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همکاران

گرفت.  لس آنجلس  در  کالیفرنیا  دانشگاه  از  را  خود  تاریخ  دکترای  آقایی  کامران 
وی دانشیار و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه تگزاس در آستین است. 
کارهای او عمدتاً دربارۀ مطالعات اسالمی، تشیع، و تاریخ جدید ایران و خاورمیانه، 
و نیز تاریخ جهان، تاریخ نگاری، مطالعات دینی، ملی گرایی، پژوهش های جنسیتی، 
متخصص  و  می دهد  درس  خاورمیانه  و  ایران  تاریخ  وی  است.  اقتصادی  تاریخ  و 

تشیع است.

ادینبورگ  دانشگاه  از  را  لیسانس و دکترای خود  اتحادیه )نظام مافی( فوق  منصوره 
گرفت. از سال 1963 تا 2000 )1379-1342( در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ 
قاجار پرداخت. از سال 1983 )1362( بنیادگذار و مدیر »نشر تاریخ ایران« بوده است 
که به تاریخ ایران می پردازد. هم اکنون نیز به کار در باب افکار عمومی در فاصلۀ 1870 

تا 1920 )1249-1299ش( مشغول است. 

دانشگاه  در  پیشامدرن  اسالم  تطبیقی  تاریخ  نیز  و  تاریخ جهان  مدرس  انوشهر  علی 
در  تگزاس  دانشگاه  از  انسانی  علوم  در  را  لیسانس خود  است.  دیویس  در  کالیفرنیا 
آستین)1994(، و فوق لیسانس و دکترای خود را در تاریخ اسالم از دانشگاه کالیفرنیا 
در لس آنجلس گرفت )2005(. وی در دانشگاه کالیفرنیا، کالج سانتامونیکا، دانشگاه 
سنت  دانشگاه  و  مارکوس،  سان  ایالتی  دانشگاه  لس آنجلس،  در  کالیفرنیا  ایالتی 
 خاویر تدریس کرده است. وی همچنین دربارۀ حافظه ]تاریخی[ و خودهویت بخشی

)self-fashioning( و روابط بینامتنی میان نوشته های سه شاِه غازی )رزمندۀ مقدس( 
دوران پیشامدرن، یعنی سلطان محمود غزنوی، بابر )بنیادگذار دودمان مغوالن هند(، و 

سلطان مراد دوم عثمانی پژوهش کرده است.
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دانشگاه  از  را  اسالم  تاریخ  در  خود  دکترای   )Kathryn Babayan( بابایان  کاترین 
دپارتمان مطالعات خاور  ایران در  تاریخ و فرهنگ  دانشیار  پرینستون گرفته است. 
تاریخ پیشامدرن  او صفویان و  نزدیک در دانشگاه میشیگان است. حوزۀ تخصص 
ایرانی و اسالمی کار  دربارۀ موضوع جنسیت در جهان  نیز  ایران است و هم اکنون 

می کند.

مازیار بهروز در دپارتمان تاریخ دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو دانشیار است. مؤلف 
مقاالت متعدد و بخش هایی از چند کتاب دربارۀ ایران است و صاحب دو کتاب دربارۀ 
تاریخ جنبش چپ ایران و مجموعه مقاالت و مصاحبه هایی دربارۀ جنبش چپ در ایران 
است که در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده است. او دکترای خود در تاریخ ایران 

را از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گرفته است.

دانیل تامس پاتس )Daniel Thomas Potts( عالئق پژوهشی او بر تحوالت فرهنگی 
در ایران و بین النهرین و شبه جزیرۀ عربستان متمرکز است. حوزۀ کارهای میدانی وی 
عمدتاً در ایران و عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی بوده است و تجربۀ کار در 
محوطه های چنددورانی نمایانگر گسترۀ عالئق او از دورۀ نوسنگی تا فتوحات اسالمی 
است. او مجذوب سنت های دینی خاور نزدیک و مسائل مرتبط با درک آنها، به ویژه در 
وضعیت هم پوشانی یا برخورد فرهنگ های گوناگون است، مانند آنچه در طی دوران 
هخامنشی و مقدونی و اشکانی و ساسانی روی داد. وی همچنین به استفاده از منابع 
باستان شناختی  بر رهیافت های  به عنوان مکملی  اقتصادهای کهن،  برای درک  میخی 

بسیار عالقه مند است. 

ادوارد دابُروا )Edward Dabrowa( استاد تاریخ در دانشگاه ِیگلونَین )Jagiellonian( در 
کراکف )لهستان( است. وی متخصص تاریخ نظامی و تاریخ روم باستان، پارت، و 
اسرائیل است. هم اکنون رئیس دپارتمان تاریخ باستان و استاد کرسی مطالعات یهود در 
دانشکدۀ تاریخ دانشگاه یگلونین، و نیز ویراستار نشریۀ آن است که توسط Electrum و 
Scripta Judaica Cracoviensia منتشر می شود. وی عضو کمیسیون زبان شناسی باستان 

آ کادمی علوم و هنرهای لهستان، کمیتۀ تاریخ و فرهنگ یهود در آن آ کادمی و مؤسسۀ 
هلندی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی است.

تورج دریایی استاد کرسی هاِورد سی. باسکرویل در تاریخ ایران و جهان ایرانی، و 
معاون »مرکز ساموئل م. جردن در مطالعات و فرهنگ ایرانی«، در دانشگاه کالیفرنیا 
در ِارواین است. تحقیقات او متمرکز است بر تاریخ ایران باستان و به ویژه ساسانیان و 
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زبان و ادبیات پارسی میانه. وی به تدریس تاریخ جهان باستان، تاریخ ایران، و دین های 
ایران باستان اشتغال دارد و از ویراستاران مجلۀ بین المللی مطالعات ایران باستان است. 

کرسی  استاد  هاروارد  دانشگاه  در   )Prods Oktor Skjaervo( شروو  اوکتور  پروتس 
آقاخان در مطالعات ایرانی است. وی به تدریس زبان های کهن ایرانی )پارسی باستان، 
ایران  از اسالم )زرتشتی و مانوی( و تاریخ  ادیان پیش  اوستایی، پهلوی، ُسغدی( و 
می پردازد. کار او در سال های اخیر بر ادبیات اوستایی و مبانی آیین زرتشت، و نیز 
مذاهب  و  ادبیات  در  تطبیقی  اسطوره شناسی  و  شفاهی  روایی  سنت  نظریۀ  کاربرد 

باستانی ایرانی متمرکز بوده است.

مدرسۀ  از  شرقی  آسیای  باستان شناسی  در  را  خود  دکترای  شهبازی  شاپور  علیرضا 
مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه لندن گرفت. وی در دانشگاه های شیراز و هاروارد 
در  ایران شناسی می پرداخت.  و  باستان شناسی هخامنشی  تدریس  به  اورگان شرقی  و 
ایران تأسیس کرد. شهبازی شمار  سال 1973 »بنیاد پژوهش های هخامنشی« را در 
زیادی کتاب و مقاالت شاخصی دربارۀ باستان شناسی و تاریخ سلسله های هخامنشی 
و ساسانی به زبان های فارسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسه نوشت. وی در سال 2006 

)1385ش( درگذشت. 

کامیار عبدی در سال 1969)1348ش( در تبریز زاده شد. لیسانس باستان شناسی را 
از دانشگاه تهران، و دکترای مردم شناسی را در سال 2002 از دانشگاه میشیگان گرفت. 
از 2002 تا 2008 استادیار مردم شناسی در کالج دارت موث بود و از 2008 به بعد نیز 
دانشیار باستان شناسی در دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران بوده است. عبدی در چند 
محوطۀ باستان شناسی در ایران و ترکیه و ایاالت متحد کار میدانی انجام داده است. 
عالئق اصلی پژوهشی او شامل سازمان اجتماعی و سیاسی ایالم در طی دورۀ ایالمی 

آغازین تا دورۀ ایالم کهن، و گذار از دورۀ ایالم نو به هخامنشی است.

جورج ِلین )George Lane( مدرس ارشد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی در مدرسۀ 
و  تاریخ خاورمیانه  تدریس  به  است. وی  لندن  دانشگاه  افریقایی  و  مطالعات شرقی 
آسیای مرکزی، ایران سده های میانه، و امپراتوری مغول اشتغال دارد. کار او عمدتاً 
دربارۀ چنگیزخان و امپراتوری مغول، و حاکمیت آن بر ایران در قرن سیزدهم میالدی 

)هفتم هجری( است.

مایکل گرگوری مارونی )Michael Gregory Morony( استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا 
در لس آنجلس، با عالئقی به تاریخ خاور نزدیک است. وی از دانشگاه کالیفرنیا در 
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برکلی در رشتۀ زبان های خاور نزدیک لیسانس، و از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس 
در مطالعات اسالمی فوق لیسانس و در رشتۀ تاریخ دکترا گرفت. کار او عمدتاً دربارۀ 
دورۀ متأخر ساسانی و اوایل دورۀ اسالمی در ایران و عراق است. وی در UCLA تاریخ 

ساسانیان، تاریخ اندیشۀ اسالمی، و تاریخ نگاری تدریس می کند.

افشین متین عسگری دکترای خود در تاریخ را از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گرفت 
و اکنون دانشیار تاریخ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس است. حوزۀ تخصص 
او خاورمیانه در قرن بیستم، ایران امروز، و جنبش های سیاسی و روشنفکری اسالمی 
است. دکتر متین عسگری به تدریس دوره های گوناگون درسی تاریخ خاورمیانه، تاریخ 

جهان، اسالم، و تطبیق آموزه های ادیان می پردازد.

در  پژوهش  ارشد  معاون  حاضر  حال  در   )Evangelos Venetis( ونتیس  اوانگلوس 
در  افریقا، و سرخپوستان«  آسیا،  »دانشکدۀ مطالعات  در  و اسالمی  ایرانی  مطالعات 
دانشگاه لیدن در هلند است. وی نخستین مدرک خود را در تاریخ )1999( و فوق 
لیسانس را در همان رشته از دانشگاه ایونینا )Ionnina( در یونان، و دکترای خود را 
در مطالعات خاورمیانه از دپارتمان مطالعات اسالمی و خاور میانۀ دانشگاه ادینبورگ 
گرفت. عالئق پژوهشی او بر جهان های ایرانی و یونانی از عهد باستان تا دوران اخیر 
متمرکز است. نوشته های منتشرشدۀ او عبارتند از کتاب ها و مقاالتی دربارۀ مطالعات 
مدرن و پیشامدرن خاورمیانه از جنبه های مختلف، که شامل یک تک نگاری دربارۀ 
تاریخ یونانی مآبی در ایران و داستان »اسکندر« در ادبیات فارسی است که اخیراً کامل 

شده است.

آزادگان« )Liberal Arts( در  تاریخ در مدرسۀ جدید »هنرهای  دانشیار  نگین یاوری 
نیویورک است. دکترا و فوق دکترای خود را در تاریخ، با گرایش تخصصی تاریخ 
اسالم در قرون وسطی از دانشگاه کلمبیا گرفت. توجه او متمرکز است بر اندیشه و دین 
سیاسی در قرون وسطی، با تأکید بر گذار از قرون وسطی به اوایل دوران جدید. پژوهش 
کنونی او دربارۀ زبان اندرز در اندیشۀ سیاسی قرون وسطی، مطالعه ای تطبیقی است از 
سرمشق های اروپایی و اسالمی برای شاهزادگان و اهمیت آنها در تفسیر زبان سیاسی 

دوران معاصر، به ویژه در جهان اسالم. 



