
سیّد حسین ساداتی و مهدی عزیزی: گرد آورندگان
درس ششم ایران و روم



موقعیت جغرافیایی یونان باستان
:در مورد یونان

یکی از کانون های مهم تمدنی قارۀ اروپا، در سرزمین های جنوب شبه  
یونانکه اژهو دریاهای مدیترانه جزیرۀ بالکان و جزیره های مجاور آن در 

.نامیده می شود به وجود آمد
:تأثیر وضعیت جغرافیایی بر مردم و تمدن یونان

.  ته استداشزندگی یونانیان وضعیت جغرافیایی یونان تأثیر بسزایی در 
ن فرا گرفته است که در میاکوه های صخره ای بخش وسیعی از یونان را 

در عوض،  . به چشم می خورددشت های حاصلخیز کوچکیآنها فقط 
یج  خلبا سواحل طوالنیموقعیت شبه جزیره ای این کشور و برخورداری از 

رای ، شرایط مناسبی را بلنگرگاه هابرای ایجاد بریدگی های مناسب و ها
.فراهم کرده استدریانوردیو کشتی رانی 



شهرهای یونانی–شکل گیری دولت 
سال پیش، گروه هایی از اقوام هند و اروپایی از سمت شمال به یونان  4000حدود 

اطالعات موجود دربارۀ دوران اولیۀ سکونت مهاجران هند واروپایی در  . مهاجرت کردند
وایلیاد، یعنی دو منظومۀ حماسییونان، متکی به حفاری های باستان شناسان و 

.استقرن هشتم قبل از میالد ، شاعر مشهور هومر، سروده اودیسه
:ویژگی مهم آنوشهرهای یونان باستان –عوامل شکل گیری دولت 

وجود جزیره های پراکنده و دیگر عوامل طبیعی که سرزمین یونان را از هم جدا می 
و  کند، مانع مهمی بر سر راه اتحاد سیاسی و اجتماعی آن کشور در دورۀ باستان بود

اً با شهرها قالب-این دولت . شهرهای مستقل را فراهم آورد–موجبات شکل گیری دولت 
.یکدیگر در حال رقابت و جنگ بودند
:آتن و اسپارت را با هم مقایسه کنید

–لت شهرهای یونانی به شمار می رفتند و از دیگر دو–مهم ترین دولت اسپارتو آتن
نری و آتن مرکز فعالیت های فلسفی، علمی و ه. شهرها نفوذ و قدرت بیشتری داشتند

امّا اسپارت، جامعه ای نظامی، به شمار می رفت( دموکراسی) نیز زادگاه مردم ساالری 
.گرا و جنگاور بود که به امور فرهنگی و هنری چندان عالقه ای نداشت



در مورد تمدن مینوسی چه می دانید؟

نی کهن  در پی کاوش های باستان شناختی در اوایل قرن بیستم، آثار تمد
ۀ  کشف گردید این تمدن به واسطجنوب یونان واقع در کِرتدر جزیرۀ 

یانمینوس. نامیده شدتمدن مینوسی ، شاه افسانه ای آن جزیره، مینوس
قرن ها پیش از مهاجرت اقوام هند و اروپایی به یونان، شهرهای خود را  

ر مناطق  بودند و با مصر و دیگقومی دریانورد آنها . پایه گذاری کرده بودند
بقایای کاخ شاهی مینوسیان،. همجوار خود، روابط بازرگانی داشتند

آنان دارد به احتمال زیاد،  معماری پیشرفته و رفاه، قدرتحکایت از 
.در اثر کشمکش با اقوام مهاجر از بین رفته باشدتمدن مینوسی 



شهر های یونان–اقدامات فرمانروایان دولت  :باستان
شهرهای یونانی  –فرمانروایان دولت 

ود را  همواره می کوشیدند نفوذ و سلطۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خ-1
.  تا آن سوی مرزهای این کشور گسترش دهند

–از جمله مناطقی بود که دولت ( ترکیۀ امروزی) آسیای صغیر-2
قتصادی  شهرهای یونانی به منظور گسترش قلمرو و توسعه نفوذ فرهنگی و ا

ده،  افسانۀ جنگ تروا که در کتاب ایلیاد نقل ش. خود، بدانجا یورش بردند
.بازگو کننده ای یکی از آن یورشها است

