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پیشگفتار

چرا باید آدم رشتءه اول انتخاب خود را در دانشگاه، »تاریخ« انتخاب بکند و بعد نیز، دو رشتءه مرتبط در 
کارشناسی ارشد بگیرد و نرود دکتری بخواند و هر دو رشته نیز تاریخ باشد؟

البد عالقه داشته است. البد عالقءه زیاد داشته است. البد تاریخ را با درونیاتش پیوند زده است و دنیا 
را از پنجرءه تاریخ دیده است، بی آنکه حتی خودش بداند.

نویسنده و مدیر علمی درس تاریخ پایءه کنکور مشاوران آموزش، چنین فردی است. خانم ریحانه لطفی 
و من در مورد او حرف می زنم. 

تمام تالشم این بوده که برای جذب نیروهای علمی و اجرایی در مشاوران آموزش، آدم هایی انتخاب 
کنم که رشتءه خود را با عالقه انتخاب کرده باشند و دلیلش پر واضح این بوده که پای رشتءه انتخابی 

خود بایستند.

ریحانه لطفی راه طوالنی در پیش دارد. همانند همءه کسانی که رشته هایی انتخاب می کنند که طالبان 
آن کم هستند. ریحانه لطفی باید بجنگد تا بتواند به بهترین شکل ممکن راه های نرفته را برود؛ یعنی 
بتواند »تاریخ« را در کتاب های آموزشی طوری ارائه کند که خواننده ـ که شما باشید ـ دلتان غنج 

بزند برای خواندنش.

ریحانه لطفی اولین قدم هایش را برداشته که بسیار نیز محکم است و آن این که کتاب پیش رو ساختاری 
برای دانش آموزان سال های بعدی  اما قدم های بعدی  نتیجه گرفتن شما در کنکور،  برای  قوی دارد 
است که بتوانند به کمک کتاب بعدی، تاریخ جهان و تاریخ ایران را طوری بخوانند که بتوانند آینده 

را تغییر دهند.

من امیدوارم. امیدوارم به این که شما خوانندگان این کتاب، روزی ریحانه لطفی را یاری دهید تا بتواند به 
این احساس دست یابد که تمام سال هایی که در بهترین دانشگاه ایران درس خوانده و وفادارانه برای 

رشته اش جنگیده، برای شما مفید بوده است.

یک چیز بگویم و تمام کنم: تاریخ در رشتءه علوم انسانی از آن رشته هاست که دانشجویش باید از جغرافیا و 
علوم اجتماعی بداند تا ادبیات و هنر و به همین دلیل است که اگر نویسندگان تاریخ این تنوع را در نوشته های 

تاریخی و مطالعات خود داشته باشند و آن را نیز نشان دهند، خوانندگان به لذتی تام دست می یابند.

وحید تمنا



مقدمه مؤلفــــ

 تاریخ درسی است که از آن وحشت دارید. 

تیتر ترسناکی است؛ ولی واقعیت این است که هرچه بیشتر به آن فکر کنید واقعی بودن آن لمس 
می شود. حتی کسالتی که بارها از دانش آموزان دربارءه این درس شنیده می شود همین واقعیت را 
منعکس می کند. وحشت از خواندن آن؛ این وحشت به دلیل بدفهمی است که از شیوءه نگاه به این 
درس یا بهتر گفته شود، رشته دیده می شود. تاریخ را درسی می بینید پر از نام، رویدادهای پراکنده 

و دور از هم که باید »حفظ شود«. آیا این شیوءه نگرش درست است؟
برای چه تاریخ بخوانیم وقتی در رتبءه ما تأثیری ندارد!؟

بسیاری از مشاوران و ناشران )به غیر از ما( چنین دیدی به درس تاریخ دارند. بله اگر شما بخواهید 
حقوق بخوانید یا مدیریت، درس تاریخ در رتبءه شما ضریب 1 دارد؛ ولی آیا این ضریب کم اهمیت 

است؟ و سوال مهم تر آیا تاریخ را فقط برای زدن تست های تاریخ در کنکور باید خواند؟

خب بريــم سر پاسخ سؤاالت

راحت بگم و خودمونی، فارغ از این که کل کتاب تالش کردم خودمونی ننویسم که جدیت این 
درس دستتون بیاد؛ ولی اینجا نیاز نیست خیلی جدی باشم. 

* پاسخ سـؤال اول: خیر این نگرش خطایی است که وقتی برید دانشگاه و تاریخ بخونید می فهمید 
چقدر به بیراهه رفته اید، تاریخ حفظ کردنی نیست؛ یعنی نیابد بشینید گوش هاتون رو بگیرید و هی 
مطالب رو بخونید. باید روند رویدادها رو بفهمید و خوبی کتاب درسی شما اینه که دیگه هدفش 
حفظ کردن مطالب نیست و قطعاً در کنکور هم از شما چنین توقعی نمی ره. تاریخ را با توالی رویدادها 
بخوانید، با درک سیر تأثیر رویداد »الف« بر »ب« بخوانید و با دسته بندی. دسته بندی مهم ترین 
نکته در درک تاریخ است. در این کتاب تالش شده است که این موارد گنجانده شود. تالش زیادی 
شده دسته بندی انجام شود که برای شما تاریخ را قابل درک کنیم، توالی رویدادها را بررسی کنیم که 
بدانید مثالً در دوران اولیءه عباسیان چه اتفاقی افتاده که این خالفت در دورءه ضعفش به بدبختی 

امرای ترک می افته. یادتون نره تاریخ توی زندگی جریان داره.

* پاسخ دو سـؤال: ضریب 1 کم است ولی در زیر گروه هایی که تاریخ ضریب 1 دارد برخی 
کمتر  که  مشاوره ای  نکتءه  و  کنید  نگاه  آخر  صفحءه  اعداد  جدول  به  دارد  هم  دیگر  درس های 
می شنوید: هرچقدر درصد های درس های شما به هم نزدیک تر باشد شما برنده ترید. پاسخ به سؤال دوم 
است: خیر، واقعیت درس تاریخ این است که شما با دانش آن می توانید به راحتی تاریخ ادبیات را 
درک کنید. در ذهن خودتان تقسیم بندی های تاریخی برای تغییرات آرایه ای داشته باشید و حتی 
راحت تر درک کنید که سیر فلسفه چیست. از جامعه شناسی نگم براتون که تاریخ و جامعه شناسی 
درگیر هم هستند و همیشه با درک تاریخ راحت تر جامعه شناسی را درک می کنید؛ پس تاریخ را 

بخوانید برای درک بهتر بقیءه درس ها.

که  این  شیرین،  کردن  تشکر  اصوالً  چون  شیرین  می گم  این  برای  تشکر:  شیرین  بحث  اما  و 
از  باید  اول،  به  از آخر میام  آدم یادش بمونه به چه کسانی مدیونه که تالش هاش دیده شده. 
صفحه آرای صبور کتاب، خانم فاطمه سخنور تشکر کنم و سرتعظیم فرو آورم در برابر ویراستارهای 
صبور و بادانش و دقیق، خانم ها مهسا آقاصفری، مریم امیری و خانم مریم فرزانه. باید از همکارانم در 
بخش سؤاالت تشکر جدی داشته باشم. تالش آن ها باعث شد تست هایی با کیفیت باال به شما 

ارائه شود: ممنون خانم ارغوان محرمی و آقای محمدحسین صادقی.

اما اولین تشکر ویژه را باید از آقای احمد خداداد داشته باشم، صبورانه دانش خود را در اختیار من 
قرار دادند، بارها با هم جلسه داشتیم که چگونه بهتر بنویسم، که چگونه کتابی بنویسم که برایتان 
درک بهتری به همراه داشته باشد. این ِدینی است بر گردنم، باید بارها و بارها از ایشان تشکر کنم 

برای کمک هایشان.

   و امـا بعـــد
وقتی اسم معلم می آید برای من که معلم زاده ام تداعی های بسیاری به همراه دارد؛ ولی به واقع برای من 
آقای تمنا نه تنها معلم که نمادی از شخصیت های تاریخی به یادماندنی است. شخصیت های مانای تاریخ 
همیشه دارای ثبات قدم، انگیزه، امید، نشاط و باز هم امید هستند که تمام این ویژگی ها در ایشان دیده 

می شود. با اعتمادی که به من کردند به من آموختند که انسان بودن یعنی چه. 
زیاده عرضی نیست.1

والســالم
دو اصطالح به کار رفته در متن یعنی »و اما بعد« و »زیاده عرضی نیست«، اصطالحات به کار رفته در نثر نامه نگاری تاریخی است. اولی برای رفتن بر سر اصل 

مطلب و دومی برای پایان نامه
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در درس پیش دربارة مفاهیم اصلی علم تاریخ، از جمله تعریف آن، ویژگی ها و اهدافش، تاریخ نگاری و روش تحقیق در این علم و در 
نهایت فواید علم تاریخ صحبت شد. در این درس دو رکن اصلی هر رویداد تاریخی مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که دربارة واقعهء 
بعثت پیامبر )9( خبری می شنوید، اولین سؤاالت شما چیست؟ این اتفاق در چه زمانی رویداد داده است و در چه مکانی؟ دوباره 

پرسش ها را بخوانید؛ اشاره به چه ارکانی دارد؟ زمان و مکان؛ دو رکن اصلی علم تاریخ.

مــــان ز
در تعریفی که در درس پیشین خواندید، آمده است که تاریخ به رویدادهایی اشاره دارد که در زمان گذشته به وقوع می پیوندد؛ ولی این گذشته چه 

زمانی را مّدنظر دارد؟ ابتدا برای درک مفهوم زمان در تاریخ باید به یک معیار برای زمان بندی یا به زمان علم تاریخ، گاه شماری پرداخت.

