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در آستان دوست 

تشکر می کنیم
سفر تا قدمگاه خضر نبی

خیام

می لعل مذابست و صراحی کان است
جسم است پیاله و شرابش جان است
آن جام بلورین که ز می خندان است

اشکی است که خون دل درو پنهان است

کوتاه ورزشی

برگی از تاریخ

از  برزیل  کوئنزه  چاپه  و  بارسلونا  تیم های 
ساعت ۲۳ شب گذشته در ورزشگاه نیوکمپ در 
چهارچوب رقابتهای جام خوان گمپر به مصاف 
با برتری ۵  هم رفتند که این دیدار در نهایت 
قهرمان  بارسلونا  و  رسید  اتمام  بارسلونابه   ۰-
بازی را دلوفئو،  این  این رقابت ها شد. گل های 
بوسکتس، مسی، لوئیز سوارز، دنیس سوارز به 
سوی  از  پسندیده  اقدامی  طی  رساندند.  ثمر 
قهرمانی جام خوان گامپر  بارسلونا کاپ  باشگاه 
به تیم چاپه کوئنسه اهدا شد. این تیم چند ماه 
پیش بر اثر سقوط هواپیما تقریباً تمام بازیکنانش 
را از دست داد. همچنین پیش از شروع دیدار با 
بارسلونا، از سه بازیکن بازمانده از سانحه هوایی 
که منجر به کشته شدن تمامی بازیکنان تیم 

چاپه کوئنسه شده بود، تقدیر به عمل آمد.

 پرسپولیس تا روز بازی با نفت تهران پشت 
گزارش  به  کرد.  خواهد  تمرین  بسته  درهای 
برانکو  تصمیم  با  خبرآنالین؛  خبرگزاری 
ایوانکوویچ تمرین پرسپولیس تا دیدار با نفت 
تهران پشت درهای بسته برگزار می شود. تیم 
فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه 19 مردادماه 
قرار  تهران  نفت  مقابل  تختی  ورزشگاه  در 

می گیرد.

تیم راه آهن در اولین بازی اش در لیگ دسته 
اول در تهران به مصاف تیم شهرداری ماهشهر 
رفت که نیمه اول بازی با نتیجه ۳ بر صفر به 
اما  پیروزی رسید  به  ماهشهر  سود شهرداری 
نکته عجیب در این بازی حضور تیم راه آهن 
با 1۰ بازیکن در میدان بود. شاگردان سیروس 
ثبت  شرایط  این که  دلیل  به  دین محمدی 
بازیکن به ورزشگاه  با 1۰  قرارداد را نداشتند 
به  نفرات  همین  با  و  آمدند  تهران  اکباتان 
راه  تیم  رفت.  ماهشهر  شهرداری  تیم  مصاف 

آهن حتی بازیکنی برای تعویض ندارد.

جهانی  رنکینگ  جدیدترین  در  تهران  استقالل 
خبرگزاری  گزارش  به  گرفت.  سبقت  پرسپولیس  از 
فوتبال  باشگاهی  رنکینگ  جدیدترین  در  خبرآنالین؛ 
تیم  و  ۱۸۳دنیا  و  ایران  نخست  رده  در  استقالل  جهان 
پرسپولیس نیز در رتبه دوم تیم های ایرانی و۱۸۷دنیا قرار 
گرفت. در این رده بندی، استقالل خوزستان، ذوب آهن، 

تراکتورسازی، پیکان و سپاهان قرار دارند.

