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مطالعه  برای 

مروری بر پيشينه و تاريخ ايران از آغاز تا دوران قاجار

ايران کشوری ريشه دار و کهن است. مردم ايران دارای ٧٠٠٠ سال تاريخ و تمدن درخشان 
هستند. تاريخ فرهنگ و تمدن ايران را می توان به دو دوره ی پيش از اسالم و بعد از اسالم تقسيم کرد. 

دوره ی پيش از اسالم نيز به دوران قبل از آريايی ها و بعد از آريايی ها تقسيم می شود. 

ايران پيش از اسالم
از بررسى آثارى که تاکنون توسط باستان شناسان کشف شده اند، معلوم مى شود، سفال و سفال هاى 
لعاب دار و ساخت چرخ سفالگرى (در هزاره هاى ششم تا چهارم پيش از ميالد) توسط ساکنان فالت 
پرورش  چهارچرخ،  ارابه هاى  ساخت  هم چنين،  است.  شده  اختراع  آريايى ها)  ورود  از  (قبل  ايران 
اسب و معمارى طاق هاى هاللى گنبد  شکل، از ابداعات ايرانيان بوده است که توسط ايالمى ها به سومر 
و از آن جا به ديگر نقاط جهان کهن رفته و رواج يافته است۱. در اين ميان از مکان هاى مهم باستانى 
نظير شهر سوخته (در سيستان)، تپه سيلک۲ (در کاشان) و تپه ى مارليک (در گيالن) نام برد. هم چنين 
ايرانيان در پيدايش خط به   عنوان يکی از مراحل مهم تمدن سازی و توليد ميراث معنوی جهان از قبيل: 
انديشه های دينی، فلسفی، علم اعداد، نجوم و رياضی سهم چشمگيری داشته اند. سرچشمه  بسياری 
از امور فرهنگی از فالت ايران آغاز شده است۳. در حدود ٣٠٠٠ سال قبل از ميالد، آريايی ها به فالت 
ايران۴ مهاجرت کردند. آن ها سرزمينی را که وارد آن شده بودند ايران يعنی سرزمين آريايی ها ناميدند.

١ــ برای اطالح بيش تر، ن. ک: گيرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص ١٣، ١٨، ٣١، ٣٨، ٦٨ و ٧٢؛ هرتسلفد، تاريخ باستانی ايران، 
ص ١٢٨، ١٤١، ١٩٧ و ٢٠٠. 

sialk   ــ٢ 
٣ــ آپهام پوپ، معماری ايران، ص ١٤.

٤ــ کلمه ايران دست کم در حدود قرن سوم قبل ازميالد در منابع يونانی آمده است. شکل يونانی ايران ariane است.
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اقوام آريايی۱ شامل مادها، پارس ها و پارت ها بود که در غرب، جنوب و شمال شرقی فالت ايران ساکن 
شدند. اقوام ايرانی پس از استقرار و تثبيت موقعيت و مرزهای جغرافيايی خود، برای رفع نيازهای 

متقابل خويشتن با يکديگر روابط مسالمت آميزی داشتند و در همگرايی عمومی به سر می بردند. 
پس از مدتى، زردشت که پيامبر ايران باستان است در ميان ايرانيان ظهور کرد. او مردم را به پيروى از 
خداى يگانه که اهورامزدا نام داشت، دعوت کرد و مرّوج انديشه، گفتار و کردار نيک بود. اعتقاد به سراى 
آخرت و جهان پس از مرگ، عقيده به آخر الزمان و ظهور يک منجى که حکومتى با عدل و داد و به دور از 
ناپاکى و ستم برپا خواهد کرد، از بنيان هاى استوار و اعتقادى ايرانيان بوده است که آن ها را از ساير ملل 

دوران باستان متمايز مى ساخت۲. 
از  پيش  ايـرانيـان  مسلـم  قـدر 
دوران  اعراب  هم چون  اسالم 
جاهليت بت پرست نبودند، همانند 
را  متعدد  رب النوع هاى  يونانيان، 
نمى پرستيدند و يا هم چون هندوها 
فرمانروايان  نبودند.  گاوپرست 
باستان، به رغم  سلسله هاى ايران 
همه ى خصلت هاى نيک و بد که 
کرده  ثبت  آن ها  درباره ى  تاريخ 
فراعنه ى  هم چون  هيچ گاه  است، 
يى  خدا ادعاى  باستان  مصر 
مردمانى  ايرانيان  زيرا  نمى کردند؛ 

حق جو، و يکتا پرست بودند.۳
 Airyanemvaejo «در اوستا که کهن ترين متون پارسی به جا مانده است. خاستگاه ايرانيان «ايئريانم ويجو Aryan يا آرين airya ١ــ آريا
آمده که در زبان پهلوی «ايران ويج» Eranvej می باشد که مرکب از دو واژه ی «ايران» و «ويج» به معنی تخمه و نژاد ايرانی و هنگامی که مکانی به 

ـ    ١٨ و ١٠٤) اين نام ناميده می شود به منزله جايگاه ايرانيان است. (ن.ک: پورداوود، يشت ها، يشت پنجم، بندهای ١٧ ـ
٢ــ برای اطالع بيش تر ن. ک: عالمه مجلسی، بحاراالنوار ج ٥، ص ٣٧٩؛ مطهری، خدمات متقابل ايران و اسالم، ص ٢٣٥.

