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تقوٰی و سازندگي خودشان 
صرف کنند که اشخاصي 
امین و صالح بشوند. 
مملكت ما با اشخاص امین 
مي تواند مستقل باشد.
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است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

اين کتاب بر جست و جوگری و انجام فّعالیت های پژوهشی برای فهم زمینه ها، علل، 
عوامل، آثار و نتايج رويدادها و تحوالت تاريخی، توجه و تأکید ويژه دارد و حفظ و 
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آزمون به اين نكتۀ مهم توجه نمايند. 
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سخنی با دبیران گرامی
یزدان یکتا را سپاس می گوییم که توفیق تألیف کتاب تاریخ پایۀ دهم، ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی را 
با عنوان »ایران و جهاِن باستان« به ما عطا کرد. پیش از ورود به متن کتاب،  توجه شما همکاران گرامی را به چند نکته 

جلب می کنیم.
1 کتاب تاریخ دهم، در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی ملّی( و در ادامۀ 
برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی دورۀ اّول متوسطه تدوین و تألیف شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر 
توسعۀ سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی متّربیان و کمک به ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان، به عنوان 

یک شهروند مطلوب است.
2  در این کتاب تجزیه و تحلیل و درک زمینه ها، علل، عوامل، آثار و پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی، مورد توجه و تأکید 
است و به هیچ وجه انباشت ذهنی و به خاطر سپردن جزئیات را تجویز و توصیه نمی کند. بنابراین، ضرورت دارد که دبیران محترم 

در فرایند ارزشیابی مستمر و به ویژه در طراحی آزمون های کتبی پایانی، به این نکتۀ مهم توجه جّدی داشته باشند.
3  انتظار می رود، مباحث فصل اّول )تاریخ شناسی(، مقدمه ای باشد که دانش آموزان بر مبنای آن، در فصل دوم و به ویژه 
فصل سوم، به تدریج مهارت های کاوشگری خود )شناسایی و تشخیص منابع دست اّول و دست دوم؛ جست و جوی 
شواهد و مدارک از منابع؛ کاربست شواهد و مدارک برای استنباط و تحلیل مباحث تاریخی( را ارتقا بخشند. به همین 
منظور، مطالب متنوعی از متن منابع تاریخی، با عنوان »بررسی شواهد و مدارک« در البه الی مطالب کتاب گنجانده شده 

است؛ با این هدف که دانش آموزان با منابع و نحوۀ استفاده از آنها در پژوهش تاریخی آشنا شوند.
الزم به یادآوری است که در ارزشیابی مستمر )شفاهی یا کتبی( و پایانی، به هیچ وجه نباید از متن مطالبی که با عنوان 
بررسی شواهد و مدارک در کتاب آمده است، پرسشی طرح گردد. تنها در صورتی ارزشیابی از این گونه مطالب مجاز 

است که متن مورد نظر ارائه شود و پرسش های استنباطی و تحلیلی در حد توان ذهنی دانش آموزان از آن طرح شود.
برای  نیز  گوناگونی   ) ويدئويی) و   ) تصويری)  ،) قطعه های صوتی) آموزشی،  مکتوب  محتوای  بر  عالوه   4
پشتیبانی محتوای کتاب و ایجاد موقعیت های متنوع یادگیری، تهیه و پیشنهاد شده است. این قطعه ها از طریق نرم افزار 
بر فراز آسمان در اختیار شما همکار گرامی قرار می گیرد. تمّنا می شود، ارائه و نمایش این قطعه ها را بخشی از فرایند 
تاریخ  برنامۀ تدریس  این رسانه ها در  از  بهره مندی دانش آموزان  برای  را  تمام کوشش خود  و  آورید  به حساب  تدریس 
به کار بندید. با توجه به عالقۀ دانش آموزان به رسانه های دیجیتالی، آنان را تشویق و راهنمایی کنید که گزارش بخشی از 

فّعالیت های کاوش و جست و جوی خود را از طریق این رسانه ها، مثاًل در قالب پاورپوینت ارائه دهند.
5 فّعالیت های گوناگونی در متن درس طراحی شده است که دانش آموزان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند 
و موقعیت هایی برای تفکر و گفت و گوی علمی در کالس فراهم آورد. بنا براین،  این فّعالیت ها را به مثابۀ بخشی از فرایند 
تدریس به حساب آورید و انجام آنها را به خارج از کالس، موکول نکنید. فراگیران را راهنمایی و تشویق کنید که به صورت 

گروهی و با همفکری، فّعالیت ها را انجام دهند.
6 نمودار خط زمان و نقشه های تاريخی، از جمله ابزارهای مهم آموزشی در فرایند تدریس درس تاریخ به شمار 
می روند. در این کتاب، بخشی از محتوا، به خصوص زمان رویدادها و نام های اشخاص و مکان های تاریخی از طریق آنها 
ارائه شده و فّعالیت هایی بر اساس آنها طراحی شده  است. ضرورت دارد در جریان یاددهی ــ یادگیری، این ابزارها مورد 
استفاده قرار گیرند،  اما به هیچ وجه نباید دانش آموزان را وادار به حفظ اطالعات مندرج در این ابزارها کرد. دانش آموزان 
را تشویق نمایید که با مرور دقیق نمودارها و نقشه ها، فّعالیت های مربوط به آنها را انجام دهند. به منظور ایجاد انگیزه و 
تعمیق یادگیری، فراگیران را ترغیب و راهنمایی بفرمایید که نمودارهایی با موضوع های متنوع، طّراحی کنند مثاًل جدول 
سلسله ها و یا فرمانروایان یک سلسله، آثار و بناهای شاخص دوران باستان تاریخ ایران را در اختیار آنان قرار دهید و از آنها 



بخواهید که نمودارهای ساده یا مصّور ترسیم نمایند. توجه داشته باشید که در آزمون های پایانی، از مندرجات نقشه ها، 
نمودارها و جدول ها هیچ پرسشی طرح نشود.

7 مطالبی که با عنوان يك توضیح در کتاب آمده، ارزش و اهمیتی همانند سایر مطالب و مباحث کتاب دارند و ضروری 
است که در جریان تدریس و ارزشیابی مستمر مورد توجه قرار گیرند، اما در آزمون های پایانی، نباید پرسشی از محتوای 

يك  توضیح طرح شود.
تأکید می شود که هدف این کتاب، فراهم آوردن موقعیت هایی برای فرزندان این مرز و  8 همکاران ارجمند، مجدداً 
بوم است که به مطالعه و شناخت گذشتۀ جامعه و کشور خویش عالقه یابند و مهارت های کاوشگری خود را ارتقا دهند. 
ـ یاددهی را بر تشویق و راهنمایی پیوستۀ متّربیان به مطالعه و جست و جو در منابع و  از این رو، اساس فرایند یادگیری ـ
مآخذ تاریخی قرار دهید و مراقبت نمایید که توجه و تمرکز فراگیران صرفاً به انباشت ذهنی واژه ها، عبارت ها و جمله های 
کتاب درسی، محدود و منحصر نشود. خالصۀ کالم، هدف کتاب درسی تاریخ این نیست که یادگیران فقط مجموعه ای 
از گزاره های تاریخی را به شکلی مستقل و مجزا از هم به ذهن بسپارند، بلکه مقصود آن است که دانش آموزان با مطالعۀ 
نتایج  آثار و  کتاب درسی، جست وجو و بررسی شواهد و مدارک در منابع، همفکری، گفت و گو و  کار گروهی، علل، 
رویدادهای مهم و نقش شخصیت های برجستۀ تاریخی را بررسی و تحلیل و موقعیت جامعه و کشور خویش را در دوران 

مختلف ارزیابی کنند. 
9 بستۀ آموزشی نرم افزار برفراز آسمان، حاوی نکاتی در بارۀ کتاب درسی تاریخ دهم و نیز مجموعه ای از مواد پشتیبان 
کتاب از قبیل: قطعه های صوتی، تصویری و ویدئویی و نیز نسخۀ پی دی اف تعدادی از مقاله های علمی دربارۀ موضوع های 
مختلف تاریخ شناسی و تحوالت تاریخ باستان است. تقاضا می شود که این مجموعه را به دّقت مالحظه فرمایید. بخشی از 
این مجموعه، شامل منابع و مواد پشتیبان کتاب بر روی وبگاه های دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 
و گروه درسی تاریخ آن دفتر نیز بارگذاری شده است. برای تهیۀ این نرم افزار می توانید از طریق وبگاه پخش انتشارات 

مدرسه به نشانی: en-madreseh.ir  اقدام نمایید.
www.talif.sch.ir  :آدرس وبگاه دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری
آدرس وبگاه گروه درسی تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری:

www.history-dept.talif.sch.ir
10 فهرست منابع و مآخذی که در تدوین و تألیف محتوا و تصاویر کتاب از آنها استفاده شده، در بسته آموزشی نرم افزار 

بر فراز آسمان و کتاب راهنمای معلم آمده است.
11 همکار گرامی، گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادۀ دریافت انتقادها و 
پیشنهادهای شما دربارۀ این کتاب هستند. لطفاً نظرها و دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال نمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری



سخنی با دانش آموزان عزيز
ایران  تاریخ  در بارۀ  اجتماعی شما  مطالعات  کتاب  از  بخش هایی  متوسطه،  اّول  و  ابتدایی  دوره های  در  عزیز،  دانش آموز 
و اسالم بود. در دورۀ دوم متوسطه، تاریخ به صورت درسی مستقل برای دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی، در 

پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. 
توجه شما عزیزان را به چند نکته در بارۀ کتاب درسی تاریخ دهم جلب می نماییم:

1 این کتاب دارای سه فصل است. در فصل اّول با عنوان تاریخ شناسی، شما در بارۀ موضوع علم تاریخ، روش پژوهش 
و منابع آن علم، مطالعه و کاوش خواهید کرد. محتوای این فصل به شما کمک می کند که پی ببرید تاریخ چگونه و با 

استفاده از چه منابع و مآخذی، پژوهش و نوشته می شود.
فصل دوم کتاب به تاریخ جهان و فصل سوم به تاریخ ایران در دوران باستان اختصاص دارد. انتظار می رود که شما بخشی 

از آموخته هایتان در فصل اّول را در فصل های  دوم و سوم، به کار بندید و  مهارت کاوشگری خود را تقویت نمایید.
2 دانش آموز عزیز، این کتاب بدین منظور تألیف نشده است که شما کلمه به کلمه و سطر به سطر آن را به خاطر بسپارید؛ 
بلکه یکی از اهداف این کتاب، تقویت انگیزۀ جست وجوی علمی و ارتقای مهارت کاوشگری شما در موضوع های تاریخی است. 
هدف دیگر آن، فراهم آوردن موقعیت ها و فرصت هایی است که شما با مطالعه و انجام فّعالیت های فردی و گروهی، علل و 

نتایج رویدادهای مهم تاریخی و  نقش و تأثیر شخصیت های بزرگ را در تاریخ، بررسی و درک نمایید. 
مثاًل انتظار نمی رود که در پایان سال تحصیلی، شما حجم عظیمی از نام های سلسله ها، فرمانروایان، کشورها، شهرها و سال ها 
را حفظ کرده باشید، اما انتظار می رود که بدانید چرا اشیا و آثار باستانی، ارزشمند و برای شناخت گذشته مفید هستند. 
همچنین انتظار می رود بتوانید علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی را که در کتاب مورد بحث قرار گرفته اند، شرح دهید و 
یا اینکه نقش و تأثیر شخصیت هایی مانند زرتشت، کورش و داریوش هخامنشی و…، را در تاریخ ایران باستان ارزیابی کنید.  
3  مطالبی که با عنوان »     بررسی شواهد و مدارک« و »يك توضیح« در کتاب آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر 
مطالب کتاب دارند و نادیده گرفتن آنها، یادگیری مباحث دیگر را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین، این قسمت ها را مانند دیگر 
قسمت های کتاب جّدی بگیرید و فّعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید. در آزمون های کتبی و پایانی، از قسمت های »یک 
توضیح« و همچنین از متن »بررسی شواهد و مدارک«، پرسشی طرح نخواهد شد؛ اما دبیر می تواند در آزمون های پایانی، متن یکی 

از بررسی شواهد و مدارک را در اختیار شما قرار دهد و پرسش های استنباطی و مفهومی در بارۀ آن طرح نماید.
4 در این کتاب، بخشی از محتوای آموزشی به وسیلۀ نقشه های تاريخی، نمودارهای خط زمان و دیگر نمودارها و 
جدول ها، ارائه شده که الزم است به آنها نیز توجه کامل نمایید و فّعالیت های مربوط به آنها را اجرا کنید. از مندرجات 

نقشه ها، نمودارها و جدول ها نیز در آزمون های کتبی و پایانی پرسشی طرح نخواهد شد.
5 قطعه های صوتی، تصويری و ويدئويی مختلفی با موضوع های گوناگون تاریخی، تهیه و پیشنهاد شده است که دبیر محترم 
به تناسب موضوع و موقعیت تدریس، در کالس به نمایش خواهد گذاشت. این قطعه ها به شما در یادگیری بهتر تاریخ کمک 

می کنند. 
6 دانش آموز گرامی، گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای 

شما در بارۀ این کتاب هستند. خواهشمند است نظر و دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال نمایید.
history-dept@talif.sch.ir

گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری      



فصل اّول

تاریخ شناسی؛کاوش در گذشته
تاریخ، مطالعه و کاوش در گذشته برای شناخت حال است. موّرخان با طرح 
پرسش، گردآوری اطالعات و جست وجوی شواهد و مدارک به بازسازی زندگی 
مردمان و جوامع پیشین می پردازند. پژوهش در رویدادها و تحوالت تاریخی 
به ما می آموزد، انسان ها و جوامعی را که اندیشه ها و تجربیات آنان در شکل دادن 
به زندگی کنونی ما نقش داشته بشناسیم و از سرانجام کارها و سرنوشت آنان 
عبرت بگیریم. عالوه بر آن، مطالعه و تحلیل تاریخ به ما کمک می کند که هویت 
و جایگاه خود را به عنوان یک ایرانی و مسلمان در جهان امروزی، هرچه بهتر و 

دقیق تر درک کنیم.
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تاریخ و تاریخ نگاری  درس 1

شما تاکنون مطالب مختلفی دربارۀ تاريخ و گذشته خوانده و يا شنیده ايد. حتمًا اين سؤال ها به ذهن شما راه يافته که تاريخ 
چیست؟ موّرخان چگونه و با استفاده از چه منابعی تاريخ را می نويسند؟ و اصاًل چرا بايد تاريخ خواند؟ در اين درس شما با کاوش 
دربارۀ چیستی علم تاريخ، شیوه های تاريخ نگاری و کارکردهای آن، پاسخ اين پرسش ها را جست  و  جو نموده و قادر خواهید بود 

که دربارۀ يك موضوع تاريخی، طرح سادۀ پژوهشی بنويسید.

تاريخ چیست؟
واژۀ تاریخ دارای معانی مختلفی است. گاهی منظور از آن، 
یا یک  مجموعۀ حوادث و رویدادهایی است که یک فرد 
جامعه از سر گذرانده است. مانند »تاریخ ایران« که منظور 
در  ایران  مردم  سر  بر  که  است  حوادثی  مجموعه  آن،  از 
زمان گذشته آمده است. اما گاهی واژۀ تاریخ در نوشته ها 
و زبان مردم به کار می رود و منظور از آن علم و روش های 

علمی است که به وسیلۀ آن، رویدادهای گذشته براساس 
تاریخ  مثاًل  می شوند؛  تحلیل  و  مطالعه  مدارک  و  شواهد 

روابط اقتصادی ایران و هند در دوران اشکانیان.
تعیین  آن،  از  منظورمان  و  »تاریخ«  گاهی هم می گوییم 
روز و ماه و سال است، یعنی همان تقویم ساالنه که همه 

با آن آشنایید.

مشخص کنید واژۀ تاریخ در هریک از جمله های زیر چه معنایی دارد.
الف ـ تاریخ را باید به شیوۀ علمی و روشمند نوشت.

ب ـ هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه، تعیین نشده است.
پ ـ تاریخ باستان مملو از جنگ و کشورگشایی است.

فّعـالـیت 1

ويژگی های رويدادهای تاريخی : الفـ  دور از دسترس اند 
و قابل مشاهده نیستند و نمی توان آنها را به طور مستقیم 
درک کرد، بلکه باید با استفاده از شواهد و مدارک آنها را 
شناخت. بـ  تکرارناپذیرند و قابل تجربه نیستند. پـ  مجزا 
و مستقل نیستند و با یکدیگر رابطۀ علت و معلولی دارند.

 انسان در تاریخ، نقش محوری و اساسی دارد و رویدادها و 
تحوالت تاریخی در نتیجۀ ُکِنش )عملکرد و اقدام( متقابل 
نهادها،  آمده اند.  پدید  طبیعت،  با  و  یکدیگر  با  انسان ها 
جوامع، کشورها و در یک کالم تمدن نیز پیامد ُکِنش های 

فردی و جمعی انسان هاست.
تاريخ، علمی است که به مطالعۀ جنبه های مختلف زندگی 
انسان ها و جامعه ها در گذشته می پردازد و علل و نتايج 

افكار و اَعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می کند.
بنابراین، هدف علم تاریخ، شناخت و آگاهی نسبت به زندگی 
اجتماعی در گذشته است که شامل تمامی جنبه های فکری، 
مذهبی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، علمی، حقوقی و هنری 

می شود.

 نمايش تصوير
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تاريخ نگاری و روش پژوهش در تاريخ
پیشینۀ تاريخ نگاری: تاریخ ازجمله علومی است که پیشینۀ 
بسیار کهنی دارد. پس از اختراع خط در حدود ٥ هزار سال 
پیش، به تدریج توجه انسان به ثبت و نگارش رویدادهای عصر 
خویش جلب شد. قدیمی ترین متن تاریخی که تاکنون کشف 
شده، تکه ای از سنگ نوشته ای به خط کهن مصری است 
که بیش از ٤ هزار سال قدمت دارد. در این سنگ نوشته نام 
تعدادی از فراعنه و برخی حوادث دوران آنان ذکر شده است.
از روزگار باستانی ایران به ویژه دورۀ هخامنشیان و ساسانیان 
توجه  از  نشان  که  است  مانده  باقی  سنگ نوشته هایی  نیز 

ایرانیان به ثبت و ضبط وقایع تاریخی دارد.

 سنگ پالرمو، تكه ای بزرگ از يك ستون سنگی يادبود به نام 
»سالنامۀ شاهی« مربوط به پادشاهی کهن مصر است. موزۀ شهر 

پالرموـ  ايتالیا

سنگ نوشتۀ بیستون که به دستور داريوش يكم، پادشاه هخامنشی بر سینۀ کوهی واقع در شهر بیستون از توابع شهرستان هرسین در 
استان کرمانشاه کنونی کنده شده است، يكی از بزرگ ترين سنگ نوشته های جهان به شمار می رود. داريوش در اين سنگ نوشته به برخی 
اقدامات خود ازجمله سرکوب گئومات ُمغ و ديگر شورشیان اشاره کرده است. در بندهای 12 و 13 از ستون اّول سنگ نوشتۀ بیستون 
آمده است: »داريوش شاه گويد: اين شاهی که گئومات مغ از کمبوجیه ]پسر کورش بزرگ[ ستانده ديرگاهان در ]خاندان[ ما بود. پس از 

آن گئومات مغ )آن را( از کمبوجیه ستاند.
هم پارس، هم ماد، هم ساير کشورها را او تصرف کرد و از آِن خود نمود. او شاه شد ... آنگاه من با چند مرد، آن گئومات مغ و آنهايی را که 

برترين مرداِن دستیار ]او[ بودند، کشتم ... شاهی را از او ستاندم. به خواست اَهوَره مزدا من شاه شدم«.
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با توجه به مطالب سنگ نوشتۀ بیستون، دلیل بیاورید که چرا این سنگ نوشته به عنوان یک سند تاریخی معتبر محسوب می شود.
فّعـالـیت 2

و  اخبار  حاوی  که  داشته  وجود  دولتی  سالنامه های  گویا  باستان  ایران  در 
رویدادهای مهم بوده اند. عالوه بر این، می توان تدوین و نگارش »خدای نامه« 
)خدای نامک( در زمان ساسانیان را نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش 

وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی دانست.
تاریخ نگاری در مفهوم کامل آن، از قرن پنجم پیش  از میالد در یونان باستان 
و با ظهور موّرخ بزرگی مانند هرودت1 که »پدر تاریخ« لقب گرفت، آغاز شد. 
ایران  و  یونان  به شرح جنگ های  آن  او که بخش عمدۀ مطالب  تاریخ  کتاب 
اختصاص دارد، کهن ترین و کامل ترین اثر تاریخی به جا مانده از عصر باستان 

است.
پس از هرودت، دیگر نویسندگان یونانی و سپس رومی، راهی را که او آغاز کنندۀ 
آن بود، ادامه دادند و فّن تاریخ نویسی را تکامل بخشیدند. از این موّرخان، آثار 

برجسته ای دربارۀ موضوع های تاریخی به جا مانده است.
برخی پژوهشگران معتقدند که رواج و رونق ادبیات و فلسفه، تأثیر مهمی بر 

شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشته است.
در دوران اسالمی، تاریخ نگاری در میان مسلمانان رواج و گسترش چشمگیری 
شد.  نوشته  مسلمان  موّرخان  توسط  ارزشمندی  تاریخی  کتاب های  و  یافت 

شمار زیادی از این موّرخان مانند: طبری، بیهقی و ... ایرانی بودند.

1-Herodotus

 سرديس هرودت

تاريخ افسانه ای
اقوام و جوامع باستانی، حتی پیش  از اختراع خط نیز به سرگذشت پیشینیان خود توجه و عالقه نشان می دادند. ازاین رو، سرگذشت 
قوم و اجتماع خود را معموالً از ابتدای آفرینش به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل می کردند. این سرگذشت نامه ها آمیخته با افسانه 

و داستان های حماسی بود و بعدها که تاریخ نگاری آغاز شد، بخش هایی از آنها به کتاب های تاریخی نیز راه یافت.

یک توضیح
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تا قرن 19م. موّرخان اغلب به تنظیم، ثبت و نگارش وقایع 
می پرداختند و توجه چندانی به بررسی علل، آثار و نتایج 
تمرکز  عمدۀ  آن،  بر  عالوه  نداشتند.  تاریخی  رویدادهای 
این موّرخان بر بیان حوادث سیاسی و نظامی و شرح حال 
اجتماعی،  موضوع های  و  مسائل  به  و  بود  فرمانروایان 

اقتصادی و فرهنگی اهّمیتی نمی دادند.
برخی از وقایع نویسان به عنوان منشی در خدمت شاهان و 
حاکمان بودند و آنان را در مسافرت ها و جنگ ها همراهی 
می کردند. عالوه  بر این، بعضی از موّرخان درباری به اسناد 
از آنها  و مدارک دولتی دسترسی داشتند و می توانستند 

برای ثبت و نگارش رویدادها استفاده کنند.
رنسانس  دورۀ  در  که  علمی  و  فکری  تحوالت  به دنبال 
)قرن های 1٦ تا 1٨ م.( در اروپا به وقوع پیوست، به تدریج 
علم تاریخ نیز متحول شد و شیوۀ نوینی در تاریخ نگاری 
پدید آمد. اساس این شیوه بر سنجش دقیق منابع، استناد 

به اسناد و مدارک معتبر و دوری از داستان پردازی بود.
از را  نوین دارای ویژگی هایی است که آن  تاریخ نگاری 
متمایز می سازد. قبلی  وقایع نگاری های  و  تاریخ نویسی 

این ویژگی ها عبارت اند از:

1ـ علم تاریخ صرفاً به توصیف و شرح زندگانی و اقدامات 
فرمانروایان و امور سیاسی و نظامی محدود نمی شود؛ بلکه 
همۀ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ... جوامع 
پژوهش های     در  دلیل  به همین  دربرمی گیرد.  را  گذشته 
جوامع  و  مردمان  زندگی  جنبه های  تمام  تاریخی،  نوین 

گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
2ـ علم تاریخ صرفاً به ثبت و نقل رویدادهای گذشته بسنده 
نمی کند، بلکه زمینه ها، علت ها، نتایج و آثار گوناگون حوادث 
تاریخی را نیز بررسی و تجزیه و تحلیل می نماید. برای مثال 
امروزه پژوهشگران تاریخ، برای بررسی واقعۀ مهمی مانند 
سقوط ساسانیان، فقط به توصیف ماجرای جنگ هایی که 
میان سپاه ساسانی و اعراب مسلمان رخ داد، اکتفا نمی کنند، 
بلکه در ابعادی وسیع تر، زمینه ها و علت های سیاسی، نظامی، 
اقتصادی و اجتماعی این واقعه را به همراه آثار و پیامدهای 

گوناگون آن، بررسی و تحلیل می کنند.
یافته های  از  تاریخ،  علمی  پژوهش های  در  اینها،  بر  عالوه 
علوم و فنون مختلف مانند باستان شناسی، جامعه شناسی، 
فلسفه، جغرافیا، اقتصاد، زبان شناسی و گاه شماری استفاده 

می شود.

نمونه ای از آثار و نوشته های تاريخی
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مراحل پژوهش در تاريخ
پژوهش در تاریخ دارای مراحلی است که عبارت اند از:

1ـ انتخاب موضوع؛ برای انتخاب موضوع پژوهش، معیارهایی 
باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثاًل موضوع تحقیق تازه باشد و 
تکراری نباشد. هر پژوهش باید مسئلۀ تازه ای را مورد بررسی 
قرار دهد و حرف و نظر جدیدی را ارائه دهد. موضوع تحقیق 
همچنین باید دارای اثر و فایده ای باشد. عالوه بر اینها، محقق 
باید موضوعی را برگزیند که منابع و اطالعات کافی در مورد 

آن موجود باشد.