زالتان  از  متفاوتی  خبرهای  روزها  این 
سوئدی  ستاره  می رسد.  گوش  به  ابراهیموویچ 
هنوز مصدوم است اما خودش اصرار دارد بگوید 
دیگر مشکلی بابت بازی کردن ندارد. ابتداگفته 
بازی  شرایط   ۲۰18 سال  ابتدای  تا  او  می شد 
آژاکس  با  دیدار  از  پیش  زالتان  ندارد.  کردن 
در لیگ اروپا به شدت مصدوم شد و کارش به 
جراحی زانو کشید اما اکنون شرایط خوبی دارد. 
او که یک ماه و نیم پیش از منچستریونایتد جدا 
شد اکنون با پیشنهادات زیادی مواجه است. لس 
آنجلس گالکسی ، میالن و اخیرا المپیک مارسی 
جدی ترین مشتریان او شمرده می شوند اما خوزه 
از  منچستریونایتد  پرتغالی  سرمربی  مورینیو 

بازگشت زالتان به منچستر خبر می دهد.

نگاهی تاریخی به پدیده ی 
شهرنشینی

شاعر: روح اهلل احمدی
از خداوند تک و تنها تشکر می کنیم 

 خالق دنیاست، یک دنیا تشکر می کنیم 
از تمام دوستان و از همه همسایگان 
از اوگاندا، گامبیا، کوبا تشکر می کنیم 

سال ها هی بیخود و بیجا تشکر کرده ایم 
باز هم هی بیخود و بیجا تشکر می کنیم 
ما تشکر می کنیم آن ها تشکر می کنند! 

چون تشکر می کنند از ما تشکر می کنیم! 
سال ها تحریم هی تاثیر مثبت می گذاشت 

 اصال از تحریم آمریکا تشکر می کنیم! 
کورِی چشم تمام بنزها، از خاوری 

که یه کله رفت کانادا تشکر می کنیم! 
از بخاری های نفتی هم که جای عده ای 
می کنند از کار استعفا تشکر می کنیم! 

خوب شد مّمد نبودی و ندیدی که چه شد! 
خوب شد رفتی جهان آرا، تشکر می کنیم 

از تمام خادمان مخلص این مملکت 
 از همه، بی هیچ استثنا تشکر می کنیم 
از کسی که انتخاب اکثر این مردم است 

یا کسی که هست کاندیدا تشکر می کنیم 
اولش عرض سالم و بعد از آن عرض ادب 
آخرش هم قبل هر امضا تشکر می کنیم 

طنزپردازیم آری، آن قَدر خوبیم که 
توی این اوضاع وانفسا تشکر می کنیم! 

از همان پایین هوای روی سن را داشتید 
 در عوض ما از همین باال تشکر می کنیم! 

بنای شش ضلعی  قدمت قدمگاه خضر آمل که یک 
کوچک است به سده نهم هجری می رسد که در آمل، 
خیابان رضوانیه، جنب کتابخانه عمومی شهر و روبروی 
بیمارستان ۱۷ شهریور واقع شده است .این اثر در تاریخ 
یکی  به عنوان   ۱۲۴۸ ثبت  شماره  با   ۱۳۳۵ خرداد   ۱۷
که  زمانی  به  است.  رسیده  ثبت  به  ایران  ملی  آثار  از 
سادات مرعشی، دوره دوم حکومت خود را بر شهر آمل 
در شمال ایران، و شهرهای دیگر طبرستان می گذراندند 
نرسیده  پایان  به  صفویان  توسط  حکومتشان  هنوز  و 
»آرامگاه  همچون  دیگری  بناهای  و  قدمگاه  این  بود. 
ناصرالحق« و »بقعه شمس آل رسول« در   همان زمان 
حکومت سادات مرعشی در شهر بنا شده اند. مرعشیان 
که شیعه بودند، به مسائل مذهبی توجه ویژه ای داشتند و 

