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 1تاریخ کتاب نوشتاری محتوای

 (استانبایران و جهان در عصر )

 1400-1399تحصیلی:     سال

 

 تعالی بسمه

       

    

     

    

 12درس 

 جامعه و خانواده

  

 

 

 جامعه و خانواده: عنوان 
 

 اهداف یادگیری

رایط نظام اجتماعی و روابط حاکم بر با بررسی وضعیت و موقعیت قشرها و طبقات جامعه در دوران باستان ، ش

 آن را ارزیابی می کنیم.

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:

 حقوق زن در دوره ساسانی، مژگان وثوق بنایی 

 ساسانیان و طبقات اجتماعی،  پریسا گنجی 

 

 

 

 

  

 نیشامل چند لهیداشتند هر قب یمشترک ینید یبودند و باورها شاوندیم خومهاجرت کردند با ه رانیکه به ا ییایآر اقوام

انسانها  ۀشیبر اساس شغل و پ یبند میتقس ینوع ،نیشد در کنار ایم میخانواده تقس نیبه چند فهیبود و هر طا فهیطا

 .بودند «کشاورزان و شبانان»و «انیجنگجو»و  «ونیروحان»وجود داشت که شامل 

 

 ییرا فتح کردند، به ثروت و منزلت باال یمختلف ینهایدادند و سرزم لیحکومت تشک ییایاز آنکه اقوام آر پس 

و شکل  یو اجتماع یاقتصاد یهاینابرابر جادیخاص موجب ا یتمرکز قدرت و ثروت در نزد عده ا افتند،یدست 

شد.  یطبقات اجتماع یریگ

 یگروه حاکم و مردم عاد انیفتوحات م شیبا افزا یاجتماع یاه یبرانابر زین انیهخامنش ۀدر دور نیهمچن 

. افتی شیافزا

 نکات مهم درس
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شدند یها)ساتراپ( منصوب میبزرگ از طرف شاه به سمت حکومت شهرب یهاخاندان یاعضا یدر دوره هخامنش 

از اشراف شکل  یاطبقه انیزمان هخامنش رد قیطر نیکسب کردند بد یادیز یهاییآنان دارا قیطر نیبه ا

بودند.  یاژهیو یاقتصاد ازاتیو امت یمقام و منزلت اجتماع یکه دارا رفتگ

 انیدر زمان هخامنش انیرانیا انیها در مینابرابر نیاز ا یگرید یهانمونه هب یونانیمورخان  گریهرودوت و د 

قشر  حاتفتو تیاهم لیدل دوره به نیدر ا .لیاند مثالً خوراک و پوشاک و آداب معاشرت و تحصاشاره کرده

.قرارداشت یباالتر گاهیجنگجو در جا

 

دسته تقسیم می  2های مردم عادی بود. گروه حاکم خود به در دوره اشکانی جامعه ایران شامل گروه حاکم و توده

 شد. 

 می کشور را در اختیار داشتند. های سیاسی و نظابودند که مهمترین منصب شاهی در مرتبه اول اعضای خاندان

بودند که شامل؛ کشاورزان، شبانان، صاحبان حرَف و صنایع و بازرگانان بودند. همچنین از گروه دوم توده مردم 

های پی در پی شمار زیادی اسیران جنگی گرد آورده بودند که در فعالیت های کشاورزی و ساختمان سازی و جنگ

... آنها را بکار می گرفتند.

 

 نظام طبقاتی جامعه ایران در این عصر تحت تاثیر دو عامل بود: 
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تاسیس حکومت مرکزی قدرتمند که با توسعه تشکیالت اداری و دیوانی به وجود آوردند که قشر جدیدی  عامل اول

 به نام دبیران در این دوره به طبقه حاکم افزوده شد.