مقدمه

تورج دریایی

ایران دولت ـ ملتی است که جهانیان تا اوایل قرن بیستم آن را به نام پرشیا می شناختند. 
نام پرشیا در غرب اغلب زنده کنندۀ تصاویری ذهنی از جهانی بود آ کنده از رمز و راز، 
انحطاط، و تجمل که از عصر نویسندگان یونان باستان تا زمان سیاحان عصر ویکتوریا 
پابرجا مانده است. نام ایران و ایرانی تداعی کنندۀ تصویرهای ذهنی فرش ایرانی، گربۀ 
ایرانی، خاویار ایرانی و دیگر کاالهایی از این دست است. امروزه ایران را به منزلۀ َمَثل 
اعالی سرکشی در برابر غرب و امپریالیسم، و نیز مدافع جهان اسالم و فلسطینیان، 
علی رغم تهدیدات و تحریم ها می نگرند. اما اینها تنها نگاهی اجمالی به تمدنی با تاریخ 
طوالنی و پیچیده است که از عصر باستان تاکنون هر بازدیدکننده ای را مجذوب و 
مسحور خود کرده است. به همین دلیل است که تاریخ ایران برای جهان انگلیسی زبان 

از جذابیت و اعتبار برخوردار است.
بنا بر روایات مسیحی، سه ُمغ زرتشتی برای یافتن مسیح با پیروی از مسیر کواکب 
به بیت لحم رفتند که از آتشکده هایشان بسی دور بود. مغ ها، آتشکده های آنان، و هنر 
ایشان در کشف ناشناخته ها، توسط نویسندگان از هرودوت تا مارکوپولو توصیف شده 
است. استقرار بزرگترین امپراتوری جهان باستان -و اگر امپراتوری خیراندیشی وجود 
داشته باشد- یکی از خیراندیش ترین آنها در تاریخ جهان، با نام پارسیان پیوند خورده 
است. بنیادگذار آن، کوروش بزرگ، نقشۀ جهان را تغییر داد و برای نخستین بار در 
ـ  آسیایی را به هم نزدیک کرد. جانشینان او نخستین نظام سیاسی  تاریخ، جهان افریقایی  
در مقیاس جهانی را پی افکندند و سه نظام آبساالر1 باستانی، یعنی تمدن های سند و نیل 

حفظ  آب  به  دسترسی  انحصار  و  کنترل  با  را  اتباعش  بر  خود  قدرت  که  سیاسی  نظام  hydraulic system؛   .1
می کند. ــ م.
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و بین النهرین را به زیر یک پرچم درآوردند. بیانیۀ خود کوروش بزرگ، مشهور به استوانۀ 
کوروش، نمونه ای ممتاز در بین فتح نامه های جهان باستان شمرده می شود که در آن 
صلح و عدالت را در بین جوامع مختلف قومی و مذهبِی تحت حکومت استوار خود 
ندا می دهد. از همین رو نیز در »عهد عتیق« خداوند با مهربانی او را »مسیح خویش« 
می خواند1 و کِسُنُفن نیز او را موضوع نخستین سرگذشت نامه به ]زبان[ یونانی قرار 

می دهد. 
به غرب  از جهان اسالم  باستان،  به جهان  ایرانیان  اندیشه های عرضه شدۀ  هنر و 
مسیحی رسید. ایرانیان در طی عهد باستان متأخر )late antiquity(، ورزش محبوب 
خود، چوگان را به جهان معرفی کردند. این بازی اشرافی در کنار تخته نرد، ابزارهایی 
فراورده های  دیگر  جملۀ  از  بود.  باستان  ایرانیان  پرورش جسمی  نیز  و  آموزش  برای 
فرهنگی می توان به شطرنج اشاره کرد که ایرانیان قوانین آن را به قواعد رایج امروزی 
تغییر دادند؛ و یکی از نخستین شواهد بصری پرتاب نیزه هم از قرن سوم م. برجای مانده 
نمایانگر فعالیت های ]هنری[  باستان متأخر،  ایران عهد  از  است. بشقاب های مطال 
مورد عالقۀ درباریان و نخبگان ایرانی، به ویژه شخص پادشاه است که در جهان ایرانی، 
»شاه شاهان« خوانده می شد )پارسی میانه: شاهنشاه(. این فعالیت ها، به تعبیری، برآمده 
 )paideia( از فرهنگ ایرانی بودند و مراد از فرهنگ آن چیزی است که یونانیان پایدیا
می گفتند. بنابراین هر ایرانی باید به لحاظ روحی و جسمی چنان سالم و متعادل می بود تا 
او را فرهیخته و کامل پندارند. همین که این هنرها را فرا می گرفت، »انسان کمال یافته« 
یا -چنانچه بخواهیم از اصطالح صوفیه در دوران اسالمی استفاده کنیم- انسان کامل 

می شد. 
هراس  و  هیبت  دیدۀ  به  سیاسی  لحاظ  از  را  ایرانیان  باستان  جهان  سراسر  در 
می نگریستند؛ عمدتاً از آن رو که کشورشهرهای یونانی برای استقالل خود از پارسیان 
و نیز از یکدیگر، در حال جنگ بودند. از دید یونانیان شاه پارس مظهر سلطنت مطلقه 
مجلل  و  رنگین  سفره های  بر  می زیستند،  افسانه ای  کاخ های  در  پادشاهان  این  بود. 
می نشستند، بر سپاهیانی بی شمار فرمان می راندند، و بر نیمی از جهان سلطه داشتند. 
ایرانیان باستان را، از کوروش بزرگ تا خشایارشا، به دالیل مختلف در ادبیات باستان 
اما  او به فتح یونان به زشتی یاد می شد،  اقدام  یاد کرده اند. گرچه از خشایارشا برای 
کسنُفن کوروش را موضوع نخستین سرگذشت نامه به یونانی قرار داد و آن را کوروشنامه 
)کوروپایدیا ( یا »تربیت کوروش« نامید. به یک معنا می توان گفت کوروش بزرگ برای 
مردم جهان باستان، از یونانیان گرفته تا ایرانیان، الگوی یک »انسان کامل« شد. گرچه 

1. صحیفۀ اشعیای نبی، باب 45، آیۀ 1. ــ م.
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فتح شاهنشاهی هخامنشی توسط اسکندر ابتدا موجب ویرانی و سپس نابودی پایتخت 
مشهور ایران، پرسپولیس ]تخت جمشید[ شد، اما یک پیامد آن نیز آمیختن یونانیان 
و ایرانیان در عصر »یونانی مآبی« ]هلنیستی[ بود. به گفتۀ پی یر بریان، هخامنشی پژوه 

]فرانسوی[، اسکندر صرفاً »آخرین شاه هخامنشی« است.
این برخوردها در یادها ماند و مورد مطالعه قرار گرفت و در دورۀ پسا رنسانس 
افتاد: در یک سو  با شرق مؤثر  اروپا، در شکل گیری مفهوم منازعات غرب متجدد 
غرب و نیاکان آن، یعنی یونانیان قرار داشتند و در سوی دیگر، شرق و نیاکان آن، یعنی 
پارسیان/ایرانیان. این تقابل و میراث فرهنگی دوگانه، بیشتر ساخته و پرداختۀ سنت 
امروزی غربی است تا واقعیت، زیرا تعامل ایرانیان و یونانیان به مراتب بیشتر از تعامل 
آلمانی ها و انگلیسی ها با یونانیان بود. به تعبیری، ایرانیان و یونانیان بخشی از یک حوزۀ 
فرهنگی هستند و وارثان یک بومگاه فرهنگی شمرده می شوند. ایرانیان در قرون وسطی، 
بیش از همۀ محققان اروپایی آثار ارسطو و افالطون را مورد مطالعه قرار داده و بر آنها 

تفسیر و تحشیه نوشتند.
در سدۀ دوم پ.م. اشکانیان مسیر تجاری موسوم به راه ابریشم را پی افکندند. تا آن 
زمان هخامنشیان »راه شاهی« را به طول 1600 میل ساخته بودند که فالت ایران را به 
آسیای مرکزی و حوزۀ مدیترانه مرتبط می کرد. در سال 115پ.م. و در دورۀ پادشاهی 
مهرداد دوم اشکانی، سفرایی از طرف وودی، امپراتور چین، به دربار او آمدند. پیمانی 
بین آنها بسته شد که بنا بر آن کاالهای بازرگانی وارد ایران می شد و از مسیرهای قلمرو 
ایران می گذشت. بدین ترتیب، حوزه های قدرت در چین و ایران و روم بازیگران اصلی 

اقتصاد اوراسیا در دورۀ پیشا مدرن شدند که با پیمان چین و ایران موجودیت یافت. 
رومی ها در طی دورۀ جهان خوارگی خود در خاور نزدیک، با ایرانیان اشکانی مواجه 
شدند. اشکانیان در سال 53پ.م. در نبرد حّران نیروهای شکست ناپذیر روم را قلع و 
قمع کردند. رومی ها هیچ گاه نتوانستند امپراتوری پارت ها را مقهور کنند و ناگزیر از 
پذیرش اقتدار آن شدند. رومیان همچنین اندیشه های ایرانی را از طریق ارمنستان، در 
قالب آیین میترا )میترائیزم( وام گرفتند. مراسم تشرف به آیین میترا، با جنبه های فلسفی 
و منجی شناختی1 آن، ریشه در آیین زرتشت داشت. رومی ها این سنت را اختیار و جرح 
و تعدیل کردند و آنچه »دین ایرانی« می گفتند تا هنگام سیطرۀ مسیحیت در قرن پنجم 

میالدی در سرتاسر اروپا و نواحی مدیترانه گسترده شد. 
ایران در قرن سوم میالدی، با روی کار آمدن دودمان جدید ساسانی، تنها امپراتورِی 
قدرتمند منطقه شد. شاپور اول در فاصلۀ 240 تا 270م. با به اسارت درآوردن یک 

1. soteriological
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امپراتور روم، کشتن یکی دیگر، و خراج گزار کردن سومی، امپراتوری روم را به زانو 
درآورد. شاپور دوم در قرن چهارم میالدی پیروزی های یک سده پیش را تکرار کرد: 
رومیان را شکست داد و موجب مرگ سردار/امپراتور آنان، یولیانوس »ُمرَتد« )یا کافر( 
یکی  بر  دوم[  و  ]اول  نام خسرو  با  پادشاه  دو  میالدی  هفتم  و  قرون ششم  در  شد. 
از ثروتمندترین امپراتوری ها و یکی از بزرگترین شهرهای دورۀ باستان متأخر، یعنی 
تیسفون فرمان می راندند. ذهنیت و جهان بینی ایرانی را می توان از جزئیات داستانی در 
باب شاه پارسیان و تختگاه او دریافت: ایرانیان سه تخت ضیافت برای فرمانروایان روم 
و ترک و چین در کاخ خود در تیسفون قرار داده بودند. شاهنشاه ایران بر تختی بزرگتر 
به عنوان نمادی از موقعیت برتر او در قیاس با آنان تکیه می زد. جنگ های خسرو دوم با 
امپراتور هراکلیوس )یا ِهَرقل(، زمینه ساز افول بیزانس و سقوط شاهنشاهی ساسانی، 
و در نتیجه به سرآمدن دورۀ باستان شد. به دنبال آن مسلمین به آسانی جنوب غرب آسیا 
و شرق مدیترانه را درنوردیدند و دو ابرقدرت دورۀ باستان متأخر را از میان برداشتند. 
شایان توجه آن که خود ایرانیان، به خصوص سواره نظام آنان، به صفوف فاتحان پیوستند 
و باعث پیروزی اسالم در جهان افریقایی ـ آسیایی در قرون هفتم و هشتم م./اول و 
دوم ق1 سهیم شدند. با این رخداد، جهان ایران باستان دستخوش تغییرات ژرف سیاسی 
و اجتماعی و دینی شد و خود ایران نیز به بخشی از قلمرو بزرگتر اسالمی بدل گشت.