٣ــ ن. ک: جان ناس. تاريخ جامع اديان، ص ٣١٥؛ کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان؛ معين، مزديسنا و تأثير آن در ادبيات 
فارسی، ص ٤١؛ مطهری،خدمات متقابل ايران واسالم، ص ٢٠١، ٢٢٣،٢٠٢ و ٢٣٦. برای اطالع بيش تر، ن. ک: عرفان منش، حيات معنوی 

ـ    ١٨ . ايرانيان، ص ٣٠ـ

آثار يافت شده در شهر سوخته
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بيش تر بدانيد
خصلت های اخالقی ايرانيان

از سجايای اخالقی ايرانيان که در گزارش های مورخان ثبت شده می توان به شجاعت، پاکدامنی، 
راستگويی، اعتدال، نجابت و پوشش زنان و مردان اشاره کرد. آثار برجای مانده نشان می دهند که زنان 
ايرانی در زمان مادها و پس از آن پوشش کاملی داشتند که شامل پيراهن بلند چين دار، شلوار، چادر 
و شنلی روی لباس ها بود. اين پوشش در زمان هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان نيز معمول بود. در 
منابع يونانی آمده است که زنان پارسی، ساده (بدون آرايش) و با لباسی کامًال پوشيده ظاهر می شدند و 
نجابت مردان پارسی نيز دست کمی از زنان نداشته است. آنان برهنه بودن و يا بازگذاشتن هر يک از 
قسمت های بدن (مانند آستين دست) را شرم آور و خالف ادب می شمردند و به همين جهت سرتاپای 

ايشان با سربند (کاله) و پاپوش پوشيده بود.۱ 
به گفته ى شهاب الدين سهروردى درگذشته به سال ۵۸۷ ق، در ايران باستان امتى زندگى مى کردند 
که بين آن ها پهلوانان و جوان مردانى يگانه پرست بودند که مشمول آيه ى «خداوند ولى کسانى است که 
ايمان آوردند، و ايشان را از ظلمات به سوى نور هدايت مى کند»۲ شدند و به مرحله اى از شهود  نور 
الهى رسيدند۳. توجه سهروردى به حکمت ايرانيان، يادآور حديث نبوى است که فرمود: اگر علم در 

ثريا هم باشد، مردانى از فارس به آن دست مى يابند.۴

اقوام  متحد کردن  با  توانست  او  شد.  آغاز  بزرگ  کوروش  فرمانروايى  با  هخامنشيان  سلسله ى 
از  بخشى  به جز  کهن  تمدن هاى  شامل  آن  قلمرو  گستره ى  که  کند  پايه گذارى  را  حکومتى  ماد  و  پارس 
قلمرو يونان باستان بود.۵ کوروش به دليل خداپرستى، عدالت خواهى و خردمندى اش، شهرت جهانى 

 ،١٢ ج  تمدن،  تاريخ  دورانت،  ويل  ــ١٩٦،   ١٩٥ و   ١٠٨  ،٦٥ ص  هرودوت،  تاريخ  هرودوت،  ک:  ن.  بيش تر  اطالع  جهت  ١ــ 
ص  ٤١٣ و ٥٥٢؛ مرتضی مطهری، مسئله حجاب در اسالم (مجموعه آثار) ج ٤٨، ص ٢٥و ٦٣؛ علی محمدی آشتيانی، حجاب در اديان الهی، 
ص ٩٥ و ٩٦؛ هرتسفلد، تاريخ باستانی ايران، ص ١٤١؛ راوندی، تاريخ اجتماعی ايران، ج ١، ص ٥١٨ ــ٥٢٠؛ شهشهانی، تاريخچه پوشش 
سر در ايران، ص ٤٠؛ مقاالت ايرانيکا، ص ٦٤؛ تالبوت رايس، هنرهای باستانی آسيای مرکزی تا دوره اسالمی، ص ٤٥؛ دهخدا، امثال و 

ـ ١٥٥٧؛ ذکاء، داستان پوشش زن در ايران، ص ٢. حکم، ج ٣، ص ١٥٤٩ ـ
٢ــ الله ولی الذين امنو ُيخرجهم من الظلمات الی النور و .... (سوره ی بقره، آيه ی ٢٥٧).

٣ــ سهروردی، مجموعه تصنيفات شيخ اشراق، ص ٥٠٣ ــ٥٠٢.
٤ــ «ُلو َتَعَلَق الِعۡلم بأکناف اسماء َلٰناَلُه ُقوۡم ِمن َأهل فارس»؛ عالمه مجلسی، بحار االنوار (ج١٦)، ص ٣١٠؛ عالمه امينی، الغدير (ج ٩)، 

ص ٢٢. هم چنين. ک: مستوفی، نزهة القلوب، ص ١١٣؛ سبيتی، سلمان فارسی، ص ٤٠.
٥ــ بار تولد، تذکره ی جغرافيای تاريخی ايران، ص ٢٠٥.
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ستوده  سيرت  نيک   فرمانروايى  به   عنوان  مجيد۲  قرآن  در  که  معتقدند، «ذوالقرنين»  برخى  است.۱  يافته 
شده، همان کوروش پادشاه ايران است.۳ با اين که مؤسس دولت مقتدر هخامنشيان از سرزمين پارس 
١ــ برخی از مورخان بيانيه ی کوروش در استوانه ی گلی را که با خط بابلی نوشته شده است، به عنوان اولين منشور جهانی حقوق 

بشر معرفی کرده اند. ن. ک: ويل دورانت، تاريخ تمدن ج ١. ص ١٨٢  ــ١٨١؛ زرين کوب، روزگاران، ص ٦٩.
٢ــ سوره ی کهف، آيات ٩٨  ــ٨٣.

٣ــ عالمه طباطبايی، تفسير الميزان (ج١٣)، ص ٦٦٥؛ مکارم شيرازی، تفسير نمونه، ج ١٢، ص ٥٤٩. برای اطالع بيش تر ن. ک: 
واليتی،  علی اکبر  دکتر  مقدمه  با  ملی،  هويت  بازيابی  و  ذوالقرنين  ـ کوروش  ـ ذوالقرنين  کيستی  و  پيشينه  درباره  علمی  تحقيقی  منش،  عرفان 

ص     ٣٥٥  ــ٢٩٩.

