


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 





اثر اثرشناسنامه رشناسنامه ر   

اساليدهاي درس نقد منابع و ماخذ تاريخ •
اسالم از پيش مايران ز  ن پيش  ير

دكتر هوشنگ خسروبيگي : تهيه كننده•
معضو هيات علمي دانشگاه پيام نور پي ي ي

بررسي منابع و مآخذ تاريخ ايران : منبع•
.  تأليف دمحمباقر وثوقي/پيش از اسالم م يپ

1383دانشگاه پيام نور، : تهران__ 



اول اولفصل ازهخامنشيان::فصل پيش ايران تاريخ ازهخامنشيانمنابع پيش ايران تاريخ منابع ول ولل  ن::ل  ي ز ن پيش  ير ريخ  نبع  ي ز ن پيش  ير ريخ  بع 

به بخشهای مرکزی ورود آرياييها ييه ري زیورو ر ی ه ب ب
فالت ايران و استقراردر نواحی 

 صورتآن به تدريج و طی قرنها
فت ایگ ت ا ان شنا تان ا باستان شناسان مهاجرتهای .گرفت

دو دوره در عمده اين اقوام را 
 مشخص کرده اند 

مهاجرت آرياييها در حدود هزاره   .1
دوم ق م به هند و ايران و نواحی 

غ ا آسيای صغيرآ
مهاجرت اقوام هند و اروپايی در . 2

م ق اول هزاره حدود هزاره اول ق محدود



اقوام ساكن در فالت ايران و مجاور آن مقارن با اقوام ساكن در فالت ايران و مجاور آن مقارن با 
ا ا آ ت اا ا آ ت مهاجرت آريايي هامهاجرت آريايي هاا

وان1 درياچه و ارس دره حدود در اورارتو تمدن تمدن اورارتو در حدود دره ارس و درياچه وان.1
تمدن آشور در بين النهرين و نواحی غربی جبال زاگرس. 2
تمدن ايالم در نواحی غربی فالت ايران. 3
يگوتي ها.4 و
لولوبي ها.5
ميتاني ها.6
هيتي ها.7
كاسي ها.8
وبوميان ساكن فالت .9

اسناد ومدارك اين تمدنها ما را در
ا ش ا ا تا ا ا شناسايي تاريخ ايران پيش ازش
.هخامنشيان ياري مي دهد



كرمانشاه در ها لولوبي از بازمانده كرمانشاهنقش در ها لولوبي از بازمانده رنقش ر  وبي   و ز  ز  رش ب ر  وبي   و ز  ز  ش ب

بازگشت



مهمترين مدارك مربوط به مادهاو مهمترين مدارك مربوط به مادهاو 

ا ا ا  ا  ان ا ا  ا  ::تمدنهاي معاصر مادهاتمدنهاي معاصر مادهان

آ آشوريان-1
بابليان-2
سومري ها-3
اورارتوييان4 اورارتوييان-4
مادها-5



ن:آشوريان: وري

مراودات . ند  بود النهرين و همسايه غربی مادها آشوريها از تمدنهای بين
. رسد ل ق م میاوفرهنگی و سياسی آشوريها با اقوام آريايی به هزارة  



ن:آشوريان: وري
همسايه اقوام و ايالميها با بسياری جنگهای آشور قدرتمند ي دولت م  و يه و  ي ری ب  ي ی ب ه ور ج ر  و 

.  شرقی خود انجام داد که سرانجام آن ضعف روزافزون آنان بود
از طرف ديگر فشار مردمان آريايی جديدالورود به منطقه 

به آشوريها تنگتر کرد و باالخره اين دولت قديمی  رعرصه را ب
)م.ق 606. (دست دولت ماد منقرض گرديد

قديميترين کتيبه و نوشته اي که در آن از

ا ش ا    ا  ا آشا ا ک  است کتيبه هاي آشوريمادها ياد شده است    www*p
nu

eb
*co

m



آشوري آشوريالواح وريالواح ح  وريو ح  و
حفريات• در آمده دست به مهمآشوردرنينواالواح منابع از از منابع مهم  آشوردرنينواالواح به دست آمده در حفريات

. بررسی وضعيت آرياييها در هزاره اول ق م است

:مدارک و اسناد به دست آمده در اين کاوشها عبارت اند از•
آشوری در مورد امور اداری و  نگزارش حکام و واليا. 1

.سياسی قلمرو خود
مکاتبات پادشاهان آشور با پادشاهان بابل و ايالم و . 2

.بالعکس
www*p
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يهبابليهابابليها ب يهب ب ب

آرياييها به دليل همجواري 
ربا بابليها و از طريق مراودات  ريق يه ب ب ب

سياسي در دوره مادها و 
يرهخامنشيان تحت تأثير   ي

قرار  بابلفرهنگ و تمدن 
.ند اگرفته ر

www*p
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بابلي بابليالواح يالواح ب ح ب يو ب ح ب و

مجموعه• سالنامهاز شامل بابلی مجموعهنامه،هاهای و ها ها و مجموعه  نامه،هاهای بابلی شامل سالنامهاز مجموعه
توان آثار بسياری از فرهنگ و  بابل می رسميگزارشهای 

کرد شناسايی را هخامنشی و ماد عصر ايران . تمدن ايران عصر ماد و هخامنشی را شناسايی کردتمدن

بابل
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نسومريانسومريان ري نو ري و
یاقوام سومری در سرزمينی که بعدها • ي رز ر ر و م و

.  شد سکنی داشتند کلده موسوم به
شهرهای مهم سومر اور، ارخ ، 

النهرينپنيپ پار،هستندوردربين سيپ سيپ پار، . هستندوردربين النهرين پنيپ
کيش و بابل نيز از شهرهای مهم اکدی 

هستند که در واقع دنباله تمدن 
أثا تأثير تمدن .شود میسومريها محسوب

النهرين و ايران  سومريها بر منطقه بين
رری نخستين باراست که برای ميخیخط

توسط اين قوم به جهان شناسانده 
 .است شده

www*p
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ريالواح سومريالواح سومري و ح ريو و ح و

اشاره مستقيمی متون سومری • ری و یون ي ر
اما در اين  به آرياييها ندارند

آثارشواهدی از تمدنهای ايران 
د ا ا آ د از پيش از ورود آرياييها وجود ش

.دارد 
در• مكشوفه سومری ر الواح و  ری  و ح  و

النهرين از منابع اصلی  بين
شناسايی تمدن و فرهنگ فالت 
از آ ا ا ن ا ايران و نواحی مجاور آن از ا

جمله زمينه های نفوذ و رسوخ 
است .آرياييها ييه  .ري
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واورارتواورارتو ر وور ر ور
خوانده  ارمينا يا ارمنستانسرزميني که از اوايل قرن ششم ق م • م ق م رن يل و ز ي ي نرز ر ي ي ور

هاي  اي بين سرچشمههشود و از لحاظ جغرافيايي در سرزمين مي
خوانده  توراورافرات و دجله قرار دارد در ايام پيشتر به نام  م ب ر پي م ي ر ر ر ر ج و وورورر

اقوام مختلف مادي در هنگام استقرار خود در همسايگي .شد مي
ناقوام اورارتو قرار گرفتند و مراودات اقتصادي و سياسي با آنان  ب ي ي و ي و ر و ر ر ر و ر ور م و

 .برقرار ساختند

موقعيت اورارتو
www*p
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اورارتو وموقعيت ر ور ي  و

ادامه
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اورارتو هاي اورارتوكتيبه هاي وكتيبه ر ور ي  ويب  ر ور ي  يب 

اورارتو• نظامی نيروی در پارسی و مادی جنگجويان مادی و پارسی در نيروی نظامی اورارتو جنگجويان
كردند و در ازای آن سرزمينهاي غربی ايران را  می شرکت

می تيول عنوان اينگرفتندبه فرهنگیرواز آثار و کتيبهها کتيبه ها و آثار فرهنگی رواز اين.گرفتندبه عنوان تيول می
اورارتوها به عنوان يکی از منابع مطالعه تاريخ  و مدنی

است هخامنشيان از پيش .ايران پيش از هخامنشيان استايران

www*p
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ايران فالت در مادي هاي قلعه و ها ايرانتپه فالت در مادي هاي قلعه و ها نتپه ير ر   ي  ي  نپ  و   ير ر   ي  ي  پ  و  

يافته• و شناسی باستان اصلیحفريات منابع از يکی علمی های ی و ي ن  ی ري ب بع  ز  ی  ی ي ی 
اسناد و نوشته های تاريخی با توجه به اينکه . مطالعه تاريخ ماداست

ماد در دست داريم اهميت يافته های درباره تاريخ بسيار اندکی
ديگر تاريخ  رباستان شناسی درباره تاريخ اين دوره بيش از ادوا

مرکز و غرب از آنجايی که بيشتر قلمرو ماد در نواحی  .ايران است
غ ال تاافتش ا اا ن ا ز ن شنا شناسی نيز در اين نواحی نهای باستا يافتهبودهيو شمال غرب

.  است متمرکز شده
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سيلک-الف يتپه پ 
م  1933کاوشهای علمی در آن از . کيلومتری کاشان است5در  سيلکتپه باستانی 

اگ ش کا ا ا آ ا71ش ا ش گ ف دوره فرهنگی شناسايی 71رشمن آغاز و در نتيجه اين کاوشهايبه سرپرستی گ
تپه باستانی کشف  سهدر سيلک . رسد سال ق م می 5500شد که قدمت آن به 

.شده و يکی از اين گورستانها در برگيرنده فرهنگ مادی است
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تپه--بب تپهگودين ::گودين پبب ين  پو ين  ::و
 هفت دورهپس از حفاری اين تپه . ای در نزديك کنگاور منطقه•

ش شا آ ل ازا ک تآثا ا اين تپه به  دوره دومآثاری که از.اصلی در آن مشاهده شد
است و بعضی نيز آن  متعلق به دوره مادهااحتماالً   دست آمده

ش ا گا ز نظا گا ا .اندرا پادگان نظامی بزرگان ماد برشمردهانا
و سالن ستون دار آن از نمونه های گودين تپه نقشه ساختمان  •

اوليه سالنهای ستون دار سنتی است که بعدها در معماری 
رسد و بهترين  هخامنشی شبيه به آن به حد کمال خود می

گآ توان مشاهده  میپاسارگاد و تخت جمشيدهای آن را درنمونه
.نمود

 

www*p
nu

eb
*co

m



تپه--جج تپهنوشيجان ::نوشيجان پ  جج ن  يج پو ن  يج ::و
مالير• غرب در تپه حفاری.استاين عمليات طی در ير رب  ر  پ  ری .ين  ي  ی  ر 

:  سه دوره متمايزبه دست آمده است 
مادها• دوره اول نوشيجان نوشيجان اول                دوره مادها•
نوشيجان دوم                دوره هخامنشی•
نوشيجان سوم               دوره اشکانی•
www*p.استنوشيجان يکاين طبقاتمهمترين•
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حسنلو--دد حسنلوتپه وتپه وپ  پ 

از .ويه استنجاده اروميه به نقده و اش  تپه حسنلو در
تپه مرکزی قلعه وسط شود کهحفاريها چنين معلوم می ی وم ين چ ووريه زی ر پ

 شهر و تپه های مجاور آن محل سکوت مردم بوده
.است

www*p
nu

eb
*co

m



گور دخمه های مادیگور دخمه های مادی  - -   هـهـ
ای و گور دخمه ها يکی از ويژگيهای معماری دوره  هنرمعماری صخره•

ای  اين گور دخمه ها در ارتفاعات صخره.استقرارحکومت مادها است و ر رر ر ر ور یين
درکردستان و آذربايجان  و سليمانيه کوههای زاگرس در غرب به ويژه

همه اين گور دخمه ها را متعلق به  هرتسفلد. ند اعراق شناسايی شده
. دانددوره مادها می

 :ای مادها عبارتند از مهمترين گور دخمه ها و معماری صخره•
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مادی دخمههای مادیگور دخمههای یگور ی  یور   ی  ور  
)  سکاوند(آثار روستای اسحاق وند .1

.درباختراندرباختران
در سراب بر سر : گور دخمه صحنه. 2

کرمانشاه به همدان معماریراه دو دو معماری. راه همدان به کرمانشاه
ای که به نامهاي شيرين و فرهاد  صخره
.شده اندرمشهو

www*p
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گور دخمه های مادی

داود.3 دکان دخمه سين:گور بر ذهاب پل سر شرقی جنوب کوهةدر و.3 ن  ي:ور   ب بر  ر پل  ی  ر وب    و  ر ج
ای به نام دکان داود وجود دارد ای صخره مقبره کل داود
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مادی دخمههای مادیگور دخمههای یگور ی  یور   ی  ور  
در شمال شرقی مهاباد  :گور دخمه فخريکا. 4

ان5 قا ز ق ه دخ گ نزديک سليمانيه  :گور دخمه قيز قاپان.5

 عراق
ک6 ه دخ ك:کيچخگ نزديك قيزقاپان در :کيچخگور دخمه کور.6

استان سليمانيه عراق

):دا و دودر(گور دخمه داو دختر.7 ر و ر(ور و )و
ی فارسندر فهليان ممس

در راه سر پل ذهاب  :ای ديره آثار صخره .8
فرهاد اطاق يا کن فرای نامهای به را آن اهال كه اهالی آن را به نامهای فرای کن يا اطاق فرهادكه

شناسند می

  در دهستان روانسر: گور دخمه روانسر .9
بين کرمانشاه و پاوه
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دوم دومفصل اشكاني::فصل و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره منابع وم ومل  ي::ل  ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
کتيبه هاي 1

سكه هاي 6
معماري و 2

ا 

ي  يب 
هخامنشي

ي
هخامنشي 

حجاري 

هخامنشيان 

منابع هخامنشيمنابع هخامنشي

تا 5 ن ا ت نا خا 3

ي يبع بع

و اشكانيو اشكاني  

متون اوستايي 5

كتيبه هاي4
ي  هل

منابع خارجي 3

پهلوي 

اشكاني 
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
: کتيبه های شاهان هخامنشی - 1
خ نگاري رسمي يتارتوان هاي شاهان هخامنشي را مي ها و نوشتهبهيکت

.ديدوره هخامنشي نام رانيا

به زبان ز يو بعضي ن هنوشته شد خي پارسييخط مها به  بهين کتيا
.اندشده و بابلي ترجمه المييا ريي ي ب ب و

ا  يآر ييخي پارسي باستان لوحه طاليبه موجود از خط مين کتيمتريقد 
.  است وشيَرْمن جد اعالي دار ر الي  ن ج  www*p  ت وشير
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منابع دوره هخامنشي و اشكاني منابع دوره هخامنشي و اشكاني 
خخخطخط ::خیخیييخط مخط م

 خييخط م
هايتوسط سومر

د     

خي يها خط ميالميا
. گرفتند هايرا از بابل

الخ اخط  نش اان هخا خ  در حدود سه  ي خط از  خط 
م هزار سال ق

 کردن  با ساده 
ريخط تصو

المييخي ايخط م
نشان 113داراي  
خط شکل ساده شده 
)آکدي(خي بابلي يم 

روي خط از  خط ميخي راان يهخامنش

.کردند المي اقتباسيخي ايم

ر

.شد ساخته 

ي ي

.است 
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
ي:بازنويسي خط ميخي ي

آلمانی به  ن بار توسط انگلبرت کمپفرجهانگرديخی نخستياصطالح خط ماحتماالً 1
. دکاربرده ش

اوليپ2 دالواله تقرنيترو که است ًيکس مبا خط از درست ايرانخيمفهوم ايران  خیيمفهوم درستی از خط مبايکسی است که تقرنيترو دالواله اوليپ-2
.باستان درغرب انتشار داد

 اساس كشفبازنويسي كاملتري از آن را منتشر نمود كه  كارستن نيبورآلماني -3
گ خ .خط ميخي گرديدخط

.را شناسايي كرد  گروتفند آلماني ده نشانه از عالئم خط ميخي فارسي -4
انگليسيراولينسون-5 ميخيافسر خط نشانههاي بهيافتراهمه نو دريچهاي و ون5 ي و ي ر ي ير  ي ي   و ب  ير   ي  ريچ  و 

.روي محققين گشود
است كه مطالبي در نحو و صرف  نخستين محقق ايراني فرصت الدوله شيرازي -6

آريان ميخ(خط است)خط نوشته .نوشته است)خط ميخي(خط آريان
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
: مهمترين ويژگيهاي خط ميخي فارسي باستان

ا1 االف گ ش ا ت ط طا ا ا اقت اقتباس از خط  اين خط به دستور داريوش بزرگ و با يالفبا.1
.شد ابداع ر خط آرامیيتأث و تا حدودی تحت  ميخي ايالمي

هيچ وهيچ نشاني كمتر از دو ميخ و بيشتر از پنج ميخ .2
.ندارند افقي نشاني بيشتر از چهار ميخ

 ارقامدر كتيبه هاي ميخي پارسي اعداد غالباً به صورت . 3
. نوشته مي شد www*pي
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
نش هخا هها كتيبه هاي دوره هخامنشيكت

آريارمن1 طاليي داريوشلوح اعالي هخامنشيجد هخامنشي جد اعالي داريوشلوح طاليي آريارمن1
نخستين روايت  و قديمترين كتيبه خط ميخي پارسي باستان
ان ياي يخنگا تا د فيد كشفخت دان ه د كه كه در همدان كشف مختصر و مفيد در تاريخنگاري ايران

.  شد
ل ا تف ا شاا ژا ا ق ف معرفي موقعيت زماني و نژادي شاه از اين متنهدف اصلي

. است پارس و نشان دادن تمايالت مذهبي و ديني
www*p
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

پاسارگاد2 در بزرگ كوروش كتيبه كتيبه كوروش بزرگ در پاسارگاد.2
 در كاخ پاسارگاد در دشت مرغابدو سطري كتيبه ميخي 
بابلبه ايال تان با پا .پارسي باستان  ايالمي و بابليبه
  تأكيد شاهنشاه هخامنشي بر بكارگيري دو خط بابلي

ا ش ا ل ك ا ا گ ا ا كت ال و  ايالمي در كتيبه ها بيانگر  اين است كه دولت هخامنشي از ا
آغاز به روابط منطقه اي و جهاني خود اهميت بسياري قايل 

www*p.بوده استا
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
كتيبه داريوش بزرگ در بيستون   .3

وقايع از روايتايران مفصلترين روايت ايراني از وقايعمفصلترين
بزرگ  است سلطنت داريوش

باستان پارسي زبان سه به  كتيبه به سه زبان پارسي باستانكتيبه
.  ـ  ايالمي  ـ بابلي نوشته شده است

دروازه بر سندي را آن روازهمحققين ي بر  ين آن را 
ونخستين رساله آسيا 

. ناميده اند تاريخي ايرانيان
 مهمترين سنگ نوشته دوره

.است هخامنشيان
www*p

nu
eb

*co
m



اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:كتيبه هاي داريوش بزرگ در تخت جمشيد .4

ا)الف اخت كاخ نگ ا از ا كت كتيبه اي در دروازه هاي سنگي كاخ اختصاصي )الف
به زبانهاي  اسم و القاب داريوششامل  ) تچر ( داريوش

بابل و ايالم ،  .پارسي،  ايالمي  و بابليپارس
دو كتيبه به خط ميخي پارسي بر ديوار جنوبي تخت ) ب

خط به راست طرف به ديگر كتيبه دو و وجمشيد ايالم ايالمي و  جمشيد و دو كتيبه ديگر به طرف راست به خط 
 اين چهار كتيبه كنار هم بر يك سنگ يك پارچه نقش . بابلي

.شدهاست  .
از لحاظ  كهكتيبه داريوش بزرگ در تخت جمشيد ) ج

هخامنشيان جغرافيايي مناطق استمطالعه مهم او.بسيار ن ي يي  ي ر ق ج هم   ر  ي و . ب
.در اين نوشته از سرزمينهاي تحت فرمان خود ياد كرده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

رستم5 نقش در بزرگ داريوش كتيبههاي كتيبه هاي داريوش بزرگ در نقش رستم.5
كه يكي پشت پيكر داريوش و بر  دو كتيبه به خط ميخي پارسي

گا ا آ دي ب د پ ف ط ي ديگ ا گا ا آ از فراز آرامگاه او و ديگري طرف چپ درب ورودي آرامگاه ف
نامهاي مناطق جغرافيايي تحت متن اين كتيبه شامل . قرار دارد

نشيان هخا يت ضحاك شب داري اخالق يژگيهاي و  ويژگيهاي اخالقي داريوشو بعضيحاكميت هخامنشيان
. است چگونگي اداره كشور
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:در شوش بزرگ كتيبه هاي داريوش - 6

ا آمد11زبيش دست به شوش در داريوش از نحوهكتيبهآنمهمترينكهكتيبه وش ب  11زبيش  ر  ريوش  ز  رينيب  و  يب ن  ه
شده تشريح داريوش  كاخمشاركت ملل گوناگون در ساخت بخشهاي مختلف 

.است
كه دهد م نشان مهم كتيبه :اين كتيبه مهم نشان مي دهد كه:اين

دستاوردهاي تمدني هخامنشيان مبتني بر تمدن مليتهاي گوناگون بوده  و از  اين . 1
 نخستين حكومت ايراني با نمادهاي مدني چند مليتينظر مي توان هخامنشيان را 

ت .دانستان
هدف جلب مشاركت انتخاب اقوام گوناگون براي ايجاد كاخ شاهي با . 2

صورت  عمومي و  ايجاد احساس وحدت بيشتر در امپراتوري بزرگ هخامنشي
.پذيرفته است

نام بردن از كليه اقوام و ملل كه در ساختن بناي كاخ مشاركت داشته اند نشان از . 3
فرهنگي وحدت ايجاد در و است آنان زحمات از ايران پادشاه قدرشناسي ي نوعي ر يج و  ر   ن  و  ز ز  ن  ير ي پ  ر ي  و

.و سياسي مؤثر بوده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

مصر8 در داريوش كتيبههاي كتيبه هاي داريوش در مصر.8
داريوش پس از حفر ترعه اي كه درياي سرخ را به رودخانه 
تا داد ت د اخت تبط انه ديت ياي د پ نيل و سپس درياي مديترانه مرتبط مي ساخت دستور داد تا نيل

عظيم  شرح كوتاه انجام اين كاربر ستونهاي سنگي گرانيتي 
د ش شته تن اندها جاي بر ن ت ه فقط نها ت ازاين از اين ستونها فقط سه ستون بر جاي مانده است .نوشته شود

كه كتيبه هاي آن به خط ميخي پارسي و  ايالمي و اكدي و 
ت ا گليف هير خط به ديگر ت www*p.در سمت ديگر به خط هيروگليف استدر
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
كتيبه هاي خشايارشا هخامنشي در تخت جمشيد .9
نوشته شده   و  سه خط پارسي،  ايالمي و بابليبه  . كتيبه دروازه ملل) الف

