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پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان زنجان
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وجه تسمیۀ زنجان
 دربارٔه وجه تسمیٔه زنجان، روایات متعددی وجود دارد، با توجه به سابقٔه تاریخی بنای شهر زنجان،  روند تاریخی نام گذاری این 

منطقه را می توان در مراحل زیر طبقه بندی کرد:
مرحلۀ اّول: در دوران ماد، در سرزمین مدی، در محل فعلی زنجان شهری به نام »اکان زانیا« یا »اکان زانا« وجودداشته 

است. بطلمیوس در قرن دوم میالدی از شهری به نام »آگانزانا«١ نام برده است که مطابق با زنجان است.
 مرحلۀ دوم:  با روی کار آمدن اردشیر بابکان و آغاز سلسلٔه ساسانی، اردشیر این شهر را تجدید بنا کرده و نام زندگان2 بر آن 
نهاد. حمداللّه مستوفی، زندگان را به فارسی دری ترجمه و معادل آن را شهین دانسته و نوشته است: اردشیر بابکان آن را ساخت و 

شهین نام نهاد و زندگان در طول زمان به زنگان تغییر یافت.
همچنین اصل کلمٔه زنگان را »زندیگان« دانسته اند، که به معنای اهل کتاب زند، معروف ترین کتاب آیین زرتشتی در دوران 

ساسانی است و گان از پسوند های فارسی باستان است.
مرحلۀ سوم:  از سال 24 ه.ق شروع و تا امروز ادامه دارد. پس از سقوط زنگان، در جنگ بین اعراب و زنگانیان و فتح آن 

به دست براء بن عازب، اعراب طبق قوانین زبانی خود آن را زنجان نامیدند.
در زمان قاجاریه به زنجان والیت خمسه می گفتند که از پنج بلوک ابهر رود، بزینه رود، ایجرود، زنجان رود و سجاس رود 
تشکیل شده بود و ساکنان منطقه از پنج ایل ترک یعنی: افشار، مقدم، اوصانلو، بیات و خدابنده لو بودند و لقب آن دارالسعاده بود. 

پیشینۀ تاریخی استان  درس 10

لََقۡد کَاَن ِفی ِقَصِصِهۡم ِعۡبَرٌة اِلُولِی ااۡلۡلبَاِب

به راستی که مطالعٔه گذشتگان، برای اندیشمندان عبرت انگیز و آموزنده است.
                                                                                )سورۀ یوسف /110(                              

1ــ اگ در لغت زند و پازند به معنای گندم و ان به معنای مادر و زا به معنای زاییدن که جمع کلمه: اگ + ان + زا = به معنای گندم زاران و سرزمین گندم است.
2ــ زند به معنای بزرگ و عظیم و گان پسوند لیاقت و نسبت است و در ترجمٔه حمداللّه مستوفی شه به معنای بزرگ تر و ممتازتر و ین پسوند نسبت است.
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استان زنجان در دوران پیش از تاریخ
 بررسی های باستان شناسی انجام یافته در استان زنجان نشان دهندٔه حضور اقوام و انسان های اولیه در برخی مناطق این استان 
است. قدیمی ترین آثار و شواهد از دوران ما قبل تاریخ در استان زنجان به دورٔه پارینه سنگی قدیم )حدود 300 هزار سال قبل( باز 
می گردد. بر اساس مطالعات انجام یافته، ابزار های سنگی مکشوفه از دشت جنوب خرمدره، مربوط به این دورٔه زمانی است. هر چند 
هنوز مطالعات باستان شناسی دوران سنگ به طور کامل در استان زنجان انجام نیافته و احتمال وجود آثار پارینه سنگی قدیم در دیگر 
مناطق استان نیز وجود دارد، به طوری که در دورٔه بعد از آن، یعنی پارینه سنگی میانی، ابزار های سنگی متعددی از مناطق دیگر استان 

همچون، ابهر، طارم، خدابنده، ایجرود و زنجان به دست آمده است. 
 از دوران نوسنگی )حدود 12000 تا 7500 سال قبل( که هم زمان با آغاز یکجانشینی و استقرار انسان ها در روستاها و همچنین 
اهلی کردن گیاهان و حیوانات است، تپه ها و محوطه های چندی در استان زنجان شناسایی شده است. با وجود اینکه تعداد محوطه های 
دورٔه نوسنگی در استان زنجان اندک است، اما شواهد موجود نشان دهندٔه وجود روستا های کوچک یکجانشین در بیشتر مناطق استان 

زنجان است. 
 از دورٔه مس و سنگ )حدود 7000 تا 5000 سال قبل( که بعد از دوران نوسنگی آغاز می شود، تپه ها و محوطه های بسیار 
زیادی در مناطق مختلف استان شناسایی شده، ساکنان این محوطه ها که عموماً روستاهای کوچک دائمی بودند، از راه کشاورزی و 

دامپروری امرار معاش می کردند و آغاز استخراج مس از معادن استان نیز از این دوره آغاز شده است.
 در دورهٔ مفرغ )حدود 5000 تا 3500 سال قبل( نیز آثار و شواهد زیادی از اقوام انسانی در استان زنجان وجود دارد. از 

مهم ترین محوطه های این دوره می توان به قلعٔه تپه ابهر اشاره کرد.
 بر اساس بررسی های باستان شناسی انجام یافته، در عصر آهن )حدود 3500 تا 2500 سال قبل( در استان زنجان که هم زمان 
با مهاجرت اقوام آریایی ها به فالت ایران است که تعداد مراکز انسانی و جمعیت استان افزایش زیادی می یابد. از این دوره تاریخی که 
بخشی از آن هم زمان با شکل گیری امپراتوری مادها در شمال غرب و غرب ایران است، محوطه های تاریخی بسیاری در استان زنجان 

شناسایی شده که عموماً شامل روستا ها، قلعه ها و گورستان هاست. 

بیشتر بدانیم  
در طول چند سال اخیر بخش های مختلف استان زنجان مورد پژوهش های باستان شناسی قرار گرفته که از جمله 
می توان به بررسی و شناسایی آثار تاریخی در تمام شهرستان ها و کاوش های باستان شناسی در تعداد محدودی از تپه های 

تاریخی اشاره کرد. در اینجا تعدادی از تپه ها و محوطه های کاوش شده استان در دهه های اخیر معرفی می شوند:
تپۀ خالصه: این تپٔه مهم از معدود تپه های پیش از تاریخ حفاری شده در استان زنجان است. تپه در مزارع و 
باغ های جنوب شهر خرمدره قرار دارد. بر اساس حفریات انجام یافته، تپٔه خالصه مربوط به دورٔه نوسنگی با قدمتی 
حدود 8000 سال قبل است. سفال های دست ساز و ابزار های سنگی و استخوانی از مهم ترین اشیای مکشوفه از این 

تپٔه تاریخی است. 
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شکل 1ــ4ــ تپۀ خالصۀ خرمدره

سها چای تپه: این تپٔه تاریخی در شهرستان ایجرود و در مجاورت روستای سها و شیوه قرار دارد. تپه با توجه 
به قرار داشتن در محدودٔه سّد گالبر، طی یک عملیات نجات بخشی توسط میراث فرهنگی استان زنجان مورد کاوش 
باستان شناسی قرار گرفت. این تپٔه تاریخی دارای آثاری از دورٔه مس و سنگ با تاریخ مطلق 6200 سال قبل است. 