بر برای تسلطحکومت هخامنشیان با شهرهای یونانی –دولت رقابت -3
، موجب بروز کشمکش های طوالنی و جنگ های آسیای صغیرمنطقۀ 

.شد.م.ق5بزرگی میان دو طرف در قرن 



:چگونگی جنگ های داخلی در یونان باستان و سرانجام آن
به رهبری آتنشهر –پس از پایان جنگ های یونان و ایران، دولت 

سعه  ، سیاستمدار آزادی خواه، به سرعت در مسیر پیشرفت و توپریکلس
لف  شهرهای مخت–در آن زمان دولت . طلبی سیاسی و نظامی گام برداشت

کی و بر یآتنیونانی به دو گروه رقیب و دشمن تبدیل شدن بودند که 
سلسه جنگ  . م.ق404تا 431در فاصلۀ . بر دیگری فرمان می رانداسپارت

.مشهور استپلوپونزی هایی میان دو گروه رقیب رخ داد که به جنگ های 
مک  حکومت هخامنشی در جریان این جنگ ها به طور پنهانی به اسپارت ک

.یافتجنگ های پلوپونزی سرانجام با پیروزی اسپارت پایان. مالی می کرد



:مراحل قدرت گیری فیلیپ شاه مقدونیه و اهداف وی

،بودندجنگورقابتسرگرمیونانیشهرهای-دولتکهدورانیهماندر
.بودظهورحالدرمقدونیهیعنییونانشمالیمرزهایدرجدیدیقدرت

مدنتوشهریزندگیازامّاکردند،میصحبتیونانیزبانبهمقدونیان
ارتشییلتشکبامقدونیه،شاه،دومفلیپنبودندبرخورداراییافتهتوسعه

متفرقوخستهشهرهای–دولتمقدونی،جنگجویطوایفازنیرومند
.شدمسلطکشوراینبروکردخودمطیعرایونان
جاماناقدامیآنکهازپیشامّاکند،حملهنیزایرانبهداشتقصدفلیپ
.رسیدقتلبهدهد،



:ظهور و قدرت گیری اسکندر مقدونی و اقدامات و نتیجۀ آن

یافتهپرورشنظامیمحیطیدرکهفلیپجانشینوپسرمقدونی،اسکندر
.بودجدیدهایسرزمینفتحوجنگشیفتۀبسیاربود

اب،نشاندفرورایونانیشهرهای–دولتازیکیشورشکهآنازپساو
ردنبچندیندراوسپاهیان.آوردهجومهخامنشیانقلمروبهآمادهسپاهی

راایرانوالنهرینبینصغیر؛آسیایمصر،و.شدندپیروزهخامنشیسپاهبر
پیشندسرودتاوکردلشکرکشینیزهندبهسپساسکندر.کردندفتح
.رفت

میانفرهنگیتأملوارتباطاسکندر،فتوحاتوهالشکرکشینتیجهدر
.شدبیشتراوفرمانتحتقلمرومردمانوهاتمدن



دین در یونان باستان
:جایگاه خدایان در یونان باستان

بودن دوازده خداییمهم ترین این خدایان ، . اعتقاد داشتندخدایان متعددی یونانیان به 
.  ، خدای آسمان و آدزخش بود(زئوس) جای داشتند و در رأس آنها، کوه المپ که در 

شهر یکی از خدایان مستقر در کوه المپ را به عنوان خدایی محافظ–مردم هر دولت 
می ، خدا بانوی خرد ، محافظ شهر آتن به شمارآتنامثالً . شهر خود ستایش می کردند

دیه و قربانی به نیایش قالباً با تقدیم ه. رفت یونانیان دارای معابد و پرستشگاه هایی بودند
. خدایان انجام می گرفت

:در مورد کاهنان یونان باستان
.  ودببین النهرین و مصربه مراتب کمتر از کاهناندر یونان باستان، نفوذ و قدرت 

:چگونگی بازی های المپیک
های مسابقهوجشن ها ،بزرگداشت قهرمانان خویش و برای احترام خدایان یونانیان به 

ر سال بود که هر چهابازی های المپیک مشهور ترین آنها ،. را برگزار می کردندمختلفی 
.  م.ق776اولین دورۀ این بازی ها در . برگزار می گردیدشهر المپیا –دولت یک بار در 

.انجام شد



حکومت و سیاست
:سیاستوحکومتدرباستانیونانتمدنبرجستۀهایویژگیازیکی
مانندنباستایوناندر.آمدبوجودیونانیانتوسطکهبودحکمرانیازمتفاوتیشیوۀ

دراامکردند،میحکومتموروثیصورتبهشاهاننخستدیگر،کشورهایازبسیاری
فاشراوثروتمندانازایطبقهخارجی،تجارتگسترشودریانوردیتوسعۀنتیجۀ

.گفتنددستدرراقدرتشاهان،جایبهوبرآمدند
:باستانیونانحکومتدرساالریمردمیاجدیدشیوۀ

ویژهبهوباستانیوناندرساالریمردمنوعیمیالد،ازقبلپنجموششمهایقرندر
تفاوتامروزیساالریمردمهاینظامباالبتهکهگرفتشکلآتنشهر–دولتدر

هروندشوبودندآمدهدنیابهآتنیمادریوپدرازکهبالغیمردانفقطآتن،در.داشت
شهر–دولتامورادارۀدرتوانستندمیوداشتندرأیحق،شدندمیمحسوبآنجا

شهر–لتدوآنجمعیتاکثریتکهآتنمقیمبیگانگانوبردگانزنان،.کنندمشارکت
.بودندمحرومسیاسیامورادارۀدرشرکتورأیحقازدادند،میتشکیلرا



:هنر و ادبیات در یونان باستان

 ،شعر، مخصوصاً انواع هنرهای تجسمی و ادبیاتدر یونان باستان  ،
.ودنیز شکوفا و پررونق بمعماریو مجسمه سازی ، نمایشنامه نویسی



روم



موقعیت جغرافیایی روم باستان
راتوری ، کانون شکل گیری تمدن و امپدریای مدیترانهدر شمال شبه جزیره ایتالیا -1

.در عهد باستان شدرومنیرومندی به نام 
کیلومتر گسترده است و 1200به طول حدود از شمال به جنوب این شبه جزیره -2

.عرض آن زیاد نیست


در شمال آن، مانع طبیعی به وجود آورده و گذرگاه های فروان آن، کوه های آلپ –3
.بوده استشمال ایتالیا معبر رخنۀ اقوام مختلف به 



.، شرق و غرب این کشور را از هم جدا می کندکوه های مرکزی آپنین–4
برای کشتیرانی و دشت هایسواحل طوالنی مناسب با این حال، ایتالیا دارای –5

.حاصلخیز وسیعی است



از رم تا روم
در شکل گیری تمدن روم تأثیر  ( گروه ها یا اقوام ) کدام موارد
گذاشتند؟

به ایتالیا پا نهادند و اقوام هند و اروپایی گروهی از . م.ق1500در حدود –1
.  مزارع و روستاهایی را به وجود آوردند

یری وارد این سرزمین شدند و بر شکل گاقوام دیگری نیز از یونان بعد ها –2
.تمدن روم تأثیر گذاشتند



.چگونگی شکل گیری جمهوری رم و اقدامات آن را بنویسید

. د آمدشهر رم در مرکز ایتالیا از ادغام تعدادی از روستاها در کرانۀ رود تیبر پدی-
رومیان بر شاه این شهر شوریدند و حکومت جمهوری رم . م.ق509در سال –2

.را تأسیس کردند

با شکست رقیبان و . م.ق264تا 509جمهوری رم در سال های میان –1
.  شددشمنان خود گسترش پیدا کرد و بر سرتاسر شبه جزیرۀ ایتالیا مسلط

در این دوره، تشکیالت حکومتی و نهاد های سیاسی جمهوری رم تکامل –2
.یافت

از جمهوری رم، سپس سیاست توسعه طلبانۀ نظامی گسترده ای را در خارج–3
.مرزهای شبه جزیرۀ ایتالیا آغاز کرد



جمهوری رم آغاز گر جنگ های بزرگ با همسایگان

کارتاژیان و مقدونیان در زمان شکل گیری جمهوری رم بر 
کدام مناطق حکومت می کردند؟

کارتاژیان بر بخش هایی از دریای مدیترانه و شمال آفریقا حکومت می کردند-1
.مقدونیان بر مقدونیه و یونان حکومت می کردند–2