2ـ تدوين پرسش های تحقیق؛ هر پژوهش علمی نیازمند 
یک یا چند پرسش است. پرسش ها عالوه بر آنکه هدف پژوهش 
از  پژوهشگر  بیراهه رفتن  به  از  مانع  را مشخص می کنند، 
تاریخی،  پژوهش های  پژوهش می شوند. در  مسیر درست 
آثار  علت ها،  زمینه ها،  دربارۀ  اغلب  پژوهش  پرسش های 
در  درگیر  گروه های  و  افراد  نقش  یا  و  رویدادها  نتایج  و 

رویدادها، مطرح می شوند. 

الفـ   به چند گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه یک موضوع تحقیق دربارۀ تاریخ ایران باستان با ویژگی هایی 
که برشمرده شد، ارائه دهید.

ب ـ فرض کنید می خواهید دربارۀ اهمیت و نقش جادۀ ابریشم در دورۀ ساسانیان تحقیق کنید. با همفکری، پرسش های این 
تحقیق را کامل نمایید.

١ـ جادۀ ابریشم از چه کشورها و سرزمین هایی می گذشت؟
٢ـ ...........................................................................................
٣ـ ...........................................................................................
٤ـ ...........................................................................................

5 ـ جادۀ ابریشم چه اهمیت و نقشی در روابط فرهنگی ایران با دیگر کشورها داشت؟

فّعـالـیت3

 با مراجعه به کتابخانۀ مدرسه، محلّه یا کتابخانۀ شخصی خود، یکی از منابع دست اّول یا دست دوم تاریخ را انتخاب کرده، 
سپس موضوعی از آن کتاب را تعیین نمایید و مطابق نمونه فیش صفحۀ بعد، فیش برداری کنید.

فّعـالـیت4

از  پس  پژوهشگر  مرحله،  این  در  منابع؛  شناسايی  3ـ 
و  دقت  اعتبار،  میزان  تحقیق،  اسناد  و  منابع  شناسایی 
صحت آنها را ارزیابی می کند؛ مثاًل نویسندگان منابع چه 
سیاسی  یا  اجتماعی  دینی،  گرایش  چه  بوده اند؟  کسانی 
داشته اند؟ آیا خود شاهد وقایع بوده اند یا از زبان دیگران 
حوادث را نقل کرده اند؟ تا چه اندازه در نقل رویدادها دقت 

و صداقت داشته اند؟ همچنین اگر محققی از اسناد استفاده 
کند، باید از اصالت سند و جعلی نبودن آن مطمئن شود.

4ـ گردآوری و تنظیم اطالعات؛ در این مرحله، پژوهشگر 
اسناد  و  منابع  از  را  تحقیق  موضوع  به  مربوط  اطالعات 

تاریخی استخراج و سپس تنظیم و دسته بندی می نماید.
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مراحل پژوهش تاریخ را تکمیل کنید. 
فّعـالـیت5

موضوع اصلی: دین و اعتقادات در دورۀ هخامنشیان
موضوع فرعی: رسم قربانی کردن برای خدایان

کتاب: تاریخ                        جلد: اّول         تاريخ نشر: 1٣٣٦
مؤلف:  هرودت                    صفحه: 21٦     محل نشر: تهران

مترجم: هادی هدایتی            نوبت چاپ: ــــــــ

اهداِی   ايرانیان[ در موقع  ]منظور  پارس ها  اما مراسم مذهبی که  و 
قربانی به خدايان رعايت می کنند از اين قرار است: پارس ها در موقع 
می کنند.  روشن  آتش  نه  و  می کنند  بنا  قربانگاه  نه  قربانی،  اهدای 
و  قربانی  به  نوار  بستن  و  نی  نواختن  و  مقدس  روغن  به  اندودن 
اهل  نفر  يك  وقتی  نیست.  مرسوم  آنها  نزد  مقدس،  جو  افشاندن 
پارس به يكی از خدايان قربانی اهدا می کند، حیوان را به محلی پاک 
هدايت می کند و سپس تاجی از گل و به خصوص گل خرزهره بر کاله 
بر زبان جاری می کند. کسی  را  نام خدا  خود قرار می دهد و آنگاه 
که قربانی به خداوند اهدا می کند نمی تواند فقط برای شخص خود 
دعای خیر کند و بايد برای سعادت و خوشبختی پادشاه و تمام مردم 

پارس دعا کند و خود او نیز در جمع پارس ها به حساب می آيد.

موضوع اصلی: 
موضوع فرعی: 

کتاب:                       جلد:                            تاريخ نشر:     
مؤلف:                       صفحه:                         محل نشر:      

مترجم:                     نوبت چاپ: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

5  ـ تحلیل و تفسیر اطالعات؛ تحلیل و تفسیر رویدادهای 
تاریخی کار ساده ای نیست و موّرخان برای انجام این کار، 
نیازمند روش ها و مهارت های خاّصی هستند. در واقع کار 
دارد.  پلیس  کارآگاهان  کاِر  به  بسیاری  شباهت  موّرخان 
کارآگاهان، و موّرخان هر دو بـه دنـبال شواهد و مدارکی 
هستند که به گونه ای گذشته را بازسازی و تفسیر کنند. 
اّولی به دنبال بازسازی صحنۀ جرم و دومی در پی بازسازی 
آن  دنبال  به  کـارآگاه  کـه  است. شواهدی  وقایع گذشته 

در  مانده   جا   به  هر شیء  یا  و  انگشت  اثر  می تواند  است، 
صحنۀ وقوع جرم باشد. اما شواهدی که مـوّرخ بـه دنبال 
آنها است، تمامی منابع، اسناد و مدارکی هستند که دربارۀ 
زنـدگی مردم در روزگـاران گـذشته، اطالعاتی در اخـتیار 

قرار می دهند.
6 ـ گزارش يافته های پژوهش؛ در این مرحله، پژوهشگر 
نتایج و یافته های تحقیق را استخراج و در قالب گزارش 

علمی ارائه می کند.

انتخاب موضوع
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منابع پژوهش علمی در تاريخ
منابع پژوهش تاریخی از نظر درجۀ اهمیت و اعتبار به دو 
دستۀ: الف ـ منابع دست اّول يا اصلی؛ ب ـ دست دوم يا 

فرعی، تقسیم می شوند.
می شود  گفته  آثاری  همۀ  به  اصلی:  يا  اّول  منابع دست 
که در زمان وقوع حادثه یا نزدیک ترین زمان به وقوع آن، 
نوشته شده اند. به عبارت دیگر، نویسندگان این نوع منابع، 

از  را  ماجرا  شرح  اینکه  یا  و  بوده اند  رویدادها  ناظر  خود 
شاهدان واقعه شنیده اند.

تاریخی،  و  باستانی  آثار  تمامی  مکتوب،  منابع  بر  عالوه 
شامل بناها، ابزارها، اشیا، سنگ نگاره ها و سنگ نوشته ها، 
سکه ها و هر وسیله ای که از گذشته به جای مانده است، 

به عنوان منبع دست اّول محسوب می شوند.

تصاویر باال را  به دقت نگاه کنید و بگویید چرا هر یک از آنها، منبع دست اّول برای دورۀ خود هستند. 

فّعـالـیت6
 طاق بستان

 منشور کورش سكه اشكانی
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منابع دست دوم يا فرعی: به همۀ منابع، تحقیقات و آثاری 
گفته می شود که مدت ها پس از وقوع رویدادها و با استفاده 

از منابع دست اّول، پدید آمده اند. 

با مراجعه به کتابخانۀ مدرسه یا منزل خود، چند نمونه از منابع دست اّول و دست دوم تاریخ ایران را فهرست نمایید.

فّعـالـیت7

فوايد و کارکردهای مطالعۀ تاريخ
از آنجایی که تاریخ با گذشته سر و کار دارد، شاید برای 
بسیاری از شما، این سؤال ها پیش آمده باشد که مطالعه 
و کاوش در تاریخ، مخصوصاً گذشته های بسیار دور، مثاًل 
هزاران سال پیش، چه فایده ای دارد؟ و یا با خواندن تاریخ 
که  یافت  خواهیم  نگرشی دست  و  مهارت  دانش،  چه  به 

برای زندگی امروزمان مفید و مؤثر است؟ 
که  تاریخ  علم  کارکردهای  و  فایده ها  از  برخی  اینجا  در 

موجب عبرت آموزی می شود، بیان می گردد.
الفـ  منبع شناخت و تفكر: مطالعۀ سرگذشت انسان ها 
و جوامع گذشته، منبع و گنجینۀ ارزشمندی برای تقویت 
و پرورش قوۀ شناخت و تفکر به حساب می آید. با کاوش 
مردمان  اندیشه های  و  تجربیات  از  می توان  گذشته  در 
گرفت.  بهره   تفکر  و  شناخت  قدرت  تقویت  برای  گذشته 

عالوه بر این،  جست وجوی شواهد و مدارک تاریخی و    تحلیل 
و تفسیر علت ها، آثار و نتایج رویدادها، قوۀ درک و مهارت 

اندیشه ورزی را افزایش می دهد.
سرگذشت  مطالعۀ  به  که  است  بسیاری  آیات  قرآن،  در   
اقوام گذشته دعوت کرده و آن را به عنوان یک منبع معتبر 

برای کسب شناخت و تفکر معرفی می کند.
به گفتۀ شهید استاد مطهری: » از نظر قرآن، تاریخ بشر و 
تحوالت آن، بر طبق یک سلسله سنن و نوامیس صورت 
شکست ها،  و  موّفقیت ها  ذلّت ها،  عزت ها،  و  می گیرد 
خوشبختی ها و بدبختی های تاریخی حساب هایی دقیق و 
منظم دارد و با شناختن آن حساب ها و قانون ها می توان 
تاریخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و 
مردم از آن بهره گیری کرد«. )مجموعۀ آثار، جلد2، ص ٧0(

پیشوایان دینی نیز بر نقش و اهمیت تاریخ به عنوان منبع شناخت و تفکر تأکید کرده اند.
سفارش امام علی به امام حسن  دربارۀ اهمیت مطالعۀ تاريخ:

»  فرزندم، هر چند من به اندازۀ همۀ آنان که پیش از من بوده اند نزیسته ام، اما در کارهاشان نگریسته ام و در سرگذشت هاشان اندیشیده، و 
در آنچه از آنان مانده، رفته و دیده ام تا چون یکی از ایشان گردیده ام، بلکه با آگاهی که از کارهاشان به دست آورده ام گویی چنان است که 
با نخستین تا پسینشان به سر برده ام. پس از آنچه دیدم، روشن را از تاریک و سودمند را از زیانبار باز    شناختم و برای تو از هر چیز زبدۀ آن 

را جدا ساختم و نیکویی آن را برایت جست  و  جو کردم، و آن را که شناخته نبود از دسترس تو به دور انداختم«.  )نهج البالغه، نامۀ 31(

یک توضیح

روَن«)اعراف: 1٧٦(.  »  قصۀ گذشتگان با ايشان بگوی باشد که تفكر کنند«. »َفاۡقُصِصاۡلَقَصَصَلَعلَُّهۡمَیَتَفکَّ
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ب ـ بهره گیری از گذشته برای حال و آينده: دامنۀ 
شناخت و آگاهی تاریخی فقط محدود به گذشته نمی شود، 
بلکه به درک زمان حال و ترسیم مسیر آینده نیز کمک 
معینی  زمان  در  اگرچه  تاریخی  رویدادهای  زیرا  می کند؛ 
در گذشته به وقوع پیوسته اند، اما آثار، نتایج و پیامدهای 
پیوند  یکدیگر  به  را  آینده  و  رویدادها، گذشته، حال  این 
می دهد. برای مثال، نتایج و تأثیرات برخی حوادث عظیم 
تاریخی مانند تأسیس سلسلۀ بزرگ هخامنشیان، جنگ های 
صلیبی، نهضت رنسانس، کشفیات جغرافیایی و انقالب های 
بزرگ معاصر، فقط محدود به زمان وقوع این حوادث نبوده، 
بلکه دوران پس از آن حوادث را نیز به طرز چشمگیری 
و  الهی  پیامبران  که  تحولی  همچنین  است.  کرده  متأثر 
ارسطو،  افالطون،  همچون  تاریخی  مهم  یا شخصیت های 
کورش، ابن سینا، شاه  اسماعیل صفوی، ناپلئون، امیرکبیر، 
مردمان  تنها  نه  کردند،  ایجاد  آنان  امثال  و  امام خمینی 
تا  را  بلکه نسل های متمادی بشر  و جوامع عصر خویش، 

به امروز تحت تأثیر قرار داده و بر آیندگان نیز تأثیرگذار 
خواهد بود.  

مطالعۀ تاریخ به ما کمک می کند تا بفهمیم که فرهنگ ها 
و جوامع بشری چگونه  و تحت تأثیر چه عوامل و شرایطی 
به وجود آمده، پیشرفت کرده و به وضعیت امروزی رسیده اند. 
ارزیابی و شناخت  بدین گونه، علم تاریخ می تواند ما را در 
درست اوضاع و شرایط کنونی جامعۀ خویش و سایر جوامع 

و نیز ترسیم افق آینده، کمک کند.
پـ  تقويت حس  میهن دوستی و هويت مّلی: مردمانی 
و  داشته  متوالی، سرگذشت مشترکی  نسل های  برای  که 
و  موفقیت ها  تلخ کامی ها،  و  شادی ها  در  طوالنی  سالیان 
شکست های هم شریک بوده اند، به طور طبیعی نسبت به 
سرزمین و گذشتۀ خود، نوعی احساس عالقه و دلبستگی 
جامعه  یک  افراد  آگاهی  این رو،  از  می کنند.  پیدا  خاص 
نسبت به گذشتۀ مشترکشان، باعث خودآگاهی و یگانگی 

بیشتر آنان می شود.

شناخت گذشته و مطالعه و بررسی زندگی مردمان در زمان ها 
و مکان های دیگر، به ما کمک می کند که درک درستی از 
و  بوده ایم  که  بدانیم،  و  کنیم  پیدا  کیستی خود  و  هویت 

چگونه به جایگاهی که هم اکنون هستیم، رسیده ایم. آگاهی 
فارسی و  زبان  به همراه  به گذشتۀ خود،  ایرانیان  تاریخی 
ایرانی، نقش زیادی در حفظ موجودیت و هویت  فرهنگ 

 اگر هنگام تعطیالت نوروز به شیراز مسافرت کنید، انبوهی از گردشگران از اقوام مختلف ايرانی را که از اقصٰی  نقاط کشور به آن شهر آمده اند، مشاهده می کنید 
که عالوه بر زيارت بارگاه حضرت شاهچراغ ، با افتخار، به بقايای کاخ های کورش، داريوش و خشايارشای هخامنشی در پاسارگاد و تخت جمشید می نگرند. چه چیزی، 

جز دلبستگی به میراث تاريخی و دينی می تواند اين گونه موجب همدلی و همبستگی اقوام و قشرهای مختلف مردم شود؟
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به تصویر باال دقت کنید و بگویید چرا بازگرداندن اشیای تاریخی به کشور اقدامی مهم و ارزشمند است؟

فّعـالـیت8

آنان در طول تاریخ داشته است. نیاکان ما به اتکای چنین 
آگاهی و دلبستگی به زبان و فرهنگ خویش بوده است که 
توانسته اند در برابر حوادث عظیمی همچون حملۀ اسکندر 
مقدونی، تهاجم ویرانگر مغوالن و نظایر آن، دوام بیاورند و 

مانع فروپاشی جامعه و فرهنگ ایرانی شوند. 
مطالعه و بررسی گذشته، همچنین ارزش و اهمیت میراث 
فرهنگی را به ما نشان می دهد و کمک می کند که میراث 
فرهنگی را به عنوان بخشی از هویت و شناسنامۀ ملّی خویش 

بدانیم و در حفظ و نگهداری آن کوشا و سهیم باشیم.

 تعدادی از آثار باستانی ايران که با پیگیری حقوقی دولت در سال 1394 به 
کشور  بازگشت.

پرسش های نمونه
1 علم تاريخ را تعريف کنید.

2 قلمرو و هدف علم تاريخ را بیان نمايید.

3 تفاوت های تاريخ نگاری نوين را با وقايع نگاری توضیح دهید.

4 منابع دست اّول پژوهش در تاريخ، چه ويژگی هايی دارند؟

5 تاريخ چگونه به فهم زمان حال و درک مسائل پیِش روِی انسان ها و جوامع کمك می کند؟

6 تأثیر تاريخ را بر میهن دوستی و تقويت هويت مّلی توضیح دهید.
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تاریخ؛ زمان و مکان درس 2

تاريخ؛ زمان و گاه شماری
چرا  ندارد؛  معنایی  زمان،  به  توجه  بدون  تاریخ  دانش 
روی  در گذشته  معینی  زمان  در  تاریخی  رویدادهای  که 
داده اند و بدون آگاهی از زمان روی دادن آنها، نمی توان به 

درکی منطقی و درستی از تاریخ دست یافت. 
با  دور  بسیار  گذشته های  از  انسان ها  گاه شماری: ابداع 
زمان و نحوۀ سنجش آن مواجه بوده اند. یکی از دستاوردهای 
تقویم،  یا  ابداع گاه شماری  و  اندازه گیری زمان  مهم بشر، 

به شمار می رود. 

اندازه گیری  برای  انسان  که  است  نظامی  گاه شماری، 
دقیق زمان )ماه و سال( ابداع کرده است. دانش و مهارت 
اندازه گیری زمان، ارتباط نزدیکی با علومی مانند ریاضیات، 
نجوم و فیزیک دارد و ابداع تقویم، نتیجۀ تالش مشترک 
به  نیاز  نتیجۀ  به حساب می آید. در  این علوم  دانشمندان 
زمان  سنجی بود که بشر موفق شد ابزارهایی مانند ساعت های 
مثل  پیچیده تری  وسیلۀ  همچنین  و  شنی  و  آبی  آفتابی، 
و  دیگر سیارگان  و  ماه  برای رصد خورشید،  را  اُسطرالب 

ستارگان اختراع نماید.

زمان و مكان، دو رکن مهم دانش تاريخ به شمار می روند و نخستین پرسش هايی که برای تاريخ نگاران مطرح می شود، اين است 
که رويدادهای تاريخی در چه زمانی و کجا رخ داده اند. در اين درس، شما با بررسی تجربیات جوامع باستانی برای اندازه گیری 

زمان، اهمیت گاه شماری را در مطالعۀ تاريخ تحلیل و بیان می کنید.

 ساعت آفتابی  اسطرالب ساعت شنی

یکی از اقدامات ضروری در تنظیم و تدوین گاه شماری، انتخاب یک مبدأ معین است. مهم ترین مبدأهای گاه شماری عبارت اند از:
1ـ مبدأ دينی: این مبدأ از رایج ترین مبدأهای گاه شماری در  جهان است. یهودیان مبدأ گاه شماری خود را براساس پیدایش و آفرینش انسان؛ 

از مکه به مدینه تنظیم کرده اند. و مسلمانان بر پایۀ هجرت رسول اکرم مسیحیان بر مبنای تولد حضرت مسیح
2ـ مبدأ مّلی و قومی: رویدادهای ویژه ای که برای قوم، جامعه و ملّتی، جنبۀ ملّی و افتخارآمیز دارد می تواند به عنوان آغاز گاه شماری و تاریخ 
آنها قرار گیرد. مثل پیروزی در یک نبرد بزرگ و ملّی، رهایی از ظلم و ستم زورگویان، برتخت نشستن یک پادشاه و کسب استقالل و آزادی. در 

گاه شماری های مصری، بابلی و اوستایی مبدأ گاه شماری، جلوس پادشاهان بود.
٣ـ مبدأ مبتنی بر حوادث طبیعی: برخی جوامع، رویدادهای بزرگ طبیعی مانند وقوع یک آتشفشان یا طوفانی عظیم و امثال اینها را به عنوان 

مبدأ گاه شماری خود قرار می دادند. به عنوان مثال سومری ها، گاه شماری و تاریخ خود را به قبل و بعد از طوفان تقسیم می کردند.

یک توضیح
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تاريخچۀ گاه شماری در جهان
النهرین و  مردمان بین النهرین )میان  رودان( و مصریان باستان، در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند. در بین 
به خصوص در میان بابِلی ها،  گاه شماری »خورشیدی ـ قمری« رایج بود. در این گاه شماری، سال به 12 ماه قمری ٣0 یا 
29 روزه تقسیم می شد. از آنجایی که سال قمری ٣٥٤ شبانه روز و سال خورشیدی ٣٦٥ و یک چهارم شبانه روز است، برای 

رفع این اختالف، هر سه سال، یک ماه به سال می افزودند. 
منظمی  و  دقیق  خورشیدی  گاه شماری  نیز  مصریان 
داشتند. آنان سال را ٣٦٥ و یک چهارم شبانه روز محاسبه 
می کردند. در گاه شماری مصری، سال به 12 ماه ٣0 روزه 
تقسیم می شد و پنج روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم افزوده 
شبانه روز  چهارم  یک  محاسبۀ  برای  همچنین  می گردید. 
به  و  می افزودند  سال  به  روز  یک  سال  چهار  هر  اضافی، 

قولی کبیسه می گرفتند. 
رومیان در آغاز، گاه شماری دقیقی نداشتند، به همین دلیل 
در سال ٤٦ ق.م. امپراتور روم )ژولیوس سزار( دستور داد 
گاه شماری رومی براساس گاه شماری مصری اصالح شود. 
حدود دو قرن پس از آنکه امپراتوری روم دین مسیحیت را 
رسمیت بخشید، در سال ٥2٥ م. تولّد حضرت مسیح 
به عنوان مبدأ گاه شماری رومیان )مسیحیان( تعیین شد. 
کمک  به  سیزدهم  ِگرُگوار  پاپ  بعد،  سال  حدود 1000 
کرد.  اصالح  را  مسیحیان  گاه شماری  دیگر  بار  منّجمان 
میالدی  گاه شماری  نام  به  امروزه  مسیحی،  گاه شماری 

شناخته می شود. 
گاه شماری هجری قمری که تقویم رایج بیشتر کشورهای 
اسالمی به شمار می رود، بر پایۀ گردش ماه به دور زمین 
که  است  مّحرِم سالی  اّوِل  آن،  مبدأ  و  است  تنظیم شده 

از مکه به مدینه هجرت کرد. پیامبر

میالدیهجری قمریهجری خورشیدی

ژانويهمحّرمفروردين

فوريهصفرارديبهشت

نام ماه های گاه شماری هجری شمسی، قمری و میالدی

با استفاده از تقویم، اسامی ماه های جدول باال را تکمیل کنید.

فّعـالـیت1

 زمان سنجی و ابداع گاه شماری؛ سازه های خورشیدی تخت جمشید
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 تاريخچۀ گاه شماری در ايران
نشان  تخت جمشید  و  بیستون  سنگ نوشته های  محتوای 
می دهند که گاه شماری خورشیدی ـ قمری بابلی در قلمرو 
اما ماه ها براساس فرهنگ  هخامنشیان رواج داشته است، 

اشکانیان،  دورۀ  در  بودند.  شده  نام گذاری  ایرانی  آیین  و 
گاه شماری های بابلی، سلوکی و اوستایی متداول بود.

اسامی روزهای ماه و معانی آن در گاه شماری اوستايی

معنیشماره و نام روزمعنیشماره و نام روزمعنیشماره و نام روز

شادی، خوشی21ـ رامخورشید11ـ خورخداوند يكتا1ـ اورمزد)اهوره مزدا(

باد22ـ بادماه12ـ ماهنیك انديشی2ـ بهمن

آفريدگار23ـ دی به دينستارۀ باران13ـ تیرراستی و پاکی3ـ ارديبهشت

وجدان، بینش درونی24ـ دينايزد نگهبان چارپايان14ـ گوششهرياری نیرومند4ـ شهريور

ـ  سپندارمذ   )      اسفند( خوشبختی، توانگری25ـ اردآفريدگار15ـ دی به مهرفروتنی مقّدس5 

راستی26ـ اشتادمحبت، پیمان16ـ مهرکمال و خرمی6 ـ خورداد )خرداد(

آسمان27ـ آسمانفرمان برداری17ـ سروشجاودانی، بی مرگی7ـ اَمرداد )مرداد(

زمین28ـ زامیاددادگر18ـ رشنآفريدگار8 ـ دی به آذر

گفتار نیك29ـ مهراسپندنیروی پیشرفت19ـ فروردين )َفرَوَهر(آتش9ـ آذر

روشنايی بی پايان30ـ انارم )انیران(ايزد فتح و پیروزی20ـ بهرامآب10ـ آبان

اسامی ماه ها و معانی آن در گاه شماری اوستايی

معنینام ماهمعنینام ماهمعنینام ماهمعنینام ماه

آفريدگاردیمحبتمهرستارۀ بارانتیرنیروی پیش برندهفروردين

نیك انديشیبهمنآبآبانجاودانگیاَمردادراستی و پاکیارديبهشت

فروتنی مّقدساسفندآتشآذرشهرياری نیرومندشهريورکمال و خرمیخرداد
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تطبیق و تبديل تقويم ها
رویدادهایتاریخیسرزمینهاوکشورهایمختلفازجمله
یافتهاند. نگارش و ثبت  گاهشماری، نوع چند با ما کشور
به کمک منظور به گاهشماری و نجوم متخصصان امروزه،
روشهای و فرمولها مختلف، تقویمهای تبدیل و تطبیق

گوناگونیراارائهکردهاند.

