمی نقشی اساسی بر عهده داشته است. منطقٔه کرمانشاه، به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و داشتن شرایط محیطی 
مناسب از یک سو، از دیر باز به عنوان مکانی برای استقرار سکونتگاه های انسانی مورد توجه بوده است و از سوی دیگر به دلیل 
بنابراین در این  ایران بوده است.  پلی بین حوزه های تمدنی مغرب زمین و سرزمین اصلی  به عنوان  موقعیت ارتباطی خود، همواره 
رهگذر عالوه بر برخورداری از دستاوردهای فرهنگی و تمدن مغرب زمین، در رشد و شکوفایی و تعالی فرهنگ اصیل ایران زمین 

وظایفی را بر عهده داشته است.
از گذشته های بسیار دور، انسان های غارنشین که از طریق شکار امرار معاش می کردند، این ناحیه را برای زندگی خود برگزیدند 
در جدول شماره 1ــ4 نام برخی از این غارها و موقعیت جغرافیایی آن ها ذکر شده است. آثار به دست آمده از غارهای پیش از تاریخ 
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استان، مدارکی مستند در تأیید این ادعا هستند. از جملٔه این غارها می توان به غار شکارچی واقع در بیستون اشاره کرد که آثاری 
مربوط به دوران پارینه سنگی در آن به دست آمده است. قدمت حضور انسان های اولیه در این غار به 40 هزار سال پیش می رسد.

بیشتر بدانیم  

جدول 1ــ4ــ موقعیت جغرافیایی برخی از غارهای تاریخی استان کرمانشاه

موقعیت جغرافیاییغارهای تاریخی

دامنه کوه بیستونمرتاریک

این غار در دامنه کوه بیستون و به فاصله کمی از مجسمه هرکول قرار دارد.شکارچیان

حد فاصل غارهای مرتاریک و مردودرمرآفتاب

یازده کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه، در دامنه کوه ماسیم و در درٔه معروف به »تنگ کنشت« قرار دارد.ورواسی

در دامنٔه جنوبی کوه تاق بستاندو اشکفت

این غار در بیست و پنج کیلومتری شهر پاوه قرار دارد.قوری قلعه

وجود آب کافی، زمین های حاصل خیز و اقلیم مناسب باعث شد که معیشت مبتنی برکشاورزی و زندگی یکجانشینی از زمان های 
بسیار دور درکرمانشاه شکل بگیرد، به طوری که یافته های باستان شناسی عمر روستای کرتویج1، قدیمی ترین روستای پیش از تاریخ در استان 

را به 9800 سال قبل از میالد می رساند قدیمی ترین آثار گلی، سفالی و شیشه ای یافت شده در ایران را، متعلق به منطقٔه کرمانشاه می دانند.
 

جدول 2ــ4ــ قدمت برخی از سکونتگاه های انسانی در استان کرمانشاه

قدمت تاریخیموقعیت جغرافیایینام روستا

9800 قبل از میالددینورکرتویج )تپه شیخی آباد(

8 تا 9 هزار سال قبل از میالدحاشیه شرقی شهر کرمانشاه ) روستای ده پهن(تپه سراب

7500تا 8500 قبل از میالدروستای قیسوند 10 کیلومتری غرب هرسینگنج دره

هزاره ششم قبل از میالد12 کیلومتری جنوب شرق کنگاورتپه گودین

7تا 9 سال قبل از میالدمرکز شهر اسالم آبادتپه چغا گاوانه

kortavij ــ١
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جغرافیای تاریخی یکی از گرایش های علم جغرافیا است که نقش محیط جغرافیایی در پیدایش سرگذشت و 
تاریخ هر منطقه را مورد مطالعه قرار می دهد.

قدیمی ترین اقوام ساکن در منطقۀ کرمانشاه
از نخستین اقوام ساکن در منطقه کرمانشاه کنونی که نام آن ها در تاریخ ذکر شده، می توان اقوام گوتی، کاسی و لولوبی را نام برد. 

در این میان لولوبی ها یکی از قدیمی ترین سنگ نگاره های شناخته شده ایران )نقش آنوبانی نی( را پدید آوردند )شکل 3ــ4(.   

شکل 3ــ٤ــ نقش آنوبانی نی ــ سرپل زهاب

از اواخر هزارٔه دوم پیش از میالد، اقوام آریایی به فالت ایران روی آوردند. از میان آن ها قومی که ماد خوانده می شد در مناطق 
غربی، شمال غرب و مرکزی ایران کنونی مستقر شدند. بدین ترتیب کرمانشاه در قلمرو حکومت قوم ماد قرار گرفت. اهمیت کرمانشاه 
در حکومت مادها چنان بود که بیشترین آثار اقوام مادها در منطقٔه کرمانشاه بوده است. کرمانشاه تا حملٔه اعراب، استان ماد خوانده 

می شده است.

کرمانشاه در دوران باستان
هنگامی که سلسله  هخامنشی جانشین حکومت مادها شد، کرمانشاه با توجه به اهمیت موقعیت جغرافیایی خود )قرارگیری بر سر 
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راه مهم بابل ــ هگمتانه ــ مناطق داخلی ایران(، همچنان جایگاه ممتاز خود را حفظ کرد. تأیید کنندٔه این موضوع، قرار گرفتن مهمترین 
و مفصل ترین سند مکتوب بازمانده از هخامنشیان، یعنی کتیبه داریوش اول، در بیستون است.         

در دورٔه سلوکیان نظر به طبیعت مساعد کرمانشاه، این ناحیه مورد توجه ویژه یونانیان قرار گرفت. به خصوص نواحی ماهیدشت 
و دینور که به لحاظ شرایط طبیعی برای تربیت اسب بسیار مناسب بود. 

با ظهور سلسلٔه اشکانی، کرمانشاه همچنان مورد توجه قرار داشت و به همین دلیل منطقٔه کرمانشاه به لحاظ آثار به جا مانده 
از دورٔه اشکانی موقعیتی منحصر به فرد در ایران دارد. نقش برجستٔه بالش در بیستون یکی از آثار به جا مانده در منطقٔه کرمانشاه 

است.
دودمان ساسانی که جانشین خاندان اشکانی شده بودند نیز توجه ویژه ای به کرمانشاه داشتند، به طوری که در این دوران اصوالً 
ناحیٔه کرمانشاه، ملک شخصی پادشاهان ساسانی محسوب می شد و پادشاهان این سلسله جهت پرهیز از گرمای طاقت فرسای پایتخت 
)تیسفون( و نیز به لحاظ آب و هوا و طبیعت مطلوب کرمانشاه، همچنین نزدیکی آن به تیسفون، بخشی از دورٔه گرم سال را در ییالق های 
منطقٔه کرمانشاه می گذراندند. تاق بستان یادگار خسرو اول در این منطقه قرار دارد. گسترش شهرسازی یکی از سیاست های پادشاهان 
ساسانی در غرب بود که بنیاد شهرهای حلوان )سرپل زهاب( و قرمیسین یا کرمانشاه را نهاده و بر اعتبار استان کرمانشاه بیش از پیش 
افزود. شاهان ساسانی با ایجاد پل هایی بر روی رودخانه ها و بناهایی که رفاه عموم مردم را تأمین می کرد، رونق اقتصادی بیشتری را 

برای مردم این دیار به ارمغان آورده بودند .
از نظر وجود آثار مربوط به دوران باستان در ایران زمین، تنها استان فارس و تا حدودی خوزستان با استان کرمانشاه قابل 

مقایسه است.

شکل4ــ4ــ نمایی از تاق بستان قدیم
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جدول 3ــ4ــ آثار تاریخی دورۀ پیش از اسالم

برخی از آثار تاریخی پیش از اسالم کرمانشاه

نقش برجسته آنوبانی نیلولوبی ها

گوردخمه اسحاق وند  دکان داوود  گوردخمه سرخ ده  گوردخمه صحنه مادها

سنگ نبشته بیستونهخامنشیان

تندیس هرکولسلوکیان

کتیبه گودرز  نقش برجسته بالش  گورستان پارتی  نیایشگاه آناهیتااشکانیان

ساسانیان
تاق بستان )نقش برجسته تاج گذاری اردشیر دوم ــ تندیس خسرو پرویز(  طاق گرا شکارگاه ــ خسرو پرویز  

قلعه یزدگرد  فرهاد تراش

کرمانشاه در دوران اسالمی
در دوران خالفت عباسی، کرمانشاه یکی از چهار شهر مهم منطقٔه جبال بود. منطقٔه کوهستانی غرب ایران تا اصفهان را جبال 
یا عراق عجم می گفته اند. در همین زمان شهر دینور از نظر تربیت افراد برجستٔه علمی و فرهنگی، مهمترین شهر این ناحیه و حتی ایران 

محسوب می شد. 
هالکوخان مغول در مسیر حملٔه خود به بغداد، کرمانشاه را از حمالت وحشیانٔه خود بی نصیب نگذاشت و سپاهش این شهر 
و منطقه را ویران کرد. از آن پس کرمانشاه به صورت روستایی ویران درآمد. البته جانشینان هالکو از جمله الجایتو، اقداماتی را در 
جهت ترمیم خرابی ها انجام دادند. به طوری که ایلخان مغول شهر سلطانیٔه چمچمال را در نزدیکی بیستون بنا نهاد، اما شهر کرمانشاه 

تا اواخر دوران صفوی به صورت روستا باقی ماند.
در دوران سلسله صفوی، به علت نزدیکی با مرزهای دولت عثمانی منطقٔه کرمانشاه بارها مورد حملٔه دولت عثمانی قرار گرفت 
و به همین دلیل صفویان فرصت چندانی برای آبادانی آن نیافتند. البته به سبب افزایش تعداد زائرین شیعٔه ایرانی که از مسیر کرمانشاه 
به عتبات مسافرت می کردند، بر ارزش منطقه افزوده شد و نتیجٔه آن احداث کاروانسراها و پل ها بود. در اواخر حکومت صفوی و با 
استفاده از یک آرامش نسبی که در روابط ایران و عثمانی پدید آمد، خان های زنگنه که بزرگترین مالکان زمین های منطقه بودند و در 
عین حال پست های اجرایی ارزشمندی را در دربار صفوی داشتند، در عمران و آبادی شهر و منطقٔه کرمانشاه کوشیدند. از جملٔه این 

افراد می توان به شیخ علی خان زنگنه اشاره کرد.
با روی کار آمدن نادر شاه افشار و پاک سازی منطقه از متجاوزین عثمانی، این پادشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز شهر 

کرمانشاه، در کنار مرزهای عثمانی، قلعٔه جدیدی را در این شهر بنا کرد که بزرگترین زراد خانٔه کشور محسوب می شد.   
روند توسعٔه کرمانشاه در زمان قاجار ادامه پیدا کرد و این شهر و ناحیه تحت فرمانروایی محمدعلی میرزا دولتشاه )پسربزرگ 
فتحعلی شاه( به مرکز غرب ایران تبدیل شد. و نیز اقداماتی در جهت تکمیل عمران و آبادی این شهر و ایالت به عمل آمد. از جمله 

بازارها، کاروانسراها، پادگان های نظامی، حمام ها، مساجد و پل های جدیدی ساخته شد. 
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درپی شروع جنگ جهانی اول، موقعیت استراتژیک کرمانشاه سبب شد که طرف های درگیر در جنگ، این استان را محل نزاع 
و درگیری خود سازند. به این ترتیب کرمانشاه توسط عثمانی )متحد آلمان( و سپس روس و انگلیس اشغال شد. در همین زمان عده ای 
از رجال که قصد مقابله با اشغال کشور، توسط روس و انگلیس را داشتند، کرمانشاه را مرکز فعالیت خود قرار داده و دولت موقت 
ملی را در این شهر تشکیل دادند. به این ترتیب کرمانشاه برای مدت کوتاهی پایتخت شد. در این هنگام نواحی غربی کشور ازطریق 

کرمانشاه اداره می شد. در جریان جنگ جهانی اول خسارات فراوانی به کرمانشاه وارد شد.
با روی کار آمدن دولت پهلوی در کرمانشاه نیز برخی اقدامات عمرانی و اصالحی مانند شهرسازی جدید و تأسیس راه های 
شوسه آغاز شد. با کشف نفت در منطقٔه نفت شهر، دومین پاالیشگاه نفت کشور در کرمانشاه تأسیس شد. در جریان جنگ جهانی 
دوم کرمانشاه در شهریور 1320 به تصرف نیروهای متفقین درآمد و تا پایان جنگ، نیروهای نظامی این کشورها در منطقه حضور 

داشتند.

جدول 4ــ4ــ آثار تاریخی دورهٴ اسالمی در استان کرمانشاه

برخی از آثار دورهٴ اسالمی کرمانشاه

پل کهنهصفوی

مسجد جامع کرمانشاه زندیه

تکیه معاون الملک  تکیه بیگلربیگی  خانه خواجه باروخ  مسجد عماد الدوله  مسجد حاج شهبازخان  قاجار
مسجد شاهزاده  مسجد دولتشاه  ساختمان کنسولگری انگلیس  خانه معتضد الدوله  خانه فیض مهدوی  

خانه معین الکتاب  حمام حاج شهباز خان  حمام حسن خان  کاروانسرای فیض آباد  خانه سوری

مسجد جامع شافعی ساختمان استانداری سابق کرمانشاه  خانه خدیوی  خانه سیدین  کلیسای قلب مقدس پهلوی
مسیح  مدرسه کزازی

کرمانشاه پس از انقالب اسالمی و 8 سال دفاع مقدس
شرکت  مبارزات  و  تظاهرات  در  ایران  ملت  با  همگام  نیز  استان  این  مردم  پهلوی،  شاهنشاهی  رژیم  علیه  مبارزات  شروع  با 
کردند و در پیروزی جمهوری اسالمی سهیم شدند. هنوز چند ماهی از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته بود که رژیم بعثی عراق به 
صورت پراکنده مناطق مرزی استان کرمانشاه را به توپ بست. ارتش عراق در 31 شهریور 1359 با پشتیبانی هوایی و آتش توپخانه، 
هجوم سراسری خود را به شهرهای استان آغاز کرد و طی چندین حمله شهرهای قصرشیرین، نفت شهر و سومار را به اشغال خود 

درآورد.    
مردمی   نیروهای  و  سازندگی  جهاد  و  استان  بسیجی  و  انتظامی  نیروهای  پاسداران،  سپاه  هوانیروز،  استان،  زرهی  لشگر81 
به منظور مقابله با تهاجم و پیشروی دشمن در طول مرزهای استان که قریب بر300 کیلومتر می باشد، با از خود گذشتگی، فداکاری، 

ایمان، رشادت و پایمردی در مقابل دشمن ایستادگی و رژیم بعثی عراق را از رسیدن به اهدافش محروم کردند. 
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شکل ٥  ــ٤ــ تصویری از سپاه محمد (ص)

نکرد؛  فروگذار  استان  مرزنشین  دفاع  بی  مردم  و  رزمندگان  علیه  ننگینی  عمل  هیچ  از  جنگ  در  پیروزی  برای  عراق  رژیم 
به طوری که در طول جنگ بارها از سالح های شیمیایی استفاده کرد. از مناطقی که این چنین ناجوانمردانه مورد حملٔه شیمیایی دشمن 

قرار گرفت، می توان به روستای بان زردٔه ریجاب اشاره نمود.
در واپسین روزهای جنگ، دشمن بعثی و گروهک ضد انقالب که به شدت نا امید شده وکار خود را پایان  یافته می دیدند، با 
طراحی یک حمله نفوذی از مرز قصرشیرین، وارد استان شدند و پس از گذشتن از  سرپل زهاب، کرند به طرف اسالم آباد و حسن آباد 
پیش آمدند. منافقین که در محدودٔه کوچکی از اسالم آباد تا تنگه چهار زبر به محاصره در آمده بودند، تلفات فراوانی متحمل شدند. 
برخی منهدم گردیدند و برخی نیز به سمت عراق گریختند. به این ترتیب عملیات مرصاد آخرین عملیات 8 سال دفاع مقدس در استان 

کرمانشاه بود که با موفقیت چشمگیر رزمندگان اسالم به پایان رسید. 

وجه تسمیه 
از دیرباز، شهرکرمانشاه مکانی آباد و از شهرهای مهم غرب ایران بوده است و آن را به نام های مختلفی  خوانده اند. در زمان 
این شهر  نامیدند. در دوران هخامنشی  الی پی  نیشایی و سپس  یا  نیسایی  را  لولوبی ها، کرمانشاه  و  فرمانروایی گوتی ها، کاسی ها 
به بهرام چهارم منسوب  نام را  یادگار دورهٔ ساسانی دانسته اند و این  نام فعلی شهر کرمانشاه را  کامبادن می نامیدند. اما بسیاری  را 
می دانندکه در سدٔه سوم تا چهارم میالدی پادشاه شهر کرمان بوده و پس از اینکه حاکم ایالت ماد شد، مرکز ایالت را به مناسبت لقب 

او، کرمانشاه خواندند. پس از اسالم، اعراب نام کرمانشاه را به صورت قرمیسین معّرب کردند.  
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جدول 5  ــ4ــ وجه تسمیه برخی از شهرهای استان کرمانشاه

وجه تسمیه شهر

واژهٔ سنقر شکل تغییریافتٔه کلمٔه سنقار است که در زبان ترکی نام مرغی شکاری است. سنقر

نام این شهر منسوب است به شیرین زن خسرو پرویز از پادشاهان ساسانی. قصرشیرین

نام پاوه را به پاوج  یا پاوه سردار یزدگرد سوم ــ آخرین شاهنشاه ساسانیان ــ منسوب می دانند که جهت جلب حمایت کردها روانٔه 
این منطقه شد و مورد احترام اهالی قرار گرفت. بعدها به خاطر تجلیل از آن سردار، این ناحیه را پاوه نامیدند .

پاوه

کلمٔه زهاب در لغت به معنی » آب مقطر، خوب و همچنین به معنی چشمه و منبع آب « آمده است. ظاهرًا به علت چشمه سارها و 
سراب های فراوان، این شهر به زهاب مشهور شده است. نام دیگر این ناحیه »سرپل« است که از نام پلی بر روی رودخانٔه الوند در 

12 کیلومتری زهاب اخذ شده است.

سرپل زهاب

دشت مادها ــ در دوران ساسانیان ماد را به صورت مای تلفظ می کردند )مای َیشت( و در دوران اسالمی اعراب ماد را به صورت 
ماه درآوردند.

ماهیدشت

وجه تسمیٔه شهر یا روستا یا ایل شما چیست؟ تحقیق کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
کوه های استان در عملیات های جنگی رزمندگان اسالم چه نقشی داشتند؟

چرا کوه بازی دراز، با وجود ارتفاع کم، در اذهان مردم ایران شهرتی بیش از سایر کوه های استان دارد؟

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
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با نگاهی کوتاه به تاریخ هر سرزمین درمی یابیم که ماندگاری و شهرت مردم هر سرزمین، نتیجٔه تالش مردان و زنان بزرگی است 
که با همتی واال، دستا وردهایی برای مردم خود به یادگار گذاشته اند که هر زمان به آنان فکر می کنیم غروری افتخارآمیز وجودمان را 

در برگیرد.
هرگاه صفحاتی از افتخارات مشاهیر کشورمان را ورق می زنیم، مطمئناً با نام بزرگانی از استان کرمانشاه برخورد خواهیم کرد. 
بزرگانی که در حیطٔه فعالیتشان، زندگی خود را وقف بهتر زیستن هم نوعان خود کردند و در روزگار خود منشأ تحوالت عمیق علمی، 

فرهنگی و مذهبی شده اند. 
در قرون اولیٔه هجری قمری دانشمندان بزرگی هم چون ابوحنیفه دینوری در این خطه پا به عرصه حیات نهادند. ابوحنیفه 
دینوری در قرن سوم هجری در شهر دینورکرمانشاه متولد شد. وی از دانشمندان بزرگ درنحو، لغت، ادب، هندسه، حساب، نجوم 
و روایت بود. از آثار وی می توان به کتاب النبات )گیاه شناسی(، فی الجبر، فی الحساب، فی الوصایا، االنواع و المقابله )ریاضیات و 

نجوم( و کتاب باارزش اخبار الطوال )تاریخ( اشاره کرد.
برخی از مورخان بهلول از اصحاب حضرت موسی بن جعفر را، از مردم کرمانشاه می دانند.

 از دیگر مفاخر استان که نقش مهمی در آبادانی کرمانشاه داشته است می توان به شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان 
صفوی در قرن یازدهم اشاره کرد. وی از بزرگان ایل زنگنه بود که در زمان خود به امیر کبیر عصر صفوی معروف شد.

استاد غالمرضا رشید یاسمی شاعر، مورخ، نویسنده و مترجم بنام دوران معاصر است که در سال 1275هجری شمسی در 
گهواره از توابع داالهو به دنیا آمد. وی پس از احراز کرسی استادی در دانشکدٔه ادبیات تهران به عضویت فرهنگستان ایران در آمد 
و در تألیفات و ترجمه آثار فراوانی را به ثبت رسانید. از جمله مهم ترین تألیفات وی می توان به قانون اخالق، نصایح فردوسی، دیوان 

اشعار و تاریخ مختصر ایران اشاره کرد.
از علما و عرفای بنام استان می توان به آیت الّله سید مرتضی نجومی اشاره کرد که در بهمن 1307 هجری شمسی، در 
کرمانشاه به دنیا آمد. این عالم پرهیزگار و وارسته پس از اخذ مقدمات علوم دینی از محضر پدر بزرگوارشان و برخی علمای آن زمان 
کرمانشاه، رهسپار نجف اشرف  شد و قریب 17 سال در محضر استاد میرزا محمد باقرزنجانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... فقه و 
اصول و علوم حدیث آموخت و به درجه اجتهاد رسید.  در سال های پرالتهاب انقالب اسالمی، خانه آیت اللّه سید مرتضی نجومی 

کانون مبارزات انقالبیون شهر کرمانشاه بود.  
از آثار و تألیفات ایشان می توان به چند رسالٔه تخصصی فقهی و تفسیر برخی سوره های قرآن کریم، کیمیای سعادت، فیض قلم 

و ... اشاره کرد.

فعالیت پایانی

1 ــ به چند گروه تقسیم شوید و هر گروه یکی از دوره های تاریخی استان را انتخاب کرده و درباره آن تحقیق 
کنید و نتیجه به دست آمده را با استفاده از عکس و اسناد، به صورت روزنامه دیواری به تصویر بکشید.  

2 ــ در رابطه با جنگ تحمیلی در کرمانشاه با استفاده از اسناد موجود و مصاحبه به پرسش های زیر پاسخ 
دهید: 

٭ شهرستان های مورد حمله هوایی و موشک باران دشمن در استان عبارتند از…………………
٭ محله های مورد حمله در شهرستان های محل سکونت شما عبارتند از ………………………
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با نگاهی کوتاه به تاریخ هر سرزمین درمی یابیم که ماندگاری و شهرت مردم هر سرزمین، نتیجٔه تالش مردان و زنان بزرگی است 
که با همتی واال، دستا وردهایی برای مردم خود به یادگار گذاشته اند که هر زمان به آنان فکر می کنیم غروری افتخارآمیز وجودمان را 

در برگیرد.
هرگاه صفحاتی از افتخارات مشاهیر کشورمان را ورق می زنیم، مطمئناً با نام بزرگانی از استان کرمانشاه برخورد خواهیم کرد. 
بزرگانی که در حیطٔه فعالیتشان، زندگی خود را وقف بهتر زیستن هم نوعان خود کردند و در روزگار خود منشأ تحوالت عمیق علمی، 

فرهنگی و مذهبی شده اند. 
در قرون اولیٔه هجری قمری دانشمندان بزرگی هم چون ابوحنیفه دینوری در این خطه پا به عرصه حیات نهادند. ابوحنیفه 
دینوری در قرن سوم هجری در شهر دینورکرمانشاه متولد شد. وی از دانشمندان بزرگ درنحو، لغت، ادب، هندسه، حساب، نجوم 
و روایت بود. از آثار وی می توان به کتاب النبات )گیاه شناسی(، فی الجبر، فی الحساب، فی الوصایا، االنواع و المقابله )ریاضیات و 

نجوم( و کتاب باارزش اخبار الطوال )تاریخ( اشاره کرد.
برخی از مورخان بهلول از اصحاب حضرت موسی بن جعفر را، از مردم کرمانشاه می دانند.

 از دیگر مفاخر استان که نقش مهمی در آبادانی کرمانشاه داشته است می توان به شیخ علی خان زنگنه صدر اعظم شاه سلیمان 
صفوی در قرن یازدهم اشاره کرد. وی از بزرگان ایل زنگنه بود که در زمان خود به امیر کبیر عصر صفوی معروف شد.

استاد غالمرضا رشید یاسمی شاعر، مورخ، نویسنده و مترجم بنام دوران معاصر است که در سال 1275هجری شمسی در 
گهواره از توابع داالهو به دنیا آمد. وی پس از احراز کرسی استادی در دانشکدٔه ادبیات تهران به عضویت فرهنگستان ایران در آمد 
و در تألیفات و ترجمه آثار فراوانی را به ثبت رسانید. از جمله مهم ترین تألیفات وی می توان به قانون اخالق، نصایح فردوسی، دیوان 

اشعار و تاریخ مختصر ایران اشاره کرد.
از علما و عرفای بنام استان می توان به آیت الّله سید مرتضی نجومی اشاره کرد که در بهمن 1307 هجری شمسی، در 
کرمانشاه به دنیا آمد. این عالم پرهیزگار و وارسته پس از اخذ مقدمات علوم دینی از محضر پدر بزرگوارشان و برخی علمای آن زمان 
کرمانشاه، رهسپار نجف اشرف  شد و قریب 17 سال در محضر استاد میرزا محمد باقرزنجانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و... فقه و 
اصول و علوم حدیث آموخت و به درجه اجتهاد رسید.  در سال های پرالتهاب انقالب اسالمی، خانه آیت اللّه سید مرتضی نجومی 

کانون مبارزات انقالبیون شهر کرمانشاه بود.  
از آثار و تألیفات ایشان می توان به چند رسالٔه تخصصی فقهی و تفسیر برخی سوره های قرآن کریم، کیمیای سعادت، فیض قلم 

و ... اشاره کرد.

مشاهیر و نام آوران استان کرمانشاهدرس1١
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آیت اللّه نجومی از بزرگترین خوشنویسان جهان نیز بودند. ایشان در خط ثلث از نوادر جهان و در تمام خطوط اسالمی صاحب 
نام بود و تقدیرنامٔه نخستین گروه های خوشنویسان جهان را دریافت کرد و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار کشورمان انتخاب 

شد. 
در خمینی شهر  روحانی  در یک خانواده  قمری  در سال ١323 هجری  محراب  اصفهانی، چهارمین شهید  اشرفی  اللّه  آیت 
اصفهان متولد شد. ایشان نماینده امام )ره( و امام جمعه کرمانشاه بودند و خدمات ارزنده ای از جمله تأسیس حوزه علمیه امام خمینی 
در استان داشته اند. ایشان پس از 80 سال زندگی پرافتخار خود و خدمت به اسالم و قرآن در مهرماه ١36١ در سنگر نماز جمعه مسجد 

جامع در محراب نماز به افتخار شهادت نائل آمد. 
از سایر مشاهیر استان کرمانشاه نیز می توان به آیت اللّه هادی جلیلی، رحیم معینی، علی محمد افغان، ابوالقاسم الهامی و.... 

اشاره کرد.

شکل 6  ــ٤ــ تصاویری از مشاهیر استان کرمانشاه
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بیشتر بدانیم  

سرداران شهید 
در طول 8 سال دفاع مقدس، استان کرمانشاه به واسطه داشتن 263 کیلومتر مرز مشترک، صحنه اصلی تهاجم رژیم بعثی عراق 
بود. نقش رزمندگان اسالم و جوانان غیور این استان در دفاع از سرزمین ایران برای همیشه ستودنی است و به راستی آرامش و امنیت 

امروزه ایران ما مرهون رشادت های این راد مردان تاریخ است.

استان کرمانشاه در طول جنگ تحمیلی 1126 بار مورد بمباران و اصابت موشک قرار گرفت و از 2878 روز 
جنگ تحمیلی 26 عملیات در استان انجام شد و استان کرمانشاه مفتخر به داشتن 9525 شهید، 17200 جانباز و 

1900 آزاده است.