تخت جمشيد و طرح خيالی آن
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برخاست اّما نام قوم و سرزمين خود را برای قلمرو تحت حاکميت خود انتخاب نکردند۱. بايد دانسته 
شود که در کتيبه های داريوش کلمه آريا به سکنه ايران اطالق می شد. پارس در کتيبه های هخامنشی 
به صورت پارسه۲ در يونانی پرسيس۳ که ُمَعَرۡب آن فارس می باشد آمده است. اما يونانيان پرسيس را 
که تنها نام ايالت فارس است بر تمام ايران اطالق می کردند۴. هخامنشيان برای کنترل قلمرو گسترده ی 
خود، چند پايتخت تأسيس کردند. يکی از آن ها در شوش بود و به عنوان پايتخت زمستانه و ديگری در 
هگمتانه (همدان) که پايتخت تابستانه به شمار می رفت. اما مهم ترين و معروف ترين پايتخت هخامنشيان 
تخت جمشيد است که پايتخت بهاری به حساب می آمد. بنای عظيم تخت جمشيد نماد شکوه و عظمت 

تمدن ايرانی و توانايی مردم ايران باستان است.

هجوم اسکندر به ايران
فالت ايران از ديرباز به دليل دارا بودن موقعيت حساس و مهم، مورد هجوم بيگانگان بوده است؛ 
به طورى که هريک از آن ها آرزوى استيال بر اين سرزمين را داشته اند. حمله ى اسکندر و هجوم فرهنگ 
يونانى به ايران، از نخستين بحران هاى هويتى تاريخ کشور ما بود.۵ اين واقعه خرابى هاى جبران ناپذيرى 
بر جاى گذاشت. اسکندر مقدونى شهرهاى بسيارى را ويران و بسيارى از آثار فرهنگ تمدن ايران را نابود 
کرد۶، اما در مقابل آن چه که ويران کرد، تمدنى به ارمغان نياورد. اگرچه مقاومت ايرانيان و نبرد دليرانه ى 
آريوبرزن۷، سردار شجاع ايرانى، با سپاه اسکندر نتوانست، مانع هجوم لشکريان اسکندر به ايران شود، 

اما ايرانيان به تدريج با مقاومت فرهنگى توانستند اين بحران را از سر بگذرانند و بر آن غلبه کنند.
پس از حاکميت سلوکيان (جانشينان اسکندر) بر ايران، استقرار سلسله ى پارتيان، بار ديگر آغاز 
حاکميت ايرانيان را نويد داد. پارتيان، يکى ديگر از اقوام آريايى، به تدريج سلوکيان را از ايران بيرون 

راندند.
١ــ اقوام ايرانی برخالف برخی از اقوام اروپايی که نام خود را به روی سرزمين خود گذاشتند. مانند انگل ها در انگلستان و يا فرانک ها در 
فرانسه نام يک قوم را بر روی تماميت سرزمينی که اقوام ديگر در آن ساکن بودند نگذاشتند و در فرايند ملت سازی اقوام ايرانی با هم مشارکت داشتند.

pirsa ــ٢
Persis ــ٣

٤  ــ ن. ک: اعتمادالسلطنه، تطبيق جغرافيای قديم و جديد ايران، ص ٨٨.
٥ــ  براى اطالع بيش تر ن.ک: واليتى، بحران هاى تاريخى هويت ايرانى، ص ۲۰ــ  ۱۹.

٦ــ ن.ک: اصفهانى، تاريخ سنى ملوک االرض  و االنبيا، ص ۴۳ــ۴۰؛ ابن نديم، الفهرست، ص ۴۳۶؛ ابن خلدون، مقدمه ج ۲، ص ۱۰۰۲؛ 
ـ      ۳۸. ابن َمسَکويه، تجارب االمم ج، ۱ ص ۴۰ـ

٧ــ اين نبرد در منطقه ی دربند پارس در سال ٣٣٦ قبل از ميالد روی داد.
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بيش تر بدانيد
که  هستند  مشترک  ميراثی  و  متمايز  هويتی  دارای  ايرانيان  حماسی،  روايات  و  کهن  متون  در 
قابل انتقال به غير نيست و آنان را از ساير ملل همجوار متمايز می سازد. تا آن جا که سرزمين هايی را که 
ايرانيان گشودند هرگز «ايران» نام نگرفت. بلکه همواره «انيران» يعنی غير ايرانی باقی ماندند.۱ در تاريخ 
واقعی مردم ايران نشانه هايی از مهرورزی آن ها نسبت به ساير ملل و غير ايرانی يافت می شود که بيانگر 
روح بزرگ و ميهمان نوازی ايرانيان است. با اين وصف، ايرانيان نسبت به دشمنان خود از حساسيت 
و غيرت ملی برخوردارند. در روايات حماسی دشمن ايرانيان ستايش نمی شود و تجاوز کنندگان به مرز 

و بوم و آيين ايران همواره به بدی و زشتکاری ياد شده اند.۲
نکته اى جالب از ويژگى هاى مردم ايران    زمين اين است که به رغم شکست از يونانيان، فرهنگ 
مهاجم را در خود ذوب کردند. ايران پس از فروپاشى سلوکيان، ايران باقى ماند، اما يونان مضمحل 
و امپراتورى روم جايگزين آن شد. با وجود اين، ايرانيان بعدها شکست هاى سختى بر امپراتورى روم 

وارد کردند. «نبرد حران» به فرمان دهى سورناى جوان، يکى از مشهورترين آن هاست.

