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سپاسگزاری

علت وجودی این کتاب آن است که کتاب های تألیف شده دربارة تاریخ ایران یا فقط بر دورة خاصی 
تأکید دارند یا به یک اندازه به همة دوره ها نپرداخته اند. از این رو نیاز به کتابی احساس می شد که تاریخ 
فالت ایران را بازنماید, از کسانی بگوید که در این سرزمین زیستند و مردند؛ خالقان فرهنگی که به 
طرق گوناگون در منطقه و قاره رسوخ کرده است. مؤلفان این کتاب تالش می کنند نه فقط تاریخ ایران 
عصر جدید, بلکه تا حد امکان کل تاریخ ایران را بازگو کنند. این اولین و شاخص ترین تفاوت این 
کتاب با کتاب های دیگری است که دربارة تاریخ ایران نگاشته شده است. دوم آن که متخصصان هر 
دوره با مقاالت تخصصی در حوزة مطالعاتشان اطالعاتی قابل فهم در اختیار دانشجویان و عالقه مندان  

قرار می دهند.
مؤلفان این کتاب مورخ، زبان شناس و متخصص در زمینة مطالعات ایرانی هستند. آن ها کوشیده اند 
چکیده ای از تاریخ و فرهنگ ایران را به شیوه ای روشن و قابل فهم در اختیار مخاطبان قرار دهند. چهار 
سال طول کشید تا کتاب به مرحلة نهایی برسد و در این میان همه نتوانستند ثمرة کار خود را ببینند. 
درگذشت علیرضا شاپور شهبازی, مورخ گرانقدر ایران باستان, باعث اندوه عمیق ما شد. از تمام مؤلفان 

به خاطر زحماتشان سپاسگزاری می کنم.
مایلم به ویژه از چند تن تشکر کنم. افشین مرعشی که در بررسی طرح اولیه و چارچوب های این 
تحقیق به من کمک کرد. علی موسوی در بررسی مسائل مربوط به فرهنگ مادی ایران کمک حال من 
بود. خداداد رضاخانی، سارا مشایخ و کنراد هارتر نمودار تبارشناسی را آماده کردند؛ وارن ساوئرد و 
یوهان اس. دی. ویواینا برای تصحیح دستنوشته به من کمک کردند. مایلم از ایرج افشار نیز که در ده 
سال گذشته مرا در سفر به سراسر ایران همراهی کرد و فرصت عکاسی را برایم فراهم آورد سپاسگزاری 
کنم. از لیندا کوماروف که سخاوتمندانه اجازة انتشار یک مینیاتور ایرانی از مجموعة خطی موزة هنر 
لوس آنجلس را داد سپاسگزارم. همچنین مایلم از سونیا توکو که صبورانه و در زمانی کوتاه کل دستنوشته 
را خواند تشکر کنم. و در آخر از نانسی توف, مدیر انتشارات دانشگاه آکسفورد, به پاس کمک ها و 

راهنمایی هایش و کمک به انتشار کتاب سپاسگزارم.
تورج دریایی
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مؤلفان

کامیار عبدی سال 1969 )1348( در تبریز به دنیا آمد. لیسانس خود را در رشتة باستان شناسی 
از دانشگاه تهران گرفت و در سال 2002 موفق به اخذ دکتری در رشتة مردم شناسی از دانشگاه 
میشیگان شد. از سال 2002 تا 2008 دانشیار مردم شناسی در کالج دارتمت بود و از سال 2008 
به عنوان دانشیار باستان شناسی در دانشگاه آزاد, واحد علوم و تحقیقات, مشغول به کار شد. 
عبدی در چند محوطة باستان شناسی ایران، ترکیه و ایاالت متحدة آمریکا کارهای میدانی انجام 
دوران  به ویژه  است،  ایالم  ـ سیاسی  اجتماعی  ساختار  زمینة  در  او  اصلی  پژوهش  است.  داده 

پیشاایالمی تا ایالم باستان, و گذر از مرحلة نوایالمی به دورة هخامنشی.

کامران آقایی دکتری خود را در تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس گرفت. او دانشیار 
و سرپرست مرکز مطالعات خاورمیانة دانشگاه تگزاس در آستین است. وی بیشتر با مطالعات 
اسالمی، تشیع و تاریخ جدید ایران و خاورمیانه, و نیز تاریخ جهان، تاریخ نگاری، مطالعات 
مذهبی، ملی گرایی، مطالعات جنسیتی, و تاریخ اقتصاد سر و کار دارد. او به تدریس تاریخ ایران 

و خاورمیانه اشتغال دارد و حوزة تخصصی مطالعاتش تشیع است.

علی انوشهر به تدریس تاریخ جهان و تاریخ تطبیقی اسالم پیشامدرن در دانشگاه کالیفرنیا در 
دیویس مشغول است. او لیسانس خود را در علوم انسانی از دانشگاه تگزاس در آستین گرفت 
)1994( و فوق لیسانس و دکتری اش در تاریخ اسالم را از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس  
اخذ کرد )2005(. او در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس، کالج سانتا مونیکا، دانشگاه ایالتی 
کالیفرنیا در لوس آنجلس، دانشگاه ایالتی سان مارکوس و دانشگاه سنت خاویئر تدریس کرده 
است. همچنین دربارة سه سلطان غازی دوران میانه یعنی سلطان محمود غزنوی، بابر بنیان گذار 

سلسلة گورکانی هند، و سلطان مراد دوم عثمانی مطالعاتی انجام داده است.

کاترین بابایان دکتری خود را در تاریخ اسالم از دانشگاه پرینستون گرفت. او دانشیار تاریخ و 
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فرهنگ ایران در گروه مطالعات خاور نزدیک دانشگاه میشیگان است. زمینة تخصص او دورة 
صفویان و تاریخ پیشامدرن ایران است. او در زمینة جنسیت در ایران و دنیای اسالم مطالعه می کند.

مازیار بهروز دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو است. او چندین مقاله و فصل هایی 
از چند کتاب را در مورد ایران تألیف کرده و مؤلف دو کتاب دربارة تاریخ جنبش چپ در ایران 
و مجموعه مقاالت و مصاحبه هایی در مورد جنبش چپ در ایران است که ترجمه و منتشر شده 

است. او دکتری خود در تاریخ ایران را از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس گرفته است.

ادوارت دومبرووا استاد تاریخ دانشگاه یاگیلونیان در کراکوف لهستان است. تخصص او در زمینة 
تاریخ نظامی و تاریخ روم باستان، پارت ها ]اشکانیان[1 و اسرائیل است. در حال حاضر رئیس 
گروه تاریخ باستان و سرپرست مطالعات یهودیان دانشکدة تاریخ دانشگاه یاگیلونیان و سردبیر 
مجلة آن است که الکتروم2 و اسکریپتا یودایکا کراکووینسیا 3 منتشر می کند. او عضو کمیسیون 
زبان شناسی باستانِ آکادمی هنرها و علوم لهستان، کمیتة تاریخ و فرهنگ یهودیان، و آکادمی و 

مؤسسة هلندی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی است.

