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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

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

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

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .
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 .معموالً تاريخ تمدن بشر به دو دورة قبل از تاريخ و دوره تاريخي تقسيم مي كنند 

  سال قبل اتفاق افتاده5000 تا 6000تاريخ :  -1

 سال از عصر حجر (يا پالئولتيك) شروع تا عصر مس و سنگ سه هزار سال ادامه 500.000قبل از تاريخ :  -2
 داشته

  درصد از تمام زماني كه بشر در اين كره 96نسبت اين دو زمان مانند سه ساعت به يك دقيقه يا دقيق تر 
 زندگي كرده.

  تقسيم بندي دوران تاريخ از نگاهUمورخين اروپايي 

 چينU  UهندU  UپارسU  UمصرU  UبابلU  UاكدU  UسومرUدوره تاريخ تمدن شرق شامل   .1

 هزاره قبل از ميالدU از Uيونان و رومUتاريخ تمدن  .2

 دورة تاريخ تمدن جديد كه از رنسانس آغاز مي شود و هنوز ادامه دارد. .3

  تفاوت در جنس ابزارتقسيم بندي دوران تاريخي براساس 

1. Uعصر سنگ و مسU غلبه ابزار سنگي ، ساخت وسايل دفاعي مثل تبر و خنجر و اشياء زينتي سنجاق و ذرات) : 
طال، دامپروري و اقتصاد چوپاني، اقتصاد كشاورزي، نظام طايفه اي و زندگي در خانواده گسترده) 

2. Uعصر مفرغU : بويژه سفالگري (غلبه ابزار فلزي، وسايل دفاعي با تزيين اختراع چرخ اصلي ترين ركن صنعت 
) ايجاد امپراتورهاي قدرتمند «انقالب كشاورزي»طال و نقره، تجارت محصوالت كشاورزي و صنايع دستي ـ 

 در بين النهرين و مصر، تشكيل حكومت اوليه در كرت به تقليد از مصر ، (كرت تحت تأثير مصر)

3. Uعصر آهنU9 : (استيالي نظام پدرساالري، مقدمات تشكيل دولت برده دار آتن، تشكيل دولت اسپارت قرن( 

 تمدن هاي اژه اي

  ايجاد نخستين دولت دموكرات و ابتدايي ترين تمدن بزرگ در اروپا بوسيله يونانيان باستان (جد تمدن هاي
  بود)UمصرU در شرق مديترانه و UكارتاژU در آسياي صغير و تمدن UسكاهاUاروپايي) (اين تمدن تحت تأثير تمدن 

 جنوب مديترانهUدر  UمصرU      ـ      تمدن Uشرق مديترانهUدر  UكارتاژU    ـ      تمدن Uآسياي صغيرUدر  UسكاهاUتمدن 

   يوناني ها وارث تمدن كهنUبين النهرينU و UمصرU به آنها رسيده بود، قرار گرفتند.اژه اي كرت كه از طريق تمدن  
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  تاريخ تمدن سرزمين هاي حوزه درياي اژه را آورده است.«تاريخ جنگ پلوپونز»توسيديد در كتاب  

 توسيديد UپالژهاU ،Uكارين هاU و Uله لژهاU مي دانست.اقوام اوليه ساكن در يونان را  

  ثابت كرد در جنوب شرقي اروپا تمدني وجود داشته كه با «ترواي كهن»هنري شليمن آلماني در كتاب 
 تمدنهاي خاور نزديك و بين النهرين و مصر همانند بوده است.

 تمدن كرت
  جزيره كرت به مركز جزاير درياي اژه وUكانون تمدن اژه ايU .شهرت دارد  

  برخي از منابع مركز تمدن اژه اي راUمجمع الجزاير سيكالدU.درميان جزيره كرت و شبه جزيرة يونان مي دانند  

  تمدن كرتUنخستين پايگاه شكل گيري تمدن يونانU.است  

 تقسيم بندي تاريخ تمدن يونان برابر سه عصر ياد شده :

1. Uعصر مسU مطابق با دوران Uمينويي كهنU يا U مينوسي كهنU هالد كهن»مشهور به» 

 Uگسترة سرزمين هاي دورة هالد كهنU شامل : UكرتU ،UپلوپونزU ،UتروآU ،Uيونان مركزيU و Uسواحل غربي آسياي صغير 

  در اين دورهU(عصر مس)U زندگي مي كردند. پيرساالري (ريش سفيدي) افراد در شكل نظام طايفه اي و 

2. Uعصر مفرغU  مطابق با دوران مينويي ياUمينوسي ميانهU  ـ تمدن مي سني مشهور به «تمدن اژه اي يا كرتي» اين
 دوره اوج تمدن كرتي است. (بدون در نظر گرفتن جزاير به تمدن هالس شهرت داست)

Uويژگيهاي تمدن كرت 

ظهور و رشد فلزكاري و سفالگري  .1
 اختراع چرخ .2
 بازرگاني و دريانوردي به شيوه فنيقيه و بابل .3
 روابط بازرگاني با مصر .4
 يادگيري خط هيروگليف از مصريان .5
 نظام اجتماعي بر پايه برده داري  .6
 نظام سياسي متكي بر دولت متمركز .7
 امپراتوري متشكل از حكومت هاي كوچك .8
 نظام اداري آنها برگرفته از نظام بوروكراسي مصر .9

 » در شمال جزيره بود.كنوسوسمركز استقرار امپراتور كرت شهر « 

 UامپراتورانU» كرت به UكينيوسU.شهرت داشتند « 

ويژگي هاي تمدن كرت 

 بابلي ها و فنيقي هابه شيوة بازرگاني و دريانوري 

 مصري هابا روابط بازرگاني 

مصري ها خط هيروگليف 

برده داري نظام اجتماعي 

دولت متمركز نظام سياسي 

 مصري  هابروكراسي برگرفته از نظام اداري 

متشكل از حكومت هاي كوچك نظام امپراتوري 
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  كرتUپل فرهنگيU ميان Uآسيا آفريقا و اروپاU(سهم بزرگي در انتقال فرهنگ و تمدن شرق به يونان داشت) بود  

 » كاخUالبيرنتU.براي برگزاري مراسم تئاتر و گاوبازي بود « 

  تاريخUجزيره كرت و مي سنU (منطقه وسيعي از شمال كرت) در واقع تاريخ والدت Uتمدن اروپاييU.است  

  مقبرة آگاممنون در منطقه مي سن كشف كرد.1822هانري شليمن در سال  

  (هيروگليف) كرتي ها صاحب يك نوع خطي بودند كه مخلوطي از عالمات هجايي و نشانه هاي از خط تصويري
  است.UنشدهUبوده كه هيچ باستان شناسي موفق به خواندن آن 

  كرتي ها نخستين اقوامي بودند كه درخت زيتون، بز و گاو را اهلي كردند و كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما به
  ايجاد كردند.نخستين امپراتور دريايي را در تاريخآب انداختند و 

  تأسيس پايگاههاي كرتي ها در مديترانه شرقي نخستين شكل ازUسياست استعماريU بود. از اين پايگاهها 
  استفاده مي شد.Uتجارت و دزدي درياييUبراي 

 .كرتي ها پايگاه دريايي دهانه نيل را به دليل روابط نزديكي كه با مصر داشتند اجاره كردند 

  تمدن كرت برابر باU(عصر نوسنگي)عصر مفرغU و بر اساس نظام UمادرساالريU.بوده است  

 از اعتقادات كرتي هاست.«آني ميسم» پرستش ارواح نياكان و «داس» به نام رب النوع مادر  

 نظام سياسي ـ اجتماعي كرت

  نظام سياسي ـ اجتماعي «سياست»ارسطو در كتاب Uكرت را نزديك به نظام اسپارتU مي داند. و حتي معتقد 
  تهيه كرده است.Uاسپارت قانون اساسي خود را از كرتUاست 

 واضع ليكورگوس Uقانون اساسي اسپارتU.بود  

  يا حكومت اوليگارشيحكومت كرت يك حكومت قانوني و بيشتر شايسته نوعي UدودمانيU.بود  

 » شاه كرت كاهني بود به نامUمينوسU سال انتخاب 9» به ارادة زئوس (خداي نرينه) به صورت قرعه براي مدت 
 » مي ناميدند.Uداور خردمند و فسادناپذيري جهان ارواحUمي شد. يونانيان مينوس را به عنوان «

 به عنوان تمدن كرت Uنخستين و اصلي ترين كانون تمدن حوزة اژهU مشهور به تمدن مينوسي(منسوب به 
 فروپاشيد.Uدو قرن U پس از هالد ميانهپادشاهان كرت) يا مينويي(مينوآ) و همچنين معروف به تمدن 

  رشد سريع بازرگاني وUثروتمند شدن مردم و تجمل گراييU و Uدزدي درياييU.از عوامل فروپاشي تمدن كرت بود  

ww
w*
pn
ue
b*
co
m

www.pnueb.com



 

 Uاختالط تمدن هلني با بقاياي تمدن كرتيU برابر با تمدن مي سني جديد دوره جديدي از تمدن را به عنوان 
Uعصر آهنU.بوجود آورد  

  تمدن كرت در پي تهاجمUآخه اي هاU.به سرزمين يونان از بين رفت و تمدن مي سن بر يونان مسلط شد  

 تمدن مي سن و آخه اي

  است زيرا كهن تر از تمدن مينويي همان تمدن مينويي(مينوآ) ولي مي سنتمدن Uريشه در تمدن اژه ايU.دارد  

 Uمهمترين بقاياي ساختمانيU» كه در جزيرة كرت بيرون آمده بناي شهر UكنوسوسU به عنوان كاخ پادشاه «
 مينوس شهرت دارد.

 UالگويU ساخت اكروپوليس ها از UدژهاييU بود كه توسط Uقبايل هند و اروپاييU.بر فراز تپه ها ساخته شده بود  

  از ازدواج دو گروهUهند و اروپاييU و Uقبايل كشاورز ساكن يونانU» تمدن Uمي سنU پيدا شد. مرحلة «UامتزاجU اين 
 » هم مي گويند.آخه اي آمده است. به اين گروه تركيب يافته «Uمنظومه هومريUدو تمدن در 

  «آخه اي ها بر اصلي ترين شهرهاي اقوام محلي يعني «مسن» يا «مي سن» «تيرنت» و پايتخت پلوپونز «مسني
 ((پايتخت پلوپونز : مسني))مسلط شدند.  

 » با اشرافيت آخه  اي ها كاخ هاي باشكوهي ساخته شده كه بهUسيكلوپيU شهرت يافت. در كاخ هاي مي سن «
 ((كاخ هاي آخه  اي ها : سيكلوپي)) رشد چشمگيري كرده بود.  Uنقاشي هاي ديواري و معماريUهنر و به ويژه 

 Uآخه اي هاU UكتابتU را از UكرتU .اخذ كردند  

 تمدن دوري ها (دورين ها)

  تمدنUآخه ايU به پايان رسيد.دوري ها با قدرت گيري تمدن  

 U دليل پيروزي دوري ها بر مي سنUعدم وابستگي به اموال و امالك و بهره گيري از ادوات نظامي از جنس آهن :  

  با هجوم و سلطةUدوري هاU دوره ،Uجهل و تاريكيU.بر تاريخ يونان سياهي افكند  

 Uزبان يونانيU با گويش هاي فراوانش Uعامل وحدتU تمدن يونان بود. زباني كه يونانيان آن را در قرن دهم ق.م از 
 ((زبان يوناني عامل وحدت تمدن يونان))    ((زبان يوناني اقتباس از فنيقي ها))الفباي فنيقي دريافت كردند.  

 فرهنگ و تمدن يونان (تمدن هلني)

 .با ظهور تمدن يونان، قارة اروپا از دورة قبل از تاريخ در هزارة اول ق.م قدم به دورة تاريخ گذاشت 
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  يكي از تمدنهاي فعال مديترانه كه درUشكل گيري تمدن يونانU در تمدن تجاري سامي ـ  فنيقي تأثير گذاشت 
   ((تمدن تجاري سامي ـ فنيقي واقع در ساحل سوريه))شهرهاي ساحلي سوريه بود.

  فنيقي ها براي گسترش قلمرو بازرگاني خود دست به تأسيس كلوني ها (مستعمرات) در جنوب مديترانه از
 جمله كارتاژ زدند و تا سيسيل و اسپانيا پيشروي كردند. آنها حتي تا سواحل بريتانيا جلو رفتند.

  بر تمدن هاي همجوار رفتن تأثيرگذاري فرهنگ يونانيكي از راههاي Uنيروهاي متخصصU مثل Uسربازان مزدورU 
  بوده است. Uعلماء يوناني به مصر سوريه و ايرانUو 

  يونانيان ازUمصري ها رياضيات و پيكرتراشيU و از بقاياي تمدن Uبابلي نجوم و تقويم نگاريU.ياد گرفتند  

 Uمهمترين عامل شكوفايي فرهنگ و تمدن يونانيU جمع آوري Uعلوم پراكندهU.از سرزمينهاي ديگر بود  

 Uاشراف يونانيU عالقه داشتند و فلسفه و جنگ به Uمردم متوسطU امور اجتماعي و انديشه سياسي به 

  شكوفايي فرهنگ و تمدن يوناني مرهونUشرايط جغرافياييU اين سرزمين بود. زيرا پراكندگي جغرافيايي و 
 )UجغرافياييU(شكوفايي فرهنگي و تمدن يونان مرهون شرايط  شد.شهرـ دولتهاجمعيتي، موجب شكل گيري 

 مراحل شكل گيري تمدن يونان

 U(تمدن باستاني) دورة  اولU از U1100U تا U800U: استقرار هلن ها بر يونان و به اطاعت درآوردن قبايل ق.م  
  تأسيس مي شوند.Uانتهاي اين دوره شهر ـ دولتهاUآخه اي ـ دوري و ايوني. در 

 U(تمدن هومري) دورة دومU از U800U تا U600U: راه تبديل شدن به قدرت بزرگ دريايي و توسعه متصرفات  ق.م 
 (كلني هاي دريايي) از جمله در دهانه نيل و سيسيل

 U(تمدن كالسيك) دورة سومU از U600U تا U400U: دورة طاليي پريكلس تمدن يوناني و يا عصر زرين به  ق.م 
 UدموكراتيكUشهرت دارد. اوج قدرت دريايي، اقتصادي، نظامي و علمي. اين دوره يونان تابع يك نظام سياسي 

 بود.

 U(تمدن هلنستيك) دورة چهارمU مصادف با مرگ سقراط ـ پايان جنگ هاي پلوپونز  و مقدمات تأسيس 400 از 
امپراتوري مقدوني شروع مي شود. در نيمه دوم قرن چهارم نيز شهر ـ دولتها استقالل خود را از دست دادند 

 و در امپراتوري اسكندر مستحيل شدند. دو قرن بعد امپراتوري روم به عصر تمدن يونان خاتمه داد.