آثار معماری روستایی شامل مقبره انسان ها با قطعات سفال، ابزار های سنگی و پیکره های سفالی می باشد. 
قلعۀ تپه ابهر: این تپٔه تاریخی در داخل شهر ابهر قرار دارد. یکی از تپه های تاریخی مهم حوزٔه ابهر چایی 
)ابهر رود( محسوب می شود. قلعٔه تپه ابهر تاکنون دو بار مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته، قدیمی ترین الیه های 
استقراری قلعه تپه به دورهٔ مفرغ )حدود5000 سال قبل( مربوط می شود. این تپٔه تاریخی عالوه بر آثار دورٔه مفرغ 

دارای آثاری از دوره های آهن، اشکانی و دوران اسالمی است.
تپۀ نور سلطانیه: تپٔه نور در جنوب شرق شهر سلطانیه و با فاصلٔه کمی از آن در دشت سلطانیه قرار دارد. 
بر  اساس کاوش های انجام یافته قدیمی ترین آثار در تپٔه نور مربوط به دورٔه مس و سنگ )حدود 6000 سال قبل( است. 

عالوه بر آثار دورهٔ مس و سنگ، آثار عصر مفرغ، آهن و دوران ایلخانی نیز از دیگر یافته های این تپٔه مهم است.
 تپۀ دوسران: این تپه در منطقٔه قره پشتلوی شهرستان زنجان قرار دارد. بر اساس حفاری انجام یافته، این تپه 

مربوط به دورٔه هخامنشی بوده و به عنوان یک مکان تدفینی )گورستان( مورد استفاده قرار می گرفته است.
علی یورد تپه: این تپٔه تاریخی در حد فاصل شهر صائین قلعه و روستای پیر سقا در میان مزارع کشاورزی 

شکل2ــ4ــ تپۀ نورسلطانیه

قـرار دارد. دارای آثـاری مـربوط بــه چند دورٔه 
مـربـوط  تپه  این  آثار  است،  قـدیمی ترین  تاریخی 
و  است  قبل(  سال   5000 )حدود  مفرغ  دورٔه  بـه 
همچنین در اینجا آثاری از دوره های آهن، اشکانی 

و ساسانی و دوران اسالمی نیز وجود دارد. 
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 گورستان های حسن بوالغی و سره جی: هر دو گورستان در شهرستان ایجرود و در نزدیکی روستای سها قرار دارند. هر دو محوطه 
در کاوش های نجات بخشی محدودهٔ پشت سّد گالبر استان زنجان حفاری شده اند. در این گورستان ها تعداد زیادی قبر از عصر آهن 
)3000 تا 2500 سال قبل( شناسایی شده است. در داخل قبر ها و در کنار اجساد تعداد زیادی ظروف سفالی و اشیای برنزی نیز 

به دست آمده است. 
قلعه های تاریخی استان زنجان: با توجه به ویژگی های جغرافیایی استان و کوهستانی بودن بیشتر نقاط آن، قلعه های متعددی 

از دوره های مختلف در استان وجود دارد که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است: 
 جدول 1ــ4ــ مهم ترین قلعه های تاریخی استان

دوران تاریخینام محل نام قلعه
اشکانیماه نشانقشالق
ساسانیماه نشانبلقیس

ساسانیماه نشانیاستی قلعه 
میانی اسالمماه نشانجوق سیاه منصور

میانی اسالمماه نشانسادات 
میانی اسالمماه نشانارزه خوران

میانی اسالمماه نشانبهستان
میانی اسالمسعید آبادگبجه

میانی اسالمگالبرقیز قلعه
میانی اسالمایجرودقمچقای
میانی اسالمطارمسانسیز
میانی اسالمطارمتشویر
میانی اسالمطارمشیت

اسالمیابهرسرچاهان
تاریخیابهرکماجین
اسالمیزنجانزرنان
اسالمیزنجانسهرین

اسالمیزنجانگرگان قلعه
اسالمیخدابندهقیزالر قلعه سی

اسالمیخدابندهبزینه رود
اسالمیخدابندهمره گرماب

اسالمیخدابندهگبری
اسالمیخرمدرهسر

اسالمیخرمدرهویستان
شکل 3ــ4ــ قلعۀ بهستان ماه نشان یکی از مراکز اولیۀ تاریخ
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برای مطالعه
غرب شهر  کیلومتری شمال   70 در حدود  تاریخی چهرآباد  معدن  نمکی:   مردان  و  چهرآباد  نمک  معدن 
زنجان قرار دارد. در سال های اخیر به دلیل کشف مومیایی های طبیعی موسوم به مردان نمکی از طریق کاوش های 
باستان شناسی و یا اکتشافات تصادفی، از شهرت خاصی برخوردار شده است. معدن نمک چهرآباد در واقع گنبد نمکی 
بزرگی است که در طول تاریخ مورد توجه معدن کاران نمک بوده و مدارک قابل توجهی از استخراج نمک در برخی 
از دوره های تاریخی ایران به خصوص دورٔه هخامنشی و ساسانی به دست آمده است. در دوره هخامنشی معدن کاران 
با حفر تونل های بزرگ در داخل کوه نمک، به مدت طوالنی از این معدن نمک استخراج می کردند. در حدود 2300 
سال قبل، بخشی از معدن به هنگام استخراج نمک فرو ریخته و تعدادی از معدن کاران در آن کشته و مدفون گشته اند. 
در دورٔه ساسانی معدن کاران با حفر تونل هایی مجددًا شروع به استخراج نمک از معدن چهر آباد کرده اند و در حدود 
مدفون  و  کشته  آباد  چهر  معدن  تونل های  در  نیز  ساسانی  کاران  معدن  معدن،  تونل های  تخریب  با  قبل  سال   1500
دوره های  کاران  معدن  اجساد  ارگانیسم ها،  میکرو  فعالیت  کردن  محدود  در  نمک  خاصیت  به  توجه  با  گردیده اند. 
سالم  زیادی  تا حدود  و  شده  مومیایی  طبیعی  به صورت  کاران  معدن  متنوع  اشیای  همچنین  و  ساسانی  و  هخامنشی 
باقی مانده اند. از این معدن تاکنون شش جسد مومیایی شده در نمک به دست آمده که به مردان نمکی 1ــ6 معروف اند.
و  شناسان  باستان  حضور  با  المللی  بین  سمینار  یک  زنجان  نمکی  مردان  مطالعه  با  ارتباط  در  می دانید  آیا 

پژوهشگران مطرح جهانی برگزار گردیده است؟

فعالیت 
و  شناسایی  چگونگی  مورد  در 
گروهی  به صورت  نمکی  مردان  ویژگی های 

مقاله ای تهیه کرده و به کالس بیاورید. 