گاه شماری  که  اوستایی  گاه شماری  ساسانیان،  دورۀ  در 
گردید.  رایج  ایران  در  می شد،  محسوب  زرتشتیان  دینی 
این گاه شماری، سال به 12 ماه خورشیدی ٣0 روزه  در 
تقسیم می شد. سپس پنج روز اضافی را به نام » اندرگاه«  
به آخِر ماه دوازدهم می افزودند. مبدأ گاه شماری اوستایی 
این  در  که  آنجایی  از  بود.  پادشاه  هر  نشستن  تخت  به 

 ٤ هر  در  را ٣٦٥ شبانه روز می گرفتند،  گاه شماری، سال 
از  سال یک شبانه روز و در هر 120 سال ٣0 شبانه روز 
از  این مشکل بعد  سال حقیقی عقب می افتاد. برای رفع 
هر 120 سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند. 
با اسامی  در گاه شماری اوستایی ماه ها و روزهای هر ماه 

ایزدان و فرشتگان نام گذاری شده بود.

در ایراِن دوران اسالمی گاه شماری هجری قمری رایج گردید، 
اما در کنار آن گاه شماری های دیگری مانند یزدگردی، جاللی، 
دوازده حیوانی و هجری خورشیدی نیز رواج   یافت. گاه شماری 
و  است  جهان  گاه شماری های  دقیق ترین  از  یکی  جاللی 

گاه شماری هجری خورشیدی که از سال 1٣0٤ش. در ایران 
رسمیت یافت، بر اساس آن تنظیم شده است.

الف ـ  برداشت شما از معانی اسامی روزها در گاه شماری اوستایی چیست؟
ب ـ به جدول صفحۀ قبل نگاه کنید و بگویید نام چه تعداد از روزهای ماه، با نام ماه های گاه شماری اوستایی یکسان است؟ با 

راهنمایی دبیر خود، مشخص کنید هم زمانی روز و ماه در این گاه شماری با چه رویدادی همراه بود؟
پ ـ محاسبۀ کبیسه در گاه شماری  اوستایی چگونه انجام می شد؟

فّعـالـیت2

الفـ   با استفاده از فرمول های تطبیق و تبدیل سال های میالدی، هجری قمری و هجری شمسی که دبیر محترم در اختیار شما 
قرار می دهد، چند نمونه تطبیق و تبدیل سال های میالدی، هجری شمسی و هجری قمری را انجام دهید.

ب ـ چه نوع گاه شماری هایی در تصویر باال مشاهده می کنید؟ زاد روز خود را با این گاه شماری ها بنویسید.

فّعـالـیت3

 گاه شماری جاللی
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خط زمان
در درس پیش خواندید که رویدادهای تاریخی در زمان معینی به وقوع پیوسته اند و موّرخان می کوشند که این رویدادها 
را براساس زمان وقوع آنها توصیف و تحلیل کنند. بنابراین، نظم و ترتیب رویدادها که به آن کرونولوژی1 می گویند، در 
مطالعه و پژوهش تاریخ، اهمیت فراوانی دارد. »خط زمان«، ابزار مناسبی است که به وسیلۀ آن می توان رویدادهای یک 

دوره یا دوران های مختلف تاریخی را به ترتیب زمان وقوع آنها، بر روی نمودار نشان داد.

  Chronology ـ1
B.C)Before Christ( 2ـ ق.م. : نشانۀ اختصاری قبل از میالد، معادل

٣ـ م. : نشانۀ اختصاری میالدی، معادل A.D(Anno Domini) به معنای پس از میالد مسیح                       

با راهنمایی دبیر و همفکری با یکدیگر، توضیح دهید  که تقسیم بندی های ردیف های ب، پ و ث براساس چه معیارهایی 
انجام گرفته است.

فّعـالـیت4

با راهنمایی دبیر خود رویدادهای زیر را  بر روی نمودار خط زمان نشان دهید.
١ـ 559ق.م.٢ : به قدرت رسیدن کورش در پارس ٢ـ 5٣9ق.م.    : فتح مسالمت آمیز بابل توسط سپاه هخامنشی و صدور منشور 
کورش ٣ـ 5٣ق.م.    : شکست کراسوس سردار معروف روم از سوِرنا سردار ایرانی ٤ـ ٢٢٤م.٣: پیروزی اردشیر ساسانی بر 

آخرین پادشاه اشکانی 5ـ 65١م.    : مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی

فّعـالـیت5

برخی از موّرخان، گذشتۀ بشر یا جوامع و کشورها را به دوره های زمانی مختلفی تقسیم کرده اند. 
الف( 1ـ دوران پیش از تاریخ )دورانی که خط اختراع نشده بود( 2ـ دوران تاریخی )دورۀ پس از اختراع خط(.

ب( 1ـ عصر سنگ )پارینه سنگی، میان سنگی، و نوسنگی( 2ـ عصر مس ٣ـ عصر ِمفَرغ ٤ـ عصر آهن.
پ( 1ـ عصر شکار و گردآوری خوراک 2ـ عصر کشاورزی و تولید خوراک.

ت( 1ـ دورۀ پیش از تاریخ 2ـ دورۀ باستان ٣ـ دورۀ میانه )قرون وسطا( ٤ـ دورۀ جدید )عصر رنسانس( ٥ ـ دورۀ معاصر. این تقسیم بندی بر 
مبنای سیر تحوالت تاریخ اروپا انجام شده است.

ث( 1ـ ایران دوران باستان 2ـ ایران دوران اسالمی

یک توضیح
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میالد
 حضرت مسیح    
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تاريخ و مكان؛ تأثیر جغرافیا بر رويدادهای تاريخی
زیرا  است؛  تاریخ  مطالعۀ  در  دیگر  مهم  رکن  یک  مكان، 
به طور کلی همۀ وقایع و تحوالت تاریخی در بستر مکان 
و  آب  مانند  جغرافیایی  عوامل  می دهند.  رخ  محیط  و 
خاک، پستی ها و بلندی ها، آب و هوا، موقعیِت سرزمینی و 

ارتباطی و دسترسی به دریاها و آب های آزاد، تأثیر مهمی 
بر زندگی مردمان نواحی مختلف دارند.

 نقش و تأثیر عوامل و پدیده های طبیعی و اقلیمی )آب 
از  تاریخی،  و هوا( در شکل دادن به رویدادها و تحوالت 
دیرباز مورد توجه موّرخان بوده است.  برای مثال هرودت 

موّرخ مشهور یونانی، به منظور نگارش کتاب تاریخ خود، 
به مصر، فینیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرده و از نزدیک 
اقلیمی آن سرزمین ها را بررسی نموده  شرایط طبیعی و 
در  که  نیز  تونسی  مسلمان  اندیشمند  ابن َخلدون،  است. 
ـ  .ق. می زیست، بخشی از مقدمۀ کتاِب اَلِعَبر خود  قرن ٨ه
را به تأثیر جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمیان 

اختصاص داده است. 
مفصل،  و  دقیق   صورت  به  نیز  معاصر  محققان  از  برخی 
تأثیر پدیده های جغرافیایی مانند رودهای دجله و فرات، 
نیل، کارون و سند و جلگه های حاصلخیز پیرامون آنها را بر 
شکل گیری و توسعۀ تمدن های باستانی بین النهرین، مصر، 

ایران و هند، بررسی کرده اند.
در چند دهۀ اخیر، ارتباط تاریخ و جغرافیا بیشتر از گذشته 
جغرافیای  دانش  و  گرفته  قرار  پژوهشگران  توجه  مورد 
تاريخی گسترش بیشتری یافته است. جغرافیای تاریخی به 
مطالعۀ مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پردازد 

و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را بر رویدادهای 
تاریخی مانند شکل گیری تمدن ها، مهاجرت ها، پیروزی ها و 
شکست ها، برپایی سکونتگاه ها و شهرها و ایجاد و گسترش 

راه ها و … مطالعه می کند.

 درياها و آب های آزاد و نقش آنها در ايجاد ارتباط

 بیابان ها و کويرها، دشواری شرايط زندگی و محدوديت  ارتباط

 رشته کوه ها و کوه های بلند منبع تأمین آب و مانعی در برقراری ارتباط
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خلیج فارس یکی از کانون های مهم مبادلۀ تجاری و فرهنگی در دورۀ باستان بود. در کتیبه ای که از داریوش یکم هخامنشی در مصر  
بر جای مانده، از خلیج فارس به عنوان دريايی که از پارس آيد، نام برده شده است. در دورۀ ساسانیان، خلیج زیبای فارس را دريای 
پارس می گفتند. موّرخان و جغرافی دانان یونانی و رومی در عهد باستان در آثار خود از آب های نیلگون جنوب فالت ایران با عناوینی مانند 
پرسیکوس سینوس1 و آکواریوم پرسیکو2 یاد کرده اند که ترجمۀ آنها »خلیج فارس« و »آبگیر فارس« است. موّرخان و جغرافی دانان 

مشهور مسلمان نیز خلیج فارس را با نام های »  بحر فارس«، »  البحرالفارسی« و »  الخلیج الفارسی« ذکر کرده اند.
روز مّلی خلیج فارس

10 اردیبهشت، در تقویم ایران، به عنوان روز ملّی خلیج فارس نام گرفته است. تالش برخی کشورهای همسایه برای تحریف نام تاریخی 
خلیج فارس عامل مهمی بود تا شورای عالی انقالب فرهنگی در تیرماه 1٣٨٤ به  پیشنهاد شورای  فرهنگ  عمومی،  روز اخراج  پرتغالی ها 

ـ 10 اردیبهشت ـ از تنگۀ  هرمز در زمان صفویه را به  عنوان  روز ملّی  خلیج  فارس  نام گذاری  کند.

  Persicus sinus ـ1
  Aqurarum persico ـ2

یک توضیح

جست وجو و كاوش
عوامل طبیعی و جغرافیایی بر سرنوشت برخی از رویدادهای مهم تاریخی، تأثیر چشمگیری داشته اند. به سه گروه تقسیم 

شوید و هر گروه بر روی تأثیر عوامل طبیعی بر رویدادهای تاریخی زیر، تحقیق كند و نتایج آن را به صورت روزنامه دیواری 

ارائه نمایید.

١ـ مهاجرت اقوام آریایی از سکونتگاه نخستین در علفزارهای اوراسیا؛

٢ـ نبرد دریایی ساالمیس میان ایرانیان و یونانیان در زمان خشایارشای هخامنشی؛

٣ـ مقاومت آریو برزن در برابر سپاه اسکندر مقدونی.

نقشه های تاريخی
یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ ، اهمیت یافتن نقشه 
در مطالعۀ تاریخ است. نقشه های تاریخی، انواع مختلفی از 
اطالعات شامل قلمرو حکومت ها، مرزها، پایتخت ها، شهرها، 
بناهای مهم، محل دقیق رویدادها به خصوص جنگ ها، شبکۀ 
راه ها، مسیرهای مهاجرت و لشکرکشی ها و تقسیمات اداری 
و مالیاتی را نمایش می دهند. با پیشرفت و تکامل شیوه های 

اهمیت  به  موّرخان  اخیر،  قرن  دو  در  تاریخ  در  پژوهش 
استفاده از نقشه ها پی برده اند. به طوری که در آثار تاریخی 
مختلف  دوره های  از  نقشه هایی  دوره  این  در  شده  تألیف 

تاریخی تهیه و ترسیم شده است.
اقتصادی،  ارائۀ اطالعات  از نقشه های تاریخی برای  امروزه 
اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی   و دیگر جلوه های حیات اجتماعی 

انسان در گذشته استفاده می شود.

 مستند جغرافیای تاريخی خلیج فارس
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پرسش های نمونه
1 چرا زمان و مكان، دو رکن علم تاريخ به شمار می روند؟

2 دو مورد از تفاوت ها و شباهت های تقويم اوستايی با تقويم هجری شمسی را توضیح دهید.

3 پنج مورد از عوامل جغرافیايی و محیطی را که بر رويدادهای تاريخی اثرگذار بوده اند، فهرست کنید.

4 دو رويداد تاريخی را که عوامل جغرافیايی در آن نقش مهمی داشته اند، مثال بزنید.

5 چگونه می توانیم از نقشه های تاريخی در مطالعۀ تاريخ استفاده کنیم؟

 جادۀ ابريشم و راه های دريايی در دوران باستان
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باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی درس 3

باستان شناسی چیست؟
باستان شناسی، علمی است که آثار باستانی و تاریخی را 
به منظور شناخت فرهنگ و شیوۀ زندگی انسان ها و جوامع 
گذشته، مطالعه و بررسی می کند. بنابراین، باستان شناس، 
گذشتۀ  بشر،  از  باقی مانده  آثار  بر  اساس  که  است  کسی 

انسان ها و جوامع انسانی و به ویژه تغییرات فرهنگی  آنها 
این رو،  از  می نماید.  تحلیل  و  بررسی  زمان،  طول  در  را 
برخی از صاحب نظران، باستان شناسی را علمی می شمارند 
که هدف آن، شناخت انسان و پژوهش در فرهنگ او است.

در چند قرن اخیر، علم جديدی با عنوان باستان شناسی شكل گرفته و نقش مؤثری در مطالعۀ گذشتۀ بشر ايفا کرده است. در اين 
درس، با کاوش دربارۀ باستان شناسی و روش کار باستان شناسان، انتظار می رود بتوانید نقش و اهمیت دستاوردهای باستان شناسی 

را در شناخت فرهنگ جوامع گذشته بیان نمايید و مسئولیت خويش را در برابر آثار باستانی و تاريخی توضیح دهید.  

 مأخذ : فرهنگ نامۀ کودکان و نوجوانان، جلد 6

1907 مـ  آغاز کاوش در جريكو )اريحا( کهن ترين 
شهر شناخته شده )فلسطین(

1922 مـ  کشف پرآوازۀ قبر فرعون توتنخامون، در 
قرن 12 قبل از میالد )مصر(
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   در دوران رنِسانس )قرون شانزدهم و هفدهم میالدی( توجه جهانگردان و پژوهشگران به بقایای آثار متعلق به گذشته، بیشتر 
شد. در آن زمان، برخی از اشراف و حتی پاپ ها به گردآوری آثار هنری کهن پرداختند و خانه های خود را با آنها آراستند. این 
افراد حتی برای دستیابی به آثار نفیِس کهن، اقدام به کاوش کردند. در قرن 1٨م. وینکلمان1، موّرخ آلمانی با نگارش کتاب تاریخ 
هنر یونان باستان، گامی مهم در جهت آغاز مطالعات باستان شناسی برداشت. با کاوش شهرهای رومی مانند پمپئی در همان 
قرن، باستان شناسِی علمی رو به تکامل نهاد. در قرن 19 م. فناوری های جدید کاوش، موجب پیشرفت تدریجی فنون علمی 
باستان شناسی گردید. در قرن 20 م. فّعـالـیت های باستان شناسان در مناطق وسیعی از جهان گسترش یافت. در بین النهرین 
که کاوش های باستان شناسی نخست به امید یافتن گنج و دستیابی به آثار هنری آغاز شده بود، در اواسط این قرن به کاوش های 
برنامه ریزی شده تغییر یافت و سرانجام منجر به کشف تمدنی بزرگ شد که تا پیش از آن، ناشناخته بود. در دهه های اخیر، 
باستان شناسی با بهره گیری از فناوری های جدید و استفاده از دستاوردهای سایر علوم، به پیشرفت های زیادی دست یافته است. 
باستان شناسی به رغم آنکه علم جوانی است، اما تا بدان حد پیش رفته است که امروزه باستان شناسان می توانند بقایای اجساد 
انسان ها، جانوران و گیاهاِن مربوط به هزاران سال پیش را در آزمایشگاه های مجهز بررسی کرده و اطالعات ارزشمندی دربارۀ 

تغذیه، بیماری ها، وضعیت محیط زیست و پوشش گیاهی و جانوری گذشته های دور کسب نمایند.

یک توضیح

Winckelmann ـ1
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و  بناها  ابزارها،  اشیا،  تمامی  به  تاريخی،  و  باستانی  آثار 
محصول  و  بشر  دست  ساختۀ  که  می گویند  مکان هایی 

اندیشۀ او هستند.
طۀ باستانی: به جاهایی که باستان شناسان  مكان يا ُمَحوَّ
مواردی  در  و  مطالعه  را  تاریخی  و  باستانی  آثار  آنجا  در 

مکان های  می شود.  گفته  باستانی  مكان  می کنند،  کشف 
باستانی و تاریخی از نظر شکل و وسعت متفاوت اند. برخی 
از آنها سکونتگاه روستایی یا شهری هستند که چند هکتار 
وسعت دارند؛ مانند شهر سوخته در ایران و شهر پمپئی 

در ایتالیا. 

 بقايای شهر پمپئی در ايتالیا که توسط باستان شناسان از زير خاکسترهای آتشفشان  بیرون کشیده شد.

غارها، گورستان ها و آرامگاه ها نیز از 
جمله مکان های باستانی مورد توجه 
هستند.   باستان شناسان  عالقۀ  و 
گورهای  داخل  از  که  اشیایی 
در  و  آمده اند  به دست  باستانی 
موزه های جهان به نمایش گذاشته 
و  جذاب ترین  از  یکی  شده اند، 
پربیننده ترین آثار موزه ای هستند. 
این اشیا و همچنین شیوۀ تدفین 
مصالح  و  معماری  مردگان، 
را  ارزنده ای  اطالعات  آرامگاه ها، 
باورها،  اجتماعی،  نظام  دربارۀ 

 آرامگاه توتنخامون فرعون مصر 
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 مقبره ها و نقش برجسته های نقش رستمـ  مرودشتـ  استان فارس 

 غار السكوـ  فرانسه 

فنی  پیشرفت های  میزان  و  اقتصادی  وضعیت  فرهنگ، 
و  نقاشی ها  می دهند.  ارائه  گذشته  جوامع  و  مردمان 
برای  ارزشمندی  منبع  نیز  غارها  از  کشف شده  اشیای 
تاریخ  از  مطالعه و شناخت زندگی مردمان دوران پیش 

به شمار می روند.

اشیای آرامگاه توتنخامون و نقاشی  غار السکو را به دقت مالحظه کنید و با همفکری به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الفـ   به نظر شما، باستان شناسان با بررسی اشیای صفحه قبل و نقاشی باال، به چه اطالعاتی دربارۀ مردمان گذشته دست می یابند؟

ب ـ این اطالعات چه اهمیتی در شناخت گذشته دارد؟ 

فّعـالـیت1

برخی دیگر از آثار تاریخی  بر سینۀ کوه ها و صخره ها، کنده 
شده اند. در گوشه و کنار ایران به ویژه در فارس، همدان و 
گوردخمه های  و  نقش برجسته ها  سنگ نوشته ها،  کرمانشاه؛ 
متعددی بر دیوارۀ کوه ها و صخره ها نقش بسته اند و گوشه ای 

از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی را به نمایش گذارده اند.

تپه های باستانی نیز یکی دیگر از مکان های مهم باستان شناختی 
مختلف  زمانی  دوره های  در  که  هنگامی  می روند.  شمار  به 
به تناوب مردمانی در یک مکان سکونت نمایند، به تدریج چند 
الیۀ باستانی روی هم قرار می گیرند. تاکنون شمار زیادی از این 

تپه ها در ایران شناسایی و حفاری شده اند.



24

مراحل کار باستان شناسان
از:  است  عبارت  باستان شناسان  کار  مراحل  کلّی  طور  به 
کشف و شناسايی، حّفاری و استخراج و تنظیم اطالعات. 

 الف ـ شناسايی و کشف: نخستین گام باستان شناسان، 
شناسایی و کشف مکان ها و ُمَحوَّطه های باستانی و تاریخی 
است. البته برخی از آثار و بناهای تاریخی مانند تخت جمشید 
و طاق  بستان بر روی سطح زمین قرار داشته و به آسانی قابل 
شناسایی هستند؛ اما بخش زیادی از آثار باستانی در زیر خاک 

و یا در اعماق دریاها و رودخانه ها قرار گرفته اند. باستان شناسان 
برای کشف آثار باستانی و تاریخی، عالوه بر رجوع به کتاب های 
تاریخی، سفرنامه ها و … ،  از ابزارها و فناوری های جدید و 
پیشرفته ای مانند پهپادها، رادارها، عکس های هوایی، تصاویر 
ماهواره ای، روش های الکترو مغناطیسی و سیستم اطالعات 
و  کشف  نقشه برداری،  در  زیادی  قابلیت  که  جغرافیایی1، 
استفاده  دارند،  باستانی  آثار  و  ُمَحوَّطه ها  دقیق  بازسازی 

می کنند.

Geography Information System :(G.I.S) ــ١

 تپۀ باستانی و ُکنارَصنَدلـ  جیرفت  

 پهپاد    فلزياب  
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 سنگ نوشتۀ مشهور روزتا که با خطوط مصر باستان )هیروگلیف و 
دموتیك( و نیز خط يونانی نگارش يافته، به طور اتفاقی توّسط سربازان 

فرانسوی که در زمان ناپلئون مصر را اشغال کرده بودند، کشف شد.

 باستان شناسان با دقت و احتیاط فراوان به حفاری می پردازند. 

و  اتفاقی  به صورت  تاریخی  بناهای  و  آثار  از  برخی  گاهی 
اغلب در نتیجۀ فّعـالـیت های کشاورزی و عمرانی و یا بروز 
زمین  دل  از  زمین لرزه،  و  سیل  مانند  طبیعی  پدیده های 
نمایان شده و نظر باستان شناسان را به خود جلب کرده اند. 

 آرامگاه شی هوانگ تی، امپراتور چین باستان با 8000 مجسمۀ سرباز؛ اين 
آرامگاه  در سال 1974م. به طور اتفاقی توسط تعدادی از کشاورزان چینی که 

مشغول کندن چاه بودند، کشف شد.

تعدادی از آثار و بناهای تاریخی کشور عزیزمان ایران مانند 
مردان نمکی زنجان و تمدن عظیم جیرفت در استان کرمان 
این کشفیات  از  برخی  به طور تصادفی کشف شده اند.  نیز 
اتّفاقی همانند آنچه در جیرفت رخ داد، توأم با حفاری های 

غیرقانونی و قاچاق گستردۀ آثار ارزشمند باستانی بود.

ب ـ حّفاری: گام دوم فّعالیت باستان شنا سی، حفاری برای 
بیرون آوردن و نمایان کردن آثاری است که در دل خاک قرار 
گرفته اند. حفاری، یکی از مراحل حساس کار باستان شناسان 
به شمار می رود و نیازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است؛ 
چرا که ممکن است با کوچک ترین اشتباه، آسیب بزرگی به 
آثار و بناهای تاریخی در حال کاوش وارد شود. باستان شناسان 
پس از حفاری و خاک برداری، هنگامی که به یک بنای تاریخی 
برخورد کنند، نخست نقشۀ آن بنا را مشخص می نمایند. آنان 
همچنین اگر به شیئی برخورد کنند، نخست در همان وضعیت 
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تعیین قدمت آثار باستانی، با استفاده از روش رادیو  کربن جزو معتبرترین روش ها محسوب می شود. این روش درمورد تاریخ گذاری بناها 
و اشیایی با قدمت ٧٥.000 تا ٤00 سال پیش به کار می رود و براساس میزان تجزیۀ کربن 1٤ به نیتروژن، برای تعیین سن اشیایی 
چون زغال، استخوان، بقایای دانه های گیاهی، پوست و چرم استفاده می شود. برای تاریخ گذاری مکان ها و اشیای بسیار کهن، از روش 

پیشرفته ای موسوم به »پتاسیم ـ آرگون« استفاده می شود. پتاسیم 
یکی از فراوان ترین عناصر موجود در پوستۀ زمین است و تقریباً در 
هر مادۀ معدنی نیز یافت می شود. این روش برای سال یابی صخره ها 
و فسیل هایی با بیش از دو میلیون سال مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای  حرارتی،  تشعشع  مانند  دیگری  جدید  روش های  از  امروزه 
هسته  شکافت  روش  می شود.  استفاده  سفال ها  تکه  قدمت  تعیین 
و  الکترون  چرخشی  مقاومت  روش  اورانیوم،  حجم  اندازه گیری  با 
اورانیوم و روش شمارش حلقه های تنۀ درخت، از جمله شیوه های 

مرسوم در سال یابی در باستان شناسی محسوب می شود.

یک توضیح

از آن عکس برداری و تمامی مشخصاتش را به طور دقیق ثبت 
می کنند. سپس آن را از خاک بیرون آورده و مراحل بعدی 

تحقیقات، در کارگاه ها و آزمایشگاه های مجّهز ادامه می یابد.
مرحله،  این  در  اطالعات:  تنظیم  و  استخراج  ـ  پ 
باستان شناسان آثار یا بناهای باستانی کشف شده را به لحاظ 
قدمت، مواد و مصالح به کار رفته در آنها و نیز کاربردهایی 
که داشته اند، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند. عالوه  بر 
در  باستانی  بناهای  و  آثار  مقایسۀ  با  باستان شناسان  این، 
زمان های مختلف، می کوشند تا سیر پیشرفت های فنی، هنری 
و فرهنگی مردمان گذشته را درک کنند. آنان همچنین از 
طریق مقایسۀ آثار و بناهای باستانِی سرزمین ها و تمدن های 

گوناگون، روابط جوامع گذشته و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی 
آنها بر یکدیگر را توضیح می دهند. 

تعیین سن آثار باستانی
امروزه باستان شناسان برای تاریخ گذاری و تعیین سن آثار 
باستانی، از روش های علمی پیشرفته ای مانند روش رادیو  کربن 
ـ  آرگون« استفاده  و شیوۀ پیشرفته تری موسوم به »پتاسیم 
می کنند. در این روش ها از دانش هایی چون شیمی، فیزیک، 

گیاه شناسی، زمین شناسی و غیره کمک گرفته می شود.

موزه ها، گنجینه های آثار باستانی
موزه ها، مهم  ترین مکاِن گردآوری، نگهداری، مرمت، مطالعه 
و نمایش آثار باستانی هستند. موزۀ مّلی ايران باستان 
ایران است که آثار باستانی  از جمله بزرگ ترین موزه های 
است.  شده  گذارده  نمایش  به  و  حفظ  آن  در  ارزشمندی 

همچنین بسیاری از آثار باستانی گران بهای ایران، زینت بخش 
موزه های متعددی در کشورهای مختلف جهان به خصوص 
در  آرمیتاژ  لندن،  در  بریتانیا  پاریس،  در  لوور  موزه های 

سن پترزبورِگ روسیه و متروپولیتن در نیویورک هستند.

 هر يك از حلقه های تنۀ بريده شدۀ درخت، بیانگر يك 
سال است.
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تاریخ،  علم  و  باستان شناسی  تاريخ:  و  باستان شناسی 
باستان شناسان  از یک سو،  دارند.  با هم  تنگاتنگی  ارتباط 
از نوشته های موّرخان برای شناسایی، کشف و مطالعۀ آثار 
نتایج  دیگر  سوی  از  و  می برند  بهره   باستانی  مکان های  و 
کاوش های باستان شناسان، منبع ارزشمندی برای تحقیقات 

موّرخان به شمار می رود. 

مطالعه و شناخت دوران بسیار طوالنی پیش از تاریخ، عمدتاً 
متکی به کاوش های باستان شناسی است. از این  رو، بیشتر 
و  انسان ها  زندگی  دربارۀ   تاکنون  که  اطالعاتی  و  آگاهی 
جوامع دوران پیش از تاریخ به دست آمده، حاصل تحقیقات 

علمی باستان شناسان است.

 ابزارهاي سنگي صیقل يافته مربوط به دورۀ نوسنگي ـ 
موزۀ تولوز فرانسه

 ابزارهاي کشاورزي ساخته شده از شاخ گوزن، شرق اروپا، 
دوران نوسنگي

 سر دِر موزۀ ملی ايران باستان موزۀ ملی ايران باستان

به تصویر سر  دِر موزۀ ملّی ایران باستان با دقّت نگاه کنید و بگویید معماری آن با الگوگیری از کدام بنای تاریخی، طراحی شده است؟

فّعالیت2
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دورۀ  مطالعۀ  به  شایانی  کمک  همچنین  باستان شناسی   
تاریخی کرده است. منابع نوشتاری )مکتوب( برای شناخت 
کامل این دوره، مخصوصاً اوایل آن، کافی نیستند. از سوی 
دیگر، عمدۀ اطالعات منابع نوشتاری، مربوط به رویدادهای 
سیاسی و نظامی و شرح اقدامات فرمانروایان است. بنابر  این، 
کاوش های باستان شناسی و یافته های علمی باستان شناسان 

ابعاد مختلف زندگی  به موّرخان کمک زیادی می کند که 
اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی مردمان و جوامع دورۀ 

تاریخی را بهتر بشناسند.  
به طور کلی، باستان شناسی عالوه بر آنکه میراث فرهنگی 
بشر را کشف و معرفی کرده است، نقش مهم تری در مرمَّت 

و نگهداری این میراث گران بها دارد.

پرسش های نمونه
1 موضوع و هدف علم  باستان شناسی چیست؟

2 مراحل کار باستان شناسان را به ترتیب بیان کنید.

3 چرا گورستان ها و آرامگاه ها يكی از محوطه های باستانی محسوب می شوند؟

4 به نظر شما، چرا حفظ و مرمَّت آثار باستانی و میراث فرهنگی، وظیفه ای مّلی و جهانی است؟

5 نقش و اهمیت علم باستان شناسی را در شناخت دورۀ تاريخی توضیح دهید.

با راهنمایی دبیر خود دربارۀ دالیل اهمیت کاوش های باستان شناسی در مطالعه و شناخت دوران پیش از تاریخ، گفت وگو 
نمایید.

فّعـالـیت3

اهمیت درس باستان شناسی و تأثیر محتوای آن بر خود را در قالب یک گزارش کوتاه بیان کنید.

فّعـالـیت4
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فصل دوم

جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
تأسیس تمدن یکی از دگرگونی های اساسی است که در تاریخ زندگی بشر روی 
داده است. در این فصل، سیر پیدایش تمدن و نخستین کانون های تمدنی در 
بین النهرین، مصر، هند، چین، یونان و روم، مطالعه و بررسی می شود و ضمن 
بیان دستاوردهای مهم این تمدن ها، روابط و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر مورد 

توجه قرار می گیرد.
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ن؛ بین النهرین و مصر  پیدایش تمدُّ درس 4

يكی از مهم ترين تحوالت زندگی بشر، پیدايش و گسترش تمدن است. در اين درس، شما با بررسی سیر پیدايش تمدن و مطالعۀ 
تمدن های بین النهرين و مصر، انتظار می رود عوامل مؤثر بر تأسیس تمدن و مهم ترين دستاوردهای تمدنی مردمان بین النهرين 

و مصر باستان را شناسايی و تحلیل نمايید.

»و زمین را گسترانیديم و در آن کوه های استوار افكنديم و از هر چیز سنجیده ای در آن رويانديم برای شما و هر کسی که شما روزی دهندۀ 

او هستید، در آن وسايل زندگانی قرار داديم«. ) حجر: 19-20( 

 سیر پیدايش تمدن

 در یک تقسیم بندی کلی، گذشتۀ بشر به دورۀ پیش از 
تاريخ و دورۀ تاريخی تقسیم می شود. پیش از تاریخ، به 
دورانی طوالنی از زندگی انسان گفته می شود که با ظهور 
گسترش  و  خط  اختراع  تا  و  شد  آغاز  یتی  گ پهنۀ  در  او 
تمدن در حدود ٥000 سال پیش به طول انجامید. آگاهی 

ما از این دوره، متکی بر کاوش های باستان شناسی است.
بشر مسیر طوالنی و مراحل مختلفی را پشت سرگذاشت تا 
به تمدن رسید. باستان شناسان مراحل زندگی انسان های 
پیش از تاریخ را بر اساس نوع اقتصاد معیشتی و ابزارهای 
تولید  و دورۀ  گردآوری خوراک  دورۀ  به  آن  با  متناسب 

خوراک تقسیم کرده اند.
نخستین  که  دارد  آن  بر  داللت  باستان شناسی  شواهد 

انسان واره ها حدود ٤ میلیون سال پیش در علفزارهای آفریقا 
می زیستند و بعدها گروه هایی از آنان به اروپا و آسیا کوچ 

کردند.
1ـ دورۀ گردآوری خوراک: انسان های نخستین، شیوه ای 
از زندگی را پدید آوردند که بر دوره گردی، شکار جانوران و 
گردآوری دانه، میوه، و ریشۀ گیاهان و درختان برای تأمین 
خوراک استوار بود. این شیوه از زندگی، تا چندین میلیون 
سال دوام آورد و تغییر و تکامل آن بسیار ُکند و محدود 
بود. سالیان درازی مردان در دسته های کوچک به شکار 
می رفتند و زنان به جمع آوری بقایای خوردنِی گیاهان و 

میوۀ درختان می پرداختند.

آغاز  ـ  حیوانات  اهلی کردن  آغاز  ـ 
کشاورزیـ   ساخت ظروف

ـ آغاز روستا نشینی    ـ آغاز سفالگری ـ استفاده از 
مس به روش چکش کاری

ـ استفاده از فلز مس و استخراج طال و نقره   
ـ ابداع چرخ سفا لگریـ  آغاز شهرنشینی

ـ ابداع خط و نگارش ـ  گسترش شهرنشینی   
ـ شکل گیری نخستین تمدن ها

11000
 سال پیش

6500
 سال پیش

5500
 سال پیش

3500
 سال پیش

دورۀ نوسنگیدورۀ مس و سنگدورۀ مفرغ

 چهل و ششمین سالروز زمین



31

ابزارهای  ساخت  و  سنگ  تراشیدن  ـ 
سادۀ سنگیـ  کشف آتش

ـ گسترش استفاده از غار ـ  ساخت ابزارهای 
نوک تیز و خراشنده از سنگ چخماق

تیغه دار     ـ  سنگی  ابزارهای  ساخت  ـ 
ساخت اشیای تزیینی سنگی  ـ  ساخت 

ابزار از استخوان

ـ ابداع تیر وکمان و ابزارهای ترکیبیـ  
گسترش صید آبزیان و پرندگان

بیش از 1000000
 سال پیش

200000
 سال پیش

18000
 سال پیش

40000
 سال پیش

12000
 سال پیش

دورۀ پارینه سنگیدورۀ فراپارینه سنگی )میان سنگی(

انسان های اّولیه از پناهگاه های طبیعی مانند غارها و نیز 
کلبه هایی که از شاخ و برگ درختان و گیاهان می ساختند، 
برای حفظ جان خود بهره می بردند. یکی از اتفاقات مهم 

آن  به کار گرفتن  و  آتش  افروختن  تاریخ،  از  پیش  دوران 
بود. این اتفاق، تأثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او 

با محیط گذاشت.

انسان های دورۀ گردآوری خوراک

با همفکری: الف ـ دو مورد از تأثیرات آتش بر زندگی انسان های نخستین را بیان کنید.
 ب ـ توضیح دهید چرا آشنایی با آتش، شرایط مناسبی برای انسان، جهت زندگی در مناطق غیراستوایی پدید آورد؟

فّعـالـیت1
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از  نخستین  انسان های  که  بود  ماده ای  اصلی ترین  سنگ، 
ابزارهای  آغاز،  در  کردند.  استفاده  ابزار  ساختن  برای  آن 
خالل  در  بشر  اما  بودند،  ابتدایی  و  ساده  بسیار  سنگی 
صدها هزار و حتی چند میلیون سال، بر مهارت خود در 

مانند  ابزارهایی  توانست  و  افزود  تیغه های سنگی  ساخت 
تبر، زوبین، کارد و امثال اینها بسازد. استخوان و چوب نیز 
مواد دیگری بودند که مردمان پیش از تاریخ از آنها برای 

ابزارسازی استفاده می کردند.

 نمونه ای از ابزارهای سنگی دوران پارينه سنگی

نبودند،  زدن  به حرف  قادر  آغاز،  در  نخستین  انسان های 
بروند،  به شکار  به صورت گروهی  بتوانند  اینکه  برای  اما 
باید به گونه ای با هم ارتباط برقرار می کردند. به تدریج تا 
اواخر دورۀ گردآوری خوراک، توانایی بشر در سخن گفتن 

و اندیشیدن تکامل یافت و به حّدی رسید که هنر نقاشی 
را برای نشان دادن احساس و اندیشۀ خود به کار گرفت.

 غار تاريخی آلتامیرا در اسپانیا

باهمفکری: الف ـ بگویید به چه دلیل باستان شناسان، کهن ترین دوران زندگی انسان را عصر سنگ نامیده اند.
ب    ـ به تصاویر ابزارهای سنگی و نمودار خط زمان دقت کنید و توضیح دهید: باستان شناسان بر اساس چه معیاری، دورۀپارینه سنگی 

را به دوره های قدیم، میانه و جدید تقسیم کرده اند؟ 

فّعـالـیت2

گاو  از  تصویرهایی  اسپانیا،  و  فرانسه  در  غارهایی  اعماق  در   
وحشی، ماموت و سایر جانوران کشف شده که قدمت آنها به 
باستان شناسان  و  تاریخ  نگاران  می رسد.  پیش  سال   20000
احتمال می دهند که این تصاویر ممکن است نمادهای شمارش 

باشد.

یک توضیح
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ُچغاُگالن  بقاياي دانۀ غالت کشف شده از ُچغاُگالن

اعتقادات مردماِن دورۀ گردآوری  و  مطالعۀ وضعیت دین 
دشوار  بسیار  مدارک  و  شواهد  فقدان  دلیل  به  خوراک، 
بررسی  طریق  از  می کوشند  باستان شناسان  امروزه  است. 
اعتقادات جوامع شکارگر کنونی، مانند بومیان استرالیا و 
قبیله های سرخ پوست آمریکای جنوبی، به معتقدات دینی 

انسان های نخستین پی ببرند. اعتقادات انسان های اّولیه با 
مشکالت و مخاطرات زندگی آنان مانند بیماری، مرگ، سیل، 
خشکسالی و… ارتباط داشته است. آنان به نیروهایی مرموز 
و فرا طبیعی باور داشتند که در نظر آنان نگاهدارندۀ زمین، 

آسمان و سراسر زندگی محسوب می شدند. 

 2ـ دورۀ تولید خوراک: از حدود 12000 سال پیش، 
از  استفاده  با  خوراک  گردآورندۀ  مردماِن  از  گروه هایی 
اهلی  و  گیاهان  برخی  به کشت  تجربیات گذشته، شروع 
ساختن حیوانات کردند و برای نخستین بار، موفق به تولید 
بر  کشاورزی  تقّدم  دربارۀ  باستان شناسان  شدند.  خوراک 
اهلی کردن حیوانات و یا بالعکس، نظرهای متفاوت دارند. 
عنوان  به  را  زمین  کرۀ  از  مختلفی  مناطق  همچنین  آنان 
کاوش های  اما  کرده اند؛  معرفی  دیرینۀ کشاورزی  خاستگاه 
باستان شناسی اخیر، بیشتر نگاه ها را متوجه مناطق کوهپایه ای 
زاگرس در غرب ایران کرده است. یافته های به دست آمده از 
کاوش های تپۀ ُچغاُگالن در شهرستان مهران واقع در استان 
ایالم، نشان می دهد که ساکنان این سکونتگاه جزو نخستین 
گردآورندگان خوراک بودند که به کشت گندم و جو روی 

سال   ٧000 تا   12000 فاصلۀ  در  حال  هر  به  آوردند. 
پیش )عصر نوسنگی( کشت غاّلت و رام کردن جانوران در 
بیشتر نقاط جهان رواج یافت. از آنجایی که زنان مسئولیت 
احتمال  به  داشتند،  بر عهده  را  گیاهان  دانه های  گردآوری 

زیاد، کشت دانه توسط آنان شروع شده باشد. 
در عصر نوسنگی، انسان عالوه بر اینکه فّن ساخت ابزارها 
و ظروف سنگی را ترّقی داد، با ابداع چرخ سفال اقدام به 
تولید ظروف گلی کرد و با استفاده از پشم حیوانات، موفق 

به تولید پارچه شد.

 نمونه ای از ابزار سنگي و پیكرک سفالي عصر نوسنگي
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زندگی  در  و سرنوشت ساز  مهم  رویدادی  ابداع کشاورزی، 
انسان به شمار می رود. برخی از باستان شناسان از این پدیده 
با عنوان » انقالب کشاورزی« یاد می کنند و اهمیت و تأثیر 
آن را در تاریخ بشر همچون » انقالب صنعتی« در قرن 1٨م. 
مـی دانند. مهم تریـن پیامـدهـای کشاورزی عبارت انـد از: 
1ـ کشاورزان به منظور کاشت، داشت و برداشت محصول، از 
دوره گردی دست برداشتند و نخستین روستاها را به عنوان 
سکونتگاه های دائم، ایجاد کردند. 2ـ به دلیل تولید اضافه 

تولید خوراک  از  غیر  فّعـالـیت دیگری  به  نیاز، عده ای  بر 
مانند ابزار سازی، سفالگری و پارچه بافی روی آوردند و در 
تولید این محصوالت مهارت و تخصص یافتند. ٣ـ در نتیجۀ 
تولید مازاد بر نیاز، داد و ستد میان روستاهای دور و نزدیک 
به تدریج آغاز شد. رونق داد و ستد، زمینۀ آشنایی مردم 
مناطق مختلف را با آداب و رسوم، مهارت ها و اندیشه های 

یکدیگر فراهم آورد.

کشاورزی و
 دامداری

یک جانشینی و به وجود 
شکل گیری شهرها و شکل گیری تجارتتخصصی شدن کارتولید مازاد بر نیازآمدن روستاها

تأسیس تمدن

به نقشه دقت کنید و سپس ارتباط میان شرایط جغرافیایی و نخستین جوامع شبانی و کشاورزی را توضیح دهید.

فّعـالـیت3

  نقشۀ نخستین جوامع کشاورزی و شبانی 

ايران
خلیج فارس



35

تمدن های نخستین

 1ـ بین النهرين

شكل گیری تمدن: کاوش های باستان شناسی در کشور عراق 
کنونی و جلگۀ خوزستان ایران نشان می دهد که نخستین 
مراکز تمدنی در حدود ٣٥00   ق.م. در این مناطق شکل گرفته 
است. یافته های برخی از باستان شناسان داللت بر این دارد که 
کشاورزان کوهپایه های زاگرس برای نخستین بار در دشت ها 
و جلگه های مجاور از جمله بین النهرین، شروع به کشاورزی 
کردند. از آنجایی که در بین النهرین به دلیل کمبود بارندگی، 
امکان کشت دیم وجود نداشت، ساکنان این منطقه با حفر 
در  را  وسیعی  زمین های  دد،  تع م آبگیرهای  ایجاد  و  آبراه ها 
اطراف رودهای دجله و فرات به زیر کشت بردند و محصوالت 
فراوان و مازاد بر نیاز تولید کردند. افزایش جمعیت و تولید 
مازاد بر خوراک، موجب شد که روستا ها گسترش پیدا کنند و 

سرانجام نخستین شهرها در این منطقه پدید آیند.

  نقشۀ بین النهرين

  لوح گلی يكي از فرمانروايان سومري در 2400 ق.م. دربارۀ ساخت شهرها  
و حفر آبراه

بین النهرين یا میان رودان    به معنای سرزمین های میانِ       دو       روِد 
دجله و فرات در کشور کنونی عراق است؛ اما جغرافیای تمدن 
النهرین فقط محدود به سرزمین های میان این دو رود  بین 
نیست و شامل تمامی سرزمین های پست غرب فالت ایران 
می شود. رودهای دجله و فرات از مناطق کوهستانی ترکیه و 
ارمنستان سرچشمه می گیرند و پس از طی کردن مسافتی 
طوالنی در کشور عراق به هم می پیوندند. سپس با پیوستن به 
کارون در نزدیکی بندر خرمشهر، اروندرود را تشکیل می دهند 
و به سمت خلیج فارس جریان می یابد. رسوبات این رودها 
موجب به وجود آمدن دشت های حاصلخیزی شده است که 

مهِد یکی از کهن ترین تمدن ها بوده اند. 

هرودت: »در بین النهرين از هر دانه، دويست دانه به 

عمل می آيد«.

 مستند »تمدن باشكوه سومر«

امپراتوری سارُگن 2300 ق م
امپراتوری حمورابی 1750 ق م
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سومر: اّولین شهرها در ناحیۀ جنوبی بین النهرین، معروف به 
سومر به وجود آمدند. سومر همچنین نام یکی از اقوام کهن 
ساکن این ناحیه نیز بود. اور، اوروک، الگاش و کیش از جمله 
مهم ترین شهرهای سومر به شمار می رفتند. هریک از این 

پیرامون خود، دارای حکومتی  به همراه روستاهای  شهرها 
مستقل بودند که به آنها دولت ـ شهر یا کشور ـ شهر 
گفته می شود. این دولت ـ  شهرها اغلب با یکدیگر در حال 

رقابت و جنگ به سر می بردند.

صنعتگران سومری عالوه بر مهارت در سفالگری، در ساخت 
ابزارها و جنگ افزارهای مفرغین نیز تبحر خوبی داشتند. در آن 
زمان مردمان جنوب غربی آسیا، کاربرد فلزات مختلفی مانند 
مس و قلع را آموخته بودند و از ترکیب این دو فلز، اشیای 

مفرغین می ساختند که بسیار مقاوم و محکم بودند.
در  سومری  زبان  و  میخی  خط  به  فراوانی  گلی  لوح های 
بقایای شهرهای سومری کشف شده است. به گمان برخی 
از باستان شناسان، سومریان مخترع خط بوده اند و نخستین 
نوشته های جهان متعلق به آنان است. بعضی از این لوح  ها 

حاوی آثار ادبی بلند، مانند افسانۀ گیلَگِمش است.

 موزائیك سنگي کشف شده از مقبره شاهي اور

کشف  شده  ِمفَرغي  بز    پیكرۀ 
در  اور  گورستان شاهي شهر  از 

سومر

را  متعددی  خدایان  سومریان،  جمله  از  النهرین  بین  مردم 
می پرستیدند و اعتقاد داشتند که هر شهر از آِن خدایی است. 
آنان برای خدای شهر خویش پرستشگاه باشکوهی بر  پا نموده 
و قربانی و هدایای زیادی نثارش می کردند. آنان معتقد بودند 
که خدایان، انسان ها را برای خدمت به خود آفریده اند و اگر در 
این کار کوتاهی کنند، خدایان آنان را با فرو فرستادن سیل 

و طوفان یا خشکسالی تنبیه خواهند کرد. کاهنان و به ویژه 
کاهن اعظم که معموالً از دانش های عصر خود مطلع بودند، به 
عنوان واسطۀ میان مردم و خدایان عمل می کردند و از قدرت 
و ثروت زیادی برخوردار بودند. در آغاز، کاهنان پیشوایی دینی 
را به همراه فرمانروایی سیاسی بر عهده داشتند، اما سرانجام 
فرماند هان نظامی، قدرت را به دست گرفتند و حکومت را در 

خانوادۀ خود موروثی کردند. 
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اَکَّد و بابِل: در حـدود 2٤00ق.م.، قـوم اَکَّدی که در مرکز 
بین النهرین می زیست به فرماندهی سارُگن بر کشور ـ    شهرهای 
سومری مسلط شدند. سارُگن سپس سرتاسر بین النهرین را به 
زیر فرمان خود آورد و امپراتوری بزرگی را تشکیل داد که 
از سواحل شرقی دریای مدیترانه تا کوه های زاگرس امتداد 
داشت. این امپراتوری مردمان و اقوامی را که دارای اندیشه، 
آداب و رسوم، صنعت و هنر گوناگونی بودند، یکپارچه و متحد 
ساخت و موجب تبادل بیشتر فرهنگ و تمدن در بین النهرین 

شد.

آن،  پی  در  و  آورد  دوام  قرن  دو  امپراتوری سارگن حدود 
دورانی از بی ثباتی و ضعف فرا رسید. از حدود 1900  ق.م.  ، 
به تدریج قوم دیگری به نام اَموری، قدرت خود را در مرکز 
بین النهرین گسترش داد و سلسله ای را تأسیس کرد که به 
بابِل قدیم معروف است. مشهورترین فرمانروایی این سلسله 
النهرین را فتح و  از بین  َحمورابی بود که مناطق وسیعی 
در  مهمی  مات  اقدا همچنین  او  کرد.  خود  قلمرو  ضمیمۀ 

زمینۀ کشورداری، کشاورزی و قانون گذاری انجام داد.
شیوۀ حکومتی که حمورابی بنیان نهاد، مبتنی بر قدرت و 
ارات فراوان پادشاه و اطاعت کامل حاکمان والیات از  اختی
به  خداوند  جانب  از  هدیه ای  را  پادشاهی  مقام  وی  ود.  ب او 
در  حمورابی  شهرت  از  عمده ای  بخش  می پنداشت.  خود 
تاریخ، به خاطر قانون نامه ای است که از او برجای مانده و 
به عنوان نخستین سند قانون گذاری جهان به شمار می رود. 

این قانون نامه، شامل مجموعه ای از قوانین مربوط به زراعت، 
و  ازدواج  ارث،  برده،  فروش  و  خرید  کشتیرانی،  ری،  آبیا

مجازات های انواع جرم ها و جنایت ها است.
شهر بابل، پایتخت اَموری ها به واسطۀ داشتن موقعیت مناسب 
سیاسی و جغرافیایی، به یکی از مراکز بزرگ تجارت بین المللی 
در جهان باستان تبدیل شد و از ثروت و رفاه فراوانی برخوردار 
گردید. بابل در دوران سلسله های بعدی نیز همچنان شهری 

بزرگ و آباد بود.
پس از آنکه حکومت بابِل قدیم، دچار ضعف و زوال شد، 
آشوریان که قومی جنگجو در شمال بین النهرین بودند، به 
قدرت رسیدند. حکومت آشور با لشکرکشی های پیاپی به 
سرزمین های همجوار و غارت و ویران کردن آنها، بر قلمرو 
نیز  و  آشوریان  دربارۀ  نهم  افزود. در درس  ثروت خود  و 

حکومت بابِل جدید، مطالب بیشتری می خوانید.

جست وجو و كاوش
براساس برخی شواهد باستان شناختی و تاریخی، حضرت ابراهیم   احتماالً حدود چهار هزار سال پیش در اور، یکی 

از شهرهای سومر به دنیا آمده است. او در این شهر، مبارزۀ خود را بر ضد ستاره پرستی و بت پرستی آغاز كرد. با رجوع 

به مدخل ابراهیم در جلد دوم فرهنگ نامة كودكان و نوجوانان و یا جلد اّول كتاب داستان پیامبران، نوشتة علی موسوی 

گرمارودی، سرگذشت حضرت ابراهیم  را خالصه كنید و در كالس بخوانید.

  سرديس مفرغي سارگن
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 لوح سنگی قانون نامۀ حمورابی 
موزۀ لوور پاريس

 مهر استوانه اي مربوط به دوران اَکَّد 

میراث تمدن بین النهرين: ساکنان بین النهرین، تمدنی 
عظیم را پی ریزی کردند که در زمینه های مختلف، از جمله 
سیاست و حکومت، قانون گذاری، معماری و شهرسازی، هنر، 
صنعت، خط و… به موفقیت ها و پیشرفت های چشمگیری 
دست یافت. تمدن بین النهرین بر تمدن های پس از خود، از 
جمله تمدن ایران در زمان هخامنشیان و نیز تمدن یونان 

باستان، تأثیر بسزایی گذاشت.

2ـ مصر، هديۀ رود نیل
مدتی پس از آنکه سومریان زندگی در شهرها را آغاز کردند، 

در مصر نیز تمدن شروع به جوانه زدن کرد. در مصر، جریان 
زندگی و تمدن به رود پرآب و طویل نیل وابسته بود که از 
دریاچه های آفریقای مرکزی به سمت شمال جاری می شود و 
به دریای مدیترانه می ریزد. آب نیل هر سال بر اثر ذوب شدن 
برف ها و باریدن باران های بهاری، آرام آرام باال می آید و سواحل 
پست را فرا می گیرد؛ سپس آهسته آهسته پس می نشیند و 
الیه ای از رسوبات غنی بر جای می گذارد و زمین های مرطوب 

را مستعد کشت و زرع می کند.

عالوه بر رود نیل که محیط مساعدی برای زندگی در مصر 
ایجاد کرده بود، موانع طبیعی مانند صحراهای گرم در شرق 
و غرب، دریای مدیترانه در شمال و صخره های شمالی، این 
کشور را از تهاجم های خارجی حفظ می کرد. مصر اغلب از 
طریق شبه جزیرۀ سینا در شمال شرق این کشور، در معرض 
از همین  فاتحان،  عاقبت هم  و  داشت  رار  ق بیرونی  هجوم 

مسیر به آن سرزمین دست یافتند.
سیاست و حكومت: موّرخان، تاریخ مصر باستان را به سه 

دورۀ: امپراتوری قديم، میانه و جديد تقسیم می کنند. 
به نمودار خط زمان در صفحۀ ٤0 توجه نمایید. در دورۀ 
امپراتوری قدیم، قدرت فرعون ها در اوج بود و اهرام سه گانه 
به  باستان  جهان  معماری  اهکارهای  ش از  یکی  عنوان  به 
امور کشور،  ادارۀ  برای  فرعون ها  آنان ساخته شد.  دستور 
از وزیر یا شخصی با عنوان »کارگزار کل کشور«  استفاده 
می کردند که مسئولیت ادارۀ  امور اداری، مالی و قضایی را 

بر عهده  داشت.

 سرود مصريان باستان برای نیل
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فرعون  از قدرت فوق العاده ای برخوردار بود و اعتبار زیادی 
در میان مردم داشت. آنچه او انجام می داد، ارادۀ خدایان 
خدایان  از  یکی  زبان  از  می گفت  آنچه  و  می شد  شمرده 
شود.  اجرا  چرا  و  بی چون  می بایست  او  فرمان های  و  بود 
پسر یا هر کدام از اعضای خانوادۀ فرعون، حتی همسر او 

می توانست جانشین او شود.

دين: مصریان باستان خدایان زیادی را می پرستیدند. حداقل 
نام چندین هزار خدا در نوشته های مصری شناسایی شده 
است. البته مردم مصر، خدایانشان را مهربان تر و دوستانه تر از 
خدایان سومری می پنداشتند. شاید به این سبب که زندگی 
در اطراف نیل آسان تر و مطبوع تر از زندگی در کناره های 

دجله و فرات بود.

 مستند اهرام سه گانۀ مصر

یکی از معروف ترین خدایان مصری، آمون خدای خورشید بود. ايزيس، خدای نیل و حاصلخیزی و اوزيريس خدای زندگی پس از مرگ 
شمرده می شدند و پسر این دو به نام هور یا هوروس، همان فرعون بود.

یک توضیح

مصر باستان، 3000 ق. م.
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هوتپ چهارم  آِمن  نام  به  دورۀ جدید  فرعون های  از  یکی 
کوشید که یگانه پرستی را در شکل پرستش خدای خورشید 
در مصر ترویج نماید؛ اما پس از مرگ او، کاهنان که نقش 
مهمی در فرهنگ مصر داشتند، دوباره پرستش چندخدایی 
را رایج کردند. حضرت یوسف    و حضرت موسی   نیز 
به احتمال بسیار در دوران امپراتوری جدید، مردم مصر را به 

پرستش خدای یگانه دعوت کردند. 
مصریان به زندگی بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند 
که روح پس از مرگ مدتی سرگردان می ماند و سپس به 
جسم انسان باز  می گردد. به همین دلیل، اجساد فرعون ها 
را برای جلوگیری از فاسد شدن جسم، مومیایی می کردند.

جامعه و اقتصاد: اساس زندگی در مصر باستان بر کشاورزی 
استوار بود. اکثریت جمعیت را کشاورزان تشکیل می دادند. 
فرعون ها،  به  متعلق  که  نیل  اطراف  کشتزارهای  در  آنان 
کاهنان و مقام های حکومتی بود، گندم، جو، خرما و دیگر 

میوه ها کشت می کردند. 
مصریان مردمی صبور و فرمان بر بودند. آموزه های دینی، 
و  فرعون ها  فرمان   از  چرا  و  بی چون  اطاعت  به  را  آنان 
مأموران او فرامی خواند. توده های مردم عالوه بر پرداخت 
آرامگاه ها، کاخ ها، معابد  ناگزیر بودند در ساختن  مالیات، 

و نیز باحضور در جنگ ها، برای حکومت بیگاری نمایند.

 نقاشي ديواری يكي از مقبره هاي شهر تبس که فعالیت کشاورزان را نشان مي دهد. 

1780-2040 ق. م. 
ـ  پیشرفت  سیستم آبیاری

ـ  هجوم هیکوس ها به مصر   

2160-2750 ق. م. 
ـ  ساخت اهرام سه گانه

ـ اتحاد مصرـ  اختراع چرخ کوزه گری

ـ 1578 ق. م.  1080
ـ  اخراج هیکسوس ها از مصر توسط

 فرعون جدید
ـ  برپایی معابد زیبا و مجسمه های بزرگ

525 ق.م. فتح مصر
 توسط هخامنشیان

333 ق. م. فتح مصر
 توسط اسکندر

3000 ق. م.2500 ق. م.2000 ق. م.1500 ق. م.1000 ق. م.500 ق. م. میالد حضرت مسیح 

دورۀ آغازینپادشاهی قدیمپادشاهی میانهپادشاهی جدید
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ادبیات و هنر: یکی از دستاوردهای برجستۀ تمدن مصر 
باستان، ابداع خط های مختلف هیروگلیف و دموتیک بود 
که از هرکدام در جاهای متفاوت استفاده می شد. مصریان 
ابداع  با استفاده از نی، کاغذی به نام پاپیروس  همچنین 
کردند. شماری از این پاپیروس ها که حاوی مطالب ادبی، 
دینی، شرح حال و اقدامات فرعون هاست، بر جای مانده 

است.
تمدن مصر بیش از هر چیز به خاطر بناهای باستانی مانند 
اهرام، معابد، کاخ ها و نیز آثار هنری به ویژه مجسمه سازی 
شهرت دارد. مصر از منابع طبیعی سنگ آهک و سنگ  خارا 
بهره مند بود و معماران مصری برای ساختن هرم ها و دیگر 
بناها از آنها استفاده می کردند. ساخت این بناهای عظیم 
نیازمند دانش و مهارت باالیی بود و بدون محاسبات دقیق 

هندسی و ریاضی انجام آن امکان پذیر نبود.
و  مجسمه سازی  نقاشی،  در  همچنین  باستان  مصریان 
مهارت  و  خاّلقیت  ابزارها،  دیگر  و  جنگ افزارها  ساخت 
را خلق  و ظریفی  زیبا  آثار  و  دادند  نشان  از خود  زیادی 
دوردست،  معادن  از  اشیا،  این  برای ساختن  آنان  کردند. 

مس و طال را استخراج می نمودند.

پرسش های نمونه
1 سه تفاوت عمدۀ دورۀ گردآوری خوراک با دورۀ تولید خوراک را بنويسید.

2 ابداع کشاورزی چه پیامدهای مهمی برای بشر داشت؟

3 تأثیر و نقش شرايط طبیعی و اقلیمی بین النهرين و مصر را در شكل گیری تمدن به شكل مقايسه ای توضیح دهید.

4 شباهت ها و تفاوت های دين سومريان و مصريان باستان را با ذکر دلیل بیان کنید.

5 تأثیر حمورابی را بر تمدن بین النهرين، شرح دهید.

 سرديس مرمري يكي از فراعنه که درپوش کوزۀ 
محتوي احشاي مومیايي شده او بوده است.

 صفحه ای از پاپیروس به خط هیروگلیف
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هند و چین درس 5

تاریخ و تمدن کهن و پرباری  سرزمین پهناور هند دارای 
شامل  متنوع،  و  پهناور  سرزمین  باستان،   هنِد  است. 
هندوستان، بنگالدش و بخش وسیعی از پاکستان امروزی 

بوده است.
اوایل  در  باستان شناسی  کاوش های  سند:  درۀ  تمدن 
پیش،  سال  هزار   ٥ در حدود  که  داد  نشان  بیستم  سدۀ 
است.  داشته  وجود  سند  رود  کنار  در  پیشرفته ای  تمدن 

بقایای  کاوش،  و  حفاری  سال ها  از  پس  باستان شناسان 
واقع  موِهنجودارو1 و  هاراپا2  پرجمعیت  و  بزرگ  شهرهای 
این دو شهر  در پاکستان را کشف کردند. در فاصلۀ بین 
باستانی نیز ده ها سکونتگاه کوچک تر از خاک بیرون آورده 

شد.
که  است  داده  نشان  باستان شناسی  یافته های  و  شواهد 
اساس  بر  را  خود  شهرهای  سند،  درۀ  متمدن  ساکنان 

Harapa ـMohenjo Daro     2ـ1

جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ در هند و چین در جنوب و شرق آسیا نیز زادگاه تمدن های کهنی بودند. در اين 
انتظار می رود دستاوردهای برجستۀ تمدنی اين کشورها را  با مطالعۀ رويدادهای مهم تاريخ هند و چین باستان،  درس شما 

شناسايی و تأثیرات فرهنگی آنها را بر ساير تمدن ها بیان کنید. 

 نقشۀ هند باستان

هند باستان

اقیانوس هند
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نقشه ای دقیق و معماری تقریباً یکسانی ساخته بودند. آنان 
خیابان ها و معابر اصلی و فرعی را با پهنای معینی طراحی 
نموده که یکدیگر را قطع می کردند. همچنین ساختمان ها 
را با معماری همسان و آجرهایی به اندازه های مشخص بنا 
می کردند. در شهرهای موهنجودارو و هاراپا چندین بنای 
انبار  عمومی وجود داشت که به عنوان پرستشگاه، حمام، 
غلّه و ... مورد استفاده قرار می گرفت. این شهرها همچنین 

مجهز به شبکۀ فاضالب بودند. 
تمدن سند به کشاورزی متکی بود و ساکنان این منطقه 
در جلگه های آبرفتی و حاصلخیز اطراف رود سند به کشت 
محصوالتی چون گندم، جو و پنبه و پرورش دام به ویژه 
گاومیش می پرداختند. همچنین نشانه هایی از رواج  صنعت 
سفالگری و نساجی در آن منطقه به دست آمده است. وجود 
برخی اشیای متعلق به مراکز تمدنی ایران و بین النهرین در 
کشفیات موهنجودارو و  هاراپا، نشان می دهد که این مراکز 

با یکدیگر داد و ستد د اشته اند. 
و  مجسمه ها  هنری،  آثار  ظرف ها،  ابزارها،  سند  تمدن  از 
صنعت  شکوفایی  بیانگر  که  است  شده  کشف  زیورآالتی 
این تمدن همچنین لوح ها و نوشته هایی  از  و هنر است. 
به دست آمده است که تا کنون رمز گشایی و خوانده نشده اند. 
ازاین رو، دربارۀ اوضاع سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی تمدن 

سند،  چیزی نمی دانیم.
مهاجرت آريايیان به هند: در حدود 1٥00ق.م. و در 
زمانی که تمدن سند رو به انحطاط نهاده بود، دسته هایی از 
اقوام آریایی از سمت شمال غرب وارد هند شدند. آریاییان 
که مردمانی جنگجو و دارای اسب و ارابه بودند، به تدریج 
نفوذ  و  قدرت  و  شدند  مسلط  هند  شمال  بخش های  بر 
خود را تا نواحی مرکزی آن کشور گسترش دادند. نواحی 
استوایی و مرطوب جنوب هند، زیر سلطۀ مهاجران آریایی 
در نیامد و قومی تیره پوست موسوم به دراویدی ها تا قرن ها 

در آنجا به زندگی مستقل خود ادامه داد.
اقوام  سایر  همانند  نیز  هند  آریاییان  برهمنی:  آيین 
از  یکی  عنوان  به  را  گوناگونی  خدایان  اروپایی،  و  هند 

آتش  و  باد  ماه، خورشید،  آسمان،  مانند  مظاهر طبیعت، 
به خدای  ایرانی،  آریایی های  آنان همچون  می پرستیدند؛ 

غیر مادی و ما فوق طبیعت نیز عقیده داشتند. 
هند،  آریاییان  عقاید  دربارۀ  مانده  برجا  اثر  مهم ترین 
عنوان  با  خدایان  و  آفرینش  ستایش  در   سروده هایی 
»ِوداها« است. کهن ترین بخش وداها، »ریگ ودا« نام دارد 
که به زبان سانسکریت، که زبان مهاجران آریایی هند بود، 

سروده شده است. 
به  که  آمد  پدید  در هند  پیچیده ای  آیین  زمان،  مرور  به 
آیین برهمنی مشهور شد. این آیین به خدایان متعددی 
و  آداب  و  داشت  باور  بودند،  شده  ستایش  وداها  در  که 
مناسک دشواری را بر پیروان خود تحمیل می کرد. قربانی 

کردن، از جملۀ رسوم سخت و پیچیدۀ آن بود. 
وظیفۀ حفظ سرودهـای وداهـا از گزنـد فراموشی، تعلیم 

 نمونه هايی از ظروف سفالی تمدن سند

 بقاياي شهر موهنجودارو
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آموزه های دینی و اجرای آداب مذهبی، بر عهدۀ افرادی بود که 
به برهمن شهرت داشتند. برهمنان به واسطۀ مقام و موقعیت 
مذهبی خویش، قدرت و ثروت فراوانی کسب کرده و کاست یا 
طبقۀ ممتازی را تشکیل داده بودند. مناسک طاقت فرسای آیین 
برهمنی به تدریج موجب روی گردانی برخی از پیروان آن شد و 

زمینه را برای شکل گیری و رواج آیین و اندیشه های دیگر در 
هند فراهم آورد. آیین بودایی مهم ترین آیینی بود که در برابر 
باورهای آمیخته با خرافات و رسوم دشوار کیش برهمایی ظهور 
کرد و برای چند قرن حیات فکری و فرهنگی هند باستان را 

تحت تأثیر خود قرار داد. 

بودا،  از چهار حقیقت عالی سخن به میان آورد که عبارت بود 
از:1ـ زندگی سراسر رنج و درد بی پایان است 2ـ سرچشمۀ 
این درد، آرزو و خواستن است ٣ـ تنها با رسیدن به » نیروانا« 
می توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد ٤ـ از هشت راه مقدس 
می توان به نیروانا رسید. این هشت راه شامل صداقت ورزی 

در ایمان،  نیت، گفتار، کردار، زندگانی، کوشش،  پندار و مراقبه 
می شد.

تعالیم بودا با وجود مخالفت و دشمنی برهمنان در هند 
از  آسیا  دیگر  مناطق  به  آنجا  از  و سپس  کرد  پیدا  رواج 

جمله تبت و چین راه یافت.

بودا به معنی »روشن« و »روشنی یافته« است و آیین بودا یا بودایی، دین و فلسفه ای مبتنی بر تعالیم شاهزاده ای هندی به نام سید هارتا 
گوتاما1 است. تاریخ تولّد او به طور دقیق معلوم نیست. بنا به قولی در سال ٥٦٣ ق.م.  در خانواده ای که بر منطقه ای در شمال هند 
حکومت می کردند، به دنیا آمد. زندگی دشوار و پر از رنج و درد مردم محروم، توجه این شاهزادۀ مرفه را بر انگیخت. در 29 سالگی، خانواده 
و قصر مجلل خود را به منظور جست و جوی راهی برای پایان دادن به درد و رنج بشر ترک کرد و در مکانی دور از آنها به ریاضت کشی 

پرداخت. تحمل ریاضت هم، باعث رضایت و آرامش او نشد و به زندگانی عادی خود بازگشت ولی همچنان در اندیشه و مراقبه بود.
سرانجام یک روز که زیر درخت انجیری نشسته بود،  ادعا کرد که حقیقت و راه نجاِت انسان از درد و رنج برای او آشکار شده و به » نیروانا« 

یعنی روشنی رسیده است. پس از آن بود که بودا نامیده شد.

یک توضیح

 معبد بودايي ماهابادي در 
اعتقاد  به  هند،  بیهار  استان 
بودايیان، بودا در همین مكان 
به  مقدس  درخت  زير  در  و 

روشنايي رسید.

 پیكرۀ بودا 
در سارنات هند

Siddhartha Gautamaـ1
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سلسله های پادشاهی هند: قبایل آریایی مهاجر به هند، 
حکومت  و  می زیستند  پراکنده  صورت  به  قرن  چندین  تا 
فراگیری را تأسیس نکردند. داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی، 
قسمت هایی از شمال غرب هند را تصرف و خراج گزار خویش 
کرد. اسکندر مقدونی نیز پس از آنکه حکومت هخامنشیان را 
برانداخت، بخش های وسیعی از هند را فتح کرد. با انتشار خبر 
مرگ اسکندر، یکی از فرماندهان هندی به نام چندرا گوپتا1 

برضد یونانیان سر به شورش برداشت. او با به اطاعت درآوردن 
شماری از حاکمان محلی شمال هند، سلسلۀ موریا2 را بنیان 
اوج  به  آشوکا٣  فرمانروایی  دوران  در  موریا  حکومت  گذاشت. 
قدرت رسید و قلمرو خود را به سرتاسر هند به جز قسمت های 

جنوبی آن گسترش داد.
حکومت موریا پس از آشوکا ضعیف شد و کم کم سلسلۀ دیگری 

به نام گوپتا بر سر کار آمد و چندین قرن بر هند فرمان راند.

 بقاياي بناي متعلق به دورۀ آشوکا

Chandra gupta ـ1
Muria ـ2
Ashoka ـ٣

طبقات اجتماعی: با استقرار آریایی ها در هند و شکل گیری آیین برهمنی،  نظام طبقاتی بسته و تبعیض آمیزی در آن کشور به وجود 
آمد که به »کاست« معروف شده است. نظام کاستی به همراه آیین برهمنی، دو عامل بسیار مهم و مؤثر در تاریخ هند بودند. طبقات 
بازرگانان(؛  و  )گله داران، کشاورزان  )روحانیان(؛ 2ـ کشاتریا )جنگاوران(؛ ٣ـ  ویش ها  از: 1ـ  برهمنان  بودند  اجتماعی در هند، عبارت 

٤ـ  شودراها )کارگران و کشاورزان فاقد زمین که همراه با زمین خرید و فروش می شدند.(
اعضای طبقات اول تا سوم را آریاییان تشکیل می دادند و بومیان هند در طبقۀ چهارم جای داشتند. پایین تر از این چهار کاست، پاریاها 

یا نجس ها بودند که هر چهار کاست مذکور از آنها دوری می کردند.
طبقات یا کاست ها در هنِد باستان کاماًل از یکدیگر مجزا بودند و هر طبقه موقعیت، امتیازات و وظایف خاص خود را داشتند.

طبقات یا کاست ها نمی توانستند با مردم کاست های پایین تر از کاست خود ازدواج کنند. کسانی که از تشریفات و قواعد کاست سرپیچی 
می کردند،  از کاست خود رانده می شدند.

نظام کاستی هند به مرور زمان گسترش یافت و در درون هر کاست، کاست های دیگری شکل گرفت. در قرن 1٨م. و هم زمان با شروع 
استعمار انگلستان، صدها کاست اصلی و فرعی در این کشور وجود داشت.

یک توضیح
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چین باستان 
ویژگی های  دارای  و  آسیا  شرق  در  پهناور  کشوری  چین 
سرزمینی و آب و هوایی بسیار متنوع است. موانع طبیعی، 
چین را از تایلند، برمه، هند و آسیای مرکزی جدا کرده است، 

اما درۀ پهناور رود هوانگ  هو در شمال، این کشور را در معرض 
و  جلگه ها  حال،  این  با  می داد.  قرار  بیابان  گرد  اقوام  یورش 
دشت های پیرامون رودهای بزرگ در چین محیط مناسبی 

برای کشاورزی و برپایی سکونتگاه   های دائمی بود.

ظهور تمدن: کاوش های باستان شناسی نشان می دهد که 
در دوران نو سنگی و حدود ٨ هزار سال پیش، گروه هایی از 
مردم روستانشین چینی در اطراف رودهای بزرگ هوانگ هو 
و یانگ تسه مشغول کشاورزی بوده اند. ارزن، گندم، برنج و 
سپس ابریشم مهم ترین محصوالتی بودند که کشاورزان چینی 
تولید می کردند. چینی ها همچنین چندین نوع حیوان اهلی را 
پرورش می دادند. در چین نیز مانند دیگر جاها،  با تولید مازاد 
بر نیاز محصوالت کشاورزی و دامی، جمعیت رو به افزایش 

نهاد و به تدریج زمینۀ پیدایش نخستین شهرها را در حدود 
1٥00ق.م. فراهم آورد. 

در میان تمدن های نخستین، تمدن چین به سبب موقعیت 
ویژۀ جغرافیایی خود، کمتر تحت تأثیر و نفوذ خارجی بوده 
است. چینیان زمانی با هند و ایران ارتباط برقرار کردند که 
فرهنگ و هنر آنان شکوفا شده و ویژگی های خاص خود 

را پیدا کرده بود.

با مقایسۀ نقشۀ طبیعی تمدن های بین النهرین، مصر، هند و چین باستان،  دربارۀ زمینه های جغرافیایی مشترک این تمدن ها و 
تأثیرات آنها بر ویژگی اصلی تمدن های مذکور گفت وگو کنید.

فّعـالـیت1
 نقشۀ طبیعی چین

کوه های آلتايی

روسیه

ژاپن

کرۀ شمالی

کرۀ جنوبی

مغولستان

قزاقستان

صحرای ُگبی
دشت منچوری

دريای چین شرقی

فالت تبت
هیمالیا

اقیانوس آرام

تايوان

الئوس
برمه ويتنام

هند

چین

دريای چین جنوبی

دشت چین شمالی
واحۀ سیچوان

تیان شان

آلتون شان

بیابان تاکالماکان

کوئن لن شان

دريای زرد



چین نیز مانند سومر و مصر، در آغاز شامل چندین دولت ـ    شهر 
بود که بر هر قسمت از آن، جنگاورانی حکومت می کردند. به 
تدریج حاکمان محلی تحت فرمان یک دودمان قرار گرفتند 
اما  آمد.  وجود  به  این سرزمین  در  و سلسله های حکومتی 

این سلسله ها تا قرن ها نتوانستند چین را از نظر سیاسی و 
جغرافیایی به طور کامل متحد و یکپارچه کنند. بنابر این، چین 
همچنان با تفرقۀ سیاسی و یورش های پیاپی اقوام کوچرو در 

مرزهای شمالی رو به رو بود.

 ديوار چین

سلسلۀ »چه این«  فرمانروایان  از  یکی  امپراتور:  نخستین 
به نام ژِنگ، که در 2٦٤ ق.م. به تخت نشست، با پیروزی بر 
حاکمان محلی و اشراف زمین دار به تفرقه و تجزیۀ سیاسی 
چین پایان داد و حکومت نیرومندی را به وجود آورد. او عنوان 
آن  از  پیش  که  را  اّول  امپراتور  معنای  به  شی هوانگ تی 
مخصوص خدایان و قهرمانان اساطیری بود، برای خود برگزید.

بر  مرکزی  حکومت  بیشتر  تسلط  منظور  به  شی هوانگ تی 
سرزمین چین، تشکیالت اداری و مالیاتی را نوسازی کرد و 
شبکۀ  گسترده ای از جاده ها ساخت. وی همچنین به قصد 

رونق تجارت، مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها را یکسان 
نمود.

یکی دیگر از اقدام های مهم وی، تکمیل دیوار بزرگ چین بود. 
فرمانروایان پیش از او برای جلوگیری از هجوم اقوام صحراگرد،  
شی هوانگ تی  بودند؛   ساخته  را  دیوار  این  از  قسمت هایی 
بخش های مختلف این دیوار را به یکدیگر متصل کرد تا دژی 
مرز  در  نگهبانی  برج  با 2٥000  کیلومتر  به طول 2٤00 
شمالی چین شکل بگیرد. برای ساخت این دیوار، افراد زیادی 
به بیگاری گرفته شدند که بسیاری از آنها در حین کار جان 

سپردند.
حدود 1523 ق. م1027 ق. م221 ق. م206 ق. م220 م500 م

میالد
 حضرت مسیح

سلسلۀ شانگسلسلۀ چوسلسلۀ چه این

آيین  يافتن  رسمیت 
کنفوسیوس و گشايش 

جادۀ ابريشم 

امپراتوری  نخستین  تأسیس 
توسط  چین  ديوار  ساخت  و 
سوزاندن  و  شی هوانگ تی 

کتاب های کنفوسیوس
221 ـ 403 ق. م. دورۀ 

دولت های جنگجو

کنفوسیوس
 479 ـ 551 ق. م.