  بعد از اين دورانUهلنستيك در ايران سوريه و مصرU.به حيات خود ادامه داد  

  نظام اجتماعي ـ اقتصادي بر پايه برده داري استوار بود وUمعيار تشخص و قدرت برده بودUنه پول و زمين  

  مبازره مي كردند.اليگارشي برده دار و  دموكراسي برده دارجناح هاي سياسي در دو حزب  
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 تمدن هلنستيك (تمدن دورگة يوناني ـ آسيايي): به دوره اي از قدرت گيري اسكندر تا پايان سلوكيان 

  حزبUدموكراسي برده دار كه نماينده تودة مردمU» بود عليه دموس يا «Uاليگارشي برده دارU كه خاستگاه 
Uاشرافيت يا آريستوكراسيU.داشت به مبارزه پرداخت  

  «اشرافيت اليگارشي برده دار در مبارزه عليه دموكراسي برده دار به پيروزي رسيد و نظام سياسي «سيته
 استقرار يافت. سيته همان سيستمي است كه در آن زمينه بلوغ فكري و ظهور علم و فلسفه فراهم آمد.

 U دموكراسي برده دار آتننمونهU و U سيستم اليگارشي برده دار اسپارتنمونةU.بود  

  دولت اسپارت تركيبي ازUاليگارشيU (سنا) UسلطنتU (دو شاه يا آركاژت) و UدموكراسيU افورها يا هيأت نظارت) 
  شهر ـ دولتي كه اسپارت را تشكيل مي داد) بود.5 نفر بودند يعني از هر 5كه 

 .در آتن «سيته »ها به شيوه كامالً دموكراتيك رشد كردند 

  : نظام اشرافيت اليگارشي ـ سيستم بلوغ فكري، ظهور علم و فلسفه)سيته : توده مردم) (دموس(

  در آتن بر خالف اسپارت اقتصاد بر پايه «اقتصاد طبيعي» و يا «اقتصاد معيشتي» بود استخراج معادن و
 صنايع دستي و بازرگاني دريايي تحت حمايت ناوگان نظامي رشد كرده بود.

 رهبر انقالب اجتماعي بود و ضمن حفظ نظام طبقاتي دست به سولون Uاصالحات حقوقي به نفع برده هاU.زد  

  ق.م)800 تا 1100دورة اول تمدن باستاني يونان (

 شهر كنوسوس پايتختت كرت 

  «گروهي از مهاجمان هندواروپايي پس از تسلط بر شبه جزيرة يونان تمدن كرت را سرنگون و تمدن «مي سن
 را پي ريزي و با نظام قبيله اي زندگي را در يونان شروع كردند.

 .با ازدواج گروههاي تازه وارد (هند و اروپايي) با بقاياي محلي سابق(افراد كرت) تمدن مي سن شكل گرفت 

         .هندو اروپايي ها + بومي سابق از كرت)تمدن مي سن(دوري ها در واقع اجداد يونانيان روستايي بودند =  

 بود كه بهره برداي دسته جمعي از زمين و چارپايان را به عهده داشت.اتحاديه اقتصادي يك جمع و ژنوس  

  «فراپاتر يارك» در رأس هر فراتري و از اتحاد فراتري «فيله» تشكيل مي شد و در رأس هر فيله «فيلوبازيل»
 (تمدن يونانيان عصر پهلواني : تمدن آخه اي)حكومت مي كرد.    
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 (بازيل ها) به عنوان طبقه ممتاز موقعيت برتري پيدا كردند.اشرافيت ثروتمند و مقتدر  

 .در واقع تمدن مي سن همان تمدنهاي آخه اي و دوري است كه به عمر تمدن پرآوازة كرتي پايان دادند 

 

 دورة دوم تمدن هومري

 .برخي از منابع باستان شناسي معتقدند كه تمدن هومري در واقع سرآغاز تمدن يوناني است 

  است.هومر اثر شاعر نابيناي يوناني ايلياد و اوديسهمنظومه هاي  

 

 سرگرداني ها و آوارگي هاي اوديسه : حوادث جنگي، داستان دزديدن هلن و جنگهاي پس از آن          ايلياد : 
 اوليس يكي از قهرمانان پس از جنگ ـ بازگشت قهرمانان از جنگ تروآ و زندگي روزانة زمان صلح

  جنگ تروا جنگي ميان سه رب النوع است. «اريس» خداي نزاع مي كوشد ستيز ميان سه رب النوع را
 » الهه عشقUآفروديتU» رب النوع پشتيبان هنر و علوم و «UآتنهU» زوجة زئوس ـ «UهراUبرانگيزد «

 ويژگيهاي تمدن هومري

 Uپايه اقتصادU در تمدن هومري بر UدامداريU و Uتوليد صنايع دستيU.بود. آنها آهن را از فينيقي ها گرفتند  

 .خداي «هفستوس» براي شغل آهنگري در نظر گرفته شده بود. اهميت و تأثير آهن در زندگي مردم 
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  جامعه هومري بر پايهUنظام طايفه ايU(كارل ماركس : دولت مولود جنگ و ظهور طبقه است) .استوار بود  

  محتواي اساسي ايلياد توصيف يونان پس از هجوم دوري ها تا آغاز قرن هشتم، يعني يونان هومري است. اما
 اوديسه بازگشت قهرمانان را از جنگ تروآ و زندگي روزانة زمان صلح نشان مي دهد.

 پيدايش مذهب در تمدن هومري

  : اعتقادات يونانيان در مورد خدايانUحركات خورشيد را به «آپولو» نسبت مي دادندU توفان هاي دريا را كار .
«پوزه ايدون» مي دانستند. خرد آدمي را از «آتنا» (خداي زن) الهة دانايي و پيروزي در جنگ را از «آرس» و 

 كاميابي و عشق را مربوط به «آفروديت» مي دانستند.

  مهاجمان و مهاجران هندواروپايي در ايجاد الوهيت موسوم به «سونوآكيسموس» يا الوهيت تركيبي دخيل
 بودند.

  تنها خداي تمدن مينويي «خداي مادر بزرگ» بوده كه بر آسمان و زمين فرمان مي رانده است. مينوسي ها
 گاونر را نيز مي پرستيدند كه احتماالً متأثر از پرستش «آپيس» گاونر مصريان بوده است.

 .در يونان ورزش المپيك، تئاتر و ادبيات و معماري همگي رنگ ديني داشت 

  يونان از زمان كرت مستقيماً تحت تأثير ابعاد شخصيتي و رفتار خدايان شرقي به ويژه مصر قرار داشت. يكي
ديگر از خصوصيات دين هومري، شرح و تبيين نظام «چندخدايي» و تعدد و تمركز خدايان بوده است. 

 خداياني كه تقريباً همگي در قلة المپ مقيم بودند.

 .پرستشگاه المپ مهمترين و احتماالً قديمي ترين معبد بوده است 

  آپولون : درخشان ـ فوبوس : خورشيد ـ پيتون : نام مار عظيم الجثه اي كه در غار پارناس نزديك معبد دلف
مي زيست. محل قربانگاه آپولون دلف و به خود آپولون «دلفي» مي گفتند. آرتميس : الهة ماه، هرمس خداي 

 مسافرت ،  ديونه الهه عشق و زيبايي

 : خدايان ارشد يوناني سه برادر بودند به نام هاي 
زئوس : با غرش هاي سهمگين خود گردآورندة ابرها  .1
 پوزيدون : فرمانرواي درياها .2
 آيدونوس : مالك امپراتوري دوزخ .3

 داستان پرومته

  .بازيل ها : فرمانروايان زميني ـ پرومته : از تيتان ها بود يعني از خداياني كه مورد بي مهري قرار گرفته بود
 اوليس : رنج هاي مردم عادي را به آرامش المپي تحسين مي كردند. هرا در روم با نام ژوئون پرستش مي شد.
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 .هراگلس قهرمان محبوب توده ها بود كه در خدمت اوريسته پادشاه سفاك و جبون بسر مي برد 

 مذهب در يونان
  ابن خلدون معتقد است دو نيروي اساسي بنياد تمدن و تشكيل دولت را فراهم مي آورد : عصبيت قومي و

 قبيلگي و ديگر قدرت دين

 .كاهنان در شرق ارباب مردم و در يونان نوكر مردم بودند 

  مهمترين قوانيني كه از طرف مجمع مردمي به تصويب مي رسيد روي سنگ نقش مي شد و آن را در ميان
 هياكل آتنا در آكروپوليس حفظ مي كردند.

  «مذهب در يونان در واقع دنبالة همان اعتقادات ديني عصر هومري است. آنها معتقد بودند كه از اوالد «يون
 يكي از پسران آپولون هستند.

 سنن و آداب چندخدايي Uاساس و وجه مشترك بسياري از رسوم و عقايد يونانيU.را تشكيل مي دهد  

  يكي از مهمترين مراسم مذهبي كه هر چهارسال يكبار برگزار مي شد المپيك درشهر المپياد در غرب
پلوپونز در مزار زئوس بود. اين مسابقات بيشتر با اهداف مذهبي اجرا مي شد. اين رسم از ماندگارترين رسوم 

 يونانيان تا دوازده قرن ادامه يافت.

 تأثير تمدن هاي همجوار بر تمدن يونان

 .تجارت، جنگ مهمترين ابزار تأثير فرهنگ ـ دين مهمترين ركن فرهنگ هر جامعه است 

  كرتي ها دريافتند براي حفظ سيادت دريايي خود محتاج پايگاههاي دريايي هستند به اين سبب در مغرب
 مديترانه نقاطي را مستعمره خود كردند. يكي از اين مراكز مهم «كارتاژ» بود.

 .رقيب اصلي فينيقي ها در مديترانه شرقي يونانيان و مصريان و بودند 

  مهمترين خدمت فنيقي ها به تمدن يونان رساندن الفباي اختراعي سامي ها به يونان بود. به باور يوناني ها يك
نفر فنيقي به نام «كادموس» دوباره هنر كتابت را به مردم شناساند. در نتيجه الفباي يوناني از الفباي فنيقي 

 گرفته شده است.

  در بين تمدنهاي همجوار يونان مصريان بيشترين تأثير را داشتند. نفوذ عميق هنر مصري در رشد و تكامل
 هنر يوناني و خصوصاً پيكرتراشي به خوبي مشهود است.

  يوناني ها اعتقاد بابلي ها مبني بر وجود جهاني مكانيكي را با عقيدة شكاكيت خود كه خدايان تا چه اندازه و
 به چه كيفيت در امور آدميان مداخله مي كنند منطبق و سازگار يافتند.
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 .بابليان بنيانگذار نجوم و ستاره شناسي و هواشناسي بودند و تقويم را اختراع كردند 

  نخستين كسوفي كه از پيش حساب شد كسوفي است كه طالس ملطي نخستين فيلسوف يوناني آن را در
 ق.م پيش بيني كرد. طالس شاگرد و پيرو كلدانيان بود. اين حادثه به جنگ شش 585 ماه مه سال 28روز 

 ساله هووخ شتره و كروزوس پادشاه ليديه خاتمه داد.

  سه منطقه مهم : كرت، آسياي صغير(هيتي) و شامات(فنيقي) سه مسير اصلي مبادالت تجاري و نقل و
 انتقاالت فرهنگي ميان يونان و شرق بودند

  تمدن هايي كه دولتهاي بزرگ كرتي ـ هيتي و فنيقي را به وجود آورد در عين تمايز فرهنگي، سه خصلت
 مشترك داشتند : تمدن شهري ـ اقتصاد تجاري ـ درياساالري

 

 .مهمترين شهر هيتي مجموعة شهرهاي تاريخي «تروآ» بود. كشف آهن توسط هيتي ها صورت گرفته است 

  (داردانل)هيتي ها متمدن ترين و نيرومندترين اقوام هند و اروپايي باستاني بودند كه از راه بسفور و هلسپونت
 به آسياي صغير مهاجرت كردند و به عنوان طبقة جنگجو در آنجا مستقر شدند.

 .پايتخت هيتي ها بوغازكوي در شرق رودخانه هاليس نزديك شهر آنكارا بود 

  تمدن هيتي به سرعت و به طور ناگهاني به خامشي گراييد. برخي منابع معتقدند كه سرعت زوال تمدن
هيتي ها به اين دليل بود كه فن استخراج آهن كه مدتها در دست هيتي ها پنهان بود، به دست رقباي آنان 

 افتاد و اين امر موجب كسادي تجارت آهن و ضعف هيتي ها شد.

 .مجموعه قوانين هيتي ها از قوانين بين النهرين بخصوص از قوانين حمورابي اقتباس شده بود 

 پيدايش شهر ـ دولت ها
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 .الفباي يوناني اقتباسي از الفباي فنيقي بود كه بيست حرف داشت 

  منظومه حماسي ايلياد و اوديسة هومري كه به عنوان شاخص ترين عامل شكل گيري تمدن يوناني به آن
 عشق مي ورزيدند.

  

 U مهمترين حلقه پيوندپرستش خدايان مشتركU مهمترين  ميان شهر ـ دولتهاي يوناني و پرستش خدايان
  آنها بود.وجه منحصر به فرد زندگي روزمرة

    U«شهروند آزاد» 

 يونانيان در امر رقابت تنگاتنگ داشتند : يكي در امور سياسي و ديگري در بازيهاي المپيك 

 

 سير تحول دولت در يونان

  ،مهمترين عاملي كه موجب تغييرات سريع در ظهور اشكال دولت شدUبهبودي در شرايط اقتصاديU.يونان بود  

  سير تكامل دولت در آتن : ابتدا شاهان از قدرت بي رقيب برخوردار بودند اما رفته رفته اشراف زميندار
(آريستوكراسي يا اليگارشي) صاحب قدرت شدند. و دولت سلطنتي استبدادي تأسيس كردند. اما بازرگانان 

به دليل قدرت مالي و تأثير روي گروه اجتماعي كم درآمد شكل جديدي از دولت به نام جمهوري دموكراتيك 
 برده دار را بوجود آوردند.

 حكومت مركب از چند نفر (آريستوكرات : اشراف زميندار) يا اقليت پولدار : حكومت اليگارشي 
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 » در حكومت آتن بود.قضايي» عالي ترين نهاد آرئوپاژشوراي  

  حكومتي كه بازرگانان دست به تأسيس آن زدند به نام «تيراني» كه يك نفر به نام «جبار» با قدرت مطلقه و
 اختيارات تام حاكم مي شد.

 

 

  در حكومت سلطنتي پدرساالري «تزه» يك نفر شاه بود قدرت را در دست داشت. كه دو انجمن قضات كه
 قانون را وضع و اجرا مي كردند و انجمن يا مجلس شورا كه مشاوران تزه در مسائل اجرايي بودند.

