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 چکيده
ي فنون كه در فالت ايران زندگي مي كردند در طول مدت بيش از شصت قرن انديشه ها ومردمي 

ني  اين سرزمين با تاريخ طوالمنزلت انساني شد.  تعالي مقام و پديد آوردند كه موجب بقاي بشر و

بودكه از دير باز استقرار تمدن و زندگي بشري به  همواره بستر عاليترين پيشرفتهاي انساني

ز ا و... فلزكاران گله داري  كشاورزان  ته جمعي در اين سرزمين صورت گرفته است. صورت دس

سرچشمه بسياري از اين پديده ها در  سرزمين نشات گرفت كه امروزه خاورميانه ناميده شد و

هزاره پنجم را دوره كشاورزي و شکار   هزاره چهارم را دوره زن ساالري  .فالت ايران قرار داشت

معماري  هزاره سوم را دوره توسعه استفاده از فلز و گسترش روابط با همسايگان و  و رونق هنر

هزاره دوم را دوره آغاز ورود تدريجي آرياها به فالت ايران خواندند. ايرانيان در طول زندگاني خود 

 فرهنگ و تمدن ايراني به دنياي شرق و غرب بودند و تمامل بر روي فالت ايران بارها عامل انتقا

از ست اتاثيراتي كه از تمدن بابلي و سپس يوناني در نواحي مركزي و جنوبي آسيا صورت گرفت 

راه  فالت ايران و گاه با همکاري ايرانيان انجام شد. در اين پژوهش سعي شده است كه به روش 

 مردم شناسي  اسنادي و كتابخانه ايي به بررسي و مطالعه زندگي بشريت در فالت ايران از لحاظ

تاريخي و انسان شناسي پرداخته شود. نتايج مطالعات حاكي از آن است كه فرهنگ و تمدن 

ايراني بيانگر نقش ارزنده ايرانيان دركوچ نشيني  گله داري  كشاورزي  علوم  فنون و... بوده و 

 .ي در رشد و تحول انسان داشته استسهم بسزاي

 .  سير تحول زندگي بشريتفالت ايران  فرهنگ  تمدن  تاريخ: واژگان کليدي
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 مقدمه
يکي از مهمترين مباحث تاريخ بشريت تمدن است. يعني تحوالت عمومي بشر به سمت تکامل فکري. انسانهاي ابتدايي با وسايلي كه 

ط سطبيعت در اختيار آنها گذاشته بود روزگار را سپري مي كردند. در اين درجه بشر كامال تحت نفوذ و مقهور طبيعت بود و اين وضع مانع از ب

آنها گرديده است. اما همين كه بشر به درجه اي رسيد كه ديگر كامال دست بسته محکوم مقتضيات جغرافيايي  طبيعت و محيط  فکري

مسکوني خود نشده و توانست مجراي طبيعت را به ميل و اراده خود تغيير دهد  وارد مرحله تمدن گردد. كلمه تمدن چنانکه از مفهوم آن بر 

ياري است. تمدن به طور كلي  نظمي است كه در اجتماع و جامعه به وجود مي آيد و در پي آن خالقيت فرهنگي رواج مي آيد داراي معاني بس

 بستر کهبل دهد مي تشکيل را داري گله و نشيني كوچ گهواره اصلي جغرافيايي نه تنها كانون مالحضات فالت ايران به [5]. و رونق پيدا ميکند

 تمدنهاي ازس زمينه زمين  ايران جغرافيايي شرايط. است بوده پذير امکان آن در تمدن استقرار باز دير از است كه انساني پيشرفتهاي عاليترين

 ميشهه نيز ايران طبيعت و است كرده پيدا بروز و ظهور مجال ايران ملت عمر حيات ادوار تمامي در مشابه طور به خصيصه اين و است تلفيقي

 ادهد انجام را بزرگي وظيفه ايراني تمدن احياي و عظمت تحول  پيدايش در بزرگ عامل دو كه شايد گفت. است كرده كمک مهم اين انجام به

 :اند

 وظيفه بشري تحوالت در كشور اين ايراني  تمدن پيدايش ابتداي از كه باشد مي ايران كشور طبيعي وضع و جغرافيايي عامل . يکي1

 ماتتهاج و حمالت وجود با است شده مانع كه عللي از يکي هم شايد و است كرده ايفا بخوبي اقتصادي نظر از چه و سياسي نظر از چه را خود

  .ندك حفظ را خود هويت و نرود بزوال رو ايراني تمدن بکلي رفته  مي شمار به ايران موجوديت و هويت براي خطر بزركترين كه اقوام مختلف

 چه و سامي چه قديم ملل و اقوام ساير چون شود  پايمال بکلي ايراني تمدن كه است شده مانع كه است ايراني ذاتي نبوغ دوم . عامل2

 بوغن علت به ايراني اقوام كه حالي در. گذاشتند انحطاط به رو متعددي عوامل اثر در پيمودند  را خود درخشندگي دوران آنکه از پس زرد نژاد

