ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﺷﺎﻫﯿﻦﺷَﻬﺮ از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار و ﻣﯿﻤﻪ ﻗﺮار دارد .ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ در  ۱۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻌﻠﻢ و آزادﮔﺎن ﮐﻪ از دو ﺟﻬﺖ ﺟﺎده اﺻﻔﻬﺎن را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺘﺼﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،واﻗﻊ
ﺷﺪهاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎزﮔ رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺷﺎﻫﯿﻦﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎده
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﻧﻘﺸﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .داﻧﺸﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺎﻟ اﺷﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎزی
اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم را ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧ زﻣﺎن ﺟﻨ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺮدم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺎرﺳ ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺖ .زﺑﺎنﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﺎرﺳ ﻣﻌﯿﺎر و ﻟﺮی ﺑﺨﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
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اراﻣﻨﻪ ﻣﺴﯿﺤ ﻧﯿﺰ از اﻗﻠﯿﺘﻬﺎی ﻗﻮﻣ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود  ۸۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زرﺗﺸﺘﯿﺎن و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن( از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﺪﯾﻤ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ ﯾ ﻣﻨﺰﻟ اﯾﻦﺷﻬﺮ درﻣﯿﺎن دﺷﺘ وﺳﯿﻊ ﮐﻪ اﻃﺮاف و ﺟﻮاﻧﺐ آﻧﺮا ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻌ
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻗﺼﺒﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﻮرﭼﻪﺧﻮار ﯾﺎ ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرﺗﺶ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ .وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﺎﯾﺘ در ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ دور از ذﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ اﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ:
ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ )ع( ﺣﺎﮐﻤ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻋﻨﺎد ﺑﺎ اﺳﻼم داﺷﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ )ع( دزدﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آورده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﻠ) ع( از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺷﺴﺖ دادن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺗﻤﺎم
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ را در داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮای  ۷ﺳﺎل آذوﻏﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﻠ از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ .روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻟ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﻃﻼع ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲ دادن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣ ﺷﻮد.