مدیران  از  و  باسکرویل  سی.  هاوارد  پارسی زبان  جوامع  و  ایران  تاریخ  استاد  دریایی  تورج 
مرکز ساموئل ام. ُجردن بخش مطالعات و فرهنگ ایران در دانشگاه کالیفرنیا در اروین است. 
پژوهش های او بر تاریخ ایران باستان و به طور خاص بر تاریخ ساسانی و زبان و ادبیات فارسی 
میانه متمرکز است. او به تدریس تاریخ جهان باستان، تاریخ ایران، و ادیان ایران باستان اشتغال 

دارد و سرپرست مجلة بین المللی مطالعات ایران باستان است. 

جورج لِین مدرس ارشد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزِی مدرسة عالی مطالعات شرق و آفریقا 
در دانشگاه لندن است. او به تدریس تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی، ایران سده های میانه، 
و امپراتوری گورکانی هند اشتغال دارد. او در کتاب خود به چنگیزخان و امپراتوری مغول و 

حکومت ایلخانان در ایران سدة سیزدهم م/ هفتم ه .ق پرداخته است.

منصوره اتحادیه نظام مافی مدرک کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه ادینبرو گرفت. از 
سال 1963 تا 2000 به تدریس تاریخ قاجار در دانشگاه تهران مشغول بود. از سال 1983 )1362( با 
تأسیس نشر تاریخ ایران, که به تاریخ ایران می پردازد, مدیریت آن را بر عهده داشته است. او اکنون 
در زمینة افکار عمومی در سال های 1870 تا 1920 )حدود 1248-1298 ه .ش( در حال تحقیق است.

افشین متین عسگری دکتری خود را در تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس گرفت. او 

1. قالب ها افزودة مترجم است, و در موارد محدودی که افزودة مؤلف است در پانوشت ذکر شده است. شکل دوم برخی 
ـ م. اسامی هم, که به دو شکل رایج در منابع مختلف آمده اند, داخل قالب آورده شده است. ـ

2. Electrum  3. Scripta Judaica Cracoviensia
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به  او  است. حوزه های تخصصی  لوس آنجلس  در  کالیفرنیا  ایالتی  دانشگاه  در  تاریخ  دانشیار 
خاورمیانة قرن بیستم، ایران دورة جدید، و جنبش های سیاسی و روشنفکری اسالمی مدرن 
مربوط می شود. دکتر متین عسگری به تدریس دوره های مختلف تاریخ خاورمیانه، تاریخ جهان، 

اسالم و دین تطبیقی اشتغال دارد.

مایکل جی. مورونی استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس با گرایش تاریخ خاور نزدیک 
است. او مدرک کارشناسی خود در زبان های خاور نزدیک را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی 
گرفت و از دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات 
اسالمی و دکتری در تاریخ شد. تحقیقات او اساسًا روی اواخر دورة ساسانی و اوایل دورة 
اسالمی در ایران و عراق متمرکز است. او به تدریس تاریخ ساسانی، تاریخ اندیشة اسالمی، و 

تاریخ نگاری در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس اشتغال دارد.
بین النهرین و شبه جزیرة عربستان  ایران،  او روی تحوالت فرهنگی  پاتز تحقیقات  دانیل تی. 
متمرکز است. کارهای میدانی پرفسور پاتز بیشتر در ایران، عربستان سعودی و امارات متحدة 
عربی بوده است و کارهای تجربی او در محوطه هایی حاوی چندین دوره بدان معنی است 
که دامنة عالیق او از لحاظ گاهنگاری عصر نوسنگی تا فتوحات اسالمی را در بر می گیرد. او 
مجذوب سنن دینی خاور نزدیک و مسائل مربوط به آن است، به ویژه مواقعی که فرهنگ های 
مختلف همپوشانی دارند یا در تضاد با هم قرار می گیرند، اتفاقی که در دوران هخامنشیان، 
سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان رخ داده است. او برای درک اقتصادهای باستانی، به منظور کمک 

به رهیافت های باستان شناختی، عالقة بسیار به استفاده از منابع میخی دارد.
علیرضا شاپور شهبازی دکتری خود در باستان شناسی شرق آسیا را از مدرسة عالی مطالعات شرق 
و آفریقا در دانشگاه لندن گرفت. او مدرس باستان شناسی هخامنشی و ایران شناسی در دانشگاه 
شیراز، دانشگاه هاروارد، و دانشگاه آریگن شرقی بود. در سال 1973 بنیاد تحقیقات هخامنشی 
را در ایران تأسیس کرد. شهبازی چندین کتاب و مقاله دربارة باستان شناسی و تاریخ هخامنشیان 

و ساسانیان به فارسی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی نوشته است. او در سال 2006 درگذشت.
تدریس  به  او  است.  هاروارد  دانشگاه  در  ایران شناسی  مطالعات  استاد  شروو  ُاکتور  پرودس 
زبان های باستانی ایران )فارسی باستان، اوستایی، پهلوی، سغدی( و ادیان قبل از اسالم )ادیان 
زرتشتی و مانوی( و تاریخ اشتغال دارد. تحقیقات او در سالیان اخیر روی ادبیات اوستایی و 
مبانی آیین زرتشت و نیز کاربرد تئوری ادبیات شفاهی و اسطوره شناسی تطبیقی در ادبیات و 

دین باستانی ایران متمرکز بوده است.

اوانجلوس ِونتیس در حال حاضر پژوهشگر ارشد مطالعات اسالمی و ایرانی در مدرسة عالی 
اولین  او  است.  هلند  در  لیدن  دانشگاه  ـ سرخپوستی  آمریکایی  و  آفریقایی  آسیایی،  مطالعات 
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مدرک تحصیلی خود را در تاریخ )1999( و نیز مدرک کارشناسی ارشدش را در همین رشته 
از دانشگاه یوئانینای یونان گرفت. دکتری خود در مطالعات خاورمیانه را نیز از گروه مطالعات 
اسالمی و خاورمیانة دانشگاه ادینبرو اخذ کرد. عالقة او به پژوهش دربارة جهان ایرانی و یونانی 
از ازمنة باستان تا عصر مدرن است. آثار ونتیس شامل کتاب ها و مقاالتی در مورد جنبه های 
مختلف خاورمیانة مدرن و پیشامدرن است, از جمله رسالة تازه تکمیل شدة او دربارة تاریخ 

هلنیسم در ایران مدرن و روایت ایرانی اسکندر.

نگین یاوری دانشیار تاریخ در مدرسة نوین هنرهای لیبراِل نیویورک است. او دکتری و فوق دکتری 
خود در تاریخ را با تخصص در زمینة تاریخ اسالم در سده های میانه از دانشگاه کلمبیا گرفت. 
عالقه مند به اندیشة سیاسی و الهیات سده های میانه با تأکید روی مرحلة گذر از سده های میانه 
به اوایل عصر مدرن است. تحقیق کنونی او دربارة اندرزنامه های سیاسی سده های میانه، مطالعة  
تطبیقی نسخه های اروپایی و اسالمی برای شاهزادگان و بازتاب آن ها در تعبیر و تفسیر زبان 

سیاسی عصر مدرن به ویژه در دنیای اسالم است.