 و ميلتح فاتحان بر را خود معنوي تسلط ميگرفتند  قرار بيگانه اقوام سلطه تحت كه كوتاهي مدت از پس هميشه خود سرشار هوش و ذاتي

 [21].آورد مي بدست را خود حيات مجددا ايراني تمدن و ميگرفتند خود به ايراني رنگ متجاوز اقوام بطوريکه. كردند مي جذب خود در را آنها

 

 موقعيت جغرافيایی فالت ایران
هنگامي كه اروپا از كوههاي يخ پوشيده بود فالت ايران دوره باران را از سر مي گذراند وحتي در آن زمان در بخش مركزي اين فالت در 

كه امروزه به شکل بيابان نمک زار وسيعي درآمده است درياچه پهناور وجود دارد كه رودهاي بسياري به آن مي ريخت. سپس دوران باراني از 

جاي آن دوران فرا رسيده كه اصطالحاً عصر خشک ناميده مي شود تا به امروز نيز ادامه دارد. فالت ايران واحد جغرافيايي ويژه بين رفت وبه 

بلند در جنوب غربي آسيا مي باشد كه به دنبال  اي از قاره آسياست كه كشور ايران در آن واقع شده است. فالت ايران سرزميني كوهستاني و

در اواخر  ] 11[فالت ايران در زير آب درياي تتيس بود.  1در دوران سوم زمين شناسيوان ترشياري شکل گرفته است. چين خوردگيهاي ج

 ايدوران سوم زمين شناسي فالت ايران كم كم از زير آب بيرون آمد و درياچه هايي كه امروز در فالت ايران باقي ماندند باز مانده همان دري

فالت ايران و به تعبير ديگر نجد ايران  [17]هواي فالت ايران در دورانهاي پيشين بکلي با امروز فرق داشته است. بزرگ قديم مي باشند. آب و

قلمرو جغرافيايي پهناوري است كه از سوي غرب به بين النهرين منتهي مي شود و در امتداد دامنه هاي گسترده باختري زاگرس كه تا دجله 

ي ارمنستان مي رسد. در بخش شمالي يا به عبارت بهتر شمال غربي  سلسله جبال بلند البرز وجود دارد كه دو ادامه دارد به آرارات و كوهها

با اقاره آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند. در مشرق فالت سه رشته كوه متوازي معروف به كوههاي سليمان قرار دارد كه با پيوستن به كوه ب

فالت ايران بسيار مرتفع  [15]ا نيز به هيماليا وصل مي شود. در جنوب خليج فارس و بحر عمان قرار دارد. به سلسله جبال هندوكش و از آنج

مركز فالت را بياياني پهناور در برگرفته است كه فرو رفتگي آن از نواحي اطراف بيشتر  .است و با شيبي ماليم از جنوب به شمال مي رسد

/دوميليون وششصد هزار كيلومتر مربع يا تقريباً پنجاه وپنج هزار فرسخ مربع مي باشد. سرزمين 000/000/2مساحت فالت ايران  [23]است. 

منطقه خاورميانه قرار دارد ودر واقع شصت وسه درصد يا تقريباً دو ثلث آن  كيلومتر مربع در جنوب غربي آسيا و 191/046/1ايران با وسعت 

                                                           
مبنشاي تقسشيم بنشدي ايشن دورانهشا اتفاقشات مهمشي بشود كشه بشه وقشع پيوسشته              . عمر زمين را به دورانهاي و بخشش هشاي مختلفشي تقسشيم كردنشد كشه      1

دوره دوم مزوزکيششک دوران سششوم سششنوزوکيک مششي باشششد . كششه هششر كششدام از ايششن دوران هششا خودشششان بششه چنششد دوره         –اسششت.دوره اول پالئوزکيششک  

دوران گششواترنري خششود بششه دو دوره پليسششتوس و هولوسششن ترنري تقسششيم مششي شششود. اتقسششيم مششي شششود . دوره سششوم خششود بششه دو دوره ترشششياري و كششو 

  زاگشرس   البشرز   تقسيم مي شود . در دوران سوم بود كشه زمشين كشم كشم بشه حالشت فعلشي خشود نزديشک  مشي ششود. در دوره ترششياري كوههشاي قفقشاز              

همچنشين در   .خشارج ششد  بشود  زمشان زيشر آب   ن ايشران كشه تشا آن    يسشرزم  دريجي كوههشاي البشرز و زاگشرس   هندوكش و... به وجود امدنشد . بشا تششکيل تش    

دوره كششواترنري بششود كششه چهششار عصششر نخسششتين يخبنششدان  عصششر يخبنششدان  عصششر دوم يخبنششدان و عصششر بعششد از يخبنششدان بششه وجششود آمششد . در دورهششاي  

 بعد زمين رو به گرما گذاشت.    
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قسمتي از  -انارمنست -آذربايجان -تركمنستان -پاكستان -بلوچستان -است. مانند افغانستان است وآنچه كه باقي ماند متعلق به ممالک ديگر

  [12].تركيه  عراق كه در اثر حوادث تاريخي از اوايل قرن سيزدهم هجري تدريجاً از ايران جدا شدند

