
فھرست مطالب

v

____________________________________________________________
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١............................................................................................پیشگفتار 

٢.......................................................................................سپاسگزاری

٤.................................................................................................مقدمھ

٧.............................آشنائی کلی با وضع فیزیکی جھان -فصل اول 

اوضاع جھان در اوایل عصر آھن.  قارۀ آسیا.  قارۀ اروپا.  قارۀ آفریکا.  قارۀ آمریکای شمالی.  
ارۀ استرالیا.  حدود جغرافیائی منطقۀ مورد بحث.  اوضاع ایران در قارۀ آمریکای جنوبی.  ق

اوایل عصر آھن.  سخنی در مورد ادیان در اوایل عصر آھن.  آئین زردشتی در ایران.  بنیان 
گذاری دین بودائی در ھند.  دین موسوی و تدوین تدریجی کتب تورات.  سخنی در مورد فلسفھ 

در اوایل عصر آھن. 

١٩.......پادشاھی طوایف ماد و پیدایش امپراطوری ایران -فصل دوم 

دیاکس و بنیانگذاری سلسلھ پادشاھی ماد.  پادشاھی خشاتریا و قبایل کوچری قفقاز.  ھوخشتر و 
دیدن ماد.  ھوخشتر و تسخیر لیدی.  پادشاھی آستیاگ پسر ھوخشتر.  خواب پادشاھی ءاحیا

.و پیامد آنآستیاگ 

٢۶.....ھی طوایف ھخامنشیان و امپراطوری ایرانپادشا-فصل سوم 

.  کوروش دوم وارث حکومت ماد.  لشکر کشی کوروش بھ بابل دطوایف ھخامنشیان در عھد ما
قدیم.  لشکر کشی کوروش بھ طوایف کوچری شرق دریای خزر.  کمبوجیھ (کامبیز) و 
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ھفت ھمدست و لشکرکشی بھ مصر.  ماجرای موبد بردیا بھ عوض بردیا پسر کوروش. 
براندازی موبد بردیا.  بحث نوع حکومت در میان ھفت ھمدست.  پادشاھی داریوش و تشکیل 

مالغرب بیست ساتراپی.  شورش بابل قدیم.  لشکر کشی داریوش بھ اسکیت ھای کوچری در ش
.  عقب نشینی لشکر داریوش در جنگ اسکیت ھا.  سازماندھی داریوش در ساتراپی دریای سیاه

یدی و مقدونیھ.  شورش در منطقۀ ساحلی دریای اژه.  داریوش و لشکر کشی بھ یونان ھای ل
در یونان.  داریوش و بفرماندھی مردونیوش.  لشکر کشی دیگر داریوش و جنگ ماراتون

اسکان اسرای یونانی در غرب شوش.  تعیین جانشین داریوش.  خشایار اول و لشکر کشی بھ 
ار و برنامھ ریزی برای لشکر کشی بھ یونان.  گذر لشکر خشایار از تنگۀ داردانل مصر.  خشای

.  جنگ دریائی در جزیرۀ ساالمیس.  عقب ونانیدر یالیجنگ گلوگاه ترموپبھ خاک اروپا.  
نشینی خشایار از یونان.  سرنوشت مردونیوش و سپاه او در یونان.  اوضاع ایران بعد از لشکر 

ردشیر اول پسر خشایار.  داریوش دوم پسر اردشیر اول.  اردشیر دوم پسر کشی بھ یونان.  ا
داریوش دوم.  اردشیر سوم پسر اردشیر دوم.  اردشیر چھارم پسر اردشیر سوم.  داریوش سوم 

شی مقدونی و تسخیر لیدی و مصر.  لشکر ک(دارا) نوۀ بزرگ داریوش دوم.  شورش اسکندر
و داریوش و داریوش سوم.  جنگ دوم اسکندراز مصر بھ ایران.  جنگ اول اسکندراسکندر

پاه ایران و کشتھ شدن داریوش سوم.  بھ و داریوش سوم.  سستی سسوم.  جنگ سوم اسکندر
مقدونی از ایران بھ ھند.  رفتن مقدونی در ایران.  لشکر کشی اسکندرتخت نشستن اسکندر

بھ سرزمین بھ اندلس.  رسیدن اسکندربھ مصر.  رفتن اسکندردر.  رفتن اسکنبھ کعبھاسکندر
بھ شھر چغران.  بھ چین.  رسیدن اسکندربسوی برھمنان.  رسیدن اسکندرحبش.  رفتن اسکندر

دیم.  فوت بھ بیستون و بابل قبھ یمن.  رفتن اسکندربھ سند.  رسیدن اسکندررسیدن اسکندر
. اسکندر

١٣٠.................ایران در عھد ملوک الطوایفی سلوکیان -فصل چھارم 

پیدایش تا انقراض.

