تـارىخ و آغــاز آن

اول
بخش ّ
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١

اول
درس ّ

مورخ کیست؟
تاریخ چیست و ّ

مقدمه
در ابتدای سال تحصیلی ،بعید است که شما هنگام پرداختن به درس هایی مانند عربی ،فارسی،
زبان انگلیسی و نظایر آن از خود بپرسید «این درس ها چیست؟» حتّی اگر کسی از شما در این باره سؤال
کند ،می توانید به او پاسخ بدهید .امّا در مورد تاریخ ،مسئله فرق می کند؛ چون در گذر زمان مفهوم تاریخ
یکسان نبوده است ،حتّی اگر امروزه از افراد مختلف بپرسید «تاریخ چیست؟» یا برای آشنایی با نظریات
پژوهشگران به کتابهای مختلف رجوع کنید ،خواهید دید که پاسخها یکسان نیست .با مطالعهٔ این درس
یک بار دیگر سؤال مذکور را از خود بپرسید ،آن گاه ببینید آیا به پاسخی قانع کننده دست یافته اید.

مورخ
تارىخ و ّ

تاریخ ایران و جهان١

مى دانىد که هزاران سال از عمر انسان بر روى زمىن
مى گذرد و از قدىمى ترىن دوران تاکنون ،تغىىرات بسىارى
در زندگى او پدىد آمده است .روزگارى انسان ها به صورتى
بسىار ابتداىى مى زىستند .هنوز نه ابزارى ساخته شده بود ،نه
حىوانى اهلى شده بود ،نه آتش و فل ّزات کشف شده بودند و
نه دهکده ها و شهرها پدىد آمده بودند .خط نىز اختراع نشده بود
تا از اىن طرىق تجربه هاى نسل هاى پى درپى اندوخته شود و به
نسل هاى بعد منتقل گردد .بنابراىن ،زندگى انسان بسىار سخت
مى گذشت .او براى تأمىن غذا و حفظ کردن خود از آسىب
سرما و حىوانات درنده و بىمارى ها باىد کوشش بسىارى مى کرد
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و تمامِ قواى جسمى و روحى خوىش را به کار مى گرفت.
تجربىات انسان افزوده شد و به تدرىج
با گذشت زمان بر ّ
تـوانست ابـزار بسازد ،کشاورزى کند ،خـانه بسازد ،وساىل
تهىه کند و روز به روز بر طبىعت تسلّط بیشترى
حمل    و   نقل ّ
ىابد .کم کم شهرها به وجود آمدند ،دولت ها تشکىل گردىدند،
پىامبران براى هداىت انسانها مبعوث شدند و اىنک ما ،با وجود
جنگ هاى خونىن و ساىر مشکالت و مسائل ،مىراث هاىى از
زندگى ،تالش و کوشش و اندىشه هاى پىشىنىان در اختىار
دارىم .تارىخ شرح  همىن ماجراهاست؛ تارىخ سرگذشت زندگى
اجتماعى انسان است؛ سرگذشتى که بسىار طوالنى است و خود
از ماجراهاى بسىارى تشکىل شده است.

علم تارىخ به بررسى روىدادها و جرىان هاى دىنى،

سىاسى،اجتماعـى،اقتصادى ،علـمـى وادبـى در گـذشته

مورخ نىز کسى است که اىن بررسى را انجام
مى پردازدّ .
ِ
نوشته کوتاه (مقاله)
صورت ىک
مى دهد و حاصل آن را به
ٔ
ىا بلند (کتاب) عرضه مى کند .وى براى انجام اىن کار ،از
حاصل کوشش هاى ساىر پژوهشگران نىز استفاده مى کند.
دوره راهنماىى خواندىد که از عمر
مى دانىد چگونه؟ در تارىخ ٔ
خط  5000سال مى گذرد؛ بنابراىن ،آثار مکتوب به جاىمانده
نىز مربوط به همىن ّمدت استّ ،اما در کتاب هاى تارىخى
موضوعات مربوط به چندىن قرن پىش از پىداىش خط نىز
شرح داده شده است؛ مورّخ اىن اخبار را از کجا آورده است؟
وقتى مى گوىىم خط در حدود  5000سال پىش اختراع
شده است ،به اىن معنا نىست که کتاب نوىسى هم از 5000
سال پىش آغاز شده است؛ زىرا خط ،ابتدا «تصوىرى» بوده
و براى اىنکه به صورت «الفباىى» درآىد ،تغىىرات بسىارى
مورخی
کرده است .زمانى هم که الفبا شکل گرفت ،هنوز ّ
به معناى امروز نبود تا مثل عصر ما به ثبت اخبار بپردازد.
بعدها ،کسانى که به شغل وقاىع نگارى مشغول بودند
تا ّمدت ها تنها به ثبت جنگ هاى پادشاهان و ساىر اعمال
آنان مى پرداختند.
مورخ
با کمى اندىشه در اىن باره ،درمى ىابىد که کار ّ
مورخ چگونه تارىخ
چندان هم ساده نىست .اکنون ببىنىم ّ
را بررسى مى کند و به نگارش آن مى پردازد.
تارىخ نگاری