داالن دروازه  ساختن ضمن معرفي خود و اقداماتشخشايارشا در آن 
ش تخت ا شكاخ آ ا ا .را يادآور مي شودورودي به كاخهاي تخت جمشيد

كتيبه اي ديگر بر بدنه ديوار پلكان شرقي و شمالي كاخ آپادانا بين نقوش ) ب
ت ا اد ا ا ت شخ ف ف لل ندگان ا .   نمايندگان ملل و صفوف شخصيتهاي پارسي و مادي استن

  آن در   كه كتيبه خشايارشا بر روي جزرهاي كاخ خصوصي داريوش ) ج
ياد د خ پدر شاه ش داري سط ت كاخ اين ساختن كردهاستاز .كرده است از ساختن  اين كاخ توسط داريوش شاه پدر خود ياد

در روي  براي ساخت كاخ اهورامزداياري با موضوع  كتيبه خشايارشا )د
خود خصوص كاخ ايوان غرب و شرق .جزرهاي شرقي و غربي ايوان كاخ خصوصي خود جزرهاي
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

جمشيد10 تخت در اول اردشير كتيبه كتيبه اردشير اول در تخت جمشيد.10
تكميل كاخي در آن به  كهكتيبه اردشير اول فرزند خشايارشا  

شا خشايا يات ان ز د آن بناي كه شد ااشا نات ناتمام  اشاره شده كه بناي آن در زمان حيات خشايارشا
بوده است

ش11 ش ش ا ا ه كت كتيبه هاي داريوش دوم در شوش.11
تكميل كاخي اشاره شده  در آن به  كهدو كتيبه از داريوش دوم 

www*p.ساخته شده استكه توسط اردشير
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

شوش12 در دوم اردشير كتيبه كتيبه اردشير دوم در شوش.12
از و  كتيبه اردشيردوم از ساختن كاخي براي خود ياد كرده  ايندر

ت ا د ن ايت تقاضاي آناهيتا زدا ا .اهورامزدا و آناهيتا و مهر تقاضاي حمايت نموده استاه
  كتيبه اردشير دوم در همدان .13

به خواست  كه اردشير دوم به ساختن كاخي اشاره كرده 
.است ساخته و ميترا تاآناهي اهورامزدا،
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:اهميت كتيبه هاي اردشير دوم علت 

براي نخستين بار از نام خدايان مهر و آناهيتا در كنار نام .1
.استفاده شده است اهورامزدا

شواهد نشان مي دهد كه در زمان اردشير دوم معبد آناهيتا . 2
تجدد برخي از محققين از يك نوع .برپا شده انداشهرهبرخيدر عپي ي

.در اين دوره ياد كرده اند مذهبي
عقايد.3 پيرامون بسياري سؤاالت وجودآمدن به موجب كتيبه اين ي .3 ون  ري پير ي ال ب ؤ ن  وجب ب وجو  يب  ين 

كه  رسيده اندشده  و عده اي به اين نتيجه  ديني هخامنشيان
عميقي دگرگوني دچار دوم اردشير دوره در ي دينايرانيان ي ي  و ر ر  چ وم  ير  ر ور  ر  ن  ي ير ين 

.شده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

جمشيد14 تخت در و اردشير كتيبه كتيبه اردشير سوم در تخت جمشيد.14
 نام نياكاندر آن اردشير سوم  .روي ديوار شمالي كاخ اردشير

ا ا لكا ا ا آ اا او . خود را آورده و از ساختن پلكان ورودي خبر داده است
. ذكر كرده است نام ميترا را در كنار اهورامزدادر  اين كتيبه 

ك شا ا ش گ آ محسوب  آخرين سنگ نوشته دوره هخامنشياين كتيبه
.مي شود
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:كتيبه اسامي  ملتهاي گوناگون دوره هخامنشي .15

ا االًكت ت ا ك ت نقش گ ز ش ا گا ا آ آرامگاه داريوش بزرگ در نقش رستم كه احتماال كتيبه اي در
نمايندگان كشورهاي  .به اردشير دوم يا اردشير سوم مي رسد 

نگه خود دست روي را پادشاه تخت اندتابعه مليتداشته مليت . داشته اندتابعه تخت پادشاه را روي دست خود نگه
آنان به سه خط ميخي پارسي،  ايالمي و بابلي معرفي 

.شدهاست  .
 اين كتيبه نام تمام ملتهاي دوره هخامنشي را در بردارد و براي 
مهمترين از قرائت نحوه و دوره آن اساميدر تلفظ با رين آشنايي ه ز  ر  و  ور و  ن  ر  ي  يي ب  

.نوشته ها محسوب مي شود
دوره مناطق جغرافياي و زبانشناسي لحاظ از كتيبه ور اين ق  ي  ي ر ي و ج ز  زب يب  ين 

.هخامنشي اهميت بسياري دارد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

كوروش16 استوانه استوانه كوروش.16
هم اكنون در موزه بريتانيا  كهسطري كوروش  45استوانه 

د ش ي دا .نگهداري مي شودنگ
.  پس از گشودن بابل فرمان به نوشتن  اين استوانه دادكوروش 

ا ت ا ا ت ااا ك اشا : اشاره كرده استموارد زيراو در متن اين استوانه به
در  اين شهر شچگونگي فتح بابل و اقدامات)1(
نسب خود )2(
قلمرو)3( در اديان و عقيده اوآزادي اوآزادي عقيده و اديان در قلمرو)3(
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
الواح ايالمي تخت جمشيد .17

در حفاريهاي تخت جمشيد چندين هزار لوح گلي به گ
الواح قلعه . زبان  ايالمي  در قلعه تخت جمشيد به دست آمد

.  تخت جمشيد از حيث زماني بر الواح خزانه جلوتر است
اما الواح خزانه تخت جمشيد مربوط به سالهاي سيزدهم 
سلطنت داريوش اول تا سال هفتم سلطنت اردشير اول 

. است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
 :اهميت الواح تخت جمشيد

وضعيت اقتصادي، تصويري روشن از اين الواحمندرجات-1
ارايه  نظام اداري و ديواني و  اجتماعي در عصر داريوش اول

. مي دهد
منابع اصلي مطالعه از جملهمهرهاي حك شده بر اين الواح-2 ح يي ع

اكثر اين الواح . است فرهنگ و سنتهاي دوره هخامنشيان
. ممهور به مهر سلطنتي يا درباري است ي www*pي
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منابع دوره هخامنشي و اشكاني منابع دوره هخامنشي و اشكاني 
نش22 هخا د ا ا نشآثا هخا د ا ا آثا آثار معماري و حجاري دوره هخامنشيآثار معماري و حجاري دوره هخامنشي--22

معماري هخامنشي از هماهنگي و تناسب خاصي برخوردار 
ت الئقا ات ا ا انگ ا ن ا ن ا ا ن نمادهاي هنري  اين دوره نمايانگر احساسات و سالئق و .است

.ديدگاههاي مذهبي و آييني پادشاهان هخامنشي است 
. اين بخش از منابع تاريخ ايران كمتر مورد توجه قرار گرفته استگ

دليل اصلي اين امر عدم توجه مورخين به علم باستان شناسي و 
www*p.  توجه كمتر باستان شناسان به علم تاريخ است
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
يمهمترين آثار معماري و ساختماني عصر هخامنشيمهمترين آثار معماري و ساختماني عصر هخامنشي ر ي و ري ر يرين ر ي و ري ر رين

  آثار معماريآثار معماري
هخامنشيهخامنشي    

پاسارگاد- 1

شوش- 2

تخت -3

جمشيد 

 كاخ كوروش
نزديك برازجان

يگور دخمه ها
نقش رستم   

و تخت جمشيد

كاخ تچر كاخ هديش
كاخ مركزي 

يا قصر

سه دروازه 

تاالر
صد ستون 

اكاخ آپادان

حجاريها و-4
نقوش برجسته  
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
پاسارگاد .1

در كمبوجيه و بزرگ كوروش اقامتگاه پاسارگاد اقامتگاه كوروش بزرگ و كمبوجيه در پاسارگاد
.  تخت جمشيد   به دستور كوروش ساخته شد
معماريايران هنر كامل مظهر مجموعه ن اين ير ري  ر  ل  هر  و   ج ين   

هخامنشي است و احتماالً با هنر مادي 
حجاريهاي گاوهاي بالدار با . شباهتهايي دارد

ه ا آش هن تأث ت ت ان سر انسان تحت تأثير هنر آشوري و پايه ان
ستونهاي افقي شياردار از هنر يوناني اقتباس 

.شده است
اولي در اين مجموعه دو بخش قرار گرفته است  

آرامگاه كوروش و دومي  محوطه مقدس مذهبي 
ت ا ن .و آييني استآ
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
وششوش.2

از كهنترين شهرهاي باستاني ايران و روزگاراني 
اهميت اين منطقه . پايتخت امپراتوري  ايالم بود

ل ل اه از ناگ گ آثا وجود آثار گوناگون از دوره هايبه دليل
.است مختلف ايران

شهر دراين هخامنشي دوران بارز اثر هرمهمترين ين  ر  ي  ن  ور رز  ر ب رين  ه
داريوش است كه به دست  كاخ معروف آپادانا

.بر فراز تپه اي به همين نام ساخته شد بزرگ
ك نشا انا ا آ اط ل ا اصول معماريطرح آپادانا نشان مي دهد كه

معمول در پاسارگاد در اينجا نيز رعايت 
 .شده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
تخت جمشيد .3

نشيان هخا د عظي بناهاي مجموعه بناهاي عظيم دوره هخامنشيان عه
در دامنه كوه رحمت در استان 

بزرگكهفارس داريوش دستور به ريوش بزر رس ور  ب 
.ساخته شده است 

ببسياري معتقدند كه در ابتدا از آن به  ن ز ب ر ري ي ب
عنوان يك كانون مذهبي استفاده 

.  مي كرده اند
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
.تخت جمشيد استكاخمهمترين :آپاداناكاخ)الف رينپخ) يخه ج

دستور به  بزرگترين كاخ پذيرايي هخامنشيان كه:تاالر صد ستون) ب  
  .ساخته شده است خشايارشا

وسط تخت جمشيد قرار داردوبه  در: كاخ مركزي يا قصر سه دروازه)ج
.دستور داريوش ساخته شده است

ش)د هد شاكاخ ا خشا ا اخت اظكاخ ل از ق ا ا ا حجاريهاي اين قصر از لحاظ .كاخ اختصاصي خشايارشا:كاخ هديش)د
.استمهارت از بهترين حجاريهاي هخامنشي 

تچر)هـ ديده:كاخ كاخ جنوبي آستانه طرفين بر منقور كتيبهاي در نام اين اين نام در كتيبه اي منقور بر طرفين آستانه جنوبي كاخ ديده :كاخ تچر)هـ
معروف  تاالر آيينهبه علت شفاف بودن سنگهاي آن به  و مي شود
.ساخته شده است دستور خشايارشا اين كاخ به . شده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
آرامگاههاي بيشتر :گور دخمه هاي هخامنشي در نقش رستم و تخت جمشيد)و م) ي يي

 نخستين نمونه اين. در نزديكي تخت جمشيد واقع است در نقش رستمصخره اي 
بزرگ است كه بعدها در ساختن ساير مقابر از  كوروشگور دخمه ها آرامگاه 

.آن تقليد كرده اند
آرامگاههاي داريوش اول، خشايارشا اول، اردشير اول و داريوش دوم در آنجا  

.ساخته شده است و شكل عمومي آنان يكسان است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

برازجان)ز نزديكي در كوروش :كاخ :كاخ كوروش در نزديكي برازجان)ز
بازمانده هايي از يك كاخ دوره هخامنشي در نزديكي برازجان 
آن ت ا نش هخا د ايل ا به لق ت آن ي ا كه معماري آن متعلق به اوايل دوره هخامنشي است و آن كه

قصر احتماالً  اين  .را به كوروش بزرگ نسبت داده اند
از نقل به آن از آريان كه ت ا كه تاا كاخ با منطبق با كاخ تااوكه است كه آريان از آن به نقل از نطبق
.سفرنامه دريانورد مشهور نئارخوس ياد كرده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

هخامنشي-4 دوره برجسته نقوش و :حجاريها ي4 ور  وش برج  ريه و  :ج
:عبارت اند ازآن مهمترين  
به1 منسوب پاسارگاد در سر بر تاج لباسايالميو با بالدار فرشته فرشته بالدار با لباس ايالمي و تاج بر سر در پاسارگاد منسوب به .1

كوروش بزرگ
در2 كوروش كاخ اصلي دروازه در بالدار عظيم گاوهاي حجاري ر .2 وروش  خ  ي  ز  رو ر  ر  يم ب ي  و ري  ج

پاسارگاد
نقش برجسته در پاسارگاد كه پادشاه  را نشان مي دهد كه در پشت .3 پ3 ر ي ن ر پ ر پ ر برج ش

نقوش ا ين . سر او خدمتگزاران چتري را باالي سرش نگه داشته اند
.نخستين عالئم هنر پيكرتراشي ايران و پوشش ايراني را نشان مي دهد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

كاخ.4 در هخامنشي حجاريهاي خ.4 ر  ي  ي  ريه ج
مهمترين آن آپادانا در شوش كه 

 تصاوير سربازان جاويدان
است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:نقوش پلكان آپادانا در تخت جمشيد. 5

خ ا ا ل ا ا ا ا اف ا ل ف ط در يك طرف پله ها افسران مادي و پارسي با لباسهاي رسمي مخصوص به ك
خود و سپس نيزه داران خوزي و سربازان گارد جاويدان قرار دارند كه 

ميروند شاهنشاه پيشگاه به جشن مراسم در شركت .براي شركت در مراسم جشن به پيشگاه شاهنشاه مي روندبراي
بر بدنه ديگر در سه رديف نمايندگان كشورها و استانهاي مختلف 

و پيشكش كه حالي در پارسي و مادي نفر يك راهنمايي به ش و هخامنشي ي  پي ر  ي  ر ي و پ ر  يي ي  ي ب راه ه
.مالياتهاي خود را در دست دارند نشان داده شده است

براي نمونه بهترين حجاريها واين اجتماعي وضعيت مطالعه ي و بر رين  ريه به ج ي و ين  ج ي   و
www*p.آن است فرهنگي ايران و ملل تابعه
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

جمشيد6 تخت هخامنشي :ستونهاي :ستونهاي هخامنشي تخت جمشيد.6
  گريفون - شير -گاو -به شكل چهار نوع سرستون هخامنشي

بالدا( شي بدن عقاب، با انهاي اف ي ان )پيك  -) پيكره جانوري افسانه اي با سر عقاب، بدن شير بالدار(
پيكره جانوران خيالي كه در فرهنگ آشوري از آن (الماسو 

ت شدها بير ت شهر يا كاخ نگهبانان ان عن ديده)به ديده ) به عنوان نگهبانان كاخ و يا شهر تعبير شده است
.مي شود كه با الهام از طبيعت طراحي شده اند
www*p

nu
eb

*co
m



اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:حجاري داريوش در بيستون. 7

بر روي صخره بيستون حجاري
تصوير داريوش به اندازه طبيعي 

خدمتكاران درشو ميشود ديده ديده مي شود درشو خدمتكاران
زير پاي او اسيري روي زمين 

در باال تصوير . دراز كشيده است
فت گ ا ق ا ا اهورامزدا  قرار گرفته و درا

زير پاي داريوش تصوير 
شدهاست حجاري مغ ري  گئوماتاي ج غ  ي  www*pو
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
منابع خارجي .3

ا ن ز خ تا ا ن ا نان مورخين يوناني،  رومي،  ارمني و عرب براي بررسي تاريخ سرزمينهاي خ
همين  .بودند خود ناگزير به توصيف روايات مختلف درباره تاريخ ايران 

منابع ازاينگونه را خود اطالعات از بخشي محققين تا شده موجب امر موجب شده  تا محققين بخشي از اطالعات خود را از اين گونه منابع امر
.  به دست آورند

هخامنشيان تاريخ بررسي خارجي منابع وسيلةعمده نويسندگانبه ن ي ريخ ه ي  رجي برر بع  ي ه  ن ب و وي
.  نوشته شده است يوناني،  رومي و ارمني

از دسته قومياين گرايشهاي دليل به اخير سده چند در اروپايي ز محققين ين   ي  و ي  ه ي ر يل  ير ب  ر چ   يي  روپ ين 
منابع را يكسره پذيرفته اند و در بسياري موارد آن را به عنوان تنها 

.  مرجع مورد استناد درباره تاريخ ايران قلمداد كرده اند
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
براي پرهيز از يكسونگري و انحراف تاريخي در بررسي منابع خارجي و به ويژه 

:مورد دقت كامل قرار گيردتيمتون يوناني،  رومي و ارمني بهتر است نكا ي ي يي
 سرزميني مي زيسته اند كه از لحاظ  اكثر قريب به اتفاق اين نويسندگان در محدودة. 1

.  بوده اند ايران دشمن  و  رقيب اصليسياسي و اقتصادي 
با2 را منابع اين از يك هر است مقايسهبهتر داخل منبع چند يا ويك صحت و نمود نمود و صحت و  يك يا چند منبع داخلي مقايسهبهتر است هر يك از  اين منابع را با.2

.سقم روايات آنان را در يك مقطع تاريخي با يك يا چند روايت ايراني مقابله نمود
نوشته اند و در نوشته هاي خود به تاريخ ايران  دربارة اسكندر مقدونينويسندگاني كه . 3

ن الق ا ات ا اق كن ا ت ن ت ش ك ا آن از ان اخت ز نيز پرداخته اند از آنجايي كه به شدت نسبت به اسكندر و اقدامات او عالقمند بوده و ن
گاه او را انساني مافوق طبيعي تصور مي كرده اند در توجيه اقدامات خشن و 

 اين دسته  .غيرانساني او تالش كرده اند تا بسياري از وقايع تاريخي را ناديده بگيرند
ت ا ان ا ان أ نان الت ا ت آل ت ش نا .از منابع به شدت آلوده به تمايالت يوناني مأبانه و ضد ايراني استاز

روايات خارجي را با در صورت نبودن منابع داخلي در مقطع  زماني خاص، . 4
.نماييميافته هاي باستان شناسي و معماري تطبيق و مقابله ي ي مي
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
خارجي خارجيمنابع رجيمنابع رجيبع  بع 

كتزياس  3
)م.ق 415(

)توكوديدس(توسيديد  2
)م.ق 390تا  460(  

)ق م 480(هرودوت  1

ديودور سيسيلي 6
)مق21تا90(

پولي بيوس 5
)م.ق130تا 204( 

گزنفون  4
)م. ق 21تا  90( )مق352تا430( )مق( )م.ق352تا430(

كاليس تنس  9
)م.ق 327تا  360(

)م 41-54(كنت كورتيوس 8 )م 23تولد(پليني  7

آريان نيكومدي 12
)م180تا  96(

پلوتارك 11
)م 120تا  50(  

)م 117تا  55(تاسيتوس  10

بروس 15ژ
)م.ق 262–281(

ژوستين 14
)م 161تا  138(  

تروگ پمپه13

فالويوس17 )م307(يوسف تورات 18آ مارآپاس كاتينا16 )م307(يوسف فالويوس 17
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
او در هاليكارناس در هرودوت  - 1

صغير آسياي غرب دروجنوب دروجنوب غربي آسياي صغير
در . قلمرو هخامنشيان به دنيا آمد

به كه اسپارت و آتن جنگهاي ر  بآغاز پ ن و  ي  ه ز ج
مشهور است در  پلوپونزنبرد 

توريوم مي زيسته و در همان زمان 
زيرا به وقايع.درگذشته استگ

سالهاي اول جنگ در كتاب نهم 
ت ا د ك اشا د www*p. خود اشاره كرده استخ
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
هردودت در مقدمه هدف از 

ا ك اا را دوخودنوشتن اين كتاب
:عامل ذكر كرده 

و1 قو برجسته كارهاي ثبت با با ثبت كارهاي برجسته قوم و.1
تبار خودش و همچنين مردم 

آسيا خاطرات روزگاران پيشين 
حفظخطر فراموشيرا از
.كند

ن2 دش اختالف ل ا لت علت اصلي اختالف و دشمني.2
را  ميان ايرانيان و يونانيان

.مشخص كند
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

روش انشاي هرودوت را براي تاريخ نويسي پسنديده ولي او را افسانه گو  :ارسطو
.ناميده است

.هرودوت را نثرنويسي دانسته  كه به حقيقت نويسي عالقمند نبوده است :توسيديد
مي گويد به شعراي قديم مانند هومر و هزيود بيشتر )  جغرافيدان و مورخ( :استرابون

ا گفت تا ك ا ت ا ا .مي توان اعتماد كرد تا به گفته هاي هرودوتت
پر از  رانوشته هاي اووهرودوت را پدر تاريخ ناميده ) خطيب معروف( :سيسرون

گوناگون داندافسانههاي .مي ون و ي  .ي  
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:جمعبندي كلي درباره تاريخ هرودوت 

نك1 ت اف ا ا ازت ا ات ا شت 4 بيشتر روايات را از هرودوت به  ايران مسافرت نكرده  و.1
نقل  يونانيان ساكن ايران و يا احتماالً بعضي از ايرانيان مهاجر

است كرده

روايت او از تاريخ ماد و رويدادهاي سالهاي اوليه . 4
آن از  حكومت هخامنشيان به دليل منحصربودن

.اهميت بسياري برخوردار است
گ    5 ل  ا ش از   ا  خ  گ تا ا  دا .كرده استت 

هرودوت چندان رابطه خوبي با پارسيان ندارد و تحت تأثير . 2
ضدايران خوداحساسات نهاي تحليلهاي در رو اين از و بوده

هرودوت رويدادهاي بزرگ تاريخ را بيش از هر عامل ديگري به عزم . 5
را كه عامل نهايي و  تقديرو جاه طلبي انسانها نسبت مي دهد و فرمان 

.نهاني زندگاني انسان است را مهمتر از ديگر عوامل مي داند
افت  7 ت  خ  ت تا بوده  و از  اين رو در تحليلهاي نهايي خود احساسات ضدايرانياز 

.دچار گرايشهاي قومي شده است
دقيق3 او كتاب در تاريخ وقايع شمار تاريخسال و نيست

مي داند خواننده را در پذيرفتن روايات خود مختارهرودوت . 6

از متن تاريخ هرودوت دريافت . 7
منابع مي شود كه او به بعضي از 

رسمي درباره هخامنشي دسترسي 
نيست و تاريخ سال شمار وقايع تاريخي در كتاب او دقيق.3 اش ا

.رويدادها را نمي توان با استناد به نوشته هاي او بازسازي نمود
www*p. داشته است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
ي   ) توكوديدس(توسيديد  2 ي س(و ي و  ) و

  بود پلوپونز يفرمانده بخشي از نيروي دريايي آتن در جنگها و مورخ يوناني
به  ولي به نوشتن تاريخ جنگهاي داخلي يونان پرداخت پس از پايان جنگها.