شاهنشاهی هخامنشیان )550-330 ق.م(
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شاهنشاهی ساسانی 
)حدود 224-651 م(
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ایران دورة تیموری
)حدود 1400-1500 م/800-900 ه .ق(

آمودریا

دریای خزر

دریای سیاه

دریای 
آرال

خلیج فارس دریای عمان

رود فراترود دجله

آمودریا
آذربایجان

خوزستان فارس

عربستان

هند
بلوچستان

سیستان
اصفهان

بغداد

تهران
مراغه

تبریز

شیراز

زرنگ

هرات کابل

خراسانبلخ
نیشابور

مرو

بخارا
گرگانج

سمرقند

400 مایل
º
º 600 کیلومتر
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ایران امروزی
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پیشگفتار

 تورج دریایی

ـ ملتی است که تا اوایل قرن بیستم آن را در دنیا به نام پرشیا ]پارس[ می شناختند. در  ایران دولت 
غرب نام پارس اغلب یادآور دنیایی سرشار از اسرار، انحطاط و تجمل بود، تصویری که از زمان 
مؤلفان یونان باستان تا سیاحان عصر ویکتوریا ادامه داشت. فرش ایرانی، گربة ایرانی و خاویار 
ایران, در میان دیگر اقالم, مترادف با پارسیان و ایران است. امروز ایران الگویی برای مبارزه طلبی 
در برابر غرب و امپریالیسم و مدافع دنیای اسالم و فلسطینی ها در برابر تهدیدات و تحریم ها 
تلقی می شود. اما این ها همه گوشه ای از تمدنی با تاریخ دور و دراز و پیچیده است که ناظران 
امروزی را همان قدر مجذوب و متحیر می کند که گذشتگان را می کرد. به همین دلیل است که 

تاریخ ایران برای دنیای انگلیسی زبان جذاب و ارزشمند است.
طبق روایات مسیحی, سه مغ زرتشتی، موبدان دین کهن ایران، برای یافتن عیسی ]ع[ در 
بیت لحم, که بسیار دور از آتشکده هایشان بود، ستارگان را دنبال کردند. مغان، آتشکده هایشان 
مارکوپولو توصیف کرده اند.  تا  از هرودوت گرفته  را  ناشناخته ها  آن ها در مشاهدة  توانایی  و 
بزرگ ترین امپراتوری عصر باستان، یکی از نیکخواه ترین امپراتوری های تاریخ، در صورتی که 
امپراتوری خوبی وجود داشته باشد، از آِن ایرانیان است. کوروش کبیر, بنیان گذار آن، نقشة دنیا را 
ـ آسیایی را به هم نزدیک ساخت. جانشینان  تغییر داد و برای اولین بار در تاریخ، جهان آفریقایی 
او اولین نظام سیاسی در مقیاس جهانی را خلق کردند، سه نظام آبی باستان ــ تمدن های سند، 
نیل و بین النهرین ــ را زیر یک چتر گرد آوردند. بیانیة کوروش کبیر، استوانة کوروش، در میان 
اسناد باقیمانده از فاتحان جهان موردی استثنایی است که در آن صلح و عدالت میان اقوام و ادیان 
گونا گون را تحت حکومت استوار خود اعالم می کند. به همین خاطر است که در عهد عتیق از 
او با مهر تمام به عنوان »مسیح« خداوند یاد می شود و گزنفون وی را به عنوان موضوع اولین 

زندگی نامة یونان برمی گزیند. 
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هنر و اندیشه هایی را که ایرانیان به دنیای باستان عرضه کردند دنیای اسالم به غرب مسیحی منتقل 
ساخت. اواخر عصر باستان، ایرانیان بازی چوگان، ورزش محبوب خود, را به دنیا عرضه کردند. 
این بازی که بازی اشراف بود همراه با بازی تخته نرد وسیلة آموزش و آمادگی جسمانی ایرانیان در 
دورة باستان بود. از دیگر محصوالت فرهنگی شطرنج بود، ایرانیان قواعد آن را تغییر دادند به نحوی 
که بازی به شیوة کنونی درآمد، همچنین یکی از کهن ترین شواهد جنگ با نیزه بر پشت اسب در 
سدة سوم میالدی به ایران مربوط می شود. بشقاب های مطالی اواخر دورة ایران باستان محبوب ترین 
مشغله های درباریان و اشراف به ویژه فرمانروایان را که در دنیای ایرانی »شاه شاهان« )شاهنشاه در 
فارسی میانه( نامیده می شد به نمایش می گذارد. این اعمال به تعبیری اوج پایدیای1 ایرانی یا, چنان که 
ایرانی می بایست از نظر فکر و جسم  در فارسی نامیده می شود، فرهنگ بود. به این ترتیب یک 
سالمت و تعادل می داشت تا فردی بافرهنگ و کامل باشد. زمانی که این هنرها را کسب می کرد 

تبدیل به »انسان کامل« می شد، اصطالحی که بعدها پس از اسالم در تصوف به کار گرفته شد.
در سراسر دنیای باستان، ایرانیان را از لحاظ سیاسی با ترسی آمیخته به احترام می نگریستند، 
واقعیتی که بیشتر ناشی از جنگ دولت شهرهای یونانی برای استقالل از ایرانیان و از یکدیگر 
بود. از دیدگاه یونانیان آن زمان, پادشاهی بر ایرانیان فرمان می راند که جوهرة مطلق سلطنت 
بود. این پادشاهان در کاخ هایی افسانه ای می زیستند، خوراک شاهانه می خوردند، بر بی شمار 
سپاهیان فرمان می راندند و نیمی از دنیا را تحت سیطره داشتند. ایرانیان باستان، از کوروش کبیر 
تا خشایارشا, به دالیل مختلف در ادبیات کهن شناخته شده بودند و از آن ها یاد می شد. در حالی 
که خشایارشا به دلیل تالش برای فتح یونان منفور بود، گزنفون کوروش را به عنوان موضوع 
اولین زندگی نامة یونان با نام کوروپدیا یا »کوروش نامه« برگزید. به تعبیری, کوروش کبیر برای 
قدما، یونانیان و ایرانیان به یکسان همان انسان کامل بود. فتح امپراتوری ایران به دست اسکندر 
مقدونی در وهلة اول باعث ویرانی و بعد نابودی تخت جمشید پایتخت معروف ایران شد. اما 
این فتوحات عامل درآمیختن یونانیان و ایرانیان در عصر هلنی نیز بود. به گفتة پی یر بریان، 

پژوهشگر عصر هخامنشی، اسکندر آخرین پادشاه هخامنشی بود.
این برخوردها پس از رنسانس اروپا به خلق ایدة تعارض غرب مدرن با شرق یا آسیا کمک 
کرد. در یک سو غرب با نیاکان خود یعنی یونانیان قرار گرفته بود و در سوی دیگر شرق با 
نیاکان خود پارسیان یا ایرانیان. این ناسازگاری دوجانبه و میراث فرهنگی بیشتر مخلوق سنت 
مدرن غرب است تا واقعیت، چرا که یونانیان و ایرانیان بیشتر با هم تعامل داشتند تا آلمانی ها 
یا انگلیسی ها با یونانیان. به تعبیری ایرانیان و یونانیان در یک حوزة فرهنگی قرار می گیرند و 
وارثان فرهنگِی یک محیط هستند. در سده های میانه تعداد ایرانیانی که به بررسی کتاب های 
منسوب به ارسطو و افالطون پرداختند، آن ها را مطالعه کردند و بر آن ها شرحیات نوشتند بیشتر 

از محققان اروپایی بود.

