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خط، زبان، علم و آموزش، ستو نهای استوار 
تمدن محسوب می شوند؛ 

و نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و تمدنی 
یک جامعه به نسل های بعدی و ملت های 

دیگر دارند.



دربارۀ زبانِ ساکنان اّولیۀ ایران پیش از مهاجرت اقوام آریایی، به جز ایالمیان، 
اطالعات مکتوبی وجود ندارد. 

در مورد زبان تمدن ایالم باستان توضیح دهید.
زبانِ ایالمی، که مردمان جنو ب غربی فالت ایران با آن سخن می گفتند، زبان 

رسمی و نوشتاری حکومت و تمدن ایالم بود. 
ابن زبان تا مدتی پس از ورود آریاییان، همچنان رواج داشت.

 و به عنوان زبانِ دوم نوشتاری در دورانِ هخامنشی از آن استفاده می شد. 

دربرخی از سنگ نوشته های دورۀهخامنشیان،ترجمۀ ایالمیِ نوشته ها نیزآمده 
است.

تقریبا تمامی هزاران لوح ِگلی کشف شده ازتخت جمشید، به خط و زبان ایالمی 
است

زبان در ایران باستان



نمونه ای از لوح های گلی به خط میخی ایالمی. این خط با
حدود ١٣٠ نشانه از خط میخی اکدی اقتباس شده بود و از
چپ به راست نوشته می شد. این خط در دوران هخامنشی

همچنان رایج بود.



پس از استقرار تدریجی آریایی ها  •
درایران،زبان ها وگویش های 

گوناگونی که شباهت های بسیاری به 
یکدیگر داشتندوزبان شناسان آنها 

را«زبان های هندو ایرانی »می نامند.
زبان های ایرانی،شاخه ای از گروه 

زبان های هندو اروپایی به شمار می 
روندکه اقوام هندی وایرانی،پیش از 
جدا شدن از یکدیگر وسکونت درهند 

وایران، با آن تکلم می کردند.
شاخه هند وایرانی نیز خود یکی از 

شاخه های گروه بزرگ هندواروپایی 
به حساب می آید.



انگليسي آلماني التيني يوناني سانسكريت  فارسي قديم
fahter vater pater pater pitar pitar
name Nahme nomen onoma nama nama

mother Mutter mator meter matar matar
brother Bruder frater phrater bhratar bratar
stand Stehen sto istemi stha cta 
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زبان شناسان مراحل تغییروتحول  •

زبان های ایرانی را از آغاز تاکنون به 
چند دوره تقسیم کرده اند؟

به سه دورة زبان های کهن، میانه و نو •

تقسیم کرده اند.
زبان های کهن ایرانی از قدیمی ترین  •

زمان تا پایان هخامنشیان(330 ق.م.)
در مناطق مختلف فالت ایران رواج 

داشته اند.
• درمآخذ باستانی به تعدادی از این 

زبان ها اشاره شده است که ازمیان 
زبان های ایران باستان، تنها از دو 

زبان
•     فارسی باستان و اوستایی 

آثارمکتوبی برجای مانده است.

سه سطر از سنگ نوشتۀ 
بیستون با آوا نویسی و ترجمه



فارسی باستان، 
نیای زبان فارسی امروزی و زبان قوم پارس بوده

 و در دورۀ هخامنشی به آن سخن می گفته اند.

 مهم ترین مدارکی که از فارسی باستان برجای مانده، سنگ نوشته های پادشاهان 

هخامنشی است که به خط میخی نوشته شده اند. 



اوستایی، زبانی بوده که پس از استقرار تدریجی 
آریایی ها در ایران،مردمان بخشی از نواحی شرقی 

ایران به آن سخن می گفته اند.
کتاب زرتشتیان،اوستابه آن زبان نوشته شده است 
ازاین زبان جزکتاب اوستا وآثاروابسته به 

آن،اثردیگری برجای نمانده است.



     

زبان های ایرانی دورۀ میانه،(پارتی یا پهلوی اشکانی و فارسی میانه یا پهلوی 
ساسانی) در چه محدودۀزمانی در مناطق مختلف ایران متداول بودند؟

تقریبا از زمان سقوط هخامنشیان تا فروپاشی حکومت ساسانیان ( 651 م./ 31 ق.) و 
حتی قرون نخستین اسالمی در مناطق ایران متداول بودند. 

ازاین گروه زبان ها آثار بیشتری به جا مانده است.
زبان پارتی یا پهلوی اشکانی زبان رسمی ودرباری کدام حکومت بوده ودرکدام مناطق 

ایران متداول بوده است؟
زبان پارتی یا پهلوی اشکانی، در مناطق شمال و شما ل شرق ایران متداول بود. و زبان

رسمی و درباری حکومت اشکانیان به شمار می رفت. 