همه چىزهاىى را که
مورخ براى نگارش تارىخٔ ،
ّ
از گذشته به جا مانده بررسى مى کند و براى اىن کار از
دانش هاى بسىارى کمک مى گىرد .ىکى از آن دانش ها،
«باستان شناسى» است .آىا مى دانىد باستان شناس کىست؟

باستان شناس کسى است که به گردآورى اشىا و ابزارهاى

قدىمى و طبقه بندى آنها و پژوهش دربارۀ آنها مى پردازد

و با حفاری و کشف آثار مربوط به انسان هاى پىشىن،
نظىر خرابه هاى مسکونى ،ظرف ها ،سکّه ها ،لوحه ها،
مجسمه ها و … از دل زمىن و ىا بررسى آثار باقى مانده مانند
ّ
تخت جمشىد ،طاق بستان ،مسجد جامع اصفهان و صدها اثر
تهىه مى کند .باستان شناسان
دىگر ،گزارش هاىى
درباره آنها ّ
ٔ
درباره زندگى انسان در
تاکنون موفق شده اند نکات بسىارى
ٔ
تمدن هاى بسىار قدىمى کشف و شناساىى کنند.
روى زمىن و ّ
عالوه براىن ،در گذشته در دربار شاهان ،وقاىع نگارانى
بوده اند که وظىفه شان ثبت وقاىع و اخبار بوده است .آنها
ماجراهاى مربوط به جنگ ،ازدواج ،شکار ،مىهمانى،
ساختن بناها و … را مى نوشتند.

بخش بسىارى از آگاهى هاى تارىخى ــ به  وىژه دربارۀ گذشته هاى دور ــ از طرىق

حفاری هاى باستان شناسى به دست آمده است.

طى سالىان دراز ،بعضى از مردم ،خاطرات
هـمچنىن ّ
زندگى و سفرهاى خود را نوشته اند .از آن گذشته،
کتاب هاى ادبى ،دىنى ،اجتماعى و جز آنها از دوره هاى
مورخ کمک
پىشىن به جا مانده است .اىن مجموعه به ّ
بسىارى مى کند تا بتواند گذشته را بشناسد و از ماجراهاى
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مورخ در پى آگاهى از گذشته نىست؟
آن مطّلع شود .مگر ّ
پس هرچه را از گذشته بـه جـا مـانـده است ــ ح ّتى نامه هاى
قصه ها و افسانه ها ،تابلوهاى نقاشى،
شخصى و ادارىّ ،
روزنامه ها و … ــ را مورد استفاده قرار مى دهد.
تارىخ دانش بسىار گسترده اى است .به همىن دلىل،
همه موضوعات و دوره هاى
هىچ کس به تنهاىى نمى تواند در ٔ
متخصص و صاحب نظر شود ،ناچار هرکس
تارىخى
ّ
تخصص ىابد؛ مثل
مى کوشد در ىکى از دوره هاى تارىخى ّ
دوره باستان ،قرون وسطا و قرون جدىد.
ٔ
مورخ به کمک آثار و اخبارى که از
گفتىم که ّ
گذشته به جا مانده است ،به نگارش تارىخ مى پردازد،
مطالعه آثار و اخبار بتواند
ّاما چنىن نىست که هرکس با
ٔ
تارىخ بنوىسد .حتى ماهرترىن پزشک و مهندس و بهترىن
شىمى دان و فىزىک دان ،بدون آموزش هاى مخصوص و
تمرىن بسىار ،نمى تواند ىک موضوع تارىخى بنوىسد .اگر
هم بنوىسد ،نوشته اش ناقص خواهد بود.

تاریخ ایران و جهان١
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مورّخان اطالعات خود دربارۀ گذشته را از منابع مختلف به دست مى آورند.