تاريخ جنگهاي كتاب او با عنوان . علت مرگ زود هنگام او ناتمام ماند
م يعني هفت سال قبل از وقايع پايان جنگ .ق 411به رويدادهاي  پلوپونزي
. ختم مي شود خ  ش

مداخله كرده  در اين  ي داخلي يوناناز آنجايي كه دولت هخامنشي در  جنگها
اثر اشاراتي به وضعيت سياسي و اقتصادي هخامنشيان نيز آمده است كه براي اثر اشاراتي به وضعيت سياسي و اقتصادي هخامنشيان نيز آمده است كه براي 

www*p.بررسي تاريخ ايران اهميت دارد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

:توسيديداثريابيارز :توسيديداثريابيارز
لحاظ سبك و روش تاريخ نگاري از توسيديد را از . 1

قدي خين ين تهاندت دان .دانسته اندمهمترين مورخين قديم
به عقيده او خدايان يوناني اثري در فرآيند تاريخ ندارند . 2

اقلك اشت ً ا ا ا ط ا تا ا جريان تاريخ را طبيعت انساني و مخصوصا اشتياق به بلكه
.معين مي كند قدرت و گاهي تصادف

جنگهاي داخلي يونان مهمترين و بزرگترين اوبه عقيده.3
.تا آن دوره بوده است جنگهاي بشري
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يمنابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني ي يع ي ع
كتزياس 3

يونانيومورخ صغيرازپزشك درآمداوآسياي دربارايران استخدام به به استخدام دربار ايران درآمد او.آسياي صغيرازپزشك يونانيومورخ
.بودو مادرش و طبيب مخصوص اردشير دوم 

در را مفصلي كتاب جلدجلد23كتزياس شش كه نمود نخستينتأليف ر ي ر  ب  س  ش ج ج23زي و   ين ي 
است و  آن مربوط به تاريخ آشور و كليه وقايع پيش از تاريخ ايران

جلد هفتم تا پايان، درباره تاريخ ايران از كوروش اول تا مرگ از 
.است خشايارشا

فوتيوس يكي از روحانيون مسيحي خالصه اي  . اصل كتاب از بين رفته 
.مشهور است خالصة فوتيوساز كتاب او را جمع آوري كرده  كه بهآ www*p
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

نوشتههاي از كه رومي و يوناني مورخين ي كتزياسمعروفترين و  ز  ي    ي و رو ين يو ور رين  سرو  زي
:استفاده كرده اند 

سيسيل1 تاريخ34ديودور از اقتباس او دوم كتاب از فصل فصل از كتاب دوم او اقتباس از تاريخ  34ديودور سيسيلي.1
.كتزياس است

ك2 تا شل ا گان زن اخذش ا كتز خ تا از ا را از تاريخ كتزياس اخذ شرح زندگاني اردشيرپلوتارك.2
.كرده است

آ . است آوردهبخشهايي از كتاب كتزياس را نيكالي دمشقي.3 www*p
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:بررسي تاريخ  ايران هخامنشيان براي داليل اهميت تاريخ كتزياس

از اسناد دفاتر رسمي دربار ايران استفاده كرده  و از  اين نظر . 1
مدارك به استناد با خارجي تاريخي نوشته ر نخستين رجي ب  ب  ي  ري و  ين 

.ستا رسمي هخامنشيان
در بسياري موارد و از آن جمله درباره روي كارآمدن كوروش و . 2

نوشته هاي او با محتواي تاريخ هرودوت داريوش و شورش برديا 
است ومتفاوت هرودوت با مقابله و مقايسه براي تواند م و و مي تواند براي مقايسه و مقابله با هرودوت و متفاوت است

.كتيبه هاي هخامنشي مورد استفاده قرار گيرد
هرودوت تاريخ خود را در ستايش از مردم آتن نوشته و كتزياس . 3

، از اين رو اطالعات اين دو منطبق بر در ستايش از مردم اسپارت
ت ن . هم نيسته

روايت متفاوتي از تاريخ كتزياس با استفاده از منابع مادي . 4
.هخامنشيان آورده است كه واقعيتر از روايت هرودوت است

از.5 هخامنشيان تاريخ بررسي براي كتزياس كوروشتاريخ دوره ز  .5 ن  ي ريخ  ي  ي برر س بر زي وروش ريخ  ور 
بزرگ تا خشايارشا از اهميت بسياري برخوردار است و در 

هرودوت استفاده بيشتري از آن مي توان  مقايسه با تاريخ
.  نمود
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
گزنفون .4

او نوشته هاي بسياري . شاگرد سقراطو  يمورخ و فيلسوف آتن
وردر تاريخ و فلسفه دارد كه از آن ميان دو اثرش به طور  رش و ن ي ن ز ر و ريخ ر

.مستقيم با تاريخ ايران مرتبط است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
  : بازگشت ده هزار نفرييا آناباسيس ) الف

پادشاه دو اردشير با كوچك كورش جنگ تفصيل شرح كتاب  اين كتاب شرح تفصيلي جنگ كورش كوچك با اردشير دوم پادشاه  اين
هخامنشي است كه با توصيف چگونگي عقب نشيني ده هزار نفر از 

.  به آتن ختم مي شوداو فرماندهي بهمزدوران يوناني سپاه كورش كوچك 
:كوروش  نامه يا سيروپديا)ب

نوشته اي در تدبير و سياست و اداره امور سپاه و كيفيت پيروزي بر دشمن 
ت ا ش ك آن ل ا ان ق تانكه دا ت ا ن ض ن گزنف گزنفون ضمن روايت داستاني .كه قهرمان اصلي آن كوروش است

زندگاني كوروش مضامين اخالقي و سياسي مورد نظر خود را تشريح 
حلهاي اخالقي ارائه براي حل مشكل سياسي بزرگ آتن راهو ي يي ي

را كتابي داستاني و توأم با  بعضي از محققين كوروش نامه. كرده است
هر چند خود نويسنده به داستاني بودن روايت .افسانه پردازي دانسته اند

داشتهاست . اشاره داشته استاشاره
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
 اهميت كوروش نامه

. از منابع اصلي به شمار مي رودتاريخ مادبراي بررسي1.

دربارة نحوة نگرش يونانيان دربارة حاوي اطالعات ذيقيمتي2. ي ي
.آن روزگار است ايران

آراء3. و انديشه در هخامنشي ايران عميق تأثير نشاندهنده ء 3. ر ي و  ر   ي  ن  ير يق   ير  ن  
است  فيلسوفان يونان

باستانحاوي4 ايران تاريخ حقايق استبرخ www*p.استبرخي حقايق تاريخي  ايران باستانحاوي4.
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:پولي بيوس  .5
از اين كتاب با . كردتأليف  تاريخ جهان باستان را با تكيه بر تاريخ روم•

   5 جلدي فقط 40از اين مجموعه . نام برده اند تاريخ پراگماتيكعنوان 
خ كت ا آثا گ از ا اكن ا خش ان ا كتاب برجاي مانده و بخشهاي پراكنده اي از ديگر آثار او در كتب مورخين كتا

.  آمده است
د خ تا ش نگا ا ل ا القههدف ان ه شدت ه ا او به شدت به روميان عالقه .هدف اصلي او نگارش تاريخ روم بود•

آنگاه كه از تاريخ .  مي ورزيد و در تاريخ نگاري نيز جانب آنان را گرفته
ياد مقدونيها حكومت و عصركردهيونانباستان ايران به راجع اطالعاتي يه ي و و  ن و  ن ب ر ريو ن  ير جع ب   ي ر ال

.است آوردهنيز  سلوكي
ميتواناوگفتههاي• شديدرا گرايشهاي دليل به اشكانيان تاريخنگاري در ي نو  و ي  ي ر  ي  ه ي ر يل  ن ب  ي ري  ريخ  ر 

.نژادي مورد ترديد قرار داد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
ديودور سيسيلي 6

.ق ممورخ يوناني قرن اول 
جلد نوشت كه  40درزبان يوناني درباره تاريخ جهانكتابي به خي ي
.  كتاب به جاي مانده است 21از آن 
از دربارهبخشي مصر،كتاب شمالبينالنهرين،تاريخ و هند ز ي  ر ب رب رب  هرينريخ  ل  بين   و 

. است آفريقا و ايران
تاريخ كتب ديگر از برگرفته بيشتر او ماننداطالعات  مانند اطالعات او بيشتر برگرفته از ديگر كتب تاريخي

. است كتزياس و هكاتيوس نوشته هاي هرودوت،
www*p
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:ديودورسيسيل درباره نوشته هاي حسن پيرنيانظر

بود وعقيده آنان در باب اخوت تمام رواقيونديودور تحت نفوذ
ملل و نيز راجع به اينكه مورخين از طرف خدا مأمورند 

يونانيها را با ملل غيريوناني الفت دهند در تأليفاتش منعكس أ
.شده است

جهانگيريهاي اسكندر مقدوني معني خاصي  به  مي خواسته او 
ي كردن ملل با داده و او را برانگيخته آسمان براي نزديك

تحت تأثير عقايد ديودور سيسيلي به شدت . يكديگر بداند
.بوده استهكاتيوس يوناني ي
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
پليني گايوس -7

.مورخ رومي معروف به پليني بزرگ و جغرافيدان
.  تا اين زمان باقيمانده است تاريخ طبيعيكتاب تحت عنوان  37از آثار او   

.در عهدباستان ناميد دايره المعارف علوم طبيعيكتاب او را مي توان 
معلوم مختلف   درزمينه هاينوشته هاي او آكنده از اطالعات گسترده اي

.  است
جغرافياي بين النهرين و ايران و تاريخ شرق اثر پليني به دليل پرداختن به 

.از اهميت بسياري در مطالعه تاريخ ايران باستان برخوردار استباستان www*p
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
كنت كورتيوس .8

مفصلاو قسمتيكتاب نوشتده اسكندر زندگي برخيدرباره .مفقودشدهاستكه لو يب  و  ر  ي  ر ز ي رب .و   بر
.ناميد بايدتاريخ مفصل اسكندر مقدونينوشته او را  

عالقه بسيار شديدي به اسكندر داشت و تمام نوشته هاي خود را پيرامون زندگاني 
نمود تنظيم علتاو همين ديدهبه با اسكندر اقدامات درباره او گفتههاي به بايد بايد به گفته هاي او درباره اقدامات اسكندر با ديده به همين علت .او تنظيم نمود

.ترديد نگاه كرد و آن را با ديگر منابع مقايسه نمود
  

:براي نگارش تاريخ اسكندر  كنت كورتيوسمنابع اصلي 

طللط .بطلميوساز جملهسرداران اسكندرخاطرات.1
كه كتابي تاريخي دربارة زندگاني او  روايت كاليس تنس يكي از همراهان اسكندر. 2

.نوشت كه اصل آن از بين رفته است
 
  

www*p
nu

eb
*co

m



اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:براي تاريخ ايران پيش از اسالم  كنت كورتيوساهميت نوشته 

ت1 ا كن ا ات ا ات ا لت نف ان ت و مي تواند منبع مفصلترين روايات پيرامون حيات اسكندر است.1
.باشد سقوط هخامنشياناصلي براي مطالعه 

ات2 ناا خ گ د ات ا ا د ا ا د در بسياري موارد با روايات ديگر مورخين رومي و اوروايات.2
و مي توان با مقايسه  متفاوت است اند يوناني كه درباره اسكندر نوشته

رسيد جديدي دريافتهاي به روايات ياين ي ر ي ي ج ه ري .اين رواي ب 
.جغرافياي مسير لشكركشي اسكندر در ايرانبراي مطالعه . 3
هخامنشبررس4 سوم داريوش حيات سالهاي اثرآخرين اين در در اين اثر  آخرين سالهاي حيات داريوش سوم هخامنشيبررسي.4

www*p.به طور مفصل
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

مهم كتاببخشهاي در ايران تاريخ به :كورتيوسمربوط هم ي  ه بب ر  ن  ير ريخ  يوسربو ب  :ور
شوش و مسير لشكركشي اسكندر در نواحي غربي ايران 1)
ش2) ا گ ت ف ك كيفيت مرگ داريوش سوم2)
سغد و نواحي شمال شرقي ايرانواسكندر در هرات 3)
اسكندر در كرمان و مسير بازگشت او 4)
اسكندر5) اسكندر-مرگ مرگ از پس قدرت تقسيم ر5) رر  ر  ز  ر پس  www*pيم 
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:كاليس تنس  .9
مختلف گوناگونيروايات زبانهاي در اسكندر افسانه از جهاندركه ي  ون يرو و ي  ه ر زب ر  ز   ن  ر  جه

وي تاريخ  . است از كتاب مردي به نام كاليس تنس سرچشمه مي گيرد
يونان را نوشت و دنباله آن را در باب فتوحات اسكندر و به دستور او 

داد رفتوليادامه بين او مصركتاب قصهپردازي م دوم قرن يدر  يدر قرن دوم م قصه پردازي مصر.كتاب او بين رفتوليادامه داد
مجموعه اي فراهم آورد  بود جمع كرد و  اخباري كه درباره اسكندر شنيده

  .كه منشأ كليه روايات موجود از قصه اسكندر است
ز ناا اش ك ا ز ا ت ات تنا كال كاليس تنس روايات متعدد را به هر زبان كه باشد به نام همهامروز
مي شناسند يعني روايتي كه اين مرد مصري انتشار داد و جاي  دروغين

.  كتاب كاليس تنس حقيقي را گرفت
 از اين كتاب ترجمه هاي بسياري به زبانهاي گوناگون صورت پذيرفت

ترجمه اي از آن به زبان سرياني مورد توجه ايرانيان قرار گرفت و كه 
ايران ملي روايات وارد طريق اين از و شد ترجمه پهلوي زبان به زبان پهلوي ترجمه شد و از اين طريق وارد روايات ملي ايران به

.   گرديد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
 :تاسيتوس .10

نوشته هاي اوازشاهكارهاي .تاريخ  وسخنور و سياستمدارهنويسند
.ادبي روم است

 كتاب بوده   16در اصلسالنامه ها معروفترين كتاب تاريخي او
.كه بخشهايي از آن به دست ما نرسيده است ي

  در برمي گيرد اما  بررسي رويدادهاي روماساس تاريخ او را
دست روايات اشكانيان عصر در روم و ايران روابط ي  درباره ن رو ي ر  ر  ن و روم  ير ب  ر رو رب
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:پلوتارك  .11
افالطونيوناني فلسفه پيرو عمومياوداردرساله88و نام به ي ونيو ال ي ورر88.و پيرو   و م  ب 

.دنناميده مي شو اخالقيات
  شرح حال و مقايسه  حيات مردان ناميمشهورترين اثر تاريخي او

ت48زندگ ا ان شاه از تن .تن از مشاهير جهان است48زندگي
 چندان واخالق و رفتار اشخاص تاريخي است  بررسيهدف پلوتارك

ندارد و از همين رو بعضي از حوادث توجهي به تمامي وقايع تاريخي
گ

ي ع ي يي
. را ناديده گرفته

 ابتكار اصلي او شهرت اصلي پلوتارك در شرح حال نويسي نيست بلكه
است يكديگر با تاريخ مردان مقايسه .در مقايسه مردان تاريخي با يكديگر استدر

 او تالش كرده است كه از  .وي به عنوان معلم اخالق شناخته مي شود
.  سرگذشت مردان نامي آينه عبرتي براي خوانندگان بسازد
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

زيرپلوتاركاثر موارد مهمدر بسيار و اول دست منابع :استاز رر و ر زيرپ و هم ر  ر  ي ول و ب بع   :ز 
بررسي روابط ايران و روم در دوره اشكاني- 1
دوره-2 اين در ايران نظامي ساختار و تركيب تركيب و ساختار نظامي ايران در اين دوره-2
وضعيت جغرافيايي غرب ايران در دوره اشكاني- 3
روم4 و ايران روابط در ارمنستان مسئلة مسئلة ارمنستان در روابط ايران و روم-4

به دليل گرايش و عالقه اي كه مورخ به روم و مردمان آن دارد :توجه
با را آن بايد و كرده برخورد احتياط با او نهايي قضاوتهاي در قضاوتهاي نهايي او با احتياط برخورد كرده و بايد آن را با در
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:آريان نيكومدي  12

نان كنازخ ا ت ا ا ف ط .بودطرفداران متعصب اسكندرو ازمورخ يوناني

آ آ

و حتي اسم   از گزنفون تقليد كندپيرنيا آريان خواسته به اعتقاد 
كتاب خود را هم از او اقتباس كرده است و چنانكه گزنفون 

:از جمله آثار آريان
مهمترين تأليف آناباسيس يا تاريخ سفرهاي جنگي اسكندر  -1

م
كوروش بزرگ يا باني دولت پارس را كمال مطلوب خود قرار  

داده آريان هم اسكندر يا مخرب همان دولت را معبود خود 
لذا براي دانستن حقايق بايد همواره روايات او را با  . دانسته است

. برجاي مانده اوست
كه در آن به تفصيل از لشكركشي اسكندر به هند و اينديكا  -2

  روايات ساير مورخين سنجيد

.جغرافياي اين مناطق ياد شده است
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
: آريان نوشته هاي موارد قابل توجه در 

اسكندر1) لشكركش معاصرينداستان از تن دو روايت از را را از روايت دو تن از معاصرين  داستان لشكركشي اسكندر1)
.استو روايت دست اولي از اين حوادث گرفته اسكندر

بسياري از رويدادهايي را كه چهره منفي اسكندر را نشان مي دهد ناديده 2)
ف گگ ك ك ا ا ا ا ا ا گف ا و بايد گفته هاي او را با روايات كنت كورتيس و ديگر مورخين گرفته 

.مقايسه نمود
ازاينديكادر3) نقل به را خليجفارس به اسكندر سردار نئارخوس سفرنامه ير3) ز ي ل  رس ر ب  يج  ر ب  ر  ر وس  ر ر 

 بررسي مناطق جغرافيايي خليج فارسورده كه از لحاظ آاصل سفرنامه 
دقت كافي در ضبط مسير حركت از اثري كم نظير است هر چند از 

نيست برخوردار خليجفارس غرب به .شرق به غرب خليج فارس برخوردار نيستشرق
ضبط مسير جغرافيايي اسكندر به شرق ايران و هند دچار آريان در 4)

كه همين امر اعتبار روايت او را خدشه دار  اشتباهات فاحشي شده 
ت ا . كرده استك
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:تروگ پمپه13     پ پ رو

.نوشت  التينكتابهاي خود را به زبان 
ي .بنويسديك دوره تاريخ عموميدر صدد بود تا خ

بخش  ه ونوشت به اختصارتاريخ آشور، بين النهرين و ماد و پارس را 
.  بوده است اعظم كتاب او دربارة  دولت مقدونيه، يونان وسلوكي و روم

.نهادفيليپيكنام يكي از مهمترين تأليفات خود راأ
به فهرست  كه در آن مانده  تنها مقدمة به جايكتاب وي  44از مجموع  

ت ا د ك اشا د خ كت ات . مندرجات كتب خود اشاره كرده استند
مرتبط از جمله موارد  اوبخش عمده اي از آثار او مفقود شده  اما روايت 

ايران تاريخ ژوستينبا وسيله شدهاستبه نقل ن ير ريخ  ينب  ي ژو . ل  ب و
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:ژوستين  14

گ گ نخستين تاريخ نگاري كه به گردآوري و آثار مورخان گذشته گ
بدون تغيير و تقريبا را  او كتاب پمپه. همت گماشته است

آً از روي آثار ژوستين مي توان به .اضافات عيناً نقل كرده است
.منابع اصلي تروگ پمپه پي برد

تفاوتي كه در نوشته هاي ژوستين و ساير مورخين راجع به 
پوقايع زمان اسكندر ديده مي شود ازتروگ پمپه است و نيز اين  پ ي ع

نكته كه ژوستين افسانه ها را حقيقي دانسته نيز از مورخ مذكور 
.ناشي شده است ي
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
 :بروس 15

منجمين نامكهبابلياز به يوناني زبان به كتاب كلدهسه تاريخ يا براساسخالدائيكا  براساس  خالدائيكا يا تاريخ كلدهسه كتاب به زبان يوناني به نامكهبابلياز منجمين
: هاسناد و مدارك بابلي و سومري نوشت

.   كتاب اول شامل اساطير و افسانه هاي بابلي تا عصر طوفان1.
پلستر2 تيگالت عصر تا آشوري تاريخ و اساطير دو كتاب .كتاب دوم اساطير و تاريخ آشوري تا عصر تيگالت پلستر2.
.كتاب سوم تاريخ بين النهرين تا زمان مرگ اسكندر3.

آ مورخين بعدي از جمله فالويوس و آثاردراونوشته هاي ازبخشهايي 
تاريخ اقتباس آنان از كتاب بروس مربوط به .  آمده آفريكن و اوسويوس

.عهد قديم و وقايع تسخير بابل به دست كوروش است وروش ير يع و و يم ه

راجع به از مهمترين اخبار بروس درباره تاريخ ايران باستان روايات او 
ت گ ا تاق ااا ا تشت از ا اان شا ا ش شمار شاهان مي داند و او را در زرتشت را مادياو.استاقوام گوتي

.  ذكر مي كند خاندان گوتي
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:اس كاتينا بمارآ 16

با  در نينوا كتابي مي يابد ومارآباس ارمني ‘خورنيموسي  به روايت
گآ آ .مي كندبه زبان يوناني و آشوري نگارش رااستخراج از اين كتاب آن 

براي بررسي وكتاب مارآباس كه در نوشته هاي موسي خورني آمده  
ويژه به و ايران غربي نواحي در اسكندر جانشينان و اشكانيان تاريخ اشكانيان و جانشينان اسكندر در نواحي غربي ايران و به ويژه تاريخ

.  مفيد است ارمنستان

ل شآقق :اترديد نشان داده اند زيراس كاتينابمارآكتابمحققين درباره اصالت 
.است وجود نداشتهدر زمان اسكندر نينوا  شهر1.
شده2 پيدا نينوا شهر در كه كتاب از مقصود گلاگر باشدلوحههاي باشد  لوحه هاي گلياگر مقصود از كتاب كه در شهر نينوا پيدا شده.2

پادشاهان بابل و نينوا نمي توانستند بايد افزود كه در اين الواح 
و ارمنيان را مردمي دالور و مثبت جلوه  چهره اي زشت و بد پيدا كنند

تدهند ا شد تنظ ل ا ا ن ن ادشاهان ت د ه ناد ا ن ا ن .چون اين اسناد به دستور پادشاهان نينوا و بابل تنظيم شده است.دهند
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

فالويوس17 :يوسف :يوسف فالويوس 17  
امپراتور روم تيتوس پس از فتح بيت المقدس . يهودي از مورخين

گذاشت ا اختيا د ا د ي دين شتههاي ن كتب كليه كتب و نوشته هاي ديني يهود را در اختيار او گذاشت و كليه
وي سالهاي پاياني عمر خود را در دربار روم سپري كرد و 

درباره رشليكتابهاي ا تخريب د يه شتتاريخ ن .نوشت تاريخ يهود و تخريب اورشليمكتابهايي درباره
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
:تورات 18    

عتيق عهد در يهود ديني استروايات هخامنشيان تاريخ اصلي منابع از يق ه  ر  ي يهو  ي ي  ن رو ي ريخ  ي  بع    .ز 
با لشكركشي كوروش بزرگ به يهوديان توجه خود را به تاريخ ايران 

.  معطوف داشته اند بابل و فتح آن و آزادي قوم يهود
ا ا ا ا ا ا اا تصويري بسيار ايران عصر هخامنشي در نوشته هاي توراتي داراي 

بررسي جانبدارانه تاريخ هخامنشي را و  است مثبت و نجات بخش
. كرده است

كه بعضي عظمت  موجب شدههواداري يهوديان از هخامنشيان 
.  دانندب  ساخته و پرداخته ذهن مورخين يهوديهخامنشيان را 

ان نش هخا از د ن ت انه دا ان ش ا گ ل ا ل لدل دل ه به دليل دليل اصلي گرايش جانبدارانه متون يهودي از هخامنشيان 
اشتراك منافع اقتصادي و عملكرد بي طرفانه هخامنشيان نسبت به همه 
اديان و به ويژه يهوديان و نجات آنان از زير سيطره و سلطة جباران 

تالن ان .دانستبين النهرين
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 
.در كتب زير  استمهمترين روايات تورات از دوران هخامشيان ن ي ن ور ز ور ي رو رين زيره ب ر

امپراتوري ماد، پارس و سلوكيها ياد شده  و بخش دوم از :كتاب دانيال نبي.1
كه مربوط به پيشگويي و سرنوشت قوم يهود است كه در آن به تسخير 

ش ك ط ل اا ش اشا .اشاره شده استبابل توسط كوروش
اقوام ماد و پيش بيني نجات قوم يهود توسط در باب  :كتاب اشعيا  .2

آمدهاستكوروش اخباري .اخباري آمده استكوروش
است و در هر دو  نحميا بخشي از كتاب عزراكتاب  :نحميا كتاب عزرا و. 3

درباره  ازجملهكتاب بخشهايي از تاريخ ايران و مرتبط با قوم يهود  يهو وم ب ب ر و ن ير ريخ ز يي ه ب رزجب رب
كوشش و آزادي يهوديان و اقدامات داريوش دوم در بازسازي معابد 
 يهود و از رفتار اردشير اول با قوم يهود و اردشير دوم و يهوديان

ت ا د آ ا .اخباري آمده استاخ
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
چرم، سنگ، روي نوشتههاي از اعم پارتي، كتيبههاي به فلز و پارتيسفال كتيبهاي خط يا منفصل كتيبه هاي پارتي، اعم از نوشته هاي روي سنگ، چرم،استخط استخط منفصل يا خط كتيبه اي پارتيسفال و فلز به

  .و در ميان آنها آثار متعلق به دوره اشكاني اندك است

)پهلوي اشكاني(كتيبه هاي اشكاني

اسناد اورامان- 1

كمنستان - 2 كتيبه هاي شه نسا در ت كتيبه هاي شهر نسا در تركمنستان  2

كتيبه پارتي بر مجسمه هركول -  3

آ آثار دورا اروپوس-  4

كتيبه هاي الخ مزار - 5

كتيبه كال جنگال - 6

سنگ نوشته شوش - 7 وش   و  گ 
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكان ا ه اشكانكت ا ه اشكان((كت اشكانل ))ل   ))پهلوي اشكانيپهلوي اشكاني((كتيبه هاي اشكانيكتيبه هاي اشكاني

 :اسناد اورامان- 1
پوسه برگ سند دوره اشكاني و مربوط به فروش دو تاكستان بر روي پوست   روي بر و روش ب ربو و ي ور بر
.در اورامان كردستان  مكشوفه درآهو
دو سند از اين سه سند به زبان و خط يوناني است و هر دو تاريخ سلوكي  

آ در پشت يكي از آنها چند كلمه اي به زبان و خط پارتي نوشته شده كه . دارد
.خالصه متن يوناني است

د   خ اشكان دا ت  تا ت ا ا خط  ان  ه ز ند   .سند سوم به زبان وخط پارتي است و تاريخ اشكاني دارد   www*p
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكاني اشكانيكتيبههاي اشكاني((كتيبههاي اشكانيپهلوي ))پهلوي ي ي  ييب  ي  ي((يب  وي  يپه وي    ))په

تركمنستان2 در نسا شهر در يافتشده :كتيبههاي ن2 ر ر  هر   ر  ي ي   :يب 
قديمترين تركمنستان يكي از دردر حفريات در شهر باستاني نسا 

به دست آمده  كه سفال نوشته هاي دوره اشكانيپايتختهاي اشكاني ي ي ه ي يپ ور ي بو
زبان به . شامل نام اشخاص،  جاي ها، وزن و تاريخ سال و ماه است

.است آرامي يا پارتيكار رفته در اين نوشته ها 
:كتيبه پارتي بر مجسمه هركول - 3

بر آن  .عراق كشف شد  كه درمجسمه اي برنزي از هركول الهه يوناني 
احتماالً  كتيبه يوناني. حك شده است زبان پارتي و يونانيدو كتيبه به 

.  پادشاه اشكاني است بالش چهارممتعلق به 
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكاني اشكانيكتيبههاي اشكاني((كتيبههاي اشكانيپهلوي ))پهلوي ي ي  ييب  ي  ي((يب  وي  يپه وي    ))په

:آثار شهر باستاني دورا اروپوس 4 پ ي
يكي از به دست  و در كنار فرات در سوريه قرار دارد اين شهر

اول سلوكوس شدسرداران گرفتساخته انجام كه حفرياتي در
كشف  پهلوي و پارتيتعدادي سفال نوشته نيز به  :سفال نوشته ها) ب

.سفال نوشته هاي پارتي به دو دسته تقسيم مي شوند.  شده ول وس  و ن  ر ر .  ر م  ج ي   ري ر 
.  كشف شد فارسي ميانه و پارتينوشته هايي به 

عبارتاند شهر اين در باستان تاريخايران با مرتبط آثار مهمترين

م
ساساني است  زيش اپ يك دسته از آنها آثاري هستند كه متعلق به دوران 

دسته دوم سفالهايي است كه همزمان با تصرف شهر به دست ساسانيان  
مهمترين آثار مرتبط با تاريخ ايران باستان در اين شهر عبارت اند .نوشته شده است

:از
شتهها)الف ن ا شكد شت ن ا ا ا ا ط ت

.نوشته شده است
كه از نظر   در سفالينه هاي پهلوي فهرستي از بعضي مناصب و پيشه ها آمده  

.اهميت دارد وضعيت اجتماعي دوره ساسانيشناخت 

www*pتوسط دبيران سپاه ايران نوشته شده كه  :ديوار نوشته ها)الف
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكاني اشكانيكتيبههاي اشكاني((كتيبههاي اشكانيپهلوي ))پهلوي ي ي  ييب  ي  ي((يب  وي  يپه وي    ))په

ر:كتيبه هاي الخ مزار-5 ز خ ي يب
در الخ مزار در بيرجندكه هنوز درست مكشوفه چند كتيبه آسيب ديده 
 شبيه به خط كتيبه هاي كال جنگال استاز نظر خط  .خوانده نشده اند

اش آ ا ا االً .و احتماال همزمان با آن مي باشدا
:كتيبه كال جنگال- 6

از االً ت ا ك آ ت ن ك نز نگال كال ك ك كت چند كتيبه كوچك در كال جنگال نزديك بيرجند دست آمده  كه احتماال از ن
.نيمه اول قرن سوم م است

شوش-7 نوشته سنگ سنگ نوشته شوش-7
اردوان چهارم بر روي سنگ مزاري در شوش كتيبه اي به دستور 

.  پادشاه اشكاني براي خواسگ شهربان شوش كنده شده است ي ي پ
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
تا ا تات ا متون اوستاييمتون اوستاييت

  مي نامند زبان اوستاييزباني كه با آن كتاب ديني نوشته مي شده.
  هيچ اثر و آثار مرتبط با آن  كتاب ديني زرتشتيانجز كتاب اوستا

به اين زبان در دست نيست  ديگري
اشاره اي به نام اصلي اين زبان نشدهدر خود كتاب اوستا 
ديده نمي شود كلمه اوستا نيز در متون اوستايي.
 در دوره ساساني و در كتب پهلوي به كلمة  آبستاك نخستين باربراي  

.اشاره شده است )اوستا يا  در عربي ابستاق و در فارسي ابستا (
ً است ستايش معني دقيق كلمه اوستا روشن نيست احتماالً به معناي. www*p
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
تا ا تات ا متون اوستاييمتون اوستاييت

 برجاي مانده بخش كوچكي  قرن هفتم هجرياوستاي موجود كه از
ي بيست و يك نسكاز اوستاي مشهور ساساني است كه شامل هور ي و يز و بي

.بوده است
در دوره هاي بعد دليل اصلي از بين رفتن بخش عمده اوستا يي

.بودن روايات آن است  شفاهي
   بود در زمان ساسانيان كتاب اصلي روايات دينياوستا.  
 براي كاربرد عمليتر اوستاي قديم به زبان عصر ساساني تفسير و

.  به معناي تفسير و گزارش خواندند زندترجمه شد و آن را 
www*p
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
تا ا تات ا متون اوستاييمتون اوستاييت

حدود كه موجود چهارماوستاي ازيك است اصلي اوستاي اوستاي اصلي است از يك چهارماوستاي موجود كه حدود 
  :يا كتاب نسبتاً مستقل به شرح تشكيل شده است پنج قسمت

اوستا5يَْشت4َونديداد3ويْسپََرد2يَْسْنها1 خرده خرده اوستا. 5يشت.4ونديداد.3 ويسپرد.2يسن ها.1

آن مي  توان  براساس ويژگيها و قدمت زبانيمتون اوستايي را 
.به دو دسته تقسيم كرد

متون گاهاني  .1 
متأخر2 اوستايي متون متون اوستايي متأخر.2

www*p
nu

eb
*co

m



منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
تا ا تات ا ت متون اوستاييمتون اوستايي  

گاهاني• :متون :متون گاهاني•
.  در اوستا گاتا به معني سروداستو گاهان جمع گاه

ا ا ا  ك اث ا ا ش ا ا ا ق  ا ا  گا سراينده اين . گاهان قديمترين بخش از اوستا و كهنترين اثر ادبي ايراني است
سرودها زرتشت است چونكه در شش تا از گاهان سراينده به عنوان اول 

د ياد م كند .شخص از خود ياد مي كندشخص از خ
اوستاي كنوني بخشي از كتاب يسنا گاهان مشتمل بر هفده سرود است كه در 

گاهان را به پنج بخش تقسيم كرده اند و هر يك از بخشها . مي شود محسوب ووب بي ي ر ر يم ش ب ج پ ب
ناميده   هات يا هاد و به فارسي هاداراي فصولي است كه به زبان پهلوي 

.مي شود
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
تا ا تات ا ت متون اوستاييمتون اوستايي  

:اهميت سروده هاي گاهان در بررسي تاريخ ايران باستان  خ ي ي
.سند ادبي ايران باستان به شمار مي رود قديمترين. 1
و براي بررسي عقايد و افكار او  توسط زرتشت سروده شده گاهان . 2

ي ا ت داه دا .دارداهميت بسياري
است و جلوه هاي  خداي مطلق اهورامزداگاهان نشان مي دهد كه . 3

هستند و در مقابل آنان روح )فرشتگان(خاص او امشا سپندان  ح)(پ
.مخّرب يا اهرمن قرار دارد

در اين سرودها مي توان مشاهده را  عقايد اصلي زرتشتيان اوليه. 4
.نمودنمود

است  قديمترين سرود هاي ايراني. 5
هند دارد و همين امر نشان از متون مذهبي) ودايي(شباهتي با اشعار.6

أ
ي)ي(ي

.ايران و هند است منشأ يكسان نژادياز
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

هيربدستان َد َْ

َيْسن ْ ها

يرب
يا نيرنگستان 

ويسپرد

متونمتون
اوستايي اوستايي   

ونديداد 
 خورده

اوستا  

متأخرمتأخر

يشت ها 
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

متون اوستايي متأخرمتون اوستايي متأخر
بخش:يَْسنْها)الف مهمترين و استنخستين واژهاوستا اين اين واژه . اوستا استنخستين و مهمترين بخش:يسن  ها)الف

در اوستا به صورت يسنه و در زبان پهلوي يَزشن به 
نيايشمعناي و پرستش ريشهستايش، نظر از و آمدهاست آمده است و از نظر ريشه ستايش، پرستش و نيايشمعناي

يسن ها . لغوي با كلمات جشن و ايزد فارسي هم ريشه است
گاهان سرودههاي احتساب بخشهاي72با اگر و است هات هات است و اگر بخشهاي 72با احتساب سروده هاي گاهان
.هات است 38قديمتر را جدا كنيم تعداد آنها 
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

متون اوستايي متأخرمتون اوستايي متأخر
ويسپَه:ويْسپََرد)ب از رتومركب و همگي و همه معناي به به معناي همه و همگي و رتو مركب از ويسپه:ويسپرد)ب

يا َرد به معناي بزرگ،  سرور و پيشوا و نماد رهبر 
آن كلي معناي و است مينوي و سرورانروحاني همه  همه سرورانروحاني و مينوي است و معناي كلي آن

  ردان يا بزرگان و سروراندر سراسر ويسپرد . است
يسنهاويسپردشدهاندستايش به تامي وشباهت دارد دارد و  شباهت تامي به يسن هاويسپرد.شده اندستايش

.  آنهاست مكملشده است و  اقتباسمطالب آن از اين متون 
در ً خصوصا و يسنها با همراه نوروزويسپرد ديني مراسم مراسم ديني نوروز ويسپرد همراه با يسن ها و خصوصا در

 24ويسپرد داراي . مي شود و جشنهاي شش گانه خوانده
است)بخش(َكرده .است)بخش(كرده
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

متون اوستايي متأخرمتون اوستايي متأخر
اوستا)ج كوچك(خورده دعاهاي:)اوستاي از مجموعهاي مجموعه اي از دعاهاي :)اوستاي كوچك( خورده اوستا)ج

كه هر يك از  كوتاه مخصوص مردم عادي زرتشتي است
و ميخوانند خاص موقعيتي در را دعاهاييآنها برابر در در برابر دعاهايي آنها را در موقعيتي خاص مي خوانند و

نام . كه خواندن آنها در مراسم ديني خاص روحانيون است
دقيق زمان درباره و آمدهاست پهلوي زبان به فقط كتاب اين كتاب فقط به زبان پهلوي آمده است و درباره زمان دقيق اين

تدوين خورده . تدوين متنهاي آن نمي توان اظهارنظر كرد
دوم شاپور زمان موبدان موبد اسپندان مهر آذرپاد به اوستا به آذرپاد مهر اسپندان موبد موبدان زمان شاپور دوم اوستا

www*p. ساساني نسبت داده شده است
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

متون اوستايي متأخرمتون اوستايي متأخر
ستايش و نيايش و هم ريشه با َيْسن از ماده يسنا و به معني:يشت ها)د يي) ب و ي ز ن ي ب ري وم يش ي و يش

بخشي از اوستا كه در ستايش ايزدان است . است پرستش و فديه
در برخي جاهاي اوستا لغت جشن كه به . يشت ها ناميده مي شود

اژة از ت ا د ع تن ا شد فته گ نا .  يسنا گرفته شده است معني عيد است از واژة
فرقي كه ميان مفهوم يسنا و يشت مي توان قايل شد اين است كه اولي به 

دومي و عموم بهطور است نيايش و ستايش معني)يشت(مفهوم به ي  و وم و  ور  يش  ب  ي يش و  ي ) ي(هوم  ب 
.  ستايش پروردگار و نيايش امشاسپندان و ايزدان است

هر يك از يشت هاي بزرگ داراي چندين فصل است كه آن را كرده 
www*p.مي گويندگ
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اوستايي اوستاييمتون يي  متون و ييون  و ون 

متون اوستايي متأخرمتون اوستايي متأخر
):وي ديوداد( ونديداد)هـ ي) يو(و )وي

كه  مجموعه قوانين طهارتي و گناهان و جرايم و تاوان آنهاستونديداد 
فَرَگرد يا فصل  22و داراي  به صورت سؤال و جواب تدوين شده

.استا
اگرچه . مي دهند به دوره پس از هخامنشيان نسبتتأليف ونديداد را  

زرتشت زمان از كهنهتر حت و زمان اين از كهنهتر بسيار آن مطالب آن بسيار كهنه تر از اين زمان و حتي كهنه تر از زمان زرتشت مطالب
.  است

ن)و :هيربدستان يا نيرنگستان)و ير ي ن يرب
در نيرنگستان . است مراسم و مناسك ايرانيان زرتشتياين كتاب ويژه 

.از مراسم مختلفي بحث مي شود
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

تاريخي-6 مطالعات در سكه :اهميت :اهميت سكه در مطالعات تاريخي6
o گرايشهاي فرهنگي وسياسي و مذهبي حكومتهانشان گر

ا االش ك لف ا ك oحكومتهاي مختلف در يك دوره تاريخي سال شمار
oنياز اقتصادي  .
در دوره هخامنشي دو نوع سكه به  :هخامنشيسكه هاي -7

. مي شدضربدريك و سيكل يا شكلنامهاي يي ي و www*pيرري
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اشكاني و هخامنشي دوره اشكانيمنابع و هخامنشي دوره يمنابع ي و  ور  يبع  ي و  ور  بع 

هخامنشي هاي سكه  :انواع سكه هاي هخامنشي:انواع
 مخصوص در دوره هخامنشيان ضرب دريك و شكل

لطنت ابخانههاي دض ب .بودضرابخانه هاي سلطنتي
ضرب مي شد شكل از جنس نقرهو  دريك از جنس طال ..
 توسط نوع ديگري از سكه هاي هخامنشي به دست آمده  كه

 فرمانروايان محلي يا ساتراپهاي هخامنشي ضرب
ً . است خط آراميمعموالً نوشته سكه ها به.مي شده است www*p
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكان77 ك ل اشكانكهها ك ل كهها ::سكه هاي سلوكي ـ اشكانيسكه هاي سلوكي ـ اشكاني--77

:ايران در زمان اسكندرسكه هاي 
پفتوحات اسكندر در ايران موجب توقف كار ضرابخانه ها نشد و واحد پول 

.هخامنشي همچنان رواج داشت
براي سهولت در امور اقتصادي و مالي مناطق تحت سلطه اش  اسكندر  

ا ا نا ا ا ل زش ا كتنا .   كردتناسب و ارزش پول ايران و يونان را مساوي
اين . است تلفيق هنر سكه ايران و يونانتغيير عمده در ضرب سكه ها 

به كه شود طراحي جديد سكه نوعي تا شد باعث سكه هاي تغييرات باعث شد تا نوعي سكه جديد طراحي شود كه به سكههايتغييرات
 تحت تأثير نفوذ هنر محلياين سكه ها . مشهور است ضرب آسيايي

است  خط يوناني يا آرامينوشته اين سكه ها به . قرار دارد
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكان77 ك ل اشكانكهها ك ل كهها ::سكه هاي سلوكي ـ اشكانيسكه هاي سلوكي ـ اشكاني--77

در وضع سكه تغيير  در دوره سلوكي: سكه هاي سلوكي
عمده اي پيدا نشد و فقط نام سرداران به جاي نام اسكندر 

عالمت بر روي سكه هاي سلوكي اغلب  .ضرب مي شد
اول اسم و گاه  ضرب به سال سلوكيو سال  ضرابخانه

.قرار دارد شهري كه سكه در آن ضرب شده
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منابع دوره هخامنشي و اشكانيمنابع دوره هخامنشي و اشكاني
اشكان77 ك ل اشكانكهها ك ل كهها ::سكه هاي سلوكي ـ اشكانيسكه هاي سلوكي ـ اشكاني--77

  :مهمترين خصوصيات سكه هاي دوره اشكاني
.از ضرب سكه هاي طال در اين دوره اطالعي در دست نيست.بودهنقراساس پول اشكاني.1 ي پو يبورس ر ي ور ين ر ي رب ز
.است الگوهاي ضرب سكه دوره سلوكيمبناي اوليه ضرب سكه هاي اشكاني براساس . 2
.بود درهم واحد پول دوره اشكاني. 3
.به كار گرفته مي شد مسين و مفرغي براي معامالت و داد وستدهاي محلي در داخل شهرهاسكه هاي . 4
بود كه آرايش چهره آنان به تدريج از فرمهاي  نقش يك طرف سكه هاي اشكاني نيمرخ صورت پادشاه. 5

.يوناني به ايراني تغييرشكل مي يابد
است بر روي سكه ها نقش شده  و  از دوره فرهاد چهارم به بعد ماه و ستاره كه نشانه پارتي و اشكاني. 6

نيز ميشودشاهينگاه ديده است ايزدي فرة نشانه كه .كه نشانه فرة ايزدي است ديده مي شودشاهينگاه نيز
.ديده مي شود بر پشت بعضي از سكه هاي درهمي نقش اشك بنيانگذاري دولت اشكاني. 7
در اين سكه ها نقش شده كه از اوايل دوره اشكاني تا  چهره پادشاهان اشكاني به وضوح و دقت فراوان. 8 

مهمترين تغيير در نقوش چهره ها و به ويژه وضع لباس، تاج و  .اواخر آن تغييرات عمده اي مي يابد
ا آ ش ا آ آال شكفش ا كا ل ا ا شا شا شده و از نشانه هاي يوناني و سلوكي دوري هايراني شدكفش و زينت آالت و آرايش صورت آنان

.است
.به كار گرفته مي شد از ابتدا تا دوره سلطنت بالش اول خط يوناني در سكه ها. 9

اول10 بالش سلطنت سكههادر در اشكاني پهلوي خط بار نخستين رفتهاستبراي بهكار .به كار رفته استبراي نخستين بار خط پهلوي اشكاني در سكه هادر سلطنت بالش اول.10
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ة ساسانية ساسانيدوردورمنابع منابع   ::ومومفصل سفصل س ييوروربعبعوموملل

كتيبه هاي ساساني

منابع تاريخ دوره 

اسالمي
سكه هاي ساساني

ي ي يب

آ

منابع ساساني

منابع خارجي
آثار معماري و

حجاري 

متون مانوي
متون ادبيات 

پهلوي
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::كتيبه هاي دوره ساسانيكتيبه هاي دوره ساساني

 كتيبه ها و سفال نوشته ها و چرم يكي از مهمترين اسناد و مدارك دوره ساسانيان
.استنوشتههاي ي . و 

 خط . آثار كتيبه  اي دوره ساساني به طوركلي به دو نوع خط نوشته شده است
كتيبهاي منفصل(پهلوي پهلوي خط كتابي)يا پهلوي خط تحريري(و خط يا يا خط تحريري (و خط پهلوي كتابي )يا خط پهلوي منفصل(پهلوي كتيبه اي

).منفصل
  كتيبه هاي اوليه دوره ساساني به خط پهلوي منفصل نوشته شده اند ولي كتيبه هاي

است كتابي پهلوي خط به نوشته.بعدي زبان سه يا دو به گاه كتيبهها اين بي  وي  ي ب  په و .ب ن  و ي  زب يب   ب  ين 
.مي شوند

به ً غالبا نرسه سلطنت زمان تا ساساني نخستين شاهان پارسي(پهلويكتيبههاي  پارسي (پهلوي كتيبه هاي شاهان نخستين ساساني تا زمان سلطنت نرسه غالبا به
اما كتيبه درباريان و اشراف . و يوناني است) پارتي(، پهلوي اشكاني )ميانه

كتيبه هاي امراي طبرستان پس از اسالم . ساساني تنها به پهلوي نگاشته شده است
اين تنوع در نوشته هاي روي سكه ها، فلزات و مهره ها  .به پهلوي و عربي است ي ي هپه ي ي ع ي

.هم ديده مي شود

www*p
nu

eb
*co

m



ساساني هاي كتيبه ساسانيانواع هاي كتيبه يانواع ي  يب  ع  يو ي  يب  ع  و
خط كتيبه ها به وسيله شاهان ساساني و يا درباريان برجاي مانده  و همه آنان به •

شته ن ل نف ا ها كت تهل ا هشد لق ت هها كت ن ا ن ت دشقد ا اردشير  قديمترين اين كتيبه ها متعلق به.شده استپهلوي كتيبه اي يا منفصل نوشته
.استمهرنرسه ساساني و متأخرترين آن كتيبه 

كتيبه هاي ساساني

كتيبه هاي سنگ مزار 

و ديگر سنگ نوشته ها
كتيبه هاي خصوصي كتيبه هاي رسمي

و ر ي و
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ساساني دوره هاي ساسانيكتيبه دوره هاي ي::كتيبه ور  ي  ييب  ور  ي  ::يب 
كتيبه هاي رسمي

كتيبه اردشير بابكان و اورمزد در نقش رستم

ق ل ا ا كتيبه شاپور اول در نقش رجبك

بكتيبه شاپور اول در حاجي آباد جي ر و پور يب

كتيبه شاپور اول در كعبه زرتشت

كتيبه هاي كرتير

كتيبه مهر نرسي در فيروز آباد
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ساساني دوره هاي ساسانيكتيبه دوره هاي ي::كتيبه ور  ي  ييب  ور  ي  ::يب 
كتيبه شاپور اول در نقش رجب

شا از نقش د ش تخت ال ش د
كتيبه اردشير بابكان و اورمزد در نقش 

در شمال تخت جمشيد نقشي از شاپور رستم
اول و همراهان او با كتيبه اي شامل 
نام و عنوان و نسب شاه به سه زبان 

رستم
در نقش رستم، روي شانه اسب اردشير 
، در تصويري كه وي نماد پادشاهي 

متن اين كتيبه با . وجود دارد
تفاوتي اندك همانند متن كتيبه 

است بابكان شاپوراردشير نام و

را از دست اورمزد مي گيرد، سنگ 
.نبشته اي به سه زبان دارد 

ن ا ب ير ب پور  ار م  و 
.جاي آن را گرفته است
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آباد حاجي در اول شاپور بكتيبه جي  ر  ول  پور  يب 

كتيبهاي رستم نقش حاجيآبادنزديك ودر پهلوي زبان دو به به دو زبان پهلوي و در حاجي آبادنزديك نقش رستم كتيبه اي
متن اين كتيبه جزء  يكي از منابع . نگاشته شده است پارتي

ساسانيان دوره سياسي و اجتماعي طبقات بررسي اصلي بررسي طبقات اجتماعي و سياسي دوره ساسانيان اصلي
.محسوب مي شود

تشت ز ه ك ل ا شا ه كتيبه شاپور اول در كعبه زرتشتكت
اين كتيبه . كتيبه هاي ساساني است ترين مهمترين و مفصلاز لز و رين يرينه ي يبيب ين

 نقش رستمبر ديوار مكعبي ساختمان كعبه زرتشت در 
.استنگاشته شده
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زرتشت كعبه در اول شاپور ب زركتيبه ر  ول  پور  يب 
‘:دارد اين كتيبه سه بخش

ل2ق1 ك3ا ا خاتمه كتيبه.3متن اصلي.2مقدمه.1

.شامل معرفي شاپور و ذكر نسب اوست: مقدمه . 1
ت2 ا بخش ند اي دا كه ل ا :تن :متن اصلي كه داراي چند بخش است.2
-  ذكر استانهاي كشور
– مشرح نخستين لشكركشي شاپور عليه گرديانوس قيصر روم و از پ ي ح

ميان رفتن او و جانشين شدن فيليپ و قبول پرداخت باج 
–شرح دومين لشكركشي شاپور  .
ذك ان ال دن آ د ت ا ا ه شا كش لشك – لشكركشي سوم شاپور و به اسارت درآمدن والريانوس و ذكر

سرزمينهايي كه به تصرف ايران درآمده بود 
–پشاپورتوسط ذكر تأسيس آتشكده ها
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زرتشت كعبه در اول شاپور ب زركتيبه ر  ول  پور  يب 
كتيبه شاپور در كعبه اهميت• ري پور ي

:زرتشت 
اهميت زبان شناسي آن كه منبعي •

ا ز ا اخت ه طال ا قديمي براي مطالعه ساختمان زبانق
. پهلوي و پارتي است

مهمي• حوادث شرح تاريخي نظر ياز ه و  رح  ي  ري ر  ز 
در آن آمده است

تا حدي به تشكيالت اداري و  اينبا •
ا www*p.مناصب مهم اين دوره پي مي بريمنا
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كتيبه هاي كرتير
:  معرفي كرتير•

در مدت كه از روحانيون بزرگ زرتشتي در اوايل عصر ساساني  كرتير يا كردير1)
. سلطنت شش پادشاه ساساني مي زيسته

.  مي دانندسياست رسمي اتحاد دين و دولتاو را عامل اجراي2) ييي)
 از سنگ نوشته ها و گزارشهاي خودآگاهي ما از كرتير و كارهاي سياسي و ديني او 3)

.  داده است چهار كتيبه مفصل كارها و اقدامات خود را شرحدر . اوست
در4) او عنواناحتماالً اول شاپور .يافتهاست»هيربد«زمان ر4) و  ن  و ول  پور  ن  .ي يربز
.گرديد »موبداورمزد«در زمان هرمز اول پسر شاپور اول  ملقب به 5)
شد و احتماالً با  قدرت كرتير افزونتر پسر ديگر شاپور اول   بهرام اول در زمان 6)

قتل به ماني كه بود او رسيدتوطئه .رسيد توطئه او بود كه ماني به قتل
كرتير  به نهايت قدرت خود «به پادشاهي رسيد و   بهرام دومپس از بهرام پسر وي 7)

و با اديان ديگر به مبارزه برخاست، آتشكده ها بر پا كرد و براي آنها موقوفات  رسيد
پرداخت روحانيون حال رفاه به و آورد .فراهم يون پر ل رو ور و ب ر  م  .ر

.نگاشته است چهار كتيبه خود را به پهلوياست كه وي  بهرام دومدر دوران  8)
.ذكر شده است پايكوليدر  براي آخرين بار در كتيبه نرسي رنام كرتي 9)
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يركتيبه كرتير ر يب

رجب• نقش در كرتير بهكرتير:كتيبه كتيبه اين در در اين كتيبه به كرتير:كتيبه كرتير در نقش رجب
.موضوعات زير اشاره مي كند

د1) خ شالقابف داشته هايكه ايكا ب كه كه براي  كارهاييكه داشته  و شرحالقابيومعرفي خود1)
.پادشاه انجام داده است

اش2) خودمعراجشرح2)
بنيان نهادن آتشكده ها و قراردادن موقوفاتشرح كمك به 3)
مختلف خود در دوره هاي مختلف پادشاهان  عناوينشرح 4)

يساساني
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آباد فيروز در نرسي مهر بكتيبه يروز  ر  ي  ر هر  يب 

در• و ساساني دوره به متعلق پلي خرابههاي كناره در كناره خرابه هاي پلي متعلق به دوره ساساني و در در
 نقش اردشيرنزديكي شهر فيروزآباد فارس در برابر 

پهلوي مهرنرسيكتيبهاي دستور به كه دارد وزيروجود وزير وجود دارد كه به دستور مهرنرسي كتيبه اي پهلوي
نوشته شده  و هدف اصلي آن  سه تن از پادشاهان ساساني

پل اين بناي بودهاستيادبود .بوده است يادبود بناي اين پل
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كتيبه هاي خصوصيكتيبه هاي خصوصي

كتيبه بيشابور

كتيبه بيستون و كنگاور

كتيبه قلعه بهمن

كتيبه هاي پهلوي در كليساهاي هندوستان

كتيبه هاي غار كانهري

كتيبه روي چوب صندل در ژاپن

هري ر ي www*pيب
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خصوصي هاي يكتيبه و ي  يب 

به• متعلق ساساني عصر خصوصي كتيبههاي تمامي ً تقريبا تمامي كتيبه هاي خصوصي عصر ساساني متعلق به تقريبا
از آنجايي كه . است اواخر آن دوره و اوايل دوره اسالمي

را آنها هستند كوتاهي سطرهاي داراي ً غالبا كتيبهها اين كتيبه ها غالبا داراي سطرهاي كوتاهي هستند آنها را اين
خط تحريري اين كتيبه ها به . نيز مي نامند كتيبه هاي عمودي

شكسته( يا كتابهاي)متصل در رفته كار به خط همانند همانند خط به كار رفته در كتابهاي )متصل يا شكسته(
هستند كه  يادبود نوشته ها بيشتر. شده است پهلوي نگاشته

خواننده آگاهي شدهاستبراي نوشته www*p. نوشته شده است براي آگاهي خواننده
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خصوصي هاي يكتيبه و ي  يب 
:مهمترين كتيبه هاي خصوصي عبارت اند از•

در نقش برجسته هاي شاپور اول در :كتيبه بيشابور1)
بيشابور كتيبه اي به خط متصل وجود دارد كه بسياري از 

از ذكر تاريخ در اول كتيبه بر .كلمات آن محو شده استآ
.مي آيد كه آن را يكي از بازديدكنندگان نوشته است

كتيبه هايي بر روي سنگهاي :  كتيبه بيستون و كنگاور 2)
يپراكنده به خط پهلوي متصل در كنگاور و بيستون كشف  پ پ

اين كتيبه متعلق به اواخر دوره ساساني يا اوايل . شده است
.عصر اسالمي است ي
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خصوصي هاي يكتيبه و ي  يب 
بهمن3) قلعه بهمن:كتيبه نام به قلعهاي باالي در و آباده نزديك در ن3) ن :يب  به م به ي ب  الي   ر ب ب و  ي  ز ر 

چند كتيبه كوفي وجود دارد كه يكي از آنها با خط پهلوي 
هجري و مربوط به تعمير قلعه به  165تاريخ آن   .نوشته شده است

.  دستور شخصي به نام حازم بن دمحم جنابه است
اين كتيبه ها كه بخش  :كتيبه هاي پهلوي در كليساهاي هندوستان4)

ً عمده آنها در جنوب هند كشف شده  معموالً بر روي صليب نوشته  آ
قبل از ها كليسااين .شده  و مربوط به نفوذ كليساي سرياني است 

ا شد تأ تان هند ن د ان ا ق ط از ال ا .  ندظهور اسالم از طريق ايران در جنوب هندوستان تأسيس شده اندظ www*p
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خصوصي هاي يكتيبه و ي  يب 
كانهري5) غار نزديك:كتبههاي در كانهري بودايي غار در هري5) ر  ي  ي :ب  ز ر  هري  يي  ر بو ر 

.  بمبئي پنج سنگ نبشته به خط متصل پهلوي وجود دارد
آمده كه  ينام زرتشتيانتاريخدر همه كتيبه ها پس از ذكر يمخپ

.از غار ديدن كرده اند
در معبدي بودايي در :كتيبه روي چوب صندل در ژاپن6) پ) چ يي ي

ژاپن نوشته اي به خط پهلوي متصل بر روي چوب صندل 
اين . كنده شده كه نام اهداكننده آن به زبان پهلوي است

ژا ا ا آ ا االً ت چوب احتماال از آسياي ميانه به چين و سپس به ژاپن ا
.منتقل شده است
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نبشتهها سنگ ديگر و مزار سنگ نبشتههاكتيبههاي سنگ ديگر و مزار سنگ ب كتيبههاي ر   ي ر و  ز ي   ب يب  ر   ي ر و  ز ي   يب 
بر روي سنگ نوشته ها و  پهلوي به خط متصلتعدادي كتيبه هاي •

روي بر كه شده پيدا مزارها تابوت(»اَستودان«سنگ سرپوش سرپوش تابوت (» استودان«سنگ مزارها پيدا شده كه بر روي
.  و يا در اطراف گورها و دخمه ها نوشته شده اند) مانند زرتشتي

است اسالمي دوران اوايل به متعلق آثار اين .بيشتر ي  ن  ور يل  و ق ب  ر  ين  ر  .  بي
:مهمترين اين كتيبه ها عبارت اند از•

بيشابور1) و كازرون اسالمي:كتيبههاي دوره به متعلق كتيبه شش بور1) زرون و بي ي  ي :يب ه ال وره ا ق ب  يب  ش 
.  وفات را نوشته است تا ريخاست و معموالً نام متوفي و 

استانبول2) ضمن:كتيبه در استانبول شهر محالت از يكي در بول2) ن :يب  ر  بول  هر   ز   ي  ر ي
.كاوشهاي باستاني سنگ قبري به دست آمد

در ) پهلوي ـ چيني(سنگ مزاري دو زبانه : كتيبه سيان در چين3) ي(يچ) چ ي )پ
.  در دهكده اي در حوالي پايتخت باستاني چين كشف شد
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ساساني ساسانيسكههاي يسكههاي ي  ي  ي   
گرفتند و  اشكانيانضرب سكه را از  روشهايساسانيان •

دند آ د ه ا ا د ات تغ ا آن د . به تدريج در آنها تغييرات عمده اي را به وجود آوردندهتد
صنعت سكه زني ساسانيان در دوره اي به طول تقريبي 

برخوردار فوقالعادهاي ثبات و استمرار از سال چهارصد سال از استمرار و ثبات فوق العاده اي برخوردار چهارصد
بود و همين امر موجب شد تا تأثير بسيار زيادي هم بر 
بگذارد برجاي اسالم تمدن بر هم و خود معاصر .جهان ر ي ب م برج ن  م بر  و و  ر  ن  .  جه

رايج از سقوط آنان طرح سكه هاي ساساني تا چند دهه بعد 
و در ) م 698(ق  79ساساني تا سال سكه هاي . بود

م ضرب794/ق178طبرستان تا سال
 سازي سكه هاي ساساني  كه در چهره تغييراتي.مي شده است

فت گ ش ا ا ل نت از تآ ا  .ه استپديد آمد از سنت ملي ايران سرچشمه گرفت
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سكه دوره ساسانيسكه دوره ساسانيمهمترين ويژگيهاي مهمترين ويژگيهاي 

 نقش شده  تصوير نيم رخ راست پادشاهدوره اشكاني  بر خالفبر روي سكه، 1.
.است

تاجي2. ابتدا در سرداردبهپادشاه بر اشكاني دوم مهرداد تاج به.شكل اما جي2. ب  ر  ر  ب پ  ر ي بر  وم  هر  ج   ب  .ل 
.و متفاوت از اشكال دوره اشكاني شدند تاجها دگرگوني يافتندتدريج شكل اين 

.  ديده مي شود كه از آن شعله برمي خيزد نقش آتشگاهبر پشت سكه ها همواره  3.
شماري حاشيهوجود در نقطهچين استدواير سكه .سكه استدواير نقطه چين در حاشيهوجود شماري

.است  معيار، وزن و انتخاب جنس سكه ها برگرفته از سكه هاي اشكاني 4.

.دادند  سكه هاي طال را رواجدورة هخامنشيهمانندساسانيان5. جي ي

پادشاه  نام و لقباست و بر روي سكه  نوشته هاي سكه ها به پهلوي ساساني 6.
.نيز قيد مي شد محل ضرب سكهنقش مي شد و پس از پادشاهي بهرام چهارم 

نوشته7 استمضمون يكسان ً تقريبا پنجم بهرام دوره تا سكهها سكه ها تا دوره بهرام پنجم تقريبا يكسان است مضمون نوشته7.
پهلوي خط پهلوي به كار رفته در سكه ها تا زمان خسروانوشيروان به خط  8.

.مي شود منفصل است و از اين زمان به بعد تبديل به خط پهلوي متصل
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 

اشكاني• و هخامنشي هنر دنباله ساساني هنر و فرهنگ و هنر ساساني دنباله هنر هخامنشي و اشكاني فرهنگ
ساختن وگچبري و در بعضي عناصر و از آن جمله  است

معماري از ستون بدون وسيع تاالرهاي و گنبدي طاقهاي گنبدي و تاالرهاي وسيع بدون ستون از معماري طاقهاي
.هخامنشيان و اشكانيان برتر است
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
و در بعضي  فرهنگ و هنر ساساني دنباله هنر هخامنشي و اشكاني است

استعناصر برتر اشكانيان و هخامنشيان معماري .از ر ر ن بر ي ن و  ي ري  .ز 
:معماري دوره ساساني  يويژگيهامهمترين 

از.1 طاقياستفاده مختلف طاقهايپوششهاي و گنبد صورت به شكل ز. 1 ي  ي   ه ي پو ه ب و  ور  ل ب 
.استوانه اي و نعلي

به جاي پوشش مسطح و چوبي طاقهاي آجرياستفاده از . 2
كه بعدها تأثير بسياري بر  خلق اولين آثار گچبري در معماري تزئيني. 3

.معماري دوره اسالمي برجاي گذاشت
از4 تفا تنا اال آ گ خشت نگ همچون سنگ، خشت، گچ و آجر در معماري و  مصالح متنوعاستفاده از.4

.ساختن بناهاي متفاوت با مصالح ساختماني گوناگون
آتشكدههاي5 احداث و نوعبسط كه گونهاي به ايران در گوناگون گوناگون در ايران به گونه اي كه نوعي  بسط و احداث آتشكده هاي.5

.در اين دوره خود را نشان داده است معماري ويژه آتشكده ها
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
مهمترين 
ومعماري و  ري
حجاريهاي

ساساني 

آتشكده هاي 

ان ا

ايوان 
مدائن

يا كاخ 

كاخ
قصر 

كاخ 

تان

ويرانه هاي 
شهر بيشابور

آثار 
ساساني

ساساني يا كاخ 

تيسفون 
شيرين 

سروستان كرخه 
بو ب
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 

فيروزآباد-1• شهر ساساني آثار آثار ساساني شهر فيروزآباد1
ديوار نگارهايي وجود دارددر فيروزآباد 

كه از اولين نمونه هاي حجاري 

وجود دارد  ديوار دايره اي شكليدر اين شهر آثار 
كه ويژه شهرهاي دوره ساساني است 

.و براي دفاع از تأسيسات داخلي ساخته شده است

.محسوب مي شود عصر ساساني 

آ

از ديگر آثار تاريخي فيروزآباد 
بناي كاخي است كه

جزء اولين نمونه هاي معماري چهارگوش 
 با استفاده از گنبد و گوشواره هاي جانب است

قديمترين پايتخت  ساسانيفيروزآباد 

.و يكي از شهرهاي  اشكاني است  در قسمت مركزي شهر
آثاري از يك مناره بلند 

خ  اف ل  ش  خ ك   

. با استفاده از گنبد و گوشواره هاي جانبي است
و داراي نقشه  كاخ متعلق به دوره اردشير

.تقارني دقيقي است

به چشم مي خورد كه محل برافروختن 
.آتش مقدس بوده است 
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
بيشابور-2

ت  ا ش ا   خط  گ ن ا  شا  ا خ  شهر تاريخي بيشابور به استناد سنگ نوشته اي به دو خط پارتي وش تا
ساساني كه بر روي يكي از دو ستون در مكاني به نام جايگاه نذورات 

.م ساخته شده است 266نوشته شده در سال   در حاشيه رودخانهن كازرو ويرانه هاي اين شهر تاريخي در غرب
ر،طرح اوليه شهرمستطيل است است بيشابور  تا، كاخ اختصاص شاپ د آناه ، مع طرح اوليه شهرمستطيلي است .است بيشابور در اين شه

.و دور شهر را حصارهاي بلند دربرگرفته است 
در اين شهر، معبد آناهيتا، كاخ اختصاصي شاپور،

بناي يادبود شاپور ساساني  ،دو ايوان مزين به موزائيك 
به دست و بقاياي سكونتگاههاي دوره اسالمي 
و  مهمترين بناي اين مجموعه معبد آناهيتا است كه به صورت مكعبي ساخته شده.آمده است 

آب يكي از چهار عنصر مقدس در ايران باستان است و آناهيتا نشانه تقدس 
آب بوده است و سمبل حيواني اين ربه النوع به شكل مجسمة گاو

.در باالي بدنه شمالي اين مكان و مقابل ورودي معبد نصب شده است 

بي صور ب ي ب و ج ين ي ب رين وه
آن به درون آب رودخانه نزديك .سبك معماري آن مشابه سبك هخامنشي است

معبد بسيار جالب  و كانالهاي زيرزميني تقسيم آب در ايند معبد جريان مي ياب 

تيشابور سمبل يك پرستشگاه آب اسبمعبد .تو فني ساخته شده اس
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 

كرخه-3 تاريخي شهر ويرانههاي ويرانه هاي شهر تاريخي كرخه-3
ساخته شد و به صورت  توسط شاپور ذواالكتافكرخه 

دتطيل ايانب ن ا كاخ بقاياي تان با اي ش كا كاوشهاي باستاني بقاياي كاخي را نمايان .بودمستطيل
ساخته است كه از لحاظ معماري از روشهاي عصر 

دارد كايت ان تاندرا ز بقايايخ از اري بيش آثار آثار بيشماري از بقاياي خوزستاندر. ساساني حكايت دارد
بند و پل و سد دوره ساساني موجود است كه نشان از توجه 

ادي اقت زيربناي ران ع ر ا به ان ا پادشاهان ساساني به امور عمراني و زيربنايي اقتصادي پادشاهان
.دارد

www*p
nu

eb
*co

m



ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
سروستان-4 كاخ ن4 رو خ 

سروستان ويرانه هاي شهر باستاني دوره ساساني به چشم  نزديك  در 
اين سبك معماري  .طرح كلي شبيه به كاخ فيروزآباد است.مي خورد ور بي يروز خ ب بي ي ريرح ب ين

.بعدها در مساجد اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است
خكاخ قصر شيرين-5

براي  خسرو دومدر نزديك كرمانشاه بقاياي كاخي ديده مي شود كه احتماالً 
شبيه طرح كاخ اين ساختمان در نقشه اصلي خود . شيرين ساخته است

مورخين اسالمي به زيبايي از اين كاخ در نوشته هاي . است فيروزآباد
.خود ياد كرده اند
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
تيسفون-6 كاخ يا مدائن ايوان ون6 ي خ  ن ي  ن  يو

مورخين اسالمي نام طاق كسري 
ن به همين دليل.به آن داده اند يب ين ب

در زمان  احتمال مي دهند كه
.   خسرو انوشيروان ساخته شده

اما شواهد تاريخي و
باستان شناسي در دست است كه 

ل ا شا ط ت كاخ ن اين كاخ توسط شاپور اولا
.  ساخته شده است
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
كاخ طراحي و معماري خساختمان ي  ر ري و  ن 

شباهت كاملي به كاخهاي  تيسفون
تنها بخشي از . عصر اشكاني دارد

ايوان بزرگ و قسمتي از نماي 
طاق قوس . كاخها باقيمانده است

ا ن ن از ك ا ا گ بزرگ ايوان يكي از نمونه هايز
عالي معماري دوره ساساني است 

اين معماري نماد عنوان به كه به عنوان نماد معماري اينكه
دوره مي تواند مورد نظر قرار 

.گيرد
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ساساني دوره حجاري و معماري ساسانيآثار دوره حجاري و معماري يآثار ور  ري  ج ري و  ير  ور  ري  ج ري و  ر 
يآتشكده هاي ساساني-7 ي

از نمونه هاي برجسته معماري و فرهنگي عصر ساساني ساختمانهاي متعدد 
.آتشكده هاست

توان م را طراحآتشكدهها و شكل نظر كرداز تقسيم بزرگ دودسته به .به دودسته بزرگ تقسيم كرداز نظر شكل و طراحيآتشكده ها را مي توان
كه عبارت  از يك اتاق مياني بسته كه نقشه اي چهارگوش دارد  آتشكده هاي بسته1.