سرچشمه  آریاییان  اسطوره ای  میهن  از  آن،  ورای  در  نهفته  مفهوم  و  ایران  واژۀ 
ایزدان  به  اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، شامل سروده های تقدیم شده  می گیرد. در 
که  می یابیم  را  شاهانی  و  پهلوانان  ]قربانی[،  پیشکش  تقدیم  شایندگان  یا  )َیَزت ها( 
قربانی پیشکش می کنند تا بتوانند بر آنچه »سرزمین آریاها« شناخته می شود فرمانروایی 
کنند. این نام به اوستایی َاْرَیَن َوئیَجه خوانده می شود که در دورۀ ساسانی به ایران ویج 
پارسی میانه متحول شده است. در اوستا همچنین به نام جغرافیایی َاْیرَیَنم َدهیوَنم به 
به نظر می رسد بخش شرقی  برمی خوریم که  ایرانی(«  )یا  آریایی  معنی »سرزمین های 
دورۀ  در  باشد.  بوده  امروزی  ترکمنستان  و  افغانستان  با  منطبق  ایرانی،  بزرگ  جهان 
باستان متأخر ابتدا با نامی دیگر، یعنی ایرانشهر روبرو می شویم که اکنون دقیقاً فالت 
ایران را تداعی می کند. ایرانشهر به معنی »سرزمین ایرانیان« بود و سرانجام در قرون 
ششم و هفتم میالدی شکل کوتاه شدۀ ایران با شاهنشاهی ساسانی یکی دانسته می شود. 
این بدان معنا است که ساسانیان برای نامیدن قلمرو تحت فرمان خود از روایات دین 
باستانی شان استفاده می کردند. ایران نه فقط با مرز و حصارهای دفاعی در چهار گوشۀ 
خود مشخص می شد، بلکه »ایرانی بودن« با آداب و رسوم و ارزش های فرهنگی خاصی 

1. م.= میالدی؛ ق= هجری قمری. ــ م.
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نیز پیوند خورده بود. در ادبیات پارسی میانه به مفهوم مردمی با »منش ایرانی« و »نگرش 
ایرانی« برمی خوریم که ابتدا در آیین زرتشت شکل گرفته بود. اما در قرون ششم و هفتم 
میالدی یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان با نام ایران و ایرانی بودن یکسان و همبسته 

دانسته می شدند.
از قلمرویی  به بخشی  به دست اعراب در قرن هفتم م./اول ق  از فتح  ایران پس 
بزرگتر یعنی داراالسالم بدل شد. دو سده بعد، اسالم به عنوان دین و فرهنگ، ویژگی 
شاخص بیشتر جمعیت ساکن در فالت ایران از کار درآمد. قابل توجه آنکه خود ایرانیان 
داشتند،  عربستان  از شبه جزیرۀ  بیرون  در  اسالم  فرهنگی  در گسترش  را  سهم عمده 
هرچند که از وجود واژگان فارسی در قرآن می توان به تأثیر مشابهی در خود عربستان نیز 
پی برد. ایرانیان توانستند اسالم را به عنوان دین و فرهنگ و در قالبی فراتر از پیام آغازین 
آن گسترش دهند، و این واقعیتی است که قوۀ تخیل جهان غیر مسلمان را تسخیر کرده 
است. عطف به واژگان مارشال گودوین سیمز هاجسن1، جهان ایرانی ـ اسالمی شده 
می داد  نشان  به وضوح  را  خود  ایرانی  مفاهیم  و  ارزش ها  هنوز   )Perso-Islamicate(
از  برگرفته  هم  بزرگی  بخش  و  اعراب،  با  برخورد  آن محصول  از  بزرگی  بخش  که 
گذشتۀ فرهنگی خود بود. زبان فارسی در قرن یازدهم م./پنجم ق به صورت وسیلۀ 
عمدۀ گسترش اسالم در شرق سر برآورد. به عنوان شاهد می توان به یکی از مهم ترین 
در شمال شرق  واقع  از خراسان  که  اشاره کرد  یازدهم  قرن  در  فارسی  منظوم  کتب 
ایران سر برآورد و نه از فارس در جنوب غرب: شاهنامه فردوسی، که آن را شاهکار 
زبان و ادبیات فارسی در یک هزار سال گذشته دانسته اند. شاهنامه داستان های شاهان 
ایران باستان و نیز باورها و آرمان ها و ارزش های ایرانیان را بازگو می کند. شاهنامه به 
همت نسخه برداران و نّقاالن محفوظ ماند و از بسیاری جهات نماد هویتی ایرانیان شد. 
دودمان های مستقل آغازین ایران در فاصلۀ قرن های دهم تا سیزدهم م./چهارم تا هفتم 
ق، یعنی سامانیان و آل بویه و غزنویان و سلجوقیان، مستقل از هویت ُترک یا عرب یا 
ایرانی خود، کتاب مزبور را رواج دادند، از آن آموختند، و به درس های آن عمل کردند.

گرچه ایران در قرن نهم م./سوم ق اسماً تحت حاکمیت خلفا بود، اما در عمل 
آنها فرمان  بر  ایرانی، و سپس ترک  امیران محلی  بود که  به قلمروهایی تقسیم شده 
به عنوان سرباز و غالم  ابتدا  از استپ ها، یعنی ترک ها،  تازه وارد  می راندند. مهاجران 
آمدند، اما سرانجام شاه و سلطان ایران شدند. پس از دودمان های فارسی زبان آل بویه 
و سامانیان، خاندان های ترک غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهیان، از قرن های یازدهم 

دانشگاه  در  اسالمی  مطالعات  پژوهندۀ  )1968ـ1922(؛   Marshal Goodwin Simms Hodgson  .1
شیکاگو. ــ م.
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تا سیزدهم م./پنجم تا هفتم ق بر ایران فرمان راندند. اما باز هم زبان ایرانی و ارزش ها 
و هویت ایرانی چنان نیرومند بود که تازه واردان کامالً جذب آن شدند و هویت ایرانی 
اتخاذ کردند. در واقع فرهنگ و انسان گرایی ایرانی دست در دست هم آغازگر عصر 

جدید تعلیمات در خاورمیانه و جهان شدند.
جهان ایرانی در فاصلۀ قرن های نهم تا سیزدهم م./سوم تا هفتم ق در علم و فلسفه 
ایران  الخوارزمی در  اوج خود رسید. محمدبن موسی  به  انسانی  و شعر و مطالعات 
شرقی، ]علم[ جبر و مفهوم ممیز اعشار را وضع کرد. خود واژۀ الگوریتم برگرفته از نام 
الخوارزمی است. زکریای رازی )به التین: Alrhazes(، متولد اواخر قرن نهم م./سوم ق 
در ری واقع در نزدیکی تهران امروزی، یکی از مشهورترین پزشکان این دوره بود. وی 
چند بیمارستان تأسیس کرد، و بیماری هایی چون آبله و سرخک را به درستی تشخیص 
داد، و الکل پزشکی را نیز تقطیر و »کشف« کرد. در قرن دهم م./چهارم ق ابونصر 
فارابی مهم ترین و تنها کتاب دربارۀ نظریۀ موسیقی را نوشت و در غرب به عنوان یکی 

از بزرگترین فالسفۀ شرق و از مفسران مهم ارسطو شناخته شد.
در قرن یازدهم م./پنجم ق، عالمه ابوریحان بیرونی، که به همۀ حوزه های دانش از 
جمله تاریخ و جغرافیا دلبستگی داشت، در خراسان بزرگ می زیست. در قرن دوازدهم 
عمر خیام، هم والیتی بیرونی، مهم ترین رسالۀ ریاضی جهان اسالم را دربارۀ جبر نوشت. 
خیام همچنین فیلسوف و به تعبیری الَادری، و به ادعای برخی، ملحد بود. از محتوای 
آن مبذول نشد. دانشمند  به  ایرانی شده توجه کافی  پیدا است که در جهان  او  اشعار 
در  را  اشعار خیام  م./سیزدهم ق  نوزدهم  قرن  در  که  بود  فیتزجرالد  ادوارد  انگلیسی 
غرب شناساند و وجهۀ او را به عنوان یکی از شعرای بزرگ جهان اسالم تثبیت کرد. 
ولی خیام در قرن گذشته در خود ایران نیز از حرمت ویژه ای برخوردار شده است. او با 
آثار شاخص خود و نیز با شرح و تفسیراتش، مجرای اصلی انتقال علم هندی به غرب 
بود. فیلسوف و اخترشناس قرن سیزدهم م./هفتم ق خواجه نصیرالدین طوسی به دلیل 
توانایی علمی خود و نیز تأسیس رصدخانه ای مهم در مراغه از شهرت برخوردار است. 
اینان تنی چند از مهم ترین متفکرانی هستند که ایران قرون وسطی را به مهد »عصر 
زرین« علم و انسان گرایی تبدیل کردند، عصری که نظیر آن ]در سطح جهان[ تا در 

دوران اخیر وجود نداشت. 
پایان  اسالمی  پیشا  دورۀ  به  غرب1  جنوب  از  صحرانوردان  تهاجم  که  حالی  در 
بخشیده بود، تهاجم صحرانوردان از استپ های شمال شرق نیز پای فاتحان تازه را 
به سرزمین ایران گشود. مغول ها مرحلۀ جدیدی را در تاریخ اجتماعی و اقتصادی و 

 جنوب شرق آمده است. ــ م.
ً
1. در متن اشتباها
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سیاسی ایران رقم زدند. افزون بر اقتصاد یکجانشین متکی بر کشاورزی که در کشور 
یافت. جنگل زدایی و  رواج  ایران  در  نیز  زندگی شبانی ]عشایری[  بود، شیوۀ  برقرار 
تخریب بی وقفۀ اراضی، در کنار نابودی کتابخانه ها و مرگ محققان و اهل قلم، ایران 
را به چنان ورطه ای از عقب ماندگی سوق داد که دیگر به راستی هرگز نتوانست از آن 
سر بلند کند. فتوحات مغول ها از سوی شرق به ویرانی شهرهایی چون سمرقند و بخارا 
ایران شمرده می شدند. مقیاس  انجامید که از جمله گهواره های دانش و فرهنگ در 
فاجعه بار قتل عام ها و ویرانی های آغازین، توسط کسانی که از آنها جان به در بردند 
روایت شده است. اما با گذشت زمان، خان های مغول و سپاهیانشان مسلمان شدند، 
زبان فارسی را اختیار کردند، و در دورۀ ایلخانان و تیموریان در فاصلۀ قرن های سیزدهم 
تا پانزدهم م./هفتم تا نهم ق دوره ای از شکوفایی فرهنگی را رقم زدند. مینیاتورهای 
ایرانی و زبان فارسی شناخته شده ترین دو دستاورد ]فرهنگی[ این دوره قلمداد می شوند. 
بناهای شکوهمندی چون آرامگاه اولجایتو، ]سلطان محمد[ خدابنده در سلطانیه، گواه 