زبان فارسی میانه یا پهلوی ساسانی دنبالۀ کدام زبان بود؟ ودر 
زمان کدام حکومت ودر کدام مناطق ایران رایج بود؟

دنبالۀزبان فارسی باستان به حساب می آید، در نواحی جنوب و 
جنوب غربی ایران رایج بود. 

و زبان رسمی و درباری حکومت ساسانی شمرده می شد. 
زبا نهای ایرانی نو، به چه زبانهایی گفته می شود؟

به زبان هایی که دردوران سالمی به تدریج درمناطق مختلف 
ایران رواج یافتند.



چرا درایران باستان نوشتن متن های ادبی ودینی 
چندان معمول نبود؟

در ایرا ن باستان، نقل شفاهی داستان ها و تعالیم 
دینی وادبی، بر کتابت و نوشتن ترجیح داده می شد.
از این رو،نوشتن متن های ادبی و دینی، چندان 
معمول نبود وتنهااسناد مربوط به سیاست و تا 

حدودی اقتصاد را کتابت می کردند.

ادبیات درسلسله های  ایران باستان



 موّرخان یونانی به داستا نهای حماسی وعاشقانۀ مادی و نیز برخی اشعار آن دوره

اشاره کرده اند که به صورت شفاهی نقل می شده است.
قصه ی هزارافسان،مربوط به چه دوره ای است وکدام داستان مشهور براساس آن 

شکل گرفته است؟
ودر زمان هخامنشیان، قّصه های متعددی به زبان فارسی باستان وجود داشته و 

مردم، آنها را از حفظ می خواند ه اند. 
از آن جمله است، « هزار افسان » که داستان مشهور « هزار و یک شب » بر اساس 

آن شکل گرفته است.



از دورۀ اشکانیان نیز تقریبًا هیچ نوشتۀ ادبی به زبان و خط پارتی بر 
جا نمانده است؛ اما شواهد بسیاری داللت بر وجودادبیات شفاهی 

پُرباری در آن دوره دارد. 
در زمان حکومت اشکانی، نقل داستا نهای ملّی و پهلوانی، رواج فراوان

یافت.
و شاعران و موسیقی دانانِ دوره گردی که به گوسا نها معروف بودند، 

این داستا نها را ازحفظ برای مردم می خواندند.
(مثل آّشیق های ترکان)



در حقیقت، این گوسا نهابودند که داستا نهای ملّی و پهلوانی را سینه 
به سینه به نسل های بعدی منتقل کردند. 

این داستا نها بعدها درتدوین خدا ی نامه ها و سرودن شاهنامه 
توسط فردوسی مورداستفاده قرار گرفتند. 

سّنت نّقالی و قصه گویی حتی پس ازتدوین خدا ی نامه و شاهنامه، 
همچنان در ایران تا دوران معاصر ادامه یافته است.



منظومه عاشقانه ویس و رامین، اصل و ریشه پارتی 
دارد.



به نظر برخی از زبا نشناسان، منظومه های داستانیِ «درخت آسوریک » و 
«یادگار زریران » که به خط و زبان پهلوی ساسانی، متعّلق به قرن 5 م. 

هستند، ابتدا به زبان پارتی سروده شده بودند. همچنین، به احتمال بسیار 
زیادبرخی داستا نهای شاهنامه مانند: 

داستان « بیژن و منیژه »نیز، اصل و ریشۀ اشکانی دارند. 



از دوران ساسانیان، آثار بیشتری به خط و زبان 
فارسی میانه(پهلوی ساسانی)در موضو ع های 
ادبی، دینی، پند و اندرز،حقوق، تاریخ و جغرافیا 
به دست ما رسیده است و اغلب آنها به نثر 

هستند. 



 متن یکی از بندهای ماه َیشت در نیایش ماه از کتاب اوستا.به خط اوستایی که «دین 
دبیریه » نامیده می شود. الفبای این خط در دورۀ ساسانی از روی الفبای پهلوی ساخته 

شد. الفبای اوستایی از راست به چپ نوشته می شود و هر کلمه با یک نقطه از کلمۀ دیگر 
جدا می گردد.



در باره ی تعلیم وتربیت در دوران پیش از ساسانیان 
اطالعات کامل ودقیقی در دست نداریم.

 گزارش و آگاهی های پراکند ه ای که در آثار نویسندگان 

یونانی معاصر با هخامنشیان آمده است، بیشتر بازتاب دهندۀ
شیوۀ تعلیم وتربیت فرزندان خاندان شاهی و درباریان است؛
 ولی از دورۀ ساسانیان، به دلیل باقی ماندن آثار و منابع 

مکتوب متعدد، اطالعات قابل توجهی دربارۀ وضعیت و 
شرایط تعلیم و تربیت وجود دارد.