فواىد مطالعۀ تارىخ

«به فرض که پذىرفتىم تارىخ نگارى ،حرفه اى وىژه
است؛ اصال ً تارىخ به چه کار مى آىد؟ اگر تارىخ نخوانىم
چه اتّفاقى مى افتد؟ تارىخ مربوط به گذشته است و گذشته
در دسترس نىست ».اىنها حرف هاىى است که ممکن
است شما بشنوىد ىا شاىد هم حرف دل خود شما باشد،
وسىله ىک
ّاما بىاىىد کمى بیشتر فکر کنىم؛ مى دانىم که به ٔ
آچار مى توان پىچى را باز ىا بسته کرد ،با ىک اسکناس
نقلىه مى توان به مکان
مى توان چىزى خرىد و با ىک
ٔ
وسىله ّ
و مقصدى سفر کرد .اگر با اىن دىد به تارىخ نگاه کنىم،
خواهىم گفت که تارىخ به هىچ کارى نمى آىد! اما با اىن
حال ،زندگى امروز و فرداى ما با تارىخ عجىن است .ح ّتى
اگر مخالف آن باشىم ،بدان نىازمندىم .سىاستمداران براى
موفّ ّقىت در کار خوىش ناچارند هم تارىخ سرزمىن خود و
تهى ٔه
هم تارىخ کشورهاى دىگر را بدانند؛ فىلم سازان براى ّ

مطالعه تارىخ ناگزىرند؛ ادىبان براى فهم
فىلم هاى تارىخى ،از
ٔ
مطالعه
و شناخت اشعار و نوشته هاى زمان هاى قبل ،از
ٔ
مطالعه آثار
تارىخ آن عصر کمک مى گىرند؛ هنرمندان با
ٔ
هنرىِ قبل از خود و اوضاع و احوال مربوط به آن آثار و
نىز بررسى سرگذشت ابداع کنندگان آنها ،نگرشى عمىق تر
مى ىابند و در کار خود موفّق تر مى شوند ،ح ّتى ورزشکاران
نىز پس از چندى احساس مى کنند که باىد از ماجراهاى
ورزشى مربوط به دوران قبل از خود ىعنى تارىخ ورزش
آگاهى ىابند .هرکس در هر شغل و حرفه اى که هست ،به
ِ
حرفه خود نىازمند است
داشتن آگاهى هاى تارىخى
درباره ٔ
ٔ
ّاما تارىخ فاىده هاىى مهم تر از اىنها هم دارد .فاىده هاىى که
مربوط به ىک حرفه ىا مخصوص پىر و جوان و دختر و
همه
پسر نىست؛ بلکه فاىده هاى عام ترى است که مربوط به ٔ
همه زمان هاست .در نمودار زىر با برخى از اىن
انسان ها و ٔ
فاىده ها آشنا مى شوىد.

مهم ترىن فاىده هاى مطالعۀ تارىخ

حفظ
مىراث فرهنگى

گسترش
افق دىد انسان

تربىت وهداىت
انسان ها
حس
اقناع ّ
کنجکاوى
انسان

آشناىى با
ساىر ملّت ها و
تمدن ها
ّ
پىش بىنى آىنده

شناخت
بیشتر انسان

فاىده هاى تارىخ

قدرشناسى
نسبت به تالش
گذشتگان

تفاهم و
همگراىى
جهانى

خودشناسى
عالقه به مىهن
و حفظ آن

شناخت
فرهنگ و تمدّن
خوىش

آشناىى با
دانشمندان و
بزرگان
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ی
ک توضیح

تارىخ گذارى
ِ
هجرى شمسى
هـ  .ش .و ىا ش←  .
ِ
هجرى قمرى
     هـ  .ق .و ىا ق←   .
                ق .م ←    .قبل از مىالد مسىح
                     م ←        .مىالدى ىا بعد از مىالد مسىح  
هجرى شمسى ،تقوىم رسمى اىرانى ــ اسالمى ،هجرى قمرى تقوىم رسمى عربى ــ اسالمى و
مىالدى تقوىم رسمى اروپاىى است .در اىران تا قبل از تاج گذارى رضاشاه ،تقوىم قمرى راىج بود و از
آن پس ،تقوىم شمسى راىج شد .به همىن دلىل ،کتاب هاى تارىخى که تا اىن زمان نوشته شده حوادث را به
مهم تارىخى مربوط به آن دوران به تقوىم قمرى ثبت شده است؛
سال قمرى نوشته اند و بنابراىن ،حوادث ّ
سلسله صفوى
سلسله صفوى =  907ق ،.انقراض
مانند سال هاى تأسىس ىا انقراض سلسله ها (تأسىس
ٔ
ٔ
=  1135ق  ).به همىن دلىل در کتاب هاى درسى معموال ً حوادثى که به تارىخ قمرى ىا مىالدى (مسىحى)
مشهور است به همان تارىخ بىان مى شود و براى ىادگىرى بیشتر ،معادل شمسى آن نىز نوشته مى شود که
مطالعه همه نوع تارىخ (مانند تارىخ دوران قدىم و جدىد ىا تارىخ علوم) باىد آن را بىاموزىم.
براى
ٔ