١٣٢..................ایران در عھد پادشاھی طوایف اشکانیان -فصل پنجم 

ر بزرگ چین در شرق ایران.  پیدایش اشک اول و پیدایش اشکانیان.  سخنی در مورد دیوا
ایران.  برخوردھای رومیان با اشکانیان.  معرفی تقویم امپراطوری امپراطوری روم در غرب 

خورشیدی ژولیان.  پیدایش دین مسیحی در خاور میانھ در زمان امپراطوری روم.  افول 
اشکانیان. 
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١۴۵..............................ایران در عھد پادشاھی ساسانیان-فصل ششم 

.  اردشیر بابکان و پیدایش ساسانیان.  شاپور اول و جنگ با رومیان.  سخنی در بارۀ دین مانی
پادشاھی شاپور اورمزد.  پادشاھی بھرام اورمزد (اول، دوم و سوم).  پادشاھی نرسی.  

شاپور سوم و بھرام چھارم.  ،ذواالکتاف.  پادشاھی اردشیر دومپادشاھی شاپور اورمزد
پادشاھی یزدگرد اول.  پادشاھی بھرام گور بھ کمک منذر پادشاه یمن.  لشکر کشی بھرام گور 
بھ جنگ با خاقان چین و ختن.  آمدن فرستادۀ قیصر روم بھ پیش بھرام گور.  نصایح بھرام گور 

راھان بھ ایران.  فوت بھ سرداران خویش.  رفتن بھرام گور بھ ھند.  آمدن پادشاه ھند و ھم
بھرام گور.  پادشاھی یزدگرد دوم پسر بھرام گور.  پادشاھی ھرمزد پسر یزدگرد دوم.  
پادشاھی پیروز بھ کمک فغان پادشاه ھیتال.  لشکر کشی پیروز شاه بھ جنگ ترکستان.  

باد پادشاھی بالش پسر و جانشین پیروز.  لشکر کشی سوفزای از زابلستان بھ مرو.  پادشاھی ق
او.  براندازی قباد و نشاندن جاماسب بجای و کشتنپسر بزرگ پیروز.  رشک قباد بھ سوفزای 

کسری او.  پادشاھی مجدد قباد بھ کمک پادشاه ھیتال.  سخنی در بارۀ آئین مزدک.  پادشاھی 
انوشیروان و تقسیم بندی کشور.  سیر و سیاحت کسری انوشیروان در دیار مختلف.  پرخاش 

قیصر روم در دفاع تازیان.  لشکر کشی کسری انوشیروان بسوی جبھۀ اوشیروان بانکسری 
بھ بارگاه انوشیروان در گندی شاپور.  پیوستن بوزرجمھرکسری روم.  عصیان نوش زاد پسر 

کسری انوشیروان.  مھمانی ھای کسری انوشیروان با دانایان.  سالھای فراغت کسری 
شکرکشی کسری انوشیروان بسوی جبھۀ شرق.  ماجرای شطرنج ھندی و تختھ انوشیروان.  ل

نرد بوزرجمھر.  پندنامۀ کسری انوشیروان بھ پسرش ھرمزد.  نامۀ تسلیت کسری انوشیروان بھ 
پسر قیصر روم.  کسری انوشیروان و تعیین جانشین خود.  خواب پیامبرانۀ کسری انوشیروان 

ھرمزد شاه نیک و بد بین انوشیروان.  کسری اھی ھرمزد پسر و تعبیر بوزرجمھر از آن.  پادش
.  فرار خسرو پرویز .  خسرو پرویز پسر ھرمزد و شورش بھرام چوبینھو سپھدار بھرام چوبینھ

یسفون.  پناه گاه خسرو پرویز و در تبسوی کمک از قیصر روم.  بھ تخت نشستن بھرام چوبینھ
و خسرو مراسالت با قیصر روم.  بازگشت خسرو پرویز با لشکر روم.  جنگ بھرام چوبینھ

بھ کمک و یاران بھ پیش خاقان چین.  لشکر کشی بھرام چوبینھپرویز.  فرار بھرام چوبینھ
بھ کین پدر.  و گستھمخاقان چین از شرق بھ ایران.  خسرو پرویز و کشتن یارانش بندوی

.  خسرو پرویز و سالھای بعد از جنگ خسرو پرویز و خرابی شھر ری زادگاه بھرام چوبینھ
رب.  پادشاھی شیروی (قباد) پسر خسرو پیدایش دین محمدی (اسالم) در شبھ جزیرۀ ع.  داخلی

