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ا جمهوری آذربايجان، ارمنستان، و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکيه و عراق مرز در شمال بايران 

زمينی دارد و همچنين دارای مرز دريايی در شمال با دريای خزر و در جنوب با خليج فارس و دريای عمان است، که دو منطقٔه 

مذهب رسمی است ولی دين باستانی زرتشتی و  اسالم دين رسمی، تشيع.ان هستندنخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جه

ايران به عنوان يک سرزمين و يک ملت دارای . فارسی زبان رسمی ايران است .مسيحی و يهودی نيز در ايران قانونی می باشد

ی پايه های فرهنگی و تمدنی جهان نقش رود که در شکل گير رين کشورهای جهان به شمار میت تاريخی کهن است و يکی از تاريخی

اين کشور از اعضای . ايران به واسطه قرار گرفتن در منطقٔه ميانی اوراسيا دارای موقعيتی راهبردی است.اصلی را ايفا نموده است

جنوب  ای در ايران يک قدرت منطقه. سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسالمی، اوپک و سازمان اکو است

غربی آسيا است و جايگأه مهمی را در اقتصاد جهانی به دليل در اختيار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشيمی و گاز طبيعی برای 

  ]1[.است خود بدست آورده

  

 ريشه نام ايران

قديمی   بوده، و برگرفته از شکل) erān(» ِاران«به شکل  فارسی ميانهو در ) airya(» آئيريانا« فارسی باستانواژٔه ايران در 

»airya nama « به  سنسکريت، فارسی باستان و اوستايیهای  در زبان» آريا«واژٔه .است» سرزمين مردمان اصيل«و به معنای

» اريه«همچنين در زبان سنسکريت . است به کار رفته) arya(» آريه«، )āriya(» َاريه«، )airya(» َايريه«های  ترتيب به شکل

)ariya ( آريکه«به معنی َسرَور و مهتر و «)aryaka (زبان اوستايی  به معنی َمرِد شايستٔه بزرگداشت و حرمت است و آريايی به

اير در واژه . است" airya"شود و ايرج به زبان آريايی  ده میخوان» اير«و به زبان پهلوی و فارسی دری ) airyana(» ائيرين«

ها پيش از  است و مدت» سرزمين آرياييان«نام ايران در لغت به معنی .است» آزادگان«معنی  به» ايران«و جمع آن » آزاده«معنی  به

در عرصٔه جهانی با ) ١٩٣۵( ١٣١۴سال پيش از ميالد تا  ۶٠٠، البته از ]3[.اسالم نيز نام بومی آن نيز ايران، اران، يا ايرانشهر بود

همان نام بومی کشور  رضاشاه پهلویبا درخواست رسمی  ليگ مللدر شرف تأسيس  ١٣١۴که در سال  ]2[شد شناخته می» پرشيا«نام 

های اروپايی به دليل  همچنان برابر نام ايران است و در زبان» پرشيا«نام . در عرصٔه جهانی هم مورد کاربرد قرار گرفت) ايران(

در بسياری از کتب باستانی و .شود دارد، اما در اخبار سياسی بيشتر نام ايران به کار برده میاش کاربرد  فرهنگی ،سابقه تاريخی 

  :تاريخی ايران اين نام مشهود است
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 .است آنجايی که رود نيک دايتی روان است) ايران(بيافريدم ايران ويچ ) خداوند(هترين سرزمينی که من اهورامزدا نخستين و ب

  )30 – 20ونديداد  ،رگرد اول نسکهای باستانی ايران ف(

از  143بند (. فروهر های زنان پاکدين سرزمينهای ايران را می ستاييم. فروهرهای مردان پاکدين سرزمينهای ايران را می ستاييم 

  )تير يشت

رزمينهای آريايی از او خانواده س. نخستين کسی که به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد . فروهر کيومرث پاک را می ستاييم 

  )از فروردين يشت 87بند (. رحمت و فروهر زرتشت اسپنتمان مقدس را اينک می ستاييم. ايران و نژاد آريا بوجود آمد 

  )14بند  9يسنای (.چهار بار يتا اهو را خواند) مينايران ز( نخست زرتشت نامدار در ائيران وئيچ

انجمنی کرد جمشيد دارنده رمه خوب با بهترين مردمان در ائيران وئيچ ).ايران ( ئيچ انجمنی کرد اهورامزدا با ايزدان مينوی ائيران و

 )31- 20بند .(ايران

 ندادند شير ژيان را به کس               است و بس ايرانيانهنر نزد 

 به نيکی ندارند از بد هراس            همه يکدل انند و يزدان شناس 

 از شهر آزادگان ايرانماز                سياوش منم نه از پريزادگان

  همی بوی مشک آيد از بوستان           بهشت است يا بوستان ايرانکه 

 جهان سر به زير دست من است          نشست من است  ايرانندانی که 

  کنام شيران و پلنگان شود          ويران شود ايراندريغ است که 

 نشستن گه شهرياران بدی            همه جای جنگی سواران بدی 

  بر اين بوم و بر زنده يک تن مباد           نباشد تن من مباد  ايرانچو 

 جهان بر بد انديش تنگ آوريم            همه روی يکسر به جنگ آوريم 

 زن و کودک وخرد و فرزند خويش           ز بهر بر و بوم و پيوند خويش 

  )شاهنامه فردوسی بزرگ( از آن به که کشور به دشمن دهيم                همه سر به تن کشتن دهيم

  نيست گوينده زين قياس خجل             همه عالم تن است و ايران دل 
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  )حکيم نظامی گنجوی(به بود يقين  ،دل ز تن                 دل زمين باشد ، ايرانچونکه 

 ،تمدن  ،مردانگی  ،ی محسوب می شود که هميشه صحنه ساز دالوری سرزمين ايران يکی از گهواره های تاريخ و تمدن بشر

طبری و ديگر کتب اسالمی و دينی  ،تاريخ مسعودی  ،خداينامه  ،تورات  ،ودها  ،اگر بر اوستا . فرهنگ و پيشرفت بوده است 

اين ايران همان فالت ايران است که .  ايرانی نگاهی بياندازيم خواهيم ديد که همگی تاريخ و تمدن را از ايران زمين آغاز کرده اند

رابرت ويزون می نويسد که سر آغاز تمدن ايران تا پانزده . آشور و بابل و سومر و اکد و پارس و پارت و ماد را شامل می شود 

د که ايرانيان پرفسور اسميت می گوي. کرونين تمدن ايران را از تمدن کهن مصر نيز قديمی تر می داند . هزار سال پيش باز ميگردد 

 13ص  ،ايران در پس پرده تاريخ ( بی گمان نخستين آموزگاران جهان بوده اند و آنچه مردمان ديگر دارند از ملت ايران آموخته اند 

تمدن ايران بسيار فراتر از آنچيزی است : به گفته پرفسور هولدن برگ در پی بازديد از ايران و پژوهشهای ايرانشناسی خود گفت . ) 

پا را تحت مرزهای اين تمدن کل خاورميانه و حتی بخشهای زيادی از آسيا و قسمتی از ارو. مورخين غربی برای ما نگاشته اند  که

که در تاريخ مکتوب برای ما باقی مانده است شامل اين حکومتها حکومتی در ايران بزرگ کهن سلسله های . نفوذ خود داشته است 

  .می شود

 پيش از اسالم ايرانی درهای  دودمان

  م.پ ۵٣٩ -. م. سال پ ٣٢٠٠بيش از (ايالميان(.  

  گذار دياکو ؛ پادشاه نامدار  ؛ بنيان» ها در ايران نخستين پادشاهی آريايی«.) م. پ ۵۵٠ -. م. آغاز قرن هشتم پ(ماد

  هووخشتره

  و خشايارشا بزرگگذار کورش بزرگ ؛ پادشاهان نامدار داريوش  بنيان.) م. پ ٣٣٠ -. م. پ ۵۵٩(هخامنشيان  

  گذار سلوکوس يکم بنيان.) م. پ ١٢٩ - . م. پ ٣٣٠(سلوکيان  

  گذار اشک يکم ؛ شهرياران بزرگ مهرداد يکم و  ؛ بنيان» استقالل ايران از سلوکيان«.) م ٢٢۴ -. م. پ ٢۵۶(اشکانيان

  ارد يکم

  ور يکم، شاپور دوم و انوشيروانگذار اردشير بابکان ؛ شهرياران بزرگ شاپ بنيان.) م ۶۵٢ -. م ٢٢۴(ساسانيان  

  پس از اسالمايرانی های  دودمان

  گذار طاهر بن حسين ذواليمينين بنيان.) ق. ه ٢۵٩ - ٢٠۶(طاهريان  
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  گذار يعقوب بن ليث صفاری بنيان.) ق. ه ٢٨٧ - ٢۶١(صفاريان  

  گذار اسماعيل سامانی بنيان.) ق. ه ٣٨٩ - ٢۶١(سامانيان  

  گذار مرداويج پسر زيار ؛ شهريار نامدار قابوس بن وشمگير نيانب.) ق.ه ۴۶٢ - ٣١۵(زياريان  

  گذار عمادالدوله علی ؛ شهريار بزرگ عضدالدوله بنيان.) ق.ه ۴۴٠ - ٣٢٠(بوييان  

  گذار سلطان محمود غزنوی بنيان.) ق.ه ۵۵۵ - ٣٨٨(غزنويان  

  و سلطان سنجرگذار طغرل بيک ؛ شهرياران بزرگ ملکشاه  بنيان.) ق.ه ۵١١ - ۴٢٩(سلجوقيان  

  گذار انوشتکين غرجه ؛ شهريار نامدار سلطان محمد بنيان.) ق.ه ۶١٧ - ۴٧٠(خوارزمشاهيان  

  گذار هالکو خان بنيان.) ق.ه ٧٣۶ - ۶۵۴(ايلخانان مغول  

  گذار تيمور گورکانی بنيان.) ق.ه ٩٠٣ - ٧٧١(تيموريان  

  ار بزرگ شاه عباس يکمگذار شاه اسماعيل يکم ؛ شهري بنيان.) ق.ه ١١٣۵ - ٩٠۶(صفويان  

  افشار گذار نادرشاه بنيان.) ق.ه ١٢١٠ - ١١۴٨(افشاريان  

  گذار کريمخان زند بنيان.) ق.ه ١٢٠٩ - ١١۶٣(زنديان  

  گذار آقامحمدخان ؛ شهريار نامی ناصرالدين شاه بنيان.) ق.ه ١٣۴۵ -  ١٢٠٩(قاجار  

  پهلوی هگذار رضا شا بنيان.) خ.ه ١٣۵٧ -. خ.ه ١٣٠۴./ ق.ه ١٣۴۵(پهلوی  

  گذار امام خمينی بنيان) تاکنون -. خ.ه ١٣۵٧(جمهوری اسالمی  

  

