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 ایران تاریخ اماکن شناخت

 معنی به لغت در اماکن

 جای جاها، ؛ مکان.  امکنه:  معین فارسی فرهنگ،  است کَون از مَفعَل مکان و.  مکان و امکنة دهخدا نامه لغت

 ها سرزمین ها،

 ها مکان ها، مقام ها، سرزمین جاها، امکنه،:  متضاد و مترادف واژگان فرهنگ

 لغوی نظر از تاریخ

 همچنین. است روز و ماه از ترکیبی کلمه این که دانند می  مورخ کلمه از شده ساخته مصدر را لغت این برخی

 .دانند می عبری یرخ یا و آکد ی ارخو از اقتباسی را کلمه این گروهی

 اآنه وقوع زمان و حوادث بازشناساندن به اصطالح در و.است وقت شناساندن و تعین معنای به عربی در تاریخ 

 .است زمانی مبدا به نسبت

 گرفته  history واژه از قصه یا داستان معنای به story. است history واژه انگلیسی زبان در تاریخ کلمه برابر

 جستن معنی به یونانیhistorein   التین و historia فرانسوی و میانه انگلیسی واژه از لغت این ماخوذ و شده

 .است کردن دنبال و

 تاریخ از دیدگاه قرآن کریم 

و نظایر آن برای بیان  حدیث ، نباَ ،  قصص  در قرآن کریم سرگذشت اقوام مختلف پیش از ما با واژگانی نظیر

 مفهوم تاریخ مورد استفاده قرار گرفته است و با تاکید به عبرت آموزی از آن تاریخ یاد می کند. 

 

 



 

| 2 

 تاریخ تعریف

 .در تعریف تاریخ و بیان حقیقت آن میان دانشمندان و صاحب نظران اختالف بسیاری است

 است که پدر تاریخ لقب گرفته (heroodotus) هردودت 

 را به عنوان مطالعه و بررسی روزگاران گذشته معرفی می نماید.  تاریخ

  :است چنین دهیم می ارائه تاریخ از ما که تعریفی

 .است مختلف های مکان و ها زمان در انسان تاثر و تاثیر درباره اطالعات از ای مجموعه تاریخ

 شده شامل را باشد می انسان و مکان زمان، که تاریخ اصلی عناصر که تعریف این

 باستان شناسی از نظر لغوی

  Archaeology انگلیسی واژه فارسی برگردان شناسی باستان واژه

  چشمه سر و خاستگاه ، بنیاد ، بن معنی به  Arche کلمه دو از ترکیبی واژه این

  logos گردد می باز چیز هر وجودی علت معنی به. 

 ی واسط به چیز هر وجودی علت و ها واقعیت و رویدادها بنیاد و بن فهم معنای به شناسی باستان اساس این بر

 .است چیز آن آثار
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 تعریف باستان شناسی

Archaeology  (شناسی باستان  )مفهوم ترین جامع در میالد از قبل چهارم سده در افالطون بار نخستین را 

 شناسی آغاز و شناسی شناسی،بنیاد بن همچون دیگری های برگردان  .برد کار به کهن آثار با آشنایی درباره آن

 .باشند  Archaeology واژه فارسی برگردان برای بهتری های جایگذین توانند می

 شناسی باستان کارکرد تعریف

 ات زد دست خود کاخ بناهای در حفاری به بابل فرمانروای نبونیدوس که میالد از قبل ششم قرن در بار اولین

 .دارند اشتغال کاوش و پژوهش ، مطالعه به جهان کنار و گوشه در شناسان باستان کنون

 پایه بر انانس گذشته پژوهش علم شناسی باستان.است گذشته درباره دانستن به اشتیاق علم این اصلی انگیزه

 .اوست از مانده باز آثار

 چند سوال پایه

 سال می گذرد؟ آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که از پیدایش کره زمین چند

 کره زمین به عنوان بزرگترین و اصلی ترین زیستگاه انسان ) مکان( شناخته شده است

میلیار سال از پیدایش  3الی  2و علم نجوم مشخص می کند که در حدود  مطالعات دانشمندان دیرینه شناس

 کره زمین می گذرد.

 کره زمین چند سال می گذرد ؟حال سوالی که مطرح می شود این است که از حضور بشر بر روی 

دانشمندان بر این اعتقادند که با توجه به آثار یافت شده از حضور انسان دو پای راست قامت به عبارتی انسان 

 میلیون سال می گذرد  3تا  2امروزی تنها 
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آب  ز تماس باردپا در خاکستر آتشفشان بر جا مانده که پس ا -میلیون سال پیش در تانزانیا 3.5ردپای انسان از 

 .باران همانند بتن سفت شده است

هزار سال پیش  30الی  20الزم است بدانید که از قدیمی ترین آثار کشف شده از انسان امروزی مربوط به حدود 

 است.

ست که حضور انسان راست این آثار در ساحل شرقی دریاچه تورکانای کشور کنیا کشف گردید. این در حالی ا

 سال پیش در نظر گرفته اند 800دان در حدود نآسیا و خاور نزدیک را دانشم روپا ،قامت در ا

 ه های تاریخیرود

ه سه گانبرای شناخت بهتر دوره های زندگی بشر باستان شناس دانمارکی به نام تامسن نظریه تحت عنوان 

 زندگی بشر را مطرح کرد.

 آهن بودعصر  -3دوران مفرغ   -2دوران سنگ ) عصر حجر(   -1که شامل 

 خود دوره سنگ شامل سه دور است که به ترتیب عبارت است از 

 هزار سال پیش به پایان رسیده است( 15سال پیش آغاز و میلیون  2.5پارینه سنگی بازه زمانی )حدود 

 هزار سال پیش به پایان رسیده است( 8هزار سال پیش آغاز و  15میانه سنگی بازه زمانی ) حدود 

 هزار سال پیش به پایان رسیده است( 6هزار سال پیش آغاز و  8انی ) حدود نو سنگی بازه زم

 پارینه سنگی

 در  این دوره اقتصاد ) زندگی( انسان بر شکار حیوانات وحشی و جمع آوری گیاهان و دانه ها بوده است

 در این دوره انسان موفق به ساخت ابزارهای ساده و ابتدای از سنگ و چوپ شد
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 این انسان ها در چنگل ها و غارها همانند دیگر جانوران بوده است.مکان زندگی 

از این دوران نقاشی های در اروپا و بیشتر در فرانسه یافت شده است که می توان به غارهای السکو ، آلتامیرا 

 فون دوگوم اشاره کرد.

 پارینه سنگی در فالت ایران

ر سال پیش و قطعاتی از سنگ کوارتز در حوزه کشف رود هزا 800نشانه های بدست آماد از این دوران مربوط 

هزار سال پیش در سیستان و بلوچستان بدست  700در خراسان روستای بقبقوی مشهد و بستر رودخانه الدیز 

 آماده است.

 در این دوران همچنین با کشف آتش تحولی شگرف در زندگی انسان ناندرتال آن روزگار پدید آمد.

وفق به پختن غذا و پخته خواری گردید . از پیامد های پخته خواری برای انسان کوچک با شناخت آتش او م

شدن تدریجی استخوان آرواره و عضالت وابسته به آن امکان تکلم ابتدای به صورت خروج اصوات از گلو در این 

 زمان انسان ابزار ساز وارد مرحله ی زبانی گردید.

 دوره میان سنگی 

 به عبارتی میان سنگ قدیم و جدید در این دوره هم اقتصاد انسان بر شکار استوار بوددوره میان سنگی یا 

 از نظر زمین شناسی شروع این عصر با پایان عصر یخبندان همزمان بوده است.

 در خاوره میانه آب و هوای گرم و مرطوب جایگزین هوای سرد شده

 از دوره شکار به زندگی مبتنی بر تولید غذا ست.این عصر به باور اکثر محققان و باستانشناسان عصر گذر 

ادوات سنگی این دوره کوچک و ظریف تر از ابزارهای سنگی دوران قبل شده و داس های سنگی برای دروی 

 غالت وحشی یافت شده است.
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 در این دوره به رژیم غذای انسان گوشت آبزیان مانند ماهی و حلزون نیز افزوده شد 

 ه آثار موجود نیست و تنها در شرق اسپانیا بروی سخره ها نقاشی های کشف شده است.در اروپا از این دور

 عصر نو سنگی

 دوران سنگ های صاف و صیقلی ، یکجا نشینی و تولید غذا 

 انسان این دوره از شکارگر به کشاورزی تبدیل می شود.

 اره دنیای خویش رسیده است.انسان این دوره به اهلی کردن برخی جانوران پرداخته و به اوج تعقل درب

 او با این کار گامی واقعی و عملی به جهت تسلط عملی بر میحط خویش برداشته است.

در این زمان او عالوه بر اینکه تونسته برای خویش غذا ذخیره کند کم کم از زندگی در غار ها و جنگل بصورت 

 تغییر یافته است .قدیم خارج شده و در روستاهای که با مزارع کشت محاصره شده 

 

 درشت سنگ ها 

در این زمان در بخش های از اروپا نظیر برتانی ، ایرلند و انگلستان مگالیتس ها با درشت سنگ های با ارتفاع 

 متر یافت شده اند. که به نظر اماکنی جادویی و مذهبی بنظر میرسند. 20

 استونهنج در دشت مالزبری انگلستان

  ی بشر )غارها(اماکن اولیه سکونت گاه ها

 غارهای به عنوان اولین اماکن تاریخی که انسان های اولیه در آنها سکونت داشتند شناخته شده است.

 غارهای تاریخی عصر حجر در ایران
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 بیستون کرمانشاه –غار شکارچیان 

 آذربایجان ارومیه –غار تمتمه 

 خراسان –غار خونیک 

 بهشهر  –غار هوتو و کمربند 

 رشته کوه زاگرس –غار شنیدار 

 لرستان –تنگه بیده 

 لرستان –دوشه 

 لرستان –همیان 

 تپه های باستانی

 شهر سوخته ، سیلک

آنچه از انباشته شدن تدریجی بقایای ساختمانی در مراکز اجتماعات اولیه انسانی بر جای مانده است امروزه به 

 عنوان تپه های باستانی در ایران خودنمایی می کند.

 های باستانی در فواصل رمانی مختلف پدید آمده اند و شامل الیه های زمانی مختلفی هستند.این تپه 

 ق.م نیز می رسد. 7و 6الیه های زیرین برخی از این تپه ها تا هزاره 

 و الیه های باالیی آن ممکن است به محدوده زمانی بعد از تاریخ میالدی نیز مربوط می باشد.
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 ایران در عصر مس سنگی

 ق.م به پایان رسید. 3000ق.م آغاز و در حدود  4500ین عصر در حدود ا

در  وکشف فلز و ذوب آن یک رویداد عظیم بود که به صورت همزمان در تپه چابونو ترکیه و تپه قبرستان قزوین 

 حدود نیمه اول هزاره پنج ق.م در تل ابلیس کرمان نیز انجام شده است.

 آن در قالب ابزارها و ادوات نظیر چکش و زیور آالت مثل سنجاق ساخته شده.در این زمان با ذوب مس ریختن 

 در همین زمان انسان ها در زمینه کشاورزی در حد ابتدایی موفق به کنترل منابع آبی شدند. 

 اختراع چرخ سفالگری در پختن سفال در کوره از پیشرفت های انسان این دوره است.

ق.م در تپه  4500شمن باستان شناس اختراع چرخ سفالگری را به ساکنان نکته قابل توجه این است که گری

باستانی سیلک نسبت داده است در پژوهش های تازه انجام شده دیسک چرخ سفالگری از تپه پردیس ورامین 

 کشف گردیده که مربوط به این عصر بوده و مهر تایید این موضوع می باشد.

 ز میالدتمدن های ایران در هزاره های قبل ا

 تمدن عیالمی ) عیالم آغازین (

سال ق. م به وجود آمده و به آن عیالم  3200از کهن ترین تمدن های فالت ایران تمدن عیالم است که از 

گویند این درست زمانی است که انسان کوچ نشینی و غار نشینی را رها کرده و در یک منطقه ساکن و آغازین 

 اجتماعاتی شهری و تشکیل دولت شهر ها از این زمان آغاز گردیده.مشغول کشاورزی گردیده و 

 تمدن عیالمی ) عیالم میانی (

قبل از میالد نام عیالم میانی به خود گرفت و تحت حکومت پادشاهان قدرتمند خود قوی  13و  12از سده های 

 ترین دولت آن زمان را به وجود آورد.
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 تمدن عیالمی ) عیالم نو (

ایران ضعیف  ق.م دولت عیالمی با ظهور مادها و پارس ها در غرب و جنوب 700ای هزاره اول حدود درنیمه ابتد

ق.م آشوریان با پادشاهی قدرتمند به نام آشور بانیپال آسیب فراوانی به این تمدن رساند و  639شد و در سال 

 تمامی مناطق در دست عیالمی ها را تصرف کرد.

به مرکزیت شوش بود، قلمروی حکومت آنان تا بین النهرین را نیز در بر می  مرکز حکومت عیالمیان خوزستان

 گرفت

 مهمترین اماکن متعلق به دوره عیالمیان عبارت است از شوش ، هفت تپه ، چغارنبیل 

 شوش به دلیل قدمت زیادش به مادر شهر جهان معروف است.

 زیگورات اولین مکان مذهبی بجای مانده

 بیشتر و شده گرفته گیرشمن رومن مقاالت از کلمه این تلفظ ایران در. است اکدی ایکلمه «ذیققوررت» 

 بیغر آسیای باستانی هایتمدن در. ساختن برافراشته و بلند معنای به است،زیگوراتشده خوانده «زیگورات»

 ساختند.می خدایان برای نیایشگاهی

 رینبهت از هازیگورات در. ساختندمی هابلندی بر را زیگورات آنها. است آسمان سوی به رفتن معنی زیگورات باال

 .استشده گرفته بهره زمان آن ساختمانی مصالح استوارترین و

 خاک از که ایزنده موجود همچون شدند،می ساخته پلکان همانند که اندبوده توپری خشتی بناهای زیگوراتها

 به رو آنها گوشه چهار که بوده شکلی به آنها قرارگیری موقعیت. رودمی پیش آسمان سوی به و شده آفریده

 در سیاه رنگ از و اندبرافراشته سر که متر 100 تا ارتفاع با طبقه 7 یا 5 ،3 آنها بیشتر. باشد اصلی جهت چهار
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 شناساندن برای هایینوشته معموالً زیگوراتها بدنه روی بر. رسندمی طبقه باالترین در طالیی رنگ به پایین طبقه

 شده. می حک آن سازنده و بانی و ساخت علت بازگویی بنا،

 کاشان سیَلکِ زیگورات

 .رسدمی میالد از قبل سال 2500 به بنا این ساخت تاریخ 

 این( فعلی عراق) اور شهر در میالد از قبل 2100 سال در اور، سوم سلسله مؤسس ،«نمو اور: »اور زیگورات

 .کرد بنا را زیگورات

 هانج در ماندهباقی زیگورات ترینسالم و شده واقع شوش شهر نزدیک ایران غربیجنوب در: چغازنبیل زیگورات

  .است

 از دیگر اماکن مربوط به معماری عیالمی می توان به زیگورات چغازنبیل ، معبد نینهورساگ ، در شوش

 زیگورات چغازنبیل

 یالمیع پادشاه اونتاشگال دست به که زیگورات چغازنبیل استقدیمی ترین بنای بجای مانده از ایران باستان 

سال ق.م است این بنا در شهر دورانتاش قرار داشته است در  1250مربوط به ساخته و  اینشوشیناک خدای برای

 .کیلومتری جنوب شرقی هفت تپه قرار دارد 20نزدیک شهر شوش و در 

 بنا است.قدیمی ترین طاق قوسی شکل جهان متعلق به این 

 است. 400در  400متر و حصار بیرونی آن  100در  100مساحت این بنا 

 مصالح به کار رفته در این بنا خشت خام ، آجر پخته ی معمولی است.

 اولین آجر لعابدار نیز در این بنا به دست آمده است.
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 برروی آجرهای نما خطوطی به شکل خط میخی عیالمی حک شده است.

 طبقه بوده است. 5ارتفاع و به صورت پله پله و چهار گوش ساخته و دارای متر  50این بنا 

 

 

 

 آریایی ها :  

شاخه ای از خانواده ی نژاد سفید در هزاره سوم و اوائل هزاره ی دوم ق.م از سرزمین های شمالی به سمت 

 . جنوب مهاجرت کردند که این سرزمین ها امروزه ایران ، هند و اروپا خوانده شده اند 

 کلمه ی آریا به معنای نجیب و شریف و آزاده است . 

 درکتب مقدس آریایی های قدیم ، ریگ ودا و اوستا نیز این موضوع گفته شده است .  

برخی پژوهشگران سرزمین آریایی ها را آئیریانم گفته اند و گمان می کنند که خاستگاه آریایی ها میان شمال 

 بودند و به دلیل سرما به سمت سرزمین های جدید آمدند . غرب قرقیز و جنوب کوه های اورال

 تاثیر گذارترین مهاجرت تاریخ ایران 

بر پایه کشف بقایا ی باقی مانده به ویژه سفال خاکستری از قبرستان های قوم آریا مسیر حرکت آریایی ها از 

کرانه های شرقی دریا مازندران و از طرف دشت گرگان سپس گروهی به سمت دشت قم ، کاشان ، اصفهان و 

 گروهی دیگر به سمت شمال غربی . 

 .این مهاجران اسب سوار و جنگجو بودند 
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اسب برای این اقوام بسیار مهم بوده تا جایی که برخی مواقع آن را در گوری کنار قبر سردار متوفی دفن می 

 نمودند . 

 مردم آریایی عناصر طبیعت و عواملی که در زندگی و معیشت شان موثر بود مقدس می دانستند .

 کهن ترین ایزدشان نیرو ها و عناصر موجود در طبیعت بود . 

مان باالترین ایزد بشمار می رفت با نام دیه ئوس و یا ورونه به معنای پهنه ی آسمان و گستردگی آن خدای آس

 که بعد ها در ابران اهورا جایگزین آن شد . 

میتره که رابطه ای با خورشید داشت و بر چراگاه های پهناور فرمان می راند و نشان دادگری و پاسدارنگهبان 

 خانه و خانواده بود .

هم نزد این مردمان مقدس بود و غالبا آنرا با آسمان به صورت زوجی تصور می کردند که انسان ها و سایر  زم

 هستند .  2موجودات فرزندان آن 

پرستش آتش ، ارواح گذشتگان مورد تقدیس و احترام بودند .روح پس از مرگ به روح های نیاکان سزاوارشان 

 می پیوستند .

 زاج این زوج این آیین ها رنگ باختند و برخی به شکلی دیگر متبلور گشته. پس از ظهور زرتشت و است

در ساختار جامعه آریایی نظام طبقاتی به نوعی وجود داشته این موضوع از قبر ها واشیاء نفیس طالیی و نقره ای 

 آنها مشخص است .

ان ، مسجد کبود تبریز ، تپه پردیس از گورستان های این اقوام تپه قیطریه ، تهران ، خوروین کرج ، سیلک ، کاش

 و این و .......

 



 

| 13 

 

 

 تپه سیلک  

 در سه کیلومتری شهر کاشان و در کنار باغ فین قرار دارد و شامل دو تپه شمالی و جنوبی

 تپه شمالی کوچک تر و قدیمی تر از تپه جنوبی است .

سفالگری به فالن ایران نسبت هزار سال پیش قدمت دارند . ساخت چرخ  6تا  4کشف سفال منقوش که بین 

 داده می شود .

سفال های مکشوفه کامال متقارن هستند و دارای نقوش هندسی الهام گرفته از طبیعت و با نقوش حیوانات 

 تجریدی )نمونه سفال ( 

یکی دیگر از مکشفات تپه سیلک کشف الواح عیالمی گلی می باشد که می توان جز قدیمی ترین آثار نگارش در 

 ایران به شمار آورد. فالت

از دیگر آثار می توان به مهر ها یافت شده در سیلک اشاره نمود که خودنشان ارتباط تمدن سیلک با شوش بوده 

 است .

 در زمینه پیکر تراشی نیز دسته چاقوی از جنس استخوان در سیلک یافت شده است . 

زیویه از مناطق باستانی کردستان است و تعدادی آثار زرین از آن بدست آمده است . این آثار به همراه آثار زرین 

تپه مارلیک در ردیف زیباترین آثار هنری جهان قرار دارند . و به نرمی برجسته کاری رو فلز به حساب می آید .) 

 تصویر گردنبند ،زیویه ( 
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 تپه مارلیک 

مال ایران دره ی گوهر رود استان گیالن بین رشت و قزوین قرار دارد . از این منطقه اشیا ی فلزی این تپه در ش

زیاد به دست آمده است .مهمترین این آثار جام طالیی مارلیک است که در موزه ایران باستان موجود است . 

داشته است . آثار تپه مارلیک پیکره سازی ، برجسته کاری روی طال از جمله اموری بوده که در مارلیک رواج 

مانند سیلک و بسیاری دیگر از تپه ها از دل قبر ها به دست آمده است از دیگر اماکن باستانی شمال کشور که 

 مجال بررسی تک تک آن ها فراهم نمی باشد می توان به کی آرام ، املش ، کالردشت و تورنگ تپه اشاره نمود . 

 رنز یافت شده است . در منطقه املش اشیایی از جنس ب

 تپه حسن لو  

کیلومتری جنوب غرب دریاچه ترومیه و در شمال شرقی شهرستان نقده قرار دارد.احتمال می  12منطقه ای در 

رود ساکنان این منطقه از اقوام مانایی بوده اند . مهم ترین اثار مکشوفه اشین منطقه جام طالیی منقوش حسن 

 نگهداری می شود .لو است که در موزه ملی ابران 

 ماد از تاریکترین ادوار تاریخ 

این دوره از بحث انگیزترین ادوار تاریخ ایران است ، پژهشگران زیادی در زمینه های گوناگونی چون باستان 

 شناسی ، زبانشناسی ، دین شناسی در این زمینه به پژوهش پرداختند، اما ابهام و تاریکی همچنان پا برجاست.

نه را پایتخت مادها می داند اما با کاوش های انجام شده مشخص شد که این پایتخت متعلق به هرودوت هگمتا

دوره اشکانی ست. همچنین بنای خشتی سیلک را به عنوان تختگاهی از دوره ماد قلمداد کردند که در سال 

 این موضوع نیز مردود شناخته شده و زیگورات بودن بنا مسجل گردیده است. 1381

 مادها :
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آنچه تاکنون رد نشده و مورد تایید و قابل استفاد است این که در منابع یافت شده از تمدن آشور در زمان 

 پادشاهی سارگن دوم شخصی به نام دئیوکو به عنوان فرماندار یا پادشاهی مانا نام برده شده 

بنظر می رسد این دو نام  هرودوت نیز از فردی به نام دئیوکس را بنیادگذار حکومت ماد معرفی نموده است .

 تلفظ متفاوتی از یک نام باشد به راستی بنیانگذار مادها بوده است.

مادها از اقوام آریایی مهاجری بودند که از اوایل هزاره ی اول ق.م به فالت ایران راه یافتند ، در شرحی از جنگ 

 ق.م از آنها یاد شده است. 835پادشاه آشور شلمانسر در 

 ا :اتحادیه ماده

مادها در کوه های زاگرس ساکن و با اقوام کوچنده یا ساکنان دیگر ابتدا به رویاروی و مقابله و سپس با اتحاد 

قومی و فرهنگی و زبانی با قبایل حوریان ، گوتبان ، لولوبیان ، کاسیان ، ماناییان و اورارتوها سرزمینی بر پا کردند 

 به نام سرزمین مادان یا مادها

در پیدایش اتحادیه مادها و سپس دولت و در نهایت پادشاهی مادها تجاوزگری و ویرانگری آشوریان عوامل موثر 

 است که با حمایت توده مردم ناحیه بوده است.

در ابتدا دیاکو با حمایت مردم منطقه از مجموعه سرزمین های که بر هر یک رئیس یا شاهکی حکومت می راند 

 کوچک ، مرکزی و شرقی می شد.اتحادیه تشکیل داد که شامل ماد 

 

 دوران طالیی حکومت مادها:

ق.م بر آشور غلبه کرد و با تسخیر  612هووخشتره پادشاه ماد با هم پیمانی نبوپلسر پادشاه بابل ) آکد( در سال 

 شهر نینوا ضربه سنگینی بر پیکر دولت آشور وارد کرد. این رویداد در گاهشمار بابلی ثبت شده است.
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 مادها پس از فتح نینوا به یک حکومت شاهنشاهی شصت ساله رسیدند. 