سلسلۀ هان عصر آشفتگی
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 آرامگاه شی هوانگ تی؛ برای ساخت اين آرامگاه، هنرمندان و کارگران زيادی به خدمت گرفته شدند.

 قطعۀ ادبي منسوب به کنفوسیوس

سلسلۀ هان: پس از مرگ شی هوانگ تی، چین دچار آشوب 
و جنگ داخلی شد و اندکی بعد سلسلۀ هان روی کار آمد. 
در دوران فرمانروایی این سلسله تغییر و تحوالت چشمگیری 
در چین رخ داد. کشاورزی، صنعت، علم و فرهنگ، پیشرفت 
نمایانی کرد و چینیان دست به ابداعات و اختراعات مهمی 
جنوب  سمت  از  خود  قلمرو  گسترش  با  سلسلۀ هان  زدند. 
و غرب با کشورها و تمدن های دیگر از جمله ایران، ارتباط 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کرد. جادۀ مشهور ابریشم 
که چین را از طریق ایران به اروپا متصل می کرد، در دورۀ هان 

گشایش یافت.
آيین و انديشۀ کنفوسیوس: در عصر باستان تعدادی از 
اندیشمندان و فیلسوفان چینی، اصول و آیینی برای ادارۀ جامعه 
و حکومت عرضه کردند. یکی از برجسته ترین این اندیشمندان، 
کنفوسیوس بود که چند قرن پیش از شی هوانگ تی می زیست. 
کنفوسیوس بیش از هر چیز به رفتار اخالقی توجه داشت 

و دربارۀ دین یا خدایان چینی خیلی کم سخن گفته است. 
اساس تعالیم او این بود که مردم چطور باید رفتار کنند و 

حاکمان چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند. 

به نظر شما آثار کشف شده از آرامگاه شی هوانگ تی چه کمکی به مطالعه و شناخت تاریخ و تمدن چین باستان می کند؟      

فّعـالـیت2
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دربارۀ چند اختراع مهم چینیان باستان به صورت گروهی تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

فّعـالـیت3

کنفوسیوس از پنج نوع رابطه که نیاز به توجه دارد، یعنی روابط: فرمانروا و فرمانبر؛ والدين و فرزند؛ برادر بزرگ تر و کوچك تر؛ زن 
و شوهر؛ و دوست با دوست، سخن گفته است و احترام را مبنای این ارتباط شمرده است. او عقیده داشت که خانواده، اساس نظام 

اجتماعی و سیاسی است. در جامعۀ امروزی چین نیز همچنان بر ارزش و اهمیت خانواده تأکید می شود.

یک توضیح

شی هوانگ تی به شدت با اندیشه های کنفوسیوس مخالفت 
کرد و دستور داد آثارش را بسوزانند و حکیماِن پیرو او را نابود 
کنند. اما پس از مرگ شی هوانگ تی و در دوران حکومت هان، 
اندیشه و آیین کنفوسیوس دوباره رواج یافت و تعلیم داده شد. 
یکی از اقدام های مؤثر حکومت هان که به سنتی ماندگار در 
تاریخ چین تبدیل شد، انتخاب مأموران دولتی بر پایۀ اصول 
و تعلیمات کنفوسیوس بود. در چارچوب این اصول، افراد بر 
اساس توانمندی و شایستگی های خویش و نه بر مبنای ثروت 

و وابستگی های خانوادگی به خدمت گرفته می شدند.  از این رو، 
اثبات  به منظور  بودند،  دولتی  خدمات  داوطلب  که  کسانی 
استعداد و صالحیت خود، الزم بود در آزمون های مختلفی 

شرکت کنند.
در دوران سلسلۀ هان، آیین بودا به چین راه یافت و به تدریج در 
کنار آیین کنفوسیوس و دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از 

مردم چین قرار گرفت.

پرسش های نمونه
1 دستاوردهای مهم تمدن سند را فهرست کنید.

2 خاستگاه آيین برهمنی و ويژگی برجستۀ آن را توضیح دهید.

3 نقش شی هوانگ تی و اهمیت اقدامات او را در تاريخ چین باستان شرح دهید.

4 سلسلۀ هان، زمینه ساز چه تغییر و تحوالتی در چین شد؟

5 تأثیر انديشه و تعلیمات کنفوسیوس را بر نظام سیاسی و اجتماعی چین از متن درس استنباط و بیان کنید.
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یونان و روم درس 6

جزيره ها و شبه جزيره های شمال دريای مديترانه خاستگاه تمدن های کهنی بوده اند که تأثیر عظیمی بر تاريخ و فرهنگ جهان 
و به ويژه قارۀ اروپا گذاشته اند. از شما با بررسی رويدادهای مهم تاريخ يونان و روم در دوران باستان، انتظار می رود جايگاه و 
دستاوردهای اين تمدن ها و تفاوت ها و شباهت های عمدۀ آنها را با دستاوردهای ساير تمدن های باستانی تشخیص و توضیح دهید.

يونان باستان

  نقشۀ يونان باستان

یکی از کانون های مهم تمدنی قارۀ اروپا، در سرزمین های 
جنوب شبه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در دریاهای 

مدیترانه و اژه که یونان نامیده می شود، به وجود آمد. 

وضعیت جغرافیایی یونان تأثیر بسزایی در زندگی یونانیان 
را کوه های صخره ای  یونان  از  است. بخش وسیعی  داشته 
فرا گرفته است که در میان آنها فقط دشت های حاصلخیز 

تمّدن مینوسی
تمّدن میسن
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  دروازۀ شیر در میسن  نقاشي ديواري کاخ کنسوس که مراسم ورزشي را نشان مي دهد.

در  باستان شناختی  کاوش های  پی  در  مینوسی:  تمدن 
اوایل قرن بیستم، آثار تمدنی کهن در جزیرۀ ِکِرت واقع در 
جنوب یونان کشف گردید. این تمدن به واسطۀ مینوس، شاه 
افسانه ای آن جزیره، تمدن مینوسی نامیده شد. مینوسیان 
قرن ها پیش از مهاجرت اقوام هند و اروپایی به یونان، شهرهای 
خود را پایه گذاری کرده بودند. آنان قومی دریانورد بودند و با 
مصر و دیگر مناطق هم جوارِ خود، روابط بازرگانی داشتند. 
بقایای کاخ شاهی مینوسیان، حکایت از قدرت، رفاه و معماری 
پیشرفتۀ آنان دارد. به احتمال زیاد، تمدن مینوسی در اثر 

کشمکش با اقوام مهاجر از بین رفته باشد.
می کوشیدند  همواره  یونانی  ـ    شهرهای  دولت   فرمانروایان 
تا آن  را  اقتصادی و فرهنگی خود  نفوذ و سلطۀ سیاسی، 
صغیر  آسیای  دهند.  گسترش  کشور  این  مرزهای  سوی 
ـ    شهرهای  )ترکیۀ امروزی( از جملۀ مناطقی بود که دولت 
یونانی به منظور گسترش قلمرو و توسعۀ نفوذ فرهنگی و 
اقتصادی خود، بدانجا یورش بردند. افسانۀ جنگ تروا که در 
کتاب ایلیاد نقل شده، بازگوکنندۀ یکی از آن یورش ها است.

 

کوچکی به چشم می خورد. در عوض، موقعیت شبه جزیره ای 
خلیج ها  با  طوالنی  سواحل  از  برخورداری  و  کشور  این 
شرایط  لنگرگاه ها،  ایجاد  برای  مناسب  بریدگی هاِی  و 
مناسبی را برای کشتیرانی و دریانوردی فراهم کرده است.

شكل گیری دولت  شهرهای يونانی: حدود ٤000 سال 
از سمت شمال  اروپایی  و  هند  اقوام  از  گروه هایی  پیش، 
دوران  دربارۀ  موجود  اطالعات  کردند.  مهاجرت  یونان  به 
اّولیۀ سکونت مهاجران هند و اروپایی در یونان، ُمتکی به 
حفاری های باستان شناسان و دو منظومۀ حماسی، یعنی 
قرن  مشهور  شاعر  هومر،  سرودۀ  »  اودیسه«،  و  »  ایلیاد« 

٨  ق.م. است. 

وجود جزیره های پراکنده و دیگر عوامل طبیعی که سرزمین 
اتحاد  راه  بر سر  مانع مهمی  از هم جدا می کند،  را  یونان 
سیاسی و اجتماعی آن کشور در دورۀ باستان بود و موجبات 
این  آورد.  فراهم  را  مستقل  ـ    شهرهای  دولت   شکل گیری 
ـ    شهرها غالباً با یکدیگر در حال رقابت و جنگ بودند.  دولت  
ـ    شهرهای یونانی به شمار  آتن و اسپارت مهم ترین دولت  
بیشتری  و قدرت  نفوذ  ـ    شهرها  از دیگر دولت   و  می رفتند 
و  و هنری  فلسفی، علمی  فّعالیت های  آتن مرکز  داشتند. 
اما  می رفت،  به شمار  )دمکراسی(  مردم ساالری  زادگاه  نیز 
امور  به  که  بود  جنگاور  و  نظامی گرا  جامعه ای  اسپارت، 

فرهنگی و هنری چندان عالقه ای نداشت.
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ـ    شهرهای یونانی با حکومت هخامنشیان برای  رقابت دولت  
تسلط بر منطقۀ آسیای صغیر، موجب بروز کشمکش های 
طوالنی و جنگ های بزرگی میان دو طرف در قرن ٥ ق.م. 
شد.  شما در درس ٨ دربارۀ آن مطالب بیشتری خواهید 

خواند.
جنگ های داخلی يونان و برآمدن اسكندر مقدونی: 
آتن  ـ    شهر  دولت   ایران،  و  یونان  جنگ های  پایان  از  پس 
به سرعت  آزادی خواه،  سیاستمدار  پریکلس1،  رهبری  به 
گام  نظامی  و  سیاسی  توسعه طلبی  و  پیشرفت  مسیر  در 
برداشت. در آن زمان دولت  ـ  شهرهای مختلف یونانی به 
دو گروه رقیب و دشمن تبدیل شده بودند که آتن بر یکی 
و اسپارت بر دیگری فرمان می راند. در فاصلۀ ٤٣1 تا ٤0٤ 
ق.م. سلسله جنگ هایی میان دو گروه رقیب رخ داد که به 
جنگ های پلوپونزی2 مشهور است. حکومت هخامنشی در 
جریان این جنگ     ها به طور پنهانی به اسپارت کمک مالی 
اسپارت  پیروزی  با  پلوپونزی سرانجام  می کرد. جنگ های 

پایان یافت.
در همان دورانی که دولت  ـ شهرهای یونانی سرگرم رقابت و 
جنگ بودند، قدرت جدیدی در مرزهای شمالی یونان یعنی 
مقدونیه در حال ظهور بود. مقدونیان به زبان یونانی صحبت 
توسعه یافته ای  تمدن  و  شهری  زندگی  از  اما  می کردند، 
برخوردار نبودند. فیلیپ دوم، شاه مقدونیه با تشکیل ارتشی 
ـ       شهرهای  دولت   مقدونی،  جنگجوی  طوایف  از  نیرومند 

این کشور  بر  خسته و متفرق یونان را مطیع خود کرد و 
مسلط شد. فیلیپ قصد داشت به ایران نیز حمله کند، اما 

پیش از آنکه اقدامی انجام دهد، به قتل رسید.
اسکندر مقدونی، پسر و جانشین فیلیپ که در محیطی نظامی 
پرورش یافته بود بسیار شیفتۀ جنگ و فتح سرزمین های 
جدید بود. او پس از آنکه شورش یکی از دولت ـ شهرهای 
یونانی را فرونشاند، با سپاهی آماده به قلمرو هخامنشیان 
هجوم آورد. سپاهیان او در چندین نبرد بر سپاه هخامنشی 
ایران را  پیروز شدند و مصر، آسیای صغیر، بین النهرین و 
نیز لشکرکشی کرد و  به هند  فتح کردند. اسکندر سپس 
تا رود سند پیش رفت. در    نتیجۀ لشکرکشی ها و فتوحات 
اسکندر، ارتباط و تعامل فرهنگی میان تمدن ها و مردمان 

قلمرو تحت فرمان او بیشتر شد.
 

Pericles ـ1

PeloPoannesus ـ2

  بقاياي منسوب به شهر تروا

  پیاده نظام يونان
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پس از مرگ اسکندر، یکی از سرداران او در یونان قدرت 
را به دست گرفت. حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که 

این کشور ضمیمۀ امپراتوری روم شد، ادامه یافت. 

فرهنگ و تمدن
یونان در عهد باستان به ویژه در عصر شکوفایی دموکراسی 
از  درخشانی  دوران  شاهد  ٣٣٨ق.م.(،  تا   ٥00( آتن  در 
رشد فکری، فرهنگی، علمی، هنری و ادبی بود. یونانیان 
ایران  و  بین النهرین  مصر،  تمدن های  دستاوردهای  از 
بهرۀ بسیاری بردند و در عرصه های مختلف پیشرفت های 

چشمگیری کردند.
دين: یونانیان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند. مهم تریِن 
این خدایان، دوازده خدایی بودند که در کوه اُ لَمپ جای 
و  آسمان  خدای  »زئوس1«،  آنان،  رأس  در  و  داشتند 
آذرخش بود. مردم هر دولت  ـ شهر یکی از خدایان مستقر 
ستایش  خود  شهر  محافظ  خدایی  عنوان  به  را  المپ  در 
آتن  شهر  محافظ  خرد،  خدا بانوی  آتنا،  مثاًل  می کردند. 
به شمار می رفت. یونانیان دارای معابد و پرستشگاه هایی 

بودند. نیایش غالباً با تقدیم هدیه و قربانی به خدایان انجام 
می گرفت. در یونان باستان، نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب 
کمتر از مصر و بین النهرین بود. یونانیان  به احترام خدایان 
و برای بزرگداشت قهرمانان خویش، جشن ها و مسابقه های 
بازی های  آنها،  مشهورترین  می کردند.  برگزار  را  مختلفی 
ـ    شهر المپیا  المپیک بود که هر چهار سال یک بار در دولت  
٧٧٦ق.م.   در  بازی ها  این  دورۀ  اّولین  می گردید.  برگزار 

انجام شد.

  معبد پارتنون ـ آکروپولیس آتن

  نقشۀ فتوحات اسكندر

Zeus ـ1
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حكومت و سیاست: یکی از ویژگی های برجستۀ تمدن 
توسط  بود که  از حکمرانی  متفاوتی  باستان، شیوۀ  یونان 
از  یونانیان به وجود آمد. در یونان باستان مانند بسیاری 
کشورهای دیگر، نخست شاهان به صورت موروثی حکومت 
گسترش  و  دریانوردی  توسعۀ  نتیجۀ  در  اما  می کردند؛ 
تجارت خارجی، طبقه ای از ثروتمندان و اشراف برآمدند و 

به جای شاهان، قدرت را در دست گرفتند.
در قرن های ششم و پنجم قبل ازمیالد، نوعی مردم ساالری 

که  آتن شکل گرفت  ـ  شهر  دولت   در  ویژه  به  و  یونان  در 
تفاوت داشت. در  امروزی  با نظام های مردم ساالری  البته 
از پدر و مادری آتنی به دنیا  بالغی که  آتن، فقط مردان 
رأی  آنجا محسوب می شدند، حق  بودند و شهروند  آمده 
داشتند و می توانستند در ادارۀ امور دولت ـ  شهر مشارکت 
اکثریت  که  آتن  مقیم  بیگانگان  و  بردگان  زنان،  کنند. 
جمعیت آن دولت ـ  شهر را تشکیل می دادند، از حق رأی 

و شرکت در ادارۀ امور سیاسی محروم بودند.

  افالطون و ارسطو در حال مباحثۀ فلسفی، اثر رافائل، نقاش ايتالیايی

1ـ واژۀ فلسفه، ُمَعرَّب واژۀ یونانی »فیلوسوفیا« است که از دو کلمۀ فیلو به معنای 
دوستداری و سوفیا به معنای دانایی، تشکیل شده است.

با همفکری، چند تفاوت نظام های مردم ساالری امروزرا با مردم ساالری یونان باستان بیان کنید.

فّعـالـیت1

و  فلسفه  زادگاه  آتن،  شهر  به ویژه  و  یونان  فلسفه1: 
یونان  فلسفۀ  می گردد.  محسوب  فلسفی  تفکر  پیشگام 
ظهور  با  میالد،  از  پیش  چهارم  و  پنجم  قرن های  در 
به  ارسطو  و  افالطون  ُسقراط،  مانند  بزرگی  فیلسوفان 
اوج خود رسید. این فیلسوفان با تکیه بر استدالل های 
عقالنی و منطقی، دربارۀ موضوع های گوناگون فلسفی به 
از آنان آثار مهمی  بحث و گفت و گو پرداختند و برخی 
فیلسوفان  بر  زیادی  تأثیر  یونان،  فلسفۀ  کردند.  تألیف 
مسلمان به ویژه فیلسوفان ایرانی مانند فارابی و ابن  سینا 

گذاشته است.
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  تنديس بقراط

ریاضی،  مانند  مختلفی  علوم  باستان،  یونان  در  علوم: 
دانشمندان  شد.  شکوفا  تاریخ نگاری  و  پزشکی  فیزیک، 
با تکیه بر ِخَرد به مطالعۀ  یونانی براساس روش علمی و 
نامدار  پزشک  بُقراط،  می پرداختند.  مختلف  پدیده های 
معروف  پزشکی  علم  پدر  به  که  باستان  عهد  در  یونانی 
است، نشانه های بیماری در بیمارانش را به دقت یادداشت 
دیگر  بیماران  درمان  برای  اطالعات  این  از  و  می کرد 
بیماری ها علت های  اعتقاد داشت که  او  استفاده می کرد. 
طبیعی دارند و مجازات هایی نیستند که خدایان فرستاده 
باشند. فیثاغورث، فیلسوف و ریاضی دان مشهور یونانی که 
در عهد باستان می زیست، برخی از اصول هندسه را کشف 
کرد و امروزه دانش آموزان او را با قضیۀ فیثاغورث به یاد 
یونان  در  رایج  دانش های  از دیگر  تاریخ نگاری،  می آورند. 

باستان بود.

هنر و ادبیات: در یونان باستان، ادبیات و هنرهای تجسمی، 
و  مجسمه سازی  نمایشنامه نویسی،  شعر،  انواع  مخصوصاً 

معماری نیز شکوفا و پررونق بود.
روم

کانون  مدیترانه،  دریای  شمال  در  ایتالیا  شبه جزیرۀ 
در  روم  نام  به  نیرومندی  امپراتوری  و  تمدن  شکل گیری 
به  جنوب  به  شمال  از  شبه جزیره  این  شد.  باستان  عهد 
طول حدود 1200 کیلومتر گسترده است و عرض آن زیاد 
نیست. کو ه های آلپ در شمال آن، مانع طبیعی به وجود 
آورده و گذرگاه های فراوان آن، معبر رخنۀ اقوام مختلف 

به شمال ایتالیا بوده است.  کوه های مرکزی آپنین، شرق و 
غرب این کشور را از هم جدا می کند. با این حال، ایتالیا 
دارای سواحل طوالنی مناسب برای کشتیرانی و دشت های 

حاصلخیز وسیعی است.
از رم تا روم: دربارۀ تاریخ ایتالیا و ایتالیایی های نخستین، 
آگاهی کمی در دست است. در حدود 1٥00ق.م. گروهی از 
اقوام هند و اروپایی به ایتالیا پا نهادند و مزارع و روستاهایی 
را به وجود آوردند. بعدها اقوام دیگری نیز از یونان وارد این 
سرزمین شدند و بر شکل گیری تمدن روم تأثیر گذاشتند.

با استفاده از نقشۀ طبیعی کشورهای یونان و ایتالیا، دربارۀ ویژگی های جغرافیایی مشترک این کشورها که بر تاریخ و تمدن آنها 
تأثیرگذار بوده است، با یکدیگر گفت و گو کنید.

فّعـالـیت2
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 آمفي تئاتر رم )کولئسیوم(

 افسانۀ تأسیس شهر رم

در  روستاها  از  تعدادی  ادغام  از  ایتالیا  مرکز  در  رم  شهر 
بر  آمد. در سال ٥09 ق.م. رومیان  تیبر پدید  کرانۀ رود 
شاه این شهر شوریدند و حکومت جمهوری رم را تأسیس 
کردند. جمهوری رم در سال های میان ٥09 تا 2٦٤ ق.م. 
و  کرد  پیدا  گسترش  خود  دشمنان  و  رقیبان  با شکست 
دوره،  این  در  شد.  مسلط  ایتالیا  شبه جزیرۀ  سرتاسر  بر 
تشکیالت حکومتی و نهادهای سیاسی جمهوری رم تکامل 

یافت.
جمهوری رم، سپس سیاست توسعه طلبانۀ نظامی گسترده ای 
را در خارج از مرزهای شبه جزیرۀ ایتالیا آغاز کرد. از این رو، 
تا 1٣٣ ق.م. سلسله جنگ های  فاصلۀ سال های 2٦٤  در 
کارتاژ  حکومت  و  سو  یک  از  جمهوری  آن  میان  بزرگی 

از  بخش هایی  بر  کارتاژیان  داد.  رخ  مقدونی  پادشاهان  و 
دریای مدیترانه و شمال آفریقا و مقدونیان بر مقدونیه و 
یونان حکومت می کردند. سرانجام رومیان رقیبان خود را 
شکست دادند و بر دریای مدیترانه و سرزمین های پیرامون 
رم  جمهوری  فتوحات،  این  در   نتیجۀ  شدند.  مسلط  آن 
تبدیل به قدرتی بزرگ در مدیترانه شد و به توسعه طلبی 

خود در اروپا، آفریقا و آسیا ادامه داد.
رومیان با لشکرکشی به سرزمین های شرق دریای مدیترانه 
و  برانداختند  را  بقایای حکومت سلوکیان  آسیا،  در غرب 
به سوی ایران پیشروی کردند. تنها حکومت اشکانی بود 
مانع  و  کرد  ایستادگی  روم  قدرتمند  سپاه  مقابل  در  که 

پیشروی بیشتر آنان به سوی ایران شد. 
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 نقشۀ قلمرو امپراتوری روم
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روم شد
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شرقی و غربی تقسیم کرد

ـ 47 ق .م. دیکتاتوری   44
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پادشاهی رمجمهوری رمامپراتوری روم
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امپراتور کنستانتین1 )٣٣٧ــ٣0٦ م.(، شهر  آنکه  از  پس 
برگزید،  پایتختی  به  را  استانبول(  )قسطنطنیه/  بیزانتیوم 
به تدریج زمینۀ تقسیم امپراتوری روم به دو بخش شرقی و 
غربی فراهم آمد. روم غربی در ٤٧٥ م. در اثر هجوم اقوام 
که  تا سال 1٤٥٣ م.  روم شرقی  اما  نابود شد؛  بیابان گرد 
شد،  فتح  عثمانی  مسلمان  امپراتوری  توسط  آن  پایتخت 

دوام آورد.
سیاست و  حكومت: رومیان با درآمیختن فرهنگ کهن 
طایفه ای و نظام دولت ـ شهری، جمهوری رم را تأسیس 
کردند. براساس قانون اساسی رم، ساختار حکومت، شامل 
به  اشراف  بود.  اجرایی  مقام های  شماری  و  مجلس  چند 
واسطۀ مجلس سنا، و عامۀ مردم از طریق مجمع نمایندگان 

خود، در ادارۀ امور کشور مشارکت می کردند.  

ریاست قوۀ اجرایی به دو کنسول اعطا می شد که از میان 
انتخاب  تکرار،  بدون  یکساله،  دورۀ  برای  سنا  اعضای 
جنگ،  میدان  در  کنسول ها  از  یکی  وقتی  می شدند. 
دیگر  کنسول  می کرد،  هدایت  را  جمهوری  نیروهای 
برای  روم  ارتش  می گرفت.  عهده  بر  را  داخل  امور  ادارۀ 
دولتمردان رومی عرصۀ آموزش و اثبات لیاقت بود. هیچ 
شهروند رومی به منصب دولتی برگزیده نمی شد، مگر آنکه 

در ده نبرد شرکت کرده باشد.
با گسترش قلمرو جمهوری رم، معلوم شد که قانون اساسی 
پهناور  ادارۀ سرزمین های  برای  این جمهوری  نهادهای  و 
اّول  قرن  در  رو،  این  از  نیستند.  برخوردار  الزم  از  کارایی 
قبل از میالد، جمهوری رم بر اثر رقابت سرداران جاه طلب 
دچار جنگ داخلی و آشفتگی شد. سرانجام اکتاویان2 بر 
رقیبانش غلبه کرد و تغییراتی در نظام حکومتی جمهوری 
رم به وجود آورد. در نتیجۀ این تغییرات، قدرت اجرایی در 
اختیار یک فرد به عنوان شخص اّول مملکت قرار گرفت که 
به »آوگوستوس٣« و بعداً »امپراتور« معروف شد. مجلس 
در  و  ماند  باقی  مشورتی  اصلی  مجمع  به عنوان  نیز  سنا 
انتخاب امپراتور، ایفای نقش کرد. به مرور زمان امپراتورها 
بر اختیارات و قدرت خود افزودند و برخی از آنان همچون 

پادشاهان مستبد حکومت کردند.
زندگی در روم: به طور کلی فرهنگ روم از میراث یونانی 
در زمینۀ تعلیم و تربیت، دین، فلسفه و علوم و هنرها تأثیر 

فراوانی پذیرفت.
رومیان خدایان متعددی را می پرستیدند و مانند یونانیان، 
به  را  مختلفی  مذهبی  و  عمومی  بازی های  و  جشنواره ها 
احترام و بزرگداشت خدایان برگزار می کردند. عالوه بر آن، 
برخی از باورهای کهن ایرانی مانند پرستش ایزد   مهر )میترا( 
تأثیر  و هنر رومی  بر فرهنگ  و  یافت  رواج  قلمرو روم  در 

چشمگیری گذاشت.
فرزندان  به  را  مسئولیت های شهروندی  رومی  خانواده های 
خود از سنین کودکی می آموختند و آنان را به کار سخت، 

Augustus ـ٣        Octavian ـConstantin                 2 ـ1

 اوکتاويان )آگوستوس(
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دربارۀ وضع بردگان و موقعیت اجتماعی آنان در یونان و روم باستان تحقیق کنید و نتیجۀ آن را گزارش نمایید. 

فّعـالـیت3

و  معماری  در  روم،  تمدن  هنری  دستاورد  برجسته ترین 
افتخار پیروزی های  به  یافت. رومیان  تبلور  مجسمه سازی 
آنان  کردند.  برپا  را  زیادی  یادبود  بناهای  خود  نظامی 
همچنین در رم و دیگر شهرهای قلمروی امپراتوری مثل 

انطاکیه، دمشق، اسکندریه، آتن و مارسی، ساختمان های 
عمومی فراوانی ساختند که حکایت از مهارت در معماری 

و طراحی در مهندسی دارد.

 موزائیكی با نقش بازی گالدياتورهای رومی

 سرديس امپراتور کنستانتین

شبکۀ  ایجاد  روم،  تمدن  مهم  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
پیشرفته ای از جاده  ها بود. مهندسان و کارگران رومی برای 
احداث جاده های سنگ فرش شده، دامنۀ تپه ها را می بریدند، 
تونل می کندند، پل  می ساختند و باتالق ها را پر می کردند. 

بسیاری از این جاده ها تا قرن ها مورد استفاده بود.

تشویق  شهرشان  به  وفاداری  و  جنگیدن  برای  شجاعت 
می کردند. زنان رومی نسبت به زنان یونانی آزادتر بودند و 
حضور مؤثر و گسترده تری در زندگی عمومی و اجتماعی 

داشتند.  
برده داری پدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپراتوری روم بود. 

شمار برد گان و اختالف میان فقیر و ثروتمند چنان افزایش 
یافت که در سال ٧٣ق.م. بردگان به رهبری اسپارتاکوس قیام 
کردند و حکومت روم به زحمت و پس از دو سال، قیام را 

سرکوب کرد.
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پرسش های نمونه
1 تأثیر عوامل جغرافیایی را بر شکل گیری دولت  شهرهای یونانی بررسی کنید.

2 علل و پیامدهای جنگ های پلوپونزی را شرح دهید.

3 به نظر شما چه عواملی موجب شکوفایی فلسفه و علوم در یونان باستان شده بود؟

4 با توجه به مطالب درس های 4، 5 و 6، دو تفاوت عمدۀ نظام حکومتی یونان و روم را با شیوۀ حکومت در مصر و چین باستان، 

بیان کنید.

5 مهم ترین دستاوردهای رومیان باستان در حوزۀ معماری و مهندسی چه بود؟

6 براساس نمودار خط زمان، مراحل تأسیس و گسترش امپراتوری روم باستان را به ترتیب بیان کنید.

ظهور و گسترش مسیحیت
در دورۀ سلطۀ رومیان بر سرزمین فلسطین، حضرت عیسٰی 
با  یهود  پیشوایان  پرداخت.  دین جدیدی  تبلیغ  به  آنجا  در 
آموزه های آن حضرت به مخالفت برخاستند و با همدستی 
رومیان، علیه او به دسیسه پرداختند و در   صدد نابودی ایشان 

برآمدند.
دین مسیحیت با وجود دشمنی و سخت گیری های شدید 
پیشوایان یهودی و حاکمان رومی به تدریج گسترش یافت 

و بر پیروان آن افزوده شد. 

دین مسیحیت در زمان امپراتور کنستانتین رونق بی سابقه ای 
یافت؛ زیرا این امپراتور خود به مسیحیت گروید و فرمانی 
صادر کرد که آزادی این دین را در محدودۀ امپراتوری روم 
تضمین می کرد. حدود ٥٠ سال بعد ازکنستانتین، مسیحیت 
 ، دین رسمی امپراتوری روم شد. تعالیم حضرت عیسٰی    
ایمان به خدای یکتا را جایگزین عقاید شرک آمیز رومیان 
کرد و فرهنگ و اخالق جامعۀ رومی را به شّدت تحت تأثیر 

قرار داد.
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فصل سوم

ایران در عصر باستان؛سرآغاز هویت ایرانی
ایران، میهن عزیز ما پیشینه و تاریخی طوالنی دارد و مهد یکی از تمدن های 
کهن و غنی به شمار می رود. ساکنان این دیار، جزو نخستین گروه از مردمان 
جهان بودند که به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات پرداختند و در حدود ٥٥00 
سال پیش شهرهایی را برپا کردند. ایرانیان باستان در فاصلۀ ٧00 ق.م تا ٦٥1 م. 
چندین سلسلۀ حکومتی بزرگ را بنیان نهادند که بر بخش وسیعی از جهان آن 
روزگار فرمانروایی می کردند و تمدن ایرانی را به شکوفایی رساندند. در این فصل 
شما در  بارۀ دستاوردهای تمدنی ایرانیان باستان و جایگاه سیاسی و اقتصادی 

ایران در دوران باستان مطالعه و کاوش خواهید کرد.
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مطالعه و کاوش در گذشته های دور درس 7

پیشینۀ پژوهش در تاريخ ايراِن باستان
الفـ  آگاهی تاريخی آمیخته با افسانه: تا حدود دو قرن 
پیش و قبل از اینکه خط  میخی رمزگشایی و خوانده شود 
و کاوش های باستان شناسی آغاز گردد، آگاهی و درکی که 
ایرانیان از ادوار کهن تاریخ و تمدن خود داشتند، به مراتب 
متفاوت از آگاهی و شناختی بود که امروزه وجود دارد. تا آن 
زمان موّرخان ایرانی بر پایۀ ترجمۀ خدای نامه های متعلق به 
دوران ساسانی و نیز داستان های شاهنامۀ فردوسی، تاریخ 

نوشته های  واقع  در  می نوشتند.  را  باستان  عهد  در  ایران 
آنان، ترکیبی از افسانه و واقعیت بود. این موّرخان، تاریخ 
عصر باستان را به چهار دوره تقسیم می کردند )به نمودار 
سلسله های  به  مربوط  مطالب  کنید(.  نگاه  زیر  زمان  خط 
پیشدادیان و کیانیان آمیخته با افسانه های کهن بود، دربارۀ 
اشکانیان مطالب، بسیار کم و محدود به بعضی اسامی بود؛ 
ولی در خصوص ساسانیان اطالعات و آگاهی های تاریخی 

قابل توجهی وجود داشت.

پیشدادیانکیانیاناشکانیانساسانیان

 افسانۀ کیومرث

تاريخ و افسانه
امروزه سلسله های پیشدادیان و کیانیان به عنوان دوران 
افسانه ای )اساطیری( تاریخ ایران شناخته می شوند. تاریخ 
بسیاری از اقوام و جوامع کهن از جمله تاریخ ایران زمین 
با افسانه و اسطوره آغاز می گردد. واژه هایی مانند افسانه، 
و  خاص  معنای  هرکدام  گرچه  اسطوره،  و  داستان  قصه، 
ریشۀ لغوی مخصوص خود را دارند، اما تقریباً همگی به 

غیر  واقعی  و  خیالی  سرگذشت  یا  داستان  مفهوم  و  معنا 
به کار می روند. اسطوره شناسان، موّرخان و دیگر محققان 
دربارۀ اینکه محتوای افسانه ها به کلّی غیر   واقعی است یا 
نه، اتفاق  نظر ندارند. بیشتر آنان بر این عقیده هستند که 
افسانه ها بر   اساس واقعیت های تاریخی ساخته شده اند، اما 
افسانه و اسطوره  به شکل  تغییر کرده و  با گذشت زمان 

درآمده اند. 

به پنج گروه تقسیم شوید و هر گروه با استفاده از مجموعه قصه های شاهنامه، یکی از داستان های زیر را خالصه و گزارش آن 
 را در کالس بخوانید و بگویید هر یک از این داستان ها، متعلق به کدام یک از دوره های نمودار باال است. ١ـ داستان جمشید، 

٢ـ داستان ضّحاک ماردوش؛ ٣ـ داستان کاوۀ آهنگر؛ ٤ـ داستان سیاوش؛ 5 ـ داستان رستم و سهراب

فّعـالـیت1

گونه های  انتظار می رود  باستان،  دورۀ  در  ايران  تاريخ  پژوهش  منابع  و  تحقیقات علمی  پیشینۀ  مطالعۀ  با  اين درس شما  در 
مختلف منابع پژوهش در تاريِخ ايراِن باستان را شناسايی و دسته بندی نمايید و اهمیت و اعتبار هر دسته را ارزيابی کنید.
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به هرحال، عموم موّرخان تا دویست سال پیش، در میان 
سلسله های حکومتی ایران باستان، تنها از تاریخ ساسانیان 
اطالع و شناخت نسبتاً در خوِر توجهی داشتند و سلسله 
چندان  اما  می شناختند،  حدودی  تا  را  اشکانی  شاهان  و 
ایالم، ماد و هخامنشیان نداشتند  از سلسله های  شناختی 
را  هخامنشی  داریوش  و  کورش  بزرگی چون  پادشاهان  و 
پرسپولیس،  یا  پارسه  این رو،  از  نمی شناختند؛  به درستی 
پایتخت هخامنشیان را به جمشید، پادشاه افسانه ای ایران، 
تخت  جمشید  را  تاریخی  مکان  این  و  می دادند  نسبت 
را  کورش  پایتخت  پاسارگاد،  همچنین  آنان  می نامیدند. 
آرامگاه  و  می نمودند  منسوب  پیامبر  سلیمان  حضرت  به 
بنیان گذار سلسلۀ هخامنشی را قبر مادر حضرت سلیمان 

می شمردند. 
ب ـ آگاهی تاريخی متكی به پژوهش و کاوش های جديد: 
عهد  در  ایران  تاریخ  به  عالقه  و  توجه  گذشته  قرن  دو  در 
زیادی  شمار  و  یافت  افزایش  چشمگیری  به طور  باستان 
از باستان شناسان و موّرخان ایرانی و غیر ایرانی، تحقیقات 

گسترده ای را دربارۀ تاریخ ایران در دورۀ باستان آغاز کردند. 
شدن  خوانده  نتیجۀ  در  که  تازه ای  تاریخی  آگاهی های 
خط های باستانی و کاوش های باستان شناسی به دست آمد، 
نقش به سزایی در توجه و گرایش این گروه از محققان به تاریخ 

آن دوره داشت. 
پیشینۀ تحقیقات جديد دربارۀ تاريخ ايراِن باستان: 
مسافرت  برای  اروپاییان  عالقۀ  و  تمایل  صفویه،  دورۀ  در 
به کشور ما و شناخِت تاریخ و فرهنگ آن دو چندان شد. 
واسطۀ  به  اروپایی  محققان  و  نویسندگان  زمان،  آن  در 
عهد  رومی  و  یونانی  موّرخان  سایر  و  هرودت  نوشته های 
و  سلسله ها  دربارۀ  توجهی  قابل  آگاهی  و  اخبار  باستان، 
شاهان ایران در دورۀ باستان در اختیار داشتند. به همین 
دلیل  برخی از جهانگردان اروپایی که در دوران فرمانروایی 
صفویان به ایران آمدند، با کنجکاوی زیاد در جست و جوی 
بناها و آثار تاریخی دورۀ هخامنشی به خصوص در فارس 
بودند. تعدادی از این جهانگردان اقدام به تهیۀ گزارش و 

تصویر از آثار مذکور کردند.

 نقاشی بقايای تخت جمشید در سفرنامۀ شاردن، جهانگرد فرانسوی که در زمان صفويه به ايران سفر کرد.
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با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دورۀ قاجاریه، اروپاییان بیشتری به عنوان جهانگرد، بازرگان، سفیر، 
باستان شناس و … به کشور ما آمدند و روز  به  روز بر تعداد بازدیدکنندگان خارجی از آثار و مکان های تاریخی به خصوص 
ایران  در  باستان شناسی  انجام کاوش های  برای  زمینه  بدین گونه، کم کم  افزوده شد.  و شوش  پاسارگاد  تخت جمشید، 
فراهم آمد. در زمان محمدشاه قاجار یک افسر انگلیسی به نام ِسر هنری راولینسون1 موفق به خواندن خط میخی شد و 
سنگ نوشتۀ داریوش هخامنشی را در بیستون ترجمه کرد. با خوانده شدن خط میخی، عالقۀ اروپاییان به فّعـالـیت های 
را در  باستانی  انحصاری کاوش های  امتیاز  اجازۀ حفاری و سپس  فرانسه  و دولت  بیشتر شد  ایران  در  باستان شناسی 
سرتاسر ایران به دست آورد. پس از آن بود که، باستان شناسانی از فرانسه به کشور ما آمدند و در محوطۀ باستانی شوش 

به حفاری و کاوش مشغول شدند.

در  سال 13٠6 ش، کاوش های باستان شناسی از انحصار 
از  برجسته ای  باستان شناسان  و  شد  خارج  فرانسویان 
و  آلمانی2  هرتسفلد  ارنست  مانند  مختلف  کشورهای 
آرتور پوپ3 آمریکایی شروع به فّعـالـیت نمودند و دامنۀ 
کاوش های باستان شناسی وسیع تر شد. به تدریج نسلی از 
باستان شناسان زبدۀ ایرانی پرورش یافتند و شروع به کار 

کردند.

Henry Rawlinson ـ1
Ernest Herzfeld ـ2
Arthur Pope ـ3

به پنج گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر   گروه دربارۀ زندگی نامه، آثار و خدمات علمی برجستۀ باستان شناسان زیر 
اطالعاتی را در قالب پاورپوینت گردآوری و به کالس ارائه نمایید. 1ـ عزت اهلل نگهبان 2ـ عیسی بهنام 3ـ علی سامی 4ـ یوسف 

مجید زاده 5  ـ صادق ملک شهمیرزادی.

فّعـالـیت2

حکایت نام گذاری خط میخی
ِکمپفر، یکی از جهانگردان آلمانی بود که در زمان صفویه به ایران سفر کرد و خاطراتش از این سفر را در کتابی با عنوان سفرنامۀ 
کمپفر نوشت. او نیز همانند بسیاری از جهانگردان اروپایی عالقه مند بود که از آثار و مکان های تاریخی کشور ما دیدن کند. از این رو، 
به تخت جمشید رفت و گزارشی از این مکان باستانی تهیه و در سفرنامۀ خویش نگاشت. کمپفر خطوط سنگ نوشته های هخامنشی در 

تخت جمشید را به میخ تشبیه کرد و آنها را خط میخی نامید.

یک توضیح

 ارنست هرتسفلد
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کاوش های  انجام  و  کهن  خطوط  خوانده شدن  دنبال  به 
باستان شناسی، تعدادی از پژوهشگران ایرانی و غیر  ایرانی 

تاریخ  دربارۀ  مستقلی  آثار  نگارش  و  پژوهش  به   اقدام 
ایران باستان کردند.	

نمودار صفحۀ ٦2 را با نمودار باال مقایسه و تفاوت های آنها را بیان کنید.

فّعـالـیت3

جدید:  دستاوردهای  کاوش ها   و   تحقیقات  و  نتایج 
کاوش های باستان شناسی و تحقیقاتی که دربارۀ تاریخ ایران 
در دورۀ باستان در دویست سال گذشته صورت گرفت، نتایج 
جریان  در  اگرچه  است.  داشته  گوناگونی  دستاوردهای  و 
کاوش های باستان شناسی، بخشی از آثار تاریخِی کشف شده 
به موزه های اروپا و آمریکا انتقال یافت، اما در نتیجۀ این 
کاوش ها، اطالعات تاریخی بسیار ارزشمندی به دست آمد. 
این آگاهی ها کمک کرد تا سلسله های پادشاهی مادی تا 

امکان تشخیص  و  بیشتر شناخته شوند  و  بهتر  ساسانیان 
تاریِخ واقعی از افسانه، تا حدودی فراهم آمد.

همچنین  پژوهش های جدید  و  باستان شناسی  کاوش های 
نشان داد که چندین هزار سال پیش از مهاجرت اقوام آریایی، 
ساکنان فالت ایران به یک جانشینی و کشاورزی روی آورده 
و تمدن نسبتاً پیشرفته ای را بنیان نهاده بودند. یکی دیگر از 
نتایج تحقیقات دو قرن گذشته، تقسیم بندی جدیدی بود که 

موّرخان از تاریخ ایران در دورۀ باستان ارائه کردند. 

دوران تاریخی )از 5 هزار سال پیش تا کنون(

دوران پیش از تاریخ 
)از حدود 1 میلیون تا 5 هزار سال پیش(

دوران حکومت آریاییان
 )700ق.م. تا 651م.(

دوران پیش آریایی 
3000ق.م. تا حدود 700 ق.م.((

 ایالممادهخامنشیانسلوکیاناشکانیانساسانیان
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منابع تحقیق تاريخ ايران در دوران باستان
تاریخ به دو دستۀ  اّول خواندید   که منابع تحقیِق  در درس 
منابع دست اّول يا اصلی و منابع دست دوم يا فرعی تقسیم 

می شوند.
1ـ منابع دست اّول

 منابع دست اّول یا اصلی تاریخ ایران باستان به دو دستۀ 
منابع غیر نوشتاری و منابع نوشتاری، تفکیک می شوند.

الف  ـ منابع غیر  نوشتاری: این دسته از منابع، شامل تمامی 
آثار مادی و دست ساخته هایی می شود که از ایرانیان باستان 

بناهای  بقایای  و  اشیا  ظروف،  ابزارها،  است.  مانده  بر جای 
مختلف مانند کاخ ها، آتشکده ها، پل ها، آب بندها، کاروانسراها 
و... که از روزگار ایران باستان باقی مانده است، منبع دست اّول 

برای پژوهش در آن دوره به حساب می آیند.
این منابع، حاوی اطالعات ارزشمندی دربارۀ   وضعیت اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران باستان هستند و ابعاد 
مختلف دانش، فنون، مهارت ها و خاّلقیت های ایرانیان را در 

این عصر آشکار می نمایند.

 آثار و بناهاي باستانی ايران

 مستند تل آجری

الف ـ به نظر شما چرا آثار و اشیای متعلق به دوران پیش از تاریخ، نقشی کلیدی در شناخت این دوره دارند؟
بـ  به تصویر آثار و بناهای باال به دقت نگاه کنید و با راهنمایی دبیر خود بگویید این آثار و بناها، حاوی چه اطالعاتی دربارۀ 

گذشته هستند؟
پ ـ اشیا و ابزارهای باستانی چه اطالعاتی دربارۀ سازندگان و استفاده  کنندگان این آثار در اختیار محققان قرار می دهند؟

فّعـالـیت4

 بقايای کاخ اردشیر ساسانی ـ فیروزآباد ـ استان فارس  نمونه ای از آثار سفالی و فلزی دوران باستان
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با توجه به روابطی که میان ایران با یونان و روم در دوران باستان وجود داشته است، استدالل کنید که چرا یک موّرخ و محّقق 
نباید تمام نوشته های موّرخان یونانی و رومی دربارۀ ایران را بی چون و چرا بپذیرد؟

فّعـالـیت5

تمامی  نوشتاری،  منابع  از  منظور  نوشتاری:  منابع  ـ  ب 
در  ایران  تاریخی  رویدادهای  دربارۀ  است که  نوشته هایی 
آنها  از  می توان  اینکه  یا  و  یافته اند  نگارش  باستان  عهد 
برجسته ترین  آورد.  به دست  تاریخی  شواهد  و  اطالعات 
سنگ نوشته ها،  از  عبارت اند  دوره  این  نوشتاری  منابع 
تاریخی، ادبی، دینی  گل نوشته ها، سالنامه ها و کتاب های 

و جغرافیایی.

منابع نوشتاری تاریخ ایران در عصر باستان را می توان به دو 
گروه نوشته های ایرانی و نوشته های غیرایرانی دسته بندی 
کرد.  عمدۀ منابع نوشتاری غیرایرانی را کتاب های موّرخان 
آنها، کتاب  یونانی و رومی تشکیل می دهند که در صدر 
یهودیان  تورات، کتاب دینی  قرار دارد. در  تاریخ هرودت 
نیز مطالبی دربارۀ هخامنشیان و به خصوص کورش بزرگ 

وجود دارد.

باستان  عصر  در  ایرانیان  اگرچه  ايرانی:  نوشتاری  منابع 
تاریخی  کتاب های  نوشتن  در  رومیان  و  یونانیان  همچون 
که  دارد  وجود  زیادی  قرائن  و  شواهد  اما  نبودند،  موفق 
ثبت و ضبط وقایع و حوادث مهم، مورد توجه بوده است و 
دبیران مخصوصی به این کار اشتغال داشته اند. بنابراین، در 
ایرانِ   باستان، هرچند وضعیت تاریخ نگاری مانند یونان و روم 
مطلوب نبوده و موّرخان بزرگی پا به عرصه نگذاشته اند، اما 

به گفتۀ هرودت، ایرانیان از شعور و آگاهی تاریخی باالیی 
تاریخ  نگاری  ضعف  دالیل  از  یکی  شاید  بوده اند.  برخوردار 
مقبول تر  بسیار  باشد که سّنت شفاهی،  این  دوره،  آن  در 
و پسندیده تر از سنت کتابت بوده است. عالقه و عادت به 
حفظ سینه به سینۀ مطالب در قرن ها و حتی هزاره ها، لزوم 
قرار داده  اهمیت کمتری  را در درجۀ  آنها  نگارش  ثبت و 

است.

گزنفون1 و پروکوپیوس2
در درس های قبل با برخی از موّرخان یونان باستان مانند هرودت آشنا شدید. عالوه بر اینان، موّرخان یونانی و رومی دیگری نیز در عصر 

باستان بودند که در آثارشان به تاریخ ایران پرداخته اند؛ از آن جمله اند گزنفون یونانی و پروکوپیوس رومی.  
گزنفون: او به عنوان مزدور در جنگ میان کورش کوچک و اردشیر دوم هخامنشی شرکت داشت. او شرح این جنگ را در یکی از آثارش 
نوشته است. کتاب دیگری با عنوان کورش نامه در شرح زندگی و کشورگشایی های کورش بزرگ بنیان گذار سلسلۀ هخامنشی دارد که 

آمیخته با پند و افسانه است. 
پروکوپیوس: نویسنده و موّرخ رومی در اوایل قرن ٦ م. که عالقه مند به تاریخ نگاری و ثبت وقایع تاریخی به خصوص رویدادهای نظامی 
بود. او منشی یکی از سرداران روم بود و در جنگ های بسیاری از جمله جنگ با ایران شرکت کرد. کتاب او شامل چندین مجلّد است که 
جلدهای اّول و دوم آن، اختصاص به جنگ های ایران و روم دارد. وی خود شاهد بسیاری از حوادثی بوده که در اثر خود نقل کرده است.

Xenophonـ1

Procopiusـ2

یک توضیح



68

نوشتاری  منابع  مهم ترین  گلی  لوح های  و  سنگ نوشته ها 
ایرانی در دورۀ هخامنشیان هستند. پنج ستون از سنگ نوشتۀ 
بیستون که در حقیقت گزارشی تاریخی محسوب می شود، به 
شرح وقایع   دوران آغازین فرمانروایی داریوش بزرگ و سرکوب 

شورش های نواحی گوناگون اختصاص دارد. سنگ نوشته های 
دیگری نیز از این پادشاه و دیگر شاهان هخامنشی وجود 

دارد که رویدادهای تاریخی را شرح می دهند.

عالوه بر سنگ نوشته ها، در کاوش های تخت جمشید بیش 
که  گردیده،  ایالمی کشف  زبان  به  گلی  لوح  از سی   هزار 
ترجمه  و  خوانده  لوح  هزار  پنج  تا  چهار  حدود  تاکنون 
اوضاع  دربارۀ  سودمندی  اطالعات  لوح ها  این  شده اند. 

اقتصادی و اجتماعی و تشکیالت اداری دورۀ هخامنشیان 
ارائه می دهند.

از دورۀ ساسانی نیز  تعداد زیادی سنگ نوشته بر جای مانده 
که رویدادهای تاریخی را گزارش می کنند. از آن جمله  است 

سنگ نوشتۀ شاپور یکم در کعبۀ زرتشت در نقش رستم که 
شرح جنگ های این پادشاه با رومیان را بازگو می نماید.