  رانيا یهايرستن

ار يبس رانياهان در ايع گيتوز‚ ميبعلت تنوع اقل یبطور کل. باشندين مين سرزميا یغالب آنها بوم د کهيرويار ميبس یهايران رستنيدر ا

مازندران  یايگر کرانه دريرتر است و از طرف ديفق ايگر آسيتمام نقاط د اهان ازياز جهت گ یمرکز یابانهايرها و بيکو. متنوع است

‚ بلوط‚متر درختان گردو 1800البرز تا ارتفاع  یشمال یدر دامنه ها. اهان استياز گ م دارد سرشاريمال یکه باران فراوان و هوا

. باشديه مين ناحيران در ايا یمناطق جنگل نيو کرتوجود دارد و بهتر‚ شمشاد‚ یاللک‚ سرو‚ نارون‚ زبان گنجشک‚ روش ‚افرا

 یز مناطق جنگليو کرمان ن یاريبخت یکوهها‚ ه فارسيلويکهک‚اصفهان ‚کرمانشاهان‚ کردستان‚ لرستان‚ درخراسان و آذرآبادگان

گوناگون  یصمغها یوحش یاهان و بوته هاياز گ. شوديکرچک روغن استخراج م‚ کنجد‚ بزرک‚ دانه دار پنبه اهانياز گ. وجوددارد
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از گلها  یاريبس. گردديره حاصل ميزعفران و غ‚ حنا‚مازو ‚روناس‚ لين‚ یاهان رنگياز گ. ديآ یانقوزه بدست م‚ شيسر‚سقز‚ رايکت

‚ یدرخت یختم ‚زنبق‚ پامچال‚ بنفشه‚ یعطر‚ یشمعدان‚قيشقا‚ یگل استکان‚ انايجنت‚ علف مشک‚ سرخ گل‚ الله: ران هستنديا یبوم

 ...من واسيچ ويشمشادپ

  

  رانيوانات ايح

ن يدرا زيسنجاب و خرگوش ن‚ شغال‚ گرگ‚ وزپلنگي‚ روباه. شوديافت مي یغيگراز و جوجه ت‚ خرس ‚پلنگ‚ ببر‚ البرز یدر جنگلها

افت يخرس  یباطالق یقوچ و بز و در نواح ‚شيدر کوهها م‚ رها و نمکزارها گورخر و در دشت ها آهويدر کو. جنگلها فراوان است

و از جمله ‚ کبوتر و بوقلمون‚ غاز‚ اردک‚ خروس‚مرغ ‚یاز جمله پرندگان اهل  .ران فراوان استيحشرات و خزندگان در ا. شوديم

‚ چکاوک ‚یقمر‚ کبک‚ قرقاول‚ باقرقره‚هويت‚ سار‚ توکا‚ یکبوتر چاه‚ یخروس کول‚ نيبلدرچ ‚درنا‚ یاردکوحش یپرندگان وحش

 یايکنار در یدر رودها. گنجشک و جغد است د و اقساميحورص‚ هدهد‚ سبزقبا‚ کرکس‚ یقرق‚ قرهقوش‚ قوش‚ لک لک‚ باز‚ عقاب

گوناگون  یهايد ماهيص.اريخاو یسوف و ماه‚ یکول‚ ديسف یماه‚ آزاد یماه: مانند .شوديافت ميها ياز ماه یمازندران اقسام فراوان

  .دا کردهاستيت پين اواخر اهميفارس در ا جيخل

 

  رانيمعادن ا

به عنوان يکی از غنی ترين کشورهای جهان شناخته شده است که به همين روی متاسفانه هميشه مورد طمع قدرتهای فاسد ايران 

معادن نفت و گاز است که قسمت اعظم آن از  رانيا ین منابع معدنيعمده تر. جهان مانند انگلستان و روسيه قرار داشته است

. شود يم سراجه و قم استخراج‚ نفتشاه‚ پازنان‚ منه‚ نکيب‚ بندرعباس‚ اهواز‚ گچساران‚یرآغاجا ‚دينفت سف‚ هفتگل‚ یالل‚ مانيمسجدسل

‚ کاشان‚ تربتجام‚ شاهرود‚سمنان‚ رابيز‚ گلندرود‚ کايال‚ گرمابدره ‚لوالن‚ نسا‚ شمشک‚گاجره یشتر در نواحيب‚ معادن زغال سنگ

‚ اطراف تهران‚ خراسان‚ سمنان‚دامغان ‚کاشان‚ اصفهان‚ زدي‚ کرمان‚ ريمال‚ معادن آهن در اراک.کرمان قرار دارد شمسآباد و‚ طرق

 کرمان‚ زنجان‚ شاهرود‚ اردستان‚جانيآذربا‚ معادن مس در انارک. باشد یفارس م جير خليخراسان وجزا‚ زنجان‚ النيگ‚ جانيآذربا

کرمان و ‚ ديرباط سف‚ مانيفر‚ سبزوار‚ اهرودش‚عباس آباد ت دريو کروم‚ اشتهارد‚ اردستان‚ نينائ‚ ميو معادن منگنز دررباط کر

شابور از يروزه نيروزه در خراسان که فيو ف. ج فارسيخل یگوگرد در سمنان و نواح.و طال در موته و کردستان موجود است . فارس
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و خاک ‚ آباد قم یعل‚ادهآب‚ ساوه‚ مرفه ‚نطنز‚ دماوند یو گائولن در حوال‚ زدين معادن سنگ مرمر در يو همچن. مشهور بوده است ميقد

 ران وجوديبازالت و گچ و آهک در غالب نقاط ا‚ تيگران‚ یساختمان یو سنگها. نهاوند‚رطون ‚بجستان‚ گناباد‚ ره هرمزيسرخ در جز

  .دارد

 

  رانيامردم و زبان 

ت نکرده اند و برخی ديگر است که برخی معتقد هستند که ايران زادگاه آرياييان است و آنان به اين سرزمين مهاجر يیاينژاد آر

ره يخ با اقوام مختلف عرب و ترک و غيتار یوارد شدند و در ط رانيالد به ايمعتقدند که در حدود اواسط هزاره دوم قبل از م

ران ياست که نه فقط در ا یران فارسيا یرسم زبان. شوديها محسوب ميائين آرياخص از اعقاب ا یبه معن یرانيخت و نژاد ايدرآم

از داليل اينکه زبان . و بالغ بر دويست ميليون ايرانی نژاد را پوشش ميدهد گسترش دارد ايردرير وسيزاگرس تا پام یاز کوههابلکه 

ساله اش که در کتيبه های تخت  2500به دليل قدمت بيش از : پارسی زبان رسمی ايران است ميتوان به اين نکات اشاره نمود 

غنای ادبيات  ،و پشتون و تاجيک و ارمنی ن بين همه اقوام ايرانی مانند کرد و لر و بلوچ و آذری مشترک بود ،جمشيد نيز آمده است 

را در . . . صائب و  ،عطار  ،خيام  ،فردوسی  ،رودکی  ،نظامی  ،موالنا  ،سعدی  ،و گستره جهانی آن که بزرگانی همچون حافظ 

ايران فردوسی بزرگ آن را گردآوری نمود و  شاهنامه گنجينه جهانی است که ابر مرد تاريخ ،خود جای داده اهميت فراوانی دارد 

گويش ها و زبانهای ارزشمند ديگری نيز که همگی از ريشه پهلوی . برای هميشه اين زبان را زنده نگه داشت از داليل اين امر است 

 –لری  –تالشی  –دی ايران باستان است نيز در ايران موجود است که نيازمند پروش و آموزش آن در ميان نسل آينده است ماننده کر

  . . . آذری پهلوی و 

  

  ايران یهنر و معمار

در باز  یدانشوران و هنرشناسان. م 19 از اواسط قرن. ن کشور جستجو کرديخ ايش از تاريد در ادوار پيران را بايهنر ا یشه هاير

ران بر اثر يخ اياز آغاز تار. سرگرمند ن کاريبه ا یدانشوران وهنرشناسان شه ها پرداخته اند و هنوزين ريا یافتن و طبقه بندي

ن شده ين سرزميوارد ا یهنر گوناگون یوه هايگانگان شيمتناوب ب یو فرمانروائ یرانيان ايمتعدد و فتوحات جهانگشا مهاجرت اقوام

ت آنها نکاسته چگاه از اصاليه. ق. ه  1135ه يان عهد صفويتا پا خته امايدرآم ین بوميريد یوهها همواره با سنتهاين شيا. است
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در . رفته استيپذ صه خود را ببازد گسترش و تکامليآنکه خص یرو گرفته و بيوندها نين پيران از ايا حاضر یبعکس هنرها. است

که به زير فرمان کوروش بزرگ درآمده  یگريان و اقوام ديمصر ‚انيائيديل‚ انيبابل.  م. ق  330تا  550 یعصر شاهان هخامنش

ر يتاث با آنکه. کردند یاريان را يرانيه بزرگداشت شاهان استوار بود ايکه بر پا یفرهنگ هنر جاديبودند در ا یونان يبودند و جانش

اين مکان جهانی با الهام از آنان و طراحی  خورد امايد آسان به چشم ميونان و مصر و آشور در آثارتخت جمشي یمعمار یسبک ها

  . کشور جهان شد  30اصالت آريايی پايتخت امپراتوری  کامال ايرانی با شکوه هرچه تمام تر و با

کتر و بهم يآنها بار یرو یارهاينازک ترند و ش یوناني یستونها از )ديتخت جمش(باشکوه دوهزار و پانصد ساله پارسه  یستونها

هم داده اند و  پشت به پشت م تنه دو نره گاو است کهيک بشکل نيسرستونها هر .شکل دارند یاغلب ناقوس بلند و یه هايپا‚ کترينزد

دن آنهاواقع يا و ساده اند و در تراشيکاخها گو یسنگ یکرههايپ. ده استينت بخشيه وار آنها را زيحاش یدوازدهپر ساده ا یگلها

 انبرجسته خراجگزاران و سرباز یل اند نقشهاين قبياز ا. ق شده انديشگفت بهم تلف ینظم با ظرافت و یحماس یشه هايو اند یپرداز

  .شده اند یحجار واريارشاه بر ديتاالر بزرگ کاخ خشا یاهان که در کنار پلکانهايو جانوران و گ

م ايران يدر اعصار قد یخاک برون آمده نشانه رونق هنر فلزکار طال و نقره که از یورهايژه زيبو یکوچک فلز یکرههاياء و پياش

 ونان وي یتيوال ید هنرهاير شدياز آنها بجا مانده و تاث ید آمد که معدوديپد یقرن آثار پس ازحمله اسکندر گجستک تا پنج. زمين است

سفون و يت یکاخها یايبقا. دوباره جان گرفت یبوم یهنرها.  م 640 - 226انيدر عهد ساسان. در آنها نمودار است یروم یه هايما

 .داده استينت ميآنها را ز ین تاالرهايسنگ یهايگچبرآجر و سنگ ساخته شده بوده و  است که از یميعظ یروز آباد نمودار بناهايف

 یل طاقهايد از قبيابداع طرق جد با یمعماران عهد ايران ساسان. مربع تاآن زمان ممکن نبود یم بر اطاقهايعظ یساختن گنبدها

 ن عهديکرتراشان ايکه پ یبرجستها یدر نقشها. د آوردنديجهان پد یکارمعمار در ین مشکل را حل کردند و تحول مهميا یضرب

بر ظروف طال و نقره  ین عهد برجسته کاريدر ا. خورديوه مستقل بچشم مينقش رستم و طاق بستان بجا گذاشته اند ش یبر صخره ها

ل بر ين قبياز ا ینقشهائ. فراوان بود یظروف عهد ساسان مرغ بريز نقش سير جانوران و نيتصاو‚ شکار یصحنه ها‚ افتيرواج 

ج اصالت ايرانی خود را از دست داد ولی يران بتدريپس از حمله اعراب هنر و فرهنگ ا. نهادند یم زين نيشميابر فيلط یپارچه ها

به عبارتی هنر اسالمی را ايرانيان با پشتوانه کهن . جلوه گر شد یخت و به شکل تازه ايدر آم یاسالم یبا هنر و فرهنگ کشورها

  . دند معماری و فرهنگ غنی خود زنده و جهانی کر

جانوران  است که با نقوش یفيظر ین آثار سفالهاين ايمهمتر. بجا مانده است یمعدود ینمونه ها رانيدر ا یاسالم ین هنرهاياز نخست

ش از يپ یاسالم یدر کشورها یسيو خط نو یکتاب ساز هنر. افته استينت يان گاه به شکل برجسته زيعت آدمير دور از طبيو تصاو

تماس باکشور  یالديازدهم و دوازدهم ميدر قرن . بزرگ داشتند ین کارسهميدر ا یرانيا سانيشده بود و خوشنوان آغاز يعهد عباس
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معماران . افتيش يافزا یرانيا یو پارچه ها یمعروف ر یظرافت طرح و کارسفالها. ران را شکفته تر ساختيا یهنرها نيچ

مسجد جامع اصفهان . رو به تکامل نهاد یبه سازيو کت یگچبر‚ یمقرنسکار.آوردند ديم پديعظ یم شاهکارهايقد یبااستفاده از سنتها

به  یبيران آسيا یشهرها یرانيو هجوم مغول و. روديجهان بشمار م یمعمار ین دوره ساخته شده از شاهکارهايآن در ا شتريکه ب

 یهنر یران آمدند و سنتهايبه ا ینيگران چاز صنعت یبرخ. افتين بسط يچ ران ويروابط ا یران وارد نساخت و به طور کليا یهنرها

ن بناها ييو تز یدر سفالگر یهندس چيچ درپيپ ید و طرحهايکل‚لوفرين‚ مانند ققنس ینيهنر چ یه هايبکار بردن ما. آوردند آنرا با خود

خود که درآن  یا نقاشرا ب یرانيار کردند و نقاشان ايساختن کتاب کوشش بس ج هنر مصورينانش در ترويهالکو و جانش. افتيرواج 

مصور کردن  یشتر برايد آمد و بيپد رانيک اياتور کالسينيلخانان مغول هنر ميدر دوران ا. افته بود آشنا ساختنديتکامل  زمان

بخصوص دردوران سلطنت شاه عباس اول هنر  یدر عهد صفو. بکار رفت نهاين و جز ايريمانند شاهنامه وخسرووش یکتابهائ

. ده بوديرس بعد از اسالم به اوج خود یمعمار. ران شديا یهنرها یاصفهان مرکز اصل‚ افتيش توسعه يپ از شيران بيا یمعمار

 یشرفتهايپ یسيدر کار خوشنو یرضا عباسيرعماد و عليم .گر بوجود آمديمهم د یقاپو و بناها یخ لطف اهللا و عمارت عاليمسجد ش

با يران تقرين دوره و ظهور قاجار انحطاط هنر اياما پس از ا‚ د آورديتازه پد یا وهيش یاتورسازينيم در کار یرضا عباس‚ تازه کردند

عت يآموخته بود طب یا نقاشيتاليفرانسه و ا ر دريرکبيام یارين شاه کمال الملک که بيدر زمان ناصرالد. همه رشته ها آغاز شد در

 یو. ع مستظرفه را بوجود آورديمدرسه صنا یس از چندکرد و پ یه گذاريران پايا ح دريبا رنگ وروغن را با اسلوب صح یساز

 یاياح یل سلطنت رضاشاه براياوا در. کننديه گذاشت هنوز دنبال ميرا که او پا یاز آنان کار یت کرده که برخيترب یشاگردان

‚ یاتورسازينيستادان ماز ا یبه برخ‚ برپا شد یهنر یمسابقه ها‚ بوجود آمد رانيا یموسسه قال .شد یران کوششهائيا یمل یهنرها

 یداده شد تا توانائين ماليتام بودند یبازار یسرگرم ساختن کارها یک در شهريکه هر  یبافيو زر یمنبتکار‚ یقلمزن ‚یخاتمساز

از  یرويصادقانه کرده اند وضمن پ ین راه کوشش هاين استادان در اياز ا چند تن‚بکار بندند یل ملياص یهنرها یاياح یخود را برا

 . گذاشته شد به تماشا ین الملليب یشگاههاياز آنها در نما یبوجود آورده اند که برخ یه آثاريصفو عهد یوه هايش

ن مليت گرفته يران از هميشد نام ا ها بوده و چنانکه گفته یائيايران خواستگاه و سرزمين آر یخيادوار تار در: ش از اسالميران پيا

. نمودند سيرا تاس یرانين دولت اياول. م. ن قوم در اوائل قرن هفتم قيو ا‚ خ آمد يدر تار. م .ق 836نام مادها اول بار در . شده است

دولت آشور را مقهور و مملکت آشور  ن سلسله هوخشتره يا کواکسارس ميتوان نام برد و او با دولت بابل متحداياز پادشاهان بزرگ ا

. ق  550دولت ماد در  . افتيه بسط يدوکيو ک یران بلکه بر ارمنستان غربيا رم کردند و قدرت دولت ماد نه فقط بين خود تقسيرا ب

 یهخامنش یامپراطور وش بزرگيدر زمان دار. ران ميان پارس و ماد تقسيم شد يکورش بزرگ منقرض شد و سلطنت ا بدست. م

حون منبسط يکاسپين و ماوراء س یايقفقاز و در یعمان تا کوهها یايدر ک و ازياتيآدر یاير تا دريو از هند و پام‚ ديخود رس یبمنتها

  .ديونان در زمان او آغاز گردي ران ويا یجنگها.بود
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د و يوش سوم بقتل رسيدار‚ د به آتش بسوختيتخت جمش‚ منقرض شد یمقدون بدست اسکندر. م. ق  330سرانجام در  یدولت هخامنش

شتر يم شد و بينانش تقسيجانش نيممالک مفتوحه او ب‚ م . ق 323پس از مرگ اسکندر . ديگرد یمقدون یازامپراطور یران جزئيا

 312ن سلسله از سال يان درآمد و ايران تحت حکومت سلوکيد و ايرس به سلوکوس اول‚ ران هسته آن بودياو که ا یائيمتصرفات آس

 یائيران قوم آريرا در ا یسلسله سلوکسلطنت .ران نفوذ نموديدر ا یونانين دوره تمدن يو در ا‚ ران سلطنت کردنديا در. م. ق 64تا 

ران ياز ا یان در قسمتهائياشکان سلسله. م 226تا. م. ق 250از  . پارت منقرض کرد و ايران بزرگ و متحد بارديگر شکل گرفت 

در دوره عظمت آن از رود فرات تا هندوکش و حدود پنجاب و از  یاشکان یمجاور آن سلطنت کردند و امپراطور ینهايوسرزم

 . افتيقفقاز انبساط  یکاسپين و کوهها یايحون و دريرود ج ج فارس تايعمان وخل یايرد

ر اول ياردش ف شد و سرانجام بدستيضع یدر اثر اختالفات داخل یسلسله اشکان. ديروم آغاز گرد ران ويا یجنگها یدر عهد اشکان

 یومتک یمل یان حکومتيساسان. ران سلطنت کردنديدر ا. م 652س نمود که تا يان را تاسيسلسله ساسان یو و‚ ديمنقرض گرد یساسان

ازرود  یزمان که یپهناور ساسان یامپراطور. افتيادامه  یران دردوره ساسانيروم و ا یجنگها. کردند سيتاس یرانين و تمدن ايبه د

ن ين پادشاه ايو آخر‚ ف شديعض یداخل یهايسرانجام بر اثر نبردهای پی در پی با روميان وگرفتار‚ سرخ ممتد بود یايسند تا در

ان يرانيا. ق. ه  21جلوالء و نهاوند ‚ نيمدا. ق. ه  13ه يقادس یجنگها در. ديزدگرد سوم مواجه با حمله اعراب بدوی گرديسلسله 

منقرض شد و عراق که بخشی از ايران بود نخست به دست اعراب افتاد و سپس کل ايران کنونی با  یو دولت ساسان مغلوب شدند

 مهای مختلف به دست اعراب افتاد بردهای بزرگ و قتل عان

  

  ش از اسالميران پيتمدن ا

کرمانشاه و کنار  یکيا در نزديلوانيدانشگاه پنس یئت اعزاميه. ش. ه  1318سال  یله کاوشهايبوس رانيم ايفرهنگ عصر حجر قد

در  یدر باکون و در غار یو کشاورز یظروف سفال اختنهمراه با س ینيده نش یآثارانتقال به زندگ. مازندران شناخته شد یايدر

 یو در منطقه فرهنگ‚ داشديفراوان پ یدهکده ها‚ واناتيکردن ح یو اهل یکشاورز شرفتيرفته رفته با پ. مشرق شوش بدست آمده

 یوب غربجن در مغرب و یگريآنو و د‚ حصار‚ یر‚ لک کاشان يس یدر شمال شرق یکي‚ دين ظاهر گردين سرزميا در یمشخص

زردرنگ  یسفالها یو جنوب غرب یسرخرنگ و مشخص فرهنگ غرب یسفالها یمشخص فرهنگ شمال شرق. باکون ‚ ان شوشيگ

برخوردار  ینيشهر نش یاز لوازم زندگ‚ ن دوفرهنگ در الواح خوديا .شده است ینقاش یکه هر دو هنرمندانه با اشکال هندس‚ است

 یمجسمه ها و‚ مردگان داشتند یبرا یفات خاصيوتشر  یچکش یا مسي یختگيو ظروف رآالت ‚ یکوزه گر بوده اند چرخ و کوره
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دو . ن فرهنگ کهن شديجانش یديجد یفرهنگها.م . ل هزاره چهارم قيدر اوا. وان از آن زمان بدست آمده استيانسان وح یسفال

در . ان رفتياز م. م. سال ق 2000ر حدود  کار آمده که د یرو یدر شمال غرب نقش یب یسفال یهمراه با ظرفها یفرهنگ متوال

از آن  ینده فرهنگ غربيمنقش نما از سفال ینوع تازها. عراق ارتباط دارد یبدست آمده که با فرهنگ باستان یز آثارين خوزستان

الت متمدن و يشوش ا الميع‚ یاز آن زمان تا آغاز تسلط سلسله هخامنش.  )ديک تخت جمشيانشوش و تل شغال نزديران است گيببعد ا

ان يم‚ رانيمغرب ا دو فرهنگ بر. م. ه سومر و بابل بود و در هزاره دوم قيران است و از لحاظ فرهنگ شبيا خط و نوشته دار

 یدو دستها یکوزهها یمنقش شده و مشخص دوم یظرفها دردار و یسنگ یتابوتهايکه مشخص اول‚ ه گسترديسا‚ کرمانشاه و شوش

‚ است ايگياز ارتباط آنها با قفقاز وفر یکه حاک‚ لک و ظروف خوش نقش آنيدر س عصر آهن از یقبرستان یباستثنا. ردار بوديتصو

. م. ق  1000ان تا پس از ين در گيمهاجرنش نيآخر. همه منحصرا از مغرب است. م. شناخته شده اوائل هزاره اول ق  یآثار باستان

 .فراوان کرد یترق یجان جنوبيوانات  در لرستان و آذربايجسمه حم یتوجه جالب یخته گرين زمان هنر ريدر ا. ر بوديدا

ن نبرد که دنباله يدر ا. شوديم آغاز. ق. ه  22ا ي 21ران بعد از اسالم از واقعه نهاوند در حدود سنه يخ ايتار: از اسالم  ران بعديا

چندين نبرد با اعراب بربر ازمقاومت و مدافعه  پس از یپادشاه سلسله ساسان زدگردي‚ ن و جنگ جلوالء بوديه و جنگ مدايجنگ قادس

کرد و سرانجام به استان مرو خراسان بزرگ که امروزه در  ینيکشورکنونی ايران عقب نش د و ناچار بداخليوس گرديمنظم ما

  .ترکمنستان قرار دارد رفت و در آنجا توسط آسيبانی کشته شد

د يسال طول کش بيش از صدبا ياطراف اهتمام کردند و بدليل مقاومت ايرانيان تقر ران و بسط اسالم دريبالد ا از آن پس اعراب به فتح

که از مراکز دستگاه خالفت دور  ستانيخصوصا در خراسان و س. کابل و مکران بدست مسلمانان افتاد یران به استثنايا تا تمام بالد

 بصره شده بود عبدالرحمان بن یگر واليهللا بن عامر بار ده که عبدايدر عهد معاو شد چنانکهيهمواره الزم م ید لشکرکشيتجد. بود

هرات و بلخ روانه نمود وچون امارت  ريثم را به فتح خراسان و تسخيسبن هيب خود قيز نايستان فرستاد و نيسمره را به امارت س

ن يونت جستند و اخانوار از اعراب در خراسان سک 5000ک يگشت ونزد گاه لشکرعربيد مرو پايه رسيادبن ابيبصره به ز

نکته . کرد نيمتعدد و خون یهايوسف به خراسان لشکرکشياز آن پس حج اج بن . در خراسان مستحکم نمود کوچکردن وضع عرب را

بندرت ‚ ت کرده اندين روايرآنچه در باب قزوياسالم نظ نيت بديک واليدن عامه اهل يد بدان اشاره کرد آن است که گرويکه با یا

 بالد یکن بعضياسالم آوردند ل یعناصربوم یران از همان آغاز فتوح بعضيا یو غرب یجنوب و باآنکه در بالد. ستاتفاق افتاده ا

ز که عرب يگر نيد ینمودند و دربعض یخوددار عرب یاليک چند همچنان از قبول استيلم تا يالن و ديخاصه بالد فارس و جبال و گ

 ه و خراج اهل ذمه شدند و بريرفته با قبول جزين اسالم را نپذيياز مردم آ یپارس قسمت و بفتح آنها نائل شدند خاصه در آذرآبادگان 
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ستان ومکران رفته از آنجا به ياز زرتشتيان به س یعدها‚ ر و آزاريمعذلک بسبب فشار و تحق. ماندند یش همچنان باقين سابق خوييآ

  . ش گرفتنديمهاجرت راه هند را پ

عرب و  یالين استيبالد سبب تام نيآمد و مهاجرت و سکونت اعراب در ا ین درميآنها بتملک مسلم یشد اراضيمفتوح م که یبالد

داشتند باضافه ير اهل کتاب مين نسبت به سايکه در دارالسالم مسلم يیايمزا البته. شديج اسالم در آن بالد ميموجب نشر و توسعه و ترو

ران که يا یات و قراياز اهل وال هم یدند سبب شده که اندک اندک آن عدهايورز یغ اسالم ميکه آنها در نشرو تبل یمجاهدها اهتمام و

راث تمدن و يانت اسالم درآمدند وميران به ديت عمده مردم ايبا اکثريتقر یمدت ند وبعد ازيانت اسالم درآياورده بودند به دياسالم ن

اين امر در . گرفت  یشود و برای آيندگان باقی بماند رنگ اسالممانده بود برای آنکه محو ن یان باقيران که از عهد ساسانيا فرهنگ

  . کشور هزاران ساله مصر محقق نشد و مصر کامال کشوری عربيزه شد 

  از عرب یمقدمات جدائ

ان يرانيا ‚یازموال ین بعضيعه در بيد خوارج و شين پس ازقتل عثمان و مخصوصا انتشار عقايمسلم نيدر ب یش اختالفات داخليدايپ

ه مذهب يام یش در مقابل مظالم اعراب و بنيخو ن کرد و غالبا جهت اظهار نفرت و بغضير مسلميز وارد معرکه اختالفات سايرا ن

ه گاه ين مذهب را تکيان مناسبت و موافقت تمام داشت و آنان ايرانيبوده با احساسات ا هيام یان منظم بر ضد بنين جريتريع که قويتش

 یدبن عليام مختار و خروج زين و قينهضت تواب. گسترش آن در برابر فرهنگ بدوی عرب کوشش کردند کردند و نسبت به  شيخو

 استيه و سيام یز که در آن اوقات هدف مبارزه با بنياز منازعات خوارج ن یچنانکه در بعض دنديخاص بخش ید را رنگيبن ز يیحيو

بود از دوام حکومت آنها ناراحت  یر مواليتحق ادت عرب ويبر س یه مبتنيام یاست بنيها دست اندرکار بودند و چون سيرانيا ‚آنها بود

کردند  اميم بن مالک بر ضد عبدالملک بن مروان قيچنانکه نه فقط با مختار وابراه‚ آنها بودند شده همواره مترصد اقدام به مخالفت با

عمربن  یبا باستثنايه تقريام یبن یخلفا الخصوص که یعلز بر خالف حجاج هم داستان شدند يبلکه به اتفاق عبدالرحمان بن اشعث ن

ز که تا عهد حجاج يوان خراج را نين امردينظارت در ا یدادند و حتيتمام بخرج م یه وخراج خشونت و شدتيزدر امر جزيعبدالعز

ر در يراج و خشونت و تحقامر خ در یرين گونه سختگيو بد. ل نمودنديتحو یبود بعرب یرانيو بزبان و بخط ا یرانيکاتبان ا بدست