نمکی  مردان  از  یکی  شکل4ــ4ــ 
کشف شده در معدن نمک چهرآباد
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استان زنجان در دورۀ تاریخی
 زنجان در قبل از اسالم

 در دورٔه تاریخی استان زنجان بخشی از ایالت ماد محسوب می شد. این ایالت بزرگ شامل بخش هایی از شمال غرب و غرب 
و شمال فالت مرکزی ایران بود. بعد از دورهٔ هخامنشی زنجان قسمتی از ایالت ماد آتروپاتن بود.

 در دورٔه اشکانی و ساسانی مراکز استقرار بسیار زیادی در محدودٔه زنجان فعلی وجود داشته که برخی از آنها شهرهای بزرگ و 
مهمی محسوب می شدند. از جمله می توان به قلعٔه عظیم قشالق در ماه نشان اشاره کرد که در دورٔه اشکانی از مراکز مهم در شمال غرب 

کشور بود.
 اگر قول موّرخان در انتساب شهر زنجان به دورٔه ساسانی را بپذیریم، این شهر نیز در دورٔه ساسانی پایه ریزی شده است. همچنین 
وجودآتشکده های متعدد در مناطق مختلف استان در حدود یکصد سال پس از ورود اعراب به ایران که آثار برخی از آنان در شهرستان 

طارم باقی است تأییدکنندٔه این مطلب است. 

شکل 5  ــ4ــ آتشکدۀ الزین طارم

زنجان در بعد از اسالم
از این خبر احمد بن یحیی بالذری در کتاب فتوح البلدان که زنجان بعد از حمله اعراب به ایران، در زمان خالفت عثمان، به دست 
یکی از سرداران عرب به نام براءبن عازب در سال 23هـ.ق با جنگ و درگیری فتح گردید، می توان دریافت که زنجان به هنگام پایان 
حکومت ساسانیان، شهر مهمی بوده است زیرا موّرخان و نویسندگان صدر اسالم به آن اعتنا و عنایت کرده و در کتاب های خود از آن 

یاد کرده اند.
 در زمان امویان زنجان یکی از ضراب خانه هایی بوده که قبل از تغییر خط پهلوی به عربی در زمان عبدالملک بن مروان، در آنجا 

سکه های پهلوی ضرب می شده است؛ زیرا واژٔه زانکان یا زنجان به عنوان محل ضراب خانه بر روی آنها ضرب شده است.
 بالذری در مورد تاریخ زنجان در عهد عباسیان می نویسد:

 »اهـالـی زنجان از ترس راهزنان و زیاده خـواهی عمال و کـارگـزاران زمـان تمامی امـوال و امـالک خـود را بـه یکی از پسران 
هارون الرشید به نام قاسم بن هارون والی گرگان و طبرستان و قزوین واگذار کردند.«
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 تا هنگام تسلط کامل سلجوقیان بر سرزمین ایران، زنجان نیز مانند دیگر شهرهای 
این منطقه، هـرازگـاهی در دست امیری بـود،گـاه زیدیان طبرستان و گـاه آل بـویه و گاه  

آل زیار بر آن حاکم می شدند.
 دورٔه سلجوقیان در تاریخ زنجان یک دورهٔ ویژه به شمار می رود؛ زیرا با احیای 
جادٔه ابریشم، زنجان که در مسیر این جادٔه بازرگانی قرار گرفته بود وارد مرحلٔه نوینی از 
حیات تاریخی خود گردید. از این زمان زنجان رو به رونق نهاد و رفته رفته زبان ترکی 
به دلیل وجود اکثریت طوایف مهاجر ترک گسترش یافت و روستاهایی با عنوان ترکی 

ایجاد شد.
همچنین در این دوره، این منطقه از نظر اقتصادی و فرهنگی و هنری دارای رونق 
چشمگیری بوده است. بیشتر آثار تاریخی و مذهبی استان زنجان، مانند: مساجد جامع 
قروه، سجاس، گالبر، کاروانسرای نیک پی، سرچم، آثار تاریخی سلطانیه، خدابنده و 

ابهر در این زمان ساخته شده اند.
شکل6  ــ4ــ کاروان سرای سرچم

کشف سفال فراوان مربوط به عصر سلجوقی در مرکز زنجان و سکه هایی از منطقٔه سجاس و روستای ورمزیار و کثرت رجال 
به عرصه آمدن برخی  این زمان شاهد ظهور  این مطلب است. همچنین در  تاریخ دورٔه سلجوقی مؤید  کشوری و سیاسی زنجان در 
شخصیت های علمی و دینی هستیم. جمعیت شهر نیز رو به فزونی نهاد و شهر زنجان تا حدودی آباد گردید. یکی از وزرای بزرگ 

سلطان سنجر و برکیارق سلجوقی، در زنجان چندین مدرسه و دارالشفا بنا کرد. 
 در سال 611 ه.ق شهرهای ابهر و زنجان به سلطان جالل الدین خوارزم شاه واگذار شد و در سال 616 ه.ق زنجان نیز مانند 

اکثر شهر های ایران به دست سپاه مغول فتح و به شدت ویران شد. 
 تأثیر حمله مغول بر شهر چنان بود که زنجان تا هنگام حمله لشکریان امیر تیمور گورکانی نتوانسته بود از زیر بار غارت و تخریب 
مغوالن سر بلند کند و از نظر عمران و آبادی و میزان جمعیت به ایام قبل از حمله مغول باز گردد. اولین اخبار موجود دربارٔه زنجان 

شکل7ــ4ــ برج و باروی زنجان
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پس ازحمله تیمور به خاطرات سفیر اسپانیا برمی گردد. به گفتٔه کالویخو، به هنگام حضور وی در زنجان، بیشتر بخش های شهر مخروبه 
و غیرمسکونی بوده است.

 بعد ازدورٔه تیموریان تا پایان صفویان معموالً زنجان به صورت شهری مخروبه معرفی می شد، ولی باز اهمیت استراتژیک خود 
را حفظ کرد به طوری که این منطقه محل استقرار اردو و زد و خورد سالطین صفوی با شورشیان و عثمانیان بود و چندین بار نیز این 

شهر مورد تهاجم امپراطوری عثمانی قرار گرفت.
 با سقوط صفویه زنجان نیز مدت کوتاهی به تصرف افغان ها درآمد. با شکست اشرف افغان از نادرشاه، برادرزادٔه نادر، علی شاه 

مدتی بر نواحی غربی ایران از جمله زنجان حکومت داشت.
 پس از سقوط افشاریه ذوالفقارخان افشار خمسه ای از طرف کریم خان زند به حکومت والیت خمسه و زنجان گماشته شد.

