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یرانی ا تمدن  سپیده دم 
درس 8

تصویر ماهواره ای از فالت ایران که موقعیت سرزمینی و جغرافیایی آن را نشان دهد.

فعالیت
با توجه به محدود بودن جغرافیای جهان باستان به آسیا، اروپا و شمال آفریقا، توضیح دهید که چرا سرزمین عزیز ما پل 

ارتباطی جهان آن روز به شمار می رفت؟

     در درس های 4، 5 و 6، سیر پیدایش تمدن و مهم ترین مراکز تمدنی در مناطق مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت، در 
این درس دربارٔه شکل گیری و گسترش تمدن در فالت ایران مطالعه و کاوش خواهید کرد.

جغرافیای تاریخی ایران
و تحوالت سیاسی،  تمدن  و  تاریخ  نقش مهمی در شکل گیری  و هوایی  که موقعیت جغرافیایی و شرایط آب  پیشتر خواندید 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر سرزمینی دارد.
قرار گرفتن فالت ایران میان دو فرورفتگی بزرگ، یعنی دریای مازندران )خزر( در شمال و خلیج فارس و دریای َمکران )عمان( 
در جنوب، این فالت را تبدیل به یک پل ارتباطی بین شرق و غرب، مخصوصاً آسیای مرکزی و آسیای غربی کرده و در نتیجه تاریخی 

پر حادثه و متفاوت از سایر سرزمین ها برای میهن ما رقم زده است.
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نمونه ای از کهن ترین ابزارهای سنگی کشف شده در ایران، متعلق به دورۀ پارینه سنگی قدیم 

از  ابزارهای سنگی و استخوانی کشف شده  از  نمونه ای 
غارها در دوران پارینه سنگی جدید )حدود 40 تا 12 هزار 

سال پیش(

فعالیت
به تصاویر فوق خوب دقت کنید و بگویید ابزارهای دورة پارینه سنگی جدید با دست ساخته ای دورة پارینه سنگی قدیم 

چه تفاوتی دارند؟ 

فالت ایران را دو رشته کوه بزرِگ البرز و زاگرس و کوه ها 
و رشته کوه های کوچک تری در بر گرفته اند. در حد فاصل مناطق 
همواری  و  پست  نسبتاً  سرزمین های  کوه ها،  دامنٔه  و  کوهستانی 
توسط  که  دارند  وجود  دریاچه  و  بیابان  دشت،  جلگه،  به شکل 
سپیدرود،  زاینده رود،  کارون،  مانند  کوچکی  و  بزرگ  رودهای 
دارای  همچنین  ایران  فالت  می شوند.  مشروب  و…  هیرمند 
ویژگی هایی متنوع آب و هوایی نیز است که در کتاب جغرافیا به 

تفصیل بحث و بررسی شده است.
تردیدی نیست که تنوع سرزمینی و آب و هوایی ایران تأثیر 
از  آن  تداوم  و  تغییر  و  اجتماعی  زندگی  شکل گیری  بر  به سزایی 

کهن ترین روزگاران تا امروز داشته است.

کهن ترین نشانه های حضور انسان در فالت ایران
قدیمی ترین آثار و نشانه هایی که از حضور انسان در ایران 
که تاکنون به دست آمده، ابزارهای دست ساختٔه سنگی هستند که 
و  گیالن  در  دربند  غار  مشهد،  کَشف رود  باستانی  مکان های  در 
یک  حدود  دست ساخت ها  این  شده اند.  کشف  مهاباد  شیوه تو 
میلیون تا دویست هزار سال قدمت دارند )دورٔه پارینه سنگی قدیم( 
و انسان های اولیه از آنها برای شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهای دیگر استفاده می کردند.