1. paideia
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راه اندازی تجارت جادة ابریشم در سدة دوم قبل از میالد دستاورد اشکانیان بود. پیش تر در 
زمان امپراتوری هخامنشیان جادة شاهی به طول بیش از 2500 کیلومتر ساخته شده بود که فالت 
ایران را به مدیترانه وصل می کرد. در سال 115 ق.م، در دوران فرمانروایی مهرداد دوم اشکانی, 
سفرای چین از سوی امپراتور وودی به دربار ایران آمدند. آن ها پیمانی بستند که بر اساس آن کاال 
به ایران و از راه ایران به مناطق دیگر صادر می شد. به این ترتیب با بسته شدن پیمانی میان چین و 
ایران، چینی ها، ایرانیان و رومیان تبدیل به بازیگران اصلی اقتصاد عصر پیشامدرن اوراسیا شدند. 
رومیان در ماجراجویی های توسعه طلبانة خود در خاور نزدیک با ایران اشکانی رو در رو 
شدند. در سال 53 ق.م، در نبرد حّران، اشکانیان نیروهای شکست ناپذیر روم را خوار و خفیف 
کردند. رومیان قدرت مقهور ساختن امپراتوری اشکانیان را نداشتند و ناگزیر می بایست قدرت 
آنان را به رسمیت می شناختند. آن ها همچنین باورهای ایرانی را به شکل میتراییسم و از طریق 
ارمنستان از ایران اخذ کردند. مراسم تشرف آیین میترا با مفاهیم فلسفی و مرتبط با رستگاری 
ریشه در آیین زرتشت داشت. رومیان این سنت را اخذ و ]با باورهای خود[ سازگار کردند 
و »دین پارسیان« ــ چنان که رومیان آن را می نامیدند ــ به صورت گسترده  در اروپا و حوزة 

مدیترانه انتشار یافت تا باالخره در سدة پنجم میالدی مسیحیت بر آن چیره شد.
در سدة سوم میالدی, با به قدرت رسیدن سلسلة جدید ساسانی، ایران به قدرتمندترین 
امپراتوری منطقه تبدیل شد. در سال های بین 240 تا 270 م، شاپور اول با به اسارت گرفتن 
یکی از امپراتوران روم و کشتن دیگری و خراجگزار کردن یکی دیگر, روم را به زانو درآورد. 
شاپور دوم در قرن چهارم میالدی پیروزی های یک سده قبل را تکرار کرد، رومیان را شکست 
داد و موجب مرگ امپراتور/ سردار آن ها یولیانوس کافر شد. در سده های ششم و هفتم میالدی 
دو پادشاه به نام خسرو ]خسرو انوشیروان و خسرو پرویز[ در تیسفون، یکی از ثروتمندترین 
و بزرگ ترین شهرهای اواخر عصر باستان, حکومت می کردند. می توانیم ذهنیت و جهان بینی 
ایرانیان را از داستانی دربارة پادشاه ایران و تختگاه او دریابیم. ایرانیان سه تخت تشریفاتی برای 
فرمانروایان روم، ترک و چین در کاخ تیسفون قرار داده بودند. پادشاه ایران به نشانة برتری روی 
تختی بزرگ تر از بقیه می نشست. جنگ های خسرو دوم و امپراتور هراکلیوس زمینه ساز انحطاط 
بیزانس و سقوط شاهنشاهی ساسانی و پایان عصر باستان شد. مسلمانان به راحتی جنوب غرب 
آسیا و شرق مدیترانه را روفتند و دو قدرت برتر اواخر عصر باستان را نابود کردند. این نکته 
شایان توجه است که خود ایرانیان، به ویژه سواره نظام آن ها, به فاتحان پیوستند و در پیروزی 
اسالم در آفریقا و آسیا در سده های هفتم و هشتم میالدی نقش بسزایی داشتند. در نتیجة این 
وقایع دنیای ایران باستان از لحاظ سیاسی، اجتماعی و دینی دستخوش دگرگونی عمیقی شد و 

به این ترتیب به بخشی از قلمرو وسیع اسالم تبدیل شد.
آریاییان  اسطوره ای  زادگاه  به  ریشه اش  اصل  در  می کند  ارائه  که  تصویری  و  ایران  واژة 
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نیایش ها و سرودهایی که خاص  در  به ویژه  کتاب مقدس زرتشتیان،  اوستا،  در  برمی گردد. 
و  پهلوانان  است,  آمده  ــ  قربانی اند  دریافت  سزاوار  که  آن هایی  یا  ــ  ]ایزدها[  َیَزت ها 
پادشاهانی را می یابیم که قربانی هایی به آن ها پیشکش می شود, از این رو آن ها می توانستند 
بر آنچه »گسترة آریاییان« نامیده می شد حکومت کنند. این مکان در زبان اوستایی به نام َارَیَن 
 Iran-Vej معروف است، که در زمان ساسانیان به فارسی میانه ایران ویج Aryana Vaējah َوئیجه
نامیده می شد. در اوستا به عنوان جغرافیایِی َاریانام دهیونام، Airyanam Dahyunam »سرزمین 
آریاییان )یا ایرانیان(«, برمی خوریم که ظاهراً بخش شرقی جهان بزرگ تر ایرانی بوده است, 
همان افغانستان و ترکمنستان امروزی. اواخر عصر باستان برای اولین بار با اصطالح دیگری 
رو به رو می شویم، ایرانشهر Ērānshahr، که در حال حاضر پیوند ویژه ای با این فالت دارد. 
ایرانشهر به معنی »سرزمین ایرانیان« است, و دسِت آخر در سده های ششم و هفتم میالدی 
کوتاه شدة آن, ایران, با شاهنشاهی ساسانی گره می خورد. این بدان معنی است که ساسانیان از 
سنت های دین کهن خود برای نامیدن قلمروی استفاده کردند که بر آن سیطره داشتند. ایران 
نه تنها با دیوارهای مرزی و دفاعی در چهارگوشة آن تعریف می شد بلکه برای ایرانی بودن 
آداب و اصول فرهنگی نیز اهمیت داشت. در ادبیات فارسی میانه با مردمی مواجه می شویم 
دارای »سرشت ایرانی« و »نگرش ایرانی« که آیین زرتشتی در ابتدا آن را شکل داد. اما در 
ایران و  با  به یکسان  سده های ششم و هفتم میالدی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان همگی 

ایرانی بودن تعریف می شدند.
در نتیجة فتوحات مسلمانان در سدة هفتم م/ اول ه .ق، ایران بخشی از قلمرِو بزرگ تری شد 
که داراالسالم نامیده می شد. دو قرن بعد, اسالم به مثابة دین و فرهنگ تبدیل به ویژگی مهم 
بیشتر مردم فالت ایران شده بود. باید به این نکته توجه کرد که خود ایرانیان نقش مهمی در 
توسعة فرهنگ اسالمی خارج از شبه جزیرة عربستان داشتند، وجود واژه های فارسی در قرآن 
نشانة نفوذ ایران در شبه جزیرة عربستان است. ایرانیان توانستند اسالم را به مثابة دین و فرهنگ به 
شیوه ای انتشار دهند که از پیام اولیة آن پیشی گیرد، واقعیتی که ذهن دنیای غیرمسلمان را تسخیر 
ـ اسالمی  کرده است. اصطالح شناسی مارشال جی. اس. هاجسن نشان می دهد که دنیای ایرانی 
هنوز هم نشان دهندة ارزش ها و اندیشه های ایرانی است که بخش عمده ای از آن حاصل مواجهه 
با اعراب و بیشتر آن نتیجة پیشینة فرهنگی آن است. در سدة یازدهم م/ پنجم ه .ق زبان فارسی 
وسیلة اصلی گسترش اسالم در شرق شد. مهم ترین شاهد آن یکی از مهم ترین کتب منظوم 
سدة یازدهم م/ پنجم ه .ق است که نه در فارس، بلکه در خراسان نگاشته شد. شاهنامة فردوسی 
ایران  شاهکار زبان فارسی در طول هزار سال گذشته تلقی می شود. شاهنامه داستان شاهان 
باستان، باورها، آرمان ها و ارزش های ایرانیان را باز می گوید. کاتبان و نقاالن به طرق مختلف 
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بقای شاهنامه و تبدیل آن به مظهر هویت ایرانیان را تضمین کردند. اولین سلسله های مستقل 
در ایران ]اسالمی[ بین سده های دهم و سیزدهم م/ چهارم و هفتم ه .ق, یعنی سامانیان، آل بویه، 
غزنویان و سلجوقیان, بدون توجه به ترک، عرب یا فارس بودنشان این کتاب را ترویج کردند، 