همچنین در این دوره، کتاب هایی در موضوع های تاریخی، 
دینی، ادبی و جغرافیایی نگارش شده که برخی از آنها از 
بین رفته و برخی به جا مانده اند. خدای نامه ها از مهم ترین 
نوشته های تاریخی دورۀ ساسانی به شمار می روند و در واقع 
تاریخ عمومی سرزمین و مردم ایران از آغاز آفرینش تا اواخر 
با  آمیخته  خدای نامه ها،  محتوای  بودند.  ساسانی  حکومت 
افسانه و قصه های کهن بوده و مطالب راجع به دورۀ ساسانی 

در آنها با واقعیات تاریخی انطباق دارد. در قرون نخستین 
هجری موّرخان مسلمان ایران مانند طبری، دینوری و … با 
استفاده از ترجمه ای که از خدای نامه ها به عربی شده بود، 
اقدام به نگارش تاریخ ایران باستان  کردند. نوشته های این 
موّرخان تا دویست سال پیش همچنان منبع اصلی مطالعه 
و شناخت تاریخ ایران باستان به حساب می آمد. متن اصلی 
خدای نامه ها و ترجمۀ عربی آنها از بین رفته و چیزی از آنها 

باقی نمانده است.

 سنگ نوشتۀ خشايارشا هخامنشی ـ شهر وان ـ ترکیه

 تعدادي از سنگ نوشته هاي دورۀ ساساني



69

 رساله ای کوچك به زبان پهلوی در موضوع جغرافیای 
تاريخی شهرهای ايران در دورۀ ساسانی

نوشته  ساسانی  دورۀ  اواخر  در  که  کتاب  اين   
شده، شرحی آمیخته با افسانه دربارۀ اردشیر يكم، 

بنیان گذار سلسلۀ ساسانی است.

پرسش های نمونه
1 ايرانیان تا دويست سال پیش چه درکی از تاريخ دورۀ باستان خود داشتند؟

2 چه عواملی شناخت تاريخی نسبت به ايران باستان را در دو قرن اخیر متحول کرده است؟

3 سه مورد از نتايج و دستاوردهای کاوش ها و تحقیقات جديد را دربارۀ تاريخ ايران در عصر باستان توضیح دهید.

4 پنج مورد از منابع غیرنوشتاری تاريخ ايران در دوران پیش از اسالم را نام ببريد.

5 وضعیت تاريخ نگاری ايرانیان در دوران باستان را بررسی و تحلیل کنید.

2ـ منابع دست دوم
 منابع دست دوم یا تحقیقات عمدتاً شامل انواع مختلفی 
طرح های  و  تحصیلی  پایان نامه های  مقاله ها،  کتاب ها،  از 

پژوهشی می شود که در دویست سال اخیر توسط محققان، 
اعم از موّرخان و باستان شناسان و زبان شناسان ایرانی و 

غیر ایرانی نوشته شده است.

به پنج گروه تقسیم شوید و با راهنمایی دبیر خود، هر گروه پنج منبع دست دوم یکی از دوران های زیر را شناسایی و در چند 
سطر معرفی نمایید: الف ـ دوران پیش از تاریخ ایران؛ ب ـ دوران ایالم و ماد؛ پ ـ دوران هخامنشیان؛ ت ـ دوران اشکانیان؛ 

ث ـ دوران ساسانیان

فّعـالـیت6
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سپیده دم تمدن ایرانی درس 8

جغرافیای تمدني ايران
خواندید که شرایط و عوامل جغرافیایي تأثیر به سزایي در 
تحوالت  و  رویدادها  سیر  و  نخستین  تمدن هاي  پیدایش 
داشته  و کشورهاي مختلف جهان  در سرزمین ها  تاریخي 
است. تاریخ و تمدن کهن ایران نیز به طرز چشمگیري از 
این رو،  از  تأثیر پذیرفته است.  شرایط و عوامل جغرافیایي 
براي مطالعه و شناخت کامل تاریخ و تمدن ایران، ناگزیر از 

توجه به جغرافیاي آن هستیم.
فالت ایران از شمال به دریاي طبرستان )مازندران( و دریاچۀ 

اورال، از غرب به جلگۀ بین النهرین، از جنوب به خلیج فارس، 
دریاي َمکران )عمان( و اقیانوس هند و از شرق به جلگۀ سند 
محدود مي شود. کوه ها و رشته کوه هاي بزرگ و کوچکي، این 
فالت را در بر گرفته و در دامنه و میان آنها، دشت ها و جلگه هایي 
با آب وهواي متفاوت به وجود آمده است. نواحي کوهپایه اي و 
سرزمین هاي پست ایران، براساس میزان بارندگي و رطوبت 
آنها، از گذشته هاي بسیار دور محیط مناسبي براي زندگي 

انسان ها و برپایي سکونتگاه هاي روستایي و شهري بوده اند.

 نقشۀ طبیعي فالت ايران

فالت ايران، مهد يكي از کهن ترين و غني ترين تمدن ها است. شما در اين درس با استفاده از شواهد و مدارک باستان شناسی، 
زندگی اجتماعی ساکنان فالت ايران را در دوران پیش از تاريخ و چگونگی تأسیس و گسترش تمدن در اين فالت، تجزيه و 

تحلیل می کنید.
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موقعیت جغرافیایي فالت ایران نیز تأثیر زیادي بر تاریخ و 
تمدن آن داشته است. ایران به واسطۀ موقعیت جغرافیایي 
خاص خود در جنوب غربي آسیا، پل ارتباطي میان شرق 
باستان،  عصر  در  مي شد.  محسوب  باستان  جهان  غرب  و 
مهم ترین راه هاي زمیني و دریایي که تمدن ها و کشورهاي 
بزرگ را به یکدیگر متصل مي کردند، از میهن ما مي گذشتند 
و خلیج فارس و دریاي َمکران نقش مهمي در برقراري ارتباط 
تجاري، سیاسي، نظامي و فرهنگي میان سرزمین هاي دور 
و نزدیک جهاِن آن روز داشتند. چنین موقعیت جغرافیایي، 

ایران را به کانون مبادالت فرهنگي، هنري و اقتصادي در 
جهاِن باستان تبدیل کرده و موجب شده بود که ایرانیان 
نقش فّعال و مؤثري در انتشار و گسترش فرهنگ و تمدن 
به عهده گیرند. از سوي دیگر، کشور  ما به خاطر موقعیت 
هجوم  و  مهاجرت ها  معرض  در  پیاپي  خود،  جغرافیایي 
خارجي  حکومت های  نظامي  حمله هاي  و  مختلف  اقوام 
فوق العاده اي  تأثیر  و هجوم ها  مهاجرت ها  این  داشت.  قرار 
فکري،  اجتماعي،  سیاسي،  زندگي  گوناگون  جنبه هاي  بر 

فرهنگي و اقتصادي ایرانیان در طول تاریخ گذاشته است.

 سكونتگاه های پیش آريايی ايران



ايران در دوران پیش از تاريخ
الفـ  کهن ترين ساکنان فالت ايران: سابقۀ حضور انسان در 
فالت ایران به طور دقیق روشن نیست، اما بعضي از پژوهشگران 
احتمال مهاجرت گروه هایي از جمعیت هاي انساني را از آفریقا، 
آسیاي مرکزي، قفقاز و شبه قارۀ هند به سوي سرزمین ما، در 
دوران پارینه سنگي قدیم مطرح کرده اند. کهن ترین نشانه و 
آثاري که از حضور انسان در ایران تاکنون کشف شده، مربوط 
به بستر َکَشف رود در نزدیکی مشهد در خراسان رضوي است. 

حدود  را  مکان  این  در  شده  یافت  سنگي  ابزارهاي  قدمت 
1میلیون سال تخمین زده اند.

ابزارهاي سنگي  نیز  غارها  از  به ویژه  ایران،  مناطق  دیگر  از 
مختلفي با قدمت کمتري به دست آمده است. به هر حال 
ایران  تا 12 هزار سال پیش، نواحي پایکوهي و دشت هاي 
جوالنگاه انسان هایي بوده که در پي شکار جانوران و گردآوري 

مواد خوراکي گیاهي بوده اند.

نقشۀ محوطه هاي باستاني در صفحۀ ٧١  را با نقشۀ کنوني پراکندگي روستاها و شهرها در ایران مقایسه کنید و بگویید:
الف ـ چه نسبتي میان پراکندگي محوطه هاي باستاني، با پراکندگي روستاها و شهرها در زمان حال وجود دارد؟

بـ  عوامل جغرافیایي و به ویژه آب و هوا، چه نقشی در پراکندگي محوطه هاي باستاني داشته است؟
پـ  سکونتگاه هاي باستاني استان محل زندگي و یا یکي از استان هاي هم جوار خود را بر روي نقشه مشخص نمایید.

فّعـالـیت1

ـ  خراسان رضوی ـ کشف رود        ابزار سنگی، پارينه سنگي قديم    ابزار سنگی، پارينه سنگي قديمـ  شیوه توـ   مهاباد

 سنگ نوک تیز، هلیالن ـ ايالم، فراپارينه 
سنگي)18 تا 12000 سال پیش(

 خراشندۀ، غار دو اَشَكفت کرمانشاه 
ـ پارينه سنگي میاني)200 تا 40000 

سال پیش(

  تیغۀ سنگي،  غار يافتهـ  لرستان، پارينه 
سنگي جديد)40 تا 18000 سال پیش(
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  ظرف سفالي، 3000 ق. مـ  تپۀ گیان نهاوند  کاسه سفالي، 4000 ق.مـ  تپه حصار دامغان 

تصویر ابزارهاي سنگي صفحه قبل را به دقت مالحظه کنید و بگویید ابزارهاي هر دوره چه تغییري کرده اند؟ به نظر شما 
علت این تغییر چه بوده است؟

فّعـالـیت2

بـ   از نخستین روستاها تا نخستین شهرها: همان گونه 
که در درس ٤ خواندید، کاوش هاي باستان شناسي اخیر در 
محوطۀ باستاني ُچغاُگالن در شهرستان مهران نشان داده 
است که ساکنان نواحي کوهپایه اي زاگرس جزو نخستین 
مردماني در جهان بود ه اند که حدود 12 هزار سال پیش 
شروع به کشت گیاهاني مانند جو و گندم و اهلي نمودن 
جانوراني مثل بز و گوسفند کردند. این اقدام به منزلۀ ورود 
انسان از دورۀ شکار و گردآوري خوراک به دورۀ یک جانشیني 

و تولید خوراک در فالت ایران محسوب مي شود.
با روي آوردن گروه هایي از مردم به کشاورزي و دامپروري، 
به تدریج سکونتگاه ها و روستاهایي نخست در غرب و سپس 
در دیگر مناطق ایران پدید آمد. به نقشۀ صفحۀ ٧1 بنگرید. 
ساکنان این سکونتگاه ها با گسترش و پیشرفت مهارت های 

و  کشاورزي  فّعالیت هاي  آنکه  بر  عالوه  ابزارسازي شان، 
و  صنایع  زمینۀ  در  بخشیدند،  گسترش  را  خود  دامداري 
بافندگي،  فلزکاري،  سفالگري،  مانند  گوناگوني  هنرهاي 
چشمگیري  موفقیت هاي  و  پیشرفت ها  به  نیز  خانه سازي 

دست یافتند. 
1ـ سفالگري: مردم ایران از حدود ٨ هزار سال پیش در 
توجهي  قابل  پیشرفت  سفالي  ابزارهاي  و  ظروف  ساختن 
پیش،  سال  هزار   ٦ در  سفال  چرخ  اختراع  با  اما  یافتند، 
آمد.  به وجود  سفالي  ظروف  ساخت  در  بزرگي  دگرگوني 
سکونتگاه هاي  از  متنوعي  نقش دار  و  ساده  سفالي  ظروف 
باستاني ایران به دست آمده است. این ظروف در سرزمین هاي 

دیگر، از جمله بین النهرین مشتریان فراواني داشت.

به تصاویر ظروف سفالي باال و نیز تصاویر دیگري از ظروف سفالي دورۀ پیش از تاریخ که دبیر محترم به شما نشان مي دهد 
به دقت توجه کنید و بگویید: الف ـ چه نوع تصاویري بر روي ظروف سفالي نقاشي شده است؟

بـ  این تصاویر از چه جهاتي به باستان شناسان در تحلیل زندگي مردمان پیش از تاریخ کمک مي کند؟ )دو مورد ذکر کنید(

فّعـالـیت3
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2ـ فلزکاري: یافته هاي باستان شناسي نشان مي دهد که 
مردم ایران از حدود 8 هزار سال پیش با چکش کاري بر 
روي رگه هاي طبیعي مس، برخي ابزارها به ویژه زیورآالت 
مسي مي ساختند. بقایاي کوره هاي ذوب و قالب گیري مس 
اِبلیس و  تَل  مانند شهداد،  در برخي سکونتگاه هاي کهن 
تپه یحیي در استان کرمان و تپۀ زاغه در قزوین، بیانگر 
ساکنان  پیش  سال  هزار   7 تا   ٥ حدود  در  که  است  آن 
دست  قالب گیري مس  و  ذوب  فنون  به  سکونتگاه ها  این 
شهرستان  در  مس  بزرگ  معدن  از  آثاري  بودند.  یافته 
بافت در استان کرمان نیز کشف شده است. یکي دیگر از 
دستاوردهاي صنعت فلزکاري ساکنان فالت ایران، ساخت 
اشیا و ابزارهاي مفرغي از طریق آمیختن مس با مادۀ قلع 
هنر  و  صنعت  از  نمونه  بهترین  لرستان،  مفرغ هاي  بود. 

فلزکاري ایران به شمار مي روند.
مصنوعاتي  از  دیگر  یکي  صابوني،  سنگ  ظروف  و  اشیا 
است که توسط مردم برخي از سکونتگاه هاي کهن به ویژه 

جیرفت و تپه یحیي در استان کرمان، با مهارت و ظرافت 
تمام ساخته مي شد. شواهد باستان شناسي نشان مي دهد 
صدور  و  تولید  عمدۀ  مراکز  از  مذکور  سکونتگاه هاي  که 

سنگ صابون به مناطق دور و نزدیک بوده اند.

ایران  فالت  ساکنان  که  مي رسد  نظر  به  3ـ خانه سازي: 
یک جانشیني،  ابتداي  در  جهان،  دیگر  مناطق  مانند  نیز 
و  چوب  سنگ،  از  مقاوم  نه چندان  کلبه هایي  و  سرپناه ها 
شاخ و برگ درختان و گیاهان می ساختند. آنان اندک اندک 

آموختند که با استفاده از ِگل و سنگ و سرانجام ِخشت، 
بناهاي محکم تري بسازند. آنها سطح دیوارها را با کاهِگل 
مي پوشاندند و گاه رنگ آمیزي مي کردند و سقف خانه ها را 

معموالً با تیرهاي چوبي مي پوشاندند.

  دهنۀ اسب ، نمونه ای  از برنز لرستانـ  700ق. م

  ظرفي از جنس سنگ صابونيـ  جیرفت نمونه ای از اشیای سنگ صابوني تپه یحیيـ  بافت
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  محوطه باستانی گودين تپهـ  کنگاور

پديد آمدن شهرها: در حدود ٥ هزار سال پیش، نخستین شهرها در فالت ایران به وجود آمد. شوش و ُچغامیش در 
خوزستان؛ شهداد و جیرفت در کرمان؛ شهر سوخته در سیستان و سَیلك در کاشان از جملۀ این شهرها بودند. 

الف ـ با راهنمایي دبیر خود، تحقیق کنید که چرا شهر سوخته به این نام معروف شده است. 
ب ـ مشهورترین کشفیات باستان شناسي این شهر چه بوده است؟

پ ـ تصویر باال کدام بخش از بخش هاي پنج گانۀ شهر سوخته را نشان مي دهد؟

فّعـالـیت4

بررسی های باستان شناختی نشان داده که در ٥ هزار سال پیش 
از میالد، در شرق فالت ایران در سیستان، تمدنی عظیم و شکوفا 
وجود داشته که بقایای آن اکنون با عنوان شهر سوخته شناخته 
َمَصّب رود  از 2٨0 هکتار، در  با وسعت بیش  این شهر  می شود. 
هیرمند و در کنار دریاچۀ هامون قرار گرفته است. شهر سوخته از 
پنج بخش مسکونی، کارگاهی، بناهای دینی، یادمان ها وگورستان 
تشکیل می شده که بیانگر ساخت شهر بر  اساس معماری و نقشۀ 
از پیش طراحی شده بوده است. این شهر همچنین مانند شهرهای 
پیشرفتۀ امروزی دارای تجهیزات لوله کشی و فاضالب بوده است.

یک توضیح
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دوران تاريخی

همان طور که پیش از این خواندید، دورۀ تاریخي با اختراع خط شروع شد. ساکنان نواحي غربي و جنوب غربي فالت ایران، یعني جلگۀ خوزستان 
و کوهپایه هاي زاگرس با توجه به ارتباطشان با مردمان بین النهرین که داراي خط بودند، زودتر از سایر نواحي، وارد دورۀ تاریخي شدند. مختصر 

آگاهي که از آغاز دوران تاریخي نواحي مذکور داریم، اغلب متکي بر منابع بین النهرین به ویژه گل نوشته هاي آنجاست. 
ايالمي ها، کاسي ها، لولوبي ها و گوتي ها، از جمله اقوام شناخته شده اي بودند که در آغاز دوران تاریخي در نواحي غربي فالت ایران زندگي 
مي کردند. کاسي ها که در لرستان به سر مي بردند، در هزارۀ دوم پیش از میالد چندین قرن بر شهر بابِل و قسمت هایي از بین النهرین مسلط بودند. 
مفرغ هاي لرستان از سوي بعضي از محققان به کاسي ها منسوب شده است. مهم ترین اثري که از لولوبي ها به جاي مانده، نقش برجستۀ اَنوبَنیني، 
پادشاه لولوبي، در سرپل  ذهاب است که سنگ   نوشتۀ کوتاهي به زبان اَکدي هم دارد. گوتي ها نیز از جمله اقوام ساکن در زاگرس بودند که در اواخر 

هزارۀ سوم پیش از میالد، مدت کوتاهي بابِل را در تصرف خود داشتند و مدتي نیز بر ایالم تسلط یافتند.

یک توضیح

تمدن ايالم
دوران تاریخی فالت ایران با تاریخ ایالم که اطالعات مکتوبي 
در  بارۀ آن وجود دارد، آغاز مي شود. سرزمین اصلي ایالمیان 
شامل جلگۀ خوزستان و مناطق کوهستاني زاگرس جنوبي و 
میاني بود. از آنجا که اقتصاد بین النهرین نیازمند منابع طبیعي 

و معدني فالت ایران بود، فرمانروایان سومري و اَکدي پیاپي 
به سرزمین ایالمي ها لشکرکشي مي کردند. این تاخت و تازها، 
سرانجام سبب شد که حاکمان کوچک و مستقل ایالمي در 
حدود 2٦00ق.م.  با یکدیگر متحد شوند و پادشاهي ایالم را 

تأسیس کنند.

  نقشۀ قلمرو حكومت ايران
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حکومت و تمدن ایالم، همواره با همسایگان بین النهریني خود 
مانند سومریان، اَکدیان، بابلیان و آشوریان ارتباط تنگاتنگ 
سیاسي، فرهنگي و تجاري داشت. قلمرو ایالم بارها مورد 
هجوم سپاهیان بین النهرین قرار گرفت و استقالل خود را از 
دست داد؛ اما ایالمیان دوباره قدرت می گرفتند. پادشاهان 
ایالم نیز هرگاه فرصتي به دست مي آوردند به بین النهرین 
لشکرکشي مي کردند. ایالم همچنین با دیگر مناطق فالت 
ایران و سرزمین هاي مجاور آن مانند آسیاي صغیر و هند، 
روابط تجاري داشت. تماس ها و ارتباط هاي سیاسي و تجاري 
موجب شکل گیري روابط فرهنگي میان این سرزمین ها شد 

و دین، فرهنگ، خط و زبان آنها را تحت تأثیر قرار داد.
حکومت ایالم، سرانجام پس از قرن ها سلطنت، بر اثر یورش 
ویرانگر آشوریان در قرن ٧ق.م. دچار انحطاط و فروپاشي 

شد.  
رونق  شهرنشیني  ایالم،  قلمرو  در  و شهرنشیني:  شهر 
داشت. شوش در مرکز جلگۀ خوزستان، یکي از پایتخت هاي 
ایالمیان بود. این شهر که یکي از کهن ترین شهرها و مراکز 
تمدني جهان به شمار مي رود، در دوران حکومت ایالمي ها 
صنایع  و  پیشه ها  و  رسید  اقتصادي  شکوفایي  اوج  به 
مختلفي مانند سفالگري، فلزکاري و بافندگي در آن شهر 
رونق یافتند. شهر بزرگ و آباد شوش که در نتیجۀ یورش 
سلسلۀ  دوران  در  بود،  یکسان شده  با خاک  آشوربانیپال 
هخامنشیان دوباره شکوه و عظمت دیرین خود را بازیافت.

ایالمیان در بخش شرقي قلمرو خود، واقع در استان فارس 
امروزي نیز پایتخت دیگري به نام اَنشان یا اَنزان داشتند. 
از دیگر شهرهاي ایالم، مي توان به سیَمش اشاره کرد که 

احتماالً بر جاي خرم آباد کنوني قرار داشته است.  

  سنگ نگارۀ ويراني شوش به دست آشوربانیپال، فرمانرواي آشور

  نقش برجستۀ برنزی هفت جنگجوـ   شوش، قرن 12 ق.م. 

شهرهاي قلمرو ایالم را با توجه به نقشۀ صفحۀ ٧6 فهرست نمایید.

فّعـالـیت5
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در دورۀ ایالم، معماري پیشرفت چشمگیري کرد و استفاده 
از آجر در ساختن بناها رایج شد. معبد ُچغازنبیل در نزدیکي 
شهر شوش، شاهکار معماري آن دوره به شمار مي رود. این 

معبد با استفاده از خشت خام در چند طبقه بنا شده است و 
روکشي از آجرنوشته ها و آجرهاي لعاب دار دارد.

  طرحی از  معبد چغازنبیلـ  شوش )مأخذ: هفت رخ فرخ ايران(

  پیكرۀ الهۀ ناروندي؛ در اسناد حقوقي و 
قضايي ايالم ، سندها و تعهدات با سوگند به

اين الهه ضمانت مي شد.

  آجر نوشتۀ چغازنبیل

دين و اعتقادات: ایالمیان به خدایان متعددي اعتقاد داشتند و از آنان براي پیشرفت 
در کار خود کمک مي خواستند. به عقیدۀ مردمان ایالم قدیم، خدایان داراي نیرویي 
از جمله  توانا مي ساخت.  و  قادر  کاري  هر  انجام  بر  را  آنان  که  بودند  ماوراء  طبیعي 
معبد  بود.  شوش  شهر  خداي  به معني  اینشوشیناک  ایالمي،  خدایان  محبوب ترین 
چغازنبیل، ستایشگاه این خدا محسوب مي شد. الهه هاي مادر نیز بسیار مقدس بودند 
و مقام رفیعي در سلسله      مراتب خدایان ایالمي داشتند. ایالمیان این الهه ها را به عنوان 
مادر خدایان مي پرستیدند و براي آنان معابدي ساخته بودند. در کاوش هاي باستاني 
شوش، پیکره هاي گلي فراواني که به الهه معروف اند، کشف شده که داللت بر احترام و 
تقدس آنها نزد مردم دارد. از دیگر مراکز تمدني ایران نیز پیکره هایي از الهه هاي مادر 
به دست آمده که نشان مي دهد عقیده به این الهه ها در ایران فراگیر بوده است. در 

ایالم، کاهنان آداب و تشریفات دیني را زیر نظر کاهن بزرگ به جا مي آوردند. 

معبد چغازنبیل در سال 1٣12ش. توسط یکي از کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس کشف و در فاصلۀ سال هاي 1٣٣0 تا 1٣٤1ش. توسط 
هیئتي از باستان شناسان به سرپرستي رمان گیرشمن فرانسوي از زیر خاک بیرون آورده شد. این اثر تاریخي در سال 1٣٥٨ش. از طرف یونسکو 

در فهرست میراث جهاني قرار گرفت.

یک توضیح
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واقع  تمدن  ایالمي و در  از ویژگي هاي مهم تمدن  یکي 
کهن ایراني، مقام و منزلت واالیي است که زنان داشته اند. 
به طور کلي در جوامع باستاني فالت ایران، زنان موقعیت 
فراوان  نفوذ  و  قدرت  داراي  و  داشتند  ممتازی  اجتماعی 
نقش  دارای  جامعه،  کارهاي  عمده ترین  در  زنان  بودند. 

اساسي و تعیین کننده بودند.
نشان  ایالمي  دورۀ  از  مانده  برجاي  پیکره هاي  و  نقوش 
مراسم  و  اقتصادي  و  اجتماعي  امور  در  زنان  که  مي دهد 

رسمي سیاسي و دیني حضور چشمگیري داشته اند. 
  پیكرۀ ملكه ناپیرآسو، همسر

اونتاش گال پادشاه ايالم

پرسش های نمونه
1 موقعیت جغرافیايي فالت ايران از چه جهاتي بر وضعیت تاريخ و تمدن در ايران تأثیرگذار بوده است؟

2 مهم ترين دستاوردهاي ساکنان فالت ايران در دوران پیش از تاريخ در زمینه هاي سفالگري و فلزکاري چه بوده است؟

3 چرا نواحي غربي و جنوب غربي فالت ايران زودتر از ديگر نواحي، وارد دورۀ تاريخي شدند؟

4 چگونگي تأسیس حكومت ايالم را توضیح دهید.

5 وضعیت دين و اعتقادات ايالمیان را شرح دهید.