 

 

 جنگ هاي يونان و ايران (جنگهاي مدي)
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 جنگ هاي داريوش

 

  ـ  بيگانه ترسي ـ خودنمايي و غرور ـ تالفي و غيره همه از انگيزه هاي اصلي جنگ به شمار غنيمت و غارت 
  به عنوان عوامل تهديد قدرت است.پنهاني ترين انگيزة جنگ سركوب رقباي داخلي و خارجيمي رود ولي 

 جنگ تابع هر محركي باشد ذووجهين است : يكي ويراني و ديگري بيداري 

  كمبوجيه براي لشكركشي به مصر تصميم گرفت از امكانات دريانوردي كلني نشينهاي يوناني آسياي صغير و
 فنيقي ها استفاده كند. ولي يوناني ها به مصر قول همكاري دادند كه امر موجب خشم كمبوجيه شد.

  تحريكات مردونيوس داماد داريوش كه مردي جاه طلب بود و هي پياس پناهنده يوناني كه اميد رسيدن به
 مقام جباري آتن را داشت در حمله داريوش و آغاز جنگهاي ايران و يونان (جنگهاي مدي) بسيار مؤثر بود.

 .فنيقي ها بزرگترين رقيب يونان در بازرگاني دريايي بودند كه از زمان سقوط كرت بر درياي اژه مسلط بودند 

 

  حمله داريوش به يونان در تاريخ جهان از اهميت و اعتبار فراواني برخوردار است، زيرا تا حدود زيادي در
مسير تاريخ اثر گذاشت. ريشه هاي بروز اين جنگ را بايستي در پيچيدگي هاي سياسي و خصوصاً بازرگاني 

 شهرـ دولتهاي آسياي صغير به عنوان مراكز عمده تجارت جهان آن روز جستجو كرد.

 .ناكزوس» بزرگترين و ثروتمندترين جزيره سيكالدها هدف ايرانيان در حمله به يونان قاره اي بود» 

 Uشورش آريستاگرU Uمقدمه جنگ اول ايران و يونانU.شد  

  حزبUسياسيU حزب دريايي» به رهبري تيمستوكل ازطبقةثروتمند شهري در آتن تشكيل شد. حزب سياسي»
 ديگري كه رئيس آن «ميلتياد» نجيب زاده ثروتمند بود تصميم داشت عليه اشغالگران پارسي مبارزه كند.
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  ق.م)490جنگ ماراتن دومين لشكركشي داريوش به يونان (

  پس از كشته شدن سفراي داريوش توسط آتن و اسپارت لشكر او به رهبري (يك مادي) به نام «داتيس» از
 راه دريا و از مسير جزاير سيكالد به آتن حمله كرد. تا ارتباط يونان را با خاك اروپا قطع كند.

 .فرمانده لشكر پياده نظام پارسي «ارتافرن» بود و هي پياس تبعيدي آتن، مقام مشاور و راهنماي او بود 

 .فرماندهي سپاه يونان در جنگ ماراتن با آريستيد و ميلتياد رؤساي دو حزب بود 

  جنگ ماراتن با پيروزي يونانيان در خشكي و دريا خاتمه يافت. ميلتياد قهرمان ملي يونان كشته شد و
 تميستوكل رئيس حزب دريايي در صدد افزايش قدرت خود برآمد.

  ق.م)480لشكركشي خشايارشا به يونان (

 .خشايارشا در حمل به يونان محل استقرار و تجمع نيروهاي خود را «كاپادوكيه»  آسياي صغير انتخاب كرد 

  يكي از داليل ناكامي داريوش و به ويژه خشايارشا در جنگ با يونانيان تنوع و تعدد افراد با ناهماهنگي هاي
 فرهنگي و عدم رغبت به جنگ و پيروزي بود.

  نمايندگان دولت هاي آتن، اسپارت، اژين و ساير 481در آستانه لشكركشي خشايار به يونان، در سال 
دولتهاي متحد در معبد پوزه ايدون واقع در «ايستم» اجتماعي تشكيل دادند و در آن كنفدراسيون سوگند 

 وفاداري ياد كردند. سي دولت به اين كنفدراسيون پيوست. اسپارت فرماندهي كل قوا را به عهده گرفت.

 .فقدان وحدت سياسي و جنگ ميان شهرها نقطه ضعف مهم يوناني ها در جنگ با ايران بود 

 .در جنگ ايران اسپارت به دليل قدرت نظامي در دريا و خشكي فرماندهي كل قوا را بر عهده داشت 

  در حمله خشايار به يونان او در نبرد خشكي پيروز شد و آتن را متصرف شد اما نيروي دريايي آتن در دماغة
«آرتمي زيوم» ايرانيان را شكست داد و سپس در ساالمين به فرماندهي تميستوكل جنگ جديدي رخ داد كه 

  كه قادر به مانور بودند.Uدليل آن كشتي هاي كوچك و سبك يونانيانUايرانيان شكست خوردند. 

 .تميستوكل طي نبرد دريايي در جزيرة ساالمين سرنوشت جنگ را به نفع يونانيان رقم زد 
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 ) ق.م) بار ديگر به آتن حمله كرد و به دست سربازان يوناني به فرماندهي 479مردونيوس در بهار سال بعد
  شكست خورد و كشته شد. سربازان او نيز به آسياي صغير برگشتند.UپالتهUپوزانيوس در 

  در نبرد دريايي دماغة ميكال لئوتي  خيداس پادشاه اسپارت و كزان تي پوس (پدر پريكلس) 479در سال 
 پادشاه آتن ايرانيان را شكست دادند. آنها جزاير ساموس، لسبوس و فيووتاسوس را از دست دادند.

  ميان پوليس هاي يوناني و جزاير آسياي صغير تحت رهبري آتن اتحادي به نام 478سال U«سيماخي دلوس»U 
 منعقد شد.

 بعد از قرارداد صلح كيمون : Uشكست مصريان و ناوگان كمكي يونانيU در زمان U اردشير درازدستU بينU ايران و
 منعقد شد. برخي منابع آن را به نام «سيمون» فرمانده يوناني قبرس فرستادة آن به دربار اردشير يكي Uيونان

 مي دانند

 : شرايط قرارداد صلح كيمون به شرح زير بود 

جزيرة قبرس كه متعلق به آتن بود، به پارسي ها واگذار شد.  .1

 آتني ها متعهد شدند كه با اسلحه وارد متصرفات پارسي در آسياي صغير نشوند. .2

 اردشير به شهرـ دولتهاي آسياي صغير خودمختاري دهد. .3

  در دورة اردشير درازدست پناهندگي تميستوكل به دربار او اتفاق افتاد. تميستوكل فرماندهي بود كه باعث
شكست ايران در جنگ ترموپيل شد. اردشير او را با احترام پذيرفت و حكومت چند شهرـ دولت در آسياي 

 صغير را به او داد.

 (عصر طاليي پريكلس)

 (اتحاديه دلوس) 
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  ق.م)404 تا 431جنگ هاي پلوپونز (
 .پيروزي يونان بر ايران با همت اتحاديه دلوس بود. امپراتوري دريايي يونان تحت رهبري آتن تأسيس شد 

 ريشه جنگهاي پلوپونز 

 

عوامل اساسي در اختالف بين آتن و ساير دولت ها : 

حمايت ايران از برخي پوليس هاي ضدآتن.  .1

 مبارزات سياسي گسترده و عميق در آتن و ساير دولت ها كه هر حزبي درپي دستيابي به قدرت بود. .2

 بود. بخش عمدة پيروزي يونان بر ايران مديون تصميم گيري 470تا490تميستوكل رهبر حزب دريايي آتن از
 دقيق و به موقع او بود. رقيب تميستوكل، سيمون رهبري گروه سياسي اراضي را به عهده داشت.

 .جنگ پلوپونز در ابتدا از رقابت تجاري ميان آتن و كورنيت شروع شد 

 Uاتحاديه دلوسU ـ  شهرهاي يوناني در مقابل حمله ايران   : اتحاد تمام دولت  

 UتيرانيU ،حزب دموكراسي برده دار كه خاستگاهي در اليه هاي مياني جامعه به ويژه بازرگانان، صنعتگران : 
 صرافان و پيشه وران داشت.

 Uآريستوكراسي زميندارUبا اعطاي هر گونه امتياز به غيراشراف مخالف بود. مخالفت با دموكراسي :  

  سال سراسر يونان و مقدونيه، تراكيه و به خصوص پارسيان در آن درگير شدند.27جنگهاي پلوپونز طي  

  .جنگ هاي پلوپونز مهمترين عامل فروپاشي يونان شد 

  نقطه نهايي و اوج تزلزل و فروپاشي فرهنگ و تمدن آتن سرگرداني افالطون و ارسطو و بي اعتنايي اخالقي
 ارسطو و سلب عنوان شهروندي از وي بود.
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  جدال ميان آتن و اسپارت در جريان جنگ هاي پلوپونز به همت پريكلس فرمانرواي شهر آتن با يك قرارداد
  ساله بطور موقت خاتمه يافت.30

 U«ائتالف پلوپونزي»U 30 :  اتحاد كورنيت (رقيب تجاري آتن) با اسپارت كه در برابر آتن تشكيل شد. و قرارداد 
سالة پريكلس نيز از طرف آتن لغو شد. زيرا نيروي دريايي آتن شهرهاي ساحلي شبه جزيرة بالكان را كه در 

 سر راه ايتاليا و سيسيل بود به عنوان مهمترين مراكز تجاري اشغال كرد.

 

  ساله پريكلس به خاطر اشغال شهرهاي ساحلي شبه جزيرة بالكان (مهمترين مراكز تجاري) 30قرارداد 
 توسط نيروي دريايي آتن ، از طرف دولت آتن لغو شد.

 .كلئون» رهبر دموكراتهاي افراطي آتن عليرغم مخالفت پريكلس طرفدار جنگ با اسپارت بود» 

  پريكلس قصد داشت جنگ را با يك يورش دريايي به سرعت خاتمه دهد زيرا در صورت طوالني جنگ ممكن
 بود اسير نيروي زميني قدرتمند اسپارت شود.
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 .دموكراسي آتن در پايان مرحله نخست جنگهاي پلوپونز شكست را پذيرفت 

 حزب دموكراسي برده دار(تيراني) (راديكال) : به رهبري كلئون ـ فرمانده سپاه دموستن .1

 حزب آريستوكراسي برده دار (محافظه كار) : نيكياس (يك برده دار بزرگ)  .2

  در واقع جنگهاي پلوپونز نزاع شهريان طرفدار تجارت در برابر روستائيان فالحت پيشه بود. از نگاه ديگر
 ميان بازرگانان و صاحبان صنايع براي دستيابي به مراكز و محافل بازرگاني

 مرحله دوم جنگهاي پلوپونزي

  طرفين يكديگر را به نقض تعهدات و تجاوز به مرزها متهم كردند اما واقعاً شروع جنگ دوم بخاطر يورش
 آتنيان به تحريك و تشويق بازرگانان به منابع سيسيل بود.

 .در جنگ دوم «آلسيبياد» رهبري جنگجويان آتني را بر عهده داشت 

 .بعد از فرار آلسيبياد (به خاطر اتهام توطئه عليه دموكراسي) فرماندهي به دموستن واگذار شد 

 .اين بار نيز آتن شكست خورد و نيروهايش به اسارت افتاد و اقتصادش در هم ريخت 

 مرحله سوم جنگهاي پلوپونزي ـ جايگاه پارسيان در جنگهاي پلوپونز

 .اسپارت براي نابودي كامل قدرت دريايي آتن به شاهنشاهي هخامنشي متوسل شد 

 : دليل نزديكي اسپارتيان به پارسيان 

 كه متكي بر اشرافيت نظامي و نظم برده داري بود. شباهت ساختار سياسي اين دو دولت .1

 پارسيان تنها دليل شكست خود را از آتن ناشي از برتري توان دريايي آن مي دانستند. .2
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  جهت انعقاد قرارداد بين اسپارت و هخامنشيان «ليزاندر» فرستاده ويژه اسپارت با واسطه تيسافرن ساتراپ
 ليديه دست نشاندة دولت هخامنشي وارد دربار داريوش دوم شد.

  ليزاندر فرستانده اسپارت با كوروش پسر داريوش دوم والي آسياي صغير طرح دوستي ريخت و از كمكهاي
 او عليه آتن استفاده كرد.

  آريستوكراسي آتن كه دشمن حزب حاكم دموكراسي (دموس) برده داري آتن بود با كمك رساندن به اسپارت
 دموكراسي 411در فروپاشي كنفدراسيون آتن نقش مهمي را ايفاء كرد. به طوري كه با يك كودتا در سال 

 برده دار را از قدرت بركنار و اليگارشي برده داري قدرت را به دست گرفت.

 

 

 پي ريزي شد ولي پريكلس نقش مهمي در ايجاد مكتب آتن داشت.سولون آتن در زمان اساس دموكراسي  

ترقي آتن محصول چهار علت عمده بود : 

پيشرفت شهرنشيني و طرح مطالبات دموكراتيك توسط مردم  .1

 رهبري پيروزمندانة آتن در جنگ عليه داريوش و خشايارشا .2

  پوليس200رهبري آتن بر امپراتوري دريايي مركب از  .3

 ايجاد امنيت سياسي و در پناه آن ترقي اقتصادي كه زمينه رشد فرهنگي را نيز به وجود آورد. .4

 .از اقدامات چشمگير پريكلس زيباسازي آتن و مرمت خرابيهاي حاصل از جنگ بود 
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  پريكلس شاگرد آناكساگور بود كه اين فيلسوف بزرگ گفته بود تا آنجا كه من مي دانم او كاملترين مردي
 است كه در يونان پا به عرصة وجود نهاد.

  آتن تحت فرماندهي پريكلس ازUجميع فوايد دموكراسيU و از همة Uمزاياي آريستوكراسي و استبدادU برخوردار 
  خود رسيد.آتن در عصر پريكلس به اوج عظمتبود. 

 جنبش اصالحات سياسي ـ اجتماعي در آتن

دو واقعه مهم كه آن را به كانون توجهات سياسي ـ فلسفي تبديل كرد : 

مبارزه ميان حزب آريستوكراسي برده دار و حزب دموكراسي برده دار  .1

 اجراي اصل مهاجرت و تأسيس كلني ها توسط يونانيان .2

 

جنبش اصالحات (آغاز از قرن ششم) معلول دو علت اساسي بود 

رشد سريع بازرگاني و صنايع دستي و تبديل شدن قطب تجارت رقيب جدي عليه اشرافيت كهن (عبور از  .1
سنت گرايي اشرافي به نوگرايي شهرنشيني) 

 هجوم بردگان به يونان كه به عامل تهديد كنندة امنيت تبديل شد. .2

  سيلون رهبري دموس (ژئومورها) را عليه اوپاتريدها را براي برقراري حكومت تيراني به دست گرفت و
 اكروپل را تصرف كرد ولي توسط نيروهاي وفادار اوپاتريدها  محاصره و كشته شد.