 پایان کار حکومت مادها :

ایشتووگا آخرین پادشاه ماد و درباریانش فشار زیادی بر مردم آوردند و با افزایش ثروت و فساد اخالقی در دربار 

 پادشاهی مادها را فراهم گردانید.ماد فقر و تنگدستی عمومی را باعث گردیدند و زمینه الزم برای سقوط 

 اماکن مادی

 شهرهای مادی :

به کمک نقوش برجسته آشوری ها می توان شهرهای ویران شده مادها این گونه بازسازی کرد و با حفریات 

باستان شناختی این شهرها عبارتند از نوشی جان پا تپه )مالیر( بابا جان در نور آباد  لرستان ، گودین تپه 

 ، حسنلوی نقده ، ازبکی نظر آباد کرج ، قلی درویش قم کنگاور 

 قلعه شهر های مادی :

ویژگی های این استحکامات در کنار دریاچه یا رودخانه ساخته می شدند و در صورت نبود این منابع طبیعی با 

ساخته  حفر خندق پیرامون دژ از آن محافظت می کردند . این دژها معموال روی تپه های طبیعی یا مصنوعی

می شدند این موضوع دفاع از شهر را در هنگامه یورش و حمله آسان می ساخت به طور مثال  دژ های نوشی 

 جان و پا تپه روی تپ های طبیعی بنا شده بودند.

 ساختار سلسله مراتبی در ساخت دژ شهر های مادی

 د.در مرکز شهر ارگ با کهن دژ قرار داشت و محل استقرار پادشاه یا حاکم بو
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ارگ با حصار و برج های بسیار مستحکم از باقی قسمت های شهر که محل زندگی اعیان و اشراف شهر بود جدا 

می شد. ساکنان این بخش جنگاوران ، پیشه وران و روحانیون بودند این بخش نیز ساختارهای چون برج و بارو 

 مرتفع و محکم بر ای محافظت داشتند.

به منظور تیراندازی قرار داشت پشت بیرونی ترین حصار خندق پر آب وجود روی برج و باروها کنگره های 

داشت که از نزدیک شدن دشمن به پایه قلعه جلوگیری می نمود. ) آالنی دنتوتی( نام این ساختار های دژ مادی 

 بوده است.

 آالنی سهروتی 

 در آن ها می زیستند.این مکان ها محل های مسکونی کوچک اطراف دژها بود که افراد عادی جامعه 

 این استحکامات یا در نتیجه جنگ با خاک یکسان شده اند یا بر اثر مرور زمان به تلی از خاک بدل شدند.

این تپه های باستانی با وجود داشتن داستان های زیادی در دل خود از اقبال چندانی جهت گردشگری برخوردار 

 به سوی خود می کشاند.نبوده و تنها تپ نوشیجان است که گردشگران را 

 

 نوشی جان تپه 

متر ارتفاع دارد و بقایای آن از دور قابل مشاهده است. این  37کیلومتری جده مالیر به همدان قرار دارد  20در 

 تپه زمانی دژِ مستحکم و نفوذ ناپذیر قلمداد می شده.

ه اشکانی ، هخامنشی ، مادی را شمسی آغاز شده در نتیجه حفاری ها سه دور 1346کاوش های این تپه از سال 

 مشخص ساخته که به ترتیب از باال به پایین بیان گردید است.

 گردشگران امروزه این تپه تاسیسات ساختمانی عصر ماد را مشاهد می کنند که با خشت بنا شده است.
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 این بناها عبارتند از انبارها ی ذخیره مایحتاج زندگی ، تاالر های ستوندار ، معبد ها .

 معابد نوشی جان تپه 

معبد غربی تپه نقشه این معبد چهار گوش بوده و از نظر قدمت از دیگر معبد کهن تر است و در بخش جنوبی 

 اتاق اصلی معبد بقایای یک آتش دان یافت شده است.

 که نشان از اولین نیایشگاه آتش در فضای بسته است.

 )نیمه صلیب( ساخته شده است.معبد مرکزی تپه ) اصلی( نقش این معبد یک چلیپا 

 از داخل این معبد نیز همانند آن یکی پایه آتشدانی پیدا شده است.

 مجمر محل بر افروختن آتش آن به شکل مربع و گود ساخته شده بوده است

 تزئینات این بنا شامل پنجره نماها ) پنجره کور( در معماری قوم اورارتو هم دیده شده است.

تزینات مثلث و صلیبی شکل ، این معبد بنظر می رسد که قبل از ترک شهر با الشه سنگ ها پر تاقچه های با 

 شده بوده است.

 تاالر ستوندار ) نشانی از تحوالت سیاسی (

از این تاالر چیز زیادی باقی نمانده است اما ساختار آن این چنین بوده است که دیوار های جانبی از جنس 

 ستون چوبی استوار بوده است. 12ر پوش آن بر روی خشت ساخته شده و سقف تی

در بخش جنوبی آن سکویی از خشت خام بوده که بنظر می رسد محل وعظ و سخنرانی پادشاه یا روحانی بوده 

 است.
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مترحفر شده که به دلیل پایان نیافتن کار آن کاربردش  20در قسمت شمالی تاالر تونل پله داری به عمق 

 دست تاالرها در تپه حسنلو و گودین تپه نیز موجو است. نامعلوم است از این

 ظهور زرتشت

ق.م با ظهور زرتشت مادیان به استقبال این آیین رفتند . نشانه های همچون  1200تا  100در سال های میان 

 وجود نیایشگاه ، آتشدان ، گور دخمه ها تاییدی بر این موضوع است.

 به خاک سپردن آن زمین را که عنصر مقدسی است آلوده می کند. در دین زرتشت جسد جایگاه دیوان است 

و همینطور نباید آن را سوزاند زیرا آتش نیز مقدس است و نباید آلوده گردد. این موضوعات باعث شد تا پیروان 

زرتشت استخوان مردگان را درون حفره های طبیعی یا مصنوعی کوه قرار دهند که به آن استودان به معنای ) 

 تخوان دان( گفته می شد.اس

 گور دخمه های مادی :

از آنجا که پادشاهان ماد از منزلت اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند و بیم آن می رفت که روح آنان در حفره 

های تنگ و ساده آرام نداشته باشد در دل کوه اتاق هایی درست کردند با نمایی پر تزیین به نام اتاق تدفین که 

 خمه گفته می شود.به آن گور د

 برخی از این گور دخمه ها عبارتند از

 سکاوند ) هرسین کرمانشاه ( صحنه و دکان داود ) سر پل ذهاب ( فخریکا ) مهاباد( و..

برخی از این گور دخمه ها نقش برجسته هایی با طرح هایی از دین مادان و سنت تدفین همراه هستند. که 

 گی ، پوشش و انسان شناسی این قوم محسوب می گردند.منابع مناسبی جهت مطالعه شیوه زند

 پارس ها یا هخامنشیان
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دولت هخامنشی به دست کوروش پارسی بنیاد گردید در این دوره ایران در صحنه تاریخ جهان نقش تعیین 

ین از اکننده ای یافت . او با تسخیر شهر های شرقی یونان ایران را در این عصر هم مرز با کشور یونان گردانید 

زمان به بعد نوعی تقابل میان شرق به مرکزیت ایران و غرب به رهبری یونان به راه افتاد که این تقابل ها نه تنها 

 با جنگ ها و لشکر کشی ها بلکه با تقابل های ارزشی و فرهنگی دو ملت همراه بود.

 کیان سیاسی و فرهنگی خود دفاع یونان دنیای هلنی با فلسفه و تراژدی اش و عالم هخامنشی با یکتاپرستی از

می کردند در این میان مورخین و متفکرین یونان که افراد غیر یونانی و بخصوص ایرانی را بربر خطاب می کردند 

 نفرت از ایرانیان را با قلم خیش جاری کرده بودند.

 

 جغرافیای هخامنشی

و آشوریان به اجبار به سمت جنوب کوچ کردند و هخامنشیان ابتدا در حوالی دریاچه ارومیه بودند با فشار مادها 

 تا خوزستان امروزی پیش رفته بودند . حکومت پارسی هخامنشی در بخش شرقی با نام انشان برپا گردید.

 کوروش اول پدر کوروش دوم بر اساس گل نبشته ای در تخت جمشید این سرزمین را انشان نامیده بود.

د دژ مادی به فرماندهی ماها پایان داد پس از آن هگمتانه و بابل نیز به ق.م با تصرف پاسارگا 550کوروش در 

 ق.م مرزهای امپراتوری به دور ترین نقاط دنیا رسید. 530تصرف او در آمد تا 

 کورش کبیر

فردی کاردان و با درایت در سازمان دهی سیاسی و نظامی بود و به اندیشه ها و فرهنگ های دیگر احترام می 

 مووع به زیبایی در منشور بجای مانده از او مشخص است.گذاشت این 

 وی در جنگ با ماساژت ها در آسیای میانه زخمی و پس از سه روز در گذشت.
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 کمبوجیه 

فرزند کوروش بود او نیز مانند پدر فرمانروایی الیق بود در مدت کوتاهی مصر را فتح کرد . اما حادثه غم انگیزی 

 داد بلکه ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را دوچار تالتم کرد. نه تنها به زندگی او پایان

 هفت سردار پارسی از جمله داریوش شورش ها را فرو خواب آندند.

 

 

 کتبیه بیستون

بیستون نشان می دهد که پادشاهی داریوش باعث قیام های در نقاط مختلف ایران را در پی داشت داریوش و 

ق.م آخرین شورشی از پای در آمد این قیام را می  521پرداختند . در  یارانش یکسال تمام به سرکوب دشمنان

 توان واکنش مردم و مغان به حکومت داریوش دانست

 داریوش اول 

او فرزند آرشام از خاندان های فرعی هخامنشی بود،داریوش با درایت و هوش سیاسی باال با لشکر کشی به قلمرو 

اقتصادی به دلیل ارتباط دریای مدیترانه و دریای سیاه بود اهمیت بسیار شرقی یونان این ناحیه را که به لحاظ 

 داشت. بدست آورد.

جنگ های ایران و یونان بیش ازعلل تشکیالت حکومتی به دالیل اقتصادی رخ داد و از این تاریخ کشمش شرق 

 و غرب آغاز شد .

 آرامش را به امپراتوری حاکم کرد.درست است که کوروش بنیان گذار هخامنشیان بود ولی درایوش ثبات و 
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او با کاردانی بنیان های امپراتوری تازه تاسیس هخامنشی را مستحکم ساخت و با تعدیل مالیات ها ، اصالح 

قوانین دادگستری ، تاسیس سپاه جاویدان ، ضرب سکه ، تاسیس نظام خبر رسانی ، ابداع خط فارسی باستانی و 

ق.م در  486شهر با شکوه پارسه نام خود را در تاریخ ماندگار ساخت او در ایالت و ساخت  22تقسیم کشور به 

 گذشت.

 

 

 خشایار شاه 

فرزند داریوش و آتوسا دختر کوروش کبیر بود و از مشروعیت بیشتری برخوردار بود شورش مصر را فرونشاند و با 

 آتن سقوط کرد و اکروپلیس در آتشلشکری بزرگ به یونان حمله کرد . در گردنه ترموپیل بر یونان غلبه کرد و 

قهر او سوزانیده شد او شهر ها ، روستاها ، مزارع و معابد را از بین برد و مجسمه خدایان مقدس یونان را به ایران 

 320برد و این عمل او آتش انتقام را در یونان برافروخت و در نهایت با حمله اسکندر و فتح تخت جمشید در 

 ق.م به اوج خود رسید.

کوروش بزرگ پس از فتح کشورها به آیین و فرهنگ مردمان احترام می گذاشت خشایار شاه همه این آداب را 

ق.م به ایران بازگذشت و  476زیر پا گذاشت و در نهایت در جنگ ساالمیس از یونان شکست خورد در سال 

 قتل رسید. ق.م با توطئه ای به 465بیشتر متصرفات خود را از دست داد. خشایار شاه در 

 از این زمان به بعد حکومت هخامنشی دچار ضعف گردید و از دوران طالیی خود دور شد. 

سرانجام سپاه ایران پس از سه جنگ معروف گرانیکوس ، ایسوس، گوگمل شکست خوردند و آخرین پادشاه 

ق.م  330نشی در هخامنشی )اردشیر سوم (به ایالت پارت گریخت و به دست والی آنجا کشته شد سلسله هخام

 به پایان راه خود رسید.
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بیشتر اماکن باقی مانده از دولت هخامنشی مربوط به پادشاهان و کمتر آثار مردمی و معیشتی و فرا معیشتی به 

 دست آمده است .