از آن درس گرفتند و آن را سرمشق خود قرار دادند. 
عمل  در  اما  داشت  قرار  خلفا  حاکمیت  تحت  به ظاهر  ایران  ه .ق،  م/ سوم  نهم  سدة  در 
پادشاهی هایی مجزا بود که ابتدا ایرانیان محلی و بعدها ترک ها عهده دار ادارة آن شدند. ترک ها، 
مهاجران تازه وارد از استپ ها, ابتدا به عنوان سرباز و غالم آمدند اما سرانجام به شاهان و سالطین 
ایران تبدیل شدند. آل بویه و سامانیان فارسی زبان از سدة یازدهم تا سیزدهم م/ پنجم تا هفتم 
ه .ق جای خود را به غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ترک تبار دادند. اما زبان و ارزش های 
ایرانی هنوز چنان پرقدرت بود که تازه واردان به تمامی جذب آن و ایرانی شدند. در واقع فرهنگ 
و انسان مداری ایرانی دست به دست هم داد و عصر تازه ای از علم و فضیلت برای خاورمیانه 

و دنیا به وجود آورد.
بین سده های نهم و سیزدهم م/ سوم و هفتم ه .ق دنیای ایرانی در علم، فلسفه، شعر، و 
انسان مداری به اوج خود رسید. محمد بن موسی خوارزمی در شرق ایران جبر و اعداد اعشاری 
را معرفی کرد. در واقع واژة الگوریتم برگرفته از نام خوارزمی است. زکریای رازی که اواخر قرن 
نهم م/ سوم ه .ق در ری چشم به جهان گشود یکی از پرآوازه ترین پزشکان دوران خود شد. او 
بیمارستان هایی تأسیس کرد و بیماری هایی مانند آبله و سرخک را به درستی تشخیص داد، او 
الکل طبی را تقطیر و »کشف« کرد. در سدة دهم م/ چهارم ه .ق ابونصر فارابی تنها و مهم ترین 
کتاب دربارة تئوری موسیقی را نوشت و در غرب به عنوان یکی از بزرگ ترین فیلسوفان شرق 

و مفسر اصلی آثار ارسطو شناخته شد. 
تمام  در  که  جامع االطراف  دانشمند  بیرونی,  ابوریحان  ه .ق  م/ پنجم  یازدهم  سدة  در 
بزرگ می زیست. در  تاریخ معرفت داشت, در خراسان  از جمله جغرافیا و  زمینه های علمی 
مهم ترین  بود  منطقه  زادگاهش همان  بیرونی  مانند  که  ه .ق عمر خیام  دوازدهم م/ ششم  سدة 
رسالة ریاضی دنیای اسالم را در مورد جبر نوشت. خیام فیلسوف و به نحوی الادری یا, آن طور 
که بعضی ها ادعا کرده اند, ملحد نیز بود. این واقعیت را که در دنیای ایرانی بدان توجه شایسته 
انگلیسی بود که در قرن  نشده می توان از شعرهای او دریافت. این ادوارد فیتزجرالد دانشور 
نوزدهم م/ سیزدهم ه .ق شعر خیام را در غرب بلند آوازه کرد و جایگاه او را به عنوان یکی از 
بزرگ ترین شعرای دنیای اسالم محرز ساخت. در قرن گذشته, خیام از این لحاظ در ایران نیز 
مورد توجه قرار گرفته است. او عامل اصلی انتقال علم هند به غرب به واسطة آثار و تفاسیر خود 
بود. خواجه نصیرالدین طوسی, فیلسوف و منجم سدة سیزدهم م/ هفتم ه .ق، به سبب توانایی های 
علمی و ساخت رصدخانه ای مهم در مراغه مورد توجه است. این افراد از جمله متفکران مهمی 
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بودند که ایران سده های میانه را به نمونة بارز عصر طالیی علم و انسان مداری تبدیل کردند، 
دورانی منحصربه فرد تا عصر جدید. 

در حالی که حملة قبایل بیابانگرد از جنوب شرق قبل از اسالم به پایان رسیده بود، حملة 
بیابانگردان استپ های شمال شرق فاتحان تازه ای به همراه داشت. مغول ها آغازگر مرحلة تازه ای 
بر  مبتنی  یکجانشینی  زندگی  بر  بودند. عالوه  ایران  اقتصادی و سیاسی  اجتماعی،  تاریخ  در 
ایران باب شد. جنگل زدایی مستمر و ویرانی  نیز در  اقتصاد کشاورزی، شیوة زندگی شبانی 
زمین های کشاورزی در کنار نابودی کتابخانه ها و مرگ پژوهشگران و مردان قلم، ایران را دچار 
چنان عقب ماندگی ای کرد که هرگز نتوانست دوباره قد علم کند. شهرهایی چون سمرقند و 
بخارا در شرق که نزد ایرانیان در حکم مراکز علم و فرهنگ بودند با حملة مغول ویران شدند. 
اولین قتل عام ها و ویرانی ها را کسانی گزارش کردند که جان سالم به در بردند و توانستند 
ابعاد فاجعه بار ویرانی را بازگو کنند. اما سرانجام خانان مغول و سپاهیانشان مسلمان شدند، 
زبان فارسی را برگزیدند و در دوران ایلخانان و تیموریان، بین سده های سیزدهم و پانزدهم 
م/ هفتم و نهم ه .ق، دوره ای از شکوفایی فرهنگی شکل گرفت. نقاشی مینیاتوری و زبان فارسی 
معروف ترین محصوالت فرهنگی این دوران است. عمارت های شگفتی مانند آرامگاه اولجایتو 

