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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۴اردیبهشت  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 یارشاطرمسلمان شدِن اختیاری ایرانیان در نگاه احسان 

هجری خورشیدی، بنیانگذار مرکز مطالعات  ۱۲۹۹پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ احسان یارشاطر، متولد 

ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک است. وی همچنین مؤسس و َسرویراستار 

های تاریخی بر جایگاه واالی علمی او در پژوهش است.  (Encyclopædia Iranica) دانشنامه بزرگ ایرانیکا

 [۱] .کسی پوشیده نیست

ایشان در مقدمه کتاب ششم دینکرد، گفتند که عمده ایرانیان از روی اختیار مسلمان شدند: »دین زرتشتی تحت فشار 

ها به  عمده ایرانیهای کهن آزاد بود راه را برای اسالم هموار کرد و سپاه عرب و جذابیت کیشی که از قیود و سنت

 [۲].استقبال دین جدید رفتند. جامعه زرتشتی که زمانی در اوج بود به اقلیتی ناامید تنزل یافت «

ایشان همچنین در جایی دیگر گفته اند: »شکست نظامی ساسانیان، هر چند دین زرتشتی را به زوال برد، اما برای  

دیگر تحت سلطه ظالمانه اجتماعی و مذهبی اواخر دوران ساسانی ایرانیان )مردم ایران( آزادی به ارمغان آورد، تا 

ها را بر انگیخت. روشنفکران نخبه ایرانی خودشان را وقف اسالم و زبان عربی  نباشند. این مسأله نیروی خالقه آن 

در  کردند و به شکل گرفتن و گسترش تمدن جهانی اسالم کمک نمودند. با وجود اینکه هیچ عنصری به مانند مذهب

جهان اسالم در متّحد نمودن مسلمانان موثر نبود، ولی مبالغه آمیز نیست اگر گفته شود ایرانیان سلسله جنبان توسعه  

 [ ۳]تمدن اسالمی بودند «

 :نوشتپی

 Cohen, Patricia. "A Lifetime Quest to Finish a Monumental Encyclopedia :بنگرید به [۱]

of Iran". 

The New York Times, AUG. 12, 2011, Click here & www.iranicaonline.org 

 .۱۳. ص ۱۳۹۲کتاب ششم دینکرد، ترجمه دکتر فرشته آهنگری، تهران، انتشارات صبا،  [۲]

 The Persian presence in the Islamic world, p 90 (Chapter 1, By Ehsan بنگرید به [۳]

Yarshater), editted by Richard G. Hovannisian and Georges Sabagh 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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