م خراسان مورد نفرت و عداوت يمق یه سبب شد که عربهايام یعهد بن عه در اواخريغات خوارج و شيو شدت تبل یمعامله با موال

 یمانيله ين قبيريد داشتند بسبب ظهور و بروز تعصب یکه در مرو م یبالنسبه قو یگاه و مرکزيبا وجود پا ان واقع شوند ويرانيا

اط و يو چون بسبب احت. نديعباس مقاومت بنما یه و دعاة بنيهاشم ه وين خودشان نتوانستند در مقابل اقدامات راونديدر ب یومضر

چ يان هيعباس دينشر دعوت جد یبود برا یه ميام ین بنيم مرکز مخالفيق خلفا در مورد عراق که از قديو دق نظارت ومراقبت مستمر
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ه به کمک ياميد ضد بنينهضت جد‚ نمود یو مناسبترنم بود بهتريفت دور و نظارت در آن مشکل ماز خراسان که از مرکز خال یمحل

ساقط  ه رايام یه را در زاب جبران نموده و خالفت بنيها شکست قادسيرانين گونه ايو بد. ديرس ت به ثمرياه جامگان در آن واليس

  . بنا نمودند یساسان یامپراطور یبا در جايان و تقريفت اموخال یرانه هايو یرا در عراق بررو یو خالفت عباس. کردند

قبل تابع و  یرا که تا چند یقوم. عوض کرد یکباره بکليعهد اسالم  ان را دريرانين واقعه آن شد که وضع اير اين تاثيکمتر

غلبه . ن مقامات کرديرتين عالينفرت و اهانت عرب بود و برخی موارد به عنوان حيوان ياد ميکردند جانش خراجگزارو معرض

ن يدر ب یرانيا ان در دستگاه خالفت و سبب نشر و نفوذ ذوق و ادب و تمدنيرانيد مداخله ايموجب مز نيبر برادرش ام یمامون عباس

ن ايس دولت عباسيهم رفته ظهور و تاس یرو. تمام داشته اند ر و مداخلهيان و آل سهل در آن تاثيمانند ک يیالبته خاندانها.عرب گشت

و از شور و . شمرد توانيران ميا ید استقالل واقعيمبداء تجد‚ داشته اند یجاد آن سهم فراوانيان در ايخراسان ان و خاصهيرانيرا که ا

شده ين مييغ و تعيان تبليتها که در دعوت عباسيکه آن هدفها و غا داستين مورد از خود نشان داده اند پيدر ا انيکه خراسان یعالقه ا

ن دعوت يش بردن ايپ ن داشت که عناصرمختلف هم دريقيتوان يم. ران مناسبت و موافقت تمام داشته استيمردم ا یزوهااست با آر

و بعنوان  یکه بالفاصله متعاقب قتل ابومسلم خراسان ینهضت هائ کرده اند و از یگر همکاريکديعمد و قصد با یآگاهانه و از رو

ن نهضت که يا مورد نبوده و در یاران او بياز ابومسلم و  یعباس یخلفا یت که نگرانداسيبرخاست پ او در بالد مشرق یخونخواه

 یال واعتاليدر هر حال است. وجود داشته است زيبرتر و دورتر ن یان کرده بودند احتمال اهدف هائياه جامگان بر خالف امويس

 زيدن لباس نيدر پوش یا کردند و حتيران را احيا یستانبا یعرب جشنها ید که خلفايرس یان بجائيان در دستگاه خالفت عباسيرانيا

و دولت آنها را  یان را خراسانيعباس یرونيب حانيمانند ابور یگرفت که محقق یرانيد نمودند و خالفت چنان رنگ ايها تقليرانيازا

در دستگاه خالفت از معتصم مخصوصا بعد از واقعه ابومسلم وشروع نفوذ ترکان  ن احواليمعهذا مقارن هم‚ خوانده یخالفت شرق

ام سنباد و مقنع و يداد که ق یرو د خاطره ابومسلم در اطراف خراسانيکه گاه بعنوان تجد یغالبا ببهانه خونخواه ینهضت هائ ببعد

  .است وسف البرم واسحاق ترک از آن جمله مشهوريس و ياستادس

همه ... و سنباد و استاذسيس و ارين و مازيبابک خرمدون سرداران بزرگی چغات ايران گرايی و ظهور ين شدت وحدت تبليهمچن

ها از يرانيداشت و در واقع ا یرانيا یه استقالل جوئيپا یحد شد که تا یا الاقل بهانه نهضت هائيو  یز حاصل حس مليموجب و ن

 ادت عربيستلزم قبول حکومت و سبا اتخاذ سياستی مهم مسئله عرب و اسالم را از هم جدا کردند و قبول اسالم را م ل امريهمان اوا

 یسلسله ها یعباس یبر ضد خلفا یاريج زيث و مرداويعقوب ليام يان در خراسان و سپس با قيبا توسعه و قدرت طاهر. نشمردند

ان که خوددر آغاز حال عمال و اتباع يشروع به نمو کردند و سامان ‚رانيار در اطراف ايان و آل زيبالنسبه مستقل مانند صفار

و با آنکه در ظاهر  ز شدنديان نيان و صفاريبدست آوردند و وارث حکومت طاهر یماوراءالنهر و خراسان قدرت ان بودند دريهرطا
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اهتمام نمودند و  یرانياء ادب و فرهنگ ايج و احيافته و بترويتمام  یاستقالل کردند درواقعيز مياد نيفه اظهار طاعت و انقينسبت به خل

افزون تر از آن بود که بتواند  ت او باالتر ويملت کهن ايران که قدمت و سابقه تمدن و هوش و درا یات مليد حيب تجديترت نيبد

و  ینيد یشهايله جنبش و آزمايبعد از آنکه بوس‚ باشد ینوبت درجه دوم نقش و یفقط دارا یاديخ عالم مدت زيخ اسالم و تاريدرتار

  .افتيتحقق  ین تا حديوذ در جامعه مسلمق قبول اسالم و نفياز طر ‚ديبحصول نرس یشعوب

ن يم شد و ايخودشان تقس از غالمان ترک یان و عدهايلکخانيا اياب ين ترکان آل افراسيغما بيبکردار خان  انيدولت ايرانی سامان

و عراق و در  یدادند و قلمروخود را در مغرب تا حدود ر یقو یل دولتين تشکيان مشهورند در غزنيغالمان ترک که باعنوان غزنو

حه يله زبان مديش بوسيخو ج ادب و شعر و ظاهرا جهة نشر محامديان در ترويان مانند سامانيغزنو. دنديهند رسان مشرق تا الهور و

و پسرش مسعود  ین سلسله محمود غزنوين اياز سالط. د نمودنديتقل ا وين گذشته را احيدند وحشمت و جالل سالطيان اهتمام ورزيسرا

اد ياعتقاد و انق فه بغداد الاقل درظاهر اظهاريان نسبت به خليان مانند سامانيغزنو. ار گرفته انديشهرت بس قدرت و یاول غزنو

 یلميد یفه در آنروزگاران دستخوش رقبايمعهذا خل‚ کردند يیهايريان و قرامطه سختگياو در دفع باطن یجلب رضا یکردند و برايم

ران يبالد ا یبعض شدند نه فقط درياد مي یو قرمط یان بعنوان باطنيع داشتند و نزد غزنويذهب تشخود م ه بود کهيآنها موسوم به آلبو

ز با عنوان شاهنشاه بر يکردند بلکه در بغداد نياهواز حکومت م المه کرمان ويالمه بغداد و ديالمه فارس ودياز آنها بنام د یشاخه هائ

ان گرفتند و بغداد و يغزنو با ظهور ترکمانان سالجقه که خراسان را از. نمودنديم یحکومت واقع یاراده عباسيب ف ويضع یفه هايخل

که درجامعه  یبالنسبه کهنه ا یرانيا یش قدرت آنان طبقه اشرافيجه افزاينت در ه خارج کردند ويالمه آلبويران را از دست ديبالد ا

ن گونه سالجقه يترک دادند و بد یخود را بطبقه اشراف ید جاه مظاهرآن بودنيان و آلبويان و سامانيکار آمده و طاهر یرو یاسالم

ه يکن تجزيد وليرس یعهد ساسان یدولت آنها تا به حدود مرزها یسلجوق ل دادند و مخصوصا در عهد ملکشاهيمقتدر تشک یدولت

دولت ‚ کرمان و سالجقه بزرگ سالجقه‚ سالجقه عراق‚ سجقه شام‚ل سالجقه روميبه نسبت مستقل از قب یظهور خاندانها م آنها ويوتقس

ان و يز با ظهور قراختائين سلسله ها نيم شد و ايان واتابکان تقسيخوارزمشاه نيده شد و عاقبت آن دولت بيآنها بضعف و انحطاط کش

ت بهم ران قدريبالد ا یبعض ان دريبا از همان حدود عهد سامانيز تقرين یکوچک یو سلسله ها یمحل یخاندانها. رفتند نيمغول ازب

ان طبرستان که در کشاکش حوادث قدرت يآلباوند و علو‚ غونيآل فر‚ عراق آل‚ آل محتاج‚ ا آل مسافريان يساج: ليازقب‚ ده بودنديرسان

اتابکان لرستان و ‚ اتابکان فارس ‚ل شروانشاهانيف از قبين گونه ملوک الطواياز هم یرا از دست دادند معذلک بعض و استقالل خود

 .خود را حفظ نمودند یقدرت محل ک چنديز يبا ظهور مغول ن یموت حتخداوندان ال

ران همه جا با يدر بالد ا‚ مسئول آن بود یتاحد یفه عباسيخل ناصر‚ محققان ید بعضيواقعه وحشيانه و خونبار مغول که با وجود ترد

محمد  گر باهتمام سلطانيکبار دي یلجوقران را که بعد از زوال عهد ملکشاه سيد و وحدت ايگرد و غارت توام یرانيکشتار و و

ان و دولت اخالف يخالفت عباس یران زد و حتيا و تمدن و فرهنگ یبه آباد یان برد و لطمه کليک بحصول بود ازميخوارزمشاه نزد
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 .پرشکنجه ومخوف گشت یطعمه مرگ یفه عباسيهالکو بر آنجا مستعصم خل یاليبغداد واست ز از آن مصون نماند و با سقوطين