خدابنده در سلطانیه گواهی است بر معماری گنبدی ایراِن سده های میانه.
شکوفایی زبان فارسی اهمیت ویژه ای برای فرهنگ ایراِن سده های میانه دارد، در این دوران 
برخی از مهم ترین شخصیت های ادبی ایران سر برمی آورند. برخی از این شخصیت ها در فالت 
ایران می زیستند و عده ای در بخش های دیگر دنیای اسالم. قرن سیزدهم م/ هفتم ه .ق سعدی 
در شیراز زندگی می کرد، در یکی از پرآشوب ترین دوره های تاریخ ایران و آسیا، در زمانه ای 
که خاورمیانه و جهان ایرانی عرصة تاخت و تاز مغوالن شده بود. در بحبوحة این ویرانگری ها, 
سعدی مهم ترین آثار خود بوستان و گلستان را خلق کرد که حاوی روایات اخالقی و اجتماعی 
پرمایه و خردمندانه در زمانه ای پرآشوب بود. حتی تا اواسط قرن بیستم م/ چهاردهم ه .ق، یک 
ایرانی در صورتی می توانست مدعی فرهیختگی باشد که آثار سعدی را مطالعه کرده باشد. در 
قرن سیزدهم م/ هفتم ه .ق  موالنا جالل الدین بلخی دیگر شاعر ایرانی، در غرب معروف به 
رومی، برجسته ترین شاعر صوفی مسلک زبان فارسی و دنیای اسالم و امروز غرب شد. حافظ 
قرن چهاردهم م/ هشتم ه .ق در شیراز می زیست. او هرگز شهر خود را ترک نکرد اما ایرانیان 
دربارة  او  و شعرهای  می روند  او  آرامگاه  زیارت  به  هم  هنوز  فارسی زبانان سراسر جهان  و 
عشق، عرفان، نفسانیات و لذات روحانی و مستی را می خوانند. در قرن چهاردهم م/ هشتم 
ه .ق ابن بطوطه, سیاح مسلمان, گویش به زبان فارسی را حتی در چین نیز شنیده بود, فارسی 
تا قرن نوزدهم م/ سیزدهم ه .ق زبان درباری و اداری هند بود، اما استعمار بریتانیا به این سنت 
پایان بخشید. از این روست که  »شرق« در ذهن غربی ها تداعی کنندة گسترة دور و درازی است. 
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تصاویر اسرارآمیز و مفهوم شرق، مکانی که مردم در بازارها جمع می شدند یا با اسب و شتر سفر 
می کردند و در کاروانسراها اقامت می گزیدند, با دنیای اسالِم سده های میانه بیشترین نزدیکی 
را دارد. در واقع کلمات بازار )bāzār فارسی از wāzār پهلوی( و کاروان )واژة فارسی و پهلوی 
kārwān( ریشة فارسی دارند، این واژه ها به هند گورکانی رفت و سپس از آن جا وارد زبان های 

اروپایی شد.
در قرن شانزدهم م/ دهم ه .ق سلسلة تازه ای بر ایران حاکم شد که پیرو طریقت روحانی 
شیخ صفی الدین اردبیلی بود )وفات 1334م/ 735 ه .ق(. صفویان خاستگاه ُکرد و آذری داشتند. 
قدرت ستیزه جویانة برخاسته از حمیت دینی شان جمعیت اکثراً سنی مذهب ایران را با تعداد 
چشمگیری اقلیت یهودی، زرتشتی و مسیحی به یک امپراتوری شیعه تبدیل کرد که میان دو 
امپراتوری مسلح به سالح های باروتِی عثمانی و گورکانی تحت فشار بود. در مکاتبات رسمی 
صفویان، قلمرو آن ها ایران نامیده می شد. اصفهان پایتخت جدید که به زیبایی شهره بود، با 
هنگام  می توان  هم  هنوز  تبدیل شد.  از عجایب جهان  یکی  به  باغ هایش  و  مساجد  بازارها، 
دیدار از اصفهان نوزایی فرهنگی صفویان را حس کرد. در زمانه ای که اروپاییان به دنبال تثبیت 
قرن  در  می کردند.  محافظت  ایران  از  بودند, صفویان  آمریکا  و  آفریقا  آسیا،  در  قدرت خود 
افغان ها آخرین فرمانروای صفوی، شاه سلطان حسین, را از قدرت  هجدهم م/ دوازدهم ه .ق 

ساقط کردند و به حاکمیت صفویان پایان دادند.
قرن  در  زند  کریم خان  او  دنبال  به  و  افشار  نادرشاه  و  کرد  تغییر  به سرعت  حوادث  روند 
هجدهم م/ دوازدهم ه .ق استقالل ایران را با حکومت سلسله های افشار و زندیه اعاده کردند. 
نادرشاه حتی به هند حمله کرد و عماًل به قدرت گورکانیان پایان داد. کریم خان با »وکیل الرعایا« 
خواندن خود تالش کرد نظامی نیابتی به وجود آورد و از شیراز بر کشور حکومت کند. آرامش 
دوران کریم خان خیلی زود به سر آمد و کشور سرانجام به دست خاندان قاجار افتاد که از سال 
1794 تا 1921 م/ 1208ـ 1339 ه .ق1 حکومت کردند و آقامحمدخان قاجار مؤسس آن بود. 
ایران در دوران قاجار با مدرنیته آشنا شد, اما بخش هایی از اراضی خود را نیز ]طی دو جنگ[ 
به روسیه واگذار کرد. قاجارها راه توازن را یافتند و استقالل ایران را میان دو قدرت استعماری 
بریتانیا و روسیه که هدفشان کنترل اقتصادی و سیاسی کشور بود حفظ کردند. از سوی دیگر, 
امیرکبیر تالش کرد  به همراه  قاجار,  با طوالنی ترین دوران سلطنت در سلسلة  ناصرالدین شاه، 
نهادهایی در تهران برای مدرن کردن کشور به وجود آورد. او در سفر به اروپا مسحور دنیای مدرن 
شد و این آغاز روند مدرن سازی و انتقال افکار تازه به کشور بود: از چراغ گاز و پس از آن چراغ 
برق خیابان ها گرفته تا تأسیس دستگاه های اداری جدید و روزنامه ها. با وجود این نوآوری ها و 

1. پایان رسمی حکومت قاجارها سال 1304 ه .ش )1343 ه .ق( است که مجلس شورای ملی احمدشاه را از سلطنت خلع 
و پایان سلطنت قاجارها را اعالم کرد. ــ م.
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تغییرات، سلطنت مطلقة استبدادی کماکان برجای ماند تا باالخره تودة مردم به رهبری روحانیون 
شیعه و رهبران سکوالر در سال 1906 م/ 1324 ه .ق )1285 ه .ش( انقالب مشروطیت را برپا 
کردند. شاه مجبور شد قانون اساسی را امضا کند، مجلس تشکیل شد، انتخابات برگزار شد و مردم 
در تصمیم گیری مشارکت جستند. قانون اساسی ایران یکی از اولین قانون های اساسی تأییدشده 
توسط مردم در خاورمیانه بود و تالش می کرد قدرت شاه را محدود کند و به مردم اختیار دهد. 