 

 

 پاسارگاد:

 ر دشت مرغاب به فاصلهق م د 547شهر باستانی پاسارگاد نخستین تخت گاه کوروش کبیر درحدود 

 0کیلومتری شمال تخت جمشید قرار دارد48متری شیراز امروزی و کیلو130

 0نام پاسارگاد در الواح گلی تخت جمشید پارساکته به معنی زیستگاه پارسیان آمده است 

بقایای سه کاخ )کوشک(ازاین محوطه بیرون آمده است تا حدودی پردیس یا باغ بودن این اثر تاییدشده و در 

پردیس امروزی ازآن یاد می شود این واژه در اروپا نیز کاربرد دارد و ریشه کلمه پارادایز از الواح به عنوان پرتتش 

 این واژه است .

 کاخ اختصاصی کوروش 

 ایوان ستون دار تشکیل شده.4ستون تشکیل شده و  30از یک تاالر 

 کاخ یا تاالر بار عام

 ک ستون از آن برجا مانده است.ستون سنگی دو ردیفی بنا شده و امروزه تنها ی 8این کاخ بر 

ورودی کاخ با نقش برجسته یک گاو مرد و یک انسان ماهی نما تزیین شده که امروزه تنها بخش پایین نقش 

 باقی مانده است.
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 دروازه دیگر در سمت شرق محوطه کاخ قرار دارد که نقش برجسته معروف انسان بالدار حجاری شده است.

لباس ایالمی بر تن و تاج هوروس خدای مصری بر سر برخی این پیکره را به کوروش مرد ایستاده با چهار بال ، 

 نسبت می دهند و برخی او را انسان خارق العاده ی که نگهدارنده کاخ و دروازه است می دانند.

 آرامگاه سنگی کوروش کبیر     

 ش که بوسیله بست های فلزیبی شک یکی از با شکوه ترین بناهای پاسارگاد است این بنا از سنگ خوش ترا

 دوم چلچله به هم متصل شده اند.

 متر بنا شده است. 11آرامگاه از دو بخش صفه پلکانی و اتاقکی با سقف خرپشته ای جمعا به ارتفاع 

 کاخ آپادانا در شوش                  

بنا نهاد از بقایای این کاخ  به دلیل سرمای فالت ایران داریوش این کاخ را به عنوان کاخ زمستانی خود در شوش

دو بخش تاالر ستون دار و اتاق های مسکونی به صورت ناقص بدست آماده بنای آن به شکل مربع و اضالع آن 

 متر بوده سقف چوبی آن را ستون های همانند ستون های تخت جمشید برپا نگه می داشتند.     59حدود 

 اشیه شیران و تیراندازان بوده است.مهمترین بخش این بنا آجر لعابدار با موضوع ح

 دهاته غالمان

ساختمان که در آن شناسایی  27شهر مردمی باقی مانده از هخامنشیان در روستای قلعه نو نزدیک به زابل با 

شده که اکثرا خانه های شخصی و خصوصی و در کنار ساختمان های دولتی و اجتماعی و مذهبی بوده است. 

 میالدی 1962سال کشف 

 خت جمشیدت
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کیلومتری شمال شیراز واقع شده هخامنشیان این شهر را پارسه می گفتند بر کتیبه  56ویرانه شهر باستانی در 

 که در پیشانی درواه ملل قرار دارد به این موضوع اشاره شده است .

طالعه و شمسی موسسه شرق شناسی شیکاگو کاوش در این شهر را آغاز نموده و تا امروز هم م 1310از سال  

 حفاری ها ادامه دارد.

 نتایج این پژوهش ها امروزه زینت بخش موزه های داخلی و خارجی هستند.

ق.م  485تا  521بناهای این شهر شامل ویرانه های کاخ ها ، ارگ سلطنتی و شهر پارسه است که داریوش اول 

 گ ، شهرستان و بیرون است.بنیاد نهاد در این شهر سلسله مراتب فضایی رعایت شده و شامل سه بخش ار

 امروزه بیشتر بخش ارگ آن باقی مانده که بروی صفه سنگی و پشت به کوه رحمت قرار دارد .

 کاخ آپادانی ) تخت جمشید(

برجسته ترین و رفیع ترین بنای تخت جمشید است. و ساخت آن را به داریوش اول آغاز و پسرش خشایار به 

متر و سه ایوان مستطیلی ساخته شده و تعداد ی اتاق و فضای خدماتی  60لع پایان رسانده یک تاالر مربع به ض

 نیز وجود دارد.                                           

 کاخ صد ستون ) تاالر تخت (

متر  4700با صد ستون وسیع ترین تاالر تخت بوده است این بنا بدون احتساب دیوار ها و فضای کنار حدود 

تایی دارد که سقف چوبی این کاخ را  10ردیف  10ستون سنگی در  100گونه که از نامش پیداست مربع همان

 ق.م 465تا  424نگهداشته است ساخت این بنا را خشایار شاه آغاز و اردشیر اول به پایان رسانده 
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 کاخ مرکزی تاالر شورا

قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در میان چند این بنا به سه دری نیز معروف است در ضلع جنوب شرقی آپادانا 

 کاخ به کاخ مرکزی مشهور است.

نقوش آن از دو گروه مادی و پارسی تشکیل شده برخی به محل شور یا مکان تشکیل شورای نظامیان بودن آن 

 تاکید دارند.

 کاخ هدیش

ستون دارد حجاری های این  12 ستون و ایوانی با 36به دستور خشایار شاه در جنوب صفه ساخته و تاالری با 

 بنا را باید استادانه ترین حجاری های تخت جمشید دانست.

 کاخ تچر 

در جنوب آپادانا قرار دارد بر اساس کتیبه ها قدیمی ترین کاخ تخت جمشید است و رو به جنوب دارد و این 

ریوش اول ساخته شده است و نشان بر این است که در زمستان ها نیز قابل استفاده بوده است. به دستور دا

جنس بنای آن از سنگ های خاکستری با تراش صیقلی است بر همین اساس نزد مردم به تاالر آیینه معروف 

 است.

از ویژگی های این بنا وجود یادگارری های زیادی بر دیواره آن است که مربوط به ادوار مختلف تاریخی می شود 

 دیلمی ، ابراهیم بن شاهرخ تیموری و ناصرالدین شاه قاجار. برخی از آن ها عبارتند از عضدالدوله

 

 دروازه خشایار شاه
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دروازه ملل نخستین بنایی که پس از ورود به صفه دیده می شود این بنا ی سنگی به منزله ورودی و اتاق انتظار 

اج گاو بالدار و سرانسان ت کاخ آپادانا بوده است دو گاونر استوار یا به عبارتی موجود اساطیری که ترکیبی از تنه

 دار هستند.

 کتیبه یا نقش برجسته ها

از داریوش اول و کتیبه های در شرح فتوحاتش باقی مانده که از آن جمله می توان به کتیبه بیستون ، کتیبه 

 شوش و سه کتیبه در مصر می توان اشاره کرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلوکیان : 
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سلوکوس با پیکارهای زیاد موفق به پادشاهی آسیا ) ایران و بین النهرین یونانی مآبی ایرانی پس از مرگ اسکندر 

 پادشاه شد. "ق.م رسما 220( گردید ، و در 

ند،که مقدونیدر آسیا نمود -سلوکوس وپسرش آنتیوکوس با پیروی از اسکندراقدام به ایجادمهاجرنشینهای یونانی

شهر یونانی که بوسیله  25آنتیوکوس اولبه جز  این سایت یونانی مآب بود.فرمانروایی سلوکوس اولوپسرش

 اسکندردرآسیا بوجود آمد تعدادزیادی شهرهای یونانی نشین درآسیا به وجود آوردند.

 بانام سلوکوس وآنتیوکوس ،سلوکیه ، انطاکیه، نام داشت ویابه نام مادروهمسر"این شهرها غالبا

 است .سلوکوس الئودکیا)الذقیه(آپامئا)افامیه(نامگذاری شده 

 اسکان یونانیان در سراسرامپراتوری و پراکنده ساختن آنان در همه کشور پهناورشان مهمترین

 استفاده سلوکیان نسبت به باقی دودمانهابودکه منجر به همجواری و اختالط نژادی وفرهنگی

 شرقی وغربی گردیده آنچنان که هنوزهم جای تردید وجود دارد که آثارهنری بجای مانده ازاین

 دوره مربوط به یونانی های ساکن ایران است یا ایرانیانی که تحت تاثیر این فرهنگ بوده اند .

 نشانه های نفوذ فرهنگ یونانی

 گسترش خط و زبان ملی

 ازآثار بجای مانده از این دوران می توان به چرم نوشته های یافت شده از اورامانات کردستان و

 به خط یونانی اشاره کرد . کتیبه های مکشوفه از شوش و نهاوند 

 الواح یافت شده

 ق م است ودر آن دستور ساخت معبدبه دستور 193نهاوند یا)الئودللیا(این لوح متعلق به -1
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 آنتیوخوس سوم را بیان کرده است .

 سه سند معامله که به زبان و خط یونانی بر روی پوست آهو نوشته شده در اورامان کردستان-2

 به معامله  قطعه زمینی بوده. کشف شده که مربوط 

 در دیگرنقاط حکومت این سلسله نیزکتیبه و خط نوشته هایی یافت شده است .

 مجسمه ونقش برجسته

ازدیگرکشفیات این دوره می توان به سردیس ازجنس سنگ مرمرازتل ضحاک اشاره کرد که بر اساس آرایش 

 موآنرا آفرودیته الهه عشق یونان می دانند .

 هراکولس ) هرکول( قهرمان افسانه ای یونان در بیستون کرمانشاه حجاری شده اشاره کردپیکره  -2

 در کنار این پیکره کتیبه ای به خط یونانی نیز موجود است .

 مجسمه های کوچک یافت شده از معبد الئوسیه ی نهاوند. -3

 هرمس خدای تجارت و شانس و راهزنی 

 زئوس خدای یونانی 

 الهه جنگ ، عقل ، اندیشه و صلح (آتنا پارتنوس ) 

 شهر سازی و معماری به سبک یونانی

این شهر ها به ص.رت کولونی و پلیس ها جهت اسکان مهاجرین یونانی مقدنی ساخته می شده معماری آن نیز 

 به صورت معبد بوده است.

 معبد شمی در ایزه خوزستان
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 . مجسمه یونانی بر روی آن قرار داشته است 12ستون قرار داشته که  12در این معبد  

در خوره محالت ) استان مرکزی ( کنونی بقای معبدی  و جود دارد که دو ستون با سر ستون های ایونیک آن 

 هنوز پا بر جا است.

 شهر سازی مشرق زمین هستند.شهر های سلوکی از پالن های با آمیزه ای از یونانی و سنت های   بنای

 عمدتا داری پالن مربع یا مستطیل هستند 

 فرم خیابان ها عمود بر هم بوده است 

 از دیگر بناهای شهری این شهر های یونانی می توان به 

 بازار

 ورزشگاه 

 تماشاخانه اشاره کرد

 شهر های مهم این دوره :

 ، آی خانم بلخ افغانستان اشاره کرد.سلوکیه عراق ، انطاکیه ترکیه ، دورا اررپوس سوریه 

در ادامه این موج یونانی گرایی با جنبش های استقالل طلبانه پارس ، الیمایی ها و پارتیان از ایران به سمت  

 ساله آن ها در ایران پایان داده شد. 65سوریه عقب نشانده شدند و به سیطره 
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 پارتیان  –اشکانیان 

قیام کننده بر سلوکیان بودند قیام آنان از قسمت های شرقی ایران آغاز و با گسترش به سمت غرب یکی از اقوام 

ق.م ایران به تمامی از سیطره آنان خارج  247سلوکیان را به سوی سوریه امروزی به عقب راند و در حدود 

 گردانید.

 تاریخ پارت :

قرن ( امپراتوری قدرتمندی  5سده )  5بودند و در حدود  اشکانیان قبیله پرنی یکی از قبایل اتحادیه آریایی دهه

 را در سراسر فالت ایران و بخش هایی از بین النهرین برا نمودند.
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ارشک از فرماندهان پارتی یونانی باختر بود که بر آنان شورید و حکومت کوچکی در مغرب تاسیس کرد او با تاج 

 ق.م 247کانیان گردید گذاری در شهر نسا به صورت رسمی مبدا تاریخ اش

 و نام پادشاهان پارتی به عنوان ارشک یا اشک برگرفته از نام آرسساس بانوی قوم پارتی شد.