 ابـداع گـاه شمــاری

انسان ها از گذشته های بسیار دور با زمان و نحوۀ سنجش آن مواجه بوده اند. یکی از دستاوردهای مهم بشر، اندازه گیری زمان و ابداع گاه شماری یا تقویم است.

تعریف گاه شماری: به نظامی که انسان برای اندازه گیری دقیق زمان )ماه و سال( ابداع کرده است، گاه شماری گفته می شود.
برای تعیین زمان دقیق باید از چندین علم استفاده کرد؛ ریاضیات، نجوم و فیزیک. در نتیجءه تالش مشترک دانشمندان همین علوم  گاه شماری ابداع شد.

در نتیجءه نیاز به زمان سنجی بود که بشر موفق شد ابزارهایی مانند 
ساعت های آفتابی، آبی و شنی و همچنین وسیلءه پیچیده تری مثل 
اسطرالب را برای رصد خورشید، ماه و دیگر سیارگان و ستارگان 

اختراع کند. 

 تاریخچۀ گاه شماری
پیشگامان گاه شماری در تنظیم و تدوین،  مردمان بین النهرین و مصریان باستان بودند.

دانش تا درک: باید توجه داشته باشید که راحت ترین راه برای تنظیم زمان »شکل ماه« بوده است؛ بر همین اساس، پژوهشگران گاه شماری بر این 
عقیده اند که در بین النهرین، ابتدا گاه شماری قمری شکل گرفته است؛ ولی در ادامه به دلیل عدم تطبیق این ماه ها بر تحوالت آب و هوایی که 
برای کشاورزی الزم بوده است، تغییراتی به این گاه شماری داده  شده که در ادامه آن را می خوانید؛ ولی در تمدن هایی مثل تمدن مصر و ایران 

که اساس زندگی بر کشاورزی بوده است، گاه شماری های اولیءه این تمدن ها بر اساس حرکت خورشید شکل گرفته است.

  تاریخچه گاه شماري در جهان باستان 

مراحلنوع گاه شماریتمدن

خورشیدی ـ قمریبین النهرین 

تقسیم شدن سال به 12 ماه قمری 30 یا 29 روزه. 
سال قمری 354 روز و سال خورشیدی 365 و یك چهارم روز. 
برای رفع اختالف، یك ماه به سال، هر سه سال یک بار افزودند.

رایج شدن این گاه شماری به خصوص در میان بابلی ها.

خورشیدیمصریان 

استفاده از گاه شماری خورشیدی منظم و دقیق. 
محاسبه سال به 365 و یك چهارم شبانه روز. 

تقسیم سال به 12 ماه 30 روزه و افزودن پنج روز اضافی به آخر ماه دوازدهم. 
کبیسه: افزودن یک روز به سال در هر چهار سال، برای محاسبه یک چهارم شبانه روز اضافی. 

خورشیدی )میالدی(رومیان

در ابتدا گاه شماری دقیق وجود نداشته است.
براساس گاه شماری مصری به دستور امپراطور روم )ژولیوس سزار( در سال 46 ق.م اصالح شده است.

دو قرن پس از اصالح دین مسیحیت در روم رسمیت یافته است و در سال 525م. تولد حضرت مسیح :، به عنوان 
مبدأ این گاه شماری انتخاب شد.

حدود 1000 سال بعد، توسط پاپ »گرگوار سیزدهم« به  کمک منّجمان اصالح شد.
امروزه به نام میالدی شناخته شده است. 

درس دوم:  تـاریـــخ؛ زمـــان و مکـــان

 اسطرالب ساعت آفتابی ساعت شنی
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تاریخچه گاه شماری در ایران

ویژگی هاسلسله

بر اساس سنگ نوشته های بیستون و تخت جمشید، تقویم رایج در این زمان، خورشیدی ـ قمری بابلی بوده است.  هخامنشیان
ماه های آن بر اساس فرهنگ و آیین ایرانی نام گذاری شده اند.

در این دوران، گاه شماری های بابلی، سلوكی و اوستایی رایج بوده است.اشكانیان

ساسانیان

در این دوران تقویم اوستایی، گاه شماری دینی زرتشتیان بوده است.
در این تقویم، سال به 12 ماه خورشیدی30 روزه و در نهایت 360 روز تقسیم می شده است و برای رفع کسری، پنج روز اضافی به نام »اندرگاه« 

)َپنجه( به آخر ماه دوازدهم افزوده می شده است.
مبدأ گاه شماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بوده است. 

از آنجایی که در این گاه شماری، سال را 365 شبانه روز می گرفتند، در هر چهار سال، یک شبانه روز و در هر 120 سال، 30 شبانه روز از سال 
حقیقی عقب می افتاد. برای رفع این مشکل بعد از هر 120 سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند. 

ماه ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان در گاه شمار اوستایی نام گذاری می شده است. 

 ایران دوره اسالمی: تقویم رایج بیشتر کشورهای اسالمی از جمله ایران، گاه شمار هجریـ  قمری بوده است. این تقویم بر اساس گردش ماه به دور زمین 
تنظیم می شده است. مبدأ این تقویم، اول محرم سال هجرت پیامبر )9( از مکه به مدینه بوده است. از دیگر گاه شماری های رایج این زمان گاه شماری 
یزدگردی، جاللی، دوازده حیوانی و هجری خورشیدی بوده است. یکی از دقیق ترین گاه شمارهای جهان گاه شماری جاللی بوده است. این گاه شماری 

هجری ـ خورشیدی از سال 1304ش. در ایران رسمیت یافت.
 تطبیق و تبدیل تقویم ها

رویدادهای تاریخی سرزمین ها و کشورهای مختلف، از جمله کشور ما با چند نوع گاه شماری، ثبت و نگارش یافته اند. امروزه، متخصصان نجوم و 
گاه شماری به منظور کمک به تطبیق و تبدیل تقویم های مختلف، فرمول ها و روش های گوناگونی را ارائه کرده اند.

فرمول های تبدیل

= سال میالدی + ×622 32
33) 1 برای تبدیل سال هجری قمری به میالدی )فرمول هارتنر(: )سال هجری قمری

= سال هجری قمری −33
32 622) 2 برای تبدیل سال میالدی به هجری قمری )فرمول هارتنر(: )سال میالدی 

− سال قمری = سال شمسی ×) )11
365
Áoµ¤ ÏIw3 برای تبدیل سال قمری به سال شمسی: سال

= سال قمری × +) )Âvµ{ �Iw 11
365
سال 4 برای تبدیل سال شمسی به سال قمری: سال شمسی 

 نمودار خط زمان
رویدادهای تاریخی در زمان معینی به وقوع پیوسته اند و مورخان می کوشند که این رویدادها را براساس زمان وقوع آن ها توصیف و تحلیل کنند؛ 

بنابراین نظم و ترتیب رویدادها که به آن گاه شماری )کرونولوژی( می گویند، در مطالعه و پژوهش تاریخ اهمیت فراوانی دارد. 
خط زمان ابزار مناسبی است كه به وسیلءه آن می توان رویدادهای یك دوره یا دوران های مختلف تاریخی را به ترتیب زمان وقوع آن ها بر روی نمودار نشان داد. 

یخـی تار ی  ویدادها ر بر  فیـا  جغرا تـأثیـر  مکـان؛  و  یـخ  تار
هر رویداد در مکان خاصی شکل می گیرد و بر همین اساس، مکان یک رکن مهم در مطالعءه تاریخ است. مکان هر رویداد مربوط به جغرافیای آن 
مکان است که شامل عوامل جغرافیایی آن؛ مانند آب و خاک، پستی ها و بلندی ها، آب و هوا، موقعیت سرزمینی و ارتباطی و دسترسی به دریاها و 

آب های آزاد است که بر زندگی مردمان نواحی مختلف تأثیر می گذارد.
توجه به این تأثیر و همچنین پدیده های طبیعی و اقلیمی )آب و هوا( در شکل دادن به رویدادها و تحوالت تاریخی، از دیرباز مورد توجه مورخان بوده است. 

به عنوان مثال، هرودت برای نگارش کتاب تاریخ خود، به مصر، فنیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرده و از نزدیک شرایط طبیعی و اقلیمی آن 
سرزمین ها را بررسی نموده است. در بین تاریخ نگاران مسلمان نیز ابن خلدون، اندیشمند تونسی در قرن 8 ه.ق بخشی از مقدمءه کتاب »العبر« خود 

را به تأثیر جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخالق و رفتار آدمیان اختصاص داده است.
محققان معاصر نیز به صورت دقیق و مفصل، تأثیر پدیده های جغرافیایی؛ مانند رودهای دجله و فرات، نیل، کارون، سند و جلگه های حاصلخیز 

پیرامون آن ها را بر شکل گیری و توسعءه تمدن های باستانی بین النهرین، مصر، ایران و هند، بررسی کرده اند.
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به هرحال، در فاصلءه 12000 تا 7000 سال پیش، کشت غالت و رام کردن جانوران در بیشتر نقاط جهان رواج یافت. از آنجایی که زنان مسئولیت 
گردآوری دانه های گیاهان را برعهده داشتند، به احتمال زیاد، کشت دانه توسط آنان شروع شده است.

این باره می توان گفت، رویدادی مهم و  اشاره کرد که در  اهمیت آن  به  ابتدا  باید  تأمین خوراک،  این شیوءه  بررسی  برای  اهمیت کشاورزی:   
سرنوشت ساز در زندگی انسان بوده است و برخی از باستان شناسان از این پدیده با عنوان »انقالب کشاورزی« یاد می کنند و اهمیت آن  را هم پایءه 

»انقالب صنعتی« در قرن 19م می دانند.
1 کشاورزی دارای مراحل کاشت، داشت و برداشت است که این یعنی نیاز به یک جانشینی. به منظور این اقدام،   پیامد های آغاز کشاورزی: 

2 در سکونت گاه های دائمی به دلیل انسان ها از دوره گردی دست برداشته و نخستین روستاها را به عنوان سکونت گاه های دائم ایجاد کردند./ 
 تولید بر مازاد نیاز، عده ای به فعالیت دیگری غیر از تولید خوراک پرداختند؛ مانند ابزارسازی، سفالگری، پارچه بافی که در تولید این محصوالت، 
3 از دیگر نتایج تولید مازاد بر نیاز، دادوستد میان روستاهای دور و نزدیک بود که همین مورد، باعث آشنایی مردم  مهارت و تخصص یافتند./ 

مناطق مختلف با آداب و رسوم، مهارت ها و اندیشه های یکدیگر بود.
نمودار زیر را با دقت بخوانید. به نظر شما تغییر شیوءه تأمین خوراک چه تأثیری بر شیوءه زندگی انسان گذاشت؟

شکل گیری شهرها و تاسیس تمدن تخصصی شدن کارتولید مازاد بر نیازیک جانشینی و به وجود آمدن روستاهاکشاورزی ودامداری

تمدن های نخستین )دورة تاریخــی( 

بر اساس مراحلی که تا به اینجا ذکر کردیم، با جمع شدن مردم به گرد هم، روستاها و بعد از شکل گیری روستاها، شهرها شکل گرفت و بعد از 
آن تمدن ها ظهور کردند. در ادامه، دو متن تاریخ باستان بین النهرین و مصر از جمله قدیمی ترین تمدن ها را شرح می دهیم.

یـــن لنهر بیـن ا
اکنون در  داشتند که  دو رود دجله و فرات قرار  به سرزمین هایی گفته می شد که میان  »میان رودان« است،  یا ترجمءه آن که همان  بین النهرین  کلمءه 
کشور عراق قرارگرفته اند. با این وجود، باید در نظر داشت که تنها سرزمین های میان این دو رود، جغرافیای میان رودان را تشکیل نمی دهد؛ تمام 

سزمین های پست غرب فالت ایران را نیز جزء منطقه میان رودان می دانند.

 مسیر رودهای دجله و فرات
سرازیر شدن از مناطق کوهستانی

ارمنستان و  ترکیه 
پیوستن به کارون در نزدیکی طی مسافت در کشور عراق

بندرخرمشهر 

تشکیل اروندرود جریـان یافتـن به سمـت
خلیـج فارس
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سرچشمءه این درد، آرزو و خواستـن است.
حقایق بودایی

زندگـی سراسـر رنـج و درد یب پایـان است.

تنها با رسیدن به نیروانا یم توان بر آرزو و خواستن غلبه کرد.

صداقت ورزی در ایمان
صداقت ورزی در نیّت
صداقت ورزی در گفتار
صداقت ورزی در کردار

صداقت ورزی در مراقبه
صداقت ورزی در زنداگین
صداقت ورزی در کوشش

صداقت ورزی در پندار

از هشــت راه مقـّدس مـی توان به نیــروانا رسیــد.

این تعالیم با وجود مخالفت برهمنان در هند رواج و به مناطق دیگر آسیا، از جمله تّبت و چین نیز راه یافت.

 نمودار توالی رویداد سلسله های پادشاهی هند
به صورت  آریایی  قبایل 

می زیستند. پراکنده 

تأسیس سلسلءه موریا

بر افتادن نفوذ هخامنشیان

سر کار آمدن سلسلءه گوپتا

حملءه داریوش به شمال غرب 
هند

در زمان »آشوکا« به اوج 
قدرت خود می رسد.

مرگ اسکندر

چندین قرن بر هند حکومت کردند.

خراج گزار شدن این مناطق

گسترش به سراسر هند

یکی از فرماندهان هندی به نام »چندراگوپتا«
بر ضّد یونانیان دست به شورش برمی دارد.

حملءه اسکندر

ضعف سلسله بعد از مرگ آشوکا

به اطاعت درآوردن شماری
از حاکمان محلی شمال هند

چیــن
این کشور دارای تمّدن کهن است. همان گونه که در ابتدای درس اشاره کردیم، این تمّدن نیز در کنار رود شکل گرفت و معیشت آن براساس 

کشاورزی بود. در نتیجه، ابتدا جغرافیای این تمّدن را بررسی می کنیم.

 موقعیّت جغرافیایی
یکی از نکات اشتراک این تمّدن با تمّدن هند، وسعت آن است. این تمّدن در شرق آسیا شکل گرفته است و دارای ویژگی های سرزمینی و آب و 
هوایی بسیار متنّوعی است. موانع طبیعی، این سرزمین را از تایلند، برمه، هند و آسیای مرکزی جدا کرده است. راه نفوذ به این سرزمین از دّرءه پهناور 

رود »هوانگ هو« در شمال کشور است که محّل یورش اقوام بیابان گرد بوده است.
نکتءه مهم دیگر دربارءه این تمّدن، وجود جلگه ها و دشت های پیرامون رودهای بزرگ است که موجب بروز کشاورزی و برپایی سکونت گاه های دائمی بوده است.

 ظهور تمّدن
با دوران نوسنگی در درس پیش آشنا شدید. کاوش های باستان شناسی نشان می دهد که در 
این دوران و حدود 8 هزار سال پیش، گروه هایی از مردم روستانشین چینی در اطراف رودهای 

بزرگ هوانگ هو )رود زرد( و یانگ تسه مشغول کشاورزی بوده اند.
نخستین  پیدایش  و  افزایش جمعّیت  باعث  نیاز،  بر  مازاد  تولید  نیز  تمّدن  این  مانند هند در 

شهرها در 1500 ق.م شد.

 ارتباط با دیگر تمّدن ها
در میان تمّدن های نخستین، تمّدن چین به سبب موقعّیت جغرافیایی ویژه ای که داشت کمتر تحت تأثیر و نفوذ خارجی بود. در کنار این نکته باید 

بدانید که چینیان زمانی با هند و ایران ارتباط برقرار کردند که فرهنگ و هنر آنان شکوفا شده و ویژگی های خاص خود را پیدا کرد.

 شکل حکومت ها
این تمّدن نقطءه مشترک دیگری با سومر و مصر دارد: شامل دولت ـ شهرهایی بود که بر هر قسمت از آن، جنگاورانی حکومت می کردند. حکومت های 
محلی تا قرن ها نتوانستند از نظر سیاسی و جغرافیایی کامالً مّتحد و یک پارچه شوند؛ بنابراین چین همچنان با تفرقءه سیاسی و یورش های پیاپی 

اقوام کوچرو در مرزهای شمالی روبه رو بود.
به نمودار توالی رویداد زیر توجه کنید: 

شکل گیری حاکمان محلی دولــت ـ شهـرهـا
تحت فرمان یک دودمان

شکل گیری سلسله های حکومتی

گنـدم
محصوالت کشاورزی

ارزن

برنــج
ابریشم

حیوانات اهیل
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  نخستین امپراتور: »شی هوانگ تی«
یکی از فرمانروایان سلسلءه »چه این«، به نام ژِنگ در قرن 3 ق.م به تخت نشست. او با پیروزی بر حاکمان محلی و اشراف زمین دار به تفرقه و تجزیءه سیاسی چین 

پایان داد. وی بعد از این پیروزی ها نام شی هوانگ تی را که به معنای امپراتور اول است و پیش از آن مخصوص خدایان و قهرمانان اساطیری بود، برگزید.
از اقدامات او در جهت تسلّط بیشتر حکومت مرکزی بر سرزمین چین می توان به موارد زیر اشاره کرد:

2 شبکءه گسترده ای از جاده ها ساخت. 1 تشکیالت اداری و مالیاتی را نوسازی کرد./ 
هم چنین برای رونق تجارت به یکسان سازی مقیاس وزن ها و اندازه ها و عیار سکه ها پرداخت.

 مبارزه با هجوم اقوام صحراگرد: پیشتر اشاره شد که یکی از نقاط ضعف چین، هجوم پیاپی اقوام کوچرو به مزرهای شمالی بود. در جهت رفع این مشکل، 
فرمانروایان پیش از شی هوانگ تی، قسمت هایی از دیواری را ساختند که درنهایت، شی هوانگ تی بخش های مختلف این دیوار را به یکدیگر مّتصل 

کرد تا دژی به طول 2400 کیلومتر با 25000 برج نگهبانی در مرز شمالی چین شکل بگیرد.
  سلسلۀ هان

 نمودار توالی شکل گیری سلسلءه هان:

تأسیس سلسلءه هانآشوب و جنگ داخلیمرگ شی هوانگ تی

 تغییرات ایجادشده در این سلسله:
2 این سلسله از سمت جنوب و غرب گسترش یافت  1 پیشرفت کشاورزی، صنعت و ابداعات و اختراعات مهمی در این دوران شکل گرفت./ 
3 جادءه ابریشم در این دوران گشایش یافت که  و با کشورها و تمّدن های دیگر از جمله ایران، روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برقرار کرد./ 

چین را از طریق ایران به اروپا مّتصل می کرد.