.و گذرگاه تنگ و باريكي آن را احاطه كرده است

كه گنبدي بر سه كنج آن  سادهو آتشكده ها از نوع معماري كاله فرنگي باز . 2
بنا باز طاق چهار بر خود كنجها سه اين ميپوشاند را آن و است ز ب استوار ق ب ر  و بر چه ج   ين   ي پو  ن ر  ر  و  و

.شده اند
 .ديده مي شود بيشترين آتشكده ها در فارس و بخشهاي جنوبي ايران
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متون ادبيات پهلوي

ل ان  ه ز تا  ا ا ا  تف ه  ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلويت

متون فلسفي وكالمي

متون كشف وشهود و پيشگويي

)اندرز وحكم( كتابهاي اخالقي ي ال ي  م( به )رز و

عهود و وصاياي پادشاهان ساساني

نامه هاي سياسي عصر ساساني

كتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلوي

متون فقهي و حقوقي پهلوي

رساله هاي كوچك و متنوع پهلويساله هاي كوچك و متنوع پهلوي
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 
ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلوي-1•

تقريباً همه كتب زرتشتي كه ديني محض است و به زبان پهلوي باقيمانده بعد از انقراض ساسانيان 
.تأليف و تدوين شده است

جمه و تف اوستا به پهلوي اصطالحاً   تف و «خوانده م شود كه معن اصل آن احتماالً » زند«ت تفسير و «خوانده مي شود كه معني اصلي آن احتماال » زند«ترجمه و تفسير اوستا به پهلوي اصطالحا  
سپس آن را از زبان پهلوي به فارسي ترجمه كردند و بعد براي زند شرحي نوشت و . است» توضيح

يا » زند اوستا«در قرون اول اسالمي كتاب مقدس ايرانيان را با شرح پهلوي آن . آن را پازند ناميدند
. مي ناميدند» اوستا و زند« ز و يو ي
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 

پهلوي زبان به اوستا تفسيرهاي و ها :ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلوي:ترجمه
:مهمترين كتب ترجمه و تفسير ديني زرتشتيان به زبان پهلوي عبارت اند از•

بند هشن) الف

ك) 

وجر كرد ديني) ز

دينكرد) ب

گزيده هاي) ج

روايات پهلوي)و

ج

زادسپرم
دادستان ديني) د
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::ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلويترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلوي
:بُندَِهشن )الف

ادبيات پهلويادبيات پهلوي  متونمتون

.است آفرينش بنياديواژه اي پهلوي به معناي  1)
اين كتاب مجموعه اي است از مطالب گوناگون كه از منابع مختلف 2)

ا ل ا آ .گردآوري و با هم تلفيق شده استگ
است كه احتماالً در قرن سوم  غْرنبفتدوين كننده نهايي  كتاب  3)

زيسته .مي زيستهم
مختلفي درباره نحوه آفرينش جهان  فصولمهمترين بخش  كتاب  4)

..است
.است كه مقر كيانيان است آن درباره نواحي مهم ايرانشهر 31فصل  5)
آن يك دوره از تاريخ داستاني ايران را تا آخر دوره 33فصل6) ي) خ

.  نشان مي دهد ساسانيان
دو نسخه از بندهشن در دست است كه به بندهشن ايراني و هندي 7)

ا تطالش ا ن ش ن از ش ان ا ش ن .بندهشن ايراني بيش از بندهشن هندي است مطالب.مشهور  است
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پهلوي زبان به اوستا تفسيرهاي و ها پهلويترجمه زبان به اوستا تفسيرهاي و ها ::ترجمه
متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي

::ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلويترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلوي
 : دينكرد) ب
ديني تأليف معناي به زرتشتي اثر كتابوبرجستهترين نه بر مشتمل ي ي ي  ي  ي ب  ر زر رين  ب وبرج  ل بر  

.است
 وسعت اطالعات مندرج در آن به گونه اي  است كه از آن به عنوان

ه انددانشنا د ك اد نا ثزد ا ل شا كتا ا خش بخشهاي كتاب شامل مباحث .مزديسنا ياد كرده انددانشنامه
عمومي،  يزدان شناسي و فلسفي پاسخ به پرسشها، اندرزنامه ها ،  زندگي 

زرتشت،  تاريخ پهلوانان و شاهان و ذكر مختصري از مطالب متون 
ت ا تا .اوستايي استا

:گزيده هاي زاِدْسپََرم) ج  
نام به آن نويسنده از كتاب اين سيرجانزادْسپََرمنام زرتشت موبدان از از موبدان زرتشتي سيرجان زادسپرمنام اين كتاب از نويسنده آن به نام

مؤلف از صاحبنظران زرتشتي قرن سوم محسوب . گرفته شده است
و در بخش دوم به نام  هيربدنيمروزاو در آغاز كتاب با عنوان . مي شود
شدهاستهيربد انده خ .خوانده شده استهيربد

www*p
nu

eb
*co

m



ل ا ا ا ا ف لا ا ا ا ا ف ا

متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي

::ترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلويترجمه ها و تفسيرهاي اوستا به زبان پهلوي
:دادستان ديني)د ي) ي ن

 پاسخهاي منوچهر موبد شيرازي به نود و دو پرسشاين كتاب   1)
.است

آئين نامه هاي ديني،  قوانين و شامل مطالب متنوعي از قبيل 2)
حقوق،  آفرينش و موجودات، بهشت و دوزخ،  كارهاي نيك و 

استاندرزها .استاندرزها
از محتواي آن به اهميت اين كتاب در اين است كه مي توان 3)

ووضعيت عمومي فكري زرتشتيان ايراني در قرون اوليه اسالمي و  ي ي و رون ر ي ير ن ي زر ري ي و ي و
پرسشهاي آنان پي برد و مسائل جامعه زرتشتي ايران را در 

.دوره اسالمي شناخت
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پهلوي زبان به اوستا تفسيرهاي و ها پهلويترجمه زبان به اوستا تفسيرهاي و ها وي::ترجمه ن په و ب زب ي  ير ويرج  و  ن په و ب زب ي  ير ::رج  و 

منوچهر)هـ :نامههاي وچهر) ي   :
» زات سپََرم«نگارش اين متن حكمي بوده است از  انگيزه اصلي1)

روحاني زرتشتي كه براساس آن كسي كه از برخورد با نعش ناپاك 
شده باشد نيازي به شستشوي نه روزه ندارد و پانزده بار شستشو 

انجمن زرتشتيان در مقابل اين فتوا از منوچهر پيشواي .كافي است
پاسخ در منوچهر و ميكند چارهجويي كرمان و پارس روحاني پارس و كرمان چاره جويي مي كند و منوچهر در پاسخ روحاني

توضيحات مفصلي در اين باب مي دهد كه متن اصلي اين نامه ها را 
.شامل مي شود

اين نامه ها در محتواي آن و اصطالحات خاصي است كه  اهميت2)
در . روحانيون زرتشتي در قرون اوليه اسالمي به كار مي برده اند

شدهاست استفاده پرسش به پاسخگوي براي دين متون از كتاب اين كتاب از متون ديني براي پاسخ گويي به پرسش استفاده شده استاين
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پهلوي زبان به اوستا تفسيرهاي و ها پهلويترجمه زبان به اوستا تفسيرهاي و ها وي::ترجمه ن په و ب زب ي  ير ويرج  و  ن په و ب زب ي  ير ::رج  و 
:روايات پهلوي) و

ون ق د االً الاحت ا تاوليه ا شد شته ن .نوشته  شده استاوليه اسالمياحتماال در قرون
و مطالب اساطيريروايات پهلوي به خاطر در برداشتن اهميت 

اً ا ا تآ نخ ق ا تشت ل ا مسائل زرتشتيان در قرون نخستين آييني ايران و خصوصا
اسالمي و مشكالت آنان در رابطه با اجراي احكام، خريد و 

ل ق ا ا ل ا انا ل ا ش اف . است  فروش با مسلمانان و مسائلي از اين قبيل
  :ِوَجر َكرِد ديني) ز

متنوعي از ترجمه هاي پهلوي و متون  مجموعه پراكنده  
ي استديني ي
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 
:ساسانيان متون فلسفي و كالميمهمترين 

شكند گمانيك )ب
ش (زا ا گ گزارش (وزار

)گمان شكن گجستك )الف

يشاباليش ب
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 

اَباليش)الف• مسلمانكتاب:گجستك تازه زرتشتي يك مناظره  مناظره يك زرتشتي تازه مسلمانكتاب :گجستك اباليش)الف
.شده و روحاني زرتشتي در حضور مأمون خليفه عباسي

وزار)ب• گمانيگ شكن(شكند گمان :گزارش ( ) :گزارش گمان شكن(شكند گمانيگ وزار) ب•
دفاع از دوگانه پرستي زرتشتي و انتقادي به رساله اي در  

گانه ا ان ف ا ف تأل .تأليف مردان فرخ استودينهاي بيگانه
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 
اين  متون بيشتر پيرامون :متون كشف و شهود و پيشگويي

ت ا ش ن آ ا ث تا ا ت مهمترين اين متون .حوادث جهان و آينده بشري است
:عبارتند از

ا نا) ا جاماسب نامه)ج
زند وهومن يسن)ب ارداويراف نامه)الف
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 
:ارداويراف نامه يا ارداويرازنامه) الف

ا ا ا ش ك ا گا اك اف ا ارداويراف مرد پاك و پرهيزگاري است كه پيشوايان و موبدان ا
ديني زرتشتي او را برگزيدند كه سيري در جهان ديگر كند 

ت آ آگا گذشتگا ا و از روان درگذشتگان آگاهي به دست آورد و در دسترس ا
. همكيشان خود بگذارد
حمله اسكندر ، پراكندگي اوستا و زند ، توصيف انواع گ

پارسايان و پاداشهاي آنان در جاهاي گوناگون بهشت ، 
از توصيف برزخ ، دوزخ و گناهكاران و عقوبتهاي آنان گ

.جمله مطالب آن است
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پهلوي ادبيات پهلويمتون ادبيات ويمتون بي په ويون  بي په ون 
  : َزند َو هوَمن يَسن) ب

اورمزدشامل كه ايران دين و ملت آينده به راجع است حوادث رشته رشته حوادثي است راجع به آينده ملت و دين ايران كه اورمزد شامل
  وقوع آنها را به زرتشت پيشگويي

كتاب ديناين دربارة ديني و فلسفي تاريخي، آگاهيهاي از مجموعهاي ب ين ين  ر  رب ي  ي ي و  ي  ري ي  يه ز  ي  و  ج
.  است زرتشت و پيروان آن در قرون اوليه اسالمي

: جاماسب  نامه
دين زرتشتي مي پرسد از سرنوشت گشتاسب از جاماسپ وزير خود 

جاماسپ در پاسخ او به شرح حوادثي مي پردازد كه در پايان .
در كه اوست پاسخهاي مجموعه كتاب و دهد م رخ زرتشت هزاره زرتشت رخ مي دهد و كتاب مجموعه پاسخهاي اوست كه در هزاره

www*p  .سه فصل تقسيم شده است
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
كه تاكنون به دست ما رسيده   اندرزنامه هاي پهلويمهمترين •

:عبارت اند از

يادگار بزرگمهر)داندرزنامه آذر باد مهر اسپندان)الف

جاويدان خرد)هاندرزنامه انوشك روان آذر باد مهر سپندان)ب

واژهاي چند از آذر باد مهر سپندان)ج
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
اخالق اخالقكتابها حَك((كتابها و ز حَكاند و ز ))اند ))اندرز و ِحكماندرز و ِحكم((كتابهاي اخالقيكتابهاي اخالقي

آذرباد موبدان موبد و صدر  : اندرزنامه آذرباد مهر سپندان ) الف
نيز مستشاردربار يا بد اندرز احتماالً و دوم شاپور متن.بوداعظم يز  ر  رب ر رز ب ي  ال  وم و  پور  ن .بوم 

پهلوي اندرزنامه او موجود است
مجموعه اي مفصل اما در جمالتي كوتاه پند و اندرز مربوط به اثر

ت ا ع اخالق زندگ عل ازائل اي بخش ه ت ترجمه بخشهايي از .مسائل علمي زندگي و اخالق عمومي است
اين اندرزها در كتاب جاويدان خرد اثر ابن مسكويه به زبان 

.نقل شده استعربي
آذ : اندرزنامه انوشك روان آذرباد مهرسپندان)ب 

يكي از شاگردان آذرباد مهرسپندان مي خواهد كه او را با نصايح  
كرد نقل وي براي را خود استاد آذربادگفتههاي دهد، آموزش خود آموزش دهد، آذربادگفته هاي استاد خود را براي وي نقل كرد خود

.  جمع آوري شده استاندرزنامه انوشك روانو اين گفته ها در كتاب
اين اندرزها بيشتر جنبه ديني دارد و به دستورات اوستا نزديكتر 

.استاست
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ََقق   ))اندرز و ِحَكماندرز و ِحَكم((كتابهاي اخالقيكتابهاي اخالقي

پ)ج :واژه اي چند از آذرباد مهرسپندان)ج چ ي
اين اندرزها سخناني است كه آذرباد در هنگام مرگ براي مردم گفته 

بيشتر اندرزها از نوع نصايح تجربي است اما توصيه هاي . است
ميشود ديده آن در نيز كتابديني مطالب از بعضي در در بعضي از مطالب كتاب .ديني نيز در آن ديده مي شود

.  اصطالحات حقوقي زرتشتي نيز به كار رفته است
  :يادگار بزرگمهر) د

گ اندرزنامه اي كه آن را منسوب به بزرگمهر وزير مشهور انوشيروان آ
بخشهايي از آن در كتاب جاويدان خرد و شاهنامه . ساساني دانسته اند

متن با معرفي بزرگمهر شروع مي شود و .فردوسي نيز نقل شده است يز ي و ور و ي روع هر بزر ي ر ب ن
در آن آورده  كه اين كتاب را به فرمان خسرو انوشيروان تأليف 

متن اندرزنامه به صورت .كرده و آن را در گنج شاهي نهاده است
است پاسخ و خ پرسش ش و پ . پر
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ََقق   ))اندرز و ِحَكماندرز و ِحَكم((كتابهاي اخالقيكتابهاي اخالقي

خرد)ه :جاويدان ر) ن  وي :ج
جاويدان خرد نام مجموعه اي از اندرزهاي پهلوي است كه امروز در  

ابن مسكويه براي نخستين بار از مطالعه اين كتاب در .دست نيست ري ب ين ز ر ب ين ي بر وي بن
به گفته او اين كتاب  .فارس و نزد موبدان موبد صحبت كرده است

.  وصيت هوشنگ به پسرش و پادشاهان بعدي است
 او. متن عربي اين كتاب را ابن مسكويه در آغاز كتاب خود آورده است

.  است اين كتاب را مجموعه اي از حكمت باستان خوانده
كتاب جاويدان خرد در دوره مأمون خليفه عباسي از پهلوي به عربي 
.ترجمه شد و بعدها همين متن وارد كتب مختلف عربي گرديده است
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي

:عبارتند از عهود و وصاياي پادشاهان ساسانيمهمترين 

ش)الف عهد اردشير)الف ا

كارنامه انوشيروان)ج

عهد شاپور)ب

و پسرش هرمز 
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ان ا شاها ا ا انا ا شاها ا ا   عهود و وصاياي پادشاهان ساسانيعهود و وصاياي پادشاهان ساسانيا

:عهد اردشير)الف ير) ر ه
احتماالً در اواخر عصر اموي و در دوران نهضت  آنمتن پهلوي  

عهد اردشير در زمان مأمون . ترجمه به عربي برگردانده شده است
ا اش ش اا ش ا ا ك ا آ ا از آنجايي كه متن عهدنامه اردشير با .عباسي شهرت داشته است

نامه تنسرهماننديهايي دارد احتماالً اصل آن متعلق به اوايل دوره 
است . ي ساساني

: عهد شاپور و پسرش هرمز) ب
مفصلترين نقل قول از اين عهد .طبري و ثعالبي از آن ياد كرده اند• ر ي ن ز بي و هبري ين ز و رين

تمامي متن عهد شاپور نصايح  يا وصيت را عامري آورده است
.مختلف پيرامون مسائل كشورداري است 
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ان ا شاها ا ا انا ا شاها ا ا   عهود و وصاياي پادشاهان ساسانيعهود و وصاياي پادشاهان ساسانيا

انوشيروان)ج كرده:كارنامه ياد كتابي از بلخي آنابن در كه كه در آن  ابن بلخي از كتابي ياد كرده :كارنامه انوشيروان)ج
ابن نديم نيز . ثبت شده است» شرح ماثرومناقب انوشيروان«

به كتابي از عربي به پهلوي شده ترجمه كتابهاي زمره از زمره كتابهاي ترجمه شده پهلوي به عربي از كتابي به از
.ياد كرده است» الكارنامج في سيره انوشيروان«نام 

ت ني ت د در اله ر اين ي پهل آنتن عرب ه ترج ا ا اما ترجمه عربي آن .متن پهلوي اين رساله در دست نيست
ذكر قطعه اي از سيرت «را ابن مسكويه با عنوان 
ا ت يا ان شير ت»ان كردها كهنقل اله ر اين اين رساله كه .نقل كرده است»انوشيروان وسياست او

مطالب آن از انوشيروان نقل شده است را بايد 
ان« شير ان يا ناميد»رگذشتنامه .ناميد»سرگذشت نامه سياسي انوشيروان«
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
نامه هاي سياسي عصر ساسانينامه هاي سياسي عصر ساساني

ييدر بسياري از متون ادبي و تاريخي اسالمي در قرون اوليه هجري، نامه هايي  ري ي و رون ر ي ي ري و ي ون ز ري ي ر
محتواي اكثر اين نامه ها ، . شده است منسوب به پادشاهان ساساني نقل

دستورالعملهاي سياسي، توصيه هاي اداري و بيانگر سياست عمومي پادشاهان 
است سياسساسان مكاتبات و نامهها ازمهمترين :عبارتند :عبارتند ازمهمترين نامه ها و مكاتبات سياسي.ساساني است

دش)الف نامه هاي ا نامه هاي اردشير)الف

ان ) ش نا خ ان
نامه تنسر)ب

نامه خسرو انوشيروان )ج

wبه شيرويه
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
نامه هاي سياسي عصر ساسانينامه هاي سياسي عصر ساساني

اردشير)الف :نامههاي :نامه هاي اردشير)الف
 نامه هاي بسياري از اردشير ساساني در منابع اسالمي نقل شده  

يك طب د ب ظ، ا ي، شيا دي، يله به وسيله مسعودي، جهشياري،  جاحظ، مبرد و طبري و كهبه
.ديگر مورخين اسالمي ثبت شده است

ه) ش ه خ ا ا ش ان خ ه نا نامه خسروانوشيروان در پاسخ به شيرويه)ب
در كتب تاريخي و ادبي و از جمله  كهمنسوب به انوشيروان 

متن كامل آن  در شاهنامه فردوسي، طبري و تاريخ بلعمي
اين نامه پاسخ به ادعا نامه اي است كه شيرويه عليه . آمده است

.پدرش خسرو پرويز ارسال داشته است
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
نامه هاي سياسي عصر ساسانينامه هاي سياسي عصر ساساني

روايت عربي ابن  ومتن پهلوي نامه تنسر به ما نرسيده:نامة  تنسر)ج ي)ج يپ
پاره اي از روايت ابن مقفع را .از اين نامه نيز از بين رفته استمقفع

اين نامه را ابن . مي توان در آثار مسعودي و ابوريحان بيروني يافت
كتاب تاريخ طبرستان از عربي به فارسي ترجمه دراسفنديار ر رجري ي ر ب ربي ز ن بر ريخ ب
.كرده است

اين نامه را تنسرهيربدان هيربد اردشير ساساني در پاسخ گشنسب شاه 
است نوشته ديلمان و گيالن اقداماتطبرستان، از بعض به كه وي وي كه به بعضي از اقدامات .طبرستان،  گيالن و ديلمان نوشته است

اردشير انتقاد داشته است در نامه اي به تنسر از او مي خواهد كه داليل 
.چنين اقداماتي از سوي شاه را برايش بنويسد