 پادشاهان از این عنوان در سکه ها برای خود استفاده می کردند.

 ق.م به امپراتوری رسید . 217پس از قتل ارشک بنیان گذار اشکانیان برادرش تیردات تا حدود 

 فریاپت ، فرهاد اول و.. بودند. 1و پادشاهان دیگری همچون اردوان پس از ا

اما بی گمان مهرداد اول را باید یکی از مقتدر ترین پادشاهان اشکانی دانست او شهر های مهمی چون ماد، 

باختر، پارس و بابل را به تسخیر خود در آورد و با شکست دمیتوس دوم فرمان روای سلوکی ایران را به یک 

 ومت جانشاهی بزرگ عصر خود تبدیل نمود.حک

ق.م پادشاه سلوکی آنیتوکوس  هفتم تالش کرد تا شهر های خویش را  138-128در زمان پسر او فرهاد دوم 

 پس بگیرد که با قتل او میسر نشد و نفوذ سلوکیان بر ایران برای همیشه به پایان رسید.

دند نیز سر به شورش و جنگ نهادند مهرداد دوم آنان را در همین زمان سکاها که موجوداتی خشن و کوچرو بو

 شکست داد و سرزمین های شرقی را مطیع کرد.

حکومت مهرداد دوم را می توان دوره انسجام سیاسی ، رونق تجاری و شکوفایی فرهنگی ایران دانست او 

 نخستین پادشاه پارتی بود که لقب شاهنشاه را به سکه هایش زد.

 م پادشاهان زیادی چند سالی به حکومت پرداختند.پس از مهرداد دو 

 ، مهرداد سوم ( 4، سنتروک ، فرهاد 1)گودرز ، اُرد 

 ق.م اُرد دوم برادر مهرداد به سلطنت رسید. 39تا  58در حدود 
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از حوادث مهم این دوره جنگ ایران و رم نبرد حران یا کاره نام برد که شکست سختی به رومیان وارد آمد و بر 

پارتیان افزود  تیر آخر یا تیرپارتی معروف گردید که به دلیل توانایی تیراندازی مرگبار ، دشمن در حال  شهرت

 عقب نشینی بود.

بر اساس نوشته مورخین در حالی که اُرد با ارتابازس پادشاه ارمنستان در حال تماشای نمایش یونانی بودند سر 

 گ به ارمغان آوردندسلوکوس سردار رومی را به نشان پیروزی این جن

جنگ یاد شده در سالنامه ی رومی به پیکار کراسوس یاد شده است و به عنوان یکی از بزرگترین شوربختی های 

 تاریخ روم ثبت شده است.

 به گفته نویسندگان یونانی رومی جهان از این پس به دو نیروی پارت و روم تقسیم گردید.

ن او شد. در این زمان مارک آنتوان سردار روم به ایران لشکر کشی کرد پس از مرگ اُرد دوم فرهاد چهارم جانشی

 ق.م  به شورش پرداخت و دعوی تاج و تخت کرد. 31و شکست سختی خورد ، تیرداد دوم در 

ق.م رومیان  20فرهاد با یاری سکاها تیرداد را به سوریه راند او هم پسر فرهاد را دزدید و به رومیان داد در سال 

را در برابر درفش ها و اسرای جنگ های پیشین پس دادند درفش ها برای اشکانیان یادگار پیروزمندی  این پسر

 بود و برای رومی ها نشانه رسوائی بود.

 پادشاه مهم دیگر این دوران اردوان سوم بود زمان حکومت او به دوان تصفیه معروف گردیده

از ادعای پارت بر ارمنستان منصرف نشد و چند سال بعد  او که به کمک رومیان به تاج و تخت رسیده بود اما

پسرش ارشک را در آنجا به تخت نشاند نام پسر دیگرش دارا ) داریوش( است که نشان از تمایل اردوان به دوران 

 با شکوه امپراتری هخامنشی دارد.

پس از مرگ او دو برادر بنام های گودرز و بردان شاهنشاهی ایران را بین خود تقسیم کردند با این حال بین این 

دو برادر نیز جنگ و نزاعی در گرفت . در این میان گودرز بر برادرش پیروز شد و همچنین در همین زمان فرهاد 
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داد پیروز شد او تنها به بریدن گوش وی اکتفا نمود چهاروم علیه گودرز به پا خواست در این رقابت گدرز بر مهر

 چرا که شاهزاده ناقص العضو نمی توانست مدعی سلطنت باشد.

میالدی او نیز در گذشت  51گودرز دستور داد از این پیروزی در بیستون نقش برجسته ای ایجاد گردید در سال 

. 

 

 

 حکومت بالنش : 

 ارمنستان را به برادر دیگرش تیرداد بخشید.او حکومت ماد را به برادرش پاکور و 

این اقدام او منجر به جنگ دوباره میان ایرانیان ویونانیان گردید رومیان بر ارمنستان مسلط و پیروز شدند در 

 میالدی بالنش به ارمنستان لشکر کشی کرد و رومیان ناگزیر به بازگشت شدند. 62سال 

رفت و مقرر گردید تیرداد به پادشاه ارمنستان باز گردد این بار او م بین دو کشور سازشی صورت گ 63در سال 

تاج شاهی را از دست نرون پادشاه یونان گرفت. سه سال بعد او به یوانان رفت و چون از مغان بود از آلودن آب 

 برد. نهی شده بود تمام راه را از خشکی پیمود با این کار می توان به تمایالت دینی او بویژه آناهیتا پی

اقدامات سیاسی بالنش او را به چهره ای خردمند در میان پادشاهان پارتی تبدیل کرد ووی عنوان فیل هلنی 

 دوستدار یونانی  را نیز داشت.

 به اهتمام وی اوستا تدوین گردید و خط پهلوی اشکانی در سکه ها این دوره ضرب شد.

اشکانیان نه به دست دشمن دیر سال که به دست پس از مرگ وی امپراتوری ضعیف گردید و سرانجام سقوط 

 حاکم ایرانی اردشیر با ادعای احیای مذهب زرتشت صورت گرفت.
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 معماری و شهرسازی اشکانیان

در این دوره ساختار شهر ها دگرگون گردید و شهر ها به صورت مدور ساخته و پیرامون آن باروی بلند و برج 

 های مستحکم احداث کردند.

گ های داخلی و خصوصا درگیری های دراز مدت با شرق و غرب علت اصلی ساخت این گونه بی تردید جن

شهرهاست این را حتی در کلنی ها و پلیس هایی که دارای پالن مستطیل شکل بودند نیز می توان دید دو شهر 

 مرو  و الحضر در ترکمنستان و عراق از جمله این گونه شهر ها هستند.

 در این گونه شهر ها هم سلسله مراتب حاکم بوده این گونه شهر ها شامل یه بخشهمانند ایران باستان 

 ارگ ) کهندژ( شارستان و بیرون بوده است .

 کهندژ : شامل کاخ پادشاه و درباریان و احتماال معبد 

 شارستان : شامل خانه های اعیان و اشراف و نظامیان 

 اتاق پیرامون آن بوده ساختار این خانه ها شامل حیاط مرکزی و تعدادی 

در این عهد تاالر های ستون دار حکومت های پیشین اهمیت خود را از دست داده بودند در این دوره ایون هایی 

 با سقف قوسی جایگزین آن گردیده است.

ستون های رفیع و پر شکوه یا به عناصر تزینی همچون شبه ستون مبدل گردیدند یا به طور کلی از معماری 

 ند حذف شد

فضای مستطیل شکل که با سقف های قوسی پوشش می یابد از ابداعات پارت ها نبوده ولی در این دوران رایج 

 شده و مورده استفاده بوده است.

 در این دوره و ادوار بعدی بزرگی و رفیعی ایوان نشان از مقتدر بودن پادشاه دانسته می شده 
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بر جوانب حیاطمرکزی می ساختند و اینگونه پالن  دو ایوانی مانند  بنا های معماری اشکانی دو یا چهار ایوان را

 کوه خواجه در سیستان یا چهار ایوانی در کاخ پارتی آشور شکل می گیرد.

 در دوران اسالمی نیز از همین پالن چهار ایوانی در ساخت مساجد ، مدارس و کارونسراها بهره می بردند.

ت همانا وجود حیاط مرکزی در میان ایوان های عریض و در اطراف آن آنچه در معماری اشکانیان چشمگیر اس

 نیم ستون های چسبیده به دیوار است.

آرایه های گچی نز از سدهی اول میالدی در قلمرو اشکانیان شکوفا گشت این گچکاری در آرایش حیاط و ایوان 

 های سقف و ستون ها دیده می شودها ، مدخل ها ، اتاق ها مهم بوده است به ویژه بر طاق ها قالب گیری 

 دیوارنگاره ) نقاشی دیواری(

 نگاره های بدنه دیوارهای کاخ کوه خواجه در سیستان

 مراسم مذهبی بر معبد خدایان بالمیری در دورا و کاخ آشور نشان از گسترش این هنر در معماری اشکانی ست.

 ررسی تعدادی از این بناها می پردازیم. حال با اصول کای شهرسازی  معماری پارتیان آشنا شدیم به ب

 نسا :

 بقایای نخستین پایتخت پارت ها ) اشکانی ( عشق آباد کنونی پایتخت ترکمنستان قرار دارد.

این ناحیه جغرافیایی دَهستان نامیده می شود که همانگونه که از نامش پیداست محل سکونت اتحادیه داهه ) 

 دهه( بده است. ) آریایی ها (

بقایای نخستی استقرارگاه اشکانی را باید در این ناحیه بازجست باستان شناسان روسی کهن ترین کاخ پارتی را 

 در شهر نسا از دل خاک بیرون آورده اند.
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ایوانی پیرامون  4از این کاخ تندنیس های ایزدان تا حدی هلنیستی بدست آمده اما اصل معماری بنا دارای طرح 

 یک حیاط مرکزی است.

همچنین در کنار این شهر بقایای شهر قدیمی مهرداد کرت ) ساخته مهرداد ( است که شامل دژ ارگ حکومتی ، 

کاخ ها ، پرستشگاه ، خزانه ، انبار غله هم دیده می شود بر اساس کتیبه های بدست آمده بانی این بنا مهرداد 

 اشکانی بوده است.

 کوه خواجه :

ر سیستان قرار دارد مجموعه بنا از عهد اشکانی است و زمانی حصاری دور آن در جزیره ای در دریاچه هامون د

 را فرا گرفته بوده است .

شکل در پشت ایوان ها  Tاین مجموعه شامل یک حیاط مرکزی ، دو ایوان در دو جانب شرق و غرب و دو اتاق 

 است.

نی ، دیوار با آرایه های گچی و نقاشی عناصر معماری پارتی شامل ایوان ، طاق ، طاق نما ، نیم ستون های تزی

 دیواری است.

 مضمون دیوار نگاری ها عبارتند از شاه و شهبانو ،

 اوس ) خدای عشق در فرهنگ یونانی ( سوار بر اسب کنار سه ایزد 

 هنوز اطالعاتی از کاربرد این مجموعه بدست نیامده برخی آن را کاخ و برخی پرستشگاه می دانند.

 معبد کنگاور 

 قایای نیایشگاه آناهیتا ) ایزد بانوی آب ها ( شهر کنگاور در استان کرمانشاه ب
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از این بنا بانام کنکوبار یاد شده است و در کتابی تحت عنوان پارت ها از آن به عنوان معبد و پرستشگاه آرتمیس 

 هم یاد شده 

 را و اهورا مزدا دانسته اند.اما کاوشگران ایرانی این بنا را محل نیایش ایزدانی چون آناهیتا و میت

این بنا بر دو صفه سنگی قرار دارد و برای رفتن به صفه زیرین باید از دو پلکان استفاده کرد سر ستون های 

 دوریک که به ستون های یونانی بیشباهت نیست در آن قرار دارد.

 قلعه ضحاک

 از توابع آذربایجان شرقی  کیلومتری جنوب شرقی شهر سراسکندر شهرستان هشترود 16این قلعه در 

 طاقی معروف است. 4بنای این مجموعه  به 

 به تازگی در بقایای کنار آن سازه های همچون قلعه ی سترگ خارج گردیده 

 مهمترین بخش این بنا تاالر آن است که با آرایه گچبری پشش یافته است.