در اواخر حکومت پارتيان، اختالف و بى نظمى کشور را فرا گرفته بود۳. قيام اردشير بابکان، 
هب، ج ٢؛ ص ٢٢١؛ بلعمی،  وال، ص ٨٧؛ مسعودی، ُمروج الذَّ ١ــ ن  . ک: طبری، تاريخ طبری، ج ١، ص ٨٥٨؛ دينوری، اخبار الطُّ
تاريخ بلعمی، ج ٢، ص ١٠٨١؛ ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، ص ٢٦٩٦، به نقل از احسان يار  شاطر، تاريخ روايی ايران، مندرج در تاريخ ايران 

از سلوکيان تا فروپاشی دولت ساسانی، ج٣، قسمت اول، ص ٥٢١.
٢ــ  به عنوان مثال اسکندر در متون کهن ايرانی فردی اهريمن صفت، ستمکار، ملعون، گجستک و بدکار، دشمن ايرانشهر و ويرانگر 
معرفی می شود. (مينوگ خرد، فصل ٨، بندهای ٢٩ و ٣٠. کارنامه ی  اردشير بابکان، ص ٤١، بند ١١. نامه ی تنسر به ُگشنسب، ص ٨٧. 
شهرستان های ايران، بند ٤ و ٥ ارداويراف نامه، فرگرد اول بند ١ ــ٧  ) تصويری که بيش تر مورخان دوران اسالمی از اسکندر ارايه می دهند 
برگرفته از زندگانی واقعی اسکندر مقدونی نيست؛ بلکه با تصرف و نسب سازی و اختالط تاريخ و افسانه همراه است. اسکندر زمانی ستوده 
می شود که شناسنامه ايرانی می گيرد تا چنين وانمود شود که اگر او توانست ايران را فتح کند و بر آن حکم فرمايی کند به اين علت بود که پدری 
ايرانی داشت تا بدين وسيله با حفظ غرور و عزت ملی از ِمحنت شکست ايران توسط يونانيان بکاهند. از اين رو اسکندر تبديل به يک قهرمان 
ملی می شود و زمانی شايسته ستايش و تقديس قرار می گيرد که به باور آنان او ذوالقرنين ستوده شده در قرآن مجيد است. و هرگاه از اسکندر 
دينوری،  ٣٣٨؛  و   ٣٣٧ ص  ج١،  بيروت)  طبری، (چاپ  تاريخ  طبری،  ک:  است. (ن  ذوالقرنين  نه  و  است  ايرانی  نه  او  می شود  ياد  بدی  به 
اخبارالطوال، ص ٥٣ و ٥٤؛ بلعمی، تاريخ بلعمی، ج ١، ص ٤٨٥؛ ابن اثير، الکامل فی التاريخ، ج١، ص ٢١؛ مستوفی، تاريخ گزيده، ص ٩٥؛ 
ميرخواند، تاريخ روضة  الصفا، ج١، ص ٦٤٠؛ خواندمير، حبيب السير، ج١، ص ٢٠٩؛ ميرخواند، تاريخ روضة الصفا. ج١ ، ص ٦٤٠ به 
بعد؛ کاتب سمرقندی، اغراض السياسه فی اغراض الرياسه، ص ١١). جهت اطالع بيش تر ن. ک: عرفان منش، کوروش ذوالقرنين و بازيابی 

هويت ملی، ص ٣٥١.
٣ــ پيرنيا، تاريخ ايران باستان، ج ۳، ص ۲۶۵؛ گريشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص ۳۴۴ــ۳۴۰.
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قلمرو ساسانيان

بنيان گذار حکومت ساسانيان، به اين وضع پايان داد. او حکومت مقتدر مرکزى را جاى گزين حکومت 
ملوک الطوايفى کرد که موجب آشفتگى ايران شده بود. يکى ديگر از اقدامات او، رسميت   بخشيدن به 

دين زردشتى بود.
اقتدار ايران در دوران ساسانى ، فقط تا پايان حکومت خسرو     انوشيروان دوام يافت و پس از 
آن، اوضاع ايران رو به آشفتگى و ضعف رفت. جنگ هاى پى در پى ميان ايران و روم، هر دو کشور را 
رو به زوال برد. عالوه  بر آن، وجود نظام غيرعادالنه ى طبقاتى، ظلم و ستم، انحراف از تعاليم اوليه ى 
دين زردشت، فساد، قدرت   طلبى، رقابت و توطئه هاى دائمى ميان اشراف و درباريان، موجبات تضعيف 
و سقوط پادشاهى ساسانيان را فراهم آورد.۱ در چنين شرايطى، ظهور آيين اسالم، سرآغاز دوره اى 

تازه براى مردم ايران شد.

 

١ــ  کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ص ۳۶۲ــ۳۶۰ و ۱۴۸؛ زرين کوب، تاريخ مردم ايران، ج ۲، ص ۶۲۸؛ بويل، تاريخ 
ايران، ج سوم، قسمت اول، ص ۲۶۲ــ۲۶۱.

درياى پارس

خوارزمهپتال ها

درياى وركانه

آالن ها

روميان

انطاكيه
غسانيان

اعراب

كوشان

هيندوش

تخارستان

باميان
طوس

گرگان

 رگ (رى)

گيالن

ارمنستانآتروپاتكان

سنجار

تيسفون
بابل

حيره

تنب بزرگ و کوچکقشم
کيش

ابوموسی

خارک

هرمزدگان
استخر

شيراز
دارابگرد

سيستان
كرمان

مكران

درياى مكران

تپورستان

خزرها

ــراسان
خــــ

(درياى سياه)درياى پونتوس 

درياچه ى
وخش



٨

بيش تر بدانيد
ايرانيان مردمانى حق جو و عدالت خواه بودند. گروهى از آن ها همان طورکه در آستانه ى ميالد 
حضرت مسيح (ع) در انتظار ظهور آن حضرت بودند و به بيت لحم رفتند تا او را بيابند و از وى پيروى 
کنند،۱ در آستانه ى ظهور پيامبر اسالم (ص) نيز در انتظار يک منجى بودند.۲ در متون پارسى زردشتى، 
پيش گويى هايى گزارش شده اند که نويد ظهور پيامبر اسالم را مى دهند. زندگانى پرماجراى روزبه (سلمان 
فارسى) نماد بارزى از حق جويى ايرانيان پيش از ورود اسالم به ايران است.۳ به عقيده ى بسيارى از 
مورخان، اگر اسالم به ايران نمى آمد، مسيحيت ايران را فرا مى گرفت.۴ بنابراين حکومت ساسانيان از 
اسالم شکست نخورد. اگر اسالم هم نمى آمد، ساسانيان روند زوال و اضمحالل خود را مى پيمودند. با 
همه ى اين ها، وقتى اسالم به ايران آمد، حتى مسيحيان هم به اسالم گرويدند.۵ اسالم به تدريج در ايران 
فراگير شد و از پيروان ساير مذاهب کاست. در طول تاريخ ايران، اسالم تنها دينى بود که توانست اکثريت 

قاطع جامعه ى ايرانى را به پيروى از خود درآورد و ساير اديان را تحت الشعاع قرار دهد.