  پايه هاي قدرتUاوپاتريدهاUبر  يا نجبا Uزمين و بردهU .مستقر شده بود  

 .ظهور پي در پي مصلحان اجتماعي در آتن ريشه در تغيير ماهيت و عملكرد اقتصادي داشت 

 .تغيير ماهيت اقتصادي ناشي از گذار آتن از اقتصاد معيشتي اوليه به اقتصاد مباده اي و عصر اقتصاد پولي بود 

 .سقوط نظام اخالقي آتن ناشي از استثمار يك اقليت ثروتمند از اكثريت تهيدست بود 

 .دراكون مأمور تدوين مجموعه قوانين در آتن را به عهده داشت. قوانين او بسيار شديد و نامتعادل بود 

 .ادامه نابرابري ميان ثروتمندان و تهيدستان موجب برخاستن يك اشراف زاده خردمند به نام سولون شد 

اقدامات سولون :  
اصالحات جديد به نفع تهيدستان (بخشودگي بدهي كشاورزان و برافتادن بردگي به جاي پرداخت بدهي)  .1
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  نفر رسيد)400دادن عنوان شهروندي به افراد بيشتر (تعداد اعضاء مجلس ملي به  .2

 كاهش قدرت نجيب زادگان  .3

 تشكيل دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به شكايات مردم .4

 و ترساندن مدد گرفتن از قدرت خدايان كه در نظام قانون گذاري سولون وجود داشت تكيه او بر نكته جالبي 
 اقدامات او به نفع تهيدستان جامعه منتهي گرديد. بود. عقوبت خدايانثروتمندان از 

 .دياكرين ها : دهقانان كم زمين كه از عدم تقسيم مجدد زمين در دوره سولون ناراضي بودند 

 .حزب دياكرين  دموكراتيك ترين حزبي بود كه روياي يك نوسازي اساسي و عمومي را داشت 

 .در رأس اين حزب «پي سيس ترات» قرار داشت. گرچه آريستوكرات بود ولي به مردم پيوست 

  «يكي از اقدامات مهم «پي سيس تراتUايجاد دادگاههاي سيار براي رسيدگي به شكايات روستاييانU بود. او 
 به UآتنU داد. در زمان او Uبازرگانان ناوگان جنگي آتن را تقويت و تجارت خارجي را گسترشUبراي كسب حمايت 

Uمركز فرهنگي مهميU.تبديل شد  

 .شيوه حكومت كليستن به دموكراسي برده دار شهرت داشت 

  پس از تصرف آتن توسط اسپارت و حكومت اليگارشي در آن مردم به رهبري كليستن دست به شورش زدند
 و اسپارتي ها را از آتن اخراج كردند.

 .كليستن ديكتاتوري پي سيس تراپ را برانداخت و اصالحات سولون را دنبال كرد 

 .كليستن در آتيكا حكومت دموكراسي تشكيل داد كه حدود يك قرن ادامه يافت 

 .تشكيل مجمع ملي يا شوراي پانصدنفره از اقدامات كليستن است 

  كليستن براي كاهش قدرت خانواده هاي اشرافي تمام آنان را در ده «فيله» گردآوري كرد و قدرت اشراف را
 به صفر رساند.

  آنچه در اصالحات كليستن توجه را جلب مي كرد اين بود كه او در واقع نماينده بازرگانان و برده داران بود
 چون كمتر اقدامي عليه اين گروهها به عمل آورد.

 Uاصالحات كليستنU برخالف اصالح گران قبل از او بيشتر Uجنبه سياسيU.داشت  

 دولت و حكومت در اسپارت
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 .برخي منابع اسپارتيان را از قوم دوري مي دانند كه از شمال غربي شبه جزيره بالكان آمدند 

  اسناد تاريخي اسپارت غالباً متكي بر اطالعات مختصري از «تيرته» شاعر قرن هفتم و اظهارات متعصبانه و
 محدود هرودوت،  توسيديد و ليزاندر و خصوصاً كتاب «جمهوريت اسپارت» اثر گزنفون است.

 تقسيم بندي جامعه اسپارت :

شهرنشينان يا اسپارت هاي اصيل (فرمانروايان و نظاميان بودند و هيچ كار ديگري انجام نمي دادند.  .1

 بردگان كه بيشترين جمعيت را تشكيل مي دادند و با زمين خريد و فروش مي شدند.  .2

حومه نشينان يا همسايگان كه در حاشية جامعة اصلي زندگي مي كردند. عبارت بودند از بازگانان، معدنچيان،  .3
 و صنعت كاران

 .اسپارتيان نسبت به بردگان خشن ترين رفتار را نسبت به همه دولت هاي شرق و غرب اعمال مي كردند 

 .اردوگاه تعاليم نظامي پسران در اسپارت «خانه مردان» نام داشت 

 .افالطون كتاب مدينة فاضلة خود را براساس ضوابط اجتماعي اسپارت تنظيم كرده است 

  هدف دولت اسپارت از اجراي برنامه هاي اجتماعي سخت و خشن ايجاد روح همبستگي و اطاعت پذيري و
 انقياد از دولت و از بين بردن احساس مالكيت خصوصي بود.

  بر مسند حكومت مي دانست.سلطة حاكمان بي خردافالطون علت شكست آتن از اسپارت (جنگ پلوپونز) را  

 .اسپارتيان به خود مي باليتند كه بهترين قانون اساسي جهان را «ليكورگ» براي آنان نوشته است 

 .به عقيده توسيديد حكومت اسپارت از نوع «جمهوري اشرافي» بوده است 

  ساختار قدرت در اسپارت متكي بر نظام دو پادشاهي بود. دو پادشاه رؤساي شورايي بودند كه وظيفه اش از
پدر به پسر منتقل مي شد. اما حكومت واقعي اسپارت در دست شوراي سي نفره بود كه باالترين مرحلة 

  سال.60قضايي نيز به شمار مي رفت. اين شورا تشكيل شده بود از دو پادشاه و اشراف برجسته باالي 

  سال سن داشته باشند.30اعضاء مجلس ملي، فرزندان اشراف بودند كه بايد حداقل  

 Uنظام دو پادشاه در اسپارت از موارد خاص تاريخ استU احتماالً دو پادشاه نماينده دوطايفه قدرتمند بوده كه .
 به منظور ايجاد تعادل و ثبات قدرت و يا منظور جلوگيري از استبداد و خودكامگي يك پادشاه.

 .احتماالً يك پادشاه از قوم دوري و يك پادشاه از قوم آكايي بوده است 

  نفر از مستن ترين افراد طبقه اشرافيت بودند.28نهاد مدني ديگر اسپارت مجلس سنا بود كه اعضا آن  
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 .بزرگترين مسئوليت سنا به عنوان دادگاه عالي كشوري : رسيدگي به جرايم سنگين نظامي و سياسي بود 

 .باالترين نهاد اجرايي اسپارت كه بيشتر مستوليت اجرايي و نظارتي داشت «افورا» بود 

  .افور با پنج عضو و با اختيارات وسيع از طرف مجلس شوراي ملي انتخاب مي شد 

  مهمترين وظيفه افورا تعديل قدرت دو پادشاه و تنظيم روابط ميان تمام نهادهاي قدرت بود. افور از حق
 بي چون و چرايي نسبت به تمام نهادهاي قدرت برخوردار بود.

  ،دو عامل اصلي باعث عظمت و امنيت اسپارت بود و همين دو عامل نيز اسپارت را به انزواي سياسي
 اجتماعي و به تبع آن به فقدان ابتكار و رونق علمي و فلسفي كشاند :

» كه منطقه الكونيا را به دژ تسخيرناپذيري تبديل كرده بود. تايثرتسلسله كوههاي سر به فلك كشيده « .1

 ليكورگقوانين حيرت انگيز و رعب آور  .2

  جنجگويي ، بي باكي و شجاعت مردم اسپارت با شواليه هاي عصر جمهوري رم و صليبون دوره هاي نخست
 جنگهاي صليبي قابل مقايسه است.

  مردم اسپارت عقيده داشتند قوانين ليكورگ با الهام از خدايان معبد دلفي تهيه شده و نخستين قانون
 اساسي تاريخ بشر است.

  بوجود آمده است.هيتي ها توسط نخستين قانون اساسيبعدها كشف شد  

 .در اسپارت قانون پذيري يك فضيلت و بيماري يك رذيلت به حساب مي آمد 

  پلوتارك، گزنفون و افالطون بيش از ديگران روش زندگي در اسپارت را ستوده اند. به ويژه افالطون كه رسالة
 جمهوريت (مدينة فاضله) را از نظام سياسي حقوقي اسپارت برداشت كرد و نظريه مثل را به آن افزود.

 فرهنگ، فلسفه و علم در يونان

 .يونان مهد ظهور علم و فلسفه و نخستين جايگاه تجلي علم سياست و دموكراسي است 

 .نخستين قانون اساسي جهان در تمدن هيتي نوشته شد 

 .پادشاه در هيتي توسط شوراي بزرگان (پانكوس) انتخاب مي شد و درصورت ارتكاب جرم محاكمه مي شد 

 .پايه مدنيت مغرب زمين از مدنيت شرقي كرت آغاز شد. كرتي ها مهاجران سومري بودند 

  براساس اسناد موجود طالس و فيثاغورث به عنوان بنيانگذاران انديشه علمي و فلسفي مستقيم يا
 غيرمستقيم از مباني علمي فلسفي شرق الهام گرفته اند.
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  برجسته ترين دانشمند ايوني و نخستين عالم يوناني «طالس ميلتي» است. عالقه او به علم ناشي از مراودة
 بازرگاني او با مصر و بابل بود.

  طالس نخستين متفكري است كه حوزة معرفت شناسي و هستي شناسي انسان را از ماوراء طبيعت به طبيعت
 معطوف كرد. «انسان متفكر» واقعي پا به عرصه علم و دنياي فلسفي گذاشت.

  طالس نخستين دانشمند و از جمله هفت عالم يوناني است كه به جستجوي رابطة عّلي در تغييرات طبيعت
 پرداخت. ماركسيست ها معتقدند كه طالس نخستين دانشمند ماترياليست است.

 .طالس طرفدار حزب دموكراسي برده دار و فيثاغورث رهبر حزب آريستوكراسي برده دار بود 

 .شاگردان طالس پيرو «مكتب ميلتي» بودند 

 .پايان نظام پادشاهي در قرن هاي هشتم و هفتم به «قرون وسطاي» يوناني شهرت دارد 

 .دورة شكوه و درخشندگي هلنيسم با دوره كالسيك(قرن پنجم) كه عصر تمدن زرين يوناني است به اوج مي رسد 

 

  امپيدوكلس نخستين دانشمندي بود كه هوا را به عنوان يك عنصر معرفي كرد.نظريه معروف او اين بود كه
 جهان هستي تركيب نسبي از چهار عنصر آب، خاك، هوا و آتش است.

  به نظر امپيدوكلس عامل حركت تاريخ را تنازع ميان دو نيروي عشق و كين مي دانست در حالي كه
 آناكساگوراس معتقد به عقل و نووس بود. و عقل را ناظم امور عالم مي دانست

 

 .آتني ها از طريق آناكساگوراس مفهوم فلسفه را دريافت كردند 

 .نخستين نظريه «خداوند صنانع» توسط آناكساگوراس مطرح شده است 

  آناكساگوراس براي نخستين بار اعالم كرد كهUروح، عامل اصلي تغييرات طبيعيU.است  

 .پروتاگوراس واضع مكتب سوفسطائيان قبل از سقراط فلسفه را با يك نهضت شكاكيت روبرو كرد 

 .به دليل تأسيس اولين حلقه شاگرد و معلم سوفسطائيان را واضع فلسفة علمي مي دانند 
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  سقراط ابتدا خود شاگرد مكتب سوفسطائيان بود ولي اين مكتب را رها كرد و آنان را به علم فروشي و
 رياكاري متهم كرد.

 .افالطون و ارسطو در تقيبح سوفسطائيان و رد عقايد و اعمال ايشان بسيار كوشش كردند 

 .سقراط گرچه شاگردان خود را تعليم مي داد اما هيچ آثار مكتوبي از خود به جا نگذاشت 

 در رسالة «دفاعيات» خود، سقراط را احياء كرد. او بيش از هر فيلسوف يوناني تحت تأثير سقراط افالطون 
 قرار گرفت. او بيشتر از هر فيلسوفي روي فالسفه بعد از خود خصوصاً فلسفه مسيحيت و شرقي اثر گذاشت.

 .شكست آتن در جنگ پلوپونز حادثه اي بود كه مسير فكر سياسي و فلسفي افالطون را تغيير داد 

  افالطون دليل شكست آتن را تنها در حكومت توده هاي برده دار مي دانست كه فاقد خرد سياسي، اجتماعي
بودند. به همين دليل در نظرية «فيلسوف شاه» معتقد است كه يا حكيم بايد حاكم باشد و يا حاكم بايد 

 حكيم.

  ،مهمترين اثر افالطون «رسالة جمهوريت» است كه دربارة ماوراء طبيعت ، خداشناسي، اخالق
 روانشناسي، تعليم و تربيت و سياست و هنر است. او نظريه مدينه فاضله را در همين رساله مطرح كرده است.

 .ارسطو شاگرد آكادمي افالطون بود و معلم اسكندر مقدوني 

  مدرسه «ليسيون يا لوكايون» را ارسطو در باغ شخصي خود تأسيس كرد. «رساله سياست» حاصل تدريس او
به شاگردانش مي باشد. به نظر ارسطو حكومت كمال مطلوب، حكومتي است كه افراد آن در سعادت و 

 شادكامي به سوي كمال و تعالي حركت كنند.

 .ارسطو آخرين شمع درخشان در محافل علمي، فلسفي يونان بود 

 .ظهور مكاتب بعد از ارسطو مثل رواقيون(نوعي دنياگريزي و آخرت گرايي)،  كلبيون، شكاكيون و اپيكوريان 

 .رواقيون(نوعي دنياگريزي و آخرت گرايي) زمينه ظهور مسيحيت را فراهم آورد 

 
 پارتنون : ايجاد وهم عيني و نظري براي بيننده بوسيله فيزيك و هندسه 
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  .ويژگي معماري يوناني كاربري ستونهاي مرمر به تعداد زياد و اين هنر در كمال سادگي صورت مي گرفت
 مانند آكروپل و پارتنون

 .پارتنون مهمترين برنامه تعميرات و تجديد بناهايي است كه در زمان پريكلس در آكروپل صورت گرفت 

 .معماري يونان تحت تأثير معماري مصر قرار داشت 

  منظومه هاي «كارها و روزها» و «دودمان خدايان» كه شكل حماسه هاي توده اي را كامالً حفظ كرده بودند اثر
UهزيودU.شاعر اوايل قرن هفتم است  

  محلي آغاز شد.مراسم و جشن هاي مذهبيكمدي و نمايشنامه هاي تراژدي كه در تئاتر عرضه مي شد از  

 .تئاتر در جشن هاي روستايي پديدار شد 

 .آريستوفان كمدي نويس معروف يونان بود. نمايشنامه «لي سيس ترانا» اثر اوست 

 .در عصر پريكلس هنر يوناني به اوج خود رسيد 

  اشيل تراژدي نويس معروف نود تراژدي نوشته كه هفت تاي آن باقي مانده است. «پارسي ها» لشكركشي
خشايارشا در نبرد ساالمين را بازگو مي كند.مشهورترين اثر او «پرومته در زنجير» است. در اين تراژدي 

 نوعي احساس اومانيستي وجود دارد. كه انسان را از چنگال باورهاي خرافي مي رهاند.

 .سوفكل بيش از صد تراژدي به نمايش گذاشت كه معروف ترين آنها «اديب شاه» و «آنتيگون» است 

  اورپيد معاصر سوفكل الهامات خود را از زندگي واقعي بيرون مي كشد. او موضوعات خود را از افسانه هاي
 كهن يونان مي گرفت.

  .فيدياس مجسمه ساز معروف يونان تنديس زئوس، آتناي پروماخوس و آتناي پارتنون را حجاري كرده
U.مجموعه آكروپل زير نظر فيدياس به برجسته ترين سمبل معماري هلني تبديل شد 

 .معبدي كه در جزيره اژين ساخته شده بعد از پيروزي بر پارسيان ساخته شده است 

 امپراتوري مقدوني

  پس از مرگ پريكلس كه عامل وحدت سياسي و استقرار دموكراسي در آتن بود چند دستگي و مبارزه ميان
 گروههاي سياسي براي كسب قدرت باال گرفت.

 .مركز الكونيا اسپارت بود 

  فيليپ دوم بنيانگذار مقدونيه نوين وحدت سياسي و نظامي را مطابق الگوهاي اسپارتي و نوسازي فرهنگي را
 مطابق روش آتني برقرار كرد.
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 .در زمان فيليپ دوم مقدونيه نيرومندترين دولت بالكان تبديل شد 

  دموستن آخرين قهرمان ملي آتن سعي كرد وحدت ملي را احياء كند به نتيجه نرسيد و آتن در آخرين جنگ
 خود با مقدونيه شكست خورد و تحت نظارت فيليپ درآمد و امپراتوري مقدونيه تأسيس شد.

  فيليپ تصميم گرفت به تالفي اردوكشي خشايارشا به آتن به ايران حمله كند كه در يك توطئه خانوادگي
 ) در بيست سالگي جانشين پدر شد.323-336كشته شد و فرزندش اسكندر(

  رخ داد كه منجر به شكست داريوش سوم شد.ايسوسبرخورد ايرانيان با مقدونيان در شهر «نخستين « 

  رخ داد كه منجر به شكست ايرانيان است.گوگمل برخورد ميان داريوس و اسكندر در دومين 

 .اسكندر قبل از ورود به تخت جمشيد در دروازه فارس با مقاومت «آريوبرزن» مواجه شد 

  .جامعه شرقي جامعه اي مذهبي است بنابراين هركس از دروازة دين قدم به شرق گذارد پيروز خواهد شد
 ناپلئون با شمايل ديني وارد مصر شد. انگليس با مذاهب ساختگي به ايران وارد شد اختالف ايجاد كرد.

 » پس از مرگ اسكندر يونان و مقدونيه به دستUآنتي پاترU.سرباز كهنه كار اسكندر افتاد « 

 .سوريه، فلسطين و ايران غربي بعد از مرگ اسكندر به دست سلوكيان اداره شد 

  اسكندريه توسط «بطلميوس سوتر» پايتخت مصر شد و به آتن شرق شهرت يافت. او در اين شهر مركز
 علمي «موسئوم» تأسيس كرد. و تمدن اسكندراني را ايجاد كرد.

  بطلميوسيان مصرUاسكندريهU را با اسناد علمي و فلسفي يوناني به Uبزرگترين كتابخانه جهانU.تبديل كردند  

 .چراغ دريايي اسكندريه از عجايب هفتگانه نمايشي از هنر هلنستيك در مصر بود 

 .آريستاخوس» يكي از علماء هيأت در قرن سوم ق.م نظريه گردش زمين به دور خورشيد را مطرح كرد» 

 .اراتوستن اعالم كرد كه زمين كروي است نه مسطح او محيط زمين را محاسبه كرد 

 .اقليدس در رياضيات بخصوص در هندسه و بطلميوس در نجوم شهرت دارد المجسطي اثر بطلميوس است 

 .فرهنگ هلنستيك تركيبي از سنت هلني(يوناني) و سنت شرقي بود 

اسكندر براي ادارة بي دردسر امپراتوري خود در شرق:  

نيروهاي ناراضي را كه به كانون هاي مخالف تبديل مي شدند به دورن دايرة خودي بازگرداند.  .1

 با امتزاج فرهنگي يونان و ايران غرور هلني را كه ديگران را بربر مي خواندند از بين برد. .2
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  از ويژگيهاي مكتب اسكندريه اين بود كه جنبة علم خالص يوناني از بين رفت و علم يوناني با ميراث فرهنگ
 بابلي، مصري، يهودي و پارسي به يك مكتب جهاني تبديل شد.

 فرهنگ و تمدن روم

 .داستان افسانه اي بنيان شهر رم را شاعر رومي «ويرژيل» در حماسه «انه ايد» يا جنگ نامة «انياس» سروده 

 .معبد وستا روي يكي از تپه هاي كنفدراسيون «هفت تپه» در رم به نام «پاالتين» قرار داشت 

 .بنيانگذار شهر رم «رمولوس» از اعقاب «انه» بودند 

 تمدن اتروسكي (عصر پادشاهان اساطيري)

  رگه هاي فرهنگ هيتي نيز در تمدن اتروسك ها به چشم مي خورد. اتروسك ها احتماالً مانند كرت و ايوني
 الفباي خود را از فنيقه گرفتند و زبانشان غيرهندواروپايي بود.

 .جامعه اتروسكي، نخستين شهرهاي آزاد ايتاليا را برپا كرد. فدراسيون اتروسكي تقليدي بود از آخايي 

  آتروسك ها تا قرن پنجم استقالل خود را حفظ كردند ولي در مقابل روميان شكست خوردند و بساط سلطنت
 آنان توسط روميان برچيده شد. اتروسك ها نخستين قوم متمدني بودند كه به ايتاليا رسيدند.

 .پس از اتروسك ها، روميان جمهوري برقرار كردند 

  روم از نظر فكري ـ فرهنگي رشدي در قياس با يونان نداشت، اما انضباط و قانون مداري و نظم بوروكراتيك و
 طوالني شدن عمر حكومت برخوردار شد.

  (حقوق روم)روم در جريان تحول تاريخي، به عالي ترين مباني حقوقي دست يافت و غني ترين ميراث حقوقي
 را براي اروپاي مدرن باقي گذاشت.

  .آغاز تمدن شبه جزيرة آپه نين به عصر كهن سنگي (قرن پنجم ق.م) برمي گردد 

  در ايتاليا ظهور كرد. تمدن روم در عصر مفرغ با تمدن ترامارها (هزاره دوم ق.م) تمدن «عصر مفرغدر «
 «كرت» و «مي سن» پيوند خورد و تمدن «آپه نين» را ايجاد كرد.

 » از هزاره اول ق.م (مرحله نخست عصر آهن) تمدنUويالنوواU است ظاهر شد.بنيانگذار تمدن كشاورزي» كه  

  گروه اجتماعي وجود داشت.39گروههاي اجتماعي در تمدن ترامارها معروف به «كوري» بود. در اين دوره  

 .كوري همان وضع فراتري (برادري) در يونان را داشت 
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 .مذهب اتروسك ها مبهم، اسرارآميز، سخت و خشن بود 

  .آخرين پادشاه اتروسكي «تاركين» مغرور بود در طغيان سراسري مردم روم و طوايف التن بيرون رانده شد
 از اين تاريخ سرگذشت دولت ـ شهرهاي التن مستقل روم شروع شد.

 .پس از سقوط نظام سلطنتي افسانه اي اتروسك ها، نظام سياسي روم وارد مرحلة جمهوري شد 

  رومي ها براي تقويت و بقاي جمهوري دست به تأسيس نهادهاي نظامي و توسعه روح نظامي گري زدند كه اين
 حاصل آن «جمهوري ميليتاريستي» روم شد.   احترام به «مارس» خداي جنگ عمومي شد.

 .نخستين هستة نظامي در روم «فاالنژها يا فاالنكس ها» بودند. بعدها «لژيون» جانشين فاالنژها شد 

  در جمهوري روم نه تنها سياست، بلكه اقتصاد، فرهنگ و حتي معماري و ادبيات نيز تابعي از روح نظامي گري
 و نمايشي از تجلي قدرت بود.

  در عصر جمهوري حكومت و قدرت در دستان اقليتي از پاتريسين ها نوبت به نوبت مي چرخيد. زيركي
پاتريسين ها در اين بود كه ظاهر حكومت را به مسئله و امر مردمي تبديل كرده بودند به همين سبب 

 حكومت نا «جمهوري» به خود گرفته بود.

  كوميس هاي سنتوريات ارگان عالي حكومت بودند كه جنگ و صلح و جابجا كردن فرماندهان نظامي برعهده
 آنان بود.

 .نظام سياسي را دو «كنسول» اداره مي كرد و سيستم نظامي و قضايي را دو «ماژيسترا» فرماندهي ميكردند 

 .جمهوري روم تجلي از سلطة اشرافيت نظامي بود 

  ماژيستراها به عنوان نخستين ارگان حكومت جمهوري بودند كه براي مدت يكسال از بين پاتريسن ها
 انتخاب مي شدند. محافظين ماژيستراها يا پره تورها «ليكتور»ها بودند.

  پس از انحالل نظام سلطنتي و تأسيس جمهوري براساس تنظيم قوانين مردم به دوطبقه  اشراف زاده يا
 پاتريسن ها و طبقه زيردستان يا پلبين ها تقسيم مي شدند.

  پاتريسن ها كه از كلمه پاتر به معني پدر گرفته شده تنها طبقه شهروند به حساب مي آمدند. شرط شهروندي
 داشتن امالك وسيع يا وابسته به خانواده هاي متمول بود.

در عصر پادشاهي نظامي سياسي متشكل از سه نهاد بود : 

 - مجمع ملي (كوميس)3- سنا (سنيكس)  2- پادشاه (ركس)  1

  سال انتخاب مي شد.5منصب پادشاهي موروثي نبود بلكه براساس توافق سران طايفه براي مدت حداقل  
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 .اولي رومولوس» بنيانگذار سلطنت در دوران و «نوماپمي ليوس» بنيانگذار مذهب در دوران اتروسكي بود» 

  100سنا يا شوراي ريش سفيدان كه به آنها سناتورها يا پدران «پاترها» مي گفتند. تعداد سناتورها در ابتدا 
  نفر رسيد.300نفر بود ولي بعدها بخاطر افزايش تعداد خانوار به 

  قديمي ترين نهاد طايفه اي مجمع يا شوراي عمومي (كوميس) بود. كوميس شامل سران و نمايندگان كوري
 بود و شاه از ميان همين شورا به روش رأي دادن مستقيم انتخاب مي شد.

 .در عصر جمهوري نظام سياسي متكي به سه نهاد كنسولي، سنا و مجلس شواري مردمي بود 

  نفر بودند كه از ميان پاتريسين ها انتخاب مي شدند و كنسول ها كه قبالً بايستي مرحله 300اعضا سنا 
 سناتوري را گذرانده باشند نيز از ميان سناتورها برگزيده مي شدند.

  اعضاي مجمع مردمي از ميان پاتريستن هاي درجه دوم انتخاب مي شدند. آنها اولين مرحله تصميم گيري و
 تهيه قوانين را به عهده داشتند.

 .مسئوليت كنسول در مواقعي كه از روم خارج مي شد به شخصي به نام «پره تور» واگذار مي شد 

  در قرن پنجم ق.م كميسيون ويژه اي از طرف سنا مأمور تدوين مجموعه قوانيني به عنوان قانون اساسي
 مدون روم شد كه به الواح دوازگانه شهرت يافت. (مقدس بودن اين الواح مانند حماسه هومر در يونان بود)

 .اين قوانين با اقتباس از قانون اساسي ارسطو تنظيم شده بود و بعد به نام «قانون روم» مشهور شد 

  

 .به جز دو گروه پاتريسين ها و پلبين ها گروه سومي به نام «پرولتاريا» وجود داشت كه فاقد مالكيت بودند 

 .در شورش پلبين ها عليه پاتريسين ها، پلب ها از حمايت پرولتاريا برخوردار بودند 

  مذاهب رومي بيشتر تحت تأثير مذهب يونانيان قرار گرفته بود. مذهب روميان با آداب اديان يوناني ـ مصري
 و ساير ملل شرقي در هم آميخته بود.

 .پذيرش مسيحيت توسط رومي ها مصداق بارزي از ويژگي عدم تعصب ديني رومي ها است 

 .هيچ تمدني بدون دين به وجود نيامده و هيچ عاملي مثل دين نمي تواند ايجاد همسبتگي و وحدت كند 
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  در اواخر عصر جمهوري، روميان به يك از مذهبي ترين اقوام دنيا تبديل شدند. زيرا دين در اين دوره بيشتر
شكل خانوادگي گرفت و عامل همبستگي ميان خانه جامعه و دولت شد. مظهر اين اصل «وستاي الهه» يعني 

  بودند.Uالرس و پناتسUآتش جاويدان در آتشدان خانه بود. از ميان خدايان خانواده 

 .رومي ها مذهب اصلي خود را مربوط به خداي «نوما» كه نخستين قانون گذار روم بود مي دانستند 

 .تريبون ها به عنوان نمايندگان پلبين ها حافظ حقوق عامه تعيين شدند 

  قانون جمهوري آريستوكراسي يك درجه تعديل پيدا كرد و حقوق سياسي فرد در قانون ثبيت شد و اين
 مفهوم كه حكومت «امر مردمي» يا «امر عمومي» است در حقوق رم تبلور يافت.

 .كميتياكورياتا و كميتياسنتوريانا مجلسي بود كه پلبين ها در آن نماينده داشتند 

  در اواخر عصر جمهوري سه ضلع مثلث قدرت متعارض : آريستوكراسي، اليگارشي و دموكراسي در عدم
 تحمل يكديگر زمينه فروپاشي جمهوري و استقرار امپراتوري را فراهم آوردند.

 .برخي منابع نظام سياسي عصر جمهوري روم را به دورة مشروطه آتن تشبيه مي كنند 

جمهوري روم بر دو پايه اصلي بنا شده بود : 

1. Uارادة مردمU كه پايه اقتدار و حقوق سياسي بود و جلوة UدموكراسيU .را ترسيم مي كرد 

2. Uقدرت فرماندهان نظاميU كه اشراف بودند و سيماي UآريستوكراسيU.را نشان مي داد  

 .مجموعه قوانين «الواح دوازده گانه» نقش قانون اساسي را اجرا مي كرد 

  اختيار جلوگيري اشراف از احكام «كميتياتريبوتا» كه مجلس عامه بود، سلب شد و پس از دويست سال
 مبارزه، اشراف و عامه متساوي الحقوق شدند.