بناهای به یادگار مانده از آن زمان نیز همگی مذهبی اند. 
دست کم هشت مکان دیگر را با عنوان قدمگاه خضر 
نبی در استان های مختلف ایران یافت می شود. یکی در 
شهر فیروزکوه استان تهران است، دیگری در سیستان 
استان  در  کوار  اکبرآباد  در  دیگر  یکی  و  بلوچستان  و 
فارس. در استان خوزستان دو قدمگاه خضر وجود دارد 
یکی در نزدیکی شوشتر و دیگری در نزدیکی رامهرمز. 
قدمگاه های دیگری با همین نام نیز در استان های قم، 
کردستان و اصفهان وجود دارند. در هویت این »بقعه« 
منوچهر  دکتر  آمل،  در  خضر«  »قدمگاه  به  معروف 
استارآباد  تا  آستار  »از  کتاب  چهارم  جلد  در  ستوده، 
تاریخ  تاریخ طبرستان و رویان و  ؛ در  ،چنین می نگارد 
رویان، مولف می گوید: »حسن بن علی بن عبدالرحمن 
خانه ای  داد  دستور  »داعی صغیر«،  به  معروف  شجری 
برای سادات علوی و حسنی این شهر در مصالی آمل 
بنا کنند و مجموع سادات آن جا خانه ها ساختند. گمان 
نهادند،  بنا  خانه  آن  در  سادات  که  محله،  این  می رود 
در  باشد.  امروزی  »رضوانیه«  همان  می تواند  احتماال 
این محله، امروزه هم مصلی است که نماز جمعه منعقد 
می شود و هم دارای یک بیمارستان مجهز به نام هفده 
شهریور و کتاب خانه عمومی قرار دارد، که این کتابخانه 
از موقوفات بقعه خضر است. ستوده در صفحه ۲9 کتاب 
از آستارا تا استارآباد، در بخش معرفی آثار تاریخی آمل 

مصلی،  سرپل  ایران،  احمر  هالل  محل  در  می نویسد، 
نام  به  است  گنبدی  شهر،  عمومی  کتابخانه  پشت 
باشد.  از سادات  است مدفن یکی  »خضر«، که ممکن 
داخل این گنبد محلی معروف به »هفت تن« است، که 
به  جا  این  در  حسینی  سادات  از  تن  هفت  دارد  امکان 
نبی  آمده که خضر  روایت دیگر  باشند.در  خاک سپرده 
در گذر از ایران بوده که به آمل آمده و اولین جایی که 
نقل مکان کرد همین قدمگاه خضر نبی است. در روایتی 

است. ظاهر  مدفن هفت سید  بقعه  این  که  آمده  دیگر 
بقعه  هم شبیه به »آرامگاه سه سید« در شهر است. هم 
مرعشی  سادات  حکومت  زمان  در    آرامگاه  هم  و  بقعه 
قدمگاه خضر،  بنای  احداث  زمان  در  شده اند.  نهاده  بنا 

این بقعه در مکانی واقع شده بود که قبرستان شهر به 
شمار می رفت. از این نظر شاید بتوان گفت که روایتی 
که بقعه  را مدفن هفت سید می داند پذیرفتنی تر از بقیه 

روایت ها است. 
آقای کاظمیان، متولی این قدمگاه، نیز این روایت را 
تأیید می کند و می گوید که »از در ورودی بقعه که داخل 
این  است.«  سید  هفت  این  مدفن  پایت  پیش  بروی، 
روایت در یک کتاب تاریخی به قلم منوچهر ستوده تأیید 
متعددی  کتاب های  که  پژوهشگر  این  نوشته  به  شده. 
درباره تاریخ مناطق شمالی ایران نوشته درون این بقعه 
مدفن و مشهد هفت تن از پاکان روزگار علویان سادات 
شهر  مردم  برخی  است.  مازندران  مرعشیان  و  حسینی 
معتقدند که خضر پیامبر شب های چهارشنبه برای نماز 
خواندن به قدمگاه می رود و برای این وقت در قدمگاه 
احترام خاصی قائل اند. خضر نبی بر اساس برخی روایات 
اسالمی از پیامبران بوده اما عده ای او را تنها از بندگان 
خوب خدا خوانده اند که قبل از موسی پیامبر می زیسته و 
حیاتش تاکنون ادامه دارد. در فرهنگ محلی ابتدا شب ها 
غروب  در  دلیل  همین  به  و  روزها  بعد  و  می رسند  فرا 
سه شنبه که باشی، شب چهارشنبه و زمان مراسم دعا 
این  کنار  در  پیش  قرن ها  از  است.  فرارسیده  نیایش  و 
قدمگاه، رسمی زنانه وجود داشته که شالوده گردهمایی 

زنانه دعا خواندن در این روزها است.