ظ ا ك ش ش ق ك ا ال ط ل نامه مفصل و طوالني تنسر با يك مقدمه شروع مي شود كه از ظهور ا
اسكندر و مرگ دارا و تقسيم ايران بين شاهان محلي و ظهور اردشير 

.صحبت شده است
اين نامه يكي از مهمترين منابع تحقيق درباره حكومت اردشير  

.ساساني و اقدامات اوست 
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
كتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلويكتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلوي

كارنامه اردشير بابكان)الف

شهرستانهاي ايران)ب

خداي نامه)دزريران يادگار) ج
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
هل ا ات ا ا اف غ خ تا هلكت ا ات ا ا اف غ خ تا كتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلويكتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلويكت

:كارنامه اردشير بابكان) الف
پهلوي متنهاي كهنترين پهلويواز زبان به تاريخي كامل اثر احتماالًستاتنها كه وي ي په ه رين  ه وي وز  ن په ي ب زب ري ل  ر     ه 

 .ساساني و براساس روايات كهنتري در فارس نوشته شده است هدر اواخر دور
اين كتاب تاريخي آميخته با افسانه درباره اردشير بابكان نخستين پادشاه ساساني 

.است

صري از وضعيت جغرافياي تاريخي خترساله كوچك و م :شهرستانهاي ايران) ب 
. عصر ساسانيان است

:عبارتند ازمهمترين برداشتهاي تاريخي از اين رساله 
.نام پهلوي كليه شهرهاي ايران ضبط شده است. 1
آن2 بنيانگذاران از شهر، نام كنار ضحاك،همچوندر جمشيد، جمشيد، ضحاك، همچوندر كنار نام شهر، از بنيانگذاران آن.2

.تاردشير و شاپور ياد شده اس همچون شاهان ساساني يافريدون،افراسياب و
با جغرافيايي موسي خورني شباهت بسياري دارد و احتماالً هر دو از يك . 3

كردهاند استفاده واحد .منبع واحد استفاده كرده اندمنبع
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
كتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلويكتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلوي

زريران)ج است:يادگار زرتشتيان حماسي داستانهاي از . از داستانهاي حماسي زرتشتيان است:يادگار زريران)ج
كهنترين تعزيه نامه و نمايشنامه «برخي اين كتاب را 

دانستهاند»ايراني .دانسته اند»ايراني
احتماالً اين رساله در اصل به زبان پارتي و ظاهراً به 

ت دها ب ر ش با أ ت نثر نرت كن رت به ا ا اما به صورت كنوني .صورت نثر توأم با شعر بوده است
در اين اثر از جنگهاي . آن به زبان و خط پهلوي است

ت ا رفته خن نان خي با www*p.ايرانيان با خيونان سخن رفته استايرانيان
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
كتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلويكتب تاريخي و جغرافيايي و روايات حماسي پهلوي

 :خداي نامه ) د
اين كتاب را . يا خوتاي نامك مهمترين اثر تاريخي دوره ساساني محسوب مي شود

بايد تاريخ رسمي ايران دانست كه در آن نام پادشاهان سلسله هاي مختلف ايران 
.پيش از اسالم و وقايع مختلف آن آميخته با افسانه ثبت شده است

اصل خداي  نامه پهلوي در دست نيست اما اين متن در قرن دوم هجري به وسيله 
. ابن مقفع به عربي ترجمه شده است

به عربي مورد استفاده مورخين اسالمي از جمله طبري و  خداي نامهترجمه هاي 
ف گ ا ق ال ث ا ا الذ ق ه مسعودي و ابن قتيبه دينوري و بالذري حمزه اصفهاني و ثعالبي قرار گرفتا

 .است
همچنين خداي نامه مورد استفاده سرايندگان و نويسندگان شاهنامه هاي فارسي قرن 

ا فت گ ا ق ازا ن ا نا شا گا ن ا ت :  مهمترين سرايندگان شاهنامه عبارت  بودند از.چهارم قرار گرفته است
فردوسي طوسي و دقيقي ) نثرنويس(ابوالمويد بلخي ) شاعر(مسعودي مروزي 

.مروزي
www*p

nu
eb

*co
m



متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ق ق قفق ق متون فقهي و حقوقي پهلويمتون فقهي و حقوقي پهلويفق

مختلف• رسايل و كتاب تعدادي اوستايي متون بر عالوه بر متون اوستايي تعدادي كتاب و رسايل مختلف عالوه
پهلوي با مضامين فقهي و حقوقي در دست است كه محتواي 

مطالعه براي و است زرتشتي حقوقي و فقهي مباني آن مباني فقهي و حقوقي زرتشتي است و براي مطالعه آن
وضعيت عمومي تفكر ديني و حقوقي ايران پيش از اسالم 

است برخوردار بسياري اهميت ازاز دسته اين مهمترين مهمترين اين دسته از  .از اهميت بسياري برخوردار است
:متون عبارت اند از

اميد اَشَوهيشتان«روايات ) ج
شايست نشايست) ب شايست نشايست) بماَديان َهزار داِدستان) الف
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ق ق قفق ق متون فقهي و حقوقي پهلويمتون فقهي و حقوقي پهلويفق

دادستان)الف َهزار معني:مادَيان فتوا«به هزار از»مجموعه يكي ن) ِ ر  ز ن  ي:ي و«ب  ر  ز و  ز » ج ي  ي
متون اختصاصي حقوقي عصر ساسانيان است كه بخشهايي از آن 

.تاكنون بر جاي مانده است
نوشته )  فرخ مرد پسر بهرام(اين كتاب توسط فرخ مرد و هرامان  

  .شده است
، تشريح قضاياي حقوقي مادَيان َهزار داِدستانهدف اصلي گردآورنده 

.براساس متون ديني زرتشتي است
.  بيشترين موارد قضايي در اين كتاب در زمينه حقوق خصوصي است 

در بعضي موارد نيز به قوانين اداري و عمومي به صورت پراكنده 
ت ا ش . اشاره شده استاشا
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
هل ق حق فقه ن هلت ق حق فقه ن متون فقهي و حقوقي پهلويمتون فقهي و حقوقي پهلويت

نشايست)ب :شايست ي)ب :ي 
شايست ناشايست به معناي آنچه شايسته است و آنچه شايسته  

آن بر گذشته قرن زرتشتي علماي كه است عنواني ن نيست، رن  بر  ي  ي زر ي    و ي 
كتاب مطالب گوناگوني به ويژه درباره آيينها و . نهاده اند

.مناسك ديني دارد ي
:روايات اميد اََشوهيشتان ) ج 

فقهي شرعيورساله موازين و قوانين از مجموعهاي هي ي ور  ر زين  و ين و  و ز  ي  و   ج
روايت اميد از چندين نظر تفاوت عمده با . است زرتشتي

.ديگر روايات فقهي زرتشتي دارد ي ي
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
ل تن ك ك ا لاله تن ك ك ا رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلوياله

كليله و  

دمنه

اسكندر  

نامه

درخت  

آسوريگ

داراب  داراب  

www*pتاج نامهنامه
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
پهلوي متنوع و كوچك پهلويرسالههاي متنوع و كوچك رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلويرسالههاي

كليله ودمنه نام دو قهرمان داستاني در اصل هندي   :كليله و دمنه 
ت ا شد ه ت ل ه ان ان ا ان ز د كه ت نا ا اين . است كه در زمان ساسانيان به پهلوي ترجمه شده است

كتاب در زبان هندي پَنَچه تَْنتَره به معناي در پنج باب ناميده 
شود .مي شودم

كتاب احتماالً در زمان خسروانوشيروان و به وسيله برزويه 
دوره در و شده ترجمه پهلوي به سانسكريت زبان از طبيب از زبان سانسكريت به پهلوي ترجمه شده  و در دوره طبيب

به عربي برگردانده است و چند  اسالمي آن را ابن مقفع
كردهاند منظوم را آن نيز .شاعر ر  وم  ن ر  يز  .ر 

كتاب مجموعه اي از داستان تاريخي و تخيلي و آداب و اخالق  
شامل را اداري و حكومتي دستورالعملهاي و لطيفه ل و ري ر  ي و  و ي  ه ور ي و  و 

.مي شود
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي

:اسكندرنامه
رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلوي

:ر
كاليس تنس دروغين در بر گرفته از روايات قصه اسكندر

از و شد ترجمه پهلوي به يوناني از ساساني عصر ز اواخر رج  و  وي  ي ب په ز يو ي  ر  ر  و
  .همين ترجمه پهلوي در تدوين خداي نامه استفاده شد

كه است اين فارسي اسكندرنامههاي ويژگيهاي مهمترين ين   از ي  ر ي  ر  ي  يه رين ويژ ه ز 
نََسب نامه اسكندر را به آخرين پادشاه هخامنشي يعني 

يداريوش مي رسانند و او را برادر شاه ايران خطاب كرده اند 
و ديگر . و ديگر، يكي دانستن اسكندر با ذوالقرنين  است

اينكه در اين اسكندرنامه سعي شده است كه چهره اي انساني 
ش ت ا ك ا ا ا ط .و اسطوره اي از اسكندر ساخته شودا
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلوي

:دارابنامه ب  :ر
موضوع داراب نامه داستان داراب پادشاه عصر هخامنشي است كه  

رپهلوانيهاي بسيار در ايران و يونان و بسياري نقاط ديگر كرده است  ر ي ري ي ب و ن يو و ن ير ر ر ي ب ي يه و په
در ادامه اين داستان روايت اسكندر مقدوني و شكست دارا و 

كشته شدن اوست و پس از آن داستان دختر داراي دارايان آمده است 
.و آميخته اي از داستان اسكندر و دارا در پايان ذكر شده استآ

اين كتاب حاوي روايت ايراني اسكندر مقدوني است و در مقايسه با  
گ ا ق ا ا ا ا شا ا ك .اسكندرنامه و شاهنامه مي تواند مورد استفاده قرار گيردا www*p
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي
رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلوي

در ميان آثار مورخين و متفكرين اسالمي از كتاب يا كتابهايي با عنوان تاج يا :تاج نامه جج ي ي
كتب مختلف نويسندگان عرب كه عنوان تاج دارند . التاج اسم برده شده است

:عبارت اند از
عبيده.1 ابن تأليف التاج كتاب بي.1 بن  ي  ج  ب 
التاج تأليف راوندي. 2
التاج تأليف صابي . 3

أ التاج تأليف ابن فارس.4
.التاج في زوايد الروضه علي المنهاج در فقه تأليف يكي از علماي قرن نهم هجري. 5

الملوك آداب از مجموعهاي بايد را كتاب اين است جاحظ نوشته التاج كتاب معروفترين كتاب التاج نوشته جاحظ است اين كتاب را بايد مجموعه اي از آداب الملوك معروفترين
و سنتهاي درباري دوره ساساني دانست بخشهاي عمده اين كتاب درباره آداب 

پادشاهان ساساني در اموراداري، اجتماعي و سياسي است و روايات متنوعي همراه 
شدهاست ذكر آن در مختلف داستانهاي . با داستانهاي مختلف در آن ذكر شده استبا
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متون ادبيات پهلويمتون ادبيات پهلوي

آسوريگ :درخت

رساله هاي كوچك و متنوع پهلويرساله هاي كوچك و متنوع پهلوي

 :درخت آسوريگ
داستان منظومي به زبان پهلوي و در شمار معدود متون 

ت ا اند اي ب زبان اين از كه ت ا دين اينغي ل ا اصل اين . غيرديني است كه از اين زبان برجاي مانده است
منظومه به زبان پارتي يا پهلوي اشكاني سروده شده است و 
ن ت از االً احت كه ت ا اشكان ره د د د نابع جزء منابع معدود دوره اشكاني است كه احتماال از متون جز

اصل اين منظومه را . قديم بين النهرين اقتباس شده است
دهد تشكيل نخل بز بين اناظره ع اشعاري با كتاب كتاب با اشعاري معما .مناظره بين بز و نخل تشكيل مي دهد

 .مانند شروع مي شود
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متون مانويمتون مانوي
ماني كه يكي از برتريهاي آيين خود را در آثار مكتوب ديني اش 

صورت به است عقايدش شامل كه را خود آثار   مي داند آثار خود را كه شامل عقايدش است به صورتميداند
  بخش عمده اين آثار به زبان آرامي. گسترده اي نوشته است

ميشود محسوب ماني مادري زبان كه ايناست او پيروان پيروان او اين .است كه زبان مادري ماني محسوب مي شود
يكي از مهمترين . كتب را به زبانهاي مختلف ترجمه نموده اند

آنان ديني متون از بسياري بودن مكتوب مانوي آثار ويژگيهاي آثار مانوي مكتوب  بودن بسياري از متون ديني آنان ويژگيهاي
و پراكندگي و گسترش اين آيين در محيط جغرافيايي وسيعي 

آسياست  .در آسياستدر
رازهاارژنگانجيل شاپورگان

غوالنرسايلزبورگنجينه زندگان
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مانوي مانويمتون ويمتون ويون  ون 
:انجيل - 1

است اونگليون اثر اين ميانه فارس عنواننا با آن از عرب منابع در در منابع عربي از آن با عنوان .نام فارسي ميانه اين اثر اونگليون است
يعقوبي مي نويسد كه در كتاب انجيل نماز و آنچه . انجيل ياد شده است

.براي نجات روح بايد انجام داد نوشته شده است
:گنجينه زندگان - 2

ابن نديم از آن به عنوان سفراالحياءو بيروني و يعقوبي آن را 
ا ا ا اا آ ا ا ا ا در متون فارسي ميانه مانوي عنوان آن نيان . كنزاالحياء ياد كرده اند

در اين كتاب ماني به توصيف .زندگي به معني گنج زندگاني است
پرداخته دوازهم اين تفكيك و آنان پيدايش چگونگي و ظلمت و ا نور وازهم پر ي اين  ن و  ايش آ ي پي و ور و  و چ
است و كارهاي پست را به تاريكي و كارهاي نيك را به روشني 

.نسبت مي دهد
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مانوي مانويمتون ويمتون ويون  ون 
:شاپورگان-3 پ

مربوط به مبدأ و معاد نوشته  يمطالبو باماني اين كتاب را به نام شاپور ساساني 
.است

او، بر وح نزول چگونگ ، مان زندگ شرح در مطالب بر مشتمل كتاب اين كه اين كتاب مشتمل بر مطالبي در شرح زندگي ماني، چگونگي نزول وحي بر او، كه
كتاب شاپورگان در قرن . اصول عقايد،  تكوين جهاني و سرانجام آن بوده است

سوم به زبان فارسي ميانه نوشته شده  و از معدود نوشته هاي ماني است كه به 
است شده نوشته آرام زبان از غير از زبان آرامي نوشته شده  استغير

:زبور -4
ترجمه قطعات مفصلي .مجموعه  دعاهايي است كه به زبان قبطي نوشته شده است ي يي

از يكي از منظومه هاي زبور به فارسي ميانه و سغدي در دست است و در 
.زبان پارتي آخرين بزرگان ناميده مي شود
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مانوي مانويمتون ويمتون ويون  ون 
:ارژنگ–5 :رژ5

در زبان پارتي از . از كتب مشهور ماني كه به صورت نقاشي بوده است
ياد شده  و در فارسي ارتنگ و ارتنگ نيز »آْرْد َهنگ«آن به عنوان ن و ب يزرن ر و ر ي ر ر و ي

اين اثر شامل نقاشيهايي بوده است كه به وسيلة  آن دو جهان . آمده است
.روشني و تاريكي و ساخت جهان كنوني به نمايش درآمده بود

:رسايل -6 
نامه هايي از ماني به شخصيتهاي گوناگون است كه در متون اسالمي به 

متن اين نامه ها دربرگيرندة مواعظ و اندرز و . آن اشاره كرده است
.سخنان حكيمانه از ماني است 
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مانوي مانويمتون ويمتون ويون  ون 
:رازها-7 ز7 :ر

از فصول كتاب كه اين نديم . را سفراالسرار ثبت كرده است آنابن نديم 
بآن را نقل كرده است برمي آيد كه درباره پيامبران پيشين بحث  ين پي ن بر پي ر رب ي ي بر ر ر ن

متن كتاب رازها پيرامون انديشه هاي ديني پيشينيان . شده است
بوده است و براي بررسي تاريخ اديان مي تواند مورد استفاده قرار 

.گيردگ
:غوالن– 8 

اين . اندابن نديم و يعقوبي از اين كتاب با عنوان سفرالجبابره ذكر كرده 
.  كتاب دربارة  مالئكي است كه هبوط كرده و به زمين آمده بودند
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
آمين مارسلين 

آثار سرياني شرح

حال قديسان 
پروكوپيوس

ين ر ين

اخبار  سرياني 

قرن هفتم م

آگاثياس 

اسكوالستيكوس
منابع خارجيمنابع خارجي
عصر ساسانيعصر ساساني

تاريخ ارمنستان 

آگاتانجلوس

تئوفيالكت

سيموكاتا 

موسي خورني تاريخ سبئوس
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منابع خارجي عصر ساسانيمنابع خارجي عصر ساساني
ل :آمين مارسلينآ

نويسنده يوناني االصل اهل انطاكيه از سركردگان نظامي كنستانتين امپراتور روم 
با شاپور ذواالكتاف به عنوان افسر عالي رتبه شركت كه در جنگ روم.است روم رر ب ير ر ن و ب و پور ب

او وقايع امپراتوري روم را طي . داشت و شرح مفصلي از اين رويداد را نوشت
آن به  بخشيم را در مجموعه اي جمع آوري نمود كه فقط  387تا  97سالهاي 

.دست ما رسيده است ي ر
از جنگ ايران و روم به داليل زير از اهميت بسياري برخوردار  او شرح مفصل

.است
از1 ل ا ت د ت ا ا آن ان ت داشته ض د ن نه د ند ن ن چون نويسنده در صحنه نبرد حضور داشته مي توان آن را روايت دست اولي از .1

.اين رويداد دانست
كتاب او حاوي اطالعات گرانبهايي پيرامون وضعيت نظامي ايران و ابزاروآالت . 2

آ .و شيوه هاي جنگي آن استگ
نوشته هاي او دربرگيرنده اطالعات جغرافيايي از مناطق مختلف ايران عصر . 3

.ساساني است و مرزها و اياالت ايران را توضيح داده است يح و ر ن ير ي و رز و ي
.را شرح داده استزمينه هاي حمله يوليانوس به ايران مرگ او و فرار سپاه روم . 4
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:پروكوپيوس 

د نا ناگ گ ا لهنگ اناز ا ا زا ل ش دا ن ن ت ژ نگ د در جنگ ژوستي نين و سردارش بليزاريوس با ايران  از جملهجنگهاي گوناگوناو در
از پروكوپيوس سه اثر تاريخي برجاي . شركت داشت و شرح آن را آورده است

:مانده است
آن راجع به جنگ ايران و روم در  دو قسمتكتاب مهم او به نام تاريخ جنگها  است و  

.دوره قباد و انوشيروان است
خ تا نا ا هكتا ت ن ن كتا ن ا ت ا موسوم است و در اين كتاب نويسنده بي هيچ بيم و ترسي به كتاب بعدي با نام تاريخ سري

روم اعتراض كرده است در اين كتاب تصويري  يشدت به وضعيت عمومي امپراتور
سياه و تاريك از اوضاع روم در دوره مؤلف و حكومت ژوستي نين به دست 

.داده است
. كتاب سوم او با نام ساختمانها تالش او براي به دست  آوردن رضايت امپراتور است 
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:عبارتند ازپروكوپيوس اهميت اثر 

.استروايت دست اولي از جنگ ايران و روم در دوره انوشيروان . 1
منبع دست اولي راجع به وضعيت نظامي، پوشش و سالح سربازان، آرايش . 2

.جنگي و روشهاي جنگي ايران در اواخر عصر ساساني است
و.3 قباد سلطنت دوره در ايران تاريخي رويدادهاي بررسي براي مفيدي منبع ب و .3 ور   ر  ن  ير ي  ري ي  ي روي ي برر ي بر ي بع 

.انوشيروان است
.ي راجع به تشكيالت اداري، نظامي و ديواني ايران آمده است اتاطالع. 4
ا5 ا غ ناطق ا ژ كتا ا ن ا اف غ ات اطال اطالعات جغرافيايي مندرج در اين كتاب به ويژه درباره مناطق غربي ايران .5

.بسيار مفيد و قابل استفاده است
قضاوتهاي پروكوپيوس به دليل نگرش هواخواهانه رومي نسبت به انوشيروان .6

گ
ي ي

و اقدامات او آلوده به يكسونگري و تعصب است و از اين نظر بايد در صحت 
.و سقم آن ترديد نمود

نحوه.7 و ايران غرب در عرب قبايل قدرتگيري نشانههاي اولين منبع اين در و .7 ن و  ير رب  ر  رب  يل  ب يري  ر  ي  ين   و بع  ين  ر 
.ارتباط آنان با دو امپراتوري ايران و روم ثبت شده است
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
اسكوالستيكوس وس:آگاثياس ي وال س  :ي

شرح حال ژوستي نين امپراتور روم و در واقع دنباله وقايع تاريخي 
اين منبع نيز براي اطالع از وضعيت . كتاب پروكوپيوس است وپيوس پرو يب و ز ع ي بر يز بع ين

عمومي ايران در دوره خسرو انوشيروان از اهميت بسياري 
او در نوشته هاي خود تأكيد كرده است كه در نوشتن . برخوردار است

تاريخ ايران به مجموعه نوشته ها و اسناد و مدارك رسمي درباري 
از اين نظر مي توان گفت . ساسانيان در تيسفون دسترسي داشته است

ه تك كه ت ا خا نا د د از ا آگاث شتهها ن كه نوشته هاي آگاثياس از معدود منابع خارجي است كه متكي به كه
اسناد رسمي داخلي ايران است و موارد مشابه به آن بسيار نادر 

.است
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
سيموكاتا :تئوفيالكت و ي يال  :و

مناسبات ايران و روم شرقي در اواخر قرن ششم م  ي آنموضوع اصل
پيروزيمؤلف با آگاهي جريان عمليات رزمي، لشكركشي و پيروزي .است و ي ر ي رز ي ن جري ي ب ؤ

سيموكاتا به . و شكست هر يك از دو طرف را شرح مي دهد
اختالفات داخلي امپراتوري ساساني اشاره مي كند و از شورش بهرام 

اطالعاتي كه او درباره بهرام چوبين مي دهد . چوبين اطالع مي دهد
اطالعات او درباره مرگ هرمزد . در ديگر منابع ديده  نمي شود

ت ا ت تفا گ د نا ا ز ن ان كا ز ه از ش ا اث اثر او بيش از هر چيز يك .ساساني نيز با منابع ديگر متفاوت است
تاريخ نظامي محسوب مي شود و در مورد روابط خارجي ايران در 