آموزش در ایران باستان



مهم ترین اهداف تعلیم وتربیت درایران باستان چه بوده است؟
ایرانیان باستان به تعلیم و تربیت و پرورشِ فرزندانی 
دانا،پرهیزگار، دلیر، بردبار، فرمانبری و سخت کوش توّجه جدی 

داشتند.
 آیین و فرهنگ ایرانی نیز، بر اهمیت تربیت و ارزش دانایی و 

خردورزی تأکید می کرد. 
ابعاد آموزش وپرورش درایران باستان چه بود؟

آموزش و پرورش در ایران باستان ابعاد گسترده ای داشت 
وشامل تربیت جسمانی، اخالقی، اجتماعی، دینی، شغلی وحرفه 

ای می شد.



تعلیم وتربیت در ایران باستان چگونه صورت می گرفت؟
در چندین مرحله صورت می گرفت.

کودکان تا پنج یا هفت سالگی در درون خانواده، پرورش می 
یافتند.

و مادران نقش مهمی در آشنایی فرزندان خود با آداب و رسوم 
خانوادگی، اجتماعی، دینی و میهنی و آموختن راه و رسم 

پسندیدۀ زندگی به آنان داشتند. 
مراحل بعدی آموزش و پرورش اغلب در خارج از خانه و در 

مدرسه و یاآموزشگاه انجام می گرفت.



آموزش فرزندان درعهدباستان ومخصوصًادر زمان ساسانیان 
چگونه بود؟

به نظر بسیاری از محققان، در عهد باستان و مخصوصًادر زمان 
ساسانیان، تنها فرزندان خاندان شاهی، درباریان،اشراف و 

موبدان می توانستند به مدرسه بروند و تحصیل کنند؛
 اما برای فرزندان تودۀ مردم از قبیل کشاورزان،پیشه وران و 
صنعتگران، این امکان فراهم نبود که درمدارس و آموزشگاه های

آن دوره درس بخوانند.
اینان به طور معمول، حرفۀ پدران خود را می آموختند.. 



شواهدی وجود دارد که نشان می دهد برخی از گروه های اجتماعی مانند 
پیشه وران و بازرگانان در ایران باستان، مخصوصًا دردورۀ ساسانیان، 

تالش می کردند تا فرزندانشان بتوانند درمدرسه تحصیل کنند.
 بنا به نوشتۀ کریستن سن، نویسندۀ کتاب « ایران در زمان ساسانیان »، 
گروه بسیاری از بازرگانان شهرها، دستِ کم،خواندن، نوشتن و حساب می

دانسته اند



برنامه های آموزشی و مواد درسیِ مدارس 
وآموزشگاه ها در ایران باستان (عصرساسانی) چه 

بود؟
آموختن اصول دین زرتشتی، 

فراگیری آداب و رسوم دینی و میهنی 
و مختصری خواندن ونوشتن، همگانی بود. 



عالوه بر آن، برای گروه های مختلف،آموزش های 
ویژه ای نیز وجود داشت. مثًال شاهزادگان وفرزندان 
صاحب منصبان سیاسی و نظامی، به فراگیری دانش 
های سیاسی، کشورداری، فنون رزمی و گاهی زبان 
های خارجی می پرداختند؛ فرزندان موبدان، تعلیمات
دینی و اوستایی را آموزش می دیدند و فرزندان 
دبیران نیزخط، زبان، ادبیات و حساب را می 

آموختند.



در دوران ساسانی، آموزگاری به عنوان یک شغل رسمی به چه 
کسانی اختصاص داشت؟وبه چه علومی تسلط داشتند؟

به موبدان اختصاص داشت.
 آنان بر معارف دین زرتشتی،ادبیات پهلوی و برخی دیگر از علوم 

زمان خود تسلط داشتند.
 ادارۀ آموزشگاه ها و مدارس نیز، عمومًا در اختیارموبدان بود.

 با این حال، کودکان و جوانان خاندان شاهی و صاحب منصبان 
حکومتی زیر نظر مرّبیان، انواع ورزش ها ازجمله سوارکاری را 

فرا می گرفتند.



از چه منابعی می توان استنباط کردکه دانش وفرهنگ ایرانیان 
درسطح باالی بوده است؟اگرچه درایران باستان با نام 
فیلسوفان ودانشمندان مشهوری همچون افالطون،ارسطو 
وبقراط رو به رو نمی شویم،اماازمندرجات اوستا، شاهنامه، 
کتیبه ها و گزار ش های تاریخ نویسان یونانی و رومی، می توان 
استنباط کرد که دانش و فرهنگ ایرانیان در سطح باالیی بوده 
است در کتاب اوستا مطالب گوناگونی دربارۀ ارزش دانش 

وبزرگداشت دانشمندان وجود دارد.

علوم و مراکز آموزش عالی



درفصل دانش کتاب اوستا،در موردچه علومی مطالبی آورده 
شده است؟

فصلی به دانش، اختصاص یافته و در آن مطالبی دربارۀ 
پزشکی،دامپزشکی، ستار ه شناسی، حکمت، امور اجتماعی و 

حقوقی وعلوم طبیعی بیان شده است.
 همچنین ایران در دوران هخامنشیان، مرکز دانش ