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مطالعه  برای 

مروری بر پیشینه و تاریخ ایران از آغاز تا دوران قاجار

ایران کشوری ریشه دار و کهن است. مردم ایران دارای ٧٠٠٠ سال تاریخ و تمدن درخشان 
هستند. تاریخ فرهنگ و تمدن ایران را می توان به دو دورٔه پیش از اسالم و بعد از اسالم تقسیم کرد. 

دورهٔ پیش از اسالم نیز به دوران قبل از آریایی ها و بعد از آریایی ها تقسیم می شود. 

ایران پیش 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 پیش از میالد( توّسط ساکنان فالت 
ایران )قبل از ورود آریایى ها( اختراع شده است. همچنین، ساخت اّرابه هاى چهارچرخ1، پرورش اسب 
و معمارى طاق هاى هاللى گنبد  شکل، از ابداعات ایرانیان بوده است که توّسط ایالمى ها به سومر و از 
آنجا به دیگر نقاط جهان کهن رفته و رواج یافته است. در این میان می توان از مکان هاى مهّم باستانى 
نظیر شهر سوخته )در سیستان(، تپٔه سیلک2 )در کاشان( و تپٔه مارلیک )در گیالن( نام برد. همچنین 
ایرانیان در پیدایش خط به   عنوان یکی از مراحل مهم تمدن سازی و تولید میراث معنوی جهان از قبیل 
اندیشه های دینی، فلسفی، علم اعداد، نجوم و ریاضی سهم چشمگیری داشته اند. سرچشمهٔ  بسیاری 
از امور فرهنگی از فالت ایران آغاز شده است. در حدود ٣٠٠٠ سال قبل از میالد، آریایی ها به فالت 
ایران3 مهاجرت کردند. آنها سرزمینی را که در آن وارد شده بودند ایران یعنی سرزمین آریایی ها نامیدند. 

1. برای اطالع بیشتر، ن.ک: گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، صص 1٣، 18، ٣1، ٣8 و ٦8 
2. sialk

٣. کلمه ایران دست کم در حدود قرن سوم قبل ازمیالد در منابع یونانی آمده است. شکل یونانی ایران ariane است.
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اقوام آریایی1 شامل مادها، پارس ها و پارت ها بود که در غرب، جنوب و شمال شرقی فالت ایران ساکن 
شدند. اقوام ایرانی پس از استقرار و تثبیت موقعیت و مرزهای جغرافیایی خود، برای رفع نیازهای 

متقابل خویشتن با یکدیگر روابط مسالمت آمیزی داشتند و در هم گرایی عمومی به سر می بردند. 
پس از مّدتى، زردشت که پیامبر ایران باستان است در میان ایرانیان ظهور کرد. او مردم را به پیروى از 
خداى یگانه که اهورامزدا نام داشت، دعوت کرد و مرّوج اندیشه، گفتار و کردار نیک بود. اعتقاد به سراى 
آخرت و جهان پس از مرگ، عقیده به آخر الزمان و ظهور یک منجى که حکومتى با عدل و داد و به دور از 
ناپاکى و ستم برپا خواهد کرد، از بنیان هاى استوار و اعتقادى ایرانیان بوده است که آن ها را از سایر ملل 

دوران باستان متمایز مى ساخت2. 
از  پیش  ایـرانیـان  مسلّـم  قـدر 
دوران  اعراب  همچون  اسالم 
جاهلیت بت پرست نبودند، همانند 
یونانیان، رب الّنوع هاى متعدد را 
نمى پرستیدند و یا همچون هندوها 
فرمانروایان  نبودند.  گاوپرست 
سلسله هاى ایران باستان، به رغم 
که  بد  و  نیک  خصلت هاى  همٔه 
تاریخ دربارٔه آنها ثبت کرده است، 
مصر  فراعنٔه  همچون  هیچ گاه 
باستان اّدعاى خدایى نمى کردند؛ 
و  حق جو  مردمانى  ایرانیان  زیرا 

یکتا پرست بودند.3

 Airyanemvaejo »در اوستا که کهن ترین متون پارسی به جا مانده است. خاستگاه ایرانیان »ایئریانم ویجو Aryan یا آرین airya 1. آریا
آمده که در زبان پهلوی »ایران ویج« Eranvej می باشد که مرکب از دو واژٔه »ایران« و »ویج« به معنی تخمه و نژاد ایرانی و هنگامی که مکانی به 

این نام نامیده می شود به منزله جایگاه ایرانیان است. )ن.ک: پورداوود، یشت ها، آبان یشت، بندهای 1٧ و 1٠٤(
2. برای اطالع بیشتر ن.ک: مجلسی، بحاراالنوار، ج ٥، ص ٣٧٩.