ايران بعد از اسالم
يکى از بزرگ ترين حوادثى که در تاريخ ايران زمين روى داده است، اسالم   آوردن مردم ايران 
بود. آن ها مردمى با شعور و پاک انديش بودند. به همين دليل اسالم را انتخاب کردند. اصول مترقيانه و 
عدالت خواهانه ى اسالم و طرد هرگونه برترى قومى، نژادى و طبقاتى، عامل تعيين کننده ى گرايش مردم 
ايران به اسالم محسوب مى شود. انتظار مردم ايران، اجراى عدالت و جارى   شدن احکام اسالم و سنت 
نبوى در کشورشان بود. اما بازگشت تدريجى فرهنگ جاهليت در دوران بنى اميه و بنى عباس که به   عنوان 
جانشين پيامبر (ص)، خالفت را غصب کرده بودند، مردم ايران را از آن ها روى گردان کرد. خلفاى 
جور، همان گونه که به ايرانيان ظلم مى کردند، خاندان پيامبر اکرم (ص) و ائمه ى معصومين (عليهم السالم) 

١ــ  ن.ک: انجيل متى، باب دوم، آيه ى ۱ و ۲.
٢ــ  اساتير، شماره ى ۱۴؛ زرياب، سيره ى رسول الله، ص ۸۶؛ ثعالبى، غرر اخبار ملوک الفرس و سيرهم، ص ۶۲۹ و ۶۳۰؛ رسولى 

محالتى، زندگانى حضرت خاتم النبيين، ص ۴۱ و ۵۵.
َحَجر  ابن  ۵۸؛  ص   ،۲ ج  فى معرفة االصحاب  االستيعاب  ابن عبد البر،  ۱۴۵ــ۱۴۰؛  ص   ،١ ج  النبويه،  السيرة  ابن هشام،  ن.ک:  ٣ــ 
َعسقالتى، االٔصابه فى الصحابه ج ۲، ص ۶۲؛ شيخ صدوق، کمال الدين و اتمام النعمه، ص ۱۶۳؛ محدث نورى، نفس الرحمان فى فضايل سلمان، 

ص ۲۰.
٤ــ  کريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ص ۳۲۸ــ۳۲۴؛ زرين کوب، تاريخ مردم ايران ص  ۵۲۰    ــ۵۱۷.

ـ   ٨٠. ٥ــ  آرنولد، تاريخ گسترش اسالم، ص ٥٣ ــ٥٢  و ٩٦  ـ
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را نيز مورد تعّدى و ستم قرار مى دادند.۱ ايرانيان به دليل مشى عدالت خواهانه ى اميرمؤمنان حضرت 
على  (ع) و فضايل و شايستگى هايى که در رفتار او و خاندانش موج مى زد، گم شده ى خود را در دوستى 

با اهل  بيت يافتند و به پيروى از آيين تشيع روى آوردند.
گسترش اسالم در ايران موجب تحولى شگرف و عميق در زندگى و فرهنگ مردم شد. ايرانيان به 
دليل داشتن پيشينه ى تمدن دوران باستان، در شکل گيرى تمدن اسالمى نقش اساسى و مهمى ايفا کردند. 
در تمامى حوزه هاى علمى، دانشمندان بزرگى در ايران پس از اسالم ظهور کردند که بسيارى از آن ها مانند 
محمد بن   زکرياى رازى، ابوريحان بيرونى و ابن سينا، شهرت جهانى دارند. عالوه  برآن، ايرانيان در عرصه ى 
سياست، در انقراض حکومت ستمگر اموى نقش مهمى ايفا کردند. در قيام هايى که عليه حکومت عباسى 
شکل گرفت نيز مشارکت داشتند. بعد از حکومت جابرانه ى بنى اميه و در دوران خلفاى بنى عباس، به تدريج 

خاندان ايرانى طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل بويه و آل زيار، به تشکيل حکومت مستقل دست زدند.

بيش تر بدانيد
دوران سامانيان را بايد يکى از نقاط عطف تاريخ فرهنگ و زبان فارسى بدانيم. در اين دوران تالش 
زيادى براى استقالل سياسى ايرانيان از خالفت عباسى صورت گرفت که الزمه ى آن، احياى فرهنگ و زبان 
فارسى بود. در پرتو حمايت اميراسماعيل سامانى، نصربن احمد سامانى و امير منصوربن نوح سامانى، و وزيران 
دانشمندى چون ابوالفضل بلعمى و ابوعلى بلعمى، آثار زيادى در زمينه هاى ادبيات و علوم گوناگون به فارسى 
تأليف و ترجمه شد.۲ علماى ماوراء النهر براى ترجمه ى تفسير (قرآن) طبرى به زبان فارسى فتوا صادر کردند.۳ 
در اين دوران، شاعران نام دارى چون رودکى توانستند، تحول بزرگى در شعر و ادبيات فارسى ايجاد کنند. 
در زمان سامانيان، هنگامى که فرهنگ پوياى اسالم به زبان و فرهنگ فارسى درآمد، توسعه و گسترش شگرفى 
يافت و توانست فرهنگ ايرانى و اسالمى را به مناطق ديگر منتقل کند.۴ به گفته ى مقام معظم رهبرى، اسالم 
به زبان عربى وارد ايران شد، اما به زبان فارسى ترويج پيدا کرد و در طول قرن هاى متمادى، بيش ترين معارف 

اسالمى و سخنان حکمت آميز به وسيله ى ايرانيان فارسى زبان در ميان ملت ها انتشار يافت.۵

١ــ  براى بيان ظلم و ستمى که نسبت به ائمه ى اطهار (عليهم السالم) شد، همين اندازه کافى است که يادآورى کنيم، بيش تر امامان شيعه 
توسط خلفاى جور بنى اميه و بنى عباس، با سالح و يا با سم به شهادت رسيدند. ن.ک: ابن سعد، طبقاب الکبرى ج ۱، ص ۴۸۶؛ کلينى، اصول 

کافى، ج ۲، ص ۶۳.
٢ــ  ن.ک: بلعمى، تاريخ    نامه ى طبرى (تاريخ بلعمى)، ج ۱، ص ۱۸ــ۱۶؛ بهار (ملک الشعرا)، سبک شناسى، ج ۲، ص ۱۹؛ صفا، تاريخ 

ادبيات در ايران، ج ۱، ص ۳۲۴؛ فراى، عصر زرين فرهنگ ايران، ص ۱۲۹.
٣ــ  ترجمه ی تفسير طبری، ص ٦٩٥.