»نیل گیمن« داستان نویس و فیلم نامه نویس سرشناس 
به  می توان  او  کارهای  معروف ترین  از  است.  انگلیسی 
رمان های »مرد شنی«، »خدایان آمریکایی«، »کوراالین« 
و »کتاب گورستان« اشاره کرد. جوایز »هیوگو«، »نبیوال«، 
از  »کارنگی«  و  »نیوبری«  مدال های  و  استوکر«  »برام 
جمله افتخارهای این نویسنده آثار علمی - تخیلی و فانتزی 

هستند.
»گیمن« اولین نویسنده ای است که موفق به دریافت 
هر دو جایزه »نیوبری« و مدال »کارنگی« برای یک اثر 

شده است. او این جایزه ها را سال ۲۰۰۸ با رمان »کتاب 
گورستان« از آن خود کرد. رمان »اقیانوس در انتهای راه« 
در سال ۲۰۱۳ در جوایز کتاب ملی بریتانیا، عنوان کتاب 

سال را کسب کرد.
تاکنون بسیاری از کارهای این نویسنده انگلیسی ساکن 
آمریکا، مورد اقتباس سینمایی و تلویزیونی قرار گرفته است. 
»غبار ستاره ای« فیلمی است که سال ۲۰۰۷ براساس رمانی 
به همین نام از »گیمن« به روی پرده رفت. »رابرت دنیرو«، 
»کلر دینز«، و »میشل فیفر« دراین فیلم ایفای نقش کردند. 

نسخه انیمیشن استاپ ـ موشن »کوراالین« هم در سال 
۲۰۰9 ساخته شد. »ران هوارد« فیلمسار مشهور در سال 
۲۰۰9 نسخه سینمایی »کتاب گورستان« را کارگردانی کرد. 
شبکه »استارز« هم از سال ۲۰۱۵ اعالم کرده مجموعه ای 
گیمن  آمریکایی«  »خدایان  رمان  براساس  را  تلویزیونی 
فولر« و »مایکل گرین«  دارد. »برایان  در دست ساخت 
کارگردان ها و نویسندگان فیلمنامه اقتباسی این کار هستند.

آثار  عالقه مندان  از  بسیاری  برای  گیمن«  »نیل  اسم 
فانتزی آشناست. 

مسابقات بسکتبال کاپ آسیا از امروز با حضور 
16 تیم برتر قاره کهن در بیروت لبنان آغاز شده 
تیم های  بار  نخستین  برای  که  حالی  در  است؛ 
آسیایی  تیم های  جمع  به  نیز  نیوزلند  و  استرالیا 
اضافه شدند. بدون شک  این مسابقات  حاضر در 
استرالیا حتی بدون چند بازیکن اصلی اش نیز به 
عنوان تیم سوم جهان می تواند سطح رقابت های 

آسیایی را باالتر ببرد. 
 کاپ آسیا جایگزین جام ملت ها

آسیا  ملتهای  جام  رقابت های  قبل  سال   ۲ تا 
قاره ای  رقابت های  میان  در  را  سطح  باالترین 
اما  داشت  آسیایی  کشورهای  سایر  و  ایران  برای 
این  دیگر  آسیا  بسکتبال  کنفدراسیون  تصمیم  با 
رقابت ها به صورت متمرکز برگزار نمی شود. حاال 
اگرچه  شده،  مسابقات  این  جایگزین  آسیا  کاپ 
جنبه انتخابی برای رقابت های المپیک و قهرمانی 
جهان را ندارد. البته مسابقات انتخابی به صورت 