٣. ن.ک: معین، مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات فارسی، ص ٤1. برای اطالع بیشتر، ن.ک: عرفان منش، حیات معنوی ایرانیان، 
ـ    18 . صص ٣٠ـ

آثار یافت شده در شهر سوخته
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بیشتر بدانید
خصلت های اخالقی ایرانیان

از سجایای اخالقی ایرانیان که در گزارش های موّرخان ثبت شده می توان به شجاعت، پاکدامنی، 
راستگویی، اعتدال، نجابت و پوشش زنان و مردان اشاره کرد. آثار برجای مانده نشان می دهند که زنان 
ایرانی در زمان مادها و پس از آن پوشش کاملی داشتند که شامل پیراهن بلند چین دار، شلوار، چادر 
و شنلی روی لباس ها بود. این پوشش در زمان هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان نیز معمول بود. در 
منابع یونانی آمده است که زنان پارسی، ساده )بدون آرایش( و با لباسی کاماًل پوشیده ظاهر می شدند و 
نجابت مردان پارسی نیز دست کمی از زنان نداشته است. آنان برهنه بودن و یا بازگذاشتن هر یک از 
قسمت های بدن )مانند آستین دست( را شرم آور و خالف ادب می شمردند و به همین جهت سرتاپای 

ایشان با سربند )کاله( و پاپوش پوشیده بود.1 
زندگى  اّمتى  باستان  ایران  در  ق،   ٥8٧ سال  به  درگذشته  سهروردى،  شهاب الّدین  گفتٔه  به 
آیٔه »خداوند ولّی کسانى  بودند که مشمول  یگانه پرست  پهلوانان و جوانمردانى  آنها  بین  مى کردند که 
است که ایمان آوردند، و ایشان را از ظلمات به سوى نور هدایت مى کند«2  شدند و به مرحله اى از 
شهود  نور الهى رسیدند3 . توّجه سهروردى به حکمت ایرانیان، یادآور حدیث نبوى است که فرمود: 

اگر علم در ثریا هم باشد، مردانى از فارس به آن دست مى یابند.4 

اقوام  مّتحد کردن  با  توانست  او  آغاز شد.  بزرگ  فرمانروایى کوروش  با  سلسلٔه هخامنشیان 
پارس و ماد حکومتى را پایه گذارى کند که گسترهٔ قلمرو آن شامل تمدن هاى کهن به جز بخشى از 
قلمرو یونان باستان بود.5 کوروش به دلیل خداپرستى، عدالت خواهى و خردمندى اش، شهرت جهانى 

1. جهت اطالع بیشتر ن.ک: ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج 1، ص ٤1٣، مطّهری، مسئلٔه حجاب در اسالم )مجموعه آثار( ج ٤8، 
صص 2٥و ٦٣؛ محّمدی آشتیانی، حجاب در ادیان الهی،  صص ٩٥ و ٩٦؛ هرتسفلد، تاریخ باستانی ایران، ص 1٤1؛ راوندی، تاریخ اجتماعی 
ایران، ج 1، صص ٥18 ــ٥2٠؛ شهشهانی، تاریخچٔه پوشش سر در ایران، ص ٤٠؛  تالبوت رایس، هنرهای باستانی آسیای مرکزی تا دوره 

ـ 1٥٥٧؛ ذکاء، داستان پوشش زن در ایران، ص 2. اسالمی، ص ٤٥؛ دهخدا، امثال و حکم، ج ٣، صص 1٥٤٩ ـ
2. الّله ولی الذین امنوا ُیخرجهم من الظلمات الی النور و .... )سورٔه بقره، آیٔه 2٥٧(.

٣. سهروردی، مجموعه تصنیفات شیخ اشراق، صص ٥٠2   و ٥٠٣.
ُقوۡم ِمن َأهل فارس«؛ مجلسی، بحار االنوار )ج1٦(، ص ٣1٠؛ همچنین. ن.ک: مستوفی،  َلٰناَلُه  بأکناف اسماء  الِعۡلم  َتَعَلَق  »ُلو   .٤

نزهة القلوب، ص 11٣؛ سبیتی، سلمان فارسی، ص ٤٠.
٥. بار تولد، تذکرٔه جغرافیای تاریخی ایران، ص 2٠٥.



٤

یافته است.1 برخى معتقدند، »ذوالقرنین« که در قرآن مجید2 به   عنوان فرمانروایى نیک  سیرت ستوده 
شده، همان کوروش پادشاه ایران است.3 با اینکه مؤسس دولت مقتدر هخامنشیان از سرزمین پارس 

1. برخی از مورخان بیانیٔه کوروش در استوانٔه گلی را که با خط بابلی نوشته شده است، به عنوان اّولین منشور جهانی حقوق بشر 
معرفی کرده اند. ن.ک: زرین کوب، روزگاران، ص ٥٤.