ایران همانند همنوعان خود در  قدیمی ترین ساکنان فالت 
سایر مناطق جهان، به صورت گروهی می زیستند و از طریق شکار 
و میوه و برگ گیاهان و درختان امرار معاش می کردند. آنان برای 
غارها  مانند  طبیعی  پناهگاه های  به  گرما  و  از سرما  ماندن  مصون 
آلونک هایی  درختان  شاخسار  از  استفاده  با  یا  و  می بردند  پناه 
می ساختند. غارها یکی از سکونت گاه های مهم آن دوره بودند. 
به  متعلق  استخوانی  و  سنگی  ابزارهای  از  گوناگونی  نمونه های 
دورٔه پارینه سنگی جدید از غارهای واقع در استان های مازندران، 

لرستان، کرمانشاه و اصفهان کشف شده است.
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تصویری از محوطۀ باستانی چغاگالن و ابزارها و اشیاء کشف شده از این مکان 

تصویر نقش برجستة آنوباني ني پادشاه لولوبي در سرپل ذهاب

پیدایش نخستین روستاها و اجتماعات انسانی
در درس 4، تحول تدریجی زندگی بشر از مرحله گردآوری 
غذا و شکارگری به مرحله تولید غذا در جوامع کوچک روستایی 
و یکجانشین را مطالعه و بررسی کردید. کاوش های باستان شناسی 
چند دهه اخیر در دامنه رشته کوه های زاگرس و جلگٔه خوزستان 
نشان می دهد این مناطق در شمار نخستین  نقاط جهان هستند که 

انسان ها یکجانشین شدند و سکونت گاه هایی را بر پا کردند.
یکی از کهن ترین این سکونتگاه ها، تپٔه باستانی چُغاگالن در 
شهرستان مهران )استان ایالم( است که حدود 12 تا 9 هزار سال 
پیش مردمانی در آنجا زندگی می کرده اند. باستان شناسان با بررسی 

ابزارهای سنگی و استخوانی، دانه های گیاهی و بقایای جانوری 
کشف شده از این تپٔه تاریخی دریافتند که ساکنان آنجا غالتی مانند 
جو و گندم را می کاشتند و حیواناتی از قبیل گوسفند، بز و گاو را 
زیاد، هاون ها و سنگ سابی هایی  احتمال  به  نگهداری می کردند. 
که از محوطٔه چُغاگالن به دست آمده برای آرد کردن غالت مورد 

استفاده قرار می گرفته است. 
به هرحال یافته های کاوش های جدید باستان شناسی بیانگر 
این است که اولین اجتماعات بشری و نخستین روستاها در فالت 
ایران، همزمان با بین النهرین و حتی زودتر از آن به وجود آمده اند.

لولوبی ها، گوتی ها و کاسی ها از جمله قدیمی ترین اقوام شناخته شدۀ زاگرس هستند. گوتی ها و کاسی ها از جمله اقوام کوه نشین زاگرس بودند که به میان رودان یورش بردند 

و مدت ها بر آن منطقه فرمان راندند.

نمودار خط زمان تحوالت تاریخ ایران از کهن ترین زمان ها تا تأسیس حکومت ماد
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نقشة تاریخي ایالم

شکل گیری مراکز تمدنی در فالت ایران
سیر تغییر و تحوالت اجتماعی و اقتصادی ایران در فاصلٔه 
9 تا 4 هزار سال پیش از میالد را بر روی نمودار خط زمان در پایین 
فناوری ساخت  توسعٔه  دوره،  این  در  کنید.  مرور  به دقت  صفحه 
ابداع  به ویژه  فلزی  و حتی  متنوع سنگی، سفالی  اشیاء  و  ابزارها 
چرخ سفال به گسترش فعالیت های کشاورزی و صنعتی کمک کرد. 
عالوه بر آن، ساختن بناهای خشتی و آجری رایج شد. مجموعٔه این 
تغییر و تحوالت سرانجام منجر به آغاز زندگی شهرنشینی و ظهور 

مراکز تمدنی گوناگون در سرتاسر فالت ایران شد.