بارز معماری گنبددار در ایران قرون وسطی شمرده می شود. 
قرون  ایران  فرهنگ  برای  اهمیت خاصی  از  دوره  این  در  فارسی  زبان  شکوفایی 
وسطی برخوردار است زیرا در طی آن برخی از مهم ترین چهره های ادبی کشور پدیدار 
شدند. برخی از آنان در فالت ایران، و بقیه به دیگر بخش های جهان اسالم می رفتند 
و می زیستند. سعدی در قرن سیزدهم م./هفتم ق و در یکی از سخت ترین ادوار تاریخ 
ایران و آسیا، همزمان با تاخت و تاز مغول ها که به نابودی خاورمیانه و جهان ایرانی 
انجامید، در شیراز می زیست. وی در بحبوحۀ همین ویرانی ها، آثار ادبی مهم خود مانند 
بوستان و گلستان را خلق کرد که نمایانگر سنت های نیرومند اخالقی و اجتماعی، و 
نیز ِخردورزی در زمانه ای ناگوار است. حتی تا میانۀ قرن بیستم، هر ایرانی مدعی فضل 
باید آثار سعدی را می آموخت. شاعر دیگر ایرانی از قرن سیزدهم م.، موالنا جالل الدین 
بلخی، در غرب مشهور به رومی، به نماد متعالی شعر عرفانی در زبان فارسی، در جهان 
اسالم، و امروزه ]حتی[ در جهان غرب بدل شده است. حافظ در قرن چهاردهم م./

هشتم ق در شیراز می زیست. گرچه او هیچ گاه شهر خود را ترک نکرد، اما ایرانیان و 
فارسی زبانان از سرتاسر جهان هنوز به زیارت آرامگاه او می روند و شعرهای وی در 
باب عشق و عرفان و لذات جسمی و روحی و شور مستی را می خوانند. ابن بطوطه، 
سیاح مسلمان در قرن چهاردهم م./هشتم ق، فارسی را تا چین بر زبان ها جاری یافت. 
فارسی تا قرن نوزدهم نیز زبان دربار و نهادهای اداری در هند بود، تا آنکه سرانجام 
استعمار انگلستان به این رسم پایان داد. از همین مجرا بود که واژگان مرتبط با »شرق« 
انگارۀ  نیز تا دوردست ها رخنه کرد. تصاویر پر رمز و راز شرق و  در ذهنیت غربی 
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مشرق زمین، که مردم را در حال تجمع در بازارها یا سوار بر اسب و شتر در حال سفر، 
و یا منزل کرده در کاروانسراها می نمایاند، بیشترین پیوند را با جهان اسالم در قرون 
وسطی دارد. در واقع واژۀ بازار )در فارسی بازار، برگرفته از پهلوِی وازار( و کاراوان 
)فارسی و پهلوی، کاروان(، که ریشۀ فارسی دارند، به قلمرو مغوالن هند رفت و از آنجا 

وارد زبان های اروپایی شد. 
در قرن شانزدهم م./دهم ق دودمانی جدید بر ایران مسلط شد که پیرو طریقت 
شیخ صفی الدین )متوفی 1334م./735ق( بود. صفویان تبار ُکرد و آذری داشتند. زهد 
ستیزه جویانۀ آنان ایران را از جمعیتی عمدتاً سّنی مذهب در کنار اقلیت های معتنابهی از 
یهودیان و زرتشتیان و مسیحیان، به یک امپراتوری شیعی واقع بین دو امپراتوری مسلح 
به باروِت عثمانی و مغول تبدیل کرد. صفویان در مکتوبات رسمی قلمرو خود را ایران 
خوانده اند. پایتخت جدید در اصفهان را به دیدۀ یکی از عجایب جهان می نگریستند که 
به دلیل زیبایی، و نیز بازار و مساجد و باغ هایش از شهرت خاصی برخوردار بود. امروزه 
نیز هنگام بازدید از اصفهان کماکان می توان رنسانس فرهنگی صفویان را به چشم دید. 
صفویان در مقطعی از تاریخ ]یکپارچگی[ ایران را حفظ کردند که اروپاییان در پی 
تثبیت قدرت خود در آسیا و افریقا و سرزمین های ]قارۀ[ امریکا بودند. در قرن هجدهم 
م./دوازدهم ق، افغان ها با برانداختن آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین، به کار 

دودمان صفوی در ایران پایان دادند.
زند، تحت  او کریم خان  به دنبال  و  افشار،  نادرشاه  و  برگشت  به سرعت  اما ورق 
حکومت دودمان های زند و افشاریه استقالل ایران را در قرن هجدهم م. احیا کردند. 
نادرشاه حتی قدرت خود را در شرق گسترد، هندوستان را مورد حمله قرار داد، و به 
قدرت مغوالن در آن سامان پایان بخشید. کریم خان خود را »وکیل الّرعایا« خواند و 
به نوبۀ خود در پی ایجاد نظامی حکومتی به نیابت ]از مردم/رعایا[ بود. وی شیراز را 
آرامش پدیدآمده توسط کریم خان عمر کوتاهی داشت و  اما  پایتخت خود قرار داد. 
کشور سرانجام به دست خاندان قاجار افتاد که از 1794 تا 1921م./1208تا 1339ق 
بر ایران فرمان راند. مؤسس سلسله آغامحمدخان قاجار بود. گرچه ایران در طی دورۀ 
قاجار با تجدد آشنا شد، اما بخش هایی از مناطق خود را نیز در نتیجۀ جنگ با روس ها 
پی  در  که  انگلیس  و  قوای روس  بین  توانستند  قاجاریان  این همه،  با  داد.  از دست 
سلطه بر اقتصاد و سیاست کشور بودند، توازنی برقرار سازند و استقالل ایران را حفظ 
کنند. از سوی دیگر ناصرالدین شاه، با طوالنی ترین دورۀ حکومت در بین پادشاهان 
قاجار، به همراه امیرکبیر در پی برپا کردن نهادهای حکومتی امروزی در پایتخت خود 
تهران برآمد. مسافرت های »فرنگ« و دلبستگی به جهان مدرن، سرآغاز فرایند تجدد و 
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انتقال اندیشه های جدید به کشور بود. از خیابان های چراغ گازدار و سپس چراغ برق دار 
گرفته تا دستگاه جدید دیوانی و مطبوعات، همگی به تدریج بر مردم عرضه می شدند. 
تزلزلی  هیچ  تغییرات، دستخوش  و  نوآوری ها  این  با  اما سلطنت خودکامه همزمان 
نمی شد، تا آنکه سرانجام مردم با هدایت روحانیت شیعه و رهبران سکوالر، در سال 
1906م./1324ق/1285ش1 انقالب مشروطه را سامان دادند. شاه به توشیح فرمان 
مشروطیت تن در داد و مجلس تشکیل شد؛ مردم نیز توانستند با شرکت در انتخابات 
ب  در تصمیم گیری ها سهیم شوند. قانون اساسی ایران یکی از نخستین قوانین مصوَّ
]نمایندگان[ مردم در خاورمیانه بود و هدف آن، کاستن از قدرت پادشاه و اعطای آزادی 

بیان به مردم بود.
در سال 1921م./1299ش یک افسر بریگاد قزاق به نام رضاخان از طریق کودتا 
به قدرت رسید و در سال 1925م./1304ش به عنوان نخستین پادشاه دودمان پهلوی 
گرفت  بیشتری  سرعت  تجدد  و  سکوالریزم  به سوی  ایران  حرکت  کرد.  تاجگذاری 
نهاد. اصالحات  را پشت سر  و روحانیت شیعه و بخش اعظم گذشتۀ سنتی کشور 
ناصرالدین شاه در دورۀ رضاشاه و پسر او شکل بسیار چشمگیرتر و نهادینه تری به خود 
گرفت. کشف نفت در اوایل قرن بیستم ایران را به سوی ساماندهی زیرساخت کشور و 
آموزش مردم برد، ضمن آنکه حکومت تقویم جاری در کشور را تغییر داد و زنان را به 

برداشتن حجاب سنتی خود واداشت.
پس از برکناری رضاشاه توسط انگلیسی ها در سال 1941م./1320ش پسر جوان 
او محمدرضاشاه بر تخت نشست. این تغییر، دوره ای از فضای باز در حوزۀ مطبوعات 
تاریخ روشنفکری و  را در  را در پی داشت و مشارکت سیاسی، دورۀ مهم جدیدی 
انتخابات  در  منتخب  نخست وزیر  1951م./1330ش  سال  در  زد.  رقم  ایران  ادبی 
دموکراتیک، دکتر محمد مصدق، شرکت نفت ایران را ملی کرد و ]در ادامه در سال 
1953م./1332ش[ شاه از کشور گریخت. انگلیس در واکنش به این رخداد، ایران را 
تحریم کرد. کودتایی دیگر، این بار توسط ارتش ایران سامان داده شد که از حمایت 
سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( برخوردار بود و به براندازی نخست وزیر منتخب 
دهۀ 1960م./1340ش  در سال های  ایران  انجامید. حکومت  بازگشت شاه  و  مردم 
راه خودکامگی و سرکوب را در پیش گرفت و با پلیس مخفی مخوف خود هرگونه 
نارضایتی را فرونشاند. همزمان با ظهور نسل جدید ایرانیان تحصیل کرده و متجدد، 
بر سنت  فرهنگ کشور و چشم پوشیدن  بر  از تضاد حاکم  نیز  از مردم  زیادی  شمار 
و فرهنگ اسالمی آن دل خوشی نداشتند. اصالحات، شامل حق رأی و حق طالق 

1. م.= میالدی؛ ش= هجری شمسی. ــ م.
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راه اندازی نظام قضایی  ارباب و رعیتی، و  الغاِء رژیم  برای زنان، اصالحات ارضی، 
غیرشرعی، خشم بسیاری از روحانیون از جمله آیت الّله خمینی را برانگیخت که در سال 
1963م./1342ش به انتقاد از محمدرضا شاه و وابستگی روزافزون او به غرب و غربی 

کردن ایران پرداخت. 
از شواهدی روزافزون چنین برمی آید که محمدرضاشاه در آخرین دهۀ سلطنت خود 
در پی کاهش وابستگی به ایاالت متحد و غرب، و نیل به استقالل بیشتر برای اعمال 
قدرت خود در منطقه بود. گرچه او به راستی ملی گرا بود، اما با مساعی امریکا و به زور 
پلیس مخفی و نیروی نظامی ایران به قدرت رسیده بود. از همین رو بود که چپ گرایان 
و لیبرال ها و اسالم گرایان در سال 1978م./1357ش به همکاری پرداختند تا سلسلۀ 
پهلوی را براندازند. تالش های شاه برای آرام کردن مردم با تشکیل دولتی آزادتر، بسیار 
اندک و بسیار هم دیر بود. وی کشور را ترک کرد و آیت الّله خمینی در فوریۀ 1979/

مستقر  ایران  اسالمی  جمهوری  ماه  چند  ظرف  در  بازگشت.  ایران  به   1357 بهمن 
شد. این خیزش که آن را آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم دانسته اند، ساختار سیاسی 
خاورمیانه را نیز تغییر داد. از بسیاری جهات باید آن را سرآغاز جنبش های اسالمی، 
مقاومت، و مقابله با غرب در جهان اسالم دانست. سرانجام واکنش ایران و اسالم 
به امپریالیزم، که طرح آن را یک سده پیش از آن سید جمال الدین اسدآبادی )افغانی( 