ـ  ٩8. 2. سورٔه کهف، آیات 8٣  ـ
٣. طباطبایی، تفسیر المیزان، ج1٣، ص ٦٦٥؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 12، ص ٥٤٩. برای اطالع بیشتر ن.ک: عرفان منش، 

ـ  ٣٥٥. ٔ پیشینه و کیستی ذوالقرنین، صص     2٩٩  ـ تحقیقی علمی درباره

تخت جمشید و طرح خیالی آن



٥

برخاست اّما نام قوم و سرزمین خود را برای قلمرو تحت حاکمیت خود انتخاب نکرد1. باید دانسته 
شود که در کتیبه های داریوش کلمه آریا به سکنٔه ایران اطالق می شد. پارس در کتیبه های هخامنشی 
ب آن فارس می باشد آمده است. اّما یونانیان پرسیس را  به صورت پارسه2 در یونانی پرسیس3 که ُمَعرَّ
که تنها نام ایالت فارس است بر تمام ایران اطالق می کردند4. هخامنشیان برای کنترل قلمرو گستردٔه 
خود، چند پایتخت تأسیس کردند. یکی از آنها در شوش بود و به عنوان پایتخت زمستانه و دیگری در 
هگمتانه )همدان( که پایتخت تابستانه به شمار می رفت. اّما مهم ترین و معروف ترین پایتخت هخامنشیان 
تخت جمشید است که پایتخت بهاری به حساب می آمد. بنای عظیم تخت جمشید نماد شکوه و عظمت 

تمدن ایرانی و توانایی مردم ایران باستان است.

هجوم اسکندر به ایران
فالت ایران از دیرباز به دلیل دارا بودن موقعیت حساس و مهم، مورد هجوم بیگانگان بوده است؛ 
به طورى که هریک از آنها آرزوى استیال بر این سرزمین را داشته اند. حملٔه اسکندر و هجوم فرهنگ 
یونانى به ایران، از نخستین بحران هاى هویتى تاریخ کشور ما بود.5 این واقعه خرابى هاى جبران ناپذیرى 
بر جاى گذاشت. اسکندر مقدونى شهرهاى بسیارى را ویران و بسیارى از آثار فرهنگ و تمدن ایران 
را نابود کرد6، اّما در مقابل آنچه که ویران کرد، تمدنى به ارمغان نیاورد. اگرچه مقاومت ایرانیان و نبرد 
دلیرانٔه آریوبرزن7، سردار شجاع ایرانى، با سپاه اسکندر نتوانست، مانع هجوم لشکریان اسکندر به ایران 
شود، اما ایرانیان به تدریج با مقاومت فرهنگى توانستند این بحران را از سر بگذرانند و بر آن غلبه کنند.

پس از حاکمیت سلوکیان )جانشینان اسکندر( بر ایران، استقرار سلسلٔه پارتیان، بار دیگر آغاز 
حاکمیت ایرانیان را نوید داد. پارتیان، یکى دیگر از اقوام آریایى، به تدریج سلوکیان را از ایران بیرون 

راندند.
1. اقوام ایرانی برخالف برخی از اقوام اروپایی که نام خود را به روی سرزمین خود گذاشتند، مانند انگل ها در انگلستان و یا فرانک ها در 
فرانسه نام یک قوم را بر روی تمامیت سرزمینی که اقوام دیگر در آن ساکن بودند نگذاشتند و در فرایند مّلت سازی اقوام ایرانی با هم مشارکت داشتند.

2. pirsa
3. Persis

٤  . ن.ک: اعتمادالسلطنه، تطبیق جغرافیای قدیم و جدید ایران، ص 88.
ـ  20. ٥.  براى اطالع بیشتر ن.ک: والیتى، بحران هاى تاریخى هویت ایرانى، صص 19ـ

٦. ن.ک: اصفهانى، تاریخ سنى ملوک االرض  و االنبیا، صص 40ــ43 ؛ ابن ندیم، الفهرست، ص 436؛ ابن خلدون، مقدمه، ج 2، ص 1002؛
ابن َمسَکویه، تجارب االمم، ج 1، صص 48ــ40.

٧. این نبرد در منطقٔه دربند پارس در سال ٣٣٦ قبل از میالد روی داد.
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بیشتر بدانید
ایرانیان دارای هویتی متمایز و میراثی مشترک هستند که  در متون کهن و روایات حماسی، 
قابل انتقال به غیر نیست و آنان را از سایر ملل همجوار متمایز می سازد. تا آنجا که سرزمین هایی را که 
ایرانیان گشودند هرگز »ایران« نام نگرفت. بلکه همواره »انیران« یعنی غیر ایرانی باقی ماندند.1 در تاریخ 
واقعی مردم ایران نشانه هایی از مهرورزی آنها نسبت به سایر ملل و غیر ایرانی یافت می شود که بیانگر 
روح بزرگ و میهمان نوازی ایرانیان است. با این وصف، ایرانیان نسبت به دشمنان خود از حساسیت 
و غیرت ملّی برخوردارند. در روایات حماسی دشمن ایرانیان ستایش نمی شود و تجاوز کنندگان به مرز 

و بوم و آیین ایران همواره به بدی و زشتکاری یاد شده اند.2
نکته اى جالب از ویژگى هاى مردم ایران    زمین این است که به رغم شکست از یونانیان، فرهنگ 
مهاجم را در خود ذوب کردند. ایران پس از فروپاشى سلوکیان، ایران باقى ماند، اّما یونان مضمحل و 
امپراتورى روم جایگزین آن شد. با وجود این، ایرانیان بعدها شکست هاى سختى بر امپراتورى روم 

وارد کردند. »نبرد حّران« به فرماندهى سورناى جوان، یکى از مشهورترین آنهاست.