در سال 1921 م/ 1299 ه .ش یک افسر قزاق ایرانی به نام رضاخان با کودتا به قدرت رسید 
و در سال 1925 م/ 1304 ه .ش در مقام اولین پادشاه سلسلة پهلوی تاج گذاری کرد. در این زمان 
ایران که با سرعت بیشتر به سوی سکوالر شدن و مدرنیزاسیون پیش می رفت, نهاد روحانیت 
شیعه و بیشتر گذشتة سنتی خود را پشت سر گذاشت. اصالحات ناصرالدین شاه مشهود تر و در 
دوران رضاشاه و پسرش نهادینه شد. کشف نفت در اوایل قرن بیستم م/ چهاردهم ه .ش ایران 
را به سوی ایجاد زیرساخت ها و آموزش تودة مردم سوق داد، کشور تقویم خود را عوض کرد 

و زنان وادار به برداشتن حجاب سنتی خود شدند.
پس از خلع رضاشاه از سلطنت به دست بریتانیا در سال 1941 م/ 1320 ه .ش، پسر جوان 
او محمدرضاشاه بر تخت نشست. این تغییر دوره ای از گشایش را در مطبوعات به دنبال داشت 
و مشارکت سیاسی باعث به وجود آمدن دوران مهم تازه ای در تاریخ فکری و ادبی ایران شد. 
در سال 1951 م/ 1329 ه .ش محمد مصدق، نخست وزیری که به صورت دموکراتیک انتخاب 
شده بود, صنعت نفت ایران را ملی اعالم کرد. در پاسخ, بریتانیا کشور را تحریم کرد. ]در سال 
با پشتیبانی سیا، سازمان  ایران و  ارتش  بار توسط  این  1953 م/ 1332 ه .ش[ کودتایی رخ داد، 
اطالعاتی ایاالت متحده، که نتیجة آن خلع نخست وزیر منتخب مردم و بازگشت شاه به کشور بود. 
در دهة 1960 م/ 1340 ه .ش ایران رژیمی استبدادی و سرکوبگر داشت و هر گونه صدای مخالف 
را سازمان اطالعاتی مخوف ساواک خفه می کرد. در حالی که تعداد بیشتری از نسل جدید ایرانیان 
فرهیخته و باسواد شده بودند, شمار زیادی از ایرانی ها به دلیل تضاد فرهنگی به وجود آمده در 
کشور خشمگین و در پی احیای سنن اسالمی و فرهنگی خود بودند. اصالحاتی مانند آزادی زنان، 
حق طالق، اصالحات ارضی، در هم شکستن قدرت حاکمان سنتی، و سکوالر شدن دادگاه ها 
بسیاری از روحانیون را خشمگین کرده بود از جمله آیت اهلل خمینی را که در سال 1963 م/ 1342 

ه .ش محمدرضاشاه و وابستگی فزاینده او به غرب و غربی کردن ایران را به باد انتقاد گرفت.
اواخر دهة آخر حکومت خود تالش  در  نشان می دهد محمدرضاشاه  شواهد روزافزون 
می کرد وابستگی کمتری به ایاالت متحده و غرب داشته باشد و استقالل بیشتری کسب کند، او 
می خواست قدرت خود را در منطقه اعمال کند. او به راستی ملی گرا بود اما ماندن وی در قدرت 
نتیجة تالش های ایاالت متحدة آمریکا و پلیس مخفی و نیروی نظامی ایران تلقی می شد. از این 
رو چپ گرایان، لیبرال ها و اسالم گرایان در سال 1978 م/ 1357 ه .ش به هم پیوستند تا سلسلة 
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پهلوی را سرنگون کنند. تالش های شاه برای آرام کردن مردم با روی کار آوردن دولتی لیبرال تر 
بسیار اندک و بسیار دیر بود. او کشور را ترک کرد و فوریة 1979 م/ بهمن 1357 ه .ش آیت اهلل 
خمینی به کشور بازگشت. طی چند ماه بنیان جمهوری اسالمی ایران گذاشته شد. این قیام که 
آخرین انقالب بزرگ قرن بیستم به شمار می رود آرایش سیاسی خاورمیانه را تغییر داد. این 
انقالب شروع جنبش های اسالمی، مقاومت و کشمکش با غرب در جهان اسالم به شیوه های 
برنامة یک قرن قبل  امپریالیسم، طرح کلی  ایران و اسالم در مقابل  با واکنش  گوناگون بود. 

سیدجمال الدین اسدآبادی )در غرب معروف به افغانی( محقق شد. 
طی هشت سالی که از پی آمد، به سبب شور و شوق دینی و ایدئولوژیک، ایرانیان اشتیاقی 
به آزادی و ارزش های دموکراتیک نداشتند، آن ها اسالم و »رجعت« به گذشتة اسالمی خود 
را برگزیدند. حقوق اجتماعی آن ها به شدت محدود شد، بسیاری اعدام شدند، مخالفت های 
سیاسی سرکوب شد، و لیبرال ها، چپ گرایان و تعدادی از اسالم گرایان دستگیر شدند. در همان 
حین جنگ با عراق منابع و سرمایه های ایران را تحلیل برد. تسخیر سفارت آمریکا و جنگ 
لبنان موجب تنش فراوان در منطقه و دنیا شد. این کشمکش ها باعث انزوای ایران در جامعة 
جهانی به ویژه از سوی کشورهای غربی شد. متعاقب آن، اقدام دانشجویان ایرانی با پشتیبانی 
آیت اهلل خمینی باعث سقوط مهدی بازرگان، نخست وزیر مذهبی اما لیبرال, و پس از آن فرار 
ابوالحسن بنی صدر, اولین رئیس جمهور ایران, شد. از آن به بعد قدرت به طور کامل در دست 
روحانیون قرار گرفت، آرزوی آن ها تأسیس حکومت مطلقة دینی در سراسر دنیای اسالم بود. 
در سال 1988 م/ 1367 ه .ش, وقتی جنگ ایران و عراق به پایان رسید، تعداد زیادی از زندانیان 
سیاسی اعدام شدند و آیت اهلل خمینی درگذشت. از سال 1989 تا 2001 م/ 1368 تا 1380 ه .ش 
بنیادگرایانه بود. حکومت  ـ فلسطین, کمتر  مواضع سیاسی ایران, جز در مورد مسئلة اسرائیل 
برنامة بازسازی زیرساخت ها و صنایع ایران را شروع کرد و به روستاها و شهرهای کوچک ایران 
آب و برق رساند. به منظور آموزِش جوانان زیادی که پس از انقالب به دنیا آمده بودند در بیشتر 
شهرها دانشگاه آزاد اسالمی تأسیس شد. شعار حکومت »نه شرقی نه غربی« بود و بر استقالل 

ایران از قدرت های بزرگ دنیا تأکید داشت.
انتخاب  ریاست جمهوری  به  آرا  اکثریت  با  خاتمی  محمد  ه .ش  م/ 1376  سال 1997  در 
شد و تغییرات اجتماعی بزرگی در جامعه به وجود آمد. در واقع, نوعی احیای فرهنگی دوباره 
در ایران بود. فیلم، کتاب، روزنامه و موسیقی از نو جان گرفت. محدودیت های زنان و قانون 
سفت و سخت پوشش سهل تر شد؛ گشایش و نیز روابط بهتر با غرب باعث بهبود تصویر و 
موقعیت ایران در دنیا شد. شعار و برنامة خاتمی برای »گفتگوی تمدن ها« الهام بخش تغییرات 
بسیار و خواست های تازه به ویژه میان جوانانی بود که بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل 
می دادند. با این همه, اراده ای کاماًل مخالف با این روند وجود داشت که تالش می کرد جلِو این 
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تغییرات را بگیرد یا آن را ُکند سازد. در سال 1999 م/ 1378 ه .ش دانشجویان به خیابان ها آمدند 
و اولین نشانه های نارضایتی در میان نسل دوم ایرانیان پس از انقالب آشکار شد. رهبر ایران, که 
تا آن زمان به عنوان میانجی میان لیبرال ها و محافظه کاران حکومتی عمل کرده بود, این جنبش 
را محکوم کرد. متأسفانه حمالت تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 م/ 1380 ه .ش موضع 
ایاالت متحده در قبال دنیای اسالم را سخت تر کرد. هرچند ایران آمادة مذاکره با ایاالت متحده 
بود، جورج دبلیو. بوش رئیس جمهور آمریکا و دولت او این خواسته را نادیده گرفتند و به عراق 
و افغانستان حمله کردند و همین امر باعث تضعیف بیشتر خاتمی شد. بوش ایران را بخشی از 