ریخته بود، به ثمر نشست. 
ایرانیان در طی هشت سال بعدی، به دلیل شور و شوق مذهبی و عقیدتی، اشتیاق 
به آزادی خواهی و ارزش های دموکراتیک را از دست دادند، و راه اسالم و »بازگشت« 
شد،  محدود  شدیداً  مردم  اجتماعی  حقوق  پیش گرفتند.  در  را  اسالمی  به گذشتۀ 
بسیاری اعدام شدند، نارضایتی های سیاسی سرکوب شد، و لیبرال ها و چپ گرایان و 
]حتی[ برخی از اسالم گرایان دستگیر شدند. همزمان، جنگ با عراق منابع و سرمایۀ 
تنش های  بروز  به  لبنان  در  و جنگ  امریکا  رساند. تصرف سفارت  آخر  به  را  ایران 
عمده در منطقه و در جهان انجامید. این منازعات انزوای ایران در جامعۀ بین الملل، 
تسخیر  در  دانشجویان  اقدام  داشت.  پی  در  را  غربی  بین کشورهای  در  به ویژه 
بود، کناره گیری نخست وزیر مذهبی  آیت الّله خمینی همراه  پشتیبانی  با  سفارت که 
ابوالحسن  ایران،  جمهور  رئیس  نخستین  فرار  سپس  و  بازرگان،  مهدی  لیبرال،  اما 
بنی صدر از کشور را در پی داشت. از آن پس روحانیت بر قدرت مسلط شد و استقرار 
حکومت مطلقۀ دینی در جهان اسالم را سرلوحۀ آرمان های خود قرار داد. در سال 
خمینی  آیت الّله  ادامه[  ]در  و  یافت  پایان  عراق  و  ایران  جنگ  1988م./1367ش 
نیز )در سال 1989م./1368ش( درگذشت. از فاصلۀ 1989 تا 2001م./1368 تا 
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1380 ش موضع سیاسی ایران، مگر در قضیۀ اسرائیل و فلسطینیان قدری تعدیل شد. 
حکومت یک طرح بازسازی، با هدف بازسازی زیرساخت و صنعت را در پیش گرفت 
و روستاها و شهرهای کوچک را آب و برق رسانی کردند. در بیشتر شهرها دانشگاه 
آزاد تأسیس، و زمینۀ تحصیل شمار زیادی از جواناِن زاده شده پس از انقالب مهیا 
شد. حکومت بر اساس شعار »نه شرقی و نه غربی« عمل می کرد و بر استقالل ایران 

از قدرت های جهانی تأکید داشت.
در سال 1997م./1376ش محمد خاتمی با اکثریت عظیم آراء به ریاست جمهوری 
برگزیده شد و تغییرات اجتماعی عمده ای را در کشور به وجود آورد. در واقع، گونه ای 
احیای فرهنگ در ایران شکل گرفت. سینما و کتاب و مطبوعات و موسیقی دوره ای 
کاهش  آنان  پوشش  در  و سختگیری  زنان  محدویت های  کردند.  تجربه  را  رونق  از 
یافت؛ و سیاست فضای باز و روابط بهتر با غرب، به بهبود موقعیت و وجهۀ ایران در 
جهان انجامید. شعار و برنامۀ »گفتگوی تمدن ها«ی خاتمی سرمنشأ تغییراتی عمده، و 
الهام بخش آرمان هایی نوین، به ویژه برای جوانان شد که بیش از نیمی از جمعیت ایران 
را تشکیل می دادند. اما محافظه کاران افراطی کشور در پی ُکند کردن یا انسداد کامل 
به خیابان ها  این تغییرات بودند. در سال 1999م./1378ش دانشجویان دانشگاه ها 
انقالب  از  پس  ایرانیان  دوم  نسل  میان  در  نارضایتی  نشانه های  نخستین  و  ریختند 
میانجی  نقشی  ایفاگر  هنگام  آن  تا  که  ایران  رهبر  خامنه ای  علی  آیت الّله  کرد.  بروز 
بین آزادی خواهان و محافظه کاران در حکومت بود، جنبش را محکوم کرد. متأسفانه 
رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال 20/2001 شهریور 1380 در امریکا موضع 
دولت امریکا در برابر جهان اسالم را سخت تر کرد. گرچه ایران آمادۀ ورود به مذاکره با 
امریکا بود، اما جرج واکر بوش رئیس جمهور وقت امریکا و دولت او با نادیده گرفتن 
آن، طرح خود در جنگ با عراق و افغانستان را پی گرفتند که موقعیت رئیس جمهور 
خاتمی را بیش از پیش تضعیف کرد. بوش ایران را بخشی از »محور شرارت« خواند 

و با این گفته، تمام امیدها برای اصالحات در ایران از میان رفت.
جمهور  رئیس  ششمین  تندرو  احمدی نژاد  محمود  2005م./1384ش  سال  در 
ایران شد. سیاست پوپولیستی او به بروز تغییرات بنیادینی در چشم انداز سیاسی کشور 
انجامید. ستیزه جویی او با جامعۀ بین الملل، نفی هولوکاست، و طرفداری از فلسطینیان، 
از او چهره ای محبوب در جهان اسالم ساخت. وی ضمن سختگیری بر مطبوعات و 
نشر کتاب، در پی هرچه بیشتر اسالمی کردن چشم انداز و سیاست کشور برآمد. سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از حق انعقاد قراردادهای پرسود حکومتی برخوردار شد و 

نقش بیشتری در اقتصاد و سیاست ایران ایفا کرد. 
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انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388/2009ش سرآغاز فصل جدیدی در منازعات 
دو  آرمان  تحقق  در جهت  آن  پیامد  اعتراض های  می آمد.  به نظر  امروز  ایران  سیاسی 
انقالب 1285/1906ش و 1357/1979ش بود و توسط نسلی جدید بیان می شد که 

در جستجوی آزادی راستین، و نه فقط ظاهری سیاسی و اجتماعی بود. 

شانزده فصل کتاب حاضر مطالعه ای جامع از جهان ایرانی )از جیحون تا فرات( و 
تاریخ آن است که محدوده ای فراتر از مرزهای دولت ـ ملت کنونی را در بر می گیرد. 
گرچه مرزهای دولت ها و امپراتوری های حاکم در طول تاریخ دستخوش تغییر می شود، 
اما ارزش های فرهنگی آنها تأثیر عمیق دارد و تا قرن ها در مکان شکوفایی خود پابرجا 
می ماند. مجموعه مقاالت حاضر نه فقط به تشریح تاریخ بنیادین سیاسی و اجتماعی 
ایران بزرگ )که من  آن در جهان فرهنگی  تأثیر  به نشان دادن  بلکه  ایران می پردازد، 
آن را ایرانشهر می نامم( می پردازد که افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان و جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان و عراق و دولت های حاشیۀ خلیج فارس را در بر می گیرد. هویت 
ایرانی نیز که در طی یک فرایند تاریخی طوالنی شکل گرفته بود، به مرزهای امروزی 
ایرانی  ایران محدود نمانده است. نه فقط تاجیک ها و برخی افغان ها خود را  کشور 
می دانند، بلکه ایرانیان جهان آسیای مرکزی را به منزلۀ خاستگاه فرهنگ ایرانی و زبان 
فارسی، و نیز محل تکوین آنها می نگرند. به راستی نیز گونه ای حس وحدت فرهنگی این 
مردم را فارغ از تغییرات سیاسی و زبانی پیش آمده در دوران اخیر، با هم مرتبط نگاه 

داشته است.
داشته اند؛  پیچیده  تاریخی  ایرانیان  و  ایران  که  نشان دهد  امیدوارم کتاب حاضر 
تاریخی که به تدریج و در طی دوره های مختلف شکل گرفته است. برای فهم تاریخ ایران 
و مردم ایران، باید به مطالعۀ این تحوالت، و همچنین عناصر تداوم و تغییر پرداخت. 
»گذشته« بر تعامالت و رفتار اجتماعی و سیاسی امروز ایرانیان بسیار تأثیرگذار بوده 
است. شاهنشاهی هخامنشی، ساسانیان، فتوحات اعراب مسلمان و مغول ها، و نیز 
سلطۀ انگلیس و روسیه و امریکا، همگی تأثیری نازدودنی بر ذهن ایرانیان باقی گذارده 
که همچون  کرد  درک  را  آنان  نمی توان خود  ایرانیان،  تاریخ  از  آ گاهی  بدون  است. 

بسیاری مردمان دیگر، تاریخشان را مقدس و هدایتگر و چراغ راه آینده می دانند. 
از زمان آغاز توجه اروپاییان به شرق شناسی در قرن هفدهم م./یازدهم ق مطالعۀ 
ایران یا پرشیای آن روزگار از دلبستگی های شدید نجبای محقق بوده است. روایات 
یونانیان و رومیان باستان، در کنار سفرنامه های سیاحان اروپایی که خود تحت تأثیر 
عالئق  مقصد  به  را  کشور  می شدند،  ایران  رهسپار  آغازین  روایات  همان  هدایِت  و 
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پژوهشی تبدیل کرد. منافع استعماری و سیاسی روس و انگلیس و فرانسه و آلمان و 
سلطۀ آنها بر ایران، شناخت ایران را واجب می کرد، زیرا سرزمین هایی که از فرهنگ 
ایرانی تأثیر پذیرفته و یا زمانی بخشی از قلمرو آن بودند، اکنون در دست اروپاییان قرار 
داشتند. برای مثال، زبان رسمی هند که تا اواخر قرن هجدهم م./دوازدهم ق فارسی 
بود، به انگلیسی تغییر کرد. در قرن هجدهم افغانستان سرانجام از حوزۀ سلطۀ سیاسی 
ایران خارج شد. در قرن نوزدهم م./سیزدهم ق نیز قفقاز، شامل دولت های امروزی 
ارمنستان و آذربایجان و گرجستان، به تصرف روس ها درآمد. در قرن بیستم هم بحرین 
از ایران مستقل شد. به تعبیری، منافع اروپاییان در این مناطق و در خود ایران باعث 
مطالعۀ فرهنگ ایرانی شد. در دوران اخیر، به ویژه پس از اکتشاف نفت که ایران را به 
یک قدرت مهم منطقه ای تبدیل کرد، توجه به ایران پیوسته افزایش می یافت. با ظهور 
حکومت پهلوی و ترویج مطالعات ایرانی توسط آن، محققان بیش از پیش به کشور 

به عنوان یکی از کشورهای غیر عرب خاورمیانه توجه پیدا کردند. 
با وقوع انقالب 1979م./1357ش در ایران، کشور در واکنش به دورۀ طوالنی 
سلطۀ سیاسی و اقتصادی اروپا و امریکا، از بیخ و بن از سکوالریزم روی برتافت و 
نظامی اسالمی در آن برپا شد. پافشاری ایران بر استقالل از سلطۀ بیگانه و اتکاء به خود 
در منطقه، این کشور را بیش از پیش برای جامعۀ دانشگاهی جالب توجه کرده است. 
موقعیت ایران به عنوان دولت منحصر به فرد مذهبی در جهان امروز، و همزمان به عنوان 
یکی از معدود کشورهای خاورمیانه با شکلی از دولت انتخابی، دلیلی دیگر برای تجدید 
توجه به ایران است. حکومت و سیاست های داخلی آن، مقابلۀ لفظی شدید با اسرائیل، 
و نیز موضوع انرژی هسته ای -همۀ این ویژگی ها- ایران را به کشوری مهم جهت 
مطالعه بدل کرده است. برای درک چرایی و چگونگی وقوع رخدادهای گذشته و حال 
باید تاریخ ایران و سنت های ایرانی را شناخت؛ وگرنه، کشوری پیچیده و غیر قابل درک 
باقی می ماند که فقط مرکز توجه شبکه های خبری عوام پسند و مفسرانی خواهد بود که 

زحمت خواندن تاریخ آن را بر خود هموار نکرده اند. 
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فالت ایران از دورۀ پارینه سنگی
تا برآمدن شاهنشاهی هخامنشی