٤ــ  ن.ک: صفا، تاريخ ادبيات در ايران، ج ۱، ص ۳۶۱؛ بهار (ملک الشعرا)، سبک شناسى، ج ۱، ص ۲۳۵.
www. Khamenei-ir :٥ــ  روزنامه ى اطالعات، ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۶. هم چنين ن.ک
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با قدرت گرفتن آل   بويه و تسلط آنان بر بغداد درسال ۳۳۴ ق، تعصبات مذهبى کاهش يافت و 
زمينه ى آزادى بيان و مباحث علمى و فرهنگى پيروان مذاهب گوناگون اسالمى، اعم از شيعه و سنى، 
فراهم شد. شيعيان در اين زمان مراسم عزادارى امام حسين (ع) را برگزار مى کردند. در اين مراسم، 
اطعام  (ع)  حسين  امام  سوگ  در  اسالمى،  گوناگون  از   مذاهب  اهل   بيت  دوست داران  و  ايران  مردم 

مى کردند.۱

ايران از دوران غزنويان تا خوارزمشاهيان
غزنويان، به ويژه سطان   محمود غزنوى، لشکرکشى هايى گسترده و پياپى به هند کردند که يکى از 
پيامدهاى آن ها، گسترش اسالم و زبان فارسى در هند بود. مى دانيم که در اين دوران حکيم ابوالقاسم 
فردوسى، شاعر بزرگ ايرانى به گردآورى و منظم کردن شاهنامه اقدام کرد.۲ اين اثر گران بها، براى شناخت 
و درک فرهنگ ايران باستان، از اهميت خاصى برخوردار است. در دوران سلجوقيان، قلمرو ايران 
گسترش يافت. آلب ارسالن در نبرد مالزگرد۳ امپراتورى روم شرقى۴ را به سختى شکست داد. پس از 
تصرف منطقه ى آسياى صغير، زمينه براى گرايش مردم اين منطقه به اسالم و گسترش زبان فارسى فراهم 
شد.۵ در اين دوران، تمدن و فرهنگ اسالمى ايرانى شکوفايى بيش ترى يافت. اوج اقتدار سلجوقيان 
پايه هاى  توسى،  خواجه نظام الملک  خود،  دانشمند  وزير  کمک  به  توانست  که  بود  ملک   شاه  زمان  در 
حکومتش را تحکيم بخشد. خواجه نظام الملک، نظاميه هايى را که مرکز تعليم و تعلم بودند، پايه گذارى 

کرد که نظاميه هاى نيشابور و بغداد مشهورترين آن ها هستند. 
يکى از موضوعات مهم دوران خوارزمشاهيان، کشمکش پى در پى آن ها با خلفاى عباسى بود. 

همين عامل، با ورود مغوالن به ايران، زمينه را براى ضعف و زوال آن ها فراهم ساخت.

هجوم مغول به ايران
اعزامى  بازرگانان  کشته   شدن  به  که  بود  ُاترار  واقعه ى  ايران،  به  مغول  حمله ى  داليل  از  يکی 

١ــ  ابن اثير، الکامل فى التاريخ، ج ۸، ص ۵۲۰. هم چنين ن.ک: فقيهى، تاريخ آل بويه، ص ۷۳ــ۷۰.
٢ــ  فردوسی، شاهنامه را به مدت ٣٠ سال در حدود سال های ٣٧١ تا ٤٠٢ به پايان رساند.

٣ــ  منطقه اى در ترکيه امروز
٤ــ  بيزانس

٥ــ  پس از استقرار حاکميت سلجوقيان در آسيای صغير، شاخه ای از آنان که به سلجوقيان روم شهرت يافتند، در اين منطقه حاکميت 
يافتند.
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از    سوى چنگيزخان انجاميد. اين حادثه بهانه اى براى حمله به ايران بود.۱ لشکرکشى مغوالن يکی از 
سرماى  در  مغول،  قبايل  از  نفر  هزار   ۲۵۰ حدود  مى رود.  به شمار  تاريخ  نظامى  راهپيمايى  بزرگ ترين 
سخت از سرزمين مغولستان در شمال چين، به فرمان دهى تموچين (چنگيزخان) به سوى ايران سرازير 
شدند.۲ هدف نخستين آن ها شهر ُاترار بود، اما پس از قتل عام اهالى اين شهر و دستگيرى عامالن قتل 
بازرگانان، به سوى شهر بخارا و ساير ايالت هاى ايران پيشروى کردند.۳ حمله ى مغول هم چون طوفانى 
سهمگين، نه تنها طومار حکومت خوارزمشاهى را در هم پيچيد، بلکه بيش تر شهرهاى ايران را ويران و 
مظاهر تمدن باشکوه دوران اسالمى را نابود کرد. دامنه ى اين تند باد، عالوه  بر ايران، بخش هاى زيادى 

از جهان اسالم را نيز درنورديد.۴ 

جامع التواريخ،  فضل الله،  رشيدالدين  ۱۸۸؛  ص   ،۵ ج  فى التاريخ،  الکامل  ابن اثير،  ۸۳۰؛  ص   ،۵ ج  روضة الصفا،  ميرخواند،  ١ــ  
ج۱، ص ۲۸.