 روم و كارتاژ (جنگ هاي پونيك)

 .ائتالف سامني» فدراسيون جنگي ايتالياي مركزي با هم عليه دولت جمهوري بود» 

  پس از شكست ائتالف سامني روم به قدرتمندترين دولت در حاشيه مديترانه تبديل شد. اما مهمترين جنگ
 سرنوشت ساز براي رومي ها جنگ با رقيب تجاري خود يعني «كارتاژها» بود كه به جنگ پونيك شهرت دارد.

  در جنگ سيسيل برتري سالح با كارتاژها بود وروميان شكست خوردند ولي بازرگانان و صاحبان صنايع با
 هزينه خود ناوگان جديدي در خدمت روميان گذاشتند. روميان در انتهاي دورة جنگهاي اوليه فاتح شدند.
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  ق.م ادامه يافت. در اين جنگ فرمانده كل فنيقي ها 201 تا 218دومين جنگ ميان روم و كارتاژ بين سالهاي 
 «هانيبال» و فرمانده رومي «فابيوس» بود.

  فرمانده ديگر رومي ها در جنگ كارتاژ «اسپيون» به شمال آفريقا يورش برد و به افتخار پيروزي در كارتاژ به
 لقب «آفريكانوس» شهرت يافت. فنيقي ها اسپانيا را به روم واگذار و مبلغ هنگفتي غرامت پرداخت كردند.

  دورة دوم جنگها زماني شروع شد كه بازرگانان روغن زيتون رومي كارتاژ با توليد روغن زيتون غني در
 شمال افريقا مي تواند بازارهاي مديترانه اشغال كند دولت خود را به جنگ با كارتاژ واداشتند.

  در دوره دوم جنگهاي پونيك نيز رومي ها به پيروزي رسيدند اعضاي سناي كارتاژ به هانيبال پيشنهاد عالم
آتش بس و شروع مذاكرات صلح را با روميان دادند. روم آتش بس و مذاكرات را مشروط به شرايط زير 

 پذيرفت :

 

 .شروع جنگ سوم پونيك مصادف با خاتمه سركوب يونان توسط سپاه روم بود 

  كيلومتر از ساحل مردم كارتاژ را با هم متحد كرد. رهبري 15تحقير كارتاژي ها مبني بر عقب نشيني تا 
 كارتاژيان را يك نظامي با تجربه به نام «آسدروبال» به گرفت.

 .فرماندهي سپاه را به «پوبلبويس، سي پيون آمي ليوس» پسرخوانده سي پيون آفريقايي واگذار كردند 

 .اين فرمانده با محاصره كارتاژيان آنها را دچار قحطي و ناچار به تسليم كرد 

 : تسلط بر شرق براي روم هم از جهت نظامي و هم از نظر زماني آسان تر بود به دو دليل 

جنگ دائم ميان دولتهاي هلنستيك (سوريه، مصر، مقدونيه) قدرت اين دولتها را تحليل برده بود.  .1

رومي ها بدون اينكه خود مستقيماً با اين دولتها وارد جنگ شوند با كمك نظامي به يك طرف درگيري موجب  .2
 جنگ ميان طرفين مي شدند.
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  ،بهانه يورش دوم به مقدونيه اين بود كه فيليپ پنجم پادشاه مقدوني در جريان درگيري رومي ها و كارتاژها
 از آنيبال حمايت مي كرد.

  رومي ها در يك ديپلماسي ماهرانه وانمود كردند كه هدف از تسلط بر يونان رهاسازي اين كشور از سلطة
 مقدوني است زيرا رومي ها مدعي بودند كه خود را وام دار يونان مي دانند.

  فالمي نيوس» سردار رومي كه خود را عاشق يونان معرفي كرده بود با حمايت نيروهاي يوناني وارد آتن شد»
 و فاالنژهاي مقدوني را شكست داد و به سلطه صد و پنجاه ساله مقدوني بر يونان خاتمه داد.

  در آخرين جنگ فرمانرواي رومي «موميوس» وارد آتن شد و يونان، مقدونيه و اسپارت كامالً به زير سلطه
 روميان رفت.

   ،مهمترين جنگ خارجي رومي هاUجنگهاي پونيكU بود زيرا Uپيروزي بر كارتاژهاU قدرت بي رقيب، روم را به يك 
 در حوزة مديترانه تبديل كرد.

  مهمترين دولتهاي شرقي از بقاياي امپراتوري اسكندر و نزديك ترين قدرت به روم، سوريه تحت حكومت
 «آنتيوخوس» بود. او آرزوي احياي امپراتوري اسكندر را در سر مي پروراند.

  سوريه در جنگ «ترموپيل» در مقابل ائتالفي به رهبري روم شكست خورد. آنتيوخوس و آنيبال به آسياي
 صغير فرار كردند.

 .رومي ها در جنگ «مگنزي» رومي هاي آسياي صغير را نيز تصرف كردند فرمانده رومي ها «سي پيون» بود 

  دولت روم اساساً يك دولت نظامي و هدف آن گستردگي سرزميني و تأسيس يك دولت جهاني با محوريت
 جنگجويي بود.

  

 .هيچكدام از دولتهاي باستاني همچون روم به آساني از امتيازات طبقاتي دست نكشيدند 

  ،يكي از داليل بقاي دولت روم و طوالني شدن عمر او، همبستگي ميهنيUعدم تعهد روم به دين واحدU .بود  

  يكي از شيوه هاي ماهرانه اي كه روم بر سرزمين يا دولتي غالب مي شد، كوچ بخشي از ساكنان به روم و
فرستاندن افراد رومي به عنوان مهاجر به ممالك تسخير شده و تشكيل كلني بود. اين روش باعث مي شد 

 اهالي متصرفات نسبت به روم احساس بيگانگي و شورش نكنند. اين روش را اسكندر آغاز كرد.
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  اهميت شورشهاي روم در اين بود كه مقدمات فروپاشي نظام جمهوري را عصر عظمت روم بود فراهم آورد و
 روم وارد دوران جديدي به نام «امپراتوري» شد. و به ديكتاتوري نظامي روي آورد.

 .التيفونديا» : زمينهاي بزرگ كشاورزي كه از طريق جنگ بدست مي آمد يا از دولت اجاره مي كردند» 

  بخاطر گسترش امواج نارضايتي توده ها به پيشنهاد سنا براي جلوگيري از شورش و انقالب برادران
 «گراكوس» دست به اصالحات اقتصادي و اجتماعي زدند.

 .نخستين اقدام اصالحي برادران گراكوس محدود كردن مالكيت براي جلوگيري از رشد نظام التيفونديا بود 

  اصالحات سياسي برادران گراكوس اعطاي حق شهروندي بيشتر به شهريان باعث شد تا از قدرت شهروندان
 قديمي كاسته شود  و دولت شكل دموكراسي بيشتري بگيرد.

  چون اصالحات برادران گراكوس به ضرر سناتورها بود دست به تخريب شخصيت آنها زدند و شايع كردند
 اقدامات آنها بر خالف قوانين دوازده گانه است و آنها را به قتل رساندند.

  پس از مرگ گراكوس جمهوري هيچگاه ثبات سياسي خود را باز نيافت. شكست اصالحات گراكوس نشان از
 عمق بحران سياسي و اقتصادي روم مي داد.

  ژرمن نامي است كه روميان به ساكنان هند و اروپايي سواحل رودهاي «رن» و «دانوب» دادند. براي نخستين
  در تاريخ اروپا مطرح شده است.اسكانديناوي در منطقة ژرمنبار نامي از ساكنان اوليه 

 .در زمان مهرداد دوم (اشك نهم) بزرگترين شاه پارتي، ايران عمالً در برابر روم به مقاومت برخاست 

  نخستين ارتباط ميان روميان و ايرانيان در عصرUاشكانيانU برقرار شد. «لوسيوس سوال» از طرف سنا به عنوان 
 سفير روانه آسياي صغير شد. «ارباد» هم از طرف مهرداد دوم نزد سوال رفت.

  در زمان اشك يازدهم (فرهاد سوم) نيز يكي از فرماندهان ارشد روم به نام «پومپه» به عنوان سفير عازم
 آسياي صغير شد و ارمنستان را دست نشانده روم كرد.

 Uنخستين جنگ روم و ايرانU اشك سيزدهم رخ داد و به پيروزي ايران منجر شد.«ارود اول» در زمان  

  كراسوس يكي از رؤساي سه گانه از طرف روم و سورنا يكي از فرماندهان اليق ايران در منطقه حران با
 يكديگر روبرو شدند. كراسوس و پسرش در اين جنگ كشته شدند و قرارداد متاركه اي به امضاء رسيد.
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 .از جمله اقدامات سياسي «ليويوس دروسوس» براي جلوگيري از سقوط جمهوري تساوي اعضاي سنا بود 

  بعد از كشته شدن دروسوس،  كنفدراسيون به تالفي آن يكي از پره تورها را كشت و جنبش كنفدراسيون كه
 تا آن زمان پنهاني بود علني شد.

  .فرماندهي سپاه روم را عليه شورش ايتاليايي ها و ايالت شرقي «لوسيوس كرنليوس سيال» برعهده داشت 

  پس ازUجنگ اجتماعيU شهر Uرم رسماً پايتخت دولت ايتالياU شد و اشرافيت ايتاليا به صفوف «اوپتيمات ها» و 
 شواليه ها پيوستند.

  بعد از پيروزي سيال بر كنفدراسيون و برقراري امنيت سناي روم او براي سركوب شورش هاي شرقي تحت
 رهبري «ميتريدات» و يونانيان برگزيد.

  اختالف بر سر انتصاب سيال (منتخب سنا) و ماريوس(منتخب اوپتيمات ها) مبارزات جديدي را به وجود آورد
 كه به موضوع «فوروم» كشيده شد و احزاب سياسي را در مقابل يكديگر قرار داد.

 ) ق. م) در روم بود.82سيال بنيان گذار ديكتاتوري نظامي برده دار  

  ق.م برقرار شد. (ژول سزار ـ پمپه ـ كراسوس)60پس از مرگ سيال حكومت سه نفره در سال  

ژول سزار به مدت پنج سال حكومت گل (فرانسه) ناربوني در مركز و گل شرقي را به عهده گرفت.  .1

 پمپه با دختر سزار به نام ژولي ازدواج كرد و بر اسپانيا حاكم شد. .2

 كراسوس نيز فرمانروايي سوريه را به عهده گرفت. .3

 .كراسوس در جنگ با پارتي ها در نزديكي «كاره» شكست خورد و كشته شد 

 .با كشته شدن كراسوس حكومت سه نفري بهم خورد و سزار و پمپه نيز در مقابل يكديگر صف آرايي كردند 

  سزار در جنگ با بلژها و ونت ها كه از اقوام آرموريك بودند برايUنخستين بار اقدام به تأسيس نيروي درياييU 
 در شمال روم كرد و اين اقوام را شكست داد.
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 .سزار در روم حكومت سلطنتي برقرار كرد و پيشوايي مذهبي را نيز به عهده گرفت 

  سزار بر نهادهاي سياسي نظامي مذهبي و اقتصادي به عنوان يك پادشاه ديكتاتور مسلط شد و در روم 
 .Uدر نظام سزاريسم يك پادشاه به كمك سپاهيان و ملت سلطنت مي كردUعنوان «سزاريسم» به خود گرفت. 

 .سزار تقويم جديدي به نام تقويم «ژولين» تنظيم كرد و اول سال از اول مارس به اول ژانويه انتقال يافت 

 .توطئه عليه سزار تحت رهبري «بروتوس» و «كاسيوس» شكل گرفت 

  ق.م اوكتاو پسرخوانده اش با غلبه بر آنتوان جانشين او شد. و 46با كشته شدن سزار در يازدهم مارس 
 سياست هاي او را دنبال كرد.

  ق.م ادامه داشت گالدياتورهاي غيررومي و لژيونرهاي ميتريدات 71 تا 73در قيام اسپارتاكوس كه از سالهاي  

 .لوسينوس كراسوس قهرمان نبرد دورازه كولين و آخرين همرزم سيال  اسپارتاكوس را شكست داد 

 .با ترور ژول سزار يكبار ديگر آرزوي استقرار جمهوري آريستوكراتيك جان گرفت 

 (ليپيد ـ اوكتاو ـ آنتوان) .دومين حكومت سه نفري (تريوم ويرات)بعد از ژول سزار تشكيل شد 

  سپاهيان به دو دليل به حكومت سه نفري رأي دادند : يكي نگران قدرت گيري اليگارشي سنا بودند. دوم
 دولواپس احياء سزاريسم بودند.

  به عصر جمهوري پايان داد.«فيليپس»جنگ  

  دستگاه و روش اداري اوكتاو كه با سياست خاص و با آرامي در صدد حذف تدريجي رقباي خود بود به
 «حكومت دوگانه» شهرت داشت. يعني حكومتي كه متكي بر دو مرجع بود : يكي خود او ديگري سنا.

  حكومت سه نفري : مغرب به اوكتاو ـ مشرق به آنتوان ـ افريقا به ليپيد واگذار شد.  (سيسيل و ساردني به
 «سكستوس» پسر پمپه

 .ژوليوس سزار باني امپراتوري روم بود. بنياد امپراتوري آگوست در عصر او پي ريزي شد 

  آگوست نظام سياسي روم را از جمهوري به آرامي به امپراتوري تبديل كرد. اين تغيير شكل سياسي و
بي توجهي نهادهاي قدرت ناشي ازاين بود كه همه از ادامه جنگ و هرج و مرج خسته شده بودند. به اين 

 دليل شكل حكومت و نه شخص حاكم برايشان اهميت داشت.

  شهروند درجه يك ، امپراتور خدمتگذار و به پيشنهاد سنا«امپراتور خجسته» فرزند قيصر ـ خدا از القاب
UآگوستU.بود  
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 »Uدوران صلح روميU ميالدي180» : بعد از كشته شدن «واروس» ژنرال آگوست در جنگ «توتوبورگ» تا سال  

 Uجنگ پروزU شورش صاحبان امالك به خاطر : Uمصادره اموالشانU توسط UاوكتاوU.بود  

 .اوكتاو نخستين سپاه دائمي اما مزدور را در دولت روم تأسيس كرد. او عنوان امپراتور را بر خود گذاشت 

 .گاهي براي اوكتاو به جاي امپراتوري اصطالح حكومتي «پرنسيپات» را براي او بكار مي بردند 

  ق.م 12 ق.م عنوان «كنسول واقعي» گرفت و دوازده ليكتور براي خود برگزيد. از سال 19اوكتاو در سال 
مقام عالي روحانيت را نيز اشغال كرد. او به شخص اول به اصطالح جمهوري تبديل شد و سپس عنوان 

 «آگوست» را براي خود برگزيد.

  است كه دو قرن دوام داشت. طوالني ترين مدتي است كه آگوست از يادگارهاي دوره «صلح رومي»اصطالح 
 در تاريخ امپراتوريها جنگي رخ نداده باشد.

  برخي اقدامات اوكتاو تا انقالب فرانسه باقي ماند از جمله تنظيم قوانين، تأسيس ارتش دائم و طبقاتي كردن
 جامعه

 اسكانديناوي(نورمن ها يا وايكينگ ها) براي جلوگيري از پيشروي اقوام هادريان U ديواري در شمال بريتانيا و
  كشيد.Uاسكاتلند

 : اگوست سياست داخلي خود را روي چند محور اصلي تنظيم كرد تا فضا را براي خود حفظ كند 

تحكيم نظام جمهوري به شكل حداقلي، مخصوصاً حفظ قدرت سنا  .1

 احياء نظام جمهوري به شكل حداقلي، مخصوصاً حفظ قدرت سنا .2

 احياء افتخارات گذشته روم در مقابل چشمان مردم .3

 براي تحكيم مباني خانواده به عنوان زيرساخت يك جامع پابرجا تنظيم كرد. .4

 بار ديگر روح دين داري و تقيدات مذهبي را كه يكي از اركان حكومت و تمدن باستاني بود احياء كرد. .5

بنيادهاي اقتصادي و حمايت از بازرگانان را تقويت كرد زيرا يكي از داليل استقرار «صلح رومي» تضمين  .6
 تجارت بود.

 انه ئيد» اثر ويرزيل شاع وطن پرست و عاشق عظمت روم» 

 .آگوست در جايگاه «شاهي ـ خدايي» به رسم شاهان ايراني به تخت نشست و بر مذهب هم حكومت كرد 

 .دروسوس» و «تيبريوس» دو پسرخوانده آگوست، پيروزي هاي نظامي توسط آنها صورت گرفت» 
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 : جامعة روم به دو دليل در آستانة سقوط قرار گرفت 

خستگي از جنگهاي مكرر و طوالني و بي انگيزه شدن نسبت به حسن وطن پرستي  .1

 شيوع روحة اشرافيت برده داري و تن پروري و تجمل گرايي ناشي از رشد فرهنگ سوداگري .2

 Uعصر جمهوريU ق.م ادامه يافت و 27 ق.م تا 510 از UبيشترينU Uعمر حكومتU را در Uتاريخ سياسي رومU.داشت  

 امپراتوران ژوليان : آگوست (سردسته امپراتوران ژوليان) ـ تيبريوس ـ كاليگور ـ كلوديوس ـ نرون 

 امپراتوران فالويان : وسپازيان ـ تيتوس ـ دومي سيان 

 امپراتوران آنتونين ها (امپراتوران خوب) : نروا ـ تراژان ـ آدريان ـ آنتونينوس پيوس ـ ماركوس ارليوس 

 .نرون يكي از بدنام ترين امپراتوران روم است كه رم را به آتش كشيد و مادر و زنش را كشته بود 

  نروا» گزينش امپراتور را از حالت وراثتي لغو كرد و تعدادي از نظاميان و سياستمداران را كه صاحب لياقت و»
 كارداني بودند جمع اوري كرد و آنان را به فرزندي پذيرفت.

  «اين رويه چهارتن امپراتور كاردان را به تخت نشاند : «تراژان» «هادريان» «آنتونين پيوس» و «مارك اورل
كه شيوه حكومت آگوست رعايت شد. در اين دوران امپراتور مقام سرراهب اعظم را نيز دراختيار داشت. در 

 اين دوره «كيش امپراتور»پرستي نيز ادامه پيدا كرد.

  مرگ ناگهاني «گرمانيكوس» برادرزاده و پسرخوانده امپراتور تيبريوس موجب بدنامي او شد زيرا مردم
 معتقد بودند كه «گرمانيكوس» كسي است كه در پي احياء جمهوري است.

  بعد از مرگ تيبريوس، «گايوس» پسر گرمانيكوس توسط سنا امپراتور شد وي بعداً به گاليگوال (چكمه
 كوچك) شهرت يافت.

  گاليگوال عاشق آداب و رسوم مصر بود به صوري كه پرستش «ايزيس» را در روم رسمي كرد. او عالقمند بود
 پايتخت را به شهر اسكندريه منتقل كند. 

  نرون تحت تأثير معلم خود سنكا با موازين رواقي آشنا شد و از سوي ديگر از لذت پرستي مكتب اپيكوري
 بهرمند گرديد.
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  امپراتوران روم عموماً تا قبل از «كنستانتين» خصومت عميقي نسبت به مسيحيان داشتند كه البته
 تحريكات يهوديان در آزار مسيحيان بي تأثير نبود.

 .در زمان امپراتوري تيبريوس و با پيشكاري پونتيوس پيالتوس حضرت عيسي مسيح به صليب كشيده شد 

 .نرون با اشكانيان پيمان صلح قرارداد حسن همجواري امضاء كرد كه پنجاه سال معتبر باقي ماند 

 .نظام سياسي روم برپايه فلسفه رواقي تابع آرمان «جهان وطني» بود 

  در روم به جاي علم و فلسفه ، هنر به ويژه معماري و مجسمه سازي رشد كرد و اين به علت توسعه بازرگاني و
 تجارت رده بودد كه باعث ظهور اليگارشي جديدي شد.

  شرايط كلي روم امكانات ظهور و رشد انديشه ورزي و خردآفريني را نداشت و پاسخ كلي همه اين مشكالت
عبارت از فقدان امنيت فردي و عمومي و تسلط حوزة عمومي بر حوزة خصوصي و نظامي شدن مناسبات 

 اجتماعي و كشش قشرهاي ميانة جامعه به جاي فلسفه به سوي تجارت و سوداگري و رباخواري بود.

 .پوزيدونيوس» فيلسوف و مورخ يوناني از به دفعات از رم ديدن كرد او استاد پمپه، سيسرون، وارون بود» 

 در كتابهايش انديشه هاي فلسفي يونان را به زباني ساده و قابل فهم عموم بيان كرده است. او سيسرون 
 آثاري به تقليد «جمهوريت» افالطون و «توسكوالن ها» فلسفه رواقيون تأليف كرد.

 .سيسرون دچار نوعي فلسفه التقاطي شده بود. او تحت تأثير فلسفه افالطون و ارسطو بود 

 .در امور مذهبي زئوس يوناني به نام ژوپيتر رمي ظاهر شد 

 .معبد بزرگي در رم به نام «پانتئون» وجود داشت كه تنديس همه خدايان جهان در آن قرار داشت 

 .تنديس امپراتور تجسمي از ژوپيتر خداي خدايان به حساب مي آمد 

  روميان صاحب ثروت كه از آيين هاي كهن خسته شده بودند بيشتر بهUفلسفه اپيكوريU روي آوردند.زير اين 
فلسفه به استدالل هايي كه بي تفاوتي در برابر اديان كهن و قيد و بندهاي خرافاتي را توجيه مي كرد با ديدة 

 اقبال مي نگريست.
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  بهترين اثر فلسفي روميان كه متأثر از فسلفه اپيكوري است منظومة «دربارة طبيعت چيزها» اثر
 «لوكرتيوس» است. اين اثر همچنين تحت تأثير فلسفه اتمي دموكريت نيز قرار گرفته است.

  فلسفه اي كه بيشتر با روح روميان سازگاري داشتUفلسفه رواقيU بود كه دقيقاً نقطه مقابل فلسفه اپيكوري 
 است. فلسفه رواقي به راه و رسم ها و آيين هاي كهن احترام مي گذاشت و مورد پسند طبقه اشرافيت بود.

 Uنماد و مظهر بارز فلسفة رواقي «سنكا» استU او اسپانيايي بود اما بيشتر عمر خود را در رم گذراند. او .
آموزگار نرون بود. او مي خواست با قواعد فلسفي به جنگ پيچيدگي هاي اخالقي جامعه رومي برود كه به 

 اتهام دسيسه عليه نرون او را محكوم به مرگ كردند.

 .شهرت «سنكا» بيشتر ناشي از تراژدي هاي اوست كه «مديا» مشهورتر از بقيه است 

 .سنكا در مركز مثلثي قرار داشت كه سه ضلع آن تمدنهاي هلني، رومي و مسيحي بود 

 .عده اي معتقدند سنكا مسيحي بوده و با «سن پل» شارع مسيحيت مكاتبه داشته است 

 .ليويوس» نويسنده تاريخ روم كه در خدمت صاحبان قدرت قرار گرفت» 

  نخستين ره اوردهاي ادبي روميان ترجمه هاي ابتدايي ايلياد و اوديسه هومر بود. سپس هنر كمدي نويسي كه
 شگر روميان است باز هم تقليدي از نمايش نامه نويسان يوناني است.

  تنها شخصيتي كه در روم با هنر ادبي و فن بيان به سراغ فلسفه و سياست رفت سيسرون بود. او وامدار
انديشه يوناني بود و انديشه و ذوق مستقلي نداشت و نوعي تفكر التقاطي مطرح كرد. سيسرون سرآمد 

 سخنوران زمان خود بود كه به پشتوانة همين هنر رهبري سنا را برعهده گرفت.

 UسيسرونU»رساله اي تحت عنوان Uدربارة سخنوريU نوشت. فلسفة سياسي سيسرون در دو رسالة «پيرامون «
 دولت» و «پيرامون قانون» بيان شده است.

 .رساله پيرامون دولت سيسرون بيشتر تحت تأثير ارسطو و رسالة قوانين متأثر از افالطون است 

 .در روم مهمترين حربة سياسي ، ادبي ، داشتن فن بيان براي خطابه سرايي در جهت دفاع از خود بود 

  ويرژيل برجسته ترين ادبي و شاعر رومي در تاريخ ادبيات اروپا سخنگوي عصر جمهوري روبه مرگ و
 امپراتوري در حال زايش روم بود.

 (هجويات) چهار نويسنده بزرگ : هومر ، دانته (كمدي الهي) ، ميلتون (بهشت گمشده) و هوراس 

  ويرژيل در كتاب مجموعه اشعار خود به نام «سروده هاي چوپاني» تولد كودكي را پيشگويي مي كند كه دوران
  بوده است.UآگوستUصلح و خوشبختي را براي جهان به ارمغان مي آورد كه احتمال مي دهند نظر او 
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 .شاهكار ويرژيل «انه ئيد» است كه در زمينة ادبيات حماسي اروپا بعد هومر قرار دارد 

  قهرمان كتاب انه ئيد «آينياس» است كه شهر رم را مي سازد. در اين اثر او پيش بيني مي كند كه رم بر همة
 اقوام فرمان براند.

  هوراس بعد از مرگ ويرژيل بزرگترين شاعر روم شد كه به «امير شاعران» شهرت يافت. او مداح و ستايشگر
 آگوست است.

  كتاب هنر دوست داشتن اثرUاوويدU.شاعر است. اثر مشهور او «اورئيد» است  

 .جاده هاي سنگ فرش از ابداعات روميان است 

  معماري رومي برپاية طاق ضربي قرار داشت كه ستون كمتري به كار مي رفت درحالي كه اساس معماري
 يوناني بر ستون سنگي بود.

  اختالف در معماري يوناني و رومي اين بود كه يونانيان هنر معماري را در ساختن هيكل ها و معابد به كار
مي بردند كه اين نشانة اهميت داشتن دين در ميان يونانيان بود.در حالي كه معماري رومي بيشتر در خدمت 

 ساختمان هاي دنيايي مثل سنا و تئاتر و ورزشگاه قرار داشت.

 .گنبد معروف «پانتئون» به فرمان هادريان در ساخته شد 

  «نفر تماشاچي را جا مي داد.45000ورزشگاه بزرگ «كولوسوم» يا كولسئوم محل مسابقات «گالدياتورها  

  ،روميان در بهترين آثار معماري خود سنن نزديكي به حقيقت خارج را كه از دنياي هلني به ارث برده بودند
 حفظ كردند.

 » مشهورترين معمار روميUويتروويوس پاليوU.بود كه كتاب معروف «دربارة معماري» اثر اوست « 

 » معبدUفورتا ناويريليسU.كه به خداي بندرگاهها اهداء و در قرن دوم ق.م بنا شده هنوز پابرجاست « 

  يكي از كاربري هاي معابد در رومUحفظ آتش مقدسU» بود به ويژه در معبد UسيبيلU.كه خاص آتش مقدس بود « 

 .روميان بيشتر از آنچه تحت تأثير معماري يوناني قرار گرفتند در هنر مجسمه سازي از آنها تقليد مي كردند 

 .روميان در پيكرتراشي از يونانيان و مصريان تقليد و پيروي مي كردند 

  رسم ساخت پيكرة از رهبران بزرگ سياسي و نظامي حدوداً هزار سال دوام داشت كه تحت تأثير تمدن
 هلني بود.

 .پيكرتراشي در يونان برپايه احساس و در روم از واقعگرايي پيروي مي كرد 
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  پس از مرگ اسكندر و تقسيم امپراتوري، اسكندريه در شمال مصر از نظر علمي اهميت بيشتر پيدا كرد. به
 ويژه در دوره بطلميوسيان بشتر كشش علمي به سوي اسكندريه فراهم شد.

  پس از سقوط يونان توسط روميان بقاياي فالسفه يا در رم اقامت گزيدند و يا رهسپار اسكندريه شدند و
 «مكتب اسكندريه» را پي ريزي كردند.

  براي نخستين بار در اسكندريه فلسفه به عنوان جامع جميع علوم دچار تجزيه شد و علوم طبيعي جنبة
 تخصصي پيدا كرد. در اسكندريه طب، نجوم و رياضيات مركزيت پيدا كرد.

  بطلميوس سوتر كتابخانة عظيمي در اسكندريه تأسيس كرد و جانشينانش در كنار آن موزه معروف به مركز
 گردهمايي دانشمندان تبديل شد. اين مجموعه به «موسئوم» شهرت يافت.

 .مكتب اسكندريه جنبة جهان وطني يافت زيرا تمايل شديدي نسبت به افكار شرقي درآن به چشم مي خورد 

  آخرين شكل فلسفة يوناني، يعني شكلي از اين فلسفه كه هنگام انتقال آن از يونان به جهان غرب، در مردم
 » است. اين آخرين پيروزي روح فلسفي يوناني است.Uفلسفة نوافالطونيUيونان تأثير فراوان گذاشت، «

 .ريشه مكتب نوافالطوني به فيثاغورث از مردم ساموي يا شهر صور مي رسد 

 .از جمله موضوعاتي كه فيثاغورث در مصر آموخت عقيده به تناسخ ارواح بود 

  محفلي كه فياغورث در بازگشت از مصر در سيسيل ايتاليا تأسيس كرد برپايه اصل برادري و برابري و تفكر
 اشتراكي بود. در اين محفل آيين «اورفئوسي» به عنوان جهان بيني اعضاء مطرح شد.

  مكتب نوافالطوني توسط «فلوطين» مصري پايه گذاري شد. اين مكتب نزديكي كامل با فلسفه افالطوني
داشت. فلوطين از شاگردان برجسته «آمونيوس ساكاس» بود. تعاليم وي از بسياري جهات مشابه «فيلون» 

 يهودي است.