 

 

 

 

 ساسانیان :
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چگونگی تشکیل سلسله ساسانی در هاله ای ازافسانه ها و داستان هاست.براساس کارنامه ی اردشیر پاپکان بابک 

پادشاه استخر خوابی دیدکه چنین تعبیر شد: پسر ساسان )شبان پاپک( روزی فرمانده جهان خواهدشد. او دختر 

 بود.  خود را به عقد شبان خویش ساسان درآورد. حاصل این ازدواج اردشیر

 در برخی منابع ساسانیان را نه تنها شبان بلکه نگهدارنده آتشکده ی آناهیتای شهر استخر می دانند.

 سال یکی از دو دولت بزرگ جهان متمدن آن روزگار بود. 400اردشیر دولتی بنیاد نهاد که 

خود را شاهان شناه ایران او پس از کشتن اردوان آخرین پادشاه پارت ها بر دیگر مدعیات نیز پیروز گردید و 

 نامید این نام گذاری در سنگ نوشته ی نقش رستم است.

م  240وی پس از فتح تمام فالت ایران و ساحل عربی خلیج فارس متوجه مناطق شرقی رم شد در سال 

اها و نقش مناطقی چون بین النهرین ، دورا ، کاره و سرانجام هترا را به تصرف در آورد . او دستور ایجاد شهر ، بن

 برجسته را داد.

 شاپور پسر اردشیر :

 شاپور پسر اردشیر بعد از او زمام امور را بدست گرفت .

 لشکر کشی به شرق و برچیدن حکومت کوشانیان و آرامش بخشی به مرز های شرقی،

و  راتور رومسال مجددا با رومیان درگیر شد و با تسخیر انطاکیه و به اسارت گرفتن والریانوس امپ 15او پس از 

 هزار سرباز رومی موفقیت چشمگیری یافت. 70

 ساخت شهر بیشاپور و حجاریه نقوش برجسته تنگ چوگان حاصل این پیروزی بود.

 او عالوه بر اقدامات نظامی از افکار مذهبی نو پدید مانی نیز پشتیبانی نمود.

 پسران شاپور 
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اشتند . در تاریخ نیز درباره ی زندگی و فعالت های آنان هرمزد اول و بهرام اول به ترتیب حکومت های کوتاهی د

اطالعات چندانی در دست نیست اما می دانیم که در این زمان بر اثر دسیسه کرتیر موبد موبدان مانی دستگیر و 

 کشته شد.

 پس از بهرام اول

 ست گشت.در این زمان تاج و تخط به ترتیب میان بهرام دوم ، سوم ، نرسی، هرمزد دوم دست به د

در این دوران یک بار در زمان بهرام دوم و باردیگر در زمان نرسی ایران شکست سختی از رومیان پذیرفت در 

والیت از ارمنستان را به روم واگذار  5جنگ دوم ارشان زن نرسی بدست رومیان گرفتار شد. نرسی مجبور شد 

 کند.

 پادشاهی طفلی خردسال به نام شاپور:

فایتی سرانجام بزرگان طفلی خردسال بنام شاپور که در تاریخ به نام شاپور دوم معروف گردید س از سال ها بی ک

 م سلطنت کرد. 379تا  309سال از  70را به پادشاه می رسانند او پسر هرمزد دوم بود و مدت 

ایران در کودکی در روزگار کودکی او اعراب حمله و تا درون مملکت رخنه نموند. شاپور با بیرون راندن آنان از 

 نیز شایستگی پادشاهی خود را نشان داد.

 او به دلیل سوراخ کردن شانه های اسیران عرب به ذواالکتاف ملقب گردید.

وی قبایل خیونی و سکاها را در شرق ایران سرکوب گرداند و آماده جنگ با رومیان شد.شاپور پیش از جنگ 

شاه شاهان و برادر آفتاب و ماه و از اجداد خود نیرومند تر  برای قیصر روم ژولین نامه تندی نوشت و خود را

خواند و از رومیان خواست سرزمین های که از اجدادش به زور گرفته را پس دهند. پاسخ مالمت آمیز ژولین 
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آتش جنگ را شعله ورتر کرد در این جنگ او کشته شد و جانشینش یووین ناگزیر به صلح با شاپور شد و 

 ضی که از نرسی گرفته بود باز پس داد.بسیاری از ارا

 اینگونه بود که سنجار ، نصیبین و ارمنستان به تصرف شاپور در آمد.

برخالف پیروزی های برون مرزی درون ایران با تالطم های سیاسی و مذهبی مواجه بود با دسایس آذر بد موبد 

، مانوی و یهودی تعقیب و مورد آزار  بزرگ زرتشتیان بسیاری از مردم و رعایای غیر زرتشتی بخصوص مسیحی

 قرار گرفتند.

 مرگ شاپور دوم

م شاپور دوم که یاد و خاطره ی اردشیر و شاپور اول را زنده کرد در گذشت او خالیی محسوس  در  379در سال 

اران ایران بوجود آورد و ایران به مدت یک قرن به ظاهر در دست پادشاهان ناالیق اما در پشت صحنه این زمین د

 و روحانیان بودند که با قدرت رو به افزایش خود کشور را به میل خود اداره می کردند.

 از این دست پادشاهان می توان به اردشیر دوم ، شاپور سوم، بهرام چهارم و یزدگرد اول اشاره کرد.

بخش غربی نصیب روم در این دوران ایران و روم ارمنستان را میان خود تقسیم کردند. بخش شرقی سهم ایران و 

 گشت.

پس از یزدگرد میان دو مدعی حکومت یعنی بهرام و خسرو رقابت در گرفت و پس از کش و قوس های فراوان 

 بهرام توانست با حمایت های منذربن نعمان پادشاه حیره به حکومت برسد ،

 بهرام پنجم ) گور(
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دوستدار معاشرت با زنان بود از این صفاتش وی از تربیت بادیه نشینان حیره ، شکار دوست ، عشرت طلب و 

داستان خا و اشعاری ساخته اند که معروف ترین آن هفت افسانه گنبد نظامی گنجی و از مهمترین آن هاست 

 همچنین تصاویری از این داستان ها در کاخ های سلطنتی دیده می شود.

جه آن خوش رفتاری ایرانیان با مسیحیان در زمان بهرام گور کشمکش مختصری میان ایران و روم در گرفت نتی

در برابر آزادی عبادت زرتشتیان در خاک روم بود. همچنین او پادشاه هیاطله قومی در شرق و شمال شرق 

 جنگید و او را سرجایش نشاند مرگ این پادشاه همچون زندگیش به داستان بدل شد.

 ید شد.گفته می شود که ا در پی شکار گور در چاه یا مردابی ناپد

 یزدگرد دوم

سال حکومت کرد وی در ابتدا با مسیحیان خوش رفتاری نمود  18وی پس از مرگ پدرش بهرام گور به مدت 

 اما در اثر نفوذ و دسیسه روحانیان زرتشتی رای وی را به این اقلیت دینی تغییر داد.

 در این دوره زروان گری رواج داشته زیرا پسر وزیر اعظم زروان نام داشته.

 

 

 پیروز

او بر برادر خود هرمزد سوم ظفر یافته و به حکومت رسید او بر خالف نامش دو بار از هیاطله شکست خورد بار 

اول پسرش قباد گروگان نزد هیاطله ماند و بار دوم خود به اتفاق برادران و پسرانش کشته شد و اینگونه هیاطله 

 ورد.سرزمین های شرق ایرات تا هرات به تصرف خویش در آ

 مکانی که تمام سپاهیان پیروز در آن طلف شدند دَهستان و در دوره اسالمی به مشهد مصریان معروف شد.
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 پایان دوران هرج و مرج

زرمهر یکی از بزرگان نظم و انظبات را حاکم کرد بالش برادر پیروز را به تخت نشاند وی باج سنگینی به هیاطله 

ارمنستان را برچید وی پس از چهار سال از پادشاهی معزول و قباد به پرداخت و آتشکده های زرتشتی در خاک 

 سلطنت رسید.

 ضعف اقتصادی

به دلیل خشکسالی ، پرداخت باج به هیاطله و اخذ مالیات های سنگین حکومت قباد با مشکل رو برو شد. در 

باد با مزدک همراه شد اما این زمان مزدک عدالت اجتماعی ، تقسیم ثروت و امالک را میان مردم ترویج نمود ق

 بزرگان و روحانیان زرتشتی را خشمگین ساخت و در نتیجه وی را عزل و جاماسب را جایگزین وی کردند.

اما قباد با همکاری هیاطله او را از قدرت ساقت و سلطنت را پس گرفت ولی در جنگ با رومیان جسارت و 

نند ارزوم کنونی را تسخیر کرد و جنگ میان آن ها به شجاعت خود را اثبات کرد و برخی شهر های رومیان ما

 صلح انجامید 

 

 خسرو ملقب با انوشیروان

قباد پسرش خسرو را که بعد ها به انوشیروان ملقب شد جانشین خود ساخت او به یاری بزرگان و روحانیان 

 مزدک و پیروان او را کشت . 

ی از بزرگترین پادشاهان ایران گشت او در شرق و وی به سبب اصالحات داخلی و پیروزی های برون مرزی یک

شمال شرق اتحاد با خاقان ترک برقرار کرد و هیاطله را از میان برداشت و ترکان با ایرانیان همسایه شدند خسرو 
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م با اعزام نیروی دریایی به یمن حبشیان را از این سرزمین بیرون راند و یمن زیر نفوذ ایران  572اول در سال 

 رفت.قرار گ

در این زمان میان خسرو و امپراتور رو بر سر ارمنستان جنگ در گرفت و پیروزی وی قلمرو جغرافیایی ایران در 

سال در گذشت و هرمزد چهار جانشین  50زمان این پادشاه را از وسعت کم نظیری برخوردار نمود. وی پس از 

 وی گشت.

 هرمزد چهار

داشتند را کشت و با بهرام چوبین سردار ساسانی درگیر شد. پیامد آن عزل او بسیاری از بزرگان را که از او نفرت 

 وی و رسیدن خسروی دوم به حکوت شد.

 خسروپرویز

او آخرین سلطنت ایران باستان را داشت و برای حفظ و تحکیم آن با جنگ های خود فرسا و مالیات های 

در براب بهرام چوبین مقاومت نماید و به روم سنگیت سقوط امپراتوری ساسانیان را قطعی کرد. وی نتوانست 

م به ضرب سکه پرداخت و خود را شاه بر حق دانست امپراتوور  591 -590شرقی گریخت بهرام چوبین در یال 

رو موریکیوس در جنگ بهرام راشکست داد و او به نزد ترکان پناه برد. و اندک زمانی بعد به درخواست و تحریک 

 خسرو کشته شد.

خاندان بزرگ عصر اشکانی و ساسانی بود  7دالوری های این سردار ایرانی که از خاندان مهران یکی از  داستان

 که بعد از مرگ وی خسرو آسوده شد.

میالدی  6و در این زمان دایی وی به نام بسطام به نشان شورش نام خود را بر سکه ها زده در آخرین ده قرن 

بار ساسانیان وارد آورد تا آن زمان هیچکش جرعت و توان چنین کاری این امر لطمه بزرگی برا حیثت و اعت

 نداشت.
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 یزدگرد سوم 

با تاج گذاری یزدگرد در آتشکده یا معبد آناهیتا در شهر استخر آشفتگی  و نزاع بر سر جانشینی  632در سال 

روم و ایران حمله بردند و خسرو تمام شد. اما با یورش اعراب مسلمان بر ایران پس از وفات پیامبر عرب ها به 

 سراسر شامات ، فلسطین و مصر را از دست رومیان گرفتند.

در جنگ قادسیه شکست سباه یزدگرد پدید آمد و با کشته شدن وی بدست آسیبانی در مرو حکون مقتدر و 

 شکومند ساسانی به پایان رسید.

 شهرها وبناهای ساسانی:

کیلومتری فیروزآباد فارس قرار دارد.اردشیر که حاکم شهر 3در اردشیر خره:شهر دایرهای شکل خره یا گور 

دارابگرد عصر اشکانی بود باساختن این شهر استقالل خود را از آن دولت اعالم کرد نام شهر به معنی شکوه و 

خیابان اصلی در مرکز شهربا هم  2دروازه و  4متری از طریق 55شوکت اردشیر است .حصاری گلی و خندقی 

گوشی در محل تالقیآن ساخته شده. پلکان مار پیچی که ازآن چیزی باقی نمانده رفتن 4شته برج عظیم تالقی دا

متری شمال شرق برج ساختمانی با پالن مربع از سنگ های تراش خورده 100به برج را امکان پذیر میکرده .در 

 است وجود اشته که اینک جز ویرانه ای از آن باقی نمانده و به تخت نشین معروف 

 هرچند سقف این بنا باقی نماند اما باتوجه به سبک معماری ساسانیان باید آن را با گنبد عظیم تصور کرد.