جداگانه و غیرمتمرکز انجام خواهد شد.
 نگاهی به ترکیب ایران

تیم ملی بسکتبال ایران با ترکیب 1۲ نفره حامد 
حدادی، اوشین ساهاکیان، ارسالن کاظمی، فرید 
اصالنی، محمد جمشیدی، بهنام یخچالی، سجاد 

نوید  دلیرزهان،  وحید  ارغوان،  روزبه  مشایخی، 
راهی  میرزایی  میثم  و  رضایی فر  نوید  نیکتاش، 
بازیکنان  از  برخی  میان  این  در  که  شده  لبنان 
برای اولین رقابت های بین المللی را در این سطح 
تجربه می کنند. از حدادی، ساهاکیان و تا حدودی 
باتجربه  بازیکنان  عنوان  به  می توان  هم  کاظمی 
مختلف  تورنمنت های  در  که  برد  نام  ملی  تیم 
سال  یک  گذشت  با  شک  بدون  داشتند.  حضور 
مهدی  نیکخواه،  صمد  چون  بازیکنانی  غیبت  از 
کامرانی و حامد آفاق جای خالی آن ها همچنان 
مهران  اگرچه  می شود،  احساس  ملی  تیم  در 
عنوان  به  آن ها  بازگشت  برای  تالش  هم  حاتمی 

سرمربی جدید انجام نداد.
مسیر رسیدن به قهرمانی

ایران  می شود،  آغاز  فردا  از  مسابقات  این که  با 
که همراه با هند، اردن و سوریه در گروه اول قرار 
گرفته، کار خود را از چهارشنبه استارت می زند. 

بازی خود  اولین  در  آسمان خراش های کشورمان 
با  ترتیب  به  سپس  و  می گیرند  قرار  هند  مقابل 
بازی  درمیان  یک روز  فاصله  به  سوریه  و  اردن 

خواهند کرد.
خیلی  مقدماتی  دور  حریفان  این که  با   
در  اما  شوند  نمی  محسوب  خیلی  جدی  رقیبان 
چین،  لبنان،  چون  هایی  تیم  بعدی  مرحله های 
حریفان  نیوزلند  و  استرالیا  ژاپن،  جنوبی،  کره 
 جدی ایران در مسیر رسیدن به قهرمانی خواهند 

بود. 
 برنامه بازی های ایران در مرحله مقدماتی

چهارشنبه 18 مرداد
ایران - هند، ساعت 17:۳۰

جمعه ۲۰ مرداد
ایران - سوریه، ساعت ۲۲:۳۰

یکشنبه ۲۲ مرداد
ایران - اردن،  ساعت ۲۰

ذوق زدگی اهالی فوتبال از کشف یک پدیده جوان در 
ترکیب تیم استقالل به چه دلیل است؟ مهدی قائدی 
باعث شده تا همه از تکنیک این وینگر جوان استقالل 
بنویسند و یادی از بازیکنان خوش تکنیک کنند اما این 
خوشحالی غیر قابل وصف فقط به دلیل قحطی در تولد 
بازیکنان تکنیکی است. فوتبال ایران چنین بازیکنانی را 
کشف نمی کند و بیشتر به بازیکنان فیزیکی اقبال نشان 
سرعتی  هافبک های  بلندنزن،حضور  مهاجمان  می دهد. 

در کناره ها و مدافعانی که می توانند تنه به تنه مهاجمان 
بزنند، تیم ها را به سمت سویی برده که »تکنیک« در 

آن حذف شده است.
دیگر  گذاشت  کنار  را  فوتبال  وقتی  عزیزی  خداداد 
مثل او پیدا نشد. سایر هافبک های تکنیکی هم آن گاه 
نکردیم؛  پیدا  آن ها  برای  جانشینی  رفتند  فوتبال  از  که 
قامتی  و  قد  با  تکنیکی  بازیکن  یک  استقالل  حاال 
متوسط کشف کرده که در اولین بازی دوران حرفه ای 

فوتبالش،مایه های از خودش نشان داده... مهدی قائدی 
را البته نباید از حاال در بلندگوها و ذره بین های رسانه ای 
و  کند  استقالل تالش  در  باید  او حاالحاالها  داد.  قرار 
قدر خودش و این استعداد را بداند. در یک یا چند بازی 
اما  داد  قطعی  نظر  او  فنی  قابلیت های  درباره  نمی شود 
دلیل  به  قائدی  کشف  برای  زدگی  ذوق  این  بی گمان 
ایران  فوتبال  در  تکنیکی  نیروهای  قحطی  یا  فقدان 

است.