  

 شناسی( فالت ایران )از لحاظ انسان سير تحول فرهنگ و تمدن در
. دايران نيز استثناء نيست فالت هاي اوليه انسان در تمام نقاط جهان بسيار نادرند و از اين لحاظ خاورميانه وسنگواره ي شکلبقاياي 

ايران به علت دارا بودن موقعيت طبيعي و شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي  و همچنين  به دليل داشتن سابقه تاريخي طوالني  موجب فالت 

ناسي  شن در زمره يکي از نخستين زيستگاهها و كانونهاي اجتماعي انسان پيش از تاريخ به شمار رود و مطالعات باستانشده تا اين سرزمي

اگرچه پيدايش و ظهور نخستين گروههاي انساني در فالت ايران به  [16]شناسي نيز اين موضوع را تاييد كرده است. شناسي و ديرينهانسان

ه  بقاياي مربوط ب داند كه نخستين انسانها از كجا و كدام سو به آسياي غربي و ايران مهاجرت كردند.نمي روشني معلوم نيست و هيچ كس

هزار  30تا  230ست.  نئاندرتال زير گونه اي از هومر است كه احتماال از انسان نئاندرتال در جنوب غربي آسيا  تركيه و ايران شناخته شده ا

شناسان امروزي نيز خيلي دشوار است كه ساكنان كنوني فالت ايران را مشخص كنند. زيرا از براي انسان [6]سال پيش مي زيسته است . 

 زمانهاي قديم فالت كهن ايراني ميدان تاخت و تازهاي اقوام مختلف بوده و در واقع به منزله پلي است بين شرق و غرب. اما به احتمال قوي

 به تدريج از آفريقا ادوات سنگي مشخص خود ود يک ميليون سال پيش  اجتماعات انساني باشود كه در دوران پليستون در حدتصور مي

 قرار ميالد از قبل سال هزار 15 تا هزار 10 بين توان مى را آن كه عهدى در [1].النهرين و ايران وارد شدندبه نواحي بين مهاجرت نموده و

 ادامه هم هنوز و نامند خشک عهد را اصطالحا آن كه عهدى و رفت بين از بارانى عهد گرفت  صورت هوا و آب تدريجى ايران تغيير در داد

 و جايگاهى مسکن سنگى پناهگاههاى يا غارها در مي زيست ايران نجد در بيشتر كه تاريخ از انسان پيش عهد اين گرديد. در آن جانشين دارد 

 در .است آمد دست به شوشتر شرقى شمال در واقع بختيارى كوههاى در غارى حفارى ضمن مساكن قبيل اين نمونه ساخت. مى خود براى

 استعمال طرز به وى برد. مى كار به قدرت اعمال از را بيش حيله منظور اين براى و مي پرداخت شکار به خود خوراك تهيه براى انسان اينجا

 اندكى صيقل  كه بوسيله است بدوى ابزارهاى اينها همه داشت. آشنايى بود  متصل شکافدار چوبدستى به تبرى كه دستى  تبر سنگى  چکش

 سنگى مصنوعات از كمتر بمراتب مي ساختند  حيوانات استخوان كه از درفش قبيل از استخوانى آالت شد  مى كاسته آنها ناهنجارى از

 در سکونت دوره پايان در و كار مي برد به بود  پخته ناقص بطور كه را ناهموار سفالين ظروف نوع يک دوره آن در ليکن انسان بود. متداول

تجمع گروههاي انساني در ادوار سنگي  پارينه سنگي و فراپارينه  [9] بود. سير در آمده سياه رنگ به دودخوردگى فرط از ظروف اين غار

پالئولتيک در بسياري از  هاي انسانسنگي عمدتاً در غرب  شمال و شمال شرق ايران و در حوزه ارتفاعات زاگرس بوده و همچنين فسيل

هاي ايران يعني از درياچه اروميه در شمال غربي تا شيراز در جنوب و در سواحل جنوبي خزر تا جنوب خراسان يافت شده است. قسمت

ام درياچه اي هاي ابزار سنگي متعلق به عصر كهن سنگي ميانه در مركز ايران  شمال غربي  شيراز كنوني  نزديک جايي كه احتماالً در آنگونه

پس بايد گفت كه رشته كوههاي جنوب درياي خزر  بخش مهمي از آذربايجان و كوههاي زاگرس  [18] آب شيرين بزرگي بود پيدا شده است.

غرب  توان به غار بيستون درهاي اوليه در فالت ايران ميبهترين نقاط براي زندگي ساكنين اوليه بوده است. از مهمترين سکونتگاهاي انسان

در پي حفرهايي كه در غار بيستون انجام شد در آنجا يک تکه  1949در سال هاي زاگرس اشاره كرد. غار بزرگ شنيدر در غرب كوه ايران و

استخوان زند زيرين و يک دندان پيشين انساني همراه با صنعت موستري بسيار پيشرفته كشف شد. ظاهرا ابزار ها و وسايل و ورقه هاي مربوط 

ره ديرينه سنگي ميانه بودند. بنابراين اين منطقه بي گمان محل سکونت انسان بوده است .انسان هاي بيستون طي دوره اقامت در اينجا به دو

يد وسپس در آدر هزاره پنجم پيش از ميالد در دوره پارينه سنگي انسان كم كم از غارها بيرون مي  [13]تبديل به صنعتکاران ماهري شدند.