نظام طبقاتی عصرساسانی بر تشتی و افزایش نفوذ و اختیارات موبدان. رسمیت یافتن دین زر عامل دوم 

  .استوار بود 

دانستند و برخورداری از امتیازات را حق ویژه خود اشراف و بزرگان خون خود را برتر از خون مردم عادی می

 دانستند. می

 قه دیگر ممنوع و بسیار دشوار بود. ای به طبای تحرک اجتماعی و رفتن از طبقهدر چنین جامعه

های اجتماعی بین اشراف و بزرگان و توده طبقات عادی مردم افزایش یافت و اعضای طبقات در دوره ساسانی نابرابری

 های فراوان بودند. فرادست صاحب مشاغل و مناصب عالی رتبه کشوری و لشگری و دارای زمین

پرداختند  زنان این های رسمی و شکار و بزم میجنگی و دیوانی و ورزشاشراف زادگان فقط به اموری مانند امور

 طبقه با نوع لباس و زیورآالت از دیگر زنان متمایز بودند .

شد که به طور موروثی به فعالیت های تولیدی و خدماتی مانند؛ در مقابل طبقه فرودست شامل قشرهای مختلفی می

کشیدند.ودند و بار سنگین  مالیاتهای گوناگون را بر دوش میکشاورزی، دامداری و پیشه وری مشغول ب

در دوره ساسانی موبدان مدافع این نابرابری ها بودند و چنین وانمود می کردند که این تفاوت ها باعث به وجود آمدن نظم و 

 ثبات در کشور می شود.

به وجود آمد پایه های نظام طبقاتی ساسانی را ی ها نابرابربر علیه طرف مزدک جنبش بزرگی که در زمان پادشاهی قباد از  

به شدت لرزاند. از این رو خسرو انوشیروان برای اصالح امور اجتماعی و اقتصادی اقدامات زیادی کرد در نتیجه این اقدامات 

 قدرت و نفوذ اشراف درجۀ اول کاهش یافت و بر قدرت و نفوذ اشراف درجۀ دوم اضافه شد.  
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هسته اصلی جامعه آریایی به شمار می رفت که در آغاز بسیار گسترده بود و شامل پدر و مادر، فرزندان،  خانواده 

نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، دایی زادگان، خاله زادگان و بستگان دیگر بود.

و هم مجری آداب و رسوم دینی و نگهبان آتش خانه بود . پدر هم قاضی محدود بوددر این خانواده سلطۀ پدر نا  

و اختیارات مادر به اندازه پدر نبود ولی بانوی خانه محسوب می شد و مورد احترام بود.

در خانوادۀ کهن ایرانی ازدواج درون گروهی بود. اقتصاد آن بصورت معیشتی بود و دسترنج تمام افراد مستقیم   

مصرف می شد. 

ر قابل تقسیم و انتقال نبود پس از مرگ او در اختیار پسر ارشد به عنوان رئیس جدید خانواده قرار های پددارایی 

گرفت.می

خانوادۀ گسترده پس از دوره هخامنشی تحت تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی به تدریج کوچکتر و محدودتر  -

 شد.

 کردند. مهاجرت میهای روستایی به شهر همچنین با گسترش شهرها برخی از خانواده  -

 شدند. های بزرگ کوچکتر میبدین گونه خانواده -

 با توسعه تشکیالت حکومتی و گسترش قشرهای اجتماعی دامنه اختیارات پدر کاهش یافت.  -

 روحانیون بخشی از اختیارات پدر یعنی قضاوت و اجرای مراسم و تشریفات دینی را برعهده گرفت.  -

 

ود در مورد زنان و موقعیت آنها بسیار پراکنده است و پیشینه مربوط به زنان طبقات اشراف است. اطالعات موج 

جایگاه و حقوق زنان تحت تاثیر آموزه های زرتشت بود.  

شت یعنی گفتار نیک و   صلی زرت شعار ا ستا تفاوت چندانی میان مرد و زن وجود ندارد و  سمتهایی از او در ق

زنان و مردان توصیه شده است.  پندارنیک به یکسان برای

تنها در بخشی از اوستا که توسط موبدان تدوین شده موقعیت اجتماعی زنان پایین تر از مردان قرار دارد.  