پیشین  ارمنستانی  مدافع  ایرانی  مدیربرنامه های 
استقالل اعتقاد دارد که برخی از بازیکنان در این تیم 

پول زیرمیزی می گیرند.
خبرگزاری تسنیم: ادموند اختر درباره شکایت هرایر 
مگویان از استقالل به دلیل دریافت نشدن مطالباتش 
وکیل  طریق  از  مگویان  داشت:  اظهار  استقالل  از 
بین المللی خودش از استقالل به فیفا شکایت کرده و 
من کاره ای نیستم. او خواهان دریافت مطالبات سه 
فصل گذشته خودش شده و این در حالی است که 
گرفته اند.  زیرمیزی  پول  استقالل  بازیکن  چهار  سه 
پول  بازیکنان  که  بوده  اینطور  همیشه  استقالل  در 
مدعی  هم  استقالل  مسئوالن  می  گیرند.  زیرمیزی 
هستند طبق قراردادشان پول داده اند، در صورتی که 

این بازیکن و آن بازیکن ندارد و همه بازیکنان طبق 
قرارداد پول شان را می خواهند.

ورزشی  معاون  توفیقی  پندار  اینکه  مورد  در  وی 
زمان  از  هفته  یک  هنوز  که  گفته  استقالل  باشگاه 
گفت:  است،  مانده  باقی  مگویان  مطالبات  پرداخت 
او  تا  بپردازد  را  مگویان  مطالبات  استقالل  باشگاه 
مدیربرنامه های  کند.  صرف نظر  شکایتش  از  نیز 
خارجی وقت را از دست نمی دهند و خیلی زود اقدام 
می کنند. من استقاللی هستم و سه سال با مسئوالن 
مطالباتش  به  بازیکن  این  تا  آمدم  کنار   باشگاه 

برسد.
 آقایان مسئول در استقالل، هواداران را روبه روی 
آرش  چون  بازیکنانی  وقتی  ندهید،  قرار  بازیکنان 

بیک زاده،  هاشم  صادقی،  امیرحسین  برهانی، 
پولشان  برای  رضایی  کاوه  و  تیموریان  آندرانیک 
اضافه  پول  که  نیست  معنی  این  به  می کنند،  اقدام 
شده اند.  قراردادشان  پول  خواستار  آن ها  می خواهند، 
وقتی به اداره مالیات مراجعه می کنند، آن ها می گویند 
دارید،  طلب  استقالل  باشگاه  از  چقدر  نداریم  کاری 

باید مالیات را پرداخت کنید.
از  انتقاد  با  مگویان  ایرانی  مدیربرنامه های 
منصوریان  گذشته  روز  گفت:  منصوریان  علیرضا 
استقالل  حق  نمی گذارد  که  گفته  اظهارنظری  در 
روشن  روز  در  چطور  منصوریان!  آقای  شود،  خورده 
از  پس  هفته  یک  چطور  خوردید؟  را  مگویان  حق 
را نمی خواهید؟ همه می گویند  او  شروع لیگ گفتید 

فوتبال حرفه ای شده، بله زمانی حرفه ای می شود که 
پرداختی ها و امکانات حرفه ای شود. آقای سرمربی، 
العین  با  بازی  از  مدیرفنی و مدیر باشگاه، مگر پس 
امارات نگفتیم اگر اعتقادی به مگویان ندارید، لزومی 
ندارد بماند. آقای توفیقی! ما کاری به بند و آیین نامه 
پرداخت  را  مگویان  مطالبات  گفتیم  تنها  و  نداریم 

کنید.
از  آشتیانی که یکی  از واعظ  پایان گفت:  در  اختر 
مدیران خوب فوتبال ما بود، تشکر می کنم که حرف 
قشنگی زد. او گفت چطور مگویانی که قرارداد داشته 
است را از لیست استقالل خارج کرده اند. خودمان هم 
مانده ایم که چرا یک هفته پس از آغاز لیگ مگویان 

را در لیست مازاد قرار دادند.