٢ــ گروسه، امپراتورى صحرانوردان، ص ۱۰ــ۲.
٣ــ  عطا ملک جوينى، تـاريخ جهانگشا، ص ۸۴؛ گروسه، امپـراتـورى صحرانـوردان، ص ۲۰۲؛ ياقوت حموى، معجم البلدان، ص ۴۸۶.

٤ــ  رشيد، دو، سقوط بغداد، ص ۵  ــ۲۹۱؛ رشيدالدين فضل الله، جامع التواريخ، ص ۲۰۷. 

  مقبره الجايتو. سلطانيه 
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پس از مرگ چنگيزخان، حدود يک قرن حکومت ايلخانان بر ايران تحميل شد.۱ اگرچه مغوالن 
در عرصه ى نظامى گرى بر ايران پيروز شدند، اما در عرصه ى فرهنگ و تمدن مغلوب ايران شدند. پويايى 
فرهنگ و تمدن ايران اسالمى، قوم مهاجم را در خود حل کرد. مغوالن به تدريج دست از تند خويى 
کشيدند و اعتقادات خرافى خود را کنار گذاشتند. غازان خان، عالوه  بر پذيرش آيين اسالم، تابعيت از خان 
بزرگ مغول را نيز کنار گذاشت و استقالل حکومت ايلخانى را کامل کرد. در اين دوران، بزرگانى چون 
خواجه  شمس   الدين صاحب ديوان، خواجه  نصيرالدين توسى، عطا ملک جوينى، رشيد الدين فضل الله 
همدانى، مصلح الدين سعدى شيرازى و مولوى بلخى، با فعاليت هاى سياسى، علمى و ادبى خود، عالوه  بر 

مهارخوى ويرانگر مغوالن، چراغ تمدن و فرهنگ ايران و اسالم را افروخته نگه داشتند.۲ 
با آن که مغوالن در آغاز ويرانى هاى بسيارى به همراه آوردند، ولى براثر آشنايى با فرهنگ ايران 
و اسالم، از طريق آنان فرهنگ، هنر و تمدن ايران و اسالم رواج يافت. پس از پايان حکومت ايلخانان، 
آل  و  سربداران  مظفر،  آل  جالير،  آل  تيموريان،  چون  متعددى  محلى  و  ملوک الطوايفى  حکومت هاى 
کردند،  حکومت  ايران  بر  ق  نهم  و  هشتم  قرن هاى  طى  قويونلوها  و  آق  قراقويونلوها  اتابکان،  کرت، 
صفوى حکومت  ۹۰۷ق،  درسال  سرانجام  کنند.  حفظ  را  ايران  يکپارچگى  نتوانستند  هيچ کدام  اما 

١ــ  باسورث، تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشى دولت ايلخانان ج ۵، ص ۲۲ــ۳۲۱ و ٣٢٩.
٢ــ ن.ک: رشيدالدين فضل الله، جامع التواريخ، ص ۷۱۵؛ ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ص ۱۲۰ــ۱۱۴؛ اقبال آشتيانى، تاريخ 

مغول و اوايل تيمور در ايران، ص ۲۰۱ به بعد. 

ميدان تاريخی امير چخماق در مرکز شهر يزد
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توانست پس از نه قرن، با محور قرار  دادن مذهب تشيع و مليت ايرانى، سرزمين تجزيه     شده ى ايران را 
متحد و يکپارچه سازد و هويت ملى و استقالل آن را هم چون گذشته احيا کند. 

ايران در عصر صفويه
صفويان حکومتى تشکيل دادند که بيش از دو سده دوام يافت. در پرتو اين حکومت مقتدر، 
تشکيل  صنعت،  و  کشاورزى  و  بازرگانى  پيشرفت  اقتصادى،  رونق  و  امنيت  برقرارى  عالوه  بر 
ارتش منظم و سياست خارجى مقتدرانه، آن ها توانستند فرهنگ و تمدن ايران و اسالم را بار ديگر 
شکوفا کنند. هنر و معمارى در اين دوره نيز از نظر کمى و کيفى توسعه و تحول يافت. اصفهان، 
پايتخت صفويان، داراى مجموعه اى از معمارى عصر صفوى است که نشان مى دهد، معمارى ايرانى 

مسجد امام از آثار دوره ی صفوی در اصفهان
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اسالمى به روزگار طاليى خود رسيده است.۱ اين شهر در عصر شاه   عباس اول يکى از بزرگ ترين و 
آبادترين شهرهاى جهان بود، به طورى که شاردن، جهانگرد فرانسوى، آن را بزرگ تر و پررونق تر از 
پاريس توصيف کرده است.۲ در عصر صفويه، دانشمندان و فالسفه اى چون ميرداماد، شيخ بهايى، 
نو،  انديشه هاى  طرح  و  ارزشمند  آثار  نگارش  با  مجلسى  عالمه  و  ميرفندرسکى  مالصدرا    شيرازى، 
آوردند.۳  فراهم  را  فلسفه  و  فقه  حديث،  مانند  اسالمى  علوم  رشته هاى  شکوفايى  و  رشد  زمينه هاى 
هم چنين، هنرمندانى چون کمال الدين بهزاد، على رضا عباسى و رضا عباسى در زمينه ى خط و نقاشى، 

آثار گران قدرى پديد آوردند.۴
صفويه در عصر شاه   عباس بزرگ به اوج اقتدار رسيد.۵ پس از مرگ وى، اختالف هاى درون 
خاندان صفوى و سران طايفه ها، موجب تضعيف روزافزون اين سلسله شد. با به سلطنت   رسيدن 
و  تحريک  با  عاقبت  آن که  تا  شد،  زوال  از  دوره اى  وارد  به    سرعت  صفويه  سلسله ى  شاه   سليمان، 
حمايت پادشاه گورکانى هند، افغانان غلجايى قندهار شورش کردند و پس از محاصره ى طوالنى 
دولت  اين  حيات  به  و  واداشتند  تسليم  به  را  صفويه  بى کفايت  پادشاه  شاه  سلطان حسين،  اصفهان، 