 آیین و اندیشه در چین
این  برجسته ترین  از  یکی  می  دادند.  ارائه  جامعه  ادارءه  برای  آیینی  و  اصول  که  داشتند  وجود  بسیاری  فیلسوفان  و  اندیشمندان  تمّدن،  این  در 

اندیشمندان، »کنفوسیوس« بود.
  آیین کنفوسیوس

کنفوسیوس چند قرن پیش از شی هوانگ تی می زیست. توّجه او بیشتر بر رفتار اخالقی بود و دربارءه دین یا خدایان چینی بسیار کم سخن گفته است. 
اساس تعالیم او بر این بود که مردم چطور باید رفتار کنند و حاکمان چگونه رفتار مناسب را در جامعه ترویج دهند؟

واکنش ها به آیین او متفاوت بود. به جدول مقایسه ای زیر دقت نمایید:
سلسلءه هانشی هوانگ تیحکومت
موافق بودند و رواج یافت.مخالف بود.نوع نگاه

مأموران دولتی بر پایهء اصول و تعلیمات کنفوسیوس انتخاب می شدند دستور به سوزاندن آثار او و نابودی حکیمان پیروش داد.اقدامات
که تبدیل به سّنتی ماندگار در چین شد.

 اصول تعلیمات کنفوسیوس برای انتخاب مأموران دولتی: افراد به جای انتخاب بر مبنای ثروت و وابستگی های خانوادگی، براساس توانمندی و شایستگی به 
خدمت گرفته شوند؛ از این رو، کسانی که داوطلب خدمات دولتی بودند، به منظور اثبات استعداد و صالحیت خود، الزم بود در آزمون های مختلفی شرکت کنند.

  آیین بودا
در بخش هند اشاره شد که این آیین از هند به چین راه  یافت. این اتّفاق در زمان سلسلءه هان به تدریج روی داد و در کنار آیین کنفوسیوس و 

دیگر آیین ها، مورد پذیرش بخشی از مردم چین قرار گرفت.

تاریـخ دهــمپرسش های چهار گزینه ای درس 5

کدام یک از موارد زیر به تمّدن درۀ سند اشاره دارد؟.  140
 رشته کوه های سلیمان، خلیج بنگال  موهنجودارو، هاراپا
 دکن، دهلی   اسالم آباد، کشمیر



درسنامه
درس ششم

تاریـــخ 
10 و 11
جـامــع

36

پزشکی
در این دوره بقراط، که لقب پدر علم پزشکی را دارد، از طریق بررسی نشانه های بیماری در بیماران به درمان بیماری پرداخت.

بقراط اعتقاد داشت که بیماری ها علّت های طبیعی دارند و مجازات هایی نیستند که خدایان فرستاده باشند.
فیثاغورث اصول هندسه را در این دوره کشف کرد؛ مانند قضیءه فیثاغورث.ریاضی

از دیگر دانش های رایج در یونان باستان بوده است.تاریخ نگاری

  هنر و ادبیات

هنرهای تجّسیم
انواع هنرهایی کـه در این دوره شکوفا شد

ادبـیـــات
شــعــــــر

نمایشنامه نوییس
مجسمه سـازی

مـعــمـــــاری

م  و ر
یکی دیگر از تمّدن های مهم اروپا تمّدن روم است که برخی ویژگی های مشترک با تمّدن یونان دارد و در ادامه به آن ها اشاره می شود؛ در اینجا ابتدا 

به موقعّیت جغرافیایی این تمّدن اشاره می شود.
 موقعیّت جغرافیایی 

این تمّدن در شبه جزیرۀ ایتالیا شکل گرفته است. این شبه جزیره در شمال دریای مدیترانه واقع شده است که از شمال به جنوب حدود 1200کیلومتر وسعت 
دارد؛ ولی عرض آن زیاد نیست. این شبه جزیره دارای سواحل طوالنی مناسب برای کشتیرانی و دشت های حاصلحیز وسیعی بوده است.

ایتالیا از شمال به کوه های آلپ و از شرق و غرب به کوه های مرکزی آپنین محدود شده است. باید توّجه داشت که گذرگاه های فراوان کوه های 
آلپ، معبر رخنءه اقوام مختلف به شمال ایتالیا بوده است.

 از رم  تا روم 
بر اساس اطاّلعات اندکی که از ایتالیای نخستین داریم، در حدود 1500ق.م گروهی از اقوام هند و اروپایی به ایتالیا پا نهادند و مزارع و روستاهایی 

را به وجود آوردند. در ادامه اقوام دیگری از یونان به این سرزمین آمدند و بر شکل گیری تمّدن روم تأثیر گذاشتند. 
به تیتر دقّت نمایید؛ تفاوت »رم« و »روم« در چیست؟ رم به نام شهری گفته می شود که در باال دربارءه آن توضیح داده شد و روم، حکومتی است 

که در چند خط پیش به آن اشاره شد.
  شکل گیری حکومت روم

 شهررم: این شهر در مرکز ایتالیا واقع شده و از ادغام تعدادی از روستاها درکرانءه رود تیبر پدید آمده است.
 شکل گیری حکومت روم: این حکومت در سال 509ق.م بر اثر شورش رومیان در شهر روم تأسیس شد.

  جمهوری روم
این جمهوری در سال های میان 509 تا 264ق.م با شکست رقیبان و دشمنان خود گسترش پیدا کرد و در سرتاسر شبه جزیرءه ایتالیا مسلّط شد. 

در این دوره نهادهای سیاسی و تشکیالت حکومتی این جمهوری تکامل یافته است.
به نمودار توالی رویداد زیر دقّت نمایید:

پیروزی رومیان بر رقیبان

لشکرکشی به سرزمین های شرق
مدیترانه در غرب آسیا

تأسیس حکومت

روم به قدرت بزرگی درمدیترانه تبدیل شد.

شکست رقیبان و دشمنان

برانداختن بقایای حکومت سلوکیان

تکامل نهادهای سیاسی 
و تشکیالت حکومتی

سلسله جنگ هایی میان روم و حکومت 
کارتاژ و پادشاهان مقدونی

در پیش گرفتن سیاست
توسعه طلبانه

ایستادگی اشکانیان در 
برابر رومیان

پیشروی به سوی ایران

روم توسعه طلبی خوشد را تا اروپا، آفریقا
و آسیا گسترش داد.



درسنامه
درس دوازدهم

تاریـــخ 
10 و 11
جـامــع

69

اگر بخواهیم با دید جامعه شناسی نگاه کنیم، هر تمّدن از به هم پیوستن چندین خانواده که در کنار هم جامعه را شکل می دهند، به وجود 
می آید. به خاطر بیاورید که در درس اول، دربارهء شیوهء تاریخ نگاری صحبت شد. منابعی که از این دوران در دسترس است، اّطالعات 
کمی از شیوهء زندگی مردم ارائه می دهد و نیاز به تحلیل منابع است. نکته ای که باید حتمًا به خاطر داشته باشید، این است که مانند 

هرکدام از ارکان تمّدن، شیوهء زندگی مردم و جامعه نیز از ساده ترین شکل آغازی آن، به شیوه های پیچیده ای تغییر می کند. 

جتـماعـی قـشـر  و طبـقـات ا
شیوءه زندگی آریایی ها قبیله ای بوده است که هر قبیله از نظر تبار و 
زبان، خویشاوند بودند و باورهای دینی مشترکی داشتند. آنان بعد از 
استقرار، با وجود ایجاد جامعءه شبانی و روستایی در مناطق مختلف 
ایران، پیوندهای قبیله ای خود را حفظ کردند. همان گونه که گفته شد، 
این شیوءه زندگی ابتدایی بوده است و بر این اساس، قشربندی ها 
نوعی تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای بوده است و در آن، قشری بر 

قشر دیگر برتری و امتیاز خاصی نداشته است. 
این قشربندی میراث مشترک آریاییان هند و ایرانی بوده است:

                     
 مـــــــاد

ایجاد طبقات از زمان فرمانروایی مادها آغاز شد و در زمان هخامنشیان با افزایش فتوحات و توسعءه تشکیالت حکومتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
میان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت.

 هخامنشیـان

 در نظام طبقاتی، خاندانی به عنوان خاندان حاکم مطرح می شود؛ این خاندان ها عموماً از خانوادۀ شاه، وزرا و درباریان تشکیل می شود.
 در این دوران، این خاندان های بزرگ که خانوادءه شاهی در رأس آن ها قرار داشت، از طرف پادشاه به ِسَمت حکومت َشهَربی ها، فرماندهی ارتش 

و سایر مناصب مهم حکومتی منصوب گردیدند.
 تاریخ هرودت از دیگر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در زمینه هایی مانند خوراک، پوشاک، آداب معاشرت و تحصیالت در این دوره سخن گفته است.

 در هر نظامی، براساس ویژگی حکومت، طبقه ای از طبقءه دیگر اهمیت بیشتری پیدا می کند. در این زمان نیز به دلیل اهمیت فتوحات، نظامیان 
دارای موقعّیت و جایگاه ویژه ای بودند.