باستان شناسان تا کنون موفق شده اند که تعدادی از مراکز 
این  برجسته ترین  کنند.  کاوش  و  شناسایی  را  ایران  کهن  تمدنی 
تمدن    و  سوخته  شهر  تمدن  ایالم،  تمدن  از:  عبارتند  مراکز 
نقشٔه صفحٔه      بر روی  را  ایران  تمدنی کهن  مراکز  جیرفت. سایر 
مرور نمایید. گسترٔه جغرافیایی مراکز تمدنی نشان می دهد که در 
دوران پیش از تاریخ، تمدن، پدیده ای فراگیر در میهن ما بوده و 
تا کنون آثار و نشانه های فراوانی از آن در سرتاسر ایران آشکار 

شده است.

فعالیت
نقشة تاریخی ایالم را با نقشة سیاسی کنونی ایران مطابقت دهید و بگویید ایالم کهن شامل کدام استان های امروزی ایران 

می شده است؟
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و  جزایر  سواحل،  خوزستان،  جلگٔه  ایالمی:  تمدن 
یکی  خاستگاه  ایران،  غربی  جنوب  در  آن  مجاور  مرتفع  مناطق 
است.  طوالنی  تاریخی  با  ایرانی  کهن  تمدن های  نیرومندترین  از 
که حدود  کردند  بنیانگذاری  را  بزرگی  پادشاهی  ایالمیان سلسلٔه 
دو هزار سال دوام آورد. مراحل مختلف تاریخ ایالم را بر روی 

نمودار خط زمان در پایین همین صفحه مرور کنید.
و  تاریخ  بارٔه  در  ایران،  کهن  تمدنی  مراکز  سایر  نسبت  به 
اختیار  در  قابل توجهی  مکتوب  اطالعات  و  اخبار  ایالم  تمدن 
است. اسناد و متون ایالمی و میان رودی، منبع اصلی این  اخبار 

و اطالعات به شمار می روند.

نمودار خط زمان تحوالت تاریخ ایران از کهن ترین زمان ها تا تأسیس حکومت ماد

در  خود  نیرومند  همسایگان  با  همواره  ایالم  پادشاهی 
میان رودان مانند سومر، َاکد و سپس باِبل و آشور تماس و ارتباط 
داشت. این تماس و ارتباط هم در جهت صلح و سازندگی و هم 
در مسیر جنگ و ستیز بود. سرزمین ایالم بارها مورد تاخت و 
تاز سربازان میان رودان قرار گرفت و استقالل خود را از دست 
به دست می آوردند.  ایالمیان دوباره استقالل خویش را  اما  داد؛ 
پادشاهان ایالم نیز هرگاه فرصتی به دست می آوردند به میان رودان 
ویرانگر  یورش  اثر  بر  سرانجام  ایالم،  می کردند.  لشکرکشی 

آشوریان، دچار انحطاط و فروپاشی شد.  
ایالم همچنین با دیگر مراکز تمدنی  ایران و سرزمین های 
آسیای  میان رودان،  مانند  آن روز،  متمدن  دنیای  نزدیک  و  دور 
و  تماس ها  داشت.  تجاری  روابط  هندوستان،  حتی  و  صغیر 
ارتباط های سیاسی و تجاری موجب شکل گیری روابط فرهنگی 
را  آنها  زبان  و  خط  فرهنگ،  دین،  و  شد  سرزمین ها  این  میان 

تحت تأثیر قرار داد.

شهر شوش در مرکز جلگٔه خوزستان، پایتخت ایالم بود. 
البته ایالمیان پایتخت دیگری به نام َانشان در بخش شرقی قلمرو 
خود، واقع در استان فارس امروزی نیز داشتند. شوش به عنوان 
هزار   6 حدود  جهان  تمدنی  مراکز  و  شهرها  کهن ترین  از  یکی 
فعالیت های  کانون  به  ایالم  این شهر در دورٔه  دارد.  سال قدمت 
اقتصادی، تجاری و فرهنگی تبدیل شد و به شکوفایی چشمگیری 

رسید. در آن دوران، پیشه ها و صنایع مختلفی مانند سفالگری، 
پر رونق  ایالمی  بافندگی در شوش و دیگر شهرهای  و  فلزکاری 
بودند. شهر بزرگ و آباد شوش که در نتیجٔه یورش آشوربانیپال با 
خاک یکسان شده بود، در دوران امپراتوری هخامنشیان دوباره 

شکوه و عظمت دیرین خود را بازیافت.