پايان دادند.۶
دچار بى نظمى  ايران  نادر،  قدرتمندى چون  سردار  پيدايش  صفويان تا  در فاصله ى زوال 
و نا امنى بود و مدعيان حکومت در گوشه و کنار کشور، براى کسب قدرت با هم در ستيز بودند. 
تصرف  و  عثمانى ها  شکست  با  و  کند  سرکوب  را  شورش گر  افغان هاى  توانست  نادرشاه      افشار 
هند، بر اقتدار ايران بيفزايد.۷ نادر  شاه به اتکاى پشتکار، سخت کوشى و شجاعت خود توانست 
ايرانيان را ترميم و عظمت دوران سلسله ى صفوى را تجديد کند.  غرور ملى جريحه دارشده ى 
با کشته   شدن نادرشاه در سال ۱۱۵۹ ق به دست سرداران سپاهش، بار ديگر ايران دچار ضعف و 

اختالف شد. 
فرمانروايى کريم خان زند، پس از يک دوره کشمکش از سال ۱۱۶۵ق آغاز شد. او شيراز را 

١ــ  سيورى، ايران عصر صفويه، ص ۱۱۲ــ۱۱۰؛ زکى، هنر ايران، ص ۴۴ــ۳۷.
٢ــ  شاردن، سياحت نامه ى شاردن ، ج ۵، ص ۹ــ۱۲۶. هم  چنين ن.ک: کيانى، پايتخت هاى ايران، ص ۶۰۱ــ۵۷۱.

٣ــ کربن، تاريخ فلسفه اسالمى، ص ۵۶ به بعد.
٤ــ  ن.ک: کن باى، نقاشى ايرانى، ص ۱۰۳ــ۹۷. 

٥ــ سيورى، ايران عصر صفويه، ص ۶۶.
٦ــ  ن. ک: الکهارت، انقراض سلسله ی صفويه، ج ٢، ص ١٢٠  ــ١٠٠؛ سيوری، ايران عصر صفويه، ص ٢٢٠ ــ٢١٣.

٧ــ  جونس، زندگى نادرشاه، ص ۹۰؛ فلور، حکومت نادرشاه، ص ۹۵.
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به پايتختى خود انتخاب کرد و هيچ گاه خود را پادشاه نخواند و لقب وکيل الرعايا را برگزيد. کريم خان 
زند توانست با شيوه ى حکومت دارى توأم با مالطفت، عدالت و رفاه نسبى، نام نيکى از خود بر جاى 
بگذارد.۱ وى تالش کرد روابط خارجى ايران را که به دليل هرج و مرج و نبود امنيت دچار اختالل شده 
بود، سامان بخشد، هم چنين در برابر گسترش فعاليت هاى بازرگانى انگلستان در ايران ايستادگى کرد۲ و 

از منافع نامشروع و استعمارى اين دولت جلوگيرى به عمل آورد.

١ــ ن.ک: آصف، رسم التواريخ، ج ۲، ص ۲۷۶؛ گلستانه، مجمل التواريخ پس از نادر، ص ۱۷۲؛ نوايى، ايران و جهان از مغول تا 
قاجار، ج ۱، ص ۴۲؛ نامى اصفهانى، گيتى گشا در تاريخ زنديه، ص ۲۸.

٢ــ شعبانى، مختصر تاريخ ايران در دوره هاى افشاريه و زنديه، ص ۱۹۲ و ۱۷۸؛ نوايى، ايران و جهان از مغول تا قاجار، ج ۱، 
ص ۱۸۱.

مجسمه و آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد مقدس
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بيش تر بدانيد
کريم خان زند درباره سياست های استعماری انگلستان به کارگزاران خود گفته است: اين فرنگيان 
همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزوير و نيرنگ مسخر کردند. می خواهند ايران را نيز مالک و 
متصرف شوند. اگر فکر می نماييد که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانيد چنانچه بر ايران غالب 
و مسلط گردد شما صاحب مناصب عاليه نخواهيد بود، آنان همه شما را می کشند و احدی از شما را 
زنده نخواهند گذاشت ... اگر العياذبالّله فرنگی ايران را مالک شود برای اين که خاطرش کامًال جمع 

شود اسالم را برمی اندازد و بزرگان ايران را خوار و ذليل می سازد.۱ 

کريم خان بدون اين که جانشينى براى خود تعيين کند، درگذشت. پس از مرگ او، کشمکش بر 
سر تصاحب قدرت، در  ميان جانشينان او ادامه يافت. اين وضعيت موجب بهره بردارى رقيب آن ها يعنى 
ايل قاجار شد که مدت ها در انتظار حکم رانى به سر مى بردند.۲ سرانجام طومار حکومت لطفعلى خان، 

آخرين فرمانرواى خاندان زند، توسط آقا محمد خان قاجار در هم پيچيده شد.۳

۱ــ در مورد يکى از شهرهاى باستانى ايران که در سال هاى اخير اکتشافات باستان شناسى در 
آن انجام شده است، مقاله اى تهيه کنيد.

۲ــ درباره ى يکى از آثار باستانى مربوط به دوران باستان در استان خود، مطلبى تهيه کنيد. 
۳ــ درباره ی خصوصيات معنوی و يکتاپرستی ايرانيان پيش از اسالم مقاله ای تهيه کنيد.

٤ــ در مورد خدمات ايرانيان و سهم آنان در تمدن جهان مطلبی برای روزنامه ديواری مدرسه ی 
خود بنويسيد. 

١ــ رستم التواريخ، صص ٣٧٣  ــ٣٨٦.
٢ــ حسينی فسايى، فارس نامه ى ناصرى، ج ۲، ص ۵۹۷.

٣ــ ن. ک: شميم، ايران در دوره ی سلطنت قاجار، ص ٣٢ به بعد.

شه از يک مورد در ۱

انديشه و جست  و جو