است ارزشمند و منحصر اثري م ششم قرن رز پايان ر و  ري  م م  رن  ن  ي .پ
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:تاريخ سبئوس

ق ا ا ا67آ ش شت ق ش . روم شرقي نوشته شده استم7و6در آن عمده رويدادهاي قرن
بخش اول روايات ارمني . اين اثر به سه بخش تقسيم شده است

ش ا ا ا ا ا شا ا ف بخش دوم فهرست پادشاهان ارمني و يوناني و ساساني و بخش ش
سوم اطالعاتي درباره فرمانروايي خسرو پرويز و جانشينان او 

ا ا ا نگ الن ط ا تا ن و وضعيت ارمنستان در دوران طوالني جنگهاي ايران و ا
بيزانس و در قسمت آخر اين بخش از آمدن اعراب به نواحي 

ت ا آ طال تا ن ا ا ا www*p.غربي ايران و ارمنستان مطالبي آمده استغ
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:موسي خورني

تحرير رشتة به خويش روزگار تا تاريخ از پيش دوران از را ارمنستان رير تاريخ ويش ب ر  ر  ريخ  روز ز  ن پيش  ور ز  ن ر  ر ريخ 
.كتاب او شامل سه بخش است. درآورد

.پايان تاريخ ميهن ما. 3تاريخ ميانه نياكان ما . 2نسب نامه بزرگان ارمن . 1
ا ا از ا ا خ تا ا ال ا ات اطال ن خ در اثر مورسي خورني اطالعات بسيار جالبي درباره تاريخ ايران از دوره مادها اث

او در واقع تاريخ تطبيقي ارمنستان را در . تا پايان عصر ساساني آمده است
.  مقايسه با تاريخ ايران و روم باستان نوشته است
گ گ اگرچه او در روايت تاريخ ايران از منابع گوناگوني بهره برده اّما او را بايد جزء آن گ

دسته ارمني ها دانست كه گرايش به روم داشته اند و نسبت به ايران چندان تمايلي 
بنابراين در قضاوتهاي نهايي او درباره بسياري از . از خود نشان نمي دهد

.  رويدادهاي مرتبط با ايران بايستي با ديده شك و ترديد نگريستگ
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:تاريخ ارمنستان آگاتانجلوس

تاريخ آگاتانجلوس . از مورخين ارمني كه نخستين كتاب تاريخ آن ديار را نوشته است
.با هدف خاصي نوشته شده  و بيانگر آمال و انديشه هاي روحانيون ارمني است

.كتاب يك پيشگفتار و سه بخش استاين پ
به گونه اي گذرا به برافتادن اشكانيان ايران و روي كارآمدن اردشير : بخش اول

.ساساني و جنگ با ارمنستان پرداخته است
دوم واقع:بخش در كه است مقدس گريگور خطابه و موعظه برگيرنده در وم ش  ع :ب ر و س    ور  ري ب  و و  ير  ر بر

.خالصه متن كتاب مقدس است
روايت گرويدن ارمنستان به دين مسيح و رويدادهاي مربوط به آن را : بخش سوم

در اين بخش اطالعات مفيدي راجع به جغرافياي منطقه و .بررسي مي كند ي ي يرر ر ع ر ي ر
.خاندانهاي اشرافي ارمني آمده است

كتاب يكي از منابع مطالعه روابط ايران و ارمنستان در دوره اشكاني و ساساني اين 
است و اطالعاتي درباره روي كارآمدن اردشير بابكان و اقدامات اوليه او و روابط 

گ
ي ي

. با ارمنستان در اوايل عصر ساساني دارد كه در ديگر منابع به چشم نمي خورد
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
ميالدي هفتم قرن سرياني وآثار ي:اخبار ي م  رن  ي  ري ر  ر و :ب

اخبار سرياني از مؤلفي ناشناخته مجموعه رويدادهاي پايان 
ميشود شامل را هفتم قرن اول نيمه و ششم چارچوب.قرن و ي  ل  م ر  رن  ول  ي  م و  رچوب . رن  چ

زماني روايت او از مرگ هرمزد پسر خسرو تا پايان 
با وجود مختصر و كوتاه بودن اين .پادشاهي ايرانيان است ي پ

اثر،  مطالبي كه در كتاب اخبار سرياني آمده است براي 
تحقيق پيرامون حيات سياسي و اقتصادي و مذهبي ايران در 

ا ا ا ا ا ا شا ا آ دوران آخرين پادشاهان ساساني از اهميت بسزايي ا
 .برخوردار است
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ساساني عصر خارجي ساسانيمنابع عصر خارجي يمنابع ر  رجي  يبع  ر  رجي  بع 
:)كتاب اعمال شهداي مسيحي(آثار سرياني پيرامون شرح حال اولياء  و قديسان 

و ايران بر اعراب سلطه روزگار از پيش سريان نوشتههاي و آثار و مجموعه و آثار و نوشته هاي سرياني پيش از روزگار سلطه اعراب بر ايران و مجموعه
مطالب مربوط به شرح حال اولياء و قديسان مسيحي از جمله منابع ارزشمند 

.پيرامون تاريخ ايران در اواخر عصر ساساني است
ز گ زن ا ا زن ا ات اطال ا آگا ل شا ال ش اين شرح حال شامل آگاهيها و اطالعات ارزنده اي پيرامون زندگي روزمره ا

قديسان و روحانيون مسيحي ايراني است و عالوه بر آن حاوي مطالبي پيرامون 
نظام دولتي و اداره امور ايران، نحوه اجراي دادرسي و مقامهاي حقوقي 

ن ا ا ق ازات اك ت ت ا ا ش ك تن ا شق شرح بعضي . قضايي هستند كه شهيدان را تحت محاكمه و مجازات قرار دادند
.از مشكالت اقتصادي و مالي ايران و نظام مالياتي نيز در آن آمده است

شرح حال سيمون بر صباعه سراسقف تيسفون و نحوه اعدام او موضوع اصلي  -
www*p .يكي از اين نوشته هاست
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 

از استفاده در ايران تاريخ اسالميمحقق دوره تاريخي منابع  منابع تاريخي دوره اسالميمحقق تاريخ ايران در استفاده از
بايد نكات ذيل را به خاطر داشته باشد و براساس آن در 

عمل به كافي دقت آن اعتبار ميزان و روايات سقم و صحت و سقم روايات و ميزان اعتبار آن دقت كافي به عمل صحت
:آورد

روايات اعراب راجع به فتوحات ايران در دوره ساساني از   - 1
ا  ا  آ ا   ا      

بعضي از روايات فتوح نيز تحت تأثير اختالفات قبيلـه اي و  . 2
تمايالت قومي قرار دارد و مبتني بر مفاخرات طايفه اي و اظهار 

دراينگونه نوشته ها بايد به تمايالت اعتقـادي نويسـنده   . 3

و گرايشـهاي قبيلـه اي او    ]شـيعه يـا سـني يـا خـارجي     [
طان دنان [ ا آن      ]ق ا ل ك   ت كا

اين دسته از نوشته ها از نظر زماني فاصله زيـادي بـا دوره   . 4
ذهب و  اي م يش داوريه ب داراي پ د و اغل انيان دارن ساس

در روايات فارسي رويدادهاي پيرامون فتح ايران و از  . 5
آن جمله در اشعار فردوسي، نوشته هاي ثعالبي و بيروني با 

نگ ش گ ال ا  ال ضد  [ ا ا ت

به طور كلي به آثار مورخان و وقايع نگاران عرب  . 6
يكي خشونت و : محققان دو ايراد عمده دارند

نفوذ عصبيتهاي قومي عرب و دوستيها و دشمنيهاي ديرينه آنان 

.خالي نيست

ر  ه ي و  ي  رت  ي بر  ب ر و  ر  ر ي  و يالت 
.مخصوص در حق اعراب عراق خاصه كوفيان است

توجه كامل كـرد و براسـاس آن بـه     ]قحطاني -عدناني [
.برآورد نهايي از روايات نويسنده پرداخت

ساســانيان دارنــد و اغلــب داراي پــيش داوريهــاي مــذهبي و 
فرهنگي هستند و براساس درك شخصي نويسـنده ازگذشـته   

.تدوين شده اند

تمايالت ضد عربي [وجود اجمال از رنگ شعوبي گري
و مخالفت با اعراب خالي نيست  ]ايرانيان قرون اوليه اسالمي

.

ر ير وو و ي ي

www*p.خشكي بيان و ديگري  فقدان دقت و انتقاد
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
:مهمترين نوشته هاي مورخين اسالمي به ترتيب قدمت تأليف آنان 

شاهنامه  .11

فردوسي
ابن قتيبه. 2

يعقوبي .1

ي و ر

ثعالبي .10 دينوري. 3

ابن بلخي. 9 طبري. 4

منابع تاريخيمنابع تاريخي

دوره اسالميدوره اسالمي  

بالذري.8 مسعودي. 5

بلعمي. 7
حمزه .6
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
:يعقوبي.1

:تاريخ يعقوبي
به ذكر  كهقديمترين تاريخ عمومي جهان به زبان عربي تاريخ يعقوبي است 

سال شود358رويدادهاي م ختم رواياتهجري با اول بخش در در بخش اول با رواياتي .هجري ختم مي شود 358رويدادهاي سال
پيرامون يهوديان آغاز مي شود و از تمدنهاي قديم بين النهرين و 

فرمانروايان سوريه، آشور و بابل و پس از آن از تاريخ يونان و روم 
. و ايران ياد شده است

:البلدان
ع تض ا ا اف غ ل ق لدان اال ا اف غ ات اطال ا او اطالعات جغرافيايي بسياري .البلدان يعقوبي علم جغرافيا استموضوع

تلف جمع آوري و آنها را در يك خرا در مسافرتهايش به نواحي م
.  مجموعه گردآوري نمود ي
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
ابن قتيبه 2

ا ا ا ق ك ا آ از آنجا كه مدتي منصب قضا دينور را بر عهده داشت به دينوري ا
:از جمله . او كتب چندي تأليف كرده است. مشهور شده است

اوست(1) تاريخ كتاب مطالبالمعارف كتاب اين از بخش در در بخشي از اين كتاب مطالبي .المعارف كتاب تاريخي اوست(1)
پيرامون تاريخ ايران از زمان سلطنت جمشيد تا زوال دولت ساساني 

.  و فتح ايران به دست اعراب آمده است
 به نظر .در عيون االخبارمطالبي درباره سلسله ساسانيان آمده است(2)

  نولدكه، بخشهايي از عيون االخبار روايت قسمتهايي از خداي  نامه
ت ا د ك ه ت ه ا آن قف ن ا كه ت ا .  اي است كه ابن مقفع آن را به عربي ترجمه كرده استا

ادب الكاتب(3)
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
دينوري. 3

اوست كه شرح رويدادهاي تاريخي جهان  اخبار الطوال كتاب تاريخي
تاريخ ايران از دوره پيشداديان تا  و از حضرت آدم تا دوره اسالمي

او در نوشتن اين قسمت از تاريخ ايران .اواخر عصر ساساني است
.  از منابع پهلوي و ايراني استفاده كرده است

ا ا طال ا ا ك ال الط ا و  استاخبار الطوال دينوري يكي از منابع مهم مطالعه عصر ساساني اا
اطالعاتي درباره تاريخ ساسانيان و به ويژه سقوط آن سلسله در اين 

بهطور كتاب اين از و نيست ديگر آثار در كه شود م ديده كتاب ديده مي شود كه در آثار ديگر نيست و از اين كتاب به طور كتاب
.مستقل مي توان در مطالعات ساساني بهره مند شد
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
:طبري .4

الرسل و  تاريخ مهمترين اثر او كتابي است در تاريخ عمومي جهان به نام
.شامل مي شودهجري را 302الملوك كه حوادث جهان از قديمترين ايام تا 

اگرچه ارزش عمده تاريخ طبري در شرح بسيار مفصل تاريخ اسالم از گ
به بعد است و هيچ كتاب عربي ديگر نمي تواند از ) ص(آغاز ظهور پيامبر
ا آن ا نظ ن تا اه از ز ن آن ال ا از ش خ تا ا ّ ا كند  كند اّما تاريخ پيش از اسالم آن نيز از اهميت ياين نظر با آن برابر

.بسياري برخوردار است
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 

تاريخ ساسانيان كتاب مفقود شده خداي نامه دوره براي  طبريبع امهمترين من
.  از اين منبع با نام عمومي سيرالملوك نيز ياد شده است. ساساني   است

ك ت ا ك تفا ا ز ن گ ا اخ از ا ث ا نقل طبري در نقل حوادث اين دوره از اخبار ديگري نيز استفاده كرده است كه ط
سند اصلي طبري در تاريخ پادشاهان حيره كه با . از منابع ايراني نيست

ابن به معروف دمحم بن هشام كتاب دارد نزديك بسيار پيوند ايران تاريخ ايران پيوند بسيار نزديكي دارد كتاب هشام بن دمحم معروف به ابن تاريخ
.كلبي است

بردهاست نام نيز ديگري اسناد از خود روايات نقل در .او در نقل روايات خود از اسناد ديگري نيز نام برده است او
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
مسعودي 5

ت ا شت ن ا اف غ خ تا ا اكت اخ نا ا خ تا كتا كتاب تاريخ  او به نام اخبار .كتب بسياري در تاريخ و جغرافيا نوشته است
اين دو  .كردرا در كتاب االوسط خالصه  آنالزمان در سي جلد  بود، او 

برجاي مانده   اودو كتاب كه از . اثر مفقود شده و به دست ما نرسيده است
ا الذ الاالك گ ا ا هر در تاريخ جهان و ديگري التنبيه و ان الجوديكي مروج الذهب و معا

.االشراف در علم جغرافياست
بسياري مدارك و منابع از خود تأليف دو در ايران تاريخ بررسي ري در ي ار ب بع و  و از  ي  و  ر  ريخ ايران  ي  ر برر

استفاده كرده است اطالعاتي كه او درباره تاريخ اشكانيان و ساسانيان در 
  خداي نامهاز جمله كتاب خود آورده است متكي به منابع پهلوي و احتماالً 

مقفع آيينامههايوابن و ايران گاهشماري و ادب متون از همچنين همچنين از متون ادبي و گاه شماري ايراني و آيينامه هاي وابن مقفع
.مختلف  است

.است نولدكه نوشته هاي مسعودي مكمل تاريخ طبريبه نظر 
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 

اصفهاني6 حمزه حمزه اصفهاني6
كتاب شامل . ستوكتاب سني ملوك االرض و االنبياء از نوشته هاي ا

شاهان زمان شاهانورويدادهاي همچون كشورها يا و دودمانها دودمانها و يا كشورها همچون شاهان ,ورويدادهاي زمان شاهان
از آنجايي كه او . ايران،  روم، يونان و لخمي ها و غسانيان  است

يايراني بوده  عالقه وافري به روايات تاريخي پادشاهان ايران باستان  ي ي
او همچنين از منابع و روايات پهلوي استفاده . از خود نشان داده است

:مهمترين ويژگي كار او. كرده است
استفاده از روايات ونسخه هاي گوناگون خداي نامه 1.
.توصيف چهره پادشاهان ايراني در آغاز ذكر سرگذشت آنان .2
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 

بلعمي7بلعمي7
او به . وزير دانشمند عبدالملك بن نوح و منصور ابن نوح ساماني است

يدستور امير ساماني اقدام به ترجمه تاريخ طبري از عربي به فارسي  ر ي ر ز ري ريخ ر م ي ير ور
.كرد

بلعمي در ترجمه تاريخ طبري چنانچه خود در مقدمه كتاب آورده  
از كوتاهتر بسيار او ترجمه نتيجه در كردهاست حذف را ز مواردي ر  و ر  ي و ب رج  يج  ر  ر   ي ر   ر و

با وجودي كه مآخذ اصلي بلعمي اثر طبري . متن اصلي شده است
.  بوده  اما در ترجمه خود مطالبي را از منابع ديگر اضافه نموده است
از پ يخ تا پا ن ت تين نخ از يك بايد ا بل يخ تاريخ بلعمي را بايد يكي از نخستين متون پارسي تاريخي پس از تا

اسالم دانست كه بعد از شاهنامه فردوسي از اولين آثار فارسي به 
.  شمار مي رود

www*p
nu

eb
*co

m



اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
بالذري . 8

بالذري يكي از مورخين و نسب شناسان بزرگ اسالمي در قرن 
دو اثر برجسته او فتوح البلدان و انساب . سوم هجري است
.االشراف است

رومفتوح البلدان شرح مفصل ورود نيروهاي اسالم به ايران و روم  و ن ير م ي يرو ورو رح ن وح
بخش عمده اي از آن . و ديگر بخشهاي جهان آن روزگار است

.ساساني است راجع به فتوحات مسلمين در مرزهاي ايران ن ير ي رز ر ين و ع ير www*p
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
:بالذري فتوح البلدانداليل اهميت 

 
.است يكي از منابع اصلي بررسي تاريخ اواخر ساسانيان .1
مال2 درآمدهاي و خراج سكه، ماليات، نقود، مهرها، درباره مطالب مطالب درباره مهرها، نقود، ماليات، سكه، خراج و درآمدهاي مالي .2

.مهم استمناطق ايران   براي بررسي تاريخ اقتصادي اواخر ساساني 
ربالذري در تدوين اين اثر خداي نامه پهلوي يا ترجمه عربي آن را .3 ن ربي ر ي وي په ي ر ين وين ر ري ب

.داشته است
متن معاهدات حكام و سران نظامي محلي ايراني با سرداران عرب . 4

ا آ ا ك ا ا .مسلمان در اين كتاب آمده استل
براي شناسايي موقعيت نظامي ايران در اواخر ساساني منبعي  مهم . 5

.استاست
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
ابن بلخي .9

.  از منشيان و مستوفيان سلجوقي است 
:كتاب شاملمطالب

.مقدمه شامل كيفيت تأليف، سبب تأليف.  1
بخش تاريخي بيان مختصر و دقيقي از تاريخ ملي ايران از عهد باستان تا روزگار ساسانيان و فتح . 2

است مسلمان توسط فارس استاينايالت برخوردار بسياري اهميت از بخش .بخش از اهميت بسياري برخوردار است اين. ايالت فارس توسط مسلمان است
.استفارس و نواحي پنجگانه آن  جغرافياي شرح بخش جغرافيايي . 3
احوال شبانكاره فارس و اخالق و روحيات مردم و  شاملبخش سياسي و اجتماعي و اقتصادي .  4

.فارس استيقانون مال ي

تاريخ شاهان ايراني كه ابن بلخي نقل كرده است از روي بهترين مآخذ عصر ساساني تدوين شده   و 
.آن را مي توان قديمترين تاريخ منثور مستقل فارسي درباره سلسله هاي ايران پيش از اسالم دانست
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
ثعالبي .10

لطا ا كتك ن ا ان ا خا از مورخان ايراني معاصر نصربن سبكتكين برادر سلطان محمود از
كتاب تاريخي او به نام غُرر اخبار ملوك الفرس وسيرهم . غزنوي  است

كردهاست تقديم غزنوي امير به را آن كه كتابدراست گزارشاين گزارش  اين كتابدر.است كه آن را به امير غزنوي تقديم كرده است
مطالب كتاب . منظمي از تاريخ ايران از آغاز تا پايان ساساني آمده است

.  برگرفته از متوني است كه نام برخي از آنها در كتاب ذكر شده است ي م ي
اگرچه تاريخ ثعالبي بسيار كوتاهتر از شاهنامه فردوسي است و در 

پاره اي جزئيات كوچك با آن تفاوت دارد اما نه در شرح رويدادها، بلكه 
اث ا ا ا ا كال ا ف حتي در زبان و فصاحت و كالم نيز از بسياري جهات همانند اثر ا

.فردوسي است
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 
شاهنامه فردوسي .11

بزرگترين منظومه حماسي و تاريخي ايران شاهنامه فردوسي است كه در شمار عظيمترين و زيباترين 
ل لل .آثار حماسي  ملل عالم استآث

 .تاريخ ايران قديم از آغاز تا انقراض حكومت ساساني به نظم كشيده شده است شاهنامه فردوسي در 
  :استتقسيم  قابلاين دوره طوالني به سه دوره متمايز

ل1 شا ا ن د ف ظ تا اك ض د ش ث ت شنگ ه ث ك د اط ا د دوره اساطيري عهد كيومرث و هوشنگ و تهمورث و جمشيد و ضحاك تا ظهور فريدون را شامل .1
.مي شود

دوره پهلواني كه با قيام كاوه آهنگر و فريدون در برابر بيدادگريهاي ضحاك شروع مي شود و به . 2
اين بخش مهمترين و بهترين قسمتهاي . قتل رستم و سلطنت بهمن پسر اسفنديار پايان مي پذيرد

ا فا ا اش ا ال ا ا ا ا ا .شاهنامه و حماسه ايران و حاوي عاليترين نمونه هاي اشعار فارسي استشا
پادشاه هخامنشي آغاز شده و دوره داراي ) اردشير دراز دست(دوره تاريخي كه از عهد بهمن . 3

دارايان كه همان داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشي است را دنبال كرده و روايت فتح ايران به 
.  وسيله اسكندر و حكومت اشكانيان و ساسانيان نيز در پي آن روايات نقل شده است ي رو ن پي ر يز ن ي و ن ي و و ر ي و

اين بخش از شاهنامه يكي از منابع اصيل بررسي تاريخ ملي ايران به شمار مي رود و مي توان بر 
.اساس روايات شاهنامه تاريخ حماسي ايران را بازسازي نمود
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اسالمي دوره تاريخي اسالميمنابع دوره تاريخي يمنابع ور  ي  ري يبع  ور  ي  ري بع 

شاهنامه را:مآخذ ايران ملي تاريخ ، شاهنامه در فردوسي فردوسي در شاهنامه ، تاريخ ملي ايران را :مآخذ شاهنامه
براساس اسناد و مدارك كتبي و روايات شفاهي تاريخي موجود 

درآوردهاست نظم به هجري چهارم قرن دردر فردوسي فردوسي در .در قرن چهارم هجري به نظم درآورده است
بسياري از موارد در سرودن اشعار شاهنامه از كتابها و 
نامه خسروان، نامه خسروي، نامه نامهاي به نوشته هايي به نامهاي نامه خسروي، نامه خسروان، نامه نوشتههايي

پهلوي، نامه شهريار، نامه باستان، نامه داستان، نامه شاهوار يا 
،،هنام ابومنصوري دروغينشاهنامه تنس كاليس اسكندرنامه اسكندرنامه كاليس تنس دروغين شاهنامه ابومنصوري ،،هنام

را نيز  شفاهي او اسامي بعضي از راويان .كرده است استفاده
كردهاست ذكر خود اشعار در اشعار خود ذكر كرده استدر
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