آقای خاص دردنیای فانتزی

ذوق زدگی به دلیل قحطی نیروهای تکنیکی!

افشاگری اختر از پرداخت های زیرمیزی در استقالل

آسمان خراش ها به دنبال فتح آسیا

آرش  وکیلی  - روزنامه نگار

قسمت دوم
معنی عام شهر و شهرنشینی در طول تاریخ بشر، معادل مفهوم 
تمدن است. این تمدن در ایران همواره با مقاصد اداری-سیاسی 
همراه بوده است. )در مقاله  پیشین به بررسی این ساختار در دوره 
ماد و هخامنشی پرداختیم( در دوره ی پارتیان بنیاد اقتصادی 
کشور، نخست بر پایه کشاورزی و سپس  بر بازرگانی استوار 
بوده است، از آنجا که یکی از مهم ترین منابع پارتیان، همین 
نقش بازرگانی بوده است آن ها به هیچ وجه حاضر نبودند موقعیت 
تجاری کشور به خطر بیفتد. لذا شهرها مهمترین محل برای 
بر  ساسانیان  دوره  در  می شدند.  بازرگانی محسوب  و  تجارت 
خالف دوره های قبل، بیشترین نوجه به تجارت دریایی شد به 
طوری که گسترش این گونه از تجارت سبب احداث شهرهای 
تا این که  بزرگ بندری گردید و این امر آن قدر توسعه یافت 
برای مدتی شهر رم در صحنه فعالیت دریایی متزلزل گردید. 
از شهرهای تجاری آن دوره می توان به شهر ری اشاره نمود 
که مرکز تجارت مروارید بود. عالوه بر شهرهای بندری که 
بوده اند  برخوردار  باالیی  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه ی  از 
در این دوره اغلب شهرهای کشور بازارهایی بزرگ و مجهز 
داشتند که در در حومه شهر )ربض(  مستقر بوده اند. نخستین 
ایران به دنبال یورش مغول به وقوع  آثار تخریب شهرها در 
پیوست. با تهاجم مغوالن شهرنشیني در ایران رو به زوال رفت 
و به طوری که کاهش شدید جمعیت ناشی از کشتار و فرار 
مردم از شهرها منجر به تخلیه بسیاری از شهرها شد.  مغول ها 
پس از اشغال ایران تحت تأثیر فرهنگ مردم ایران قرار گرفتند 
و به تدریج خشونت را کنار گذاشته دست به عمران ویرانی های 
برجای مانده زدند. در دوران غازان خان رونق نسبي به شهرها 
بازگشت.  در دوران صفویه نیز شهرنشیني در ایران دوباره رونق 
مطلوبی یافت به طوری که در زمان شاه عباس اول با یکی از 
ممتازترین دوره های توسعه ی عمرانی و اقتصادی در حوزه ی 
شهرنشینی مواجه هستیم. دوره قاجار آغاز تغییرات بنیادی در 
فرهنگ جامعه ایران بود. دورانی که سرآغاز وابستگی اقتصادی 
ایران به کشورهای بیگانه و به تبع آن آغاز دخالت های آن ها 
در امور ملی بود. امری که در دوره  پهلوی و سلطه ی دیو سیاه 
نفت بر سفره  حکومت هرزگی بیشتری یافت و تمام شئونات 
جامعه را تحت تاثیر قرار داد. در دوران معاصر نیز به تبعیت 
عمراني  اقدامات  غربي  و شهرسازي  الگوهاي شهرنشیني  از 
بسیاري در شهرها صورت گرفت، که البته عمده این اقدامات 

درون زا نبوده اند.