کیلومتری شمال در کنار چشمه پر آب قرار داشته که مدت ها این بنا را آتشکده فرنبع )  2کاخ اصلی در حدود 

ار گشته قدیمی ترین گنبد ایرانی که تا کنون آتش موبدان( می دانستند و امروزه کاربرد غیر آیینی آن آشک

 شناخته شد بر این بنا قرار دارد و این گنبد ارائه کننده ی سبکی است که آن را ساسانی می نامیم.

 قلعه دختر 
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کیلومتری فیروز آباد قرار دارد مصالح آن سنگ و گچ بوده و داری سه فضای تاسیسات نگهبانی ، حیاط با  6در 

 رامون و ایوان رفیع و گنبد خانه آن است.اتاق ها در پی

 این قلعه تامین امنیت ساکنان شهر و مقر تشریفاتی اردشیر محصوب میشد.

 نقش  در کو کنده شده نقش اول مراسم تاج گزاری اردشیر 2نقش برجسته در کنار رودخانهی تنگاب 

 یروزی وی بر اردوان اشکانیپ 2نفش 

 بیشابور

م در نزدیکی کازرون فارس قرار دارد ساخته شده و بر خالف اردشیر خره پالن 244 بدستور شاپور اول در سال

 آن چهار گوش است نه مدور ،

 جبهه شمالی و غربی به رودخانه شاپور محدود و جنوبی شرقی و غربی با بارو و برج ها و خندق محصور است .

بخش تقسیم  4خیان از آن شهر را به  2بور دروازه به نامم های هرمز ، بهرام ، مهر و شهر داشت که ع 4شهر 

می کرد در محل تالقی خیابان ها دو ستون و یک پایه ستون بر پا بود که احتماال پیکره ای شاپور بر آن قرار 

 داشته .

 ها :ن ساختما

از یق  داالن در پیرامون آن ورود به این بنا 4متر و  14ساختمان نیمه زیر زمینی شامل تاالر مربع شکل هر ضلع 

 پله که طاقی سنگی آن را می پوشاند. 20پله کان سنگی 

این بنا تماما از تخته سنگ های بزرگ که با بست های فلزی به یکدیگر متصل است ساخته شدهو به دلیل 

 چرخش آب درون این بنا آن را بنام آناهیتا ایزد آب و باروری می نامند.

 کاخ چلیپایی
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طاقچه  64ایوان جانبی تاالر مرکزی مزین به  4متر ضلع و  22ر مرکزی شکل چلیپایی آن مرک از یک تاال

 بازینات گچبری شدی رنگین بوده است.

سه ایوان در شرق کاخ ایوان مرکزی پهت تر از دو دیگر است . دیواره آن با آرایه گچی و کف آن با موزائیک 

 اصان را نشان می دهدتزین شده این موزایک ها زنان و مردان درباری ، نوازندگان و رق

 جالب است بدانیم موزاییک کاری بیشتر هنر رومیا بوده که احتماال اسرای روی در ساخت آن نقش داشته اند.

 بنای تمام سنگی که احتمال می رود شاپور از آن برای اسکان والرین امپراتور اسیر شده استفاده کرده باشد

 تیسفون

در زمان ساسانی تختگاه این دولت بود اگر چه بسیاری از  637تا  226از این شهر توسط اشکانیان بنیاد شد و 

پادشاهان این دوره در آن تاج گزاری کردند اما در دوران شاپور دوم تیسفون به شهری زیبا و شکوهمند بدل 

 شد.

ام ند بهربارها خودیی ها و بیگانگان این شهر را طعمه کین خواهی خویش کردند و به آتش کشیدند افرادی مان

 چوبین و...

 مهمترین بنای تیسفون 

بنای عظیم و آجری معروف به ایوان کسی ، طاق کسری ، ایوان مدائن و ایوان خسرو استکه در منابع آمده این 

 بنا به دستور خسرو اول ساخته شده اما برخی دیگر معتقدند که ساخت آن به عهد شاپور ائل باز می گردد.

 متر است  400در  300اخ و تاسیسات وابسته به آن حدود مجموعه ایوان های این ک

 از این مجموعه کاخ امروزه ایوان و طاق کسری قابل مشاهده است.
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بخش افقی تقسیم شده است و بر ازاره ای بلند در پایین ، پنجره و درگاه های کور  6دیوار بلند جنوبی کاخ به 

 اللی و دو جفت نیم ستون در طرفین طاق نما بزرگ و کوچک مستطیل شکل که بخش باالیی آن قوس ه

 طاق کسری در عین عظمت ، نقشی ساده و بی تکلف دارد.

متر بوده است و بر آن نقش باغی با  27در  27فرش معروف بهارستان در گنبدخانه این کاخ بوده است که 

جنس انواع گوهر های قیمتی  درختان و برگ های آن از ابریشم و شاخه ها از طال و گل ها از نقره میوه ها از

 ه برده شد بین مسلمانان تقسیم شدبعد از حمله اعراب ظاهرا فرش به مین

 ایران پس از ورود اسالم : 

 سدهء نخستین پس ازاسالم تحوالت سیاسی،مذهبی و فرهنگی ایران را فرا گرفته بود. 4در

یکدیگر،سرکوب شدید مخالفاندین رسمی، فساد موبدان دالیل ورود اسالم به ایران : جدایی طبقات جامعه از 

زرتشتی، فرسودگی حکومت و مردم که در نتیجه ی جنگ های درازدامن با روم بوجود آمد. ایرانیان را برای 

پذیرش تحول بنیادین ترغیب می نمود، حمالت سریع و پی در پی اعراب مسلمان که وعده ی پیامبر اکرم به 

صران را داده بود. پیروزی بر خسرو پرویز در جنگ ذوقارتازیان،بدست آوردن غنایم چیرگی بر خسروان و قی

 ارزشمند باعث گردید.

مثنی از قبیله ی شیبان و خالدبن ولید مامور به فتح عراق شدند و در جنگ ذات السالسل بر سپاهیان ایران 

 پیروزشدند، مناطق اروند رود و بصره به دست اعراب مسلمان افتاد.

اقب آن اردشیر سوم سپاهی مرکب از ایرانیان و عربهای تابع ایران به سرداری بهمن جادویه را به جنگ خالد متع

ه ق از اعراب شکست خورد، حیره به دست خالد افتاد،دهقانان حیره صالح را بر صلح دیدند، 12فرستاد،در سال 

 و باپرداخت جزیه از آتش جنگ رستند.
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جسر )پل( میان ایران و اعراب به فرماندهی بهمن جادویه در گرفت که به پیروزی ه ق جنگی به نام  13در قرن 

ایرانیان منجر شد اما به دلیل ضعف دولت ساسانی و اختالفات شدید میان بزرگان و سرداران ایران بهره ای از آن 

بی به رهبری سعد بن انیافتند و در جنگ قادسیه سپاه برگ ایرات به فرماندهی رستم فرخزاد از سپاه مسلمانان 

 وقاص شکست سختی خورد و تیسفون مدائن پایتخت ساسانیان به تسخیر مسلمانان در آمد .

ه . ق در پی عقب نشینی یزدگرد به نهاوند در منطقه بنام جلوال به سر کردگی مهران رازی  12در ادامه در 

راب به داخل ایران راه یافتند در این ایرانیان شکست سختی خوردند در پی پیروزی اعراب در جنگ نهاوند اع

ه ق اتفاق افتاد فرماندهی فیروزان شکست خوردند و شهر های نهاوند، همدان ، ابهر ،  21جنگ که در سال 

قزوین و زنجان یکی پس از دیگری سقوط کرد. در زمان حکومت عثمان برخی شهر ها که سر به شورش 

 رای آن تعیین شد.برداشته بودند دوباره فتح شد و امیرانی ب

 درباره ورود اسالم به ایران دو موضوع از ال به الی صفحات تاریخ دیده می شود.

 فتح و نفوذ اسالم در برخی از شهر ها بدلیل رقابت و دشمنی میان بزرگان و امیران حاصل شد.

 بر دین خود بمانند و تسامح مسلمانان و همراهی ایرانیان حاکی از آنست که مردم می توانستند با پرداخت جزیه

 امالک و معابد خویش را نگهدارند.

در صورتی که یکی از این دو راه مورد پذیرش قرار نمی گرفت جنگ وو شهر فتح شده غنائم تقسیم و امالک 

 مصادره می شدند.

داری از الزم به توجه است که عده بسیاری از ایرانیان با قبول اسالم در آرزوی بهبود اوضاع اجتماعی و برخور

مساوات بودند که البته با اتمام فتوحات و به خالفت رسیدن امویان خلوص نیت و شور دین و سادگی اعراب 

نقصان یافت و جاه طلبی و ثروت خواهی جایگزین آن شد و ایرانیان دچار سرخوردگی و ناخشنودی  شدند و 

 بود. بسیاری از قیام های بعدی از سوی ایرانیان نتیجه رفتار های آنان
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پس از فتح ایران اعراب بادیه نشین به صورت سیل آسا از کوفه و بصره که در همسایگی ایران بود به خاک ایران 

 سرازیر شدند و نتیجه آن همزیستی اعراب و ایرانیان را در پی داشت.

 موالی  و والی از این پس وارد مناسبات سیاسی و اجتماعی می شود.

ین والیان عرب را نداشتند جنبش های چون جنبش مختار ، ابومسلم خراسانی ، و ایرانیان تحمل تحقیر و توه

 دیگر افراد به همین دالیل بود.

ه ق با پوشیدن لباس سیاه علیه امویان قیام کرد و  129ابومسلم خراسانی ) بهزادان پسر ونداد هرمز ( در سال 

تیار گرفت و بر سراسر خراسان حاکم شد در سال در زمان کوتاهی داراالماره ی نصربن سیار در مرو را در اخ

ساله  90ه . ق سپاه خراسان در عراق با سپاه اموی به جنگ پرداخت و با پیروزی به لشکر مروان حکومت  132

 بنی امیه را پایان داد وی با ابوالعباس سفاح به عنوان خلیفه دست بیعت داد و حکومت بنی عباس آغاز گردید.

عباسی ابومسلم را به قتل رساند و این عمل وی وحشت خلفای عرب  از توان فرهنگی ، منصور خلیفه دوم 

 نظامی و سیاسی ایرانیان را آشکار کرد. 

حضور دبیران ، وزیران ، هنرمندان و اندیشمندان ایرانی با نفوذ و بسط و گسترش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در 

دانست که با ایجاد نهادی به نام وزارت توسط برمکیان استقرار  دستگاه عباسی ماهیتا باید امپراتوری ساسانی

 یافت و عباسیان و کارگزاران ایرانیان از ساسانیان تقلید می کردند.

در دوره خالفت عباسی کمتر وزیری غیر ایرانی بوده است که این امر باعث نفوذ و بسط فرهنگ ایران در جهان 

 اسالم است.

مامون و امین پسران او بر سر جانشینی نزاع در گرفت . ایرانیان بویژه خراسانیان  پس از در گذشت هارون میان

 جانب مامون را گرفتند زیرا او از مادری ایرانی زاده شده بود .
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با رشادت های طاهر فرمانده خراسان امین در بغداد کشته شد. مامون به منظور پاسداشت خدمات طاهر 

 حکومت خراسان را به وی داد . 

 حکومت طاهر در خراسان :

فرهنگ ایران بطور جدی تا حدودی مستقل از سیطره ی اعراب حیات خویش را بازیافت و آثار بی شمار علمی ،  

 ادبی و هنری را در پی داشت.

در این دوران دو جریان متضاد فرهنگی یکی به مرکزیت بغداد اسالم خواهی عربی در کانون فلسفی ، مذهبی و 

شمال شرق با متفکران جهانی همچون فارابی ، رازی و ابن سینا جریان داشت و دیگری روند  علمی منطقه ء

فرهنگ ایرانی که شاهد ظهور فارسی جدید ، شعر نخستین فارسی و سنت حماسی ایارن بود که شاهنامه ی 

 فردوسی از جلوه های آن بوده است.

 حکومت های هم عصر عباسی در ایران

 که مدافع خلفای عباسی بودند. طاهریان ، سامانیان 

 صفاریان ، زیاریان و دیلمیان که با عباسیان هم سو نبودند و به جنگ فیزیکی و فرهنگی با سنت ها بوده اند.

 حکومت طاهریان

ه . ق طاهر بن حسین در زمان خالفت عباسی در ایران اولین حکومت موروثی در ایران پس از  259تا  205از 

 اد که از نظارت مستقیم خلیفه بغداد خارج شد.اسالم را بنیاد نه

مامون به دلیل پاسداشت خدمات طاهر و دور نمودن وی از بغداد و البته رفع اغتشاش هایی که در خراسان 

بوسیله خوارج روی داده بود حکومت خراسان را به او داد طاهر از خاندانی ایرانی و فارسی زبان که مدت ها پیش 

 جتماعی و سیاسی داشته بود. در پوشنگ پایگاه ا
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روابط طاهر و مامون سر از حذف نام مامون از خطبه نماز جمعه حذف نمود رو به سردی گزاشت این اقدام به 

 نشانه استقالل طلبی وی تعبیر شد و مرگ مشکوک وی را به دنبال داشت.

 حکومت نزد خاندان طاهر به صورت موروثی در آمد تا اینکه به دست یعقوب لیث از میان رفت 

با وجود استقالل طلبی طاهریان ورود آنان به جنگ های خلفا با دشمنانی چون خوارج ، حسن بن زید علوی ، 

 مازیار و یعقوب لیث نشان وابستگی سیاسی و اعتقادی به خلفا بود.

ان توجه ویژه ای داشتند و در صدد آسایش آنان اقدام به ایجاد کاریزهای متعدد )قنات( و رونق طاهریان به برزگر

 کشاورزی خراسان بود. هنوز هم برخی کاریزهای منطقه خراسان با نام قنات طاهری خوانده می شود

ای به نام ابومسلم در باره ابنیه های این حاکمان اطالعات چندانی در دسترس نیست اما نم توان پذیرفت سردار

مسجدی در نیشابور و شهر های دیگر ساخته باشد اما طاهریان که بیش از نیم قرن مشغول حکومت بودند ابنیه 

 ای نساخته باشند. 

این چنین گمان می رود که در اثر حمالت به خطه ی خراسان و در زمان ویرانگری مغول ویران و با خاک 

 یکسان شده باشد.

 

 

 : حکومت صفاریان

ه . ق یعقوب لیث نخستین کسی بود که دولت مستقلی از خالفت عباسی پایه ریزی کرد  397تا  259در سال 

یعقوب و برادرانش به دلیل عیاری محبوب مردم ایران بویژه ساکنان سیستان بودند. وی همانگونه که از نامش 
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زده آن دوران ثروت را از اغنیا ربوده و در پیداست رویگر یا مسگری بود که به همراه دو برادرش در سیستان فقر 

 میان فقرا و ساکنین توزیع می کردند و به دلیل این کار محبوب القلوب بودند.

ه. ق وی با اشغال نیشابور که تخت گاه دولت طاهریان بود آن ها را سرنگون ساخت. یعقوب  259در سال 

اما چنین نشد و جنگ با عباسیان را آغاز نمود.  خواستار این بد که خلیفه عباسی حکومت وی را تایید کند

خلیفه عباسی باهوش بود و با سیاست تشوق  تنبیه از پس وی برآمد یعنی با اعطای حکومت خراسان ، 

طبرستان ، گرگان ، فارس و ری این امیر را آرام نمود ولی از دیگر سو حاکمان دیگر تابع خویش را بر ضد وی 

 تحریک کرد. 

برادرش عمرو حکومت را بدست گرفت وی بر خالف برادرش اطاعت  خلیفه عباسی می نمود و او  پس از یعقوب

نیز حکمرانی وی را بر فارس ، سیستان و خراسان را به رسمیت شناخت . در زمان کوتاهی  این موضوع دوام 

مجددا عباسیان  نیافت و مجددا حکومت به طاهریان داده شد با جنگ میان این حکمرانان عمرو پیروز شد و

مجبور به تایید او شدند اما این بار با تحریک خلیفه اسماعیل بن احمد سامانی با عمرو جنگید و وی را مغلوب و 

اسیر نمود و به بغدا فرستاد وی در همان زندان مردو. بعد از وی چند تن از فرزندان و نوادگانش به حکومت 

ه . ق حکومت صفاریان به پایان  289قلمرو خویش افزودند و در سال رسیدند تا اینکه ساسانیان این ناحی را به 

 رسید.

از این دوران میراث معنوی وارد تاریخ می شود و به دلیل حمایتی که صفاریان از دیبان و شعرای پارسی گوی 

 میالدی موثر شد. 9نمودند و فرهنگ و ادب فارسی نوین در نیمه دوم سده ی سوم هجری 

دوران می توان به محمد بن وصیف و ابوسلیک اشاره نمود که در شکل گیری شعر فارسی و از شعرای آن 

 شخصیت بخشیدن بدان بسیار کوشیده اند. هر چند که ابیات کمی از آنان باقی مانده است.
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 از بناهای این دوره می توان به مسجد عتیق شیراز اشاره کرد. که به دستور یعقوب لیث پس از پیروزی در جنگ

 با خلفای عباسی ساخته شد البته در دوران های مختلف تغییرات و الحاقات زیادی به آن اضافه شده 

 شهر زرنج پایتخت صفاریان نیز از آن امروزه چیزی باقی نمانده و گفته می شود زیر شن ها مدفون شده است.

 حکومت سامانیان :

بود دهقانی به نام سامان خدات با سنت های زرتشتی ه . ق سامان ناحیه ی در افغانستان  389تا  279از سال 

حاکم آن بود وی بر عباسیان تسلیم گشت و مورد حمایت آنان قرار گرفت امیر اسماعیل مهمترین امیر این 

خاندان است وی خود را باروی بخارا می خواند و فرمانروایی وی در منطقه های وسیعی از مرز های ترکستان تا 

رای نخستین بار به عنوان پایتخت برگزید و به آبادانی آن پرداخت از بناهای آن دوره جز آرمگاه ری و بخارا  را ب

 امرای ساسانی چیزی باق نمانده است.

بخارا به عنوان مرکز مهم فرهنگ و دانش در آمد در این مرکز نوشته های دینی و غیر دینی از عربی به فارسی 

 ترجمه شد.

طب و داروسازی نوشته شده ، کتابخانه ی دربار بخارا شهرت فراوان داشت ابوعلی کتاب های زیادی درباره ی 

 سینا در جوانی از این کتاب ها بهره برد.

 درباره سامانی پناهگاه سرایندگان و نویسندگان پارسی گوی بود.

  دقیقی سرایند ی گشتاسب نامه ، فردوسی شاهنامه ، بلعمی تاریخ بلعمی ، رودکی پدر نظم فارسی

 بنای آرامگاهی خاندان سامان :

طاقی  4این بنا توسط امیر اسماعیل بنا شد در بخارا قرار دارد ، پالن آن چهار ورودی یکسان دارد که یاد آور 

 های ساسانس است.
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 ه. ق : 435تا  316زیاریان از سال 

دند از عصر ساسانی خاندانی ایرانی از نواحی مازندران بیش از یک قرن بر طبرستان و گیالن حکومت کر

حاکمیت نیمه مستقلی داشتند و به دلیل موقعیت جعرافیایی در پناه کوه های بلند و جنگل های انبوه حتی در 

عصر چیرگی اعراب مسلمان به تمام نقاط ایران آنان همچنان از حمالت مصون ماندند و سنت های زرتشتی آبا و 

طرفداران خاندان حضرت علی )ع( و شیعیان زیدیه به آن نواحی اجداد خویش باقی مانده بودند تا روزگاری که 

 پناه بردند.

مردان شجاع و با نفوذ این منطقه حاکان پسر کاکی ، اسفار پسر شیرویه و مرداویچ پسر زیار با زیدیه همراه 

اند و نان زنده مگشتند آنان که در ابتدا در خدمت سامانیان بودند اینک با آنان جنگیدند فقط مرداویچ  از میان آ

حکومتی تاسیس کرد که به آل زیاد معروف بود ، قلمرو حکومت او به مازندران و قسمتی از گیالن شهر های ری 

، کرج ، ابودلف ، ابهر و بالخره همدان بوده است او پس از فتح اصفهان قصد داشت به بغداد حمله نماید و در 

 الم ترکش کشته شد.تیسفون تاج گذاری نماید که در اصفهان بدست غ

وی برخی جشن ها و آیین های کهن ایرانی را احیا نمود مانند جشن سده در اصفهان. بعد از ا برادرش وشمگیر 

 به حکومت رسید از وی کتاب اندرزنامه ای با عنوان قابوسنامه باقی مانده است.

ید و از آن به بعد قلمره آنان به در زمان وی میان زیاریان و آل بویه جنگدر گرفت که به شککست آنان انجام

گرگان و بخش هایی از مازندران محدود شد. پس از مرگ وی تا مدتی فرزندان و نوادگانش به صورت امیران 

 ه . ق حکم راندند. 435محلی در گرگان تا سال 

 بنای بجای مانده:

د ا برجاست که به عنوان برج گنباز حکمرانی قابوس یکی از فرزندان وشمگیر در گرگان برجی آجری و بلند با پ 

 کاووس مشهور است.
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ه . ش براساس کتیبهء  375ه. ق و  397این جا قدیمی ترین و بلندترین آرامگاه برجی شکل ایران است در سال 

پره  10متر و از بیرون با  9.5بنایش از مرگ کاووس احداث شده برج از درون بر قاعده ی دایره ای به قطر 

ف زمین تا قاعده مخروطی راس برج امتداد دارد. روی استوانی پره دار برج گنبد مخروطی به مثلثی شکل از ک

متر است که در آسیای مرکزی و فالت ایران  50متر زیرش  15متر ایجاد شده ارتفاع بنا با احتصاب  18ارتفاع 

 بی نظیر است.

هیچ نشانی از آرامگاه بودن برج در سال پس از ساخت این بنا به قتل رسید  60ه . ق  403کاووس در سال 

دست نیست و به همین جهت پژوهشگران به آرامگاه بودن آن تردید دارند و بیشتر آن را برج یادمانی یا میل 

 راهنمایی کننده مسافران می دانند.

 

 دیلمیان آل بویه 

که در منطقه ی دیلم  ه . ق علی ، احمد و حسن سه فرزند ماهیگیری به نام بویه بدند 448تا  322از سال 

گیالن زندگی می کردند این سه به خدمت مرداویچ زیاری در آمدند و فتوحات وی نقش زیادی داشتند پس از 

قتل مرداویچ غالمان ترک از ترس دیلمیان بویژه علی گریختند و میدان برای دیلمیان خالی ماند. آنان با فتح 

ی نگران پیشروی این برادران بودند از در صلح با آنان در آمدند و اهواز ، بغداد و موصل موفق بودند خلیفه عباس

این ام موجب شد تا با استفاده از ترس خلیفه عباسی اقداماتی در جهت نکوداشت امامان شیعه به اجرا در آوردند 

مراسم ه . ق بازار بغداد تعطیل گشت و  352و دشنام گویی بر آل علی را متوقف نمایند. در روز عاشورا سال 

 عزاداری و تعزیه برای امام برگزار گردید .

 رسم زیارت قبر ائمه اطهار رایج شد تعزیه و زیارت قبور را از سنت های ساسانی فراگرفته شد.

 زیرا در دوره ساسانی هم سوگواره هایی مرگ سیاوش و نیز زیارت شهدای که در دهستان مدفون بودند رایج بود.
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 میان : بناهای باقی مانده از دیل

 در این دوره ساختمان سدها ، پل ها ، بازارها، که در خدمت مقاصد علمی بودند و به قصد کسب درآمد بنا شد.

و دیگری بنای مساجد در جهت نیات آرمانی وی بود ، همچنین ساخت دو بیمارستان یکی در شیراز  و دیگر در 

داروسازان نام آوری چون ذکریای رازی فعالیت داشته بغداد در این دوران است در بیمارستان بغداد پزشکان و 

 اند.

 اتاقی عضدالدوله در شیراز نوشته های باقی مانده که البته چیزی از بنا باقی نمانده است. 360همچنین از کاخ 

سد عظیمی که وی روی رودخانه کر احداث شده برروی رودخانه همچنان پا برجاست این سد به نام بند امیر یا 

 عضدی معروف است.بند 

مسجد جامعه اصفهان نیز در زمان حکومت دیلمیان توسعه یافته است در بعضی ستون های مسجد دیلمی قابل 

مشاهده است یکی از برجسته ترین کارهای او را می توان احداث بنای آرامگاهی بر روی مرقد حضرت علی )ع( 

 برشمورد.

 

 

 