ذخيره كردن آذوقه در  شد مي زيست وسپس با گِل به ساختن خانه هاي اوليه وه از چوب  پوست وشاخ برگ درختان ساخته ميآلونکهايي ك

ز صنعت ني داد وستدها بين روستاها بوجود آمد. در اين دوره گذشته از شکار  كشاورزي و واحدهاي روستايي تشکيل شد و .انبارها پرداخت

ت بدنبال تجربياتي كه بدس فن سفال سازي ايجاد شد و زن ساالري نمايان شد. زن در اين دوره نگهبان آتش محسوب مي شد و .توسعه يافت

دوره پايه هاي حکومتي هاي اوليه اين در واقع در  يا گياهان طبي پرداخت و به درمان بيماريها و آورد در اين دوره با گياهان طبي آشنا شد و

 زماني كه مرد رو به اين كار آورد اندكي پيشرفت كرده بود و در اين دوره زن با كشاورزي آشنا شد و [10]رکيس آن بود.پي ريز شد كه زن 

پس از چندي زن خانه بر اثر تجربه به مقام روحانيت رسيد.  زن شد. سپس زن كارهاي قبيله را انجام داده و اين امر موجب تفاوت بين مرد و

گلين دست يافت و نقش سبدهاي پيشين را بر روي اين ظروف ها نقاشي كرد و رفته رفته در پايان دوران حجر به روش ساختن ظرف هاي 

به مس دست يافت و ظرف ها و آالتي از آن ساخت. مردم فالت ايران در اين زمان مردگان خود را در كف خانه به خاك مي سپردند و بدن 

در پيرامون او چيز هايي را كه در زندگي به آنها نياز داشت مانند كاسه  كوزه و غذا مي گذاشتند. مرده را با اكسيد آهن سرخ رنگ مي كردند و 

ن گله ااينان رفته رفته به رام كردن حيوانات پرداختند و از آنها براي باربري استفاده و يا از پوستشان بهره مي گرفتند. از اين زمان پس دور
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نزديک كاشان در  2در اين دوره كهن ترين محل سکونت انسان در دشت ايران در سيالکا رسيد. داري و كشاورزي و سپس داد و ستد فر

 دست نخورده پيدا شده است. درست بر فراز خاك بکر و جنوب تهران است كه در آنجا نشانه هاي سکونت اوليه انسان در تپه هاي مصنوعي و

ه تري به خود گرفت و مردمان به جاي چينه سازي  خانه هاي خود را با خشت در حدود هزار چهارم پيش از ميالد خانه سازي شکل پيچيد

خام كه به تازگي بدان دست يافته بودند مي ساختند. اما خشت شکل هندسي نداشت. توده هاي گل را با دست مي فشردند و آنها را به صورت 

ها را در داخل گل ديوار به كار مي بردند. درون خانه ها و ديوار گلوله هاي سخت و بي شکل در مي آوردند و در برابر آفتاب خشک و سپس آن

 ها را هم با سرخ رنگ مي كردند. اينان مردگان خود را نزديک اجاق خانه به خاك مي سپردند تا در زندگي خانواده و خوردن غذا شركت كنند.

خ كوزه گري دست يافت. رفته رفته سگ در زندگي روزانه ساخت ظرف ها و سفالينه ها در اين زمان سامان بيشتري يافت. گويا زن به چر

 [8].مردم پديد آمد و موجب آسايش بيشتر در نگهباني خانه و مزرعه شد و از نوعي اسب نيز براي نقل و انتقال و كار در مزرعه بهره مي گرفتند

شگار و گله داري مي رفت. در ساختمان ها خشت هاي در اين دوران زن به باغداري و تهيه غذا و ساختن سفالينه ها مي پرداخت و مرد به 

مستطيل شکل جاي خشت هاي ناصاف و بي شکل را گرفت و دهکده داراي محله هاي مختلف گشت و ديوارها داراي در و پنجره و روزنه 

الينه گان و حيوانات بر روي سفشدند و ديوارهاي خانه ها با رنگ سفيد اندود گشتند. در اين زمان سفالگري تکامل يافت و كشيدن نقش پرند

ذوب مس و قالب سازي در سفالگري و ريخته گري براي شکل دادن به مس از  [2]ها آغاز گشت و نخستين انديشه خط تصويري پديد آمد.

ق.م  3100سرانجام در حدود  روستاها بتدريج تبديل به شهر شدند ونخستين اختراعات مردمان كهن فالت ايران است. كم كم در اين دوره 

اي يافته ه مهمترين شهرهايي كه در اين دوره به وجود آمد مي توان به شهر تپه نور آباد در لرستان اشاره كرد كهاز شهرها كامالً نمايان شد. 