تقسىم بندی دوره های تارىخ

تاریخ ایران و جهان١

سابقه طوالنى زندگى بشر و براساس وىژگى هاى
به دلىل ٔ
مورخان
هر دوره از زندگـى ىک ملّت ىا ٔ
همه ملّت هـاّ ،
تقسىم بندى هــاىى را بــراى تارىخ مطرح کـرده اند .اىن
تقسىم بندى هــا سبب مـى شوند کــه شناخت روشن تر و
درست ترى از گـذشته بـه دست آورىم .در اىنجا سه نــوع
تقسىم بندى را که براى تارىخ بشر ــ به طور کلّى ــ ارائه شده
است ،مى بىنىد.
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الف)

ب)

1ــ دوران پىش از تارىخ

    2ــ دوران تارىخى
1ــ عصر سنگ
2ــ عصر فلز

1ــ دوران شکار و گرد آورى غذا (از  1/5مىلىون تا 10هزار سال پىش از مىالد)

2ــ دوران کشاورزى و اهلى کردن جانوران (از10هزار تا 7هزار سال پىش از مىالد)

 3ــ دوران زندگى در دهکده هاى اولىه (از  7هزار تا  3500سال پىش از مىالد)

 4ــ دوران آغاز شهرنشىنى و تشکىل حکومت هاى اولىه (از  3500تا  3000سال پىش از مىالد)
پ)

 5ــ شکوفاىى شهرنشىنى و رشد آىىن هاى بزرگ (از  3000تا  700سال پىش از مىالد)

 6ــ دوران امپراتورى هاى بزرگ و ارتباطات گسترده بىن المللى ( 700سال پىش از مىالد تا  1400مىالدى)
 7ــ دوران اکتشافات جغرافىاىى و گسترش فن درىانوردى و رنسانس ( 1400تا  1600مىالدى)

تحول علوم پاىه (1600تا 1960مىالدى)
 8ــ دوران رشد روزافزون ف ّناورى و ّ
 9ــ دوران ف ّناورى صنعتى و الکترونىکى (1960تاکنون)

ىکى از مشهورترىن تقسىم بندى هاى تارىخ بشر
مرحله زىر است:
تقسىم دوران زندگى انسان به پنج
ٔ
دوره پىش از تارىخ
1ــ ٔ
دوره باستان
2ــ ٔ
دوره مىانه (قرون وسطا)
3ــ ٔ
دوره جدىد
4ــ ٔ

دوره معاصر
 5ــ ٔ
مورخان اروپاىى برمبناى
اگرچه اىن تقسىم بندى را ّ
سىر تارىخ اروپا ارائه کرده اند؛ ّاما با تغىىراتى مى توان آن
را براى تارىخ اىران نىز به کار گرفت .اىن کتاب درسى نىز
توجه به همىن تقسىم بندى تنظىم شده است.
با ّ

پرسش های نمونه

1ــ تارىخ را تعرىف کنىد.
2ــ باستان شناس چه کسى است و چگونه کار مى کند؟
مطالعه تارىخ از آنها استفاده کرد ،نام ببرىد.
3ــ پنج مورد از منابعى را که مى توان در
ٔ
مطالعه تارىخ را نام ببرىد.
4ــ چهار مورد از فواىد
ٔ
 5ــ تقسىم بندى پنج مرحله اى تارىخ بشر را مشخص کنىد.
اندىشه و جست  و جو

درباره آن مطالعه کنىد .سپس فاىده ىا فاىده هاى
1ــ با کمک دبىر محترم خود ،ىک روىداد ىا جرىان تارىخى را انتخاب و
ٔ
اىن بررسى را در کالس بىان نماىىد.
مطالعه تارىخ است ،استخراج کنىد.
اهمىت
ٔ
2ــ سه آیه از آىات قرآن را که نشانگر ّ
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