زنجان در دوران معاصر
 با آغاز پادشاهی قاجاریه در ایران و تغییر مناسبات جهانی، زنجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر اروپا اهمیت بیشتری یافت و 
به عبارتی از این دوره تکوین ساختارهای اولیٔه شهری و تمدنی در آن سرعت بیشتری گرفت. بنای بازار زنجان که از اوایل صفویه 
شروع شده بود توسعه یافت و تکمیل گردید و با انتصاب عبداللّه میرزا دارا فرزند یازدهم فتحعلی شاه به حکومت زنجان این شهر 

سیمای یک مرکز حکومتی آبرومند را به خود گرفت. 
به تبع توسعٔه بازار مشاغل و صنایع مختلف همچون مسگری، چاقوسازی، طالسازی، بازرگانی و… رو به رونق گذاشت. 

زنجان و نهضت مشروطیت: در طی انقالب مشروطیت با وجود شخصیت هایی چون مالقربانعلی زنجانی که در مخالفت با 
انقالب مشروطه قدم برداشت، با این حال در جریان مهاجرت کبری، مردم زنجان به همراه تعدادی از شهرها نسبت به تبعید علما معترض 
شدند و شورش راه انداختند و پس ازمهاجرت کبری و قبول درخواست های اولیٔه مهاجران توسط مظفرالدین شاه، از طریق تلگراف 
به تهران درخواست مشروطیت کردند و سپس خواستار تدوین سریع قـانون اساسی شدند.به دنبال آن تأسیس مدارس به سبک جدید 

شکل 8   ــ4ــ تصاویری از اولین مدارس استان
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مورد توجه قرارگرفت. در این راستا شخصیت هایی چون مرحوم فره وشی و خانم سنجیده از پیشگامان تأسیس مدارس و فرهنگ نوین 
در زنجان بودند.

همچنین انجمن ایالتی زنجان پس از واقعٔه به توپ بستن مجلس، تلگرافی به تبریز و تهران فرستاد و در آن از محمد علی شاه 
اعالم بیزاری کرد. 

زنجان در دوران پهلوی
سمت  زنجان  حکومت  بر  عالوه  آنان  به طوری که  است،  خورده  گره  ذوالفقاری  خوانین  با  پهلوی  دوران  در  زنجان  تاریخ   

نمایندگی مجلس شورای ملی را نیز در دست داشتند.
 اقدام دولت رضاخان در برقراری مؤسسات جدید عدلیه و اوقاف، متحدالشکل کردن لباس، کشف حجاب و منع عزاداری 
ماه محرم، عکس العمل های مردمی را برانگیخت، رهبری این جریانات مدت شش سال به عهدٔه حاج احمد آیت اللهی پیش نماز مسجد 

دبغلر)دباغ ها( بود.
با سقوط رضاشاه و اشغال ایران توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، در آذربایجان و زنجان فرقٔه دموکرات به قدرت رسیدند.
پس از 362 روز از حضور دموکرات ها در زنجان در دوم آذر 1325هـ.ش این شهر بار دیگر توسط نیروهای دولتی باز پس گرفته شد. 
در باز پس گیری زنجان از دموکرات ها دو گروه نقش قابل توجهی داشتند. گروه اول، دولت و گروه دوم، خوانین محلی ازجمله محمود 

ذوالفقاری و هدایت اللّه یمینی، محمدحسن خان افشار و یداله خان اسلحه دار باشی بودند.
الزم به ذکر است مردم استان بنا به شواهد موجود، در نهضت ملی شدن نفت ایران نیز حضوری همه جانبه و پرشور داشته اند.

شکل 9ــ4ــ تصویری منحصربه فرد ازحمایت مردم استان از نهضت ملی شدن نفت
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زنجان و انقالب اسالمی: نقش زنجان در جریانات قیام 15 خرداد و اعتراض علمای زنجان به حمله رژیم به فیضیه و تبعید 
امام خمینی به ترکیه و تبدیل شدن مسجد ولی عصر زنجان به مرکز مبارزات مردم و روحانیون در سال 1357، بسیار شاخص و مورد 

توجه بود.
انقالب اسالمی در شهر زنجان در مقایسه با شهر های دیگر،از بعضی ویژگی های قابل توجه برخوردار است. از آن جمله:

1ــ زنجان در بین شهر های کشور نسبت به آغاز تحرکات علنی در ایجاد انقالب اسالمی رتبٔه مناسبی دارد. با توجه به اسناد 
موجود، پس از تظاهرات 19دی ماه 1356 مردم  قم، اولین تظاهرات آشکار و خیابانی علیه رژیم در زنجان صورت گرفت.

 2ــ به گواهی اسناد موجود اولین تظاهرات مستقل زنان در کشور، در زنجان انجام شده است.
 3ــ حرکت مردم در زنجان نتیجٔه یک اتفاق و یا یک هیجان مقطعی نبود، بلکه نتیجه سال ها تالش ایدئولوژیکی و آگاهی سازی های 

دینی جمعی از مبلغان و انقالبیون شناخته شدٔه آن زمان بود.
 4ــ حضور طبقٔه متوسط جدید، به خصوص اتحادیه های کارگری و کارمندی قابل توجه بود. به عنوان مثال، می توان به دو 
راهپیمایی بزرگ و مستقل فرهنگیان و رانندگان کامیون که هر دو با وجود صنفی بودن در راستای جنبش سیاسی عمومی مردم بود 

اشاره کرد.
 5  ــ ویژگی دیگر انقالب اسالمی در زنجان حضور قابل توجه جوانان در راهپیمایی هاست. این مسئله، از گزارشات تاریخی، 

تصاویر باقی مانده، ترکیب سّنی شهدا و مجروحان انقالب اسالمی به روشنی قابل تشخیص است. 
شما جایگـاه مردم زنجان را در انـقـالب اسالمی چگونه ارزیابی می نمایید؟

شکل 10ــ4ــ زنان در استان زنجان در پیروزی انقالب نقش 
به سزایی داشتند

شکل11ــ4ــ اولین تظاهرات علنی استان علیه رژیم
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فعالیت 
 محالت قدیمی زنجان

شهر زنجان در طول شکل گیری خود به محالتی تقسیم شد که در بافت قدیمی آن شامل این محالت بود:
1ــ دروازٔه رشت                    2ــ شوقی                 3ــ داودقلی                 4ــ مشهدی صفر

5 ــ عباسقلی خان
6 ــ یوخاری مسجد یری

7ــ اّشاقی مسجد یری
8   ــ دبغلر )دبّخلر(

9ــ آقارحیم
10ــ قهرمان
11ــ غریبیه

12ــ دروازه ارخ )ارگ(
13ــ سرچشمه

14ــ نصراللّه خان
15ــ دگرمان ارخی

16ــ حق وردی                    17ــ گونیه                 18ــ حسینیه               19ــ سیدلر
20ــ سّقالر                            21ــ مهدیخان           22ــ رازبین                  23ــ بازار و سبزه میدان 

24ــ زینبیه                            25ــ جغریه
باتوجه به نام محالت زنجان در نقشٔه باال موقعیت آنها را مشخص نمایید.

شکل12ــ4ــ محالت قدیمی شهر زنجان
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برای مطالعه
سلطانیه:

چمن سلطانیه طبق کتیبه هایی از آشوری ها، محل سکونت طایفٔه جنگ آور »ساکاراتی« ها بوده و در عهد مادها 
به نام »اردپ یارد« خوانده می شد. پس از مغول ها به نام »نیزاکامپی« و »شرویاز« معروف بوده است و در زمان 

ایلخانان »قنقراوالنگ« نامیده می شد.
 ایلخانان مغول که از آغاز نسبت به موقعیت طبیعی، جغرافیایی و سوق الجیشی قنقور اوالنگ توجه خاصی 
داشتند، به دستور اولجایتو و کارگزاران حکومتی، مهندسان، معماران و بنایان زبردست از یزد، کرمان، فارس و تبریز 



73

پیشینۀ تاریخی و مفاخر استان

کتابخانه،  بنا های سلطنتی و حکومتی، مساجد، خانقاه ها، داروخانه، حمام،  ده سال  آن سرزمین وسیع در مدت  در 
بازار، دکان ها و کارگاه های صنایع دستی و مراکز رفاهی چون کاروانسراها و آب انبارها و غیره را پدید آوردند. هر یک 
از بنا ها به گفته شاهدان به بهترین نوع هنری و ذوقی مزین به باغ ها و بوستان ها و چشمه ها و جویبار ها در شهر جدید 

ایجاد شد.
گنبد سلطانیه که یکی از بزرگ ترین و با شکوه ترین بناهای اسالمی محسوب می شود؛ در شرق استان زنجان 

واقع شده است.
آجر  از  آن ها  تمامی  که  پایه ها  این  دارند.  مساحت  مربع  متر  پنجاه  حدود  در  یک  هر  گنبد  هشتگانٔه  پایه های 
و مصالح گچ و آهک ساخته شده اند بر روی یک ردیف سنگ صاف چیده شده اند و در ارتفاعات مختلف توسط 
قوس های متعدد به هم می پیوندند. با استفاده از این شیوه، فشار بار ساختمان بر روی نقاط ثابت و جدا از هم وارد 
می شود. وزن گنبد آن 200 تن و بدون ستون روی هشت دیوار قرار گرفته و پوستٔه گنبد دو جداره می باشد. این شیوه 

از معماری نخست در دورهٔ ساسانی ابداع شد و بعدها در معماری ایرانی اسالمی مورد توجه قرار گرفت.
در مورد تزیینات و گچ بری های زیبای درون بنا با آجر و کاشی های معّرق کتیبه های مذهبی چون 

)معّرق: کاشی مرکب از قطعات مختلف ریزریز که آنها را برحسب نقش مورد نظر بریده و کنار هم قرار دهند.(
ال اله اال اللّه، سبحان اللّه، اللّه، محّمد، علی و محراب بلند آن که با آیات قرآنی تزیین شده و شگفتی خاصی را 

پدید آورده، تحلیل های زیاد شده است. 
بـه دلیل معماری بی نظیر گنبد سلطانیه و    هنرمندی سازندگان آن،   چگونگی حجم، سبک،  شکل،  رابطهٔ   فضاها، 

شکل 13ــ4ــ گنبد عظیم سلطانیه
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فلسفٔه  باالخره  و  استحکام  هماهنگی،  تزئینات، 
کلیسای  با  سطح  هم  بنا  این  و…  آن  ایجاد 
مسجد                          و  ایتالیا  فلورانس  در  مقدس  مریم  جامع 
ایا صوفیای استانبول در جهان جز ِء بناهای ممتاز 

شناخته شده است.
بلندترین  برپایی،  دوران  در  سلطانیه  گنبد 
بزرگ  بنای  اکنون سومین  هم  و  بوده  بنای جهان 
تاریخی جهان و نخستین بنای بزرگ تاریخی ایران 

به شمار می آید.
در کنار گنبد عظیم سلطانیه بناهای دیگری 
کسن،  داش  معبد  شامل:  که  شده  احداث  نیز 
شکل14ــ4ــ تزئینات معّرق یکی ازایوان های گنبدسلطانیهآرامگاه چلبی اوغلی و بقعه مالحسن کاشی است.

فعالیت 
1ــ در مورد ویژگی های بناهای مذکور مطالبی تهیه کنید و به کالس بیاورید.

2ــ آیا سلطانیه بعد از ایلخانان موقعیت و اهمیت برجستٔه خود را در جهان اسالم حفظ کرد؟ این شهر چه 
سرنوشتی پیدا کرد؟ 

برای مطالعه
ابهر:

 مناطق اطراف ابهر چایی ]ابهر رود[ از مناطق باستانی ایران به شمار می رود و دارای سوابق تاریخی طوالنی 
است. با بررسی های به دست آمده، ثابت شده که درٔه ابهرچایی در هزارهٔ دوم قبل از میالد از رونق بیشتری برخوردار 
بوده و در حدود قرن نهم پیش از میالد مادها اتحادیه ای از قبایل مختلف به وجود آورده بودند که مقر و مرکز آن در ابهر 
چایی یا کمی جنوبی تر در ناحیٔه کوهستانی جنوب غربی قزوین بوده است. در حدود سال های 821 قبل از میالد قبایل 
مختلف مادها که تحت رهبری فـردی بـه نام » هانا سیدوکا « بودند، در محلی به نام »بیت سگبات« واقع در درٔه ابهرچایی 
جنوب غربی قزوین جمع شدند، در این محل نبردی بین مادها و آشوری ها در گرفت. در حدود قرن هفتم پیش از میالد 
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نواحی ابهر چایی تا قسمت علیای قزل اوزن و شرق همدان تحت سیطرٔه آشوری ها قرار گرفت.
در دورٔه ساسانیان ناحیه ای واقع بین دو رودخانٔه ابهرچای و خّره چای که در حال حاضر مناطقی چون تاکستان، 
فارسجین و ضیاء آباد را شامل می شود کامالً آباد بوده است و منطقٔه ابهرچایی تحت تسلط خاندان مهران یکی از هفت 
خاندان مهم حاکم  بر ایران قرار داشت. در آن زمان خاندان مهران عالوه بر این منطقه به مناطق وسیعی تسلط داشتند.
و  دلنشین  باغات  بر  است  مشتمل  و  اوست  مضافات  مزرعه  چند  و  اوست  در  خانه  باب  هفتصد  »نزدیک 
بساتین بهجت انگیز و نهری وسط آن جاری است و قبر شیخ قطب الدین از مشایخ سلسلٔه شیخ صفی الدین اردبیلی 

قدس سره العزیز در آنجاست، آن قصبه هوایش خرم است و مردمش شیعی مذهب و ترک زبان اند«.
طبق نوشتٔه دوسرسی در سال های 1250 هجری در دورهٔ محمد شاه قاجار ابهر دارای 200 خانه و 900 نفر 
جمعیت بوده و دو گنبد نیمه ویران از دو مسجد در آن دیده می شده است. در دورٔه ناصر الدین شاه قاجار ابهر تیول 

توپخانه بوده است.
 خدابنده )قیدار(:

در خصوص وجه تسمیٔه خدابنده دو نظر وجود دارد:
عده ای آن را مأخوذ از نام ایل »خدابنده لو« می دانند که زمانی در این دیار سکونت داشته و هم اکنون نیز در 
بخش بزینه رود شهرت خدابنده بیشتر از سایر فامیلی ها مشاهده می شود. اما به روایت دیگر، خدابنده برگرفته از نام 
سلطان محمد خدابنده )الجایتو( از نوادگان مغول است که بعد از پذیرش دین اسالم نامش را به محمد خدابنده تغییر 
داده و مقبرٔه وی همان گنبد بزرگ و تاریخی سلطانیه است. مرکز شهرستان نیز با توجه به وجود آرامگاه حضرت قیدار 

نبی)ع( فرزند حضرت اسماعیل و نؤه حضرت ابراهیم خلیل اللّه به قیدار مشهور شده است.
 در منطقٔه خدابنده یکجانشینی مطلق در اواخر هزارٔه چهارم و اوایل هزارٔه پنجم قبل از میالد شناسایی شده 
و مورد بررسی قرار گرفته است. بقایای زیستی و تمدنی تپٔه »تکمه تپه« در قشالقات افشار و تپٔه »امان« خدابنده 
منطقٔه جغرافیایی  این  و حیات  رونق  از  ناشی  تاریخی  متون  و  باستان شناسی  مدارک  است.  شایانی  تمدن  نمایانگر 
تا هشتم هجری  پنجم  قرن  و  کنگریان  دوران حکومت  در  قرن های چهارم،  در  به ویژه  اسالمی  دوران  در سرتاسر 
در دوران حکومت سلجوقیان و ایلخانان بوده و در حد باالیی از نظر سیستم اقتصادی و مظاهر فرهنگی و هنری 
به حیات خود ادامه داده است. در قرن هفتم و هشتم هـ.ق همین رونق منطقه ای توجه ایلخانان مغول را به خود 

جلب کرده است.
خّرمدره:

با توجه به عبور جاده ابریشم از استان و به خصوص شهر خرمدره و یافته های باستان شناسی در محلٔه قدیمی 
تپه خالصه، قدمت این شهر تاریخی به بیش از هشت هزار سال می رسد و به عنوان یک شهر گذرگاهی همواره مورد 

توجه بوده است.
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ویژگی شخصیتیمحل تولدشخصیت

فیلسوف و بنیانگذار حکمت اشراق در قرن ششم هجریسهروردشیخ شهاب الدین سهروردی)شیخ اشراق(

از بنیانگذاران گروه اخوان الصفا در قرن چهارمزنجانابوالحسن علی بن هارون زنجانی

شاعر عربی سرای قرن چهارمزنجاناسکافی زنجانی

شاعر ، ادیب و وزیر سالطین سلجوقیزنجانزین الدین زنجانی

بغداد توسط زنجانقاضی ابوالثناء محمد بن احمد بن محمود زنجانی فتح  بغداد در قرن هفتم هجری، در واقعٔه  مفسر و قاضی شهر 
مغوالن کشته شد. 

از علما و رجال قرن هفتم هجری صاحب کتاب تصریفزنجانعزالدین زنجانی 

عارف و زاهد قرن چهارم و پنجم هجریسهروردشیخ شفیق فرج)اخی فرج زنجانی(

فقیه و زاهد قرن پنجم هجری، وی به علت تفکر زیاد در مورد آخرت به تفکری زنجانابوالقاسم یوسف بن حسن تفکری زنجانی
معروف بود.

فقیه و زاهد قرن چهارم هجری و صاحب کتاب المعتمدزنجانعمر بن علی بن احمد ابوحفض زنجانی

فقیه نام آور شافعی قرن پنجم هجریزنجان یوسف بن محمد بن حسین )ابوالقاسم زنجانی(

فقیه شافعی قرن پنجم هجری که اهالی زنجان وی را بسیار  بزرگ می داشتند.زنجاناحمد بن محمد بن زنجویه )ابوبکر زنجانی(

فقیه مشهور قرن پنجم و ششم هجریروستای کالهینعبدالصمد بن حسین بن عبد الغفار )کالهینی زنجانی(

فقیه شافعی قرن ششم هجری، شاعر و قاضی شهر بعلبک لبنان که در همان زنجانابوالفضایل عبدالرحیم بن رستم )ابن رستم زنجانی(
شهر به قتل رسید.

 عارف و فیلسوف قرن ششم هجری و مرید امام احمد برادر امام محمد غزالی سهروردضیاءالدین ابو النجیب عبدالقاهرسهروردی
وصاحب کتاب آداب المریدین 

سهروردشهاب الدین ابو حفص عمر السهروردی
شیخ  بغداد،  نظامیه  مدرسه  استاد  هجری،  ششم  قرن  فقیه  عبدالقاهر  برادر   
و  شیرازی  سعدی  استاد  و  المعارف  عوارف  کتاب  بغداد،صاحب  الشیوخ 

اوحدین الدین کرمانی 

شاعر قرن هفتم هجری و نخستین شاعر زنجانی که لغات و اصطالحات ترکی زنجانقاضی بهاءالدین زنجانی
را در اشعار خود وارد کرد.

شاعر ترک زبان قرن دهم هجری و مبلّغ مذهب شیعه از طرف شاه اسماعیل انگورانموالنا همتی انگورانی
صفوی

جدول 2ــ4ــ مشاهیر و اندیشمندان زنجان

 مشاهیر و اندیشمندان زنجان در طول تاریخ
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ابهراثیرالدین ابهری
شاگردان  از  هجری  هفتم  قرن  و   ادیب  ستاره شناس  ریاضی دان،  فیلسوف، 
در          طوسی  الدین  نصیر  خواجه  همکاران  از  و  رازی  فخر  امام  برجسته 

رصد خانه مراغه

هیدجحکیم هیدجی
فیلسوف، شاعر و حکیم الهی در اواخر دورٔه قاجار از آثار وی حاشیه ای بر 
منظومٔه مال هادی سبزواری در منطق و حکمت، رسالٔه دخانیه و کتاب کشکول 

و مجموعٔه اشعار می باشد.

صاحب دیوان و از وزرای برجسته ایلخانی در قرن هشتم هجری و ناشر اولین  زنجانصدرالدین احمد بن عبدالرزاق خالدی زنگانی)صدر جهان(
پول کاغذی در ایران به نام چاو

عارف و از علمای بزرگ زنجان در دوران معاصرروستای آق کندحاج مال آقا جان

امام جمعه فقید زنجان بعد از انقالب اسالمیروستای پریآیت اللّٰه سید اسماعیل موسوی )میرزا آقا(

واقف مدرسه و مسجد خانم در زنجان در اواخر دورٔه قاجار زنجانجمیله خانم ذوالفقاری

اّولین معلم مدرسٔه دخترانه در زنجان بعد از انقالب مشروطیتتهرانعالیه سنجیده

اّولین کسی که در اوایل دورٔه قاجار و اوایل پهلوی موتور برق )الدرسکی(و زنجانرضا اوصانلو)امیراشجع(
اتومبیل را وارد زنجان کرد.

خّیر و بانی پل، قنات، قلعه، مسجد و… در دورٔه قاجارزنجانمیر بهاءالدین زنجانی 

مـدرسه زنجانعلی اکبر توفیقی  رختشویخانـه،  چـون  امـاکنی  بانـی  و  بـلدیه(  )رئیس  شهردار  خّیر، 
توفیقی،کشتارگاه و...در اواخردورٔه قاجار و اوایل دورٔه پهلوی

احداث کننده بیمارستان شفیعیه زنجان زنجانشفیع ابریشمی 

خّیر و بانی دانشکدهٔ پزشکی و… زنجان در دورٔه معاصر زنجاناحمد مهدوی

خّیر و مدرسه ساز و  از بنیانگذاران خیرین مدرسه ساز زنجان در دورٔه معاصرزنجانمحمد رضا روغنی زنجانی

معلم وارسته و  بنیانگذار و مدیر مدرسه علوی تهرانزنجانرضا روزبه

اولین ایرانی دارندٔه مدال نقرٔه المپیاد جهانی فیزیک در سال 1367و دکترای زنجان دکترامیر اعلم غضنفریان
مهندسی الکترونیک از دانشگاه استنفورد آمریکا در سال 1377

شاعر و بزرگ ترین غزلسرای معاصر ایران )سلطان غزل ایران(زنجانحسین منزوی

دانشمند فیزیک هسته ای و استاد دانشگاهزنجانشهید دکترمجید شهریاری

استاد دانشگاه، دانشمند و رئیس پیشین دانشگاه تهرانزنجانآیت اللّٰه عباسعلی عمید زنجانی

از اولین عکاسان زنجانیزنجانتیمور قهرمانی

.............................................................
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به  که  می شناسید  را  زندگی خود شخصیت هایی  در محل  آیا 
جدول 2ــ 4ــ اضافه نمایید؟

شکل 15ــ4ــ شهید دانشمند دکتر مجید شهریاری

شکل 17ــ4ــ سهروردیشکل 16ــ4ــ استاد رضا روزبه
)شیخ اشراق(

شکل 18ــ4ــ مرحوم آیت الّله موسوی 
زنجانی

شکل19ــ4ــ مرحوم استاد عمید 
زنجانی

شکل ٢٢ــ٤ــ دکتر امیر اعلم غضنفریانشکل21ــ4ــ مرحوم احمد مهدویشکل20ــ4ــ حسین منزوی ــ شاعر و غزل سرا
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مردم غیور و دالور استان زنجان در طول 8 سال دفاع مقدس،  رشادت های زیادی از خود نشان دادند از جمله رزمندگان این 
آزادگان  و  این استان در طول جنگ تحمیلی، شهدا، جانبازان  بودند.  به عنوان خط شکنان معروف  استان در عملیات های مختلف 

بسیاری را تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده است. 

نقش مردم استان در دفاع از مرزهای ایران اسالمی  درس11

مسلح  نیروهای  در  زنجانی  دریادل  غواصان  و  زنجان  استان  مقدس،  دفاع  »دردوران 
نقش های برجسته ای ایفا کردند«. 

مقام معظم رهبری

شکل 23ــ4ــ غواصان دریادل زنجان
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شهید کمال قشمی معاون گردان امام حسین )ع(

شکل 24ــ4ــ تصاویر فرماندهان شهید استان

شهید محمد ناصر اشتری فرمانده تیپ2لشکر31 عاشوراشهید میرزا علی رستم خـانی فـرمانده تیپ1لشکر31 عاشورا

شهید حمید احدی فرمانده گردان شهید قامت بیات فرمانده تیپ الهادی شهید طاهر اجاقلو معاون طرح و عملیات

شهید مجتبی رهبری فرمانده گردان ابوذرشهید مهدی پیرمحمدی فرمانده گردان  ولیعصر )عج(
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برای مطالعه
رزمندگان استان زنجان در27عملیات پدافندی و 19عملیات آفندی 
در دفاع از کشور اسالمی ایران شرکت کرده وحماسه های بسیاری آفریده اند 

که عبارت اند از:
1ــ خاتم النبیین      2ــ محمدرسول ا…)ص(       3ــ فتح المبین

4ــ ثامن االئمه        5  ــ بیت المقدس                  6 ــ رمضان
7ــ محرم                8   ــ والفجر مقدماتی               9ــ والفجر چهار
10ــ خیبر            11ــ بدر                              12ــ والفجر هشت
13ــ کربالی چهار     14ــ کربالی پنج            15ــ نصر یک      

 16ــ نصرهفت           17ــ والفجر ده              18ــ مرصاد
این استان با تقدیم3000 شهید،6360 جانباز و 588 آزاده از کارنامٔه 

درخشانی در دفاع مقدس برخوردار است.