بررسی شواهد و مدارک 
سنگ نگارة ویرانی شوش به دست آشوربانیپال، فرمانروای آشور
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تصویر بازسازی شدة معبد چغازنبیل

تصویر الهة مادر بر روي سنجاق
پیكرة نشستة الهة ناروندي

تصویر تصفیه خانه هاي آب معبد چغازنبیلتصویري از آجرنوشته هاي معبد چغازنبیل

بناها رایج شد. معبد چغازنبیل در  از آجر در ساختن  پیشرفت چشمگیری کرد و استفاده  ایالمی  تمدن  نیز در دور  معماری 
نزدیکی شهر شوش شاهکار معماری آن دوره به شمار می رود. این معبد با استفاده از خشت خام در چند طبقه بنا شده است و روکشی 

از آجرنوشته ها و آجرهای لعابدار دارد.

برای مطالعه
معبد چغازنبیل در سال 1312ش توسط یکی از کارمندان نیوزیلندی شرکت نفت ایران و انگلیس کشف 
و در فاصلة سال های 1330 تا 1341ش توسط هیئتی از باستان شناسان به سرپرستی رمان گیرشمن 
فرانسوی از زیر خاک بیرون آورده شد. این اثر تاریخی در سال 1358ش از طرف یونسکو در فهرست 

میراث جهانی قرار گرفت. 

ایالمیان به خدایان متعددی اعتقاد داشتند و از آنان برای 
پیشرفت در کار خود کمک می خواستند. به عقیدٔه مردمان ایالم 
بر  را  آنان  که  بودند  ماوراءالطبیعی  نیرویی  دارای  خدایان  قدیم، 
محبوب ترین  جمله  از  می ساخت.  توانا  و  قادر  کاری  هر  انجام 
خدایان ایالمی، اینشوشیناک به معنی خدای شهر شوش بود. 
الهه های  می شد.  محسوب  خدا  این  ستایشگاه  چغازنبیل،  معبد 
مادر نیز بسیار مقدس بودند و مقام رفیعی در سلسله مراتب خدایان 
خدایان  مادر  عنوان  به  را  الهه ها  این  ایالمیان  داشتند.  ایالمی 

کاوش های  در  بودند.  ساخته  معابدی  آنان  برای  و  می پرستیدند 
باستانی شوش، پیکره های گلی فراوانی که به الهه معروفند، کشف 
از دیگر  نزد مردم دارد.  آنها  بر احترام و تقدس  شده که داللت 
مراکز تمدنی ایران نیز پیکرک هایی از الهه های مادر به دست آمده 
که نشان می دهد عقیده به این الهه ها در ایران فراگیر بوده است. 
در ایالم کاهنان آداب و تشریفات دینی را زیر نظر کاهن بزرگ به 

جا می آوردند.

در اسناد حقوقي و قضایي ایالم ، سندها و تعهدات با سوگند به الهة ناروندي ضمانت مي شده است.
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تصویر بازسازي شدة نقش برجستة كورانگونتصویر پیكرة ملكه نیپر

تمدن    واقع  در  و  ایالمی  تمدن  مهم  ویژگی های  از  یکی 
کهن ایرانی، مقام و منزلت واالیی است که زنان داشته اند. به طور 
کلی در جامعٔه ایران کهن، زن وضع ممتاز داشت و دارای قدرت 
نقش  اجتماع،  کارهای  عمده ترین  در  زنان  بود.  فراوان  نفوذ  و 

اساسی  تعیین کننده داشتند.
نقوش و پیکرک های بر جای مانده از دورٔه ایالمی نشان 
مراسم رسمی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  امور  زنان در  که  می دهد 