شکل  دادن روستاها و شهرهاساکن شدن در مناطق فالت ایرانمهاجرت آریایی ها

جنگ برای کشورگشایی

ایجاد نابرابری اجتماعیایجاد نظام طبقاتی

برقراری نظام حکومتی

ایجاد منزلت اجتماعی

فتح سرزمین های جدید ثروتمند شدن خاندان شاهی کسب ثروت سرزمین های مختلف

ایجاد امتیازهای اقتصادی

اشـکـانـیــان
تقسیمات نظام اجتماعی در این دوران به شکل مقابل است:

 در این دوران خاندان ها، مهم ترین منصب های سیاسی و نظامی؛ مانند حکومت 
مناطق مختلف کشور و فرماندهی سپاه و عضویت در مجلس آن زمان را در 

اختیار داشتند. 
 تودءه مردم شامل کشاورزان، شبانان، صاحبان ِحَرف و صنایع و بازرگانان بودند. 
 در این زمان قشر جدیدی ایجاد شد که در طبقءه تودءه مردم قرار داشت 
و آن، اسرای جنگی است که به دلیل جنگ های پیاپی اسیر شده بودند. این 
افراد به فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات خانگی به کار 

گرفته می شدند.

درس دوازدهم: جامـعــه و خانـــواده

قشر بنــدی

روحـانیــان

جنگجـویــان

کشاورزان و شبانان

ساختار تشکیالتی قبیله

خانــــواده

طایفـــه

قبیلــه

تقسیمات نظام اجتماعی

خاندان شایه

مردم عادی

خاندان های قدرتمند

اســرا

گروه حاکم

تودءه مردم
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 ساسانیـــان
در این زمان به دلیل وجود برخی عوامل، نظام طبقاتی تغییرات جدیدی پیدا کرد که باعث افزایش نابرابری اجتماعی شد و درنهایت به جنبش هایی 

که نتیجه ای نداشته است، انجامید.
2 رسمیت یافتن دین زرتشتی. برای درک بهتر آن به نمودار زیر دقت کنید: 1 شکل گیری نظام اداری و دیوانی/   عوامل مؤثر: 

دالیل دفاع موبدان 
از نظام طبقاتی

برای حفظ نظم و ثبات کشور الزم است.

رفتن از طبقه ای به طبقءه دیگر موجب فاسد شدن جامعه یم شود.       
دفاع از نظام طبقاتیقدرت یابی موبدانرسمیت یافتن دین زرتشتی

 نظام طبقاتی: پیش از این اشاره شد که نظام طبقاتی باعث افزایش قدرت اشراف گردید. این اشراف برای پابرجا کردن قدرت خود نیاز داشتند که 
اجازءه ورود اعضای دیگر طبقات را به طبقءه خود ندهند؛ از این جهت، با برتر دانستن َنَسب و خون خود، به غیر از جلوگیری از ورود دیگر طبقات، 
امتیازات ویژه ای برای خود قائل بودند. در چنین جامعه ای تحّرک اجتماعی و رفتن از طبقه ای به طبقءه دیگر، ممنوع و یا دست کم، بسیار دشوار بود و 

حکومت نیز طبقات اجتماعی را به شدت زیر نظر داشت.
 نابرابری: همان گونه که گفته شد، نظام طبقاتی باعث ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین طبقءه حاکم و تودۀ مردم می گردد. طبقءه فرادست و 
حاکم، در مقایسه با گذشته، گسترش چشمگیری یافت و در درون خود دارای مراتب و درجات متفاوت گردید. طبقات حاکم مانند گذشته، صاحب 
امور جنگی، دیوانی، ورزش های رزمی، شکار و  به  مشاغل و مناصب عالی رتبءه کشوری و لشکری بود که زمین های بسیاری داشتند. اشراف زادگان فقط 
بزم می پرداختند و معموالً دیگر فعالیت ها را دور از شأن و مقام خویش می دانستند. زنان این طبقه نیز با نوع لباس و زیورآالت، از دیگر زنان 
متمایز بودند. از سوی دیگر، تودءه مردم به صورت موروثی به فعالیت های تولیدی و خدماتی؛ مانند کشاورزی، دامداری، پیشه وری، تجارت و امثال آن 

می پرداختند و مالیات های سنگین می دادند.
 مبارزه با نابرابری: در درسی که در آن به تاریخ ساسانیان پرداختیم، اشاره شد که در زمان قباد، جنبش مزدک در جهت مبارزه با نابرابری ها 
و تبعیض های اجتماعی و اقتصادی پدید آمد. این جنبش پایه های نظام طبقاتی ساسانی را به شدت لرزاند و به همین دلیل، خسروانوشیروان در جهت 
اصالح امور اجتماعی و اقتصادی دست به اقداماتی زد که درنتیجه قدرت و نفوذ اشراف درجءه اول را کاهش داد و بر قدرت و نفوذ اشراف درجءه دوم افزود.

برای تحلیل هر نظام اجتماعی می توان از هرم اجتماعی اشاره کرد. در هرم های اجتماعی، نوک هرم بیشترین قدرت را دارد و هرچه به قاعدءه 
هرم نزدیک می شویم، قدرت کاهش می یابد و اعضای طبقه زیاد می شود. سه هرم زیر را با هم مقایسه کنید تا بهتر نظام اجتماعی ایران باستان 

را دریابید:

صاحب منصبان عالی رتبءه دینی،
سیاسی و نظامی )نجبای درجه 1(

دبیران، جنگاوران )سواره نظام(، پزشكان، منّجمان، 
موسیقی دانان و دهقانان )نجبای درجه 2(

ساسانیــان

كشاورزان، پیشه وران، 
صنعتگران، بازرگانان، 

)تودۀ مردم(

شـاه

خاندان شاهی و شش
خانوادۀ قدرتمند )نجبای درجه 1(

اشكانیــان

كشاورزان، شبانان، 
پیشه وران، بازرگانان

نجبای درجه 2

شـاه

خاندان شاهی و صاحب منصبان 
عالی رتبءه سیاسی و نظامی

هخامنشیــان

تودۀ مردم

شـاه

ده ا خانـــو
خانواده هستءه اصلی جامعءه آریاییان نخستین به  شمار می رود. خانواده های اولیه بسیار 
گسترده بودند که شامل پدر و مادر، فرزندان و نوادگان، برادران و خواهران، عروسان 
و دامادان، عموزادگان و عمه زادگان، دایی زادگان و خاله زادگان و بستگان می شدند. در 
رأس خانواده پدر قرار داشت که سلطه اش نامحدود بود. در مقام بعدی مادر قرار داشت که 

با وجود کم بودن اختیارات، بانوی خانه و مورد احترام همه بود.
 ازدواج در این خانواده ها درون گروهی و زیر نظارت پدر بود. 

 اقتصاد خانواده هم به صورت معیشتی بود و دست رنج تمام افراد خانواده برای رفع نیازمندی های مشترک، مصرف می شد. 
 تمام اموال برای پدر بود و بعد از او به پسر ارشد می رسید که ریاست خانواده را برعهده می گرفت. 

 این شیوءه خانوادءه گسترده تا دوران هخامنشیان تداوم داشت.
 خانواده بعد از هخامنشیان: خانواده به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اجتماعی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به تدریج کوچک تر و محدودتر شد. 

دو عامل عمده در این مساله دخیل بوده اند. به دو نمودار توالی رویداد زیر دقت نمایید؛ هرکدام، یکی از عوامل مؤثر را بررسی می کند:

وظایف پدر در خانواده

قضـــاوت

اجرای آداب و رسوم دیین

نگهـداری از آتش
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1 مهـاجـــرت:

مهاجرت از روستا به شهر، به خصوص در گسترش شهرها
زمان ساسانیان

فاصله  گرفتن از سبک زندگی روستایی

اشتغال به پیشه های شهریکوچ کردن خانواده و مستقل شدن اموال

2 ایجاد تشکیالت حکومتی:

گسترش تشکیالت حکومتی
ایجاد نهاد قضاوت

وظیفءه اجرای مناسک دیین به روحانیون سپرده شد.

وظیفءه قضاوت از پدر گرفته شد.

وظیفءه اجرای مناسک دیین از پدر گرفته شد.

 زنــــــان
یکی از مباحث مهم، جایگاه زن در ادوار مختلف تاریخ باستان ایران است. 
در درس مربوط به تاریخ ایالمیان اشاره شد که زنان دارای جایگاه ویژه ای 
بودند؛ اما آیا این جایگاه باقی ماند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا 
اشاره کرد که اطاّلعات موجود دربارءه زنان، بیشتر مربوط به زنان طبقءه 

اشراف و مقام های حکومتی بود. 

دین زرتشتی

تفاوتی بین زن و مرد وجود نداشته است و شعار اصلی زرتشت؛ یعنی »گفتار نیك، كردار نیك، پندار نیك« برای زنان و مردان به صورت 
یکسان بوده است.

در بخش هایی از اوستا كه احتماالً در زمان ساسانیان، توّسط موبدان تدوین شده، موقعّیت اجتماعی زن پایین تر از مرد قرار می گیرد.
دو خصلت زنان خوب، پارسایی و عفت بوده است.

هخامنشیان

 از عّزت و احترام واالیی به عنوان مادر و کدبانوی خانه برخوردار بوده اند.
در فعالیت های اقتصادی بیرون از منزل حضور داشتند.

لوح های گلی كشف شده از تخت جمشید، بیانگر آن است که در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوق برابر کار می کردند.
تعدادی از كاركنان كارگاه های شاهی زنان بودند.

زنان مدیریت برخی از کارگاه ها را برعهده داشتند و مردان نیز زیر دست آنان به حساب می آمدند.

ساسانی

از این دوره اطاّلعات مكتوب و غیرمكتوب بیشتری برجای مانده است.
چند تن از زنان خاندان شاهی؛ مانند همسر یزدگرد دوم و دو دختر خسرو پرویز به نام هاِی »پوران«  و »آزرمی دخت« از جمله نخستین 

شاهاِن زن بودند.
آثار و متون دینی و حقوقی مربوط به دورءه ساسانی و قرون نخستین اسالمی، بیانگر حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان است.