  فلوطين هنگام جنگ شاپور و گرديانوس به ايران آمد. وي سالك و مرتاض بود و گاهي فلسفة او را به
 كشف و شهودU و UاشراقU  ،UعقلU ،UحسU«حكمت اشراق» و عرفان مي شناسند. او وحدت وجودي بود.چهار مرحلة 

 Uمكتب نوافالطونيU را ساخت. سن اگوستين به عنوان مؤسس فلسفه مسيحيت از چارچوب فلسفة مسيحيت 
 دستگاه افالطون به عنوان پاكترين و روشن ترين دستگاه فلسفي نام مي برد.

  فلوطين به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تشكيل فلسفة مسيحيت قرون وسطايي و الهيات كاتوليكي داراي
 اهميت تاريخي است.

  گرچه علم رياضي توسط فيثاغورث پايه گذاري شد ولي به عنوان يك علم مستقل در اسكندريه و توسط
 «اقليدس» مورد توجه قرار گرفت.
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  اقليدس يكي از دانشمندان اوايل مكتب اسكندريه است به طوري كه «موسئوم» را به صورت زادگاه
 تحقيقات رياضي درآورد. او بنياد علمي هندسي را پي ريزي كرد.

  بطلميوس در آتن و اسكندريه هر دو تدريس مي كرد. كتاب معروف وي «منظومة رياضي» نام دارد. و كتاب
ديگر به «مگيستي» و عربي آن «المجسطي» شهرت دارد. مگيستي سيزده كتاب است كه به آن «مگال 

 سنيتاكسيس» مي گويند.

  بطلميون در حوزه نجوم و جغرافيا مورد توجه متفكران مسلمان بود. كتاب جغرافياي او مبناي «كتاب صوره
 االرض» خوارزمي است. حجاج بن يوسف بن مطر المجسطي و ابويحيي البطريق روابيع او را ترجمه كره اند.

  جالينوس پس از بقراط بزرگترين و مؤثرترين پزشك دوره باستان است. كتاب معروف او «كلمات قصار يا
 فصول» است. حنين بن اسحاق آن را به عربي ترجمه كرده است.

  از داليل افول مطالعات پزشكي ممنوعيت علم تشريح در ديانت يهود و نفوذ مقامات مسيحي در
 دستگاههاي دولتي روم بود.

  از دوستان امپراتور ژوليانوس بود.«اوريباسيوس»پزشك معروف ديگر  

 اوضاع سياسي و اجتماعي امپراتوري

 .اشراف و شواليه ها اين دو طبقه مهمترين گروههاي صاحب قدرت بودند كه بر سنا و سپاه حكومت مي كردند 

 .توده ها بعد از جنگهاي اجتماعي حقوق شهروندي كسب كردند و داراي حق رأي و حق انتخاب شغل شدند 

  تهيدستان» در رقابت هاي سياسي به گروه ملي شهرت داشتند و در مجمع ملي  (كومي تيا) و دولتمندان يا»
 سناتوران در مجلس سنا جمع مي شدند.

 .علت فزوني جمعيت شهرنشيني فرار روستائيان به دليل ناتواني در پرداخت ماليات بود 

  گروه ملي تحت رهبري دو برادر «تي بريوس» و «گراشوس» تالش مي كردند تاماليكيت اراضي سناتوران را
 محدود و زمينهاي متعلق به دولت را نيز ميان تهيدستان تقسيم كنند. ولي آنها شكست خوردند.

  گروه ملي بار ديگر به رهبري ماريوس كه اقدام به اصالحات نظامي كرد رفته رفته قدرت رااز دست سنا
خارج كردند و به دست نظاميان افتاد. وقتي ماريوس كناره گيري كرد يكي از نيروهاي او به نام «كرنليوس 

  جنگهاي اجتماعي پايان داد و از همين راه شهرت فراوان يافت.Uسوال» به

  از تركيب پاتريسين ها و پلبين ها كه ثروتي به هم زده بودند طبقة جديد «اوپتيمات» به وجود آمد. در مقابل
 اين طبقه ثروتمند كه ثروتي متكي بر زمين يا كاال يا پول داشتند طبقه فقير «پوپوالر» ظاهر شد.
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 .سمبل اشرافيت و تبار اشرافي «شمشير» بود 

 .توليد گندم در مصر و بين النهرين و ارزانتر از روم بود و آنها بيشتر به كشت زيتون و انگور مي پرداختند 

 .كشت گندم در ايتاليا نسبت به متصرفات گرانتر توليد مي شد. بيشتر از مصر و ساير متصرفات تهيه مي شد 

 .اقتصاد روم نوعي تجارت آزاد بود كه به واسطة مالكيت دولت بر منابع طبيعي، تعديل شده بود 

 .مهمترين عامل و محرك جنگهاي روم بازرگانان بودند كه با سناتورها و امپراتوران روابط نزديكي داشتند 

 روند سقوط امپراتوري

  م با مرگ مارك اورل به پايان رسيد.180دوران عظمت امپراتوري در سال  

 .يكي از داليل زوال امپراتوري، بروز بحران جانشيني در نظام امپراتوري بود 

  امپراتوران بعد از آگوست تصميم گرفتند براي حفظ و شكوه عظمت امپراتور جمعي از نخبگان سياسي و
 نطامي را گرد هم آورند و با مطالعه فرد اليق را به عنوان امپراتور انتخاب كنند كه اين رويه به عمر آن افزود.

  مارك اورل به واسطة غرور بي جا و پدرانه فرزندش «كومودوس» را به جانشيني انتخاب كرد و بار ديگر اصل
 جانشيني بر پايه وراثت جاي خود را به اصل جانشين براساس لياقت داد.

 .بعد از مرگ كومودوس اختيار انتخاب امپراتوران به دست گروهها نظامي افتاد 

  ديوكلسين» يكي از فرماندهان نظامي با تمركز قدرت در دست خود و يارانش حكومتي به سبك نظامهاي»
 سياسي شرقي ايجاد نمود. پس از مرگ او نايب او «گاليريوس» همان روش اصالحات را ادامه داد.

 اقدامات ديوكلسين

از بين بردن تعادل ميان حكومت مركزي و عدم مركزيت و تعادل بين امپراتوران و سيويتات  .1

  شهرستان رسيد.101 به 45حدود هر شهرستان را تقليل داد. در نتيجه تعداد شهرستانها دو برابر شد از  .2

 امپراتوري را به بخش شرقي و غربي تقسيم كرد. و پايتخت نيمه غربي را از شهر رم به ميالن انتقال داد. .3

  دليل سياسي انتقال پايتخت اين بود كه ديوكلسين مي خواست مركز قدرت را به شمال ايتاليا ببرد تا در
 صورت حمله ژرمن ها مجبور نشود در رم كه مركز حكومت قديمي و صاحب آثار ارزشمند است مبارزه كند.

 .كنستانتين پايتخت شرقر را در شهر قديمي يونايي يعني «بيزانتيوم» قرار داد 
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 به شرقي و غربي، عمدة تجزيه و تقسيم امپراتوري روم دليل Uترس و نگراني روميان از همسايگيU با 
Uامپراتوري قدرتمند ايران به خصوص در دوره شاپور اولU.بود  

  نخستين جنگ ايران و روم در عصر شاپور اول ساساني رخ داد. كه گردين امپراتور روم بود. روميان عليه او
شورش كردند و او را كشتند و «فيليپ عرب» را به جاي او انتخاب كردند. و او با شاپور اول قرارداد صلح 

 امضاء كرد و ارمنستان و بين النهرين به ايران واگذار شد.

 ) منجر به اسارت «والرين» شد.260 تا 258جنگ دوم شاپور با روميان ( 

  در زمان شاپور دوم (ذوالكتاف)جنگ ميان ايران و ژوليان اتفاق افتاد كه ژوليان با زوبين يك سپاهي ايراني
 كشته شد.

  براي آخرين بار امپراتوري روم را ميان دو فرزندش تقسيم كرد. بخش شرقي به 395تئودوز در سال 
مركزيت بيزانس و با نام امپراتوري روم شرقي به «آركاديوس» و بخش غربي به مركزيت روم (پايتخت ايتاليا) 

 و با نام امپراتوري روم غربي را به «هونوريوس» واگذار كرد.

  اين تقسيم و تجزيه مكرر نشان مي دهد كه روميان از يك سو نگران قدرت روزافزون ژرمن ها و حضور
 گسترده آنان و در واقع روم غربي را از دست رفته تلقي مي كردند.

 .كنستانتين بخش روم غربي را در سندي به نام «عطية كنستانتين» به پاپ اهدا كرده است 

 U 476روم غربي در سال U كرد. اما امپراتوري روم شرقي خصوصاً در قرن ششم توسط ژرمن ها سقوطبه دست 
 ژوستي نين به قدرت جهاني تبديل گرديد و در قرن يازدهم مسيحيت ارتدوكس را پايه گذاري كرد.

  استفاده كرد نظامي به عنوان مزدور ژرمن هانخستين امپراتوري كه به طور رسمي و علني از وجود 
  بودديوكلسين

  م. دو نهاد جديد زمان امور 476از زمان ديوكلسين و كنستانتين تا فروپاشي امپراتوري روم غربي در سال 
 از پيوستگي اين دو Uاقوام ژرمن U و ديگري Uدستگاه كلسياي كاتوليكUدنياي مديترانه را در دست گرفتند يكي 

 نهاد عهد باستان يونان و روم به پايان رسيد و قرون وسطي آغاز شد.

 .كنستانتين شهر بيزانس را به عنوان پايتخت امپراتوري اعالم كرد و نام «كنستانيتتوپل» را بر آن نهاد 

  كنستانتين براي ساماندهي نظام استبدادي خود و خاتمه دادن به هرج و مرج داخلي اقدام به اجراي دو
 سياست كرد : 
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رضايت اشراف برده دار را جلب كرده و براي شورش و نافرماني عليه اشراف مجازات اعدام در نظر گرفت. هر  .1
نوع تغيير شغل و حتي تغيير كار براي تمام مشاغل ممنوع شد. اين سياست باعث شد جامعه به حالت 

سكون و ايستايي درآمد. 

براي جلوگيري از رشد مذاهب خرافي و متوقف كردن جنگهاي ديني به تقليد از اردشير بابكان تصميم  .2
 گرفت مسيحيت را به عنوان دين واحد انتخاب كند.

 : داليل انتخاب مسيحيت به عنوان دين واحد توسط كنستانتين 

 دلجويي از مسيحياني كه در دورة ديوكلسين قتل عام شده بودند. .1

 مسيحيت پيروان زياد داشت و آنها صاحب امكانات اقتصادي و فرهنگي بودند. مي توانستند حامي او باشند. .2

 مسيحيت يك دين يكتاپرست و آخرت گرا بود و پيروان خود را به دوري از دنيا دعوت مي كرد. .3

 كنستانتين در جنگ با رقباي خود رسماً از طرف كليساي كاتوليك حمايت همه جانبه مي شد. .4

  را صادر كردند. به فرمان ميالن ميالدي به اتفاق «لوسينوس» شريك پادشاهي 313كنستانتين در سال 
موجب اين فرمان اجراي مراسم مذهبي در مورد همه اديان از جمله مسيحيت كامالً آزاد شد. حتي به 

مسيحيان اجازه داده شد براي جبران خسارت ناشي از تخريب بناها و مصادرة زمينها و اموال خود در دوران 
 «تعقيب بزرگ» از حكومت غرامت دريافت كنند.

  كنستانتين عليرغم اينكه خشن و بي رحم بود نسبت به كليساي مسيحي رفتاري مالطفت آميز داشت. او
 قصر «التران» را به اسقف اعظم هديه كرد.

 .كنستانتين باهمكاري مادر خود هلن درفلسطين اقدام به ساخت كليسا كرد و مقابر انبياء يهود را مرمت كرد 

 .هر چند كنستانتين هيچگاه مسيحي نشد ولي از كليسا عنوان «روحاني بزرگ» را دريافت كرد 

  كنستانتين در شوراي نيسه يا نيقيه شركت كرد. اين شورا صحنة مجادالت حاد الهيون دربارة «وحدت
  مرد در حاليكه از كليسه عنوان «كبير» گرفت.337جوهري» يا مشابهت پدر و پسر بود. او در سال 

داليل سقوط امپراتوري 

1. Uبحران سياسيU از زماني شدت گرفت كه يك بار ديگر اصل وراثت به جاي اصل شايستگي در گزينش : 
امپراتوران به اجرا درآمد. 

2. U بحران اقتصاديU بيشتر از زمان كنستانتين اوج گرفت، زيرا وي طبقة اشرافيت جديدي را بوجود آورد و :
مالكيت آنان را بر زمين و بردگان تضمين نظامي كرد. جنبش بردگان و هجوم پراكندة ژرمن ها به بحران 
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اقتصادي دامن زد. مناسبات اقتصادي اجتماعي «سرواژ» كه پايه هاي نظام فئوداليسم را در قرون وسطي 
 تشكيل مي داد در قرن چهارم شكل گرفت.

3. U بحران نظاميU با دورة امپراتوري شروع شد و در عصر كنستانتين گسترش يافت. نظاميان به دو بخش :
شهري و مرزي تقسيم شدند. اشتباه بزرگ كنستانتين اين بود كه نظاميان مرزي را به داخل شهار آورد و 

 براي جلوگيري از خيانت اين نظاميان مزدوراني حتي از عناصر ژرمن را مأمور حراست از مرزها كرد.

 .سن آگوستين مؤسس فلسفه مسيحيت و مؤلف رسالة «شهر خدا» است 

 .مسيحيان در هدايت و حمايت ژرمن ها براي تسخير رم نقش پراهميتي داشتند 

  ماكياول فيلسوف سياسي عصر رنسانس در رسالة جنجالي « شاهزاده» مسيحيت را به دليل دميدن روح
 بي تفاوتي در مردم روم در مقابل هجوم ژرمن ها سرزنش مي كند.

  ادوارد گيبون مورخ برجسته انگليسي در كتاب «علل عظمت و انحطاط روم» سقوط امپراتوري را نتيجه عمل
 متوليان كليسا مي داند.

 .هيچ تمدني به اندازة يونان روي تمدنهاي ديگر اثر فرهنگي مثبت نگذاشته است 

  طوالني ترين عمر 1453 ق.م تا 750روميان با سه شكل حكومت (پادشاهي،  جمهوري و امپراتوري) از 
 حكومت را در تاريخ بشر بدست آوردند.

 .تمدن روميان نقش واسطگي در تبادل فرهنگ و تمدن يونان و شرق داشت 

ژئومورها : تهيدستان شهري اوپاتريدها : اشرافيت برده دار 
ايلوت ها : ساكنان بومي الكونيا كه قوم آخه اي بودند اكروپل : مركز قدرت اشرافيت 
ارسيتوكراسي : حكومت اشرافي مونارشي : حكومت سلطنتي 

پانكوس : شوراي بزرگان هيتي دموكراسي : حكومت مردم ساالري 
پلبين : طبقه زيردستان در روم پاتريسين : طبقه اشراف زاده در روم 

«صلح رومي» در دوره آگوست بود التيفونديا : مالكان بزرگ و زمينهاي بزرگ 
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