ل هزاره چهارم ق.م آثار آن متعلق به هزاره چهارم و اوايل سوم ق.م است. شهر سوخته سيستان از مراكز حکومت گمشده اي است كه از اواي

خط خاصي بودند. مواد غذايي  گندم   مردم آن داراي زبان و در اواخر اين هزاره تمدن شهرنشيني مشهود است و زندگي اوليه به دست آمده و

زارهايي و چارپايان. در هزاره سوم مردم فالت ايران داراي خانه هايي بودند با كشت [17]جو  ميوه در اين دوره در تجارت به كار گرفته شد.

زبان  نآنان برخي ابزار هاي خانگي و كشاورزي نيز داشتند. عيالميان كه خود را انزان سوسونکا مي ناميدند مردمي بودند از اقوام اسيايي. اينا

جاي خود را به مخصوصي داشتند و خطي تصويري كه كتبه هاي آن هنوز خوانده نشده است. بعدها اين خط و زبان در كتيبه هاي عيالمي 

خط و زبان سومري داد. هر چند كه عيالمي ها در اين دوره خط خاصي داشتند ولي در عين حال خط همسايگان خويش را نيز پذيرفته اند. 

 گر چه عده اي از صاحب [4]قلمرو عيالميان از كوههاي لرستالن تا كرانه خليج فارس را در بر    مي گرفت. و مركز دولتش شهر شوش بود.

پژوهشگران واژه شهر و شهرنشيني را به هزاره هاي قبل از هزاره سوم پ.م تعميم داده اند ولي با توجه به ويژگي هاي در نظر گرفته  نظران و

هاي معيشتي در مرحله شهرنشيني به مفهوم اخص آن از اواخر  شيوه و سياسي و ساختارهاي اجتماعي جمعيت و  وسعت  شده براي شهر

هفتوان  پ.م وخصوصاً هزاره سوم پ.م در ايران موجوديت يافت. شهرهاي مهم ايران در هزاره سوم پ.م عبارتند از: تپه حسنلو وهزاره چهارم 

در تاريخ آسياي غربي برجسته مي نمايد پيدايش  هزاره دوم قبل از ميالدرويدادي كه در طي  تپه در آذربايجان  سيلک كاشان  حصار دامغان.

اروپاکي چنان  مردمان هندو. توانيم آنها را بومي ناميداروپايي در ميان اقوام در اين بخش از جهان كهن است. كه نمي ند وعناصري از ريشه ه

آيد مردماني هستند كه مساكن آنها از هند تا اقصي بالد اروپا است. يعني در اروپا كليه سکنه اروپا به استثناي مردماني كه از كه از لفظ مي

ا شامل رر هستند و در آسيا فقط هنديهاي آريايي و ايراني ها به معني عام )يعني كليه مردماني كه از شاخه ايراني آريانها هستند( نژادهاي ديگ

يار از زمان بساروپايي بر اثر فشاري كه بوسيله اقوام ديگر برآنان وارده آمده است دست به مهاجرت زده اند.  به نظر مي آيد كه هند ومي شود.

و الاقل از پايان هزاره سوم تا نيمه هزاره دوم پيش از ميالد  آرين ها در جلگه رودخانه هاي سيحون و جيحون جلگه ايي كه در ايام  قديم

ه رباستان به نام ايران ويج از آن ياد مي شده به سر مي بردند و نخستين بار كه اثري از آنان در آسياي غربي به چشم مي خورد در نيمه هزا

گروه آريايي يکي از شعبه هاي مهم خانواده هند و اروپاکيست. واژي آري لفظي است كه نياكان دو قوم ايراني  [18]ش از ميالد است.دوم پي

اينها بعدها نام قديمي خود را حفظ كرده و آن را به سرزمين محل سکونتشان اطالق از ديرترين زمان آن را به نژاد خود اطاق مي كردند. 

زمين آريان سرنمودند. نام نژادي آنها اَثيريَه )درست كردار و با ايمان( بود كه بعدها اَريه و آريا شد و سرزمين محل سکونتشان نيز اثيرياوَکي جا 

اَثيريه = اَريه = آريان = آريا آمده  و نام آريا نيز از  يرياوَکي جا = آيران = اَيران = اِيران = ايران ثا نام داشت كه بعدها ايران زمين ناميده شد. 

  نام قوم ايراني بوده است و اين كلمه را  قوم قفقاز به 4مي گفتند. در عصر هخامنشين ايي ريا 3ايران زمين در عهد ساساني اران شتراست. 

به خود اطالق كردند. كلمات آرياکيان  آريا  ايران و امثال آن كه در آن زمان باقي مانده از اين كلمه گرفته شده   7اير -0ايرو -1صورت ايرون

                                                           
2 . Sialk 
3. Eran shatra 
4. Airya 
5 . Iron   
6. I roe   
7. Ir   
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است و همين سرزميني كه بعد ها در ماخذ تاريخي و جغرافيايي قديم  ايرانشهر به معني مملکت ايران به كار رفته است  در مغرب زمين از 

بر طبق تقاضاي دولت ايران  1931يل پرس )به لهجه فرانسوي( پرشيا )لهجه انگليسي( ميشناختند. ولي در سال قرون وسطي به نام هايي ازقب

دان ناردو در كتاب خود به نام امپراتوري ايران   [12]به جاي پرس و پرشيا و غيره كلمه ايران پذيرفته شد و نام اين كشور به ايران تغييريافت.