دارای حق مالكیت و فعالیت اقتصادی و توانایی درآمد كسب و شریک بودن در اموال همسر بوده است.
حق اقامءه دعوا در دادگاه به سود خود را داشته است.

ی ر ا گــو سـو و  جـشــن 
ریشءه جشن ها و سوگواری در هر تمّدنی در باورهای دینی و رویدادهای سیاسی و فعالیت های اقتصادی نهفته است. تمّدن ایرانی نیز از همین 

دست تمّدن هاست.

 جشـــن هـا
 در آن جشن های بسیاری برگزار می شد. ویژگی برجستءه جشن های باستانی، عبادت و شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ است. »گاهنبارها«، »نوروز«، 

»مهرگان« و »سده« از این دست، جشن ها است.
 گاهنبارها: به جشن هایی گفته می شد که به شکرانءه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت برگزار می گردید؛ این عناصر شامل آسمان، آب، زمین، گیاه، 

جانوران و انسان است. این جشن ها در شش وقت معّین از ماه های سال برگزار می شد.
 نوروز: این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که به جمشید، نخستین پادشاه افسانه ای ایران نسبت داده می شود. ایرانیان و ملت های 

هم فرهنگ با آنان، همچنان نوروز را گرامی داشته و با آداب و رسوم ویژه ای جشن می گیرند.
1 ایجاد شادی، تفریح   اثرات جشن ها: هر فرایند اجتماعی تأثیرات خاص خود را به همراه دارد. جشن های ایرانی نیز دارای تأثیراتی بوده است: 

4 تقویت هویت جمعی 3 ایجاد اتّحاد و انسجام ایرانیان در طول تاریخ/  2 ابراز وفاداری به پادشاه/  و معاشرت با یکدیگر/ 

عوامل مؤثر بر جایگاه زنان

آموزه های دین زرتشیت فرهنگ عمویم
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 سوگـــواری
2 یادآوری نیکی های شخص  1 خواندن دعا/  ایرانیان باستان در مراسم های سوگواری برای مردگان آداب و تشریفات ویژه ای برگزار می کردند: 

از دنیا رفته 
باید اشاره کرد که ایرانیان باستان برای ارواح پدران و مادران خود احترام ویژه ای قائل بودند؛ از این رو، در برخی از جشن ها، مراسم ویژه ای را برای 

آرامش ارواح آنان انجام می دادند.

تاریـخ دهــمپرسش های چهار گزینه ای درس 12

همءه موارد در ارتباط با اقوام آریایی مهاجر درست است، به جز ..................... ..  373
 اقوام آریایی مهاجر به ایران از نظر تبار و زبان، خویشاوند بودند و باورهای دینی مشترکی داشتند.

 قبایل آریایی پس از استقرار در ایران، جامعه ای شبانی و روستایی به وجود آوردند؛ اما همچنان پیوندهای قبیله ای خود را حفظ کردند.
 در جامعءه آریاییان مهاجر به ایران، تقسیم کار وجود نداشت و همءه قشرها به کمک یکدیگر، فعالیت های اجتماعی را سامان می دادند.

 وجود قشرهای سه گانءه آریایی در آغاز، نشان می دهد که قشری بر قشر دیگر برتری و امتیاز خاصی نداشته است.
نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و شکل گیری طبقات اجتماعی، در کدام دوره از تاریخ ایران آغاز شد؟.  374

 ساسانی  ماد  هخامنشی  سلوکی
در دورۀ هخامنشی، کدام عامل موجب افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی میان گروه حاکم و مردم عادی شد؟.  375

 افزایش روند مهاجرت از روستاها به شهرها  سرکوب شورش های نواحی مختلف و تثبیت قدرت مرکزی
 افزایش فتوحات و توسعءه تشکیالت حکومتی  گسترش تجارت خارجی و افزایش نقدینگی

کدام عامل در نابرابری اجتماعی دورۀ هخامنشیان، نقش بیشتری داشته است؟.  376
 انتصاب برخی از افراد به مناصب حکومتی  وجود خاندان های شاهی و حاکم 

 نابرابری اقتصادی و تفاوت در بهره مندی از ثروت  بهره مندی از سواد خواندن و نوشتن
همءه موارد دربارۀ اسیران جنگی دورۀ اشکانی درست است، به جز .................... ..  377

 در فعالیت های کشاورزی شرکت می کردند.  در پیاده نظام اشکانی حضور داشتند.
 در معادن شاهی به کارگری مشغول بودند.  از آنان در خدمات خانگی استفاده می شد.

نظام طبقاتی جامعه ایران در عصر ساسانی، تحت تأثیر کدام عوامل گسترش یافت و تثبیت شد؟.  378
 تأسیس حکومت مرکزی قدرتمند و رسمیت یافتن دین زردشتی

 گسترش راه های خشکی و دریایی و گسترش تجارت خارجی
 از میان برداشتن ملوک طوایف و ایجاد طبقءه جدیدی از اشراف و نجبا

 درگیری های مکّرر با رومیان و افزایش میزان مالیات کشاورزان
ساسانیان چگونه توانستند حکومت مرکزی قدرتمندی ایجاد کنند؟.  379

 سرکوب شورش ملوک طوایف  توسعءه تشکیالت اداری و دیوانی
 انتصاب نمایندگانی از خاندان شاهی به حکومت نواحی  تقویت ارتش و ایجاد دستگاه جاسوسی

طبقءه دبیران در کدام دوره از تاریخ ایران ایجاد شد؟.  380
 هخامنشی  اشکانی  ماد  ساسانی

همءه موارد در ارتباط با جامعه ایران عصر ساسانی درست است، به جز ...................... ..  381
 حکومت ساسانی، نظارتی بر طبقات و قشرهای اجتماعی نداشت.

 نظام طبقاتی عصر ساسانی بر اصالت نسب و خون استوار بود.
 تحّرک اجتماعی ممنوع و یا دست کم، بسیار دشوار بود.

 طبقءه فرادست و حاکم در درون خود دارای درجات متفاوت بود.
چنان چه هرم مقابل را به عنوان هرم اجتماعی ایران در عصر اشکانیان در نظر بگیریم، یک عضو از .  382

خاندان سورن و یک دامدار در کدام بخش قرار می گیرند؟
B-A 
C-B 
C-A 

A
B

C

 B-B 

چنان چه هرم مقابل را به عنوان هرم اجتماعی ایران در عصر ساسانی در نظر بگیریم، چند مورد از .  383
جایگاه ها درست نوشته شده است؟

B-C-B-B-A »موبد، فرماندۀ سپاه، پیاده نظام، آهنگر، سواره نظام«
 3 مورد
 2 مورد
 1 مورد

A
B

C

 4 مورد 
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در دورۀ ساسانی دلیل دفاع گروهی از نابرابری های اجتماعی چه بود؟.  384
 حفظ نظم و جلوگیری از فساد جامعه  وجود حق الهی برای شاه و خاندانش

 وجود نابرابری در اوستا و دین زرتشتی  وجود خون و نسب خاص اشراف زادگان
در نتیجءه کدام رویداد، خسروانوشیروان دست به اصالحات زد؟.  385

 جنبش مزدک   جنبش مانی
 نابرابری اجتماعی   بی ثباتی اجتماعی

همءه موارد دربارۀ خانواده در ایران باستان درست است، به جز ................. ..  386
 در خانوادءه کهن ایرانی، ازدواج درون گروهی بود و اعضای خانواده تحت نظارت پدر، با یکدیگر پیمان ازدواج می بستند.
 اقتصاد خانواده به صورت معیشتی بود و دست رنج تمام افراد خانواده برای رفع نیازمندی های مشترک مصرف می شد.

 سلطءه پدر بر اعضای خانواده نامحدود بود و پدر وظیفءه قضاوت و اجرای آداب و رسوم دینی و نگهبانی آتش را برعهده داشت.
 دارایی های خانواده که در اختیار پدر بود، پس از مرگ وی میان سایر اعضای خانواده، براساس نقشی که در خانواده داشتند، تقسیم می شد.