کامیار عبدی

نگارش تاریخ باستان شناختی ایران از منظر مردم شناسی، چالش برانگیز است. برخالف 
بین النهرین یا مصر، که فرهنگ های بومی به گونه ای کمابیش متوالی و در روددّره های 
نزدیک به هم تکوین یافته اند، عوارض طبیعی ناپیوستۀ ایران مانع عمده ای بر سر راه 
و  وسیع  کویری  پهنه های  و  بلند  کوه های  است.  فرهنگی ـ اجتماعی  یکدست  تحول 
زیست ناپذیر، ایران را به چند منطقۀ زیست محیطی بسیار متمایز، هر یک با ترکیب 
فرهنگی و سیر اجتماعی خاص خود تقسیم کرده است که در گذر زمان، به شیوه ها و 
با سرعتی متفاوت تغییر می کنند. تنوع فرهنگی ـ اجتماعی در دوران های اولیه مشهودتر 
است: در حالی که جنوب غرب ایران شاهد پیدایش جوامع و دولت های پیچیده بود، 
در بخش هایی از ایران شرقی فقط روستاها و شهرهای کوچک وجود داشت. بعدها، در 
طی عصر مفرغ، که ایران شرقی مقطعی کوتاه از شهرنشینی را تجربه کرد، بخش های 
غربی و شمال غربی کشور فقط چند شهر قابل اعتنا داشت، در حالی که اکثریت مردم 

به شیوۀ کوچگری زندگی می کردند.
با این همه، باید به یاد داشته باشیم که در پژوهش های باستان شناسی یک قرن و نیم 
گذشته در ایران، بخش های مختلف کشور و دوران پیش از تاریخ آنها به طور یکسان 
مورد توجه قرار نگرفته اند. در حالی که بخش های قابل توجهی از غرب و جنوب ایران 
به گونه ای نسبتاً جامع کاوش شده اند، شرق و شمال ایران تا حد زیادی کاوش ناشده 
متفاوت  بسیار  نیز  دوره  هر  مورد  در  باستان شناسی  کاوش های  باقی مانده اند. حجم 
است. برای مثال، پژوهش های دورۀ پارینه سنگی در مقایسه با گسترۀ زمانی دراز مدت 
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ایالمی ها

دانیل ت. پاتس

ایالمی ها که عموم مردم آنان را به اندازۀ همسایگان غربی شان یعنی بابلی ها و آشوری ها 
تا  ایران در فاصلۀ عصر مفرغ  از جمعیت های ساکن در جنوب غرب  نمی شناسند، 
اوایل دورۀ اسالمی بودند. از آنها که دشمن و رقیب درازمدت اکدی ها و بابلی ها و 
در  ایالمی ها  است.  شده  یاد  بین النهرینی  میخی  منابع  در  به کرات  بودند،  آشوری ها 
مقاطعی از تاریخ خود، تحت سلطۀ مستقیم بین النهرینی ها درآمدند و در مقاطعی نیز، 
دودمان های مستقل ایالمی در استان های امروزی فارس و خوزستان و جنوب لرستان 
تشکیل حکومت دادند. در نبود منابع مکتوب محلی، چه به ایالمی و چه به سومری و 
اکدی، یک زبان سامی بین النهرینی که به ویژه در قلمرو غربی ایالم بسیار مورد استفاده 
قرار می گرفت، تکیه بر منابع بیگانه را برای تدوین شرحی منسجم از تاریخ سیاسی و 

اجتماعی و فرهنگی این منطقۀ مهم، اجتناب ناپذیر گردانده است. 
پیش از پرداختن به موضوع ایالم و ایالمی ها، باید به توضیح برخی اصطالحات 
استفاده شده در اینجا بپردازیم. برای اهداف این فصل، ایالمی ها را صرفاً گویشوران 
زبان  بودند.  ایران ساکن  دانسته ایم که در جنوب غرب  ایالمی  زبان  نگارندگان  و/یا 
ایالمی نیز مانند سومری، که با آن کامالً بی ارتباط است، متعلق به هیچ خانوادۀ زبانی 
شناخته شده ای نیست، هرچند که امروزه پیوندهایی را به طور آزمایشی با یک سلف 
فرضی زبان های دراویدی امروزی )معروف به ایالمی ـ دراویدِی آغازین( مطرح کرده اند 
که امروزه عمدتاً در بلوچستان و افغانستان )ْبراهویی(، شمال هند و نپال )کوروخی، 
و  کاّناده ای،  ماالیاالمی،  تامیلی،  )مانند  و شمال سریالنکا  هند  و جنوب  مالتویی(، 
ِتلوگویی( یافت می شود. اما باید اذعان کرد که ممکن است گروه های غیر ایالمی زبان 
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جامعۀ اوستایی

پروتس اوکتور شروو

اوستا مجموعه ای از متن هایی است به زبانی ایرانی )اوستایی(، که در فاصلۀ هزارۀ 
دوم تا نخست پ.م. به آن سخن می گفتند. گسترۀ جغرافیایی آن پهنۀ میان دریاچۀ آرال 
)خوراسمیا ]=خوارزم[(، جلگۀ رود هیرمند در جنوب افغانستان، و گرگان در جنوب 
شرقی دریای خزر، و شاید هم َرَگ )Rhagae( در شرق ری امروزی در جنوب تهران 

)در ماد باستان( است.
یا  و  واقعی«،  »زندگِی  از  روایتی  آموزشی است. هیچ  و  آیینی  اوستایی  متن های 
ارجاعی به تاریخ سیاسِی معاصر با متن ها یا تاریخ خود آنها را در کل آنها نمی یابیم 
متن ها  این  آنجا که  از  شده اند.  نگاشته  تاریخی  زمینۀ  کدام  بر  نمی دانیم  بنابراین  و 
تنها منابع مستقیم برای تاریخ »مردم اوستایی« شمرده می شوند، داده های مرتبط با 
جنبه های فرهنگی مردمانی که این متن ها برایشان نگاشته شده است، عمدتاً به روایات 
داده های  می شود. گرچه  محدود  احکام  و  سنتی  مقوالت  نیز  و  اساطیری،  مختصر 
مرتبط با دیگر جنبه های فرهنگ ماّدی، در مقایسه با موارد باال فرعی قلمداد می شوند، 
قواعد  در  اکثراً  داده ها  این  فهمید.  و  بررسی کرد  زمینۀ خود  در  نیز  را  آنها  باید  اما 
یافت  میراثی  اصطالحات  و  لغات  و  اجتماعی(  تقسیمات  )مثالً  قالبی  و  تکراری 
از زمان  ایرانی کاربرد داشت که قدیم تر  از جامعۀ  آن مراحلی  می شوند که شاید در 

نگارش متن های موجود بودند.
اما خود زبان اوستایی سرنخ های دیگری را فرا روی ما قرار می دهد. اوستایی در 
با  ایرانیان کهن نیز، عموماً،  پیوند نزدیک با زبان ریگ ودایی است )همان گونه که 
هندیان کهن یا هندو  ـ آریاییان مرتبط اند( و بنابراین می توان گفت احتماالً در هزارۀ دوم 
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شاهنشاهی پارسی هخامنشی
)550 تا 330پ.م.(

علیرضا شاپور شهبازی

پارسی جنوب غرب  به دست مردم  شاهنشاهی هخامنشی در میانۀ سدۀ ششم پ.م. 
ایران شکل گرفت و اندیشه ها و نهادهایی را در زمینه های سیاسی و اقتصادی و هنری 
بهترین شکل عمل  به  و نظامی و حقوقی باب کرد که دویست و بیست سال تمام 
می کردند و با وجود فروپاشی ناشی از فتوحات مقدونی ها تأثیرات ژرفی بر فرهنگ های 
پس از خود بر جای نهادند و الگو یا مبنایی برای حکومت های یونانی مآب ]سلوکی ها[ 

و نیز اشکانی و ساسانی و خلفای اسالمی شدند. 
ویژگی های بارز حکومت پارسی عبارت بود از پایبندی اکید به حاکمیت قانون، 
رواداری دینی و فرهنگی، و ارج نهادن به دستاوردها و مهارت های اقوام تابعه. در نتیجه، 
پارسیان میراث دار و نگهبان تمدن های خاور نزدیک باستان شدند و »هنر پارسی« نیز 
نقطۀ اوج هنر همۀ آن فرهنگ ها از کار درآمد که کاخ های باشکوهی را در پایتخت های 
ملی  در شکل گیری هویت  فرآیند  این  ملی،  نظر  از  آورد.  به وجود  متعدد شاهنشاهی 
ایرانیان نقشی چنان حیاتی ایفا کرد که بیگانگاِن هم دوره، ایرانیان را »پارسی« و سرزمین 
آنان را »پارس« می خواندند؛ و این عنوان نادرستی بود که تا روزگار ما نیز در زبان 
غربیان و برخی دیگر از غیر ایرانیان دوام آورده است. از نقطه نظر جهانی، حکومت 
پارسی نخستین »امپراتوری جهانی« بود زیرا پادشاهان پارسی در کتیبه هایشان به کرات 
به ما یادآور می شوند که امپراتوری شان »مردم بسیار و زبان های بسیار« را در بر می گرفت 
که از خودمختاری فرهنگی و قانونی برخوردار بودند، هرچند که اتباع امپراتوری های 

عثمانی و بریتانیا نیز از این خودمختاری برخوردار بودند.



5

ایران در زمان اسکندر و سلوکی ها

اوانگلوس ِوِنتیس

نبود منابع ایرانی دربارۀ سقوط شاهنشاهی هخامنشی و حکومت سلوکی ها، برای تاریخ 
این دورۀ ایران مسألۀ مهمی است. منابع مکتوب موجود عمدتاً به یونانی و التین اند. 
بنابراین هرآنچه امروزه در این باره می دانیم، به قلم مقدونی ها و یونانیان، یعنی طرف 
پیروزمند نبرد است در حالی که دیدگاه تاریخی ایرانیان در این مورد چیزی نمی گوید. 
نکتۀ مهم دیگر آنکه گرچه منابع مهمی دربارۀ حیات و فتوحات اسکندر در ایران در 

دست است، این حکم برای دورۀ سلوکی مصداق ندارد.
نویسندگان چندی به خصوصیات فردی و زندگی اسکندر پرداخته اند؛ از جملۀ آثار 
باقیمانده تا به امروز می توان اشاره کرد به: کتابخانۀ تاریخ )تاریخ جهان( دیودوروس 
کوئینتوس  نوشتۀ  اسکندر  تاریخ  نخست پ.م.(؛  سدۀ  )اواخر  یونانی  به  سیکولوس 
کورتیوس روفوس؛ خالصۀ التیِن یوستین از تاریخ مفقوِد پومئوس تروگوس که از 
قرن دوم م. باقی است؛ و زندگی اسکندر در مجموعۀ حیات مردان نامی پلوتارک. منبع 
اصلی زندگی اسکندر، دو نوشتۀ آریان به نام های آناباسیس اسکندر و ایندیکا است. 
آثار کالیسِتِنس و آریستوبولوس و اوِنسیکریتوس و کلئیتارخوس امروزه مفقودند. دیگر 

منابع این دوره سکه ها و ُمهرها است. 
در مورد حکومت سلوکی ها در ایران، گزارش هیرونیموس کاردیایی از جنگ های 
منبع  272پ.م.(  سال  )تا  او  مرگ  از  پس  اول  سال  پنجاه  در  اسکندر  جانشینان 
ارزشمندی است. دیودوروس در کتابخانۀ تاریخ )کتاب هجدهم و نوزدهم( به طور 
گسترده از نوشتۀ هیرونیموس بهره برده است و اثر او منبع اصلی در مورد نزاع میان 
جانشینان اسکندر است. بخشی از نوشته های هیرونیموس را می توان غیر مستقیم در 
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شاهنشاهی اشکانی