شکل 25ــ4ــ جانباز شهید امیر سرتیپ رحمان فروزنده

فعالیت 
1ــ تحقیق کنید در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کدام مناطق استان بمباران هوایی شد؟

2ــ کوچه یا خیابان محل زندگی شما به نام کدام شهید مزین شده است؟

نقش یگان های رزمی سپاه انصار المهدی )عج( استان زنجان در دفاع مقدس
الف( عملیات آفندی: پس از آغاز جنگ تحمیلی توسط کشور عراق در 31 شهریور سال 1359، رزمندگان سپاهی و بسیجی 
سپاه استان از سوم مهر ماه سال 1359 با سایر نیروهای مسلح کشور، عالوه بر شرکت در عملیات پاکسازی و مقابله با ضد انقالب در 
غرب کشور، به مناطق جنگی جنوب اعزام و در 19 عملیات آفندی بزرگ، از جمله عملیات فتح المبین، بیت المقدس، طریق القدس، 
رمضان، محرم و… حداقل با استعداد یک تیپ و حداکثر با بیش از دو تیپ در عملیات به صورت خط شکن عمل نموده و ضربات 

سنگینی بر دشمن وارد آوردند.
ب( عملیات پدافندی: رزمندگان دلیر استان در 27 عملیات پدافندی در مقابل حمالت دشمن مقاومت نموده و جنگیدند و 
شهدای گرانقدری را همچون سرداران شهید قامت بیات، شهید میرزاعلی رستمخانی، شهید محمدناصر اشتری و 40 فرمانده گردان 

و تیپ تقدیم اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نمودند.
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تیپ 2 زرهی لشکر 16 ارتش جمهوری اسالمی
در  شرکت  با  زنجان،  استان  از  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زرهی   2 تیپ 
عملیات های متعدد و رزم آفرینی و دفاع از کیان اسالمی و مستقر در غرب و جنوب کشور 
در طول جنگ به وظایف محولٔه خود عمل کرده و شهدا، جانبازان و آزادگان زیادی تقدیم 

کرده است.

شکل 26ــ4ــ سرلشکر شهید مخبری

شکل 27ــ4ــ مزارشهدای گمنام

 نیروی انتظامی
نیروهای انتظامی این استان هم، همانند سایر یگان ها از مرزهای شمال غرب تا کرانه های نیلگون خلیج همیشه فارس، از اولین 
نیروهایی بودند که حتی قبل از شروع جنگ تحمیلی با عنوان شهربانی و ژاندارمری سابق و همچنین کمیتٔه انقالب اسالمی خدمت کرده 

و در طول جنگ با حضور فعال و مستقیم خویش به جانفشانی و دفاع ازمرزهای کشور به وظایف خود، جامٔه عمل پوشانده اند.

ارگان ها ونهادهای غیررزمی
جهاد سازندگی

تا شروع جنگ تحمیلی، تمامی کوشش و تالش جهادگران معطوف به روستاهای محروم گوشه و کنار ایران اسالمی بود.اما 
با شروع جنگ رسالت دیگری در برابر جهادگران قرار گرفت. این نهاد انقالبی در جبهه ها در سه مرحلٔه قبل، حین عملیات و بعد از 
عملیات مهندسی جنگ را جهت گیری کرد.برخی از دالیل و انگیزه های جهت گیری فعالیت های جهاد سازندگی استان زنجان در 

مدت هشت سال دفاع مقدس به طور خالصه بیان می شود:
1ــ وجود تجربیات کارهای عمرانی در نقاط محروم 
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2ــ وجودامکانات وماشین آالت مهندسی در تشکیالت جهاد سازندگی
3ــ ارتباط تنگاتنگ با مردم به ویژه نیروهای متخصص

4ــ احساس نیاز شدید به فعالیت های مهندسی در جبهه ها
5  ــ نقش کلیدی و محوری که فعالیت های مهندسی در روند پیشرفت جنگ و پیروزی عملیات داشت.

6  ــ …

شکل 28ــ4ــ فعالیت جهادگران استان در دفاع مقدس

آموزش و پرورش و دفاع مقدس
فرهنگیان و دانش آموزان استان زنجان در طول هشت سال دفاع مقدس، دوشادوش رزمندگان راهی جبهه های جنگ شده و 

در حفظ و حراست و دفاع از کشور خود در مقابل بیگانگان به نحو احسن به وظایف خود، جامٔه عمل پوشانده اند.

فعالیت 
1ــ تحقیق کنید در محل زندگی شما چند دانش آموز شهید وجود دارد؟

2ــ وصیت نامٔه یک شهید از استان خود را در کالس برای همکالسی های خود بخوانید.
3ــ مردم استان در پشتیبانی از جنگ تحمیلی چه اقداماتی انجام داده اند؟ به چند نمونه اشاره کنید.

نقش مردم در پشتیبانی ازجبهه ها در دفاع مقدس
الف( پشتیبانی نیروهای رزمی و اهدای کمک های نقدی و غیرنقدی

ب( پشتیبانی معنوی: این نوع پشتیبانی از رزمندگان شامل، نوشتن نامه برای رزمندگان، بدرقه و استقبال، برپایی مجالس 
تجلیل از شهدا و تشییع پیکرپاک شهیدان و… می شد.
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شکل 29ــ4ــ پشتیبانی از جبهه حق علیه باطل

اعزام کمک های مردمی به جبهه های حق علیه باطل استان زنجان ـ سازمان بسیج اصناف

بیشتر بدانیم  
نقاط بمباران شده در زنجان

بمباران شهر زنجان در مقطع زمانی بود که نیروهای زنجان رشادت ها و دالوری های فراوانی در جبهه ها از خود نشان 
دادند و از نیروهای مطرح به حساب می آمدند. خصوصاً بعد از عملیات بزرگ والفجر هشت که با غواصی و عبور از اروندرود 
و در عملیات کربالی پنج خطوط مقدم دشمن را دالورانه شکستند، در صفحات تاریخ دفاع مقدس خوب درخشیدند و نقش 
ماندگاری از مردم استان زنجان در دفاع از کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران برجای گذاشتند.به همین دلیل، دشمن برای 

انتقام گیری در چند مرحله به بمباران شهر زنجان پرداخت که به قرار زیرند:
1ــ پشت ساختمان استانداری سابق )نزدیک مسجد زینبیٔه اعظم( که هدف بمب باران ساختمان استانداری بود ولی به هدف 

اصابت نکرد، اما چندین خانه تخریب و چند شهید و مجروح در پی داشت.
2ــ منبع آب زنجان واقع در میدان قائم ابتدای کوچه مشگی که بمب ها چند صد متر آن طرف تر به یک مدرسه ابتدایی)مدرسه 

بینش( اصابت کرده و چندین شهید و مجروح بر جای گذاشت.
3ــ پشت ساختمان مخابرات، کوچه والیی 

پایگاه های فعال سایر مساجد که رزمندگان غیور و دالور زنجانی در  اللّه دستغیب زنجان همانند  پایگاه مسجد آیت  4ــ 
مواقع عملیات از آنجا به جبهه ها اعزام و نقش های ارزشمندی ایفا نمودند، این بمب باران نیز به هدف اصابت نکرد و بمب ها 

به کوچٔه مجاور اصابت نمود.
5ــ ابتدای خیابان جاوید )شوقی( عالوه بر ریختن بمب، باک سوخت هواپیما را نیز در آن منطقه رها کردند ابتدا تصور 

می شد بمب عمل نکرده، ولی بعدًا معلوم شد آن شیِء بزرگ رها شده، باک بنزین خالی شدٔه هواپیما بوده است.