سردار شهید سید محمد سعید جعفری: متولد 1331 )شهرستان کرمانشاه(، در سال های قبل از انقالب 
بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. وی اولین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی کرمانشاه بود و در حین 

اجرای عملیات در تاریخ 1359/8/6 در جبهٔه سرپل زهاب به شهادت رسید.
شهید محمد حسین باقری: متولد 1328 )نفت شهر(، در سال های قبل از انقالب معلم بود. در سال 1363 
مسئول مهندسی تیپ نبی اکرم )ص( بود و در حین اجرای عملیات کربالی ٥ در تاریخ 1365/10/24 در جبهٔه شلمچه 

به شهادت رسید.
سرلشگر شهید حسین ادبیان: فرمانده گردان تکاور مالک اشتر لشگر 81 زرهی کرمانشاه در حین اجرای 

عملیات آفندی بازی دراز در تاریخ 1360/2/3 در جبهٔه سرپل زهاب به شهادت رسید.
سرلشگر شهید خلبان یحیی شمشادیان: متولد 1332 )قصر شیرین(، ایشان خلبان بالگرد هجومی پایگاه 
هوانیروز کرمانشاه بود که بارها با شجاعت و مهارت بی نظیرش دوست و دشمن را شگفت زده نمود و سرانجام در حین 

اجرای عملیات آفندی مسلم ابن عقیل در تاریخ 1361/7/15 در جبهه سومار به شهادت رسید.
اسالمی  تبلیغات  سازمان  فرهنگی  معاونت  قائم مقام   ،1330 متولد  کرمی:  ذبیح اللّه  حجت االسالم  شهید 

درحین اجرای عملیات مرصاد در تاریخ 1367/5/7 در جبهٔه غرب به شهادت رسید.

                                        شهید جعفری                           شهید باقری                         شهید ادبیان                  شهید شمشادیان                 شهید کرمی

شکل ٧ــ٤
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بیشتر بدانیم  

جدول 4ــ4ــ برگزیده ای از مفاخر ملی، علمی، هنری استان کرمانشاه

مفاخر ملی
سردار یار محمد خان 

کرمانشاهی

در سال 1296 هـ.ق در شهر کرمانشاه متولد شد. وی دارای 
اندیشه آزادی خواهی بود و عضو کمیته غیرت کرمانشاه شد و 

فعالیت های آزادی خواهانه زیادی داشت.

پروفسور مجتبی شمسی پورمفاخر علمی

به جهان گشود. وی  کرمانشاه چشم  در شهر  در سال 1328 
یکی از دانشمندان شیمی برجسته کشورمان است که درسطح 
شمسی پور  مجتبی  پروفسور  دارد.  شده  شناخته  نامی  جهانی 
از اساتید مسلم رشته شیمی)  تجزیه  ( است که در دانشگاه های 
به  موفق   ... و  مشهد  شیراز،  تهران،  مدرس  تربیت  رازی، 
پرورش استعدادها و متخصصان شیمی برجسته ای شده است. 
انتخاب  جهان  دانشمند  برترین  عنوان  به   2006 سال  در  وی 
اسالمی  کشورهای  برتر  دانشمند  جایزٔه   1367 سال  در  و  شد 

را دریافت کرد.

ید الّله بهزادمفاخر ادبی و فرهنگی

تخلص  بهزاد  شعر  در  که  حسین  فرزند  بهزاد  یدالّله  استاد   
می کرد، در سال 1304 ش در کرمانشاه متولد شد. بهزاد اگرچه 
اما  در گوشٔه شهری چون کرمانشاه در گمنامی زندگی می کرد 
بدون شک به گفته مهدی اخوان ثالث یکی از بلند  آوازه ترین 

سخنوران معاصر ایران است.

میرزا رضا کلهرمفاخر هنـری
در سال 1245 در ناحیه کلهر کرمانشاه متولد شد وی از بهترین 

و مشهورترین  خطاطان  نستعلیق نویس دوره قاجاریه بود.



8١

پیشینهٴ تاریخی استان

فعالیت پایانی

بیشتر بدانیم  

تندیس مقاومت
 در پارک شیرین شهر کرمانشاه  

است  غربی  گیالن  قهرمان  زن  به  متعلق  مقاومت  تندیس 
که با شجاعت تمام به تنهایی توانست چندین متجاوز بعثی را به 

هالکت برساند.
شهر گیالن غرب دومین شهر مقاوم کشور است.

نکات مهم این درس را خالصه کنید:
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  
 .........................................................................  

به گروه های چند نفره تقسیم شوید و بر اساس عالقٔه خود در مورد یکی از علما، شعرا، عرفا، نویسندگان و 
هنرمندان استان تحقیق کرده و نتیجٔه کار خود را در کالس ارائه دهید.

شکل ٨ــ٤