پرویز.  پادشاھی اردشیر شیرویھ پسر قباد شیروی.  پادشاھی پوران دختر خسرو پرویز.  
پادشاھی آذرمیدخت خواھر پوران.  رحلت محمد پیامبر در مدینھ و جانشینی ابوبکر.  پادشاھی 

بین سپاه تازیان و گ قادسییزدگرد سوم نوۀ خسرو پرویز.  بخالفت رسیدن عمر در مدینھ.  جن
در یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیسپاه ایران.  بخالفت رسیدن عثمان در مدینھ.  کشتھ شدن 

سوری بھ قصد بازسازی ساسانیان.  جنگ خالفت شرق ایران.  جنگ ترکان شرق با ماھوی
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میان پیروان سنی، شیعھ و خوارجپیدایش مذاھب عثمان.  و معاویھ و قتل خلیفھی'علبین 
.اعراب بعد از اسالمیشعر و شاعر.اسالم

٢٩٨..................................ایران در دوران خلفای بنی امیھ -فصل ھفتم 

ماه محرم در زمان چگونگی پیشروی تازیان بھ ایران.  خلفای بنی امیھ.  ماجرای کربال در دھم 
یزید.  یازده خلفای خاندان مروانی.فتخال

٣٠٣............................ایران در دوران خلفای بنی عباس-فصل ھشتم 

چگونگی روی کار آمدن خلفای بنی عباس (عباسی).  خلفای عباسی و حکومتھای محلی.  
غییر جھت در خالفت.  فوت امام یازدھم و نا پدید شدن امام در آذربایجان و تشورش خرمدینیان

دوازدھم شیعیان.  تجزیۀ خالفت در شرق.  رواج الفباء عربی در زبان پھلوی (پارسی).  

٣١٨...........ایران در دوران حکومت ترکان شرق و مغول-فصل نھم 

م.  تأسیس دانشگاه در ممالک کلیات.  سلجوقیان.  تجدید نظر بخشی از ایرانیان در دین اسال
اروپایی.  خوارزمشاھیان.  مغول و ایلخانیان.  سرکوبی مغول با ترکان قفقاز در مصر.  افول 

عقالنیت و ادبیات بعد از دوران ایلخانیان.  تیموریان مغول.  جنبش رنسانس در اروپا.

٣۴٠....................................ایران در عھد پادشاھی صفویھ-فصل دھم 

.  نبرد چالدران با ترکان عثمانی.  دوران شاه اولچگونگی پیدایش سلسلۀ صفویھ.  شاه اسماعیل 
طھماسب صفوی.  پیدایش روسیۀ تزاری.  دوران شاه اسماعیل دوم.  دوران سلطان محمد 

فی.  دوران خدابنده.  دوران شاه عباس اول.  دستیابی اروپائیان بھ قارۀ آمریکا.  دوران شاه ص
شاه عباس دوم.  دوران شاه سلیمان اول.  دوران شاه سلطان حسین.  دوران شاه طھماسب دوم 
صفوی و نادرخان افشار.  انحطاط در اواخر دوران صفویھ.  نادرشاه افشار.  دستیابی انگلیس 

انقالب بھ ھندوستان.  کریمخان زند، وکیل الرعایا.  استقالل آمریکا از امپراطوری انگلیس.  
انیگسترش استعمار اروپائ.  نیآن سرزمریو تسخایبھ استرالانیمھاجرت اروپائکبیر فرانسھ. 

.کایآفرۀدر قار
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٣٧١..............................ایران در عھد پادشاھی قاجاریھ-فصل یازدھم 
راعات مھم قرن کلیات.  بقدرت رسیدن آقامحمدخان و حکومت او.  دوران فتحعلی شاه.  اخت

در شاه.  دوران ناصرالدین شاه.  تشکیل دارالفنوننوزدھم در اروپا و آمریکا.  دوران محمد
زمان ناصرالدین شاه.  ماجرای تحریم تنباکو.  دوران مظفرالدین شاه.  اختراعات مھم ابتدای 

.  اولین قانون اساسی رانقرن بیستم در اروپا و آمریکا.  شروع تجارت نفت خام در ای
ایران.  شورش علیھ تزار در روسیھ و توافق بر سلطنت مشروطھ.  فرمان (مشروطھ)

مظفرالدین شاه و تشکیل مجلس شورای ملی ایران.  محمدعلی شاه و پشتیبانی روسیھ.  احمدشاه 
ب کمونیستی در روسیھ.  تجزیۀ در ایران.  انقالقاجار و رضاخان.  اثرات جنگ جھانی اول

امپراطوری عثمانی.  تشکیل حزب کمونیست در ایران.    