به عنوان دو خصلت و ویژگی زن خوب به شمار رفته است. پارسایی و عفت  

برخوردار بوده.  در ایران باستان زن به عنوان مادر و کدبانوی خانه از احترام باالیی 

شان زن و مرد در کنار هم با لوحه  ست که در زمان هخامن شید بیانگر آن ا شده از تخت جم شف  های گلی ک

کردند. حقوقی برابر کار می

ـــاهی، زنان بودند حتی مدیریت برخی از این کارگاهها را نیز بر عهده   تعدادی از کارکنان در کارگاههای ش

داشتند
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ماعی و حقوقی زنان در عصر ساسانی اطالعات مکتوب و غیرمکتوب زیادی به جای مانده در مورد موقعیت اجت -

است. تنی چند از زنان خاندان شاهی مانند 

توانست می همچنین در این دوران زن حق مالکیت و فعالیت اقتصادی داشت و

توانست در دادگاه به سود خود اقامه دعوا درآمد کسب کند و در اموال همسر خود شریک باشد. همچنین زن می

 کند.

 

ها با باورهای دینی و شد.این جشنهایی بود که در طول سال برگزار میگاهشماری ایران باستان مملو از جشن

 اقتصادی مردم ایران بویژه فعالیت های کشاورزی پیوند تنگاتنگی داشتند. زندگی سیاسی و اجتماعی و 

 های باستانی، عبادت و شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ بود. ویژگی برجسته جشن

 از مشهورترین جشن های ایران باستان به شمار می رود.  سدهو  مهرگان، نوروز، گاهنبارها

ه شکرانه آفریده شدن عناصر اصلی یعنی آسمان و آب و زمین و گیاهان و گاهنبار عبارت بود از شش جشن که ب

شد.جانوران و انسان برگزار می

  شد. ترین جشن ایرانی است که به جمشید نسبت داده میکهننوروز 

 داد که عالوه بر شادی و تفریح وفاداری خود را به شاه ابراز کنند ها این فرصت را به مردم میبرگزاری جشن

 مچنین تاثیر زیادی در اتحاد ایرانیان داشت. اه

 کردند. ها مراسم سوگواری برای مردگان را نیز با آداب و تشریفات برگزار مییرانیان عالوه بر جشن 

 ای برای آرامش روح آنها انجام می ایرانیان برای ارواح پدران و مادرانشان احترام زیادی قائل بودند و مراسم ویژه

 دادند.

 ها و فعالیت های مکمل برای درک بهتر مطالب مطرح شده در درسپرسش

 افراد در جامعۀ آریایی به چند طبقه تقسیم می شدند؟ (1

 وجود قشرهای سه گانۀ آریایی معرف چیست؟ (2

 در دوره اشکانی تودۀ مردم شامل چه کسانی بودند؟ (3

 در دوره اشکانی جامعه ایرانی شامل چه گروههایی بود؟ (4

 ه ایرانی در عصر ساسانی تحت تاثیر چه عواملی گسترش یافت؟نظام طبقاتی جامع (5
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 نظام طبقاتی عصر ساسانی بر چه چیزهایی استوار بود؟ (6

 در جامعۀ ساسانی طبقه فرودست شامل چه قشرهایی می شد؟  (7

 وظایفی داشتند؟ چه موبدان ساسانی دوران در (8

 خانواده آریایی شامل چه کسانی می شد؟ (9

 نی اموری مانند ازدواج و اقتصاد در اختیار چه کسی بود؟در خانواده های کهن ایرا (10

 خانواده گسترده در عهد هخامنشی تحت تاثیر چه عواملی کوچک تر و محدود تر شد؟ (11

 در ایران باستان موقعیت زنان چگونه بود؟ (12

 در دورۀ ساسانی زنان از کدام حقوق اجتماعی برخوردار بودند؟ (13

 جشن گاهنبار چه جشنی بود؟ (14

 در ایران باستان چه جشنی بود؟ جشن نوروز (15

 پاسخ ها

 در این تقسیم بندی افراد جامعه به سه طبقه تقسیم می شوند، روحانیون،جنگجویان،کشاورزان و شبانان. (1

وجود قشرهای سه گانه آریایی در آغاز معرف نوعی سستم کار و دسته بندی حرفه ای به شمار می رفت و به نظر می  (2

 برتری و امتیاز خیلی خاصی نداشته اند.رسد که قشری بر قشر دیگر 

 شامل کشاورزان، شبانان ، صاحبان حرف و صنایع و بازرگانان بودند. (3

در مرتبۀ اول اعضای خاندان های شاهی و در دیگر خاندان های قدرتمند دیمی بودند که مهم ترین منصب های  (4

عضویت در مجلس آن زمان را در اختیار سیاسی و نظامی مانند حکومت مناطق مختلف کشور و فرماندهی سپاه و 

 داشتند.