سیاسی و دینی حضور چشمگیری داشته اند

به غیر از تمدن ایالم، از سایر تمدن های کهن ایرانی اطالع و 
آگاهی مکتوب چندانی در دست نیست و به همین دلیل کاوش های 
باستان شناسی، منبع اصلی بررسی و شناخت این تمدن ها به شمار 
می روند. بررسی های باستان شناسی اگر چه اطالعات ارزشمندی 
در بارٔه جنبه های اقتصادی، فناوری، معماری، هنر و حتی برخی 
با  همچنان  اما  می دهند،  ارائه  ما  به  تمدن ها  این  فرهنگی  ابعاد 
کمبود اخبار و اطالعات اساسی در خصوص وضعیت سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی این مراکز تمدن رو به رو هستیم.  برای مثال، 
هنوز نمی دانیم حاکمان آنان چه کسانی  بوده اند؟ و نحؤه به قدرت 
اینکه  یا  و  است؟  خورده  رقم  چگونه  آنان  سقوط  یا  و  رسیدن 
ساکنان قدیمی فالت ایران از کجا به این سرزمین آمده بودند؟ و با 

چه زبانی سخن می گفته اند؟
که  داده  نشان  باستان شناختی  بررسی های  تمدن شهر سوخته: 
در 5 هزار سال پیش از میالد، در شرق فالت ایران در سیستان، 
تمدنی عظیم و شکوفا وجود داشته که بقایای آن اکنون با عنوان 
با وسعت بیش از 280  شهر سوخته شناخته می شود. این شهر 
هکتار، در مصب رود هیرمند و در کنار دریاچٔه هامون قرار گرفته 
بناهای  صنعتی،  مسکونی،  بخش  پنج  از  سوخته  شهر  است. 
دینی، یادمان ها وگورستان تشکیل می شده که بیانگر ساخت شهر 
بر اساس معماری و نقشٔه از پیش طراحی شده بوده است. این 
تجهیزات  دارای  امروزی  پیشرفتٔه  مانند شهرهای  شهر همچنین 

لوله کشی و فاضالب بوده است.

بررسی شواهد و مدارک 

تصویر ظرف سفالی بز انیمیشن، تخت نرد، چشم مصنوعی، تصویر بخشی از بقایای شهر سوخته )بخش گورستان(، 
زیورآالت



  8  

فعالیت
به تصاویر فوق به دقت نگاه کنید و به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید:

1ــ تصویر ردیف 1 کدام بخش از بخش های پنج گانة شهر سوخته را نشان می دهد؟
2ــ تصاویر فوق بیانگر رواج کدام صنایع و هنرها در شهر سوخته است؟

3ــ به نظر شما این تصاویر چه سطحی از پیشرفت تمدنی و رفاه و آسایش را در 5 هزار سال پیش نمایش می دهند؟  

اشیاء و ابزارهای کشف شده در شهر سوخته داللت بر آن 
دارد که مردم این شهر در زمینٔه فلزکاری، تولید ظروف سفالین 
دانش  و  هنر  در  حتی  و  زیورآالت  ساخت  منقوش،  و  رنگین 
یافت  آن،  بر  عالوه  بودند.  کرده  فوق العاده ای  پیشرفت  پزشکی 
شدن مهرها و مصنوعات تمدن های دیگر در شهر سوخته، نشان 
با همسایگان و حتی سرزمین های دور  می دهد که میان این شهر 

مانند بین النهرین و هند روابط تجاری برقرار بوده است.
و  غیرقانونی  حفریات  پیش،  سال  پانزده  حدود  جیرفت:  تمدن 
قاچاق اشیاء تاریخی در اطراف رودخانٔه هلیل رود در شهرستان 
کهن  تمدنی  شناسایی  به  منجر  کرمان،  استان  در  واقع  جیرفت 
با  یافت،  شهرت  جیرفت  تمدن  به  که  نویافته  تمدن  این  شد. 
تمدن های شهر سوخته و شوش معاصر بوده است و حتی برخی 
از باستان شناسان ادعا می کنند که قدمتی طوالنی تر از آنها دارد. 
اسناد  در  که  آرتا  تمدن  احتمال می دهند  باستان شناسان  همچنین 

سومری به آن اشاره شده و با بین النهرین در ارتباط بوده، همان 
تمدن جیرفت است.