ازمیالد  پیش  سال ۴۸۰  اوت   9 روز  در  پیش  سال   ۲۴9۰
معادل با ۱۸ مرداد، درجریان لشکرکشی خشایارشا به یونان 
پس از یک جنگ شدید در ارتفاعات مشرف بر تنگه ترموپیل 
واقع در شمال یونان، سربازان اسپارت از سربازان ارتش ایران 

شکست خوردند.
در این جنگ لئونیداس شاه اسپارت کشته شد و راه برای 
ارتش خشایارشا به سوی مرکز یونان و شهرآتن گشوده شد.

داشت  حضور  جنگ  در  که  هخامنشی  پادشاه  خشایارشا 
به  او  بود.  گرفته  درمحاصره  را  اسپارتی ها  نیروهایش  با 
و  او  نشینی  عقب  برای  را  راه  که  کرد  پیشنهاد  لئونیداس 
باقیمانده سربازانش باز می گذارد. اما براساس قانون اسپارت 

عقب نشینی از میدان جنگ ممنوع بود.
به نوشته مورخان یونانی خشایارشا از سربازانش خواسته بود 
که یکی از اسپارتی ها را زنده دستگیر کنند تا برود و خبر این 

شکست را به آتنی ها بدهد.
را  آتن  شهر  ترموپیل  تنگه  از  عبور  از  پس  ایرانیان  ارتش 
تصرف کرد. مقاومت لئونیداس در ترموپیل و تاخیر پیشروی 
داد  را  این فرصت  یونانیان  فرماندهی کل  به  ایران،  ارتش 
که آتن را از سکنه اش تخلیه کرده و آنان را به اماکن امن 
منتقل کند. هرودوت مورخ یونانی تاریخ این جنگ را تا پایان 

لشکرکشی خشایارشا به یونان شرح داده است.
به این ترتیب در روز 9 اوت سال ۴۸۰ قبل از میالد ارتش 
خشایارشا پادشاه هخامنشی ایران و پسر و جانشین داریوش 

کبیر ارتش اسپارت را در تنگه ترموپیل در هم شکست.
مورخان یونانی و به ویژه هرودوت تاریخ این جنگ را شرح 
داده اما در مورد تعداد نفرات ارتش ایران و تجهیزات آن و 
دیگر جزییات جنگ از جمله شجاعت سربازان یونانی اغراق 
نیروهای  توزیع  هرودوت  گفته های  بر  بنا  اند.  کرده  گویی 
اسپارتی سنگین  نفر  است: سیصد  بوده  منوال  بدین  یونان 
اسلحه، هزار نفر تژآتی و مان تی نیانی، ۱۲۰ نفر از ارخ من 
واقع در آرکادی و هزار نفر از سایر قسمت های آرکاری. از 
پلوپونس این عده بود: چهارصد نفر از کرنت، دویست نفر 
از فلی یونت، هشتاد نفر از می سن. از »باسی« هفتصد نفر 
تسپیانی و از اهالی »تب« ۴۰۰ نفر به پلوپونسی ها ملحق 
شده بودند. عالوه بر این قوه »لکریان اپنتیانی« را با تمام 
قوای آن ها به کمک طلبیده و هزار نفر هم از فوسید خواسته 
بودند. همانطور که از اعداد ارائه شده در باال بر می آید تعداد 
به  اگر  است.  بوده  نفر  از ۴۲۰۰  بیش  یونان  ارتش  نفرات 
تعداد  کنیم،  استناد  کرده  ارائه  سیسیلی  دیودور  که  ارقامی 
نفرات ارتش یونان را می توان تا ۷۴۰۰ تا ۷۷۰۰ نفر تخمین 

زد.

نبرد در تنگه ترموپیل

تلگرام: 09331377742