زرگ جمهوری رم، در نتیجۀ کدام فتوحات، تبدیل به قدرتی ب
شد و به توسعه طلبی خود در کدام مناطق ادامه داد؟

ای  را شکست دادند و بر دریمقدونیانو کارتاژیانجمهوری رم رقیبان خود از جمله –1
.مدیترانه و سرزمین های پیرامون آن مسلط شدند

.ادامه دادآسیاو آفریقا، اروپاجمهوری رم به توسعه طلبی خود در –2



جمهوری رم در شرق دریای مدیترانه دست به چه اقدام 
مهمی زدند و پیامد آن چه بود؟

شروی  رومیان، بقایای حکومت سلوکیان را برانداختند و به سوی ایران پی
.کردند

ی کرد و تنها حکومت اشکانی بود که در مقابل سپاه قدرتمند روم ایستادگ
.مانع پیشروی بیشتر آنان به سوی ایران شد



بعد از کدام حادثه، به تدریج زمینۀ تقسیم امپراتوری روم به
دو بخش شرقی و غربی فراهم آمد؟

بیزانتیوم شهر .( م337-306)Constantinامپراتور کنستانتین پس از آنکه 
سیم امپراتوری را به پایتختی برگذید، به تدریج زمینۀ تق( استانبول/ قسطنطنیه )

.فراهم آمد
:سرانجام امپراتوری روم غربی و شرقی 

.نابود شدهجوم اقوام بیابان گرد در اثر . م475روم غربی در سال 
، فتح شدمسلمانان عثمانی که پایتخت آن توسط . م1453روم شرقی تا سال 

.دوام آورد



:سیاست و حکومت در روم باستان

رومیان با درآمیختن کدام موارد جمهوری رم را تأسیس کردند؟

، جمهوری رمشهری–نظام دولت و فرهنگ کهن طایفه ای رومیان با درآمیختن 
.را تأسیس کردند

ت براساس قانون اساسی رم، اشراف و عامۀ مردم چگونه در ادارۀ امور کشورمشارک
می کردند؟

بر اساس قانون اساسی رم، ساختار حکومت، شامل چند مجلس و شماری مقام 
مجمع ، و عامۀ مردم از طریق مجلس سنااشراف به واسطۀ . های اجرایی بود

. خود، در ادارۀ امور کشور مشارکت می کردندنمایندگان 



:سیاست و حکومت
ریاست قوۀ اجرایی در جمهوری رم چگونه بود؟

ا مجلس سناعطا می شد که از میان اعضای دو کنسول ریاست قوۀ اجرایی به 
در ها کنسولوقتی یکی از . برای دورۀ یک ساله، بدون تکرار، انتخاب می شدند

راادارۀ امور داخل دیگر کنسول، نیروی جمهوری را هدایت می کرد، میدان جنگ
.بر عهده می گرفت

یک شهروند رومی چگونه به منصب دولتی برگزیده می شدند؟
د  هیچ شهرون. روم برای دولتمردان رومی عرصۀ آموزش و اثبات لیاقت بودارتش

.رده باشدشرکت کده نبرد رومی به منصب دولتی برگزیده نمی شد، مگر آنکه در 



گسترش قلمرو جمهوری رم چه پیامدهایی را به دنبال  
داشت؟

- ی  نهادهای این جمهورو قانون اساسی با گسترش قلمرو جمهوری رم، معلوم شد که
.  برای ادارۀ سرزمین های پهناور از کارایی الزم برخوردار نیستند

سرداران جاه طلب از این رو، در قرن اوّل قبل از میالد، جمهوری رم بر اثر رقابت -2
.دچار جنگ داخلی و آشفتگی شد

متی بر رقیبانش غلبه کرد و تغییراتی در نظام حکو Octavianاکتاویانسرانجام –3
.  جمهوری رم به وجود آورد

در نتیجۀ این تغییرات، قدرت اجرایی در اختیار یک فرد به عنوان شخص اول–4
.معروف شد« امپراتور» و بعداً Augustus« آوگوستوس» مملکت قرار گرفت که به 

ور، نیز به عنوان مجمع اصلی مشورتی باقی ماند و در انتخاب امپراتمجلس سنا –5
.ایفای نقش کرد