درد  را  عظیمی  زیگورات  که  کُنارَصنَدل  تاریخی  تپٔه 
خود جای داده است، مرکز این تمدن باستانی به شمار می رود. 
حاشیٔه  در  شده  کشف  آثار  روی  بر  باستان شناختی  بررسی های 
حدود  در  جیرفت  مردمان  که  می دهد  نشان  رود  هلیل  رودخانٔه 
5 هزار سال پیش از فناوری پیشرفته و مهارت هنری واالیی در 
ساخت و تزئین ظروف و اشیاء گوناگون برخوردار بودند. آنها این 
ظروف و اشیاء را با استفاده از سنگ صابونی، سفال مس، مفرغ 
از جانوران،  تصاویری  با  و سپس  می ساختند  و سنگ الجورد 
موجودات هیوالیی و افسانه ای، انسان و گیاهان تزئین می کردند. 
یکی از برجسته ترین کشفیات تمدن جیرفت، چندین نمونه 
آجرنوشته با خطی منحصر به فرد و بی نظیر است که نشان می دهد 
این تمدن خطی خاص خود داشته که هنوز خوانده نشده است.

بررسی شواهد و مدارک
قطعه ویدیویی کشف کهن ترین تمدن بشری را در کالس نمایش دهید و سپس از دانش آموزان بخواهید به دقت آن  را 

مشاهده کنند و سپس  به پرسش های زیر پاسخ دهند.
١ــ زیگورات جیرفت از جهت زیربنا و قدمت چه تفاوتی با زیگورات های بین النهرین دارد؟

٢ــ تصاویر چه موجوداتی بر روی ظروف نمایش داده شده، قابل مشاهده است؟
٣ــ ارتباط تصاویر موجودات نقش شده بر روی ظروف با فرهنگ چیست؟ 
٤ــ مهم ترین کشف تمدن جیرفت چه بود؟ و چرا اهمیت فوق العاده دارد؟

٥ ــ این مستند چه دیدگاهی را در بارٔه گهوارٔه تمدن بیان می کند؟
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سایر مراکز تمدنی کهن ایران، با استفاده از نقشٔه صفحٔه     و اطالعات و تصاویر مندرج در نرم افراز برفراز آسمان ستون 
دوم و سوم جدول زیر را تکمیل نمایید.

دستاوردهای مهم تمدنیموقعیت جغرافیایینام

شمال شرق شهرستان کرمانشهداد
متنوع  اشیاء  و  ظروف  و  ابزارها  ساخت  مس؛  ذوب  کوره های  ایجاد 

سفالی و مفرغی

تپٔه سیلک

تپه حصار

تورنگ تپه

گوهر تپه

تپٔه مارلیک

تپٔه حسن لو

زیویه

تپٔه گیان

گوران تپه

تل ِملیان

تپٔه زاغه

تپٔه علی ُکش

پرسش های نمونه
تاریخ مؤثر بوده اند،  تغییر و تداوم آن در طول  ایران را که بر شکل گیری زندگی اجتماعی و  ١ــ و یژگی های مهم جغرافیایی 

فهرست کنید.
باستان شناسان کوهپایه های زاگرس و دشت خوزستان را نخستین مناطقی می دانند که بشر یکجانشینی و  از  برخی  ٢ــ چرا 

کشاورزی را در آنجاها آغاز کرده است؟
٣ــ نقش و اهمیت منابع مکتوب و بررسی های باستان شناسی را مطالعه و شناخت مراکز کهن تمدنی ایران شرح دهید.

٤ــ به نظر شما چرا برخی از باستان شناسان و مورخان تمدن ایالم را درخشان ترین و دیرپاترین مرکز تمدنی کهن ایران می نامند؟
٥ ــ چهار مورد از دستاوردهای مشترک مراکز تمدنی کهن ایران را فهرست نمایید.


