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 2پیشگفتار ویراست 

 
کتاب حاضر براي دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی جهت پوشش قسمت 

واحد تدوین  2به ارزش » تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان علویان«اول از درس 
ن از سـقوط ساسـانیان تـا    نقد و بررسی تاریخ ایـرا «تواند درس د مینشده است، هرچ

در مقطع کارشناسی ارشد گرایش تاریخ ایـران اسـالمی را نیـز    » آغاز خالفت عباسی
 دربر گیرد.

تاریخ ایران از ورود قابل ذکر است این کتاب قبالً به عنوان باب اول از کتاب 
حسـین زمـانی)   یف آقایـان دکتـر حسـین مفتخـري و     (تـأل  مسلمانان تا پایان طاهریـان 

) به چاپ رسیده بـود، امـا بنـا بـر مصـالح      1392ار (آخرین چاپ، هفتم سال چندین ب
علمی و لزوم حفظ پیوستگی و سنخیت مباحث با یکـدیگر، بخـش طاهریـان از ایـن     

تاریخ تحوالت کتاب منفک و همراه با بخش صفاریان و علویان تحت عنوان جدید 
 ن، صـفاریان و علویـان  سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره طاهریـا 

با اضافات). از سوي دیگر اهمیت بحث ورود  1393به چاپ رسید (چاپ هفتم، بهار 
د کتـاب  کـر اسالم به ایران و تحوالت ناشی از آن در دو قرن اول هجري ایجاب مـی 

حاضر به شکل مستقل تقدیم خوانندگان عزیـز گـردد. امیـدوارم ایـن تفکیـک و آن      
 تر دانشجویان عزیز فراهم نماید.بیشتر و عمیق مطالعۀ رايترکیب فرصتی ب

 
 حسین مفتخري
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