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 1تاریخ کتاب نوشتاری محتوای

(  ایران و جهان در عصر باستان )

  1400-1399تحصیلی:     سال

 

 تعالی بسمه

 پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت

    

     

     

 

 : 

 

 

 های دورمطالعه و کاوش در گذشتهعنوان :
 

 

 اهداف درس
 شناسایی و دسته بندی گونه های مختلف منابع پژوهش در تاریخ ایران باستان و سنجش اهمیت و اعتبار آنان

 منابع مطالعاتی پیشنهادی:
 1389تفضلی،احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، سخن،  -1
 1393جلد(تهران، سمت 2سامی، علی، تمدن هخامنشی ) -2
 1393جلد(تهران، سمت 2سامی، علی، تمدن ساسانی) -3
 1355گیرشمن، رمان، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمدمعین، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  -4
 1389تا، بی ماری کخ، هاید، از زبان داریوش ترجمه پرویز رجبی، تهران، کارنگ، -5
 1389فر، تهران اساطیر، هرودوت، تاریخ هرودوت، ترجمه مرتضی ثاقب -6
 

 چکیده نکات مهم درس

 نیه پژوهش در تاریخ ایران باستانپیشی

 الف(  آگاهی تاریخی آمیخته با افسانه:

هد باستان ترجمه خدای های باستان شناسی تاریخ ایران در عقبل از رمزگشایی و خوانده شدن خط میخی و آغاز کاوش -

 های شاهنامه فردوسی بود. های متعلق به دوران ساسانی و نیز داستاننامه

 های این منابع ترکیبی از افسانه و واقعیت است.نوشته -

 کردند:عموم مورخان تا دویست سال پیش قبل از رمز گشایی خط میخی تاریخ عصر باستان را به چهار دوره تقسیم می -

 های کهن بود.ها آمیخته با افسانهپیشدادیان: مطالب مربوط به این سلسله -1

 های کهن بود.ها آمیخته با افسانهکیانیان : مطالب مربوط به این سلسله -2

 اشکانیان: درباره این سلسله مطالب بسیار کم و محدود به بعضی اسامی بود. -3
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 خصوص این سلسله وجود داشت. ساسانیان: اطالعات تاریخی قابل توجهی در -4

 تاریخ و افسانه

 سلسله پیشدادیان           

 دوره افسانه ای )اساطیری( تاریخ ایران           سلسله کیاییان

 .شودنکته:تاریخ بسیاری از اقوام و جوامع کهن از جمله ایران زمین با افسانه و اسطوره آغاز می

 

 ستان یا سرگذشت خیالی و غیرواقعیواژه ا فسانه یا اسطوره به معنای دا

اند اما با های تاریخی ساخته شدهها بر اساس واقعیت: بیشتر مورخان بر این عقیده هستند که افسانههامحتوی افسانه

 اند.گذشت زمان تغییر کرده و به شکالفسانه در آمده

 

 درک و شناخت ایرانیان تا دویست سال پیش از تاریخ دوره باستان:

 تاریخ ساسانیان اطالع و شناخت درخور توجهی داشتند.از  -

 شناختند.سلسله و شاهان اشکانی را تا حدودی می -

 های ایالم، ماد و هخامنشی نداشتند.شناختی از سلسله -

 دادند.ای ایران نسبت میپارسه یا پرسه ُپلیس پایتخت هخامنشیان را به جمشید پادشاه افسانه -

 کردند.کوروش را به حضرت سلیمان پیامبر منسوب میپاسارگاد، پایتخت  -

 شمردند.آرامگاه کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی را قبر مادر حضرت سلیمان می -

 

 های جدید:ب( آگاهی تاریخی متکی بر پژوهش و کاوش

 عوامل تحول شناخت تاریخی عصر ایران باستان در دو قرن اخیر:

 شناسان و مورخان ایرانی و غیرایرانی درباره ایران عهد باستان نای از باستاتحقیقات گسترده -1

 شناسیهای باستانهای باستانی و کاوشهای تازه در نتیجه خوانده شدن خطآگاهی -2
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 پیشینه تحقیقات جدید درباره ایران باستان 

 یخ و فرهنگتمایل و عالقه اروپاییان در دوره صفویه برای مسافرت به کشور ما و شناخت تار -

های ها و شاهان ایران به واسطه نوشتهدر اختیار داشتن نویسندگان و محققان اروپایی اخبار و آگاهی قابل توجهی از سلسله -

 هرودت و سایر مورخان یونانی و روحی

 تهیه گزارش و تصویر جهانگردان اروپایی از آثار بناها و آثار تاریخی دوره هخامنشی در دوره صفویه -

 

 ر دوره قاجارد

 گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا در دوره قاجار و ورود جهانگردان -

در زمان محمدشاه قاجار یک افسر انگلیسی بنام سرهنری راولینسون موفق به خواندن خط میخی شد و سنگ نوشته  -

 داریوش هخامنشی را در بیستون ترجمه کرد.

های باستانی را در سرتاسر ایران دولت فرانسه اجازه حفاری و سپس امتیاز انحصاری کاوششناسی ، آغاز فعالیت باستان -

 بدست آورد و در محوطه باستانی شوش به حفاری و کاوش مشغول شدند.