ادوارد دابُروا

امپراتوری روم از دید اهالی آن، قدرتی بی چون وچرا و تنها قدرت در جهان بود. رشتۀ 
بی انتهای پیروزی در جنگ های پیاپی که به گسترش پیوستۀ قلمرو روم انجامیده بود نیز 
این باورها را تأیید می کرد. در سال 53پ.م.، با شکست رومیان در نبرد کارهه ]=حّران[، 
عامۀ مردم به وجود قدرت دیگری واقف شدند که می توانست برخالف تبلیغات رسمی، 
ایمپریوم رومانوم ]امپراتوری روم[ و وجهۀ واالی آن را به چالش کشد. این قدرت دولت 
تا  بین النهرین  از  اعتالی خود،  دورۀ  در  بود که  اشکانی  دودمان  فرمانروایی  به  پارت 
شبه قارۀ هند، و از آسیای مرکزی تا کرانه های اقیانوس هند گسترده بود. گرچه پارت ها 
ریشه در آسیای مرکزی داشتند، اما فرمانروایان آن، همین که ایران و بین النهرین را فتح 
کردند، خود را وارث هخامنشیان دانستند. این ادعا به دیدۀ رومیان قدری عجیب می آمد، 
اما بعدها نیروی پیش برندۀ سیاست های اشکانیان در مواجهه با همسایگان شد. ادعاهای 
تملک متصرفات پیشین هخامنشیان، تنها به آسیای صغیر و خاور میانه محدود نبود و 

سرزمین هایی در آسیای مرکزی و ایران و هند را نیز دربر می گرفت.

منابع

آ گاهی ما از تاریخ پارت ها و جنبه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی 
شاهنشاهی اشکانی، به دلیل ماهیت منابع و میزان محفوظ ماندن آنها محدود است. 
بنابراین بجاست که دست کم منابع اصلی این دوره را برشمرده، و به نگارندۀ هریک و 

هدف او از تدوین آن نیز نظر افکنیم.
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شاهنشاهی ساسانی

)224 تا 651م.(

تورج دریایی

هنگامی که اشکانیان در اوایل قرن سوم م. سرگرم جنگ با امپراتوری روم و درگیر 
توانست  آغاز کرد و  را  اردوان چهارم  اردشیر طغیان علیه  بودند،  منازعات دودمانی 
بیرون  را یکی پس از دیگری  استان های همسایه  و  فارس/پرسیس  فرمانروایان محلی 
رانده و سرانجام در 224م. در دشت هرمزگان با شاهنشاه اشکانی مصاف داده و او 
را شکست دهد و بکشد. با کشته شدن اردوان، اردشیر عنوان شاهان شاه را برگرفت و 
فتح سرزمینی را آغاز کرد که ایرانشهر نامیده شد -»سرزمین آریاها/ایرانیان«. کارزار 
ساسانیان برای تسلط بر استان فارس/پرسیس، از 206/205م. آغاز شده بود که پدر 
اردشیر، پاَبـگ، فرمانروای محلی شهر استخر، پایتخت فارس، به نام گوِزهر ]از خاندان 
بازَرنگی[ را برانداخت. بنا بر منابع بعدی، پابگ موبد متولی آتشکدۀ آناهیتا )آناهید در 
فارسی میانه( در شهر استخر بود و رزمندگان پارسِی فدایِی این ایزدبانوی زرتشتی باید 
در همان جا گرد آمده باشند. آیین این ایزدبانو در فارس از قدمت برخوردار بود و از 
همین رو، برای تسلط بر فالت ایران از ابزار دین استفاده شد. این آخرین باری هم نبود 

که یک رهبر مذهبی قدرت را از چنگ پادشاه ایران درآورد.
پابگ ابتدا برآن بود که پسر بزرگ خود شاپور )در فارسی میانه شاُبهر( را بر تخت 
بنشاند، اما این شاهزاده در شرایطی مرموز مرد. اگر دیوارنگارۀ پابگ و پسرش شاپور 
در تخت جمشید دقیق باشد، چند فرض را از آن می توان نتیجه گرفت. نخست آنکه 
خاندان ساسانی قدرت سیاسی و مذهبی را در منطقه داشته و یا در همان مقطع در 
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ایران در آغاز دورۀ اسالمی

مایکل گرگوری مارونی

شاهنشاهی ساسانی در قرن هفتم م./اول ق فرو پاشید و به امپراتوری به مراتب بزرگ تر 
اسالمی منضم شد؛ آیین زرتشتی نیز جای خود را به اسالم، دین فرمانروایان حاکم بر 
کشور داد. عمالً همۀ داده های مرتبط با این تغییر و تحوالت را در منابع مکتوب عرب 

می یابیم که بازتاب دیدگاه های طرف پیروز است.
مستقیم ترین دالیل سقوط ساسانیان، شکست اخیر آنان از بیزانس، بحران چهار 
نجبای  بین  جناحی  منازعات  و  تا 11ق،   7 تا 632م./  از 628  درون خاندانی  سالۀ 
ایرانی بود. با آغاز حملۀ سپاهیان مسلمان عرب به عراق، ساسانیان متصرفات خود در 
شبه جزیرۀ عربستان در یمن و عمان و بحرین را از دست داده بودند؛ مهاجرنشین های 

نظامی این مناطق، حکومت جدید اسالمی مدینه را به رسمیت شناخته بودند.
حملۀ خالد بن ولید در 633م./12ق، با رخنه به خطوط دفاعی مرزی ساسانیان در 
جنوب شرقی عراق همراه بود که با حرکت به سوی شمال، تا آن سوی خطوط مزبور در 
امتداد فراِت ُوسطی، و شکست نیروهای محلی سرشناسان ایرانی و متحدان مسیحِی 
عرب آنها ادامه یافت. شهرهای حیره و انبار به دادن خراج تن در دادند و پادگان های 
َمر قتل عام شدند. خالد بن ولید هنگام ترک منطقه  ایرانی و عرب واقع در غرب عین التَّ
به قصد سوریه در بهار 634م./13ق، نظام دفاعی ساسانیان در امتداد مرز فرات را درهم 

شکسته و اعراب متحد با آنان را تضعیف کرده بود.
در این اثنا بحران جانشینی های پی درپی شاهان ساسانی، با جلوس یزدگرد سوم در 
استخر )632م./11ق( بر طرف شد، اما مقاومت در برابر مسلمین در »سواِد« عراق 
را، دیگر اعضای خاندان سلطنتی و نجبای ممتاز، با هدف حفظ اموال خود هدایت 



9

ایراِن سده های میانه

نگین یاوری

یزدگرد سوم  تا 651م.(،  پادشاه ساسانیان )224  آخرین  در سال 632م./11ق که 
)632 تا 651م./11 تا 31ق( تاجگذاری کرد، جامعۀ نوپای اسالمی در عربستان، 
پیامبر و رهبر خود را از دست داد. طی پنجاه ساِل پس از آن، نقشۀ سیاسی و اجتماعی 
خاور میانه و سرزمین های مجاور آن دگرگون شد. فتوحات اعراب دورنمای اجتماعی 
و فرهنگی و مذهبی و سیاسی منطقه را، که تا آن هنگام همواره تحت الشعاع وقایع 
فالت ایران بود، به گونه ای چشمگیر تغییر داد. سپاه ساسانی از دفاعی منسجم و متحد 
در برابر فتوحات مسلمین درماند و هر شهر یا استان، ناگزیر شد روی پای خود بایستد. 
ایرانیان در مجموع، تا پیش از پایان قرن دهم م./چهارم ق، با رها کردن سنت های 
کهن خود، به اسالم گرویدند، هرچند که نشانه های فراوانی از فرهنگ و اندیشۀ ایرانی، 
رّد خود را در تمدن متنوع اسالمی برجای گذارد. اعراب نظام مالکیت زمین را که 
از رشته های محکم بافت اجتماعی استان های ایرانی بود، دست نخورده گذاشتند، بر 
این مبنا که اراضی متصرفی، مشمول احکام اسالمی تقسیم غنائم جنگی می شدند که 
در مدینه مقرر شده بود و این اراضی را از مالیات های گوناگون وضع شده بر مالکان 
غیرمسلمان معاف می کرد. و سرانجام اینکه، برخالف دیگر مردمان مقهورشده، مانند 
مصری ها که نقش مهمی در تحول جوامع اسالمی ایفا کردند، ایرانیان توانستند نوعی 
فارسی،  زبان  از  مستمر  استفادۀ  جمله  از  کنند؛  را حفظ  ملی  خودآ گاهی  از  خاص 
ادواری  احیای  نیز  آن، و  از  فراتر  امپراتوری و  به عنوان »زبان میانجِی« بخش شرقی 
یک گذشتۀ ملی ایرانی، که بر گفتمان سیاسی و دینی در بستر اسالمی، تأثیرگذار بود 
یا آن را تعدیل می کرد. آنچه در قرن شانزدهم م./دهم ق در دورۀ صفوی )1501 تا 
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مغول ها در ایران

جرج ا. ِلین

ایران از پایان دهۀ دوم قرن سیزدهم م./هفتم ق به نحوی شگرف در حوزۀ نفوذ مغول ها 
قرار گرفت که افزون بر یورش های مصیبت بار نظامی آغازین، شروع دوره ای درازمدت 
از حکومت نظامیان را نیز در پی داشت که با استیال و حکومت ایلخانان مغول دنبال 
شد. با این همه، آنچه به شکل تجاوزات نظامی ددمنشانه و کینه توزانه و اشغال آغاز شده 
بود، به دوره ای مطلوب از شکوفایی فرهنگی و اقتصادی، در قالب اتحاد و توانمندی 
تحول یافت. دورۀ مغول در تاریخ ایران بحث ها و مجادالتی را تا روزگار ما برانگیخته 
اولین  آن  آغازین که در طی  از رعب و وحشت هجوم های خونین  این دوره،  است: 
سپاهیان مغول در شمال ایران تاخت و تاز کردند، تا روزهای شکوهمند ایلخانان و 
خاندان یوآن را در بر گرفت که تسلط مغول ها بر دربار ایران و چین، چشم جهانیان را 

خیره کرد. تأثیر مغول بر ایران در این دورۀ متالطم بسیار ژرف بود. 
بلکه در  تأثیر قرار دادند،  ایران و آسیای جنوب غربی را تحت  نه فقط  مغول ها 
آسیای شرقی و اروپا و حتی شمال افریقا نیز تأثیری ویرانگر داشتند. از آن زمان، در 
بخش های بزرگی از جهان، خاور میانه و اروپا و به ویژه قارۀ امریکا، نام مغول با کشتار 
و قتل عام و غارت مترادف شده است. مغول ها در اروپا و در آسیای غربی، به دو دلیل 
به تاتار یا تارتار معروف شدند. نخست آنکه تاتارها تا پیش از برافتادن استیالی ایشان 
به دست چنگیزخان، بزرگ ترین و نیرومندترین قبایل ترک ـ مغول بودند؛ و دوم آنکه 
واژۀ تارتاروس به التین »جهنم« معنی می داد و عموماً بر این باور بودند که این قبایل از 

ژرفای هادس1 برانگیخته شده اند.