۴٠۶...........................................................آخرین صده-فصل دوازدھم 

پھلوی.  روی کار آمدن رضاخان.  دوران رضاشاه پھلوی.  پادشاھان دوران کلیات مربوط بھ 
سیستم آموزشی.  توسعۀ تجارت و نوسازی .  نین کیفری و مدنی و لغو کاپیتوالسیونوضع قوا

صنعت.  توسعۀ ارتباطات.  روابط با کشورھای ھمسایھ.  نظم و امنیت داخلی.  روابط با آلمان 
و تبعید رضاشاه.نازی.  جنگ جھانی دوم

پھلوی.  احزاب سیاسی.  کمک مجدد از آمریکا.  جنبشھای داخلی و شاهدوران محمدرضا
اسالم در تھران.  رھائی ھندوستان از یوغ فدائیانموسوم بھ گروه اوضاع سیاسی کشور.  

.  انقالب شاه در دانشگاه تھران.  تشکیل کشور اسرائیلانگلیس.  تیراندازی بھ محمدرضا
نخست نیستی در چین.  ترور ھژیر وزیر دربار با گروه فدائیان اسالم.  ترور رزم آراکمو

.  وزیر با گروه فدائیان اسالم.  کودتای نظامی در مصر و روی کار آمدن جمال عبدالناصر
.  ترور بعد از سقوط دولت مصدقوقایع.  سیر مرداد و براندازی دولت مصدق٢٨کودتای 

عالء نخست وزیر با گروه فدائیان اسالم در تھران.  انقالب کمونیستی در کوبا.  اصالحات 
در از دوران استالیندر ایران.  مبارزۀ مدنی سیاھان در آمریکا.  انتقاد خروشچفارضی

نخست وزیر.  تجدید .  ترور حسنعلی منصورشوروی.  ماجرای تبعید مجتھد روح الھ خمینی
آبادان.  عقب نشینی سازمان مخالفین سیاسی.  چاشنی ھای انقالب.  آتش سوزی سینما رکس

از ینیبازگشت خم.  اوۀنیو کاباریشاپور بختیرینخست وزو آخرین تالشھا.محمد رضا شاه
آخر دولت یارتش در روزھایضعف و سردرگم.  در گورستان بھشت زھرایو سخنراندیتبع
.ونیافتادن تھران بدست انقالب.  اریبخت

رژیم سابق و سران .  رفراندم جمھوری اسالمی.  کشتار سقوط تھراندولت موقت بعد از 
.  پیشنویس قانون پاسداران و سرکوبی مردممعترضین در مدل خلفای عباسی.  تشکیل سپاه 
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و والیت .  تشکیل مجلس خبرگاناساسی بعد از انقالب.  منع موسیقی در ایران بعد از انقالب
.  درندگی سید روح الھ و سادگی سید سفارت آمریکا و استعفای دولت بازرگاناشغال .  فقیھ

.  اولین انتخابات رئیس جمھور.  انتخابات اولین دورۀ مجلس بعد از انقالب.  قطع رابطۀ کاظم
.  ی سید روح الھ خمینیئاسی آمریکا با ایران.  دست دولت در پوست گردو.  دوران فرمانرواسی

اسالمی.  دوران ھشت حکومت.  دوران ھشت سالۀ دوم ی سید علی خامنھ ایئدوران فرمانروا
مۀ عدم گسترش سالح ھستھ ای.  دوران ھشت اسالمی.  مروری بر عھدناحکومتسالۀ سوم 

در مورد یسخنی.  دوران چند سال آخر از حکومت اسالماسالمی.حکومتسالۀ چھارم 
ی.اسالمانیادگرایبن

۵۵۴....................................درسھائی از عظمت خلقت-فصل سیزدھم 

نظم منظومۀ شمسی.  حیات موقت بر روی کرۀ زمین.

۵۶٢...........................................................تحلیل وضع-فصل چھاردھم 

نگاھی کلی بھ جھان در سھ ھزار سال گذشتھ.  ایران در عھد باستان.  ایران در قرون وسطی.  
.  کارنامۀ جمھوری عصر پھلوی ھااروپا.  ایران در گسترش علم و صنعت در ایران در عھد 

می ایران.اسال

۵٧٧........................................................راه آیندۀ ایران-فصل پانزدھم 

زمینۀ تاریخی.  اتحادیۀ ایران و کشورھای عضو.  مبانی قوانین اساسی کشورھای عضو 
. آخریران.  پرچم اتحادیۀ ایران.  سخناتحادیۀ ا

_________________________________________________
۵٨٩.....................................................................................فھرست منابع

۵٩١..................................................................................١شماره ضمیمۀ 

و بالعکسبھ قمریتبدیل سالھای میالدی و شمسی 

۵٩٢.................................................................................٢شماره ضمیمۀ 

و مناطق مجاورایراننقشۀ فیزیکی 

۵٩٣......................................................................................ایندکس نامھا