در اواخر حکومت پارتیان، اختالف و بى نظمى کشور را فرا گرفته بود3. قیام اردشیر بابکان، 
بنیان گذار حکومت ساسانیان، به این وضع پایان داد. او حکومت مقتدر مرکزى را جایگزین حکومت 
ملوک الطوایفى کرد که موجب آشفتگى ایران شده بود. یکى دیگر از اقدامات او، رسمیت   بخشیدن به 

دین زردشتى بود.

١. ن  .ک: بلعمی، تاریخ بلعمی، ج ٢، ص ١0٨١؛ فردوسی، شاهنامه، ص ٢6٩6، به نقل از یار  شاطر، تاریخ روایی ایران، مندرج در 
تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، ج٣، قسمت اول، ص ٥٢١.

٢. به عنوان مثال اسکندر در متون کهن ایرانی فردی اهریمن صفت، ستمکار، ملعون، گجستک و بدکار، دشمن ایرانشهر و ویرانگر 
معرفی می شود. )مینوگ خرد، فصل ٨، بندهای ٢٩ و ٣0؛ نامٔه تنسر به ُگشنسب، ص ٨٧؛ شهرستان های ایران، بند ٤ و ٥؛ ارداویراف نامه، 
فرگرد اول، بند ١ ــ٧  ( تصویری که بیشتر مورخان دوران اسالمی از اسکندر ارائه می دهند برگرفته از زندگانی واقعی اسکندر مقدونی نیست؛ 
بلکه با تصّرف و نسب سازی و اختالط تاریخ و افسانه همراه است. اسکندر زمانی ستوده می شود که شناسنامٔه ایرانی می گیرد تا چنین وانمود 
شود که اگر او توانست ایران را فتح کند و بر آن حکم فرمایی کند به این علت بود که پدری ایرانی داشت تا بدین وسیله با حفظ غرور و عزت 
مّلی از ِمحنت شکست ایران توسط یونانیان بکاهند. از این رو اسکندر تبدیل به یک قهرمان مّلی می شود و زمانی شایسته ستایش و تقدیس قرار 
می گیرد که به باور آنان او ذوالقرنین ستوده شده در قرآن مجید است. و هرگاه از اسکندر به بدی یاد می شود او نه ایرانی است و نه ذوالقرنین 
است. )ن.ک: دینوری، اخبارالطوال، صص ٥٣ و ٥٤(؛ جهت اطالع بیشتر ن.ک: عرفان منش، کوروش ذوالقرنین و بازیابی هویت ملی، 

ص ٣٥١.
٣. پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ج 3، صص 2517 و 2528.



7

قلمرو ساسانیان

اقتدار اىران در دوران ساسانى، فقط تا پاىان حکومت خسرو     انوشىروان دوام ىافت و پس از 
آن، اوضاع اىران رو به آشفتگى و ضعف گذاشت. جنگ هاى پى در پى مىان اىران و روم، هر دو کشور 
را رو به زوال برد. عالوه  بر آن، وجود نظام غىرعادالنٔه طبقاتى، ظلم و ستم، انحراف از تعالىم اولىٔه دىن 
زردشت، فساد، قدرت   طلبى، رقابت و توطئه هاى دائمى مىان اشراف و دربارىان، موجبات تضعىف و 
سقوط پادشاهى ساسانىان را فراهم آورد.1 در چنىن شراىطى، ظهور آىىن اسالم، سرآغاز دوره اى تازه 

براى مردم اىران شد.

 

1.  کرىستىن سن، اىران در زمان ساسانىان، صص 645 ــ650؛ بوىل، تارىخ اىران، ج سوم، قسمت اول، صص 261،262، ٢٦7 
و   268.
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بیشتر بدانید
میالد  آستانٔه  در  همان طورکه  آنها  از  گروهى  بودند.  و عدالت خواه  مردمانى حق جو  ایرانیان 
حضرت مسیح )ع( در انتظار ظهور آن حضرت بودند و به بیت لحم رفتند تا او را بیابند و از وى پیروى 
کنند،1 در آستانٔه ظهور پیامبر اسالم )ص( نیز در انتظار یک منجى بودند.2 در متون پارسى زردشتى، 
پیشگویى هایى گزارش شده است که نوید ظهور پیامبر اسالم را مى دهد. زندگانى پرماجراى روزبه )سلمان 
به عقیدٔه بسیارى از  به ایران است.3  فارسى( نماد بارزى از حق جویى ایرانیان پیش از ورود اسالم 
موّرخان، اگر اسالم به ایران نمى آمد، مسیحیت ایران را فرا مى گرفت.4 بنابراین حکومت ساسانیان از 
اسالم شکست نخورد. اگر اسالم هم نمى آمد، ساسانیان روند زوال و اضمحالل خود را مى پیمودند. با 
همٔه اینها، وقتى اسالم به ایران آمد، حّتى مسیحیان هم به اسالم گرویدند.5 اسالم به تدریج در ایران فراگیر 
شد و از پیروان سایر مذاهب کاست. در طول تاریخ ایران، اسالم تنها دینى بود که توانست اکثریت قاطع 

جامعٔه ایرانى را به پیروى از خود درآورد و سایر ادیان را تحت الشعاع قرار دهد.