به مرور زمان امپراتورها بر اختیارات و قدرت خود افزودند و برخی از آنان همچون  –6
.حکومت کردندپادشاهان مستبد 



زندگی در روم

و فلسفه،دین، تعلیم و تربیتدر زمینۀ یونانیاز میراث فرهنگ رومبه طور کلی 
.تأثیر فراوان پذیرفتهنرهاو علوم

:دین در دورۀ روم باستان

زی  باو جشنواره هارا می پرستیدند و مانند یونانیان، خدایان متعددی رومیان 
برگزار می  احترام و بزرگداشت خدایان و مذهبی مختلفی را به های عمومی 

(ترامی)پرستش ایزدمهر عالوه بر آن، برخی از باورهای کهن ایرانی مانند . کردند
.در قلمرو روم رواج یافت و بر فرهنگ و هنر رومی تأثیر چشمگیری گذاشت



خانوادۀ رومی چه ویژگی هایی داشتند؟

- خود از سنین فرزندانخانواده های رومی مسئولیت های شهروندی را به
و جنگیدنکودکی     می آموختند و آنان را به کار سخت، شجاعت برای 

.به شهرشان تشویق می کردندوفاداری
ه تری در آزادتر بودند و حضور مؤثر و گستردزنان یونانی نسبت به زنان رومی-2

.زندگی عمومی و اجتماعی داشتند
:برده داری در روم باستان 

.برده داری پدیده ای بسیار رایج در قلمرو امپراتوری روم بود-1
ر سال شمار بردگان و اختالف میان فقیر و ثروتمند چنان افزایش یافت که د-2

و قیام کردند و حکومت روم به زحمتاسپارتاکوسبردگان به رهبری . م.ق73
.پس از دو سال، قیام را سرکوب کردند



برجسته ترین دستاورد هنری تمدن روم، در کدام موارد تبلور 
یافت؟

معماری–1
مجسمه سازی–2

معماری چگونه در روم باستان توسعه و گسترش یافت؟
. ندرومیان به افتخار پیروزی های نظامی خود بناهای یادبود زیادی را برپا کرد

،دمشق،انطاکیهآنان همچنین در رم و دیگر شهرهای قلمروی امپراتوری مثل 
ز ساختمان های عمومی فراوانی ساختند که حکایت امارسی وآتن ،اسکندریه

.مهارت در معماری و طراحی در مهندسی دارد



:جاده در روم باستان

:اقدامات رومیان در ارتباط با جاده

ز جاده  یکی دیگر از دستاوردهای مهم تمدن روم، ایجاد شبکۀ پیشرفته ای ا
شده،  سنگ فرش برای احداث جاده های کارگران رومی و مهندسان. ها بود
ها را قباتالمی ساختند و پلمی کندند، تونلها را می بریدند، تپهدامنۀ 

.پرمی کردند بسیاری از این جاده ها تا قرن ها مورد استفاده بود



:ظهور و گسترش مسیحیت
دینغتبلیبهآنجادر(ع)عیسیحضرتفلسطینسرزمینبررومیانسلطۀدورۀدر

ابوبرخاستندمخالفتبهحضرتآنهایآموزهبایهودپیشوایان.پرداختجدیدی
.برآمدندایشاننابودیصدددروپرداختنددسیسهبهاوعلیه،رومیانهمدستی

:مسیحیّتدشمنانترینمهم
مانحاکویهودیپیشوایانشدیدهایگیریسختودشمنیوجودبامسیحیتدین

.شدافزودهآنپیروانبرویافتگسترشبتدریجرومی
یافت؟ایسابقهبیرونقکنستانتینامپراتورزماندرمسیحیتدینچرا
دررادیناینآزادیکهکردصادرفرمانیوگرویدمسحیتبهخودامپراتوراینزیرا

مسیحیتکنستانین،ازبعدسال50حدود.کردمیتضمینرومامپراتوریایمحدوده
رایکتاخدایبهایمان،(ع)عیسیحضرتتعالیم.شدرومامپراتوریرسمیدین

شددتبهرارومیجامعۀاخالقوفرهنگوکردرومیانآمیزشرکعقایدجایگزین
.دادقرارتأثیرتحت



.پایان