ن يرالديچون خواجه نص ینيو مشاور ر و نفوذ وزراءيران حکومت کردند به سبب تاثيان در ايل خانيبازماندگان هوالکو که بنام ا

 یج اصول اداريومخصوصا بعد از آنکه از اقامه رسوم و ترو ین فضل اهللا همدانيدالديو رش ینين محمد جويو شمس الد یطوس

 یحين مسيارتباط با سالط وس شدند و با وجود مراوده با پاپ ويران مايج چاو در اياسا و تروي یاش اجريآزما لياز قب ینيوچ یمغول

 یانت تازه که نوعا بر آن قوم کاريار ديعاقبت باخت‚ ش نبردندياز پ یز کارين اسالم نيسالط یايبرانداختن بقا یبرا یغرب یاروپا

گشتند و خاتمه کار دولت آنها  یرانيت اسالمی وايرفته رفته مقهور تمدن و ترب .دندين اسالم گرويپرداخته و به د شدينم یدشوار تلق

‚ ريآل جال‚ انيمانند چوپان یف گشت و سالله هائيمغول و ملوک طوا یامرا یاليبه است یمستغرق در فساد و اختالف شد ومنته

غالبا مورد منازعه  حدات و هم تخت و تاج آنهاآل کرت و سربداران دراطراف مملکت سر برآوردند که هم سر ‚آل مظفر‚ انينجويا

ن تامصر و از يه او از چيمور که سايت. مور خاتمه داديبنام ت یگريرا ظهورخونخوار د یفين تشتت و ملوک طوايو ا. بود یان ميمدع

 را یو غرب ید جنوببال یران و حتياز بالد ا یاريش بسين و وحشيانه خويخون یورشهاي یافکند در ط تا مسکو را به وحشت یدهل

ان عهد يپا یفيار ملوک طوايخشونت بس ز و هوالکو مصون مانده بود معرض غارت و کشتار کرده و بايب چنگياز آس یکه تاحد

و پس  ادش بر آب بلکه بر باد بوديدستگاه سلطنت او بن‚ ن همهيبا ا. گناه منارها ساختيب یاز سرها. ران خاتمه داديان را در ايلخانيا

شد که دولت  یحکومت اوگرفتار همان سرنوشت عينشان داد قلمرو وس یکه پسرش شاهرخ در مملکت دار یتيگ او با وجود کفااز مر

 ستان و خراسان در دست اعقابينلو جزسينلو و قراقويگشته بود و با ظهور دولت آق قو بدان دچار هيز و حکومت سالجقه و آلبويچنگ

ز در يو ن یکه به دولت جمهور یا هودهيب ديام ت اوزونحسن و با آن همهياقت و کفايز با وجود ليو ننليآققو فهيمور نماند و دولت طايت

 د و عاقبت ظهوريها بضعف گرائيد غلبه عثمانيو مز یفات داخلالبست بسبب اخت یبدان م یآن زمان جهة مقابله با خطرترکان عثمان

واحد درآورد و  یتيگرتحت رايکبار دي ران رايان داد و ايه پايتشتت و تجزن يه به ايس دولت مقتدر صفويو تاس یل صفويشاه اسماع

 یعارف معروف قرن هفتم هجر یلين اردبيالد یخ صفيه که نسبت خود را به شيصفو .ارتقا و اعتال داد یبه مرحله دولت مل

‚ یسار‚آمل‚ مشهد‚ سبزوار‚ کاشان‚ قم‚ طالقان ‚مانليد‚ جانياله‚ النيل گياز قب‚ رانين ايعه نشيبالد ش‚ عيدند با اتخاذ شعار تشيرسانيم

را که در آن عهد با توسعه  یه و تشتتيخطر تجز ین معنيآنها را متصرف شدند و ا شوشتر و جز‚ زهيحو‚ آوه‚ ساوه‚ رستمدار

ن آن دولت يرا ب رانيبالد ا مستمرازبکان به خراسان ممکن بود یران و با تجاوز و تعديقلمرو آل عثمان در مغرب ا روزافزون

 .را حفظ نمود رانيت اين برده استقالل و موجوديم کند از بينوخاسته تقس

گرداستان هجوم عرب و يد کباريه يان عهد صفويو جنگ گلناباد در پاکه خود از نژاد ايرانيان آريايی بودند  یهجوم افغانان غلجائ

ر پرده يکه در ز‚ ین صفويسالط یو معنو یضعف و انحطاط واقع آن و‚ د وتکرار کرديان تجديه را در فرجام کار ساسانيجنگ قادس

 یتا حد‚ هير روسيپطر کب‚ انيجر نيمقارن ا. س وحمله محمود افغان برمال گشتيرويبخدعه م‚ بود مستور یجبروت و جالل ظاهر
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 یات داغستان و حتيد وباکو و والدربن‚ لشکر بساحل مازندران فرستاده ‚ید بدعوت شاهزاده طهماسب دوم صفويببهانه معاونت و شا

 یترکان عثمان ات مغرب رابهياز وال یخواست قسمتيز خود ميو اشرف ن. مازندران و استرآبادرا تصرف نمود الن وياز گ یقسمت

ران يو سلطنت اشرف ا‚ ان بوديدر م ینهان یبزرگ قرار رانيم ايدر سر تقس یه و عثمانين روسيب ینگونه گوئيواگذارد و بد

 یو و ‚ال را مانع آمدين خيتحقق ا‚ افتيکه بعدها عنوان نادرشاه ‚ افشار یکن ظهور نادرقليول ‚ده بوديه و انقسام کشانيورطه تجزراب

 یبعد خود با معاملها یچند‚ انت خلع کردهيخ یو حت یز بعنوان سستيرا ن یطهماسب دوم صفو‚ بعد ازغلبه بر اشرف و اخراج افاغنه

  .ران را بدست آورديتاج ا صر روم تخت ويق وسيه بمعامله ژوليشب

چند  ید و در طيکوش یآنها در دفع تجاوز ترکان عثمان یگان سنيهمسا ران وين اهل ايه عداوت بيدر رفع ما ینادرشاه با وجود سع

ز يه نيل بحريتشک ران راند و در صدديام ازايد و پيه متجاوز را با تهديران را از آنها مسترد کرد و روسيا یجنگ بالدم فتوحه

نهمه بصره را از يو با ا‚ بود یراز بسلطنت پرداخت صلح جويش ا دريل الرعايمخان که با عنوان ساده وکيکر.افتيآمد که مجال نيبرم

داد که  ليساده وکم خرج تشک یپدرانه توام بود دربار یر که با عاطفه و محبتيکم نظ یشفقت و نجابت و با‚ ها بجنگ گرفتيعثمان

خون آلود  یزهايان اختالفها وستيز در ميه نيزند دولت‚ کن با وفات اويول; دياخالف بشمار آ یانست سرمشق معدلت و اخالق براتويم

افت سلطنت و قدرت را از لطف يمجال ‚ که داشت یم و لجاج کم ماننديبااراده و تصم و آقامحمدخان قاجار‚ ف شديضع یخانوادگ

 .خاندان زند بنا نهد یرانه هايو یه را بر رويودولت قاجار‚ ن خاندان انتزاع کندير ان شاهزاده دالويزند آخر خانيعل

اعمال  یبرا یگاهيد و جايمصادف گرد یتوسعه شرکت هند شرق ر فرانسه وياز همان بدو والدت با انقالب کب‚ هيدولت قاجار

کات و يتحر دانيشاه قاجار م یچنانکه دربار فتحعل;س و روس شديس و فرانسه و سپس انگليانگل نيب یو بازرگان یاسيس یرقابتها

س بود و از جمله در زمان ين روس و انگلياختالفات و رقابت ب و دربار محمدشاه قاجار عرصه‚ س بودين ناپلئون و انگليب یرقابتها

 یبود که قوا آوردند آن ن جنگها باريکه ا یهرات است و تنها حاصل یوروس و در زمان محمدشاه جنگها رانيا یشاه جنگهايفتحعل

رجال و  یخبريو ب یکه درطمع کار یدر حال. آشکار کردند ران را افزودند ويا یو معنو یل بردند و ضعف و فقرماديران را تحليا

سبب  رانيرا در ا یخواه یو ترق یش اعطاء تجددطلبيدايو پ یمقدمات اشتباه عموم‚ کرده بود یوزارت دولت خزانه مملکت را ته

ش يعمرخو ین روزهايقاجار در آخر ن شاهيو پسرش مظفرالد‚ شد ین حس اشتباه عموميهم ین شاه خود قربانيناصرالد گشت و

 بثمر یتا حد‚ ت شده بوديکه منجر به انقالب مشروط یانتباه عموم ‚نگونهيبد و‚ را صادر نمود یمل یس مجلس شورايفرمان تاس

ش ير را پيبتوپ بسته دوره استبداد صغ ت برخاست و مجلس رايبمخالفت مشروط شاه قاجار ین او محمدعليد و هر چند جانشيرس

 با فتح تهران و خلع یسپهدار تنکابن یالن و مازندران به رهبرين گيو مجاهد یاريبخت نيام مجاهديجان و قياما انقالب آذربا‚ آورد

. ديدر تحت مراقبت و ارشاد مجلس بتخت نشان سلسله ران ين پادشاه ايآخر‚ اعاده نمود و احمدشاه قاجار ت رايشاه مشروطيمحمدعل
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جا و قروض يب یکه ازاسرافها‚ ضعف خزانه را‚ شاه مواجه شديکات محمدعليتحر ساالرالدوله و یان هايسلطنت احمدشاه که با طغ

ز با وجود يت راهها نيامن ره نتوانست چاره کند ويل اقدام شوشتر و غياز قب یاقدامات محل‚ ده بوديبه افالس کش کارش یخارج

‚ کرد یطرفيران اعالم بين الملل اول ايامد و با آنکه در جنگ بيبرن یگانگان از عهده صاحب منصبان و مستشاران سوئديکات بيتحر

که در  ‚ه مهاجرت شديبقض یروس به جانب تهران منته یحرکت قوا. واقع گشت یتعارض روس و عثمان دان تجاوز ويک ميل

از  یل مجامعيدر تهران منجر به تشک یناامن و یثبات یتزلزل وب. خاص داد یه را رنگيو روس ین عثمانيش بران کشمکيمغرب ا

س يد توقع و تجاوز روس و انگليو مز‚ س جنوب گشتيبنام پل یسيانگل یرويل نيتشک ته مجازات و در فارس و کرمان بهانهيل کميقب

ن الملل اول يان جنگ بيدر پا یحت و‚ ار به بار آورديجلس مشکالت بسبت و فترت ميالخصوص با غ یعل. م  1916داد  قرار

باضافه  ن امريگذاشت و ا یسها واميران را به انگليه و نظام و طرق ايار ماليبا اختيتقر که. م  1919سها منعقد شد يبا انگل یقرارداد

ام کوچکخان يالن منجر به قيو در گ یابانياعتراض خ هب یجان منتهيدر آذربا ‚رانيروس از ا یه و رفتن قواير روسيظهور انقالب کب

است يپس از کودتا رضا شاه سردار سپه به ر. سوم اسفند دوام داشت. ش.ه  1299حوت  سوم ین احوال تا کودتايگشت و ا یجنگل

سلطنت ‚ ز طرف مجلساحمدشاه ا به افول آورد و با خلع یه رويد قدرت او دولت قاجاريو با مز‚ ديکل قوا رس یو فرمانده وزراء

رانشهر يو مجله ا یرة المعارف فارسيمملکت را دردست گرفت و رجوع به دا و سردار سپه بنام رضاشاه زمام‚ افتيه انقراض يقاجار

 .شود یرانيوا

  

  مرزهای کشور ايران 

  .مرزهای سياسی ،مرزهای مليتی و نژادی  ،مرزهای طبيعی : ايران شامل سه نوع مرزبندی می باشد 

  

  مرزهای طبيعی 

سال است  رانفالت ايران يک اصطالح حقيقی و جغرافيايی است که هزا. می باشد بزرگ مرزهای طبيعی ايران شامل فالت ايران 

( و سيردريا ) جيحون ( آمودريا  ،) سند ( رودهای مهران : در شرق : کوهها و درياهاست   ،شامل رودها  فالت ايران . وجود دارد 

... افغانستان و تاجيکستان و جنوب ازبکستان و کردستان عراق و آذربايجان و ارمنستان و ايران و کشورهای برگيرندهدرو ) سيحون 

در گزارش شاهنامه ابومنصوری مرز غربی . می باشد ) سرچشمه دجله و فرات ( در غرب رودهای ارنگ به عبارتی .می باشد
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ديواره های درون مرزی ايران  ،البرز که از قفقاز تا هيماليا سر بر فلک کشيده  افزون بر اين رشته کوههای. ايران رود نيل است 

مکران نام حقيقی و کهن . است ) عمان ( و دريای مکران ) خليج فارس ( در جنوب شامل دريای پارس . زمين را درست کرده است 

جغرافی دان نامدار موسی خورنی . م بوده است سيستان است که در کتب تاريخی آمده است و دريای جنوبی آن نيز به همين نا

  : ايران را چنين می شمارد  فالت سرزمينهای

شامل تمامی ( ارزن  ،شيزکان  ،نوهاترج  ،گرمکان  ،کشکر  ،مهرکان کتک  ،ماسپتان  ،مای ) : منطقه غرب ( کوست خوربران 

  ) کردستانات ترکيه و عراق و سوريه 

 ،اسپت  ،) سيستان ( مکران  ،توران  ،) کرمان ( کورمان  ،) اصفهان ( اسپهان  ،خوزستان  ،پارس ) : جنوب ( کوست نيمروج 

( ميش ماهيک ) جزيره درين و بحرين ( در  ،) بنياد اردشير ( پنيات رشير  ،هگر  ،ميشون ) زابلستان ( زپلستان  ،سکستان  ،وشت 

  ديبهول  ،اسپهل  ،مزون ) بحرين و عمان 

 ،بژين  ،نسای ميانک  ،کاتشان  ،هرو  ،مروت  ،هرات  ،مرو  ،اپرشهر  ،ورکان  ،کمش  ،همدان : ) شرق ( کوست خوراسان 

( بهل باميک  ،آسان  ،گچگ  ،من سن  ،ورچان  ،دزين اوزک  ،پيروز نخجير  ،زمب  ،هروم  ،وست  ،اندراپ  ،گوزکان  ،تالکان 

    )ترکمنستان  ،ازبکستان  ،تاجيکستان  ،پاکستان   ،افغانستان  شامل. . . ( شير باميکان و  ،چرمنکان ) بلخ باميان 

آران يا جمهوری آذربايجان ( رن  ،ورجای  ،) ارمنستان ( ارمن  ،) آذربايجان ( آتروپاتکان ) : قفقاز و شمال ايران ( کوست کپکوه  

  . رويان و آمل  ،تپرستان  ،) دماوند ( ند دمباو ،) ديلم ( دلمونک  ،شنچان ) گيالن ( گالن  ،اری  ،سيسکان  ،بالسکان ) 

  

  مرزهای مليتی و نژادی

ک حکومت ي کنند و تابع قدرتيم یزندگ ینيکه بر خاک مع یاز افراد انسان یگروه : ی ملت عبارت است از ح حقوقالاصط 

دهند و يل ميه دولت را تشکک یملت عبارت است از مجموعه افراد) ر فرانسه يب کبالانق از یناش( کيسالک یدر تئور. باشنديم

  . باشنديت ميحق حاکم یدارا



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                            Info@persiangulfstudies.com 
 

و ی وحدت نژاد یار کرده ودارايسکونت اخت ینيمع که عموما در خاک یاز افراد انسان یدستها:  ین الملل عموميح حقوق بالاصط

ن يب یستيوندهمزيند که پجاد کيخ مشترک بدانگونه ايآن افراد طرز فکر و تار ین وحدت برايا که یباشند به طوريزبان و مذهب م

   .استعمال شود ین معنيح امت به همالدر فقه اصط. د آورديآنها پد

شيوه لباس پوشيدن و فرهنگ خاص خود هستند قوميت تيره ها گفته , پس به مجموعه افرادی که در هر منطقه دارای اشتراک زبان 

شيوه لباس , پس زبان خاص هر منطقه . تشکيل ملت را ميدهند قوميت های مختلف که دارای پيشينه نژادی يکسان باشند . می شود 

در تمامی واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها به راحتی می توان . آداب و رسوم همگی نشان از اشتراک قوميت آن منطقه دارد , پوشيدن 

  :ينان را به هيچ روی نمی توان ملت خواند بخشی از اقوام مهم نژاد آريايی شامل اين اقوام ايرانی هستند که ا. بر اين ادعا پی برد 

   . . . هزاره و, پشتون , تالشی , بختياری , ترکمن , ارمنی , تاجيک , بلوچی , لر , کرد , آذری 

کردستان ترکيه و کردستان عراق از , داغستان , گرجستان   ,آذربايجان , ارمنستان , تاجيکستان , ) بلوچستان ( پاکستان , افغانستان 

مادها در سرزمين ارمنستان هنوز : استرابو می نويسد . زبانی بخشی از ايران و ملت ايران بزرگ هستند , نژادی , دگاهی طبيعی دي

  . )جغرافيای استرابو .(می شود که همگی آريايی هستند ناحيه ماد به بخشهای زيادی تقسيم . از آداب و رسوم پارسيان پيروی ميکنند 

دو قرن در کنار پادشاهی بزرگ هخامنشيان برای ارمنها رفاه و ترقی و سعادت به : ورخ ارمنی می نويسد هراند پاسدرباجيان م

پس از سقوط هخامنشيان ارمنها به دليل رشادتهای . پارسيان برای اين منطقه از ميان خود ارمنها فرمانروا برگزيدند . همراه آورد 

ترجمه , تاريخ ارمنستان (  . ر گجستک در نيامدند و هويت خود را حفظ کردند بسيار و موقيعت خاص منطقه به زير سلطه اسکند

  ) محمد قاضی 

پس از يورش اعراب به ايران ملت ايران دچار گسستگی ظاهری شد و حدود هزار سال زمان برد تا سلسله صفوی در ايران به روی 

صفويان با اينکه تعصبات خشک دينی و شيعه را در ايران رسمی . کار آمد و دوباره ايران قدرتمند و مرزهای حقيقی اش را بازيافت 

شاه عباس کبير با متجاوزين ترک عثمانی به شدت مقابله کرد و دست آنان . کرد ولی ايرانی بزرگ و مرزهای حقيقی را تشکيل داد 

کيلومتر  276200ترکمانچای برابر است با  پهنه سرزمينهای اشغال شده ايران در قرارداد تحميلی گلستان و. را از ايران کوتاه نمود 

  . کيلمتر مربع  2161725برابر است با ) بلوچستان و افغانستان ( مربع و سرزمينهای اشغالی ايران در استانهای شرقی 

سها اين شهر توسط رو) واقع در جمهوری آذربايجان ( خورشيدی با کشتار هفت هزار تن از ايرانيان ساکن گنجه  1182دی  22در 

رهبری بزرگ اين نبرد با جواد . هزار تن از آذريها به اسارت رفتند  18در اين نبرد . سقوط کرد و رسما به اشغال روس در آمد 

در برابر ) واقع در جمهوری آذربايجان ( خورشيدی تمامی مردم شهر نخجوان  1298ارديبهشت  9در . خان زيادلوی قاجار بود 
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پس از سقوط اتحاد سوسياليستی شوروی اقوام ايرانی ساکن . و خواستار بازگشت به مام ايران شدند  کنسولگری ايران تجمع کردند

قفقاز با هويت کهن خود درخواست ايجاد کنفدراسيون با ايران شدند ولی يورش بلشويکها به اين مناطق و دسيسه انگلستان و آمريکا 

مردم ايرانی نژاد ساکن آران شنا کنان راهی آبهای ايران شدند تا خود را پس از متالشی شدن شوروی سابق . اين حرکت عملی نشد 

آنها با درخواست برای يکی شدن با ايران . آنها فرياد می زدند آذربايجان يگانه گردد تبريز مرکز آن گردد . به ميهن خود برسانند 

انی خود در دهه نود به اين حرکت بزرگ جامه عمل راهی ميهن خود شدند ولی دول وقت ايران به دليل سياستهای غلط و غير اير

) کوروپديا(گزنوفون مورخ نامدار يونانی که مشهوترين زندگی کوروش بزرگ .) هوشنگ طالع , تاريخ تجزيه در ايران . ( نپوشانيد 

  : تيره آريايی می داند  12اثر وی است اقوام ايرانی را 

کليه , ) جمهوری آذربايجان( آران و قفقاز , ) آذربايجان(ه قسمتهای آتروپاتکان شامل کلي, مادها در شمال غربی ايران )  1  

)  4.) گرجستان, گرگان ( هيرکانيها در استرآباد )  3. پارس ها در جنوب ايران)  2. شهرهای کرد نشين ترکيه و عراق و سوريه 

درانگيان در شمال غربی )  6).آريوس ( رود هريرود در مجاورت  آريانها) 5.شامل افغانستانپارتها در سرزمين خراسان بزرگ 

باکتريان در دامنه )  8.آراخوتيان در ناحيه رود هلمند و شاخه های آن در اطراق قندهار در افغنستان کنونی )  7.افغانستان کنونی 

هستانی ميان جيحون و حيه کوسغديان در نا) 9.مان بلخ امروزی در افغانستان استهای شمالی هندوکش تا کنار جيحون که ه

ماژگيان در کنار رود مارگوس يا مرغاب که بيشتر در گستره مرو واقع در ) 11.خوارزميان در گستره خيوه ) 10.سيحون

زندگی ) کاسپين ( ساگاژتيان واقع در زاگرس شرقی که در سرزمينهای پهناور شمال دريای مازندران ) 12. ترکمنستان کنونی است 

  . ميکنند 

  

   ی سياسی ايران مرزها

 2400در حدود . . . ( نادر و , صفويان , سامانيان , ساسانيان , اشکانيان , هخامنشيان , مرزهای سياسی ايران در دوره های مادها 

به عبارتی مرزهای ايران . با وجود تمام فراز و نشيب هايش حتی از مرزهای طبيعی فالت ايران نيز گسترده تر بوده است ) سال 

. برای نمونه پادشاهی هيتی يا ختی از ماد غربی تا کنعان را در بر می گرفته است . بالغ بر سه برابر ايران کنونی بوده است  چيزی

شهر آسيا جزوی از ايران بوده  28در پادشاهی هخامنشيان به خصوص داريوش بزرگ اوج قدرت ايران در آسيا نمايان می گردد و 

بخشی از ايران اشکانی است که ) عراق کنونی ( فرات و سرزمينهای آن سوی فرات : مدار می نويسد استرابو جغرافی دان نا. است 
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مهرداد ششم مشهور به مهرداد کبير فرمانروايی سرزمينهای . ساکنين اين منطقه ترجيح می دهند تحت فرمان ايران باشند تا روميان 

پافالگونيه در قلمرو وی بوده   يه ای که تا اماستريس می رسد و بخشی ازيعنی ناح) سرچشمه فرات در ترکيه امروزی ( رود هاليس 

  . بخشی از ايران است . . . و ارمنستان و ) در گرجستان امروزی ( کرانه های غربی هراکليا تا کولخيس . است 

و امپراتوری عثمانی آن را  متالشی شددر قرن پانزدهم سرزمينهای ايران که کردستان بزرگ در آن جای داشت پس از هزاران سال 

سرزمين جزيره هم بين عراق و . در جنگ جهانی اول عثمانی ها کردستان ايران را بين عراق و ترکيه تقسيم کردند . اشغال کرد 

ن تا قر ) پادشاهی ماد (  قبل از ميالد 612کردستان از سال . شدند عده ای از کردها هم در قسمت قفقاز ساکن . سوريه تقسيم شد 

سال بخشی جدا نشدنی از ايران بود که متاسفانه با يورش سپاه عثمانی آنجا اشغال شد  2000پس از ميالد يعنی چيزی در حدود  15

با دخالتهای انگلستان کشوری جعلی به نام پادشاهی عراق بنا شد و رسما مرزهای غير واقعی با دخالت  .و از ايران جدا گشت 

  . انگليسی ها ساخته شد 

انگلستان به افغانستان حمله نمود و مهراب خان حاکم وقت سيستان برای دفاع از مرزهای خود استعمارگر ارتش  1254سنه  در

انگليس ها نيز از اين امر خشمگين شدند و لشگری بزرگ را راهی طوايف کوهستانی بلوچستان . مشغول لشگر کشی به مرزها شد 

برقرار شد و  1854ماه می از سال  14عهد نامه ای به تاريخ ) هجری قمری  1271(  1854در سنه . نمودند و بسياری را کشتند 

قسمتهای بلوچستان پاکستان به نام بلوچستان . خان سيستان مجبور به قبول آن شد و به زير سلطه کشور فخيمه انگلستان در آمد 

( مرزهای کنونی که بين بلوچستان انگلستان . بنا کردند  انگلستان نام گرفت و انگليس خطوط راه آهن و ساختمانهايی را در آنجا

مساحت بلوچستانی که متعلق به ايران شده است . ميالدی تصويب شد  1896و بلوچستان ايران مقرر شده است که در سال ) پاکستان 

که همگی بخشی از  کيلومتر مربع می باشد 118600کيلومتر مربع و قسمتی که جزو پاکستان شده است شامل  129500شامل 

اين عهده نامه يکی ديگر از دخالتهای انگلستان در سرزمين و نژادهای ايرانی محسوب می شود و سندی بر . سرزمين ايران است 

بلوچها بر پايه نژاد شناسان خود انگليسی از ايرانيان هستند که برخی از آنها با ترکان آميزش کرده . خيانت اين کشور بر ملت ماست 

از هندوها . رنگشان گندم گون است . بينی ها بلند و برجسته دارند . قدشان بلند و جمجه هايشان بيشتر به هفتاد و هشتاد می رسد . اند 

ولی بخش عمده آنان به دو قسمت تقسيم می شوند يکی بلوچها و ديگری براهوئی ها که . و افغانها نيز در بلوچستان ساکن هستند 

  . ت های جنوبی پنجاب و شمال سند پاکستان کنونی هستند و براهوئی ها ساکن سيستان ايران بيشتر بلوچها ساکن دش

تا دوره .  امروزه جزوی از افغانستان است. شهری است که در گذشته به نام آريا شناخته شده است . . . ) بلخ و قندهار و   (هرات 

ولی کماکان . پس از مرگ نادر افغانها بر هرات مسلط شدند . يران بود نادرشاه افشار هرات در تمامی دوره های تاريخی جزوی از ا
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انگلستان در  استعمارگردر نهايت ماموران کشور . چون خود افغانها نيز بخشی از اقوام آريايی ايران هستند . جزوی از ايران بود 

علی شاه قاجار مامور پس گرفتن هرات از عباس ميرزا از سوی فتح  1249در سال . هرات مامور جدايی هرات از ايران شدند 

محمد شاه قاجار کوششی برای . مرگ عباس ميرزا اين کار را ناتمام گذاشت . دست افغانها شد تا آنجا را به شيوه ايرانی اداره کنند 

ناصر الدين شاه . کرد در زمان ناصر الدين شاه قاجار محمد خان افغان هرات را از ايران جدا . پس گيری هرات کرد که ناکام ماند 

ولی در نهايت با مداخالت بريتانيا . به ايران متصل کردند رسما اين شهر را  1273و يارانش هرات را محاصره کردند و در سال 

 قرار بر اين شد که انگلستان مزدور که جنوب ايران را که اشغال کرده بود آنجا را ترک کند و ايران هم تعهد دهد هرات را به افغان

  .   ها واگذار کند

دولت وقت ايران بحرين را استان  1334در سال . بحرين جزيره ايرانی خليج فارس نيز از ديگر موارد اشغال شهرهای ما می باشد 

. با اين کار انگلستان بنای ناسازگاری را با ايران گذاشت و اين کار دولت ايران را به رسميت نشناخت . چهاردهم ايران معرفی کرد 

انگلستان شروع به مقابله با اين حرکت مشروع ايران . . . ) نفت و  ،مرواريد ( ه دليل سرمايه های موجود در اين جزيره ايرانی ب

در نهايت با يک برنامه . دهها نامه از سوی انگلستان به سازمانهای بين المللی زده شد تا جهان را بر ضد ايران تحريک کنند . کرد 

در دوره نخست وزيری هويدا انگلستان تنها راه : انسانی بحرين را انگلستان اينگونه به اشغال خود در آورد  ريزی موزيانه و ضد

بنا به برنامه از پيش تعريف شده انلگستان در رفراندومی ساختگی با . موجود برای حل قضيه جزيره بحرين را رفراندوم دانست 

واگذاری بحرين به  ی از نتيجه انتخابات را به نفع خود تمام کرد و شاه ايران مجبور بهدرصد زياد. . . ايجاد شناسنامه های تقلبی و 

  .انگلستان شد 

بيش از دوبرابر ايران (به استناد اسناد و مدارکی که از سلسله های پس از اسالم باقی مانده تقسيمات سياسی کشور ايران بزرگ 

  )132-1367 تبيا(:دوره صفويه به شرح زير بوده است در) کنونی

 )در جمهوری آذربايجان کنونی( شيروان به مرکزيت شماخی -1

 )در جمهوری آذربايجان کنونی(ه قراباغ به مرکزيت گنج -2

 )در ارمنستان کنونی( خچور سعد به مرکزيت ايروان -3

  آذربايجان به مرکزيت تبريز -4

 )در ترکيه کنونی( دياربکر به مرکزيت قراآمد -5

 ارزنجان -6
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