ـ م. 1. در اساطیر یونانی: جهنم، سرزمین اموات.ـ 
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تیموریان و ترکمانان:
گذار و شکوفایی در قرن پانزدهم م./ نهم ق

تیموریان و ترکمانان
علی انوشهر

زمستان 1405م./807ق بسیار سرد بود. الیۀ یخ رود جیحون )آمودریا در ازبکستان 
امروزی( چنان قطور بود که با کندن بیش از یک متر آن نیز به آب نمی رسیدند. سپاهی 
و  هند  میان  تمامی سرزمین های  که  ساله،  هفتاد  پادشاه  تیمور،  فرماندهی  به  بزرگ 
شبه جزیرۀ بالکان را فتح یا غارت کرده و از سوی دیگر، بزرگ ترین شکوفایی هنری تا 
آن زمان را در آسیای غربی رقم زده بود، به آسانی از رود گذشت. او جهادی علیه چین 
را آغاز می کرد. تیمور در محفل شبانۀ چهارشنبه شب یازدهم فوریه/اول شعبان، چنان 
باده گساری کرد که به تب و لرز افتاد و چهارشنبۀ هفتۀ بعد، در هجدهم فوریۀ 8/1405 
شعبان 807 درگذشت. امپراتوری او در طی صد سال بعد، به بخش های کوچک تری 
تجزیه شد که تحت حکومت و مورد منازعۀ پسران و اعقابش بود و هیچ یک از آنان 
هم توان غلبه بر دیگری را نداشت. و این الگویی متداول در منطقه از پانصدسال پیش 

از آن بود. 
تقریباً یک صد سال پس از مرگ تیمور، پسر دوازده ساله ای به نام اسماعیل از اردبیل 
برخاست و تصرف سریع سرزمین های واقع میان دجله و افغانستان را آغاز کرد. خاندان 
او، صفویان، متولیان یک زیارتگاه مذهبی ]مرقد جّد اعالی خود شیخ صفی[ بودند که 
به تدریج وارد عرصۀ سیاست شدند و طرفدار تشیع اثنی عشری بودند. ظاهراً برخی از 
پیروان اصلی اسماعیل، او را شخصیتی آخرالزمانی می پنداشتند؛ به قراری که گفته اند، 
آنان در آوردگاه جوشن بر تن نمی کردند، زیرا معتقد بودند که فّره او ایشان را محافظت 
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صفویان در تاریخ ایران
)1501 تا 1722م./ 905 تا 1135ق(

کاترین بابایان

آماده ام که جان دهم، 

رخصتم ده که قربانی کعبۀ وحدت با تو ]علی[ باشم:

زائر درگاهت شده ام،

خون ها افشانده ام،

کجاست محراب قربانگاه؟

دیوان خطائی  ]تخلص شاه اسماعیل در اشعارش به ترکی[ 

رسالت انقالبی

قطعۀ باال نمونه ای از زهد شاه اسماعیل صفوی در طی دوره ای است که آغاز عصر 
جدیدی را در خاور میانۀ اسالمی رقم می زد و قلمرو شیعی خود را از جنوب شرق 
آناتولی و قفقاز تا عراق امروزی، و در سراسر فالت ایران و تا هرات در افغانستان 
امروزی ]به زور شمشیر[ بنا می کرد. اسماعیل این ابیات را جهت اعالم رسالت مهدوی 
به عنوان دعوت از پیروان خود و نیز هشدار به کفاری سرود که در برابر دعوت او به 
ایمان به اسالم و »انسان حقیقی« بودن مقاومت می کردند. وی توانست ظرف یک دهه، 
حمایت فداییان فارسی و ترک زبانی را سامان دهد که چون خود او، آمادۀ شهادت 
در راه ایمان به اعقاب پیامبر، به ویژه پسرعّم و داماد او، علی ]ع[ بودند. اسماعیل در 
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میان پردۀ افغانی و سلسله های افشار و زند
)1722 تا 1795م./ 1134 تا 1209ق(

کامران اسکات آقایی

برای  ق،  م./دوازدهم  هجدهم  قرن  در  قاجار  به  صفوی  خاندان  از  قدرت  انتقال 
سرزمین های واقع در فالت ایران دورانی پرآشوب و تلخ از کار درآمد. این انتقال با فتح 
اصفهان به دست افغان ها در 1722م./1135ق آغاز شد و با تهاجم و تسخیر مناطق غربی 
توسط عثمانی و دست اندازی روس ها به شمال غرب کشور ادامه یافت. در پایان قرن 
هجدهم م./دوازدهم ق قاجارها بر قلمرو صفوی مسلط شدند و بار دیگر سرزمین های 
امپراتوری ایران را متحد کردند. فاصلۀ 1722 تا 1795م./1135 تا 1209ق به گونه ای 
نامعمول خشونت بار، و به لحاظ سیاسی بی َثبات بود و در طی آن سران قبایل و امرای 
محلی و نظامیان ماجراجو و دولت های بیگانه، بر سر تسلط بر منطقه در رقابت بودند. 
در همین مقطع پرآشوب بود که دو فرد استثنائی، از تبار و خاستگاهی نسبتاً فرودست، 
نادرقلی خان افشار )1698 تا 1747م./1110 1 تا 1160ق( و کریم خان زند )حوالی 
1705 تا 1779م./1117 تا 1193ق(، فرمانروایی خود را بر بخش اعظم مناطقی 
که سابقاً تحت حکومت صفویان بود محرز کردند. اگرچه سلسله هایی که هریک از 
آنان تأسیس کردند، پس از مرگشان چندان دوام نیاورد، اما خود آنها به موفقیت دست 
یافتند، موفقیتی که تأثیراتش در قرن نوزدهم م./سیزدهم ق که دوران قاجارها بود هنوز 

احساس می شد. 
آنچه برهم خوردن توازن  از  نیز مهم است که نمونه ای است  از آن رو  این مقطع 

1. به نوشتۀ دایرةالمعارففارسی تولد نادرشاه در 28 محرم 1100 بود. ــ م.
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ایران قاجاری

)1795 تا 1921م./ 1209 تا 1340ق(

منصوره اتحادیه نظام مافی

دورۀ آقامحمدشاه
)1795 تا 1797م./ 1209 تا 1212ق(

دورۀ قاجار که از اواخر قرن هجدهم م./دوازدهم ق تا اوایل قرن بیستم به درازا کشید، 
از ویژگی های شاخصی برخوردار است که قبالً در تاریخ ایران دیده نشده بود. مهم ترین 
آنها نفوذ تدریجی غرب است که به مرور بر سیاست و اقتصاد و زندگی اجتماعی کشور 
مسلط شد. این روند باعث شد ایرانیان از خطراتی که استقالل کشور با آن روبه رو بود 
آ گاه شوند. نتیجۀ آن،  تالش حکومت و روشنفکران برای چاره اندیشی جهت توقف 

خطر استیالی اروپاییان بود.
قاجارها ایلی ترکمن تبار، مستقر در حوالی َاسترآباد، در شمال شرق ایران بودند. 
با  یافتند.  آوازه  و  اهمیت  شانزدهم  قرن  در  و  بودند  مرتبط  صفوی  خاندان  با  آنان 
تا  و  پادشاه شد  افشار  نادر  در 1722م./1134ق،  افغان ها  به دست  سقوط صفویان 
1747م./1160ق حکومت کرد. پس از مرگ او، کشور تا نیم قرن گرفتار جنگ های 
داخلی و بی نظمی و بی قانونی شد. شمال شرق ایران در دست اعقاب نادر ماند، اما مرکز 
و غرب و جنوب ایران، مورد منازعۀ محمدحسن خان سرکردۀ ایل قاجار و کریم خان 
زند بود. محمدحسن خان در 1759م./1172ق کشته شد و پسرش آقامحمدخان، که 
در جوانی یکی از سران افشار او را مقطوع النسل کرده بود، توسط کریم خان گروگان 
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عصر پهلوی:
تجدد ایرانی در بستر جهانی

عصر پهلوی
افشین متین عسگری

از رضاخان تا رضاشاه: زمینۀ تاریخی
)1906 تا 1926م./1285 تا 1304ش(

دولت ـ ملت ایرانی امروز توسط رضاشاه پهلوی )سلطنت 1925 تا 1941م./1304 
تا 1320ش( و بر مبنای تغییرات مهم رخ داده در کشور در طی قرن نوزدهم پدید آمد. 
با تکیه  بود که  پادشاهی تحت حکومت شاهان قاجار  آن، مملکتی  از  تا پیش  ایران 
بر فتوحات اولیه، خودکامانه بر آن فرمان می راندند. در حقیقت، جان و مال اقوام و 
گویشوران متنوع کشور در دست سران عمالً خودمختار ایالت و عشایر، َمالکان و 
تجار عمده، و روحانیان متنفذ بود. افزون بر این، ایران قاجاری در قرن نوزدهم به مرور 
اقتصادی و سیاسی تحت  به حوزه های  به خود گرفت و عمالً  نیمه مستعمره  حالتی 
استیالی روسیۀ تزاری و بریتانیای کبیر تقسیم شد. جلوس هر شاه جدید تنها با تأیید 
این دو قدرت استعماری از اعتبار برخوردار می شد که وام های سنگین در اختیارش 
می گذاشتند و امتیازات اقتصادی از آن می گرفتند، و بر تجارت و نظام بانکداری و 

سامانه های تلگراف و تلفن و کارآمدترین نیروهای مسلح کشور مسلط می شدند.
با آغاز قرن بیستم، چند دهه اصالحات نوگرانۀ قاجارها، و تبلیغات ناسیونالیستی 
اعطای  به  جدید،  تحصیالت  از  برخوردار  روشنفکراِن  کوچک  قشر  توسط  آغازین 
با  ایران  مشروطه خواهی  جنبش  انجامید.  1906م./1285ش  سال  در  مشروطیت 
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ایران پس از انقالب
)1979 تا 2009م./ 1357 تا 1388ش(

مازیار بهروز

انقالب

انقالب فوریۀ 1979/بهمن 1357 در ایران همۀ کسانی را که در آن دخیل بودند، چه 
خودی و چه بیگانه، غافلگیر کرد. رژیم شاهنشاهی محمدرضاشاه پهلوی در پی یک 
سال و اندی تظاهرات خیابانی که در ماه های پایانی سال 1978م./1357ش به جایی 

کشید که اعتصابات و برخوردهای مسلحانه را نیز در بر گرفت، سقوط کرد.
رژیم  سرانجام  که  فی البداهه ای  ائتالف   1357 1978/شهریور  سپتامبر  در 
شاهنشاهی را سرنگون کرد در دست کسانی بود که خیال تأسیس حکومت اسالمی 
را در سر داشتند. در این زمان آیت الّله العظمی روح الّله موسوی خمینی رهبر بالمنازع 
اپوزیسیون بود. ائتالف مذکور از آن جهت منحصربه فرد بود که به استثنای احتماالً 
باالترین قشر طبقۀ متوسط، تقریباً تمام طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی را، خواه 
وابسته به اسالمگرایان و خواه غیر آن، در بر می گرفت. در واقع، تا پایان سال 1978م./

ربع سوم سال 1357ش شاه موفق شده بود تقریباً همۀ گروه ها و طبقات اجتماعی را 
از خود رویگردان کند.

انتخابات امریکا در سال 1976م./ 1355ش به آغاز کار جیمی کارتر در ژانویۀ 
در  بشر  مورد حقوق  در  راسخ  اعتقادات  با  دموکراتی  انجامید،  1977/ دی 1355 
سراسر جهان. به نظر می رسد انتخاب کارتر تأثیر عمیقی در سیاست ایران داشت. شاه 
که همیشه از حامیان فعال نامزدهای جمهوریخواه در سیاست امریکا بود، استعفای 