گستره امپراتوري ايران باستان در اوج عظمت خود بيش تر منطقه اي »اه فرهنگ ها نام برده است و مي نويسد كه از ايران به عنوان چهار ر

را كه امروز خاور نزديک يا خاورميانه مي گويند شامل مي شد واز غرب سواحل درياي مديترانه واز شرق تا مرزهاي هندوستان را دربرمي 

شد كه امروزه ملت ايران در آن سکونت دارند. بخش شامل ناحيه اي مي ان ويژگي بيشتري داشت وگرفت. در اين ميان سرزمين اصلي اير

ي امركزي اين منطقه متنوع  فالت گسترده ايران است كه به طور متوسط بين هزار تا دو هزار متر از سطح دريا ارتفاع دارد وگستره آن از دري

 زار كيلومتر مي رسد. در منتهي اليه شرقي اين منطقه دو كوير نمک بزرگ  دشت كوير وخزر در شمال تا خليج فارس در جنوب به حدود ه

دشت لوت قرار گرفته ودر غرب رشته كوههاي سر به فلک كشيده وناهموار زاگرس به طور اريب در امتداد فالت از شمال غربي تا جنوب غربي 

وشيده از برف است كه از ديرباز به آن بين النهرين مي گفتند. مدت ها پيش از كشيده شده است. در غرب اين كوه ها كه قله هاي آن غالباً پ

پيدايش امپراتوري ايران تنوع عظيم سرزمين واقليمي خاور نزديک وموقعيت استراتژيکي آن اين منطقه را براي سکونت بسيار جذاب كرده 

ده بود. از هزاره چهارم قبل از ميالد وشايد حتي زودتر از آن اين بود. منطقه اي كه به طور طبيعي به چهار راه بزرگ فرهنگ ها تبديل ش

 [22]«ناحيه پذيراي مهاجرت هاي ادواري اقوام گوناگون به ويژه از استپ هاي پيرامون درياي خزر در شمال بوده است.

 

 سير و تحول فرهنگ و تمدن ایرانی )از لحاظ تاریخی(
گوناگون بزرگ و كوچک طي تقريباً هزار سال )از هزاره دوم شروع شده( به طول انجاميد و  ورود آرياييها به فالت ايران در گروه هاي

ا ب سرانجام در اوايل هزاره اول قبل از ميالد جايگزين و سپس ايجاد فرمانرواييان آنان در نقاط گوناگون اين سرزمين شکل گرفت. فالت ايران

ادها مماد نام سرزميني بود كه تيره ايراني . ود را آغاز كرد كه دوران ايران باستان را شکل داداين اقوام تازه نفس آريايي زندگي تاريخي نوين خ

. آنها توانستند در اوايل قرن هفتم قبل از ميالد اولين دولت فالت ايران مي باشدبرگيرنده بخش غربي  در آن ساكن بودند. اين سرزمين در

ها منتقل گشت. پيش از ميالد به دست كوروش منقرض شد و سلطنت ايران به پارسي 110دولت ماد در  [7]. ايراني را تأسيس كنند

پيش از ميالد( نام دودماني پادشاهي در ايران پيش از اسالم است. پادشاهان اين دودمان  از پارسيان بودند و تبار  110 - 330هخامنشيان )

هاي پارسيان هخامنشيان  ابتدا پادشاهان بومي پارس و سپس انشان  از خاندانرساندند كه سركرده خاندان پاسارگاد خود را به هخامنش  مي

 يتگخيو آم ينژاد راتييتغ يکسريكشور همواره شاهد  نيا گر يد يدولت ها يو لشکركش ياسيسال ها و بر اثر تحوالت س يدر طبودند. 

 شاره كرد.ي  نفوذ و غلبه تمدن يوناني ااسکندر مقدون يبه لشکركش ران يصورت گرفته به ا يها ياز لشکركش توانيبود. به عنوان مثال م يقوم

 اما با اين حال تمدن يوناني نتوانست مدت طوالني سلطه و نفوذ خود را در ايران نگاه دارد و همينکه اشکانيان توانستند وحدت سياسي خود

در دوره ساسانيان جنگ هاي  [3]نيسم رو به زوال رفت. را بدست آورند و حکومت مقتدري تشکيل بدهند كم كم نفوذ تمدن يوناني و هل

ايران و روم به اوج رسيده بود. ساسانيان موفق شدند كه هويت فرهنگي  نظامي و مذهبي ايرانشهر را نزديک به چهارصد سال گسترش 

 تر كنند. اما با اين حال با گذشت زمان شان  به گستره امپراتوري هخامنشي نزديکو مرزها حکومتشان را تا سالهاي پاياني برپايي [23]دهند

 .ددستگاه مذهبي در كار كشورداري و دربار  نفوذ بسياري نمود و نبردهاي چندين ساله با روميان نيز  حکومت را در آستانه فروپاشي قرار دا

اخلي ضعيف شد. در دوره يزدگرد امپراتوري پهناور ساساني كه از رود سند تا درياي سرخ وسعت داشت  در اثر مشکالت خارجي و د [20]

ها شکست دادند و بدين ترتيب دولت ساساني از ميان رفت. سوم آخرين پادشاه ساساني  مسلمانان به ايران حمله كردند و ايرانيان را در جنگ

ضور و ح نيان برپا كردند.ساسانيان اولين سلسله اي در ايران هستند كه ايده ايرانشهر را به عنوان يک ايده سياسي و هويت فرهنگي ايرا

گسترش دين مقدس اسالم در ايران  دگرگوني هاي عظيمي در تمامي سطوح زندگي مردم اين سرزمين به وجود آورد. دين مقدس اسالم 

همه نيروهاي انساني را محترم شمرد و برابري و برادري را در بين مردم ترويج داد. مردم مسلمان ايران در زير سايه دين مقدس اسالم و 

(  شخصيت واالي انساني  ارزش هاي واقعي و معنوي خود را بدست آورده اند و چنان شخصيتي يافته بودند كه بزركترين حضرت محمد)ص

مختلف  يشود. بلکه در دوره هايها نم يروم محدود به رانيافالت در  يو نژاد يقوم يختگيآمافتخارشان انسان بودن به شمار مي رفت. 

شمار تركان درشرق نزديک افزايش يافت. اين انجام گرفت.  رانيو مغوالن به ا انيسلجوق  يركان غزنوتوسط ت يگريد يمهاجرت ها يخيتار

  [19]هاي اسالمي چه گروهي و قبيله اي و چه انفرادي صورت مي گرفت. افزايش يا از راه دادوستد بود يا از جايگزين شدن آنان در سرزمين

وم هجكشور ماندگار شدند.  نيدر ا ران يدادند پس از ورود به ايم ليرا تشک نيدسته از مهاجر نيبزرگ تر كه ان يو سلجوق يتركان غزنو

وحشيانه مغول به فرمانروايي چنگيزخان با بهره گيري از بي تدبيرهاي سلطان محمدخوارزمشاه كه براي مردم  فرهنگ وتمدن ايران مصيبت 

به ويراني تعدادي از شهر هاي آباد كه با زحمات چند نسل به وجود آمده بود گرديد. بزرگي بود و باعث كشتار بسياري از مردم بي گناه و 

 ينژاد بياز ترك يديموج جد شيدايزردپوست مغول و تاتار بود كه موجب پ تيپرجمع فيعوامل مهاجرت طوا گريمغول از د زخانيگحمله چن
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ه بودكه فرمانرواي خونريزي ديگري كه خود را از نسل مغوالن ميدانست هنوز خاطره خشونت مغوالن از ذهن ايرانيان پاك نشدشد.  رانيدر ا

از  يريجلوگ يبرا رانيا يمهاجرت ها  حکومت ها نيعالوه بر ا [24]ظهور كرد. او تيمورگورگاني بودكه به تيمور لنگ نيز شهرت داشت. 

و تركمن ها به داخل كشور كردند. اقوام كم  بربرهامانند: ازبک ها   نيكوچ نش لياقدام به كوچاندن قبا ه يهمسا يكشورها يدست انداز

د كه هم زمان يا در تاريخ هاي گوناگون به ايران مهاجرت كردند. ارامنه  گرجي ها  لک ها  آسوري ها  يهودي ها  ننيز وجود دار يجمعيت

رات بسياري در فرهنگ و تمدن ايراني برجا گذاشتند. اما با ظهور حکومت كه هر كدام از اين اقوام تاثي هندوها و كولي ها از جمله اين اقوام اند.

صفوي  چرخش مذهبي جامعه در اين عصر وارد دوراني شد كه در حيات فرهنگ و تمدن ايراني بسيار اثر گذار بود و باعث گرديد تا پايتخت 

اني به كانون و قطب هاي بزرگ فرهنگ و تمدن ايران و جهان هاي آن دوران هم چون اصفهان با بهره گيري از فرهنگ و تمدن اسالمي و اير

مانه زمبدل گردد و مجددا فرهنگ و تمدن ايراني از زير خاكستري كه تا آن روزگار به خاطر ورود برخي از اقوام پنهان بود پرتو افکند و دنياي 

اني را به دنياي غرب هديه دهد.در اين دوره شکوفايي هنر خود را از نور خورشيد روشن سازد و حتي قسمتي از فرهنگ و تمدن اسالمي و اير

بيشتر در قالب نقاشي  معماري  فرش  سفال سازي و...  و آن هم بيشتر به خاطر عالقه پادشاهان آن زمان به هنر بود. در دوران طوالني 

دادند به منتهي درجه كمال رسيدند اين ( فنون مختلفي كه هنر كتابسازي را تشکيل مي  930 – 64/  1124 – 70سلطنت شاه طهماسب)

تا حد زيادي به واسطه آن بود كه شاه طهماسب نه تنها يک حامي مشتاق هنر بود بلکه خود نيز اوقات زيادي از جواني را صرف آموختن 

اه در زمان سلطنت ش نخستين كارگاه قاليبافي نقاشي كرده بود. به طوريکه وي در تذهيب سرلوحه  صحفه عنوان نوشته ها مهارت داشت.

( در اصفهان ساخته شد. بخش از شهرت مستمر فرش ايران و ايراني به واسطه كيفيت برتر آن و  990 – 1036/  1166 -1029عباس كبير)

 شتبخشي به واسطه كمال و بزرگي آن در رنگ و طرح  مي باشد. در اين دوره كارهاي كوزه گران صفوي از معيار بااليي برخوردار بود و خ

وان نهاي سفالين آنها بي نظير بود. واژه فارسي براي خشت لعابدار كاشي است و از نام شهر كاشان اقتباس شده كه از اوايل دوران اسالمي به ع

مركز صنعت سفال سازي مشهور بود. در زمان صفوي اصفهان و مشهد نيز به صورت مراكز عمده اين صنعت در آمده بودند و رنسانسي در هنر 

 السازي دراه بود. كوزه گران صفوي به تقليد كوركورانه از الگوها و سبک هاي دوران قبل نپرداختند بلکه انواع جديدي از محصوالت سفالينسف

فشاريه قاجاريه كه از طريق پيروزي بر زنديه وارث سازمان دولتي بازمانده از ا [14]را تکامل دادند و قوه تخيل و ابتکار خود را به كار انداختند. 

در طهران كه بيش از شيراز و اصفهان با مراكز نيروي عشاير خود نزديک بود انتخاب كرد و خود را ميراث خوار  خود راو صفويه بود تختگاه 

بالنتيجه در اين ملک رخ داد كه  حوادث ناگواريواقعي خاندان صفويه و الجرم ادامه دهنده شيوه حکومت آنها مي دانستند. دراين دوران 

اعمال نفوذ بيگانگان و متزلزل شدن اساس استقالل ايران گرديد. از دست رفتن هر قطعه  منجر به ضعف اين كشور و بر باد رفتن قطعات آن و

هاي ناخواسته طبق معاهده هاي ننگين گلستان و تركمانچاي از  از خاك ايران آن هم به بهاي گزاف شهادت مردم فداكار در طي جنگ

 حوادث جبران نشدني در تاريخ ايران مي باشد.  مهمترين

 

 نتيجه گيري
انساني كه از  هاي پيشرفت ترين عالي بستر فالت ايران و به تعبير ديگر نجد ايران سرزميني است با تاريخ بسيار درخشان و طوالني و

گرفته است. فالت ايران در تمامي ادوار و حوادث تاريخي  دير باز استقرار تمدن و زندگي بشري به صورت دسته جمعي در اين سرزمين صورت

ارتباط كاملي با اقوام و ملل مختلف داشته و تمدنش در تمدن هاي ديگر نفوذ يافته   آسيا و دنيا  عامل مهمي بوده و در اثر وضع جغرافياکيش

كه داراي فرهنگ و تمدن خاصي بوده كه تا به امروز  و عنوان چهارراه تمدن هاي بزرگ بشري لقب گرفته است. در نتيجه همين ارتباط است

 فالت ايران به واسطه داشتن راههاي مختلف نيز ادامه يافته و در برهه هايي از زمان درخشانترين نتايج تمدني را به بشريت عرضه داشته است. 

ي هاي دريايي را نم سته و هنگامي كه هنوز بشر راهسيا را به يکديگر پيوآ)راه ابريشم( مانند پلي بوده كه قسمتهاي خاور دور و باختري 

ايرانيان در طول زندگاني خود بر روي شناخت اهميتي فراوان داشته است و آن را نه تنها به آسيا بلکه به اروپا  نيز مربوط مي ساخته است. 

به سير تمدن در جهان بنگريم به اين حقيقت بر فالت ايران بارها عامل انتقاالت فرهنگ و تمدن ايراني به دنياي شرق و غرب بودند و اگر 

ن اخواهيم خورد. به عنوان مثال تمام تاثيراتي كه از تمدن بابلي و سپس يوناني در نواحي مركزي و جنوبي آسيا صورت گرفت از راه  فالت اير

يخ چون پلي عظيم ميان شرق و غرب بود و از و گاه با همکاري ايرانيان انجام شد. پس مي توان گفت كه سرزمين ايران از اعصار پيش از تار

هاي ملل ديگر را  ها و تمدن آن شاه راههاي مهمي مي گذشت كه تمدنهاي دو سوي جهان را به هم مربوط مي ساخت. ايرانيان فرهنگ

 ان منتقل مي كردند.دريافت كردند از آن بهرمند شدند  آنگاه اين فرهنگها را با آنچه كه خود داشتند  تركيب و پس از تکامل به ديگر
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