»محور شرارت« نامید و با این اظهارات تمام امیدها برای اصالحات در ایران به باد رفت.
برنامة  شد.  ایران  رئیس جمهور  ششمین  احمدی نژاد  محمود  2005م/ 1384 ه .ش  سال  در 
چالش  گردید.  کشور  سیاسی  چشم انداز  در  گسترده  تغییرات  موجب  او  پوپولیستی  سیاسِی 
احمدی نژاد با جامعة بین الملل، انکار هولوکاست, و موضع وی در طرفداری از فلسطین، او را در 
جهان اسالم محبوب کرد. در همان زمان محدودیت هایی برای مطبوعات و نشر کتاب ایجاد کرد 
و تالش می کرد کشور در دیدگاه ها و رفتار خود اسالمی تر عمل کند. با سپاه پاسداران قراردادهای 

دولتی پرسودی بسته شد و این نهاد نقش پررنگ تری در اقتصاد و سیاست ایران به دست آورد.
به نظر می رسد انتخابات پراعتراض سال 2009م/ 1388 ه .ش آغازگر فصل تازه ای در چالش 
و  مشروطیت  انقالب  از  بیش  اعتراضات خواسته هایی  این  باشد.  ایران عصر جدید  سیاسی 
انقالب اسالمی داشت و نسل تازه ای آن را بیان می کرد که نه در پی خواسته های ظاهری بلکه 

آزادی های واقعی سیاسی و اجتماعی بود.
این کتاب در شانزده فصل به بررسی جامع دنیای ایرانی )جیحون تا فرات( و تاریخ آن پرداخته 
ـ ملت کنونی رفته است. مرزهای کشورها و امپراتوری ها در طول تاریخ  و فراتر از مرزهای دولت 
دستخوش تغییر می شود اما ارزش های فرهنگی آن ها در جایی که سده ها شکوفا بوده طنین می افکند 
و باقی می ماند. این چالش ها نه تنها شالودة تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران را روشن می کند بلکه 
افغانستان،  که شامل  می نامیم(,  ایرانشهر  )آنچه  ایران  فرهنگِی گسترده تر  دنیای  در  را  آن  پژواک 
ازبکستان، تاجیکستان, جمهوری آذربایجان، ارمنستان، عراق و کشورهای حاشیة خلیج فارس است, 
قلمرِو  از  فراتر  نیز  تاریخی شکل گرفته  ایرانی که طی یک روند طوالنی  نشان می دهد. هویت 
امروزی کشور ایران ظهور و بروز پیدا می کند. ایرانیان نه تنها شاید مدعی باشند برخی تاجیک ها و 
افغان ها ایرانی هستند بلکه آسیای مرکزی را منطقه ای می دانند که فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در 
آن شکل گرفت و تحول یافت. در واقع نوعی احساس انسجام فرهنگی وجود دارد که این مردمان 

را بدون توجه به تغییرات سیاسی و زبانی که در دوران جدید رخ داده به هم پیوند می دهد.
امیدوارم این کتاب پیچیدگی تاریخی ایران و ایرانیان را که به تدریج و در ادوار مختلف شکل 
گرفته است نشان دهد. برای درک تاریخ و مردم ایران باید این تحوالت و عناصِر استمرار و 
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تغییر آن را بررسی کرد. گذشته به شدت بر تعامل و رفتار اجتماعی و سیاسی امروزی ایرانیان 
سایه افکنده است. شاهنشاهی هخامنشی، ساسانی، فتوحات اعراب مسلمان و مغوالن, و سلطة 
بریتانیا و روسیه و آمریکا همگی تأثیری انکارناشدنی بر روان ایرانیان نهاده اند. بدون دانستن 
تاریخ ایران نمی توان ایرانیان را درک کرد، ایرانیانی که مانند بسیاری اقوام دیگر تاریخ خود را 

مقدس و چراغ راه آینده تصور می کنند. 
از سدة هفدهم م/ یازدهم ه .ق که اروپا به شرق گرایش یافت، مطالعة ایران ــ یا پارس در 
آن زمان  ــ یکی از عالیق پژوهشگران بوده است. روایات یونانی و رومی همراه با روایت های 
جهانگردان اروپایی و مسافرانی که گزارش های قدیمی راهنمای آن ها بود، ایران را به مقصدی 
برای پژوهش تبدیل کرد. منافع استعماری و سیاسی روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان و تمایل 
آن ها به اعمال قدرت بر ایران شناخت آن را ضروری ساخت, زیرا سرزمین هایی که تحت تأثیر 
فرهنگ ایران بودند یا بخش هایی از جامعة متنوع آن محسوب می شدند در این زمان در دست 
اروپاییان بود. مثالً زبان رسمی هند که تا اواخر سدة هجدهم م/ دوازدهم ه .ق فارسی بود به 
انگلیسی تغییر کرد. در قرن هجدهم م/ دوازدهم ه .ق افغانستان سرانجام از حوزة نفوذ سیاسی 
ایران خارج شد. در قرن نوزدهم م/ سیزدهم ه .ق قفقاز ــ شامل کشورهای کنونی ارمنستان، 
آذربایجان و گرجستان ــ را روس ها قبضه کردند و در قرن بیستم م/ چهاردهم ه .ق بحرین از 
ایران جدا شد. به تعبیری مطالعة فرهنگ ایران به دلیل منافع اروپاییان در این مناطق و خود 
ایران بود. در دورة جدید توجه به ایران به صورت مستمر افزایش یافت، به ویژه کشف نفت 
در ایران این کشور را به قدرت منطقه ای مهمی تبدیل کرد. با ایجاد کشوری مدرن و تشویق 
سلسلة پهلوی برای مطالعه دربارة ایران، پژوهشگران بیش از پیش به این کشور به عنوان یکی 

از کشورهای غیرعرب خاورمیانه عالقه مند شدند.
انقالب اسالمی در ایران چرخشی تمام و کمال از سکوالریسم به اسالم گرایی بود و واکنشی 
در مقابل نفوذ سیاسی و اقتصادی دیرینة اروپاییان و آمریکاییان. تأکید ایران بر استقالل خود در 
مقابل نفوذ بیگانه و قدرت نمایی آن در منطقه, این کشور را برای جامعة دانشگاهی جذاب تر 
کرد. جایگاه آن به عنوان تنها دولت دین ساالر در دنیای کنونی و در عین حال یکی از معدود 
کشورهای خاورمیانه با شکلی از حکومت انتخابی دلیل دیگر توجه دوباره به ایران بود. حکومت 
و سیاست های منطقه ای آن، تقابل لفظی با اسرائیل, مسئلة انرژی هسته ای همگی ایران را به 
کشوری مهم برای مطالعه تبدیل کرد. برای درک این که چرا و چگونه این حوادث رخ داد یا رخ 
می دهد باید از تاریخ و سنن ایران اطالع یافت. برای آن هایی که زحمت اطالع از تاریخ ایران 
را به خود نمی دهند و تنها به اخبار کانال های خبری عامه پسند و مفسران اکتفا می کنند ایران 

همچنان کشوری مرموز و درک ناپذیر باقی خواهد ماند.