عامل اول تاسیس حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعه تشکیالت اداری و دیوانی به وجود  (5

آوردند. ازاین دو قشر  جدیدی به نام دبیران در این دوره به طبقه حاکم افزوده شد. عامل دوم رسمیت یافتن دین 

 یش نفوذ و اختیارات موبدان بود.زرتشتی و افزا

 بر اصالت نَسب و خون استوار بود. (6

شامل قشرهای مختلفی می شد که به طور موروثی به فعالیت های تولیدی و خدماتی مانند کشاورزی ، دامداری و  (7

 پیشه وری ، تجارت و امثال آن مشغول بودند و بار سنگین مالیات های گوناگون را بر ذدوش می کشیدند.

ها مدافع نابرابری های اجتماعی و امتیازات طبقۀ حاکم بودند و چنین وانمود می کردند که این تفاوت ها و تمایزها آن (8

 برای حفظ نظم و ثبات کشور الزم است و رفتن از طبقه ای به طبقۀ دیگر موجب فاسد شدن جامعه می شد.

 دایی عموزادگان، ، دامادان و عروسان و خواهران و رانبراد و نوادگان ، فرزندان ، مادر و پدر خانواده در آغاز شامل (9

 مجری هم و قاضی هم پدر. بود محدود نا پدر سلطۀ خانواده این دیگر می شد. در بستگان و زادگان خاله زادگان،

 و شد می محسوب خانه بانوی ولی نبود پدر اندازه به مادر اختیارات و بود خانه آتش نگهبان و دینی رسوم و آداب

 .بود احترام وردم
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 مصرف مستقیم افراد تمام دسترنج و بود معیشتی بصورت آن اقتصاد. بود گروهی درون ازدواج ایرانی کهن خانوادۀ در (10

 خانواده جدید رئیس عنوان به ارشد پسر اختیار در او مرگ از پس نبود انتقال و تقسیم قابل پدر های دارایی. شد می

 .گرفت می قرار

 .شد محدودتر و کوچکتر تدریج به اجتماعی و اقتصادی عوامل تاثیر تحت (11

 و ندارد وجود زن و مرد میان چندانی تفاوت اوستا از قسمتهایی در. بود زرتشت های آموزه تاثیر موقعیت زنان تحت (12

 است . شده توصیه مردان و زنان برای یکسان به پندارنیک و نیک گفتار یعنی زرتشت اصلی شعار

 خود همسر اموال در و کند کسب درآمد توانست می و داشت اقتصادی فعالیت و مالکیت حق زن دوران این در (13

 کند . دعوا اقامه خود سود به دادگاه در توانست می زن همچنین باشد شریک

 و گیاهان و زمین و آب و آسمان یعنی اصلی عناصر شدن آفریده شکرانه به که جشن شش از بود عبارت گاهنبارها  (14

 شد. می برگزار انانس و جانوران

جشن نوروز از کهن ترین جشنهای ایرانی است که به جمشید نخستین پادشاه افسانه ای ایران نسبت داده می شود.  (15

ایرانیان و ملت های هم فرهنگ آنان همچنان نوروز را گرامی می داشتند و با آداب و رسوم ویژه ای جشن می 

 گرفتند.

 سواالت امتحانی پرتکرار

 معه آریایی به چند طبقه تقسیم می شدند؟افراد در جا .1

 در دوره اشکانی جامعه ایرانی شامل چه گروههایی بود؟ .2

 نظام طبقاتی عصر ساسانی بر چه چیزهایی استوار بود؟ .3

 خانواده آریایی شامل چه کسانی می شد؟ .4

 در ایران باستان موقعیت زنان چگونه بود؟ .5
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