در ایران باستان خانوادۀ گسترده تا دورۀ ............. تداوم داشت..  387
 هخامنشی  ساسانی  اشکانی  سلوکی

در دورۀ ساسانی، توسعءه تشکیالت حکومتی و گسترش قشرهای اجتماعی موجب چه نتیجه ای شد؟.  388
 گسترش روابط خارجی و تأثیر پذیرفتن از فرهنگ رومی  کاهش دامنءه اختیارات و قدرت پدر در خانواده

 افزایش میزان درآمد مردم و رواج شهرنشینی  گسترش دستگاه دیوان ساالری و افزایش قدرت مرکزی
اگر هرم مقابل را هرم اجتماعی ساسانی بدانیم، بیشترین اطاّلعات موجود از زنان در کدام نقطءه هرم .  389

زیر بوده است؟
.B 

B و A 
A 

A
B

C
 C و B 

کدام مورد بیانگر آن است که در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند؟.  390
 کتیبءه بیستون   تاریخ هردوت

 منشور کورش   لوح های گلی تخت جمشید
جیره گرفتن مادران شاغل در دورۀ هخامنشیان بیش از هر چیزی مبّین چیست؟.  391

 عدم تفاوت میان زنان و مردان در ایران باستان  ارزش و اهمیت زنان در ایران باستان
 بیگاری کشیدن از زنان در ایران باستان  عدم اهمیت نقش خانواده نزد هخامنشیان

همءه موارد زیر در دورۀ ساسانی به پادشاهی ایران رسیدند، به جز ................... ..  392
 همسر یزدگرد دوم   دختر خسروپرویز 

 همسر خسروپرویز    آزرمی دخت
وجود سکه ای منّقش به تصویر »پوران« مبّین چیست؟.  393

 عالقءه مفرط خسروپرویز به دخترش  به پادشاهی رسیدن پوران
 تأثیر فرهنگ رومی بر ساسانیان  جایگاه اجتماعی زنان اشراف

همءه موارد دربارۀ زنان دورۀ ساسانی درست است، به جز ................ ..  394
 کسب ثروت خود بعد از مرگ همسر  فعالیت اقتصادی در سطح جامعه

 حق شکایت از فردی که از او دزدی کرده است  در مالکیت زمین با همسر خود شریک است.
جشن نوروز به کدام یک از شخصیت های زیر منسوب است؟.  395

  کیومرث   خسروانوشیروان   جمشید   کورش
در ایران باستان، گاهنبارها به چه چیزی گفته می شد؟.  396

 انبارهایی که توّسط هدایای مردم، اشراف، نجبا و سفرای کشورهای خارجی برای تبریک عید نوروز به پادشاه ساسانی پر می شد.
 دوازده جشن که به شکرانءه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت، در ابتدای هر ماه شمسی برگزار می شد.

 انبارهایی که گه گاه به دستور پادشاه به روی مردم باز می شدند تا در آستانءه سال نو، قشر ضعیف گرسنه نباشد.
 شش جشن که به شکرانءه آفریده شدن عناصر اصلی خلقت، در شش وقت معّین از ماه های سال برگزار می شد.

ویژگی برجستءه جشن های باستانی ایران چه بود؟.  397
 عبادت و شکرگزاری به درگاه خداوند  ارتباط نزدیک با مظاهر طبیعت

 حضور تودءه مردم و اشراف و نجبا در کنار هم  نقش ویژه پادشاه در اجرای جشن ها
جشن های ایران باستان با کدام مورد پیوند بیشتری داشت؟.  398

 ارادءه پادشاهان   فعالیت های کشاورزی
 تاریخ اساطیری ایران   اعتقادات زرتشتیان
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قوانین    363 از  مجموعه ای  هزاردادستان«  »مادیان  کتاب   
و محاکمات عصر ساسانی است که به زبان پهلوی گردآوری شده و منبع 
صفحة 105 ارزشمندی برای حقوق و دادرسی آن دوره محسوب می شود. 

خود،    364 مّتحد  قبایل  جنگاوران  گردآوری  با  دهیوک   
اقدام به تشکیل سپاه کرد و هووخشتر سپاه خود را به دسته های کمان داران، 
صفحة 106 نیزه داران و سواران تقسیم کرد. 

 سواره نظام در سپاه هخامنشی نقش مهمی در جنگ ها    365
صفحة 106 داشت. 

 هخامنشیان در دورءه داریوش یکم، موّفق به تأسیس    366
نیروی دریایی شدند که چندین پایگاه در خلیج فارس، دریای سرخ و دریای 
صفحة 106 مدیترانه داشتند و فرماندهی آن با پارسیان و مادی ها بود. 

پیشینءه    367 اشکانی،  سواره نظام  نیروی  توانمندی  دلیل   
صفحة 107 صحراگردی شان بود. 

 سورنا با استفاده از صدای طبل در آغاز حمله، توانست    368
صفحة 107 هراس بزرگی در سپاه کراسوس رومی ایجاد کند. 

سنگین    369 سواره نظام  به  اسواران  ساسانی،  دوران  در   
صفحة 107  اسلحءه زره پوش گفته می شد. 

 نیروی دریایی ساسانی از ابتدای تأسیس این سلسله به    370
صفحة 107  وجود آمد. 

از    371 استفاده  با  ساسانیان  انوشیروان،  خسرو  دوران  در   
نیروی دریایی توانستند یمن را از اشغال حبشیان که مورد حمایت امپراتوری 
صفحة 107 روم شرقی بودند، نجات داده و تحت تسلّط خود درآورند. 

 در دوران ساسانی، »ارتشتارستان« به مفهوم مدارسی    372
صفحة 108 بود که افراد ارتش در آنجا آموزش می دیدند. 

 وجود گروه های سه گانءه آریایی در آغاز، معّرف نوعی    373
صفحة 109 تقسیم کار و دسته بندی حرفه ای به شمار می رفت. 

و    374 اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری های  ایران،  در   
صفحة 109 شکل گیری طبقات اجتماعی از دوران مادها شروع شد. 

توسعءه    375 و  فتوحات  افزایش  هخامنشی  دورءه  در   
اقتصادی میان  نابرابری های اجتماعی و  افزایش  تشکیالت حکومتی، موجب 

گروه حاکم و مردم عادی شد.
موجب    376 پادشاه،  از سوی  مناصب حکومتی  به  انتصاب   

می شد که اشراف، دارایی های هنگفتی کسب کنند و صاحب زمین های وسیعی 
شوند؛ بدین گونه طبقه ای از اشراف و بزرگان شکل گرفت که عالوه بر امتیازات 
صفحة 110 اقتصادی، از مقام و منزلت اجتماعی باالتری برخوردار بودند. 

و    377 نمی شد  استفاده  نظامی  فعالیت های  در  اسیران  از   
آن ها را در فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، معادن شاهی و خدمات 
صفحة 110 خانگی به کار می گرفتند. 

 نظام طبقاتی جامعءه ایران در عصر ساسانی، تحت تأثیر دو    378
عامل گسترش یافت و تثبیت شد. عامل اول، تأسیس حکومت مرکزی قدرتمندی 
بود که خاندان ساسانی با توسعءه تشکیالت اداری و دیوانی به وجود آوردند. عامل 
صفحة 111 دوم، رسمیت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ و اختیارات موبدان بود. 

 خاندان ساسانی با توسعءه تشکیالت اداری و دیوانی،    379
صفحة 111 حکومت مرکزی قدرتمندی را ایجاد کردند. 

 در دورءه ساسانی، در نتیجءه توسعءه تشکیالت اداری    380
111 و دیوانی، طبقءه جدیدی به نام »دبیران« به طبقءه حاکم افزوده شد. صفحة 

را    381 اجتماعی  قشرهای  و  طبقات  ساسانی،  حکومت   
صفحة 111 به شدت زیر نظر داشت. 

هفت    382 جزء  سورن  خاندان  اجتماعی،  هرم  براساس   
صفحة 112 خاندان بزرگ در نقطءه A و دامدار در نقطءه C قرار دارد. 

جزء    383 سپاه  فرماندءه  و  موبد  اجتماعی،  هرم  براساس   
 C ؛ پیاده نظام براساس درس 11 جزء روستاییان است که در نقطءهA گروه
C است و  نقطءه  نیز جزء پیشه وران می باشد که در  قرار می گیرد و آهنگر 
صفحة 112  .B سواره نظام نیز جزء گروه

 در دوره ساسانی، موبدان زرتشتی مدافع نابرابری های    384
اجتماعی بودند و این تفاوت ها را برای حفظ نظم و ثبات کشور و جلوگیری از 
صفحة 112 فساد جامعه، الزم می دانستند. 

را    385 ساسانی  طبقاتی  نظام  پایه های  مزدک،  جنبش   
اقتصادی،  و  اجتماعی  امور  در  خسروانوشیروان  درنتیجه،  لرزاند؛  به شدت 
صفحة 113 اصالحاتی انجام داد. 

 دارایی های خانواده که در اختیار پدر قرار داشت، پس    386
به عنوان  ارشد،  اختیار پسر  نبود و در  انتقال  یا  و  تقسیم  قابل  از مرگ وی، 
صفحة 113 رئیس جدید خانواده قرار می گرفت. 

 در ایران باستان، خانوادءه گسترده تا دورءه هخامنشی    387
تداوم داشت؛ اما پس از آن، تحت تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی، به تدریج 
صفحة 113 کوچک تر و محدودتر شد. 

و    388 حکومتی  تشکیالت  توسعءه  ساسانی،  دورءه  در   
گسترش قشرهای اجتماعی، موجب کاهش دامنءه اختیارات و قدرت پدر در 
صفحة 113 خانواده شدند. 

زنان    389 دربارءه  موجود  اطاّلعات  و  مدارک  بیشترین   
و  اشراف  طبقءه  زنان  به  مربوط  باستان،  ایران  در  آنان  حقوق  و  موقعّیت  و 
صفحة 114 مقام های حکومتی است که در A و B قرار داشتند. 

 لوح های گلی کشف شده از تخت جمشید، بیانگر آن است که    390
صفحة 114 در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند. 

مبّین    391 از هر چیزی،  بیش  مادران شاغل   جیره گرفتن 
صفحة 114 ارزش و اهمیت زنان در ایران دوران باستان است. 

 همسر خسروپرویز، به نام شیرین، هرگز به پادشاهی    392
صفحة 115 ایران نرسید. 

 وجود چنین سکه ای نشان می دهد که »پوران« به مقام    393
صفحة 115 پادشاهی رسیده بود. 

صفحة    394  چنین عبارتی در متن نیامده و صحیح هم نیست. 
115

 جشن نوروز از کهن ترین جشن های ایرانی است که به    395
صفحة 116 جمشید، نخستین پادشاه افسانه ای ایران نسبت داده می شود. 

 گاهنبارها عبارت بودند از شش جشن که به شکرانءه    396
آفریده شدن عناصر اصلی خلقت در شش وقت معّین از ماه های سال برگزار 
صفحة 116 می شد. 

و    397 عبادت  ایران،  باستانی  جشن های  برجستءه  ویژگی   
صفحة 116 شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ بود. 

باورهای    398 با  تنگاتنگی  پیوند  باستان،  ایران  جشن های   
دینی و زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم ایران، به ویژه فعالیت های 
صفحة 116 کشاورزی داشت. 

کار،    399 و  به کشت  تشویق مردم  با  زرتشت  آموزه های   
تأثیر بسزایی بر انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی بر 
صفحة 118 کشاورزی داشت. 

کار،    400 و  به کشت  مردم  تشویق  با  زرتشت  آموزه های   
تاثیر بسزایی بر انتقال تدریجی آریاییان از زندگی شبانی به زندگی مبتنی بر 
صفحة 118 کشاورزی داشت. 

 تماس و همزیستی با بومیان ایران و مردم بین النهرین و    401
آموزه های زرتشت با تشویق به کشت و کار از جمله عواملی بودند که منجر 
صفحة 118 به تغییر شیوه زندگی آریاییان از شبانی به کشاورزی شدند. 
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 هخامنشیان برای تشویق مردم به کشاورزی افرادی را    402
که اقدام به آبادانی زمین های بایر می کردند تا پنج نسل از پرداخت مالیات 
صفحة 119 معاف می کردند. 

رئیس    403 عنوان  به  واستریوشان ساالر  ساسانی  دوره  در   
صفحة 119 روستاییان و کشاورزان شناخته می شد. 

 وظیفه واستریوشان ساالر گردآوری مالیات های بخش    404
صفحة 120 کشاورزی و توسعه و ترویج آبادانی و کشت و کار بود. 

سواد    405 آسورستان/  را  بین النهرین  ساسانی  دوره  در   
صفحة 120 می گفتند. 

صفحة 120   406  هر دو جمله صحیح هستند. 
تاثیر گسترش راه ها و توسعه    407 باستان تحت   در عصر 

تجارت، کشت گونه های جدیدی از گیاهان و درختان در سرتاسر قلمرو ایران 
صفحة 120 معمول گردید. 

شد،    408 ساخته  که  راهی  مهم ترین  هخامنشی  دوره  در   
جاده شاهی بود که به فرمان داریوش بزرگ احداث گردید تا شوش را به 
صفحة 120 سارد متصل سازد. 

 داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشی، در جریان لشکرکشی    409
صفحة 121 به هندوستان اسکیالکس را مأمور کشف مسیرهای آبی کرد. 

اقدامات    410 جمله  از  نیل  رود  به  سرخ  دریای  اتصال   
صفحة 121 داریوش یکم در مصر است. 

 این هخامنشیان نبودند که برای نخستین بار از قطب نما    411
صفحات 122 و 121 استفاده کردند. 

بر    412 دریانوردی  فعالیت های  تمرکز  ساسانی  دوره  در   
روی دریای عمان و خلیج فارس بود و بنادر و اسکله های متعددی در این دو 
صفحة 123 منطقه ساخته شد. 

ساسانی    413 عصر  دریانوردی  در  مهمی  نقش  سیراف   
صفحة 123 داشت. 

نیز    414 کتاب  متن  در  و  است  نادرست  جمله ای  چنین   
صفحة 123 نیامده است. 

صفحة 123   415  سکه طالی هخامنشی را دریک می گفتند. 
در    416 نقره  و  داریوش، سکه های طال  دوران  از  پیش  تا   

مناطقی مثل بابل، لیدی و شهرهای فنیقی نشین سواحل شرقی دریای مدیترانه 
صفحة 123 رایج بود. 

و    417 هخامنشیان  قلمرو  سرتاسر  در  داریوش  سکه های   
صفحة 123 حتی فراتر از آن اعتبار داشت. 

صفحة 123   418  سکه های مسی در دوره ساسانی رواج یافتند. 
برای    419 که  است  آن  نشان دهنده  سنگی  چنین  وجود   

صفحة 124 سنجش اندازه کاالها واحدهای اندازه گیری مشخصی ایجاد شده بود. 
حفظ    420 را  ایالمیان  اندازه گیری  واحدهای  هخامنشیان   

صفحة 124 کردند و واحدهای تازه ای به آن افزودند. 
صفحة 124   421  فرش پازیریک منسوب به دوره هخامنشیان است. 
 الواح کشف شده از خزانه تخت جمشید نشان می دهد    422

که در زمان هخامنشیان، کارگاه هایی وجود داشته که متعلق به شاه بودند و 
صفحة 124 اشیا و موراد خوراکی مورد نیاز کاخ شاهی را تولید می کردند. 

بافت    423 به ویژه  و  بافندگی  صنعت  ساسانی  دوره  در   
صفحة 125 پارچه های ابریشمی رونق شایانی یافت. 

 ساسانیان با در اختیار گرفتن واردات ابریشم خام از    424
ایران،  به  )سوریه(  شام  در  روم  قلمرو  از  ماهر  بافندگان  کوچاندن  و  چین 
صفحة 125 کارگاه های متعدد ابریشم بافی را در ایران ایجاد کردند. 

توسعه    425 در  هخامنشیان  شهریاری  آمدن  کار  روی   
صفحة 125 تجارت داخلی و خارجی ایران نقش مهمی داشت. 

 پیدا شدن سکه های هخامنشی و مصنوعات نواحی تابعه    426
این سلسله در سواحل رودهای دانوب و رن در مرکز اروپا و سیالن در جنوب 
صفحة 125 آسیا، نشانه ای از برقراری روابط بازرگانی با سرزمین های دور است. 

 در دوره سلوکیان تجارت رونق گذشته را نداشت و از    427
حجم مبادله کاالهای ارزان قیمت کاسته شد و در عوض، اشیای تجملی جای 
صفحة 126 آنها را گرفت. 

 مهمترین عامل رونق دوباره تجارت در دوره اشکانیان،    428
برقراری روابط سیاسی و تجاری میان ایران و چین و گشایش جاده ابریشم 
صفحة 126 بود. 

 عمده منابع درآمد حکومت در ایران باستان مالیات    429
صفحة 126 بود. 

رونق    430 امنیت  و  صلح  زمان  در  اقتصادی  فعالیت های   
داریوش  دوران  در  ایران  که  خواندید  پیش  در درس های  داشت.  بیشتری 
سوم، خسروپرویز و اردوان چهارم درگیر جنگ و ناامنی بود، ولی در دوره 
خسروانوشیروان در ایران امنیت بیشتری برقرار بود؛ درنتیجه در این دوره 
صفحة 127 تجارت رونق بیشتری داشته است. 

 آریایی ها اعتقاد داشتند نفوذ و قدرت خدایانشان محدود    431
صفحة 128 به نواحی و شهرهای خاصی نیست و تمام قلمرو گیتی را در برمی گیرد. 

 آریایی ها خدایان متعددی را می پرستیدند و آنها را بغ    432
صفحة 128 )خدا/ خدایگان(، اهوره )سرور( و امرتا )بی مرگ( می خواندند. 

 باید توجه داشته باشید این تست ترکیبی است و به درس    433
12 نیز اشاره دارد؛ در این درس اشاره شده است که در زمان پیش از آریایی ها پدر 
صفحة 113 دارای جایگاه باالیی بود و از وظایف او انجام مراسم  مذهبی بوده  است. 

در    434 زرتشت  که  می دهند  احتمال  پژوهشگران  بیشتر   
صفحة 128 قرن های هفتم و ششم پیش از میالد می زیسته است. 

 اساس تعالیم زرتشت بر یگانگی و پرستش اهوره مزدا    435
صفحة 129 قرار دارد. 

 در تعالیم زرتشت، امشاسپندان یا جاودانان مقدس به    436
گروهی از موجودات الهی که اهوره مزدا را در امر آفرینش و اداره امور جهان 
صفحة 129 یاری می کنند، گفته می شود. 

 زرتشت با قربانی کردن حیوانات به ویژه گاو مخالف    437
صفحة 129 بود. 

 زرتشت به جهان آخرت و روز واپسین اعتقاد داشت    438
و معتقد بود نیکان به گروه یاران اهوره مزدا خواهند پیوست و بدان به دوزخ 
صفحة 129 افکنده و برده اهریمن خواهند شد. 

 اوستا توسط بالش یکم اشکانی گردآوری شد و در نهایت    439
صفحة 129 در زمان شاپور دوم ساسانی به خط و زبان اوستایی نگارش یافت. 

 مغ ها نقش مهمی در آمیختن باورهای دینی کهن خود    440
صفحة 130 با تعالیم زرتشت داشتند. 

 میان پژوهشگران  بر سر اینکه هخامنشیان پیرو دین زرتشتی    441
صفحة 130 بودند یا به باورهای کهن ایرانی اعتقاد داشتند اختالف نظر است. 

 خدای بزرگ بابلیان در هنگام حمله کورش به بابل    442
صفحة 131 مردوک نام داشت که کورش او را ستایش کرد. 

 برخی از پادشاهان اشکانی به تقلید از یونانیان معابدی    443
صفحة 131 را برای آناهیتا ساختند. 

زبان،    444 ترویج  در  سلوکیان  و  مقدونی  اسکندر  تالش   
آنها موجب شد که  برابر  ایرانیان در  مقاومت  و  یونانی  باورهای  و  فرهنگ 
صفحة 131 خدایان کهن ایرانی نیز ستایش شوند. 