ایران بعد از اسالم
یکى از بزرگ ترین حوادثى که در تاریخ ایران زمین روى داده است، اسالم   آوردن مردم ایران 
بود. آنها مردمى با شعور و پاک اندیش بودند. به همین دلیل اسالم را انتخاب کردند. اصول مترّقیانه و 
عدالت خواهانٔه اسالم و طرد هرگونه برترى قومى، نژادى و طبقاتى، عامل تعیین کنندٔه گرایش مردم ایران 
به اسالم محسوب مى شود. انتظار مردم ایران، اجراى عدالت و جارى   شدن احکام اسالم و سّنت نبوى 
در کشورشان بود. اّما بازگشت تدریجى فرهنگ جاهلیت در دوران بنى امیه و بنى عباس که به عنوان 
جانشین پیامبر )ص(، خالفت را غصب کرده بودند، مردم ایران را از آنها روى گردان کرد. خلفاى جور، 
همان گونه که به ایرانیان ظلم مى کردند، خاندان پیامبر اکرم )ص( و ائمٔه معصومین )علیهم السالم( را نیز 

1.  ن.ک: انجیل متى، باب دوم، آیٔه 1 و 2.
2. اساتیر، شمارٔه 14؛ ثعالبى، غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، صص 629 و 630؛ رسولى محالتى، زندگانى حضرت خاتم النبیین، 

صص 41 و 55.
ـ  145؛ ابن عبد البر، االستیعاب فى معرفة االصحاب، ج 2، ص 58؛ ابن َحَجر  ٣. ن.ک: ابن هشام، السیرة النبویه، ج 1، صص 138ـ
نفس الرحمان فى فضایل  نورى طبرسی،  النعمه، ص 163؛  اتمام  َعسقالتى، األصابه فى الصحابه، ج 2، ص 62؛ شیخ صدوق، کمال الدین، 

سلمان، ص 20.
٤. کریستین سن، همان، صص 2٩٤، 295، 307، 321، 322؛ زرین کوب، تاریخ مردم ایران، صص 517  ــ520.

٥. آرنولد، تاریخ گسترش اسالم، صص 52  ــ53  و 80  ــ96.
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مورد تعّدى و ستم قرار مى دادند. ایرانیان به دلیل مشى عدالت خواهانٔه امیرمؤمنان حضرت على  )ع( و 
فضایل و شایستگى هایى که در رفتار او و خاندانش موج مى زد، گم شدٔه خود را در دوستى با اهل  بیت 

یافتند و به پیروى از آیین تشیع روى آوردند.
گسترش اسالم در ایران موجب تحولى شگرف و عمیق در زندگى و فرهنگ مردم شد. ایرانیان 
ایفا  و مهمى  اساسى  نقش  تمدن اسالمى  باستان، در شکل گیرى  تمدن دوران  پیشینٔه  دلیل داشتن  به 
کردند. در تمامى حوزه هاى علمى، دانشمندان بزرگى در ایران پس از اسالم ظهور کردند که بسیارى 
از آنها مانند محّمد بن زکریاى رازى، ابوریحان بیرونى و ابن سینا، شهرت جهانى دارند. عالوه  برآن، 
ایرانیان در عرصٔه سیاست، در انقراض حکومت ستمگر اموى نقش مهّمى ایفا کردند. در قیام هایى که 
علیه حکومت عباسى شکل گرفت نیز مشارکت داشتند. بعد از حکومت جابرانٔه بنى امّیه و در دوران 
خلفاى بنى عباس، به تدریج خاندان های ایرانى طاهریان، صفاریان، سامانیان، آل بویه و آل زیار، به تشکیل 

حکومت مستقل دست زدند.

بیشتر بدانید
دوران سامانیان را باید یکى از نقاط عطف تاریخ فرهنگ و زبان فارسى بدانیم. در این دوران 
تالش زیادى براى استقالل سیاسى ایرانیان از خالفت عباسى صورت گرفت که الزمٔه آن، احیاى فرهنگ 
و زبان فارسى بود. در پرتو حمایت امیراسماعیل سامانى، نصربن احمد سامانى و امیر منصوربن نوح 
سامانى، و وزیران دانشمندى چون ابوالفضل بلعمى و ابوعلى بلعمى، آثار زیادى در زمینه هاى ادبیات 
و علوم گوناگون به فارسى تألیف و ترجمه شد.1 علماى ماوراء النهر براى ترجمٔه تفسیر )قرآن( طبرى به 
زبان فارسى فتوا صادر کردند.2 در این دوران، شاعران نامدارى چون رودکى توانستند، تحّول بزرگى در 
شعر و ادبیات فارسى ایجاد کنند. در زمان سامانیان، هنگامى که فرهنگ پویاى اسالم به زبان و فرهنگ 
فارسى درآمد، توسعه و گسترش شگرفى یافت و توانست فرهنگ ایرانى و اسالمى را به مناطق دیگر 
منتقل کند.3 به گفتٔه مقام معظم رهبرى، اسالم به زبان عربى وارد ایران شد، اما به زبان فارسى ترویج 
پیدا کرد و در طول قرن هاى متمادى، بیشترین معارف اسالمى و سخنان حکمت آمیز به وسیلٔه ایرانیان 

فارسى زبان در میان ملّت ها انتشار یافت.4

1. ن.ک: بلعمى، تاریخ بلعمى، ص 1.
2. ترجمٔه تفسیر طبری، صص ٥   و ٦.

٣. صفا، تاریخ ادبیات ایران، ج 1، صص ٣٥٦ــ٣٦1.
www. khamenei-ir :٤. روزنامٔه اطالعات، 18 آبان ماه 1386. همچنین ن.ک
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با قدرت گرفتن آل   بویه و تسلّط آنان بر بغداد درسال 334 ق، تعّصبات کاهش یافت و زمینٔه آزادى 
بیان و مباحث علمى و فرهنگى پیروان مذاهب گوناگون اسالمى، اعم از شیعه و سنى، فراهم شد. شیعیان 
در این زمان مراسم عزادارى امام حسین )ع( را برگزار مى کردند. در این مراسم، مردم ایران و دوستداران 

اهل   بیت از   مذاهب گوناگون اسالمى، در سوگ امام حسین )ع( اطعام مى کردند.1

ایران از دوران غزنویان تا خوارزمشاهیان
به هنـد کردنـد که  پیاپى  و  به ویژه سطان   محمود غزنـوى، لشکرکشى هایى گسترده  غزنـویان، 
یکى از پیامدهاى آنها، گسترش اسالم و زبـان فارسى در هند بود. مى دانیم که در ایـن دوران حکیم 
اثـر  این  کرد.2  اقدام  شاهنـامه  منظم کردن  و  گردآورى  به  ایرانى  بزرگ  شاعـر  فردوسى،  ابوالقاسم 
در  بـرخوردار است.  اهمیت خاصى  از  باستـان،  ایـران  فرهنگ  و درک  براى شنـاخت  گران بها، 
نبـرد مالزگرد3 امپراتـورى روم  دوران سلجوقیـان، قلمـرو ایران گسترش یـافت. آلب ارسالن در 
شرقى4 را به سختى شکست داد. پس از تصرف منطقٔه آسیاى صغیر، زمینه بـراى گرایش مـردم این 
منطقه بـه اسالم و گسترش زبـان فارسى فـراهم شد.5 در این دوران، تمـدن و فرهنگ اسالمى ایـرانى 
شکوفـایى بیشترى یافت. اوج اقتـدار سلجوقیان در زمان ملک   شاه بـود که تـوانست به کمک وزیر 
دانشمند خود، خواجه نظام الملک توسى، پایـه هاى حکومتش را تحکیم بخشد. خواجه  نظام الملک، 
نظامیـه هایى را که مرکـز تعلیم و تعلم بودند، پایه گذارى کرد که نظامیه هاى نیشابور و بغداد مشهورترین 

آنها هستند. 
یکى از موضوعات مهّم دوران خوارزمشاهیان، کشمکش پى در پى آنها با خلفاى عباسى بود. 

همین عامل، با ورود مغوالن به ایران، زمینه را براى ضعف و زوال آنها فراهم ساخت.

هجوم مغول به ایران
یکی از دالیل حملٔه مغول به ایران، واقعٔه ُاترار بود که به کشته   شدن بازرگانان اعزامى از    سوى 

1. ابن اثیر، الکامل، ج 2، ص 2٦1.
2. فردوسی، شاهنامه را به مدت ٣٠ سال در حدود سال های ٣٧1 تا ٤٠2 به پایان رساند.

٣. منطقه اى در ترکیه امروز
٤. بیزانس

٥. پس از استقرار حاکمیت سلجوقیان در آسیای صغیر، شاخه ای از آنان که به سلجوقیان روم شهرت یافتند، در این منطقه حاکمیت 
یافتند.
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چنگیزخان انجامید. این حادثه بهانه اى براى حمله به ایران بود.1 لشکرکشى مغوالن یکی از بزرگ ترین 
راهپیمایى های نظامى تاریخ به شمار مى رود. حدود 250 هزار نفر از قبایل مغول، در سرماى سخت 
از سرزمین مغولستان در شمال چین، به فرماندهى تموچین )چنگیزخان( به سوى ایران سرازیر شدند.2 
هدف نخستین آنها شهر ُاترار بود، اما پس از قتل عام اهالى این شهر و دستگیرى عامالن قتل بازرگانان، 
به سوى شهر بخارا و سایر ایالت هاى ایران پیشروى کردند.3 حملٔه مغول همچون طوفانى سهمگین، 
ایران را ویران و مظاهر  بیشتر شهرهاى  بلکه  پیچید،  نه تنها طومار حکومت خوارزمشاهى را در هم 
تمدن باشکوه دوران اسالمى را نابود کرد. دامنٔه این تند باد، عالوه  بر ایران، بخش هاى زیادى از جهان 

اسالم را نیز درنوردید.4 

ـ  138؛ جوینی، تاریخ جهانگشای، ج 1 صص ٦٠ ــ٦٦. 1. ابن اثیر، همان، ج 32، صص 132ـ
2. گروسه، امپراتورى صحرانوردان، صص 392ــ402.

٣. جوینى، همان، ج1، صص ٦٠ ــ1٤٠؛ گروسه، همان، صص ٣٩2ــ٤٠2.
٤. همدانی، جامع التواریخ، ج2، صص ٦8٤  ــ٧٣٦؛ جوینی، همان ص 8٩ به بعد. 

  مقبره الجایتو، سلطانیه 
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پس از مرگ چنگیزخان، حدود یک قرن حکومت ایلخانان بر ایران تحمیل شد.1 اگرچه مغوالن 
در عرصٔه نظامى گرى بر ایران پیروز شدند، اّما در عرصٔه فرهنگ و تمدن مغلوب ایران شدند. پویایى 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمى، قوم مهاجم را در خود حل کرد. مغوالن به تدریج دست از تند خویى 
کشیدند و اعتقادات خرافى خود را کنار گذاشتند. غازان خان، عالوه  بر پذیرش آیین اسالم، تابعیت 
از خان بزرگ مغول را نیز کنار گذاشت و استقالل حکومت ایلخانى را کامل کرد. در این دوران، 
توسى، عطا ملک جوینى،  دیوان، خواجه  نصیرالدین  بزرگانى چون خواجه  شمس   الدین صاحب 
رشید الدین فضل اللّه همدانى، مصلح الدین سعدى شیرازى و مولوى بلخى، با فعالیت هاى سیاسى، 
علمى و ادبى خود، عالوه  بر مهارخوى ویرانگر مغوالن، چراغ تمدن و فرهنگ ایران و اسالم را 

افروخته نگه داشتند. 
با آنکه مغوالن در آغاز ویرانى هاى بسیارى به همراه آوردند، ولى براثر آشنایى با فرهنگ ایران 
و اسالم، از طریق آنان فرهنگ، هنر و تمدن ایران و اسالم رواج یافت. پس از پایان حکومت ایلخانان، 
حکومت هاى ملوک الطوایفى و محلّى متعددى چون تیموریان، آل جالیر، آل مظفر، سربداران و آل   کرت، 
اتابکان، قراقویونلوها و  آق قویونلوها طى قرن هاى هشتم و نهم قمری بر ایران حکومت کردند، اّما هیچ کدام 
نتوانستند یکپارچگى ایران را حفظ کنند. سرانجام درسال 907ق، حکومت صفوى توانست پس از

1. باسورث، تاریخ ایران از آمدن سلجوقیان تا فروپاشى دولت ایلخانان، ج 5، صص ٣21ــ٣2٦.

میدان تاریخی امیر چخماق در مرکز شهر یزد
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 نه قرن، با محور قرار  دادن مذهب تشیع و ملیت ایرانى، سرزمین تجزیه     شدٔه ایران را متحد و یکپارچه 
سازد و هویت ملّى و استقالل آن را همچون گذشته احیا کند. 

ایران در عصر صفویه
صفویان حکومتى تشکیل دادند که بیش از دو سده دوام یافت. در پرتو این حکومت مقتدر، 
تشکیل  صنعت،  و  کشاورزى  و  بازرگانى  پیشرفت  اقتصادى،  رونق  و  امنیت  برقرارى  عالوه  بر 
ارتش منظم و سیاست خارجى مقتدرانه، آنها توانستند فرهنگ و تمدن ایران و اسالم را بار دیگر 
شکوفا کنند. هنر و معمارى در این دوره نیز از نظر کمى و کیفى توسعه و تحول یافت. اصفهان، 
پایتخت صفویان، داراى مجموعه اى از معمارى عصر صفوى است که نشان مى دهد، معمارى ایرانى 

مسجد امام از آثار دورۀ صفوی در اصفهان
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اسالمى به روزگار طالیى خود رسیده است.1 این شهر در عصر شاه   عباس اّول یکى از بزرگ ترین و 
آبادترین شهرهاى جهان بود، به طورى که شاردن، جهانگرد فرانسوى، آن را بزرگ تر و پررونق تر از 
پاریس توصیف کرده است.2 در عصر صفویه، دانشمندان و فالسفه اى چون میرداماد، شیخ بهایى، 
مالصدرا    شیرازى، میرفندرسکى و عالمه مجلسى با نگارش آثار ارزشمند و طرح اندیشه هاى نو، 
زمینه هاى رشد و شکوفایى رشته هاى علوم اسالمى مانند حدیث، فقه و فلسفه را فراهم آوردند.3 
همچنین، هنرمندانى چون کمال الدین بهزاد، على رضا عباسى و رضا عباسى در زمینٔه خط و نقاشى، 

آثار گران قدرى پدید آوردند.4
صفویه در عصر شاه   عباس بزرگ به اوج اقتدار رسید.5 پس از مرگ وى، اختالف هاى درون 
خاندان صفوى و سران طایفه ها، موجب تضعیف روزافزون این سلسله شد. با به سلطنت   رسیدن 
شاه   سلیمان، سلسلٔه صفویه به    سرعت وارد دوره اى از زوال شد، تا آنکه عاقبت با تحریک و حمایت 
پادشاه گورکانى هند، افغانان غلجایى قندهار شورش کردند و پس از محاصرٔه طوالنى اصفهان، 
شاه  سلطان حسین، پادشاه بى کفایت صفویه را به تسلیم واداشتند و به حیات این دولت پایان دادند.6
در فاصلٔه زوال صفویان تا پیدایش سردار قدرتمندى چون نادر، ایران دچار بى نظمى و نا امنى 
بود و مدعیان حکومت در گوشه و کنار کشور، براى کسب قدرت با هم در ستیز بودند. نادرشاه      افشار 
بر اقتدار ایران  توانست افغان هاى شورش گر را سرکوب کند و با شکست عثمانى ها و تصرف هند، 
بیفزاید.7 نادر  شاه به اتکاى پشتکار، سخت کوشى و شجاعت خود توانست غرور ملى جریحه دارشدٔه 
ایرانیان را ترمیم و عظمت دوران سلسلٔه صفوى را تجدید کند. با کشته   شدن نادرشاه در سال 1159  ق 

به دست سرداران سپاهش، بار دیگر ایران دچار ضعف و اختالف شد. 
فرمانروایى کریم خان زند، پس از یک دوره کشمکش از سال 1165  ق آغاز شد. او شیراز را به 
پایتختى خود انتخاب کرد و هیچ گاه خود را پادشاه نخواند و لقب وکیل الرعایا را برگزید. کریم خان زند 

1. سیورى، ایران عصر صفوى، صص 110ــ112؛ زکى، هنر ایران، صص 37ــ44.
2. کیانى، پایتخت هاى ایران، صص 571  ــ601.

٣. کربن، تاریخ فلسفه اسالمى، صص ٤٧٦ــ٤8٦.
٤. ن.ک: کن باى، نقاشى ایرانى، صص 97ــ103. 

٥. سیورى، همان، ص 66.
٦. ن.ک: الکهارت، انقراض سلسلهٔ صفویه، صص 100  ــ154.

٧. جونس، زندگى نادرشاه، ص 90 به بعد.
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توانست با شیؤه حکومت دارى توأم با مالطفت، عدالت و رفاه نسبى، نام نیکى از خود بر جاى بگذارد.1 
وى تالش کرد روابط خارجى ایران را که به دلیل هرج و مرج و نبود امنیت دچار اختالل شده بود، سامان 
بخشد، همچنین در برابر گسترش فّعالیت هاى بازرگانى انگلستان در ایران ایستادگى کرد2 و از منافع 

نامشروع و استعمارى این دولت جلوگیرى به عمل آورد.

1. ن.ک: آصف، رسم التواریخ، صص ٣21 و ٣22؛ گلستانه، مجمل التواریخ، پس از نادر، ص 172؛ نوایى، ایران و جهان از 
مغول تا قاجار، ج 1، ص 42؛ نامى اصفهانى، گیتى گشا در تاریخ زندیه، ص 28.

ـ  598. 2. نوایى، همان، ج 1، صص 593 ـ

مجسمه و آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد مقدس
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بیشتر بدانید
کریم خان زند دربارهٔ سیاست های استعماری انگلستان به کارگزاران خود گفته است: این فرنگیان 
همچنان که هندوستان را به مکر و خدعه و تزویر و نیرنگ مسخر کردند، می خواهند ایران را نیز مالک و 
متصرف شوند. اگر فکر می نمایید که فرنگی صاحب حسن سلوک است، بدانید چنانچه بر ایران غالب 
و مسلط گردد شما صاحب مناصب عالیه نخواهید بود، آنان همٔه شما را می کشند و احدی از شما را 
زنده نخواهند گذاشت ... اگر العیاذباللّه فرنگی ایران را مالک شود برای اینکه خاطرش کامالً جمع 

شود اسالم را برمی اندازد و بزرگان ایران را خوار و ذلیل می سازد.1 

کریم خان بدون اینکه جانشینى براى خود تعیین کند، درگذشت. پس از مرگ او، کشمکش بر 
سر تصاحب قدرت، در  میان جانشینان او ادامه یافت. این وضعیت موجب بهره بردارى رقیب آنها یعنى 
ایل قاجار شد که مدت ها در انتظار حکمرانى به سر مى بردند.2 سرانجام طومار حکومت لطفعلى خان، 

آخرین فرمانرواى خاندان زند، توّسط آقا محّمد خان قاجار در هم پیچیده شد.3

1. در مورد یکى از شهرهاى باستانى ایران که در سال هاى اخیر اکتشافات باستان شناسى در 
آن انجام شده است، مقاله اى تهیه کنید.

2. دربارهٔ یکى از آثار باستانى مربوط به دوران باستان در استان خود، مطلبى تهیه کنید. 
3. دربارهٔ خصوصیات معنوی و یکتاپرستی ایرانیان پیش از اسالم مقاله ای تهیه کنید.

٤. در مورد خدمات ایرانیان و سهم آنان در تمدن جهان، مطلبی برای روزنامه دیواری مدرسٔه 
خود بنویسید. 

1. آصف، همان صص 398 و 399.
2. حسینی فسایى، فارس نامٔه ناصرى، ج 1، صص 617  ــ659.
٣. ن.ک: شمیم، ایران در دورٔه سلطنت قاجار، ص ٣2 به بعد.

اندیشه و جست  و جو