 

 در دوره پهلوی

آرتورپوپ شناسان برجسته از کشورهای مختلف مانند ارنست هرتسفلد آلمانی و شناسی توسط باستانشروع فعالیت باستان -

 آمریکایی

 شناسان زبده ایرانیپرورش و شروع به کار باستان -

 های مستقل توسط پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی انجام پژوهش -

 

 ها و تحقیقات جدیددستاوردهای کاوش

 دستاوردهای پادشاهی ماد تا ساسانی بهتر و بیشتر شناخته شوند. -1

 نه فراهم آمد.امکان تشخیص تاریخ واقعی از افسا -2
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ساکنان فالت ایران چندین هزار سال پیش از مهاجرت اقوام آریایی به یکجانشینی و کشاورزی روی آورده و تمدن  -3

 ای را بنیان نهاده بودند.نسبتاً پیشرفته

 (  65بندی جدید مورخان از تاریخ ایران در دوران باستان )نمودار ص تقسیم -4

 

 ر دوران باستانمنابع تحقیق تاریخ ایران د

 منابع دست اول یا اصلی به دو دسته:

شود از ایرانیان باستان بر جای مانده است، ابزار ، هایی می: شامل تمامی آثار مادی و دست ساختهمنابع غیرنوشتاری -

 ها و غیرهها، آتشکدهظروف، اشیا و بقایای بناهای مختلف مانند کاخ

توان از آنها اند و میکه درباره رویدادهای تاریخی ایران در عهده باستان یافته هایی: تمامی نوشتهمنابع نوشتاری -

ها، نوشتهها، گلنوشتهترین منابع نوشتاری این دوره عبارتنداز: سنگاطالعات و شواهد تاریخی به دست آورد. که برجسته

 های تاریخی، ادبی، دینی و جغرافیاییها و کتابسالنامه

 

 شوندبندی میوشتاری تاریخ ایران در عصر باستان به دو گروه طبقهنکته: منابع ن

دهند که در صدر آن تاریخ هرودت است. : که شامل کتابهای مورخان یونانی و رومی تشکیل میمنابع نوشتاری غیرایرانی -

 هخامنشیان و کوروش بزرگ وجود دارد.در تورات کتاب دینی یهودیان مطالبی درباره 

 

 اری ایرانی منابع نوشت

 وضعیت تاریخ نگاری ایرانیان در عهد باستان: 

 اند.دبیران مخصوصی به ثبت و ضبط وقایع حوادث مهم اشتغال داشته -                                            

 اند.االیی برخوردار بودهبه گفته هر دو دولت ایرانیان از شعور و آگاهی تاریخی ب -                                       

تر از تر و  پسندیدهنگاری ایرانیان این بود که نسبت شفاهی بسیار مقبولاز دالیل ضعف تاریخ -                                 

                                سنت کتابت بوده است یعنی ثبت و نگارش از اهمیت کمتری داشت و عادت به حفظ سینه به سینه  مطالب داشتند            
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 هایی از منابع نوشتارینمونه

ها، مهمترین منابع در دوره هخامنشیان هستند. پنج ستون از سنگ نوشته  بیستون از داریوش و سنگ سنگ نوشته -

هایی بر وشتهاز دوره ساسانی هم سنگ ن دهند.دوره را شرح می های دیگر پادشاهان هخامنشی که رویدادهای این نوشته

مانده از جمله سنگ نوشته شاپور یکم در کعبه زرتشت در نقش رستم که  هایی بر جایجای مانده از جمله سنگ نوشته

 کنند.رویدادهای  تاریخی این دوره را گزارش می

دمندی کشف شد که اطالعات سوسی هزار لوح گلی به زبان ایالمی  های تخت جمشید بیش ازهای گلی: در کاوشلوح -

 دهند.وره هخامنشیان ارائه میددرباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تشکیالت اداری 

ها کتابهایی در دوره ساسانیان در موضوع تاریخی، دینی، ادبی و جغرافیایی نوشته شدند که مهمترین آن خدای نامه -

رینش تا اواخر حکومت ساسانی هستند. محتوای است.خدای نامه بازگوکننده تاریخ عمومی سرزمین و مردم ایران از آغاز آف

دوره ساسانی با واقعیات تاریخی انطباق دارد. از منابع مورخان  های کهن بود. مطالب راجع به آن آمیخته با افسانه و قصه

 شود.مسلمان ایرانی محسوب  می

 منابع دست دوم:  -2

های پژوهشی است که در دویست سال اخیر توسط تحصیلی و طرح هاینامهها، پایانها، مقالهشامل انواع مختلفی از کتاب

 شناسان ایرانی و غیرایرانی نوشته شده است.مورخان، باستان

  

  خالصه درس:

گردد به دو قرن پیش و قبل از رمزگشایی خط میخی که که بخشی بر می است پژوهش در تاریخ ایران باستان به دو گونه

های جدید مربوط به دو قرن های تاریخی همراه با افسانه و یا اسطوره بوده است. اما گونهتهای ترکیبی از واقعینوشته

شناسی و تحقیقات جدید است که به بررسی منابع غیرنوشتاری و نوشتاری در های باستاناخیر است که متکی به کاوش

 اند.عهد باستان ایران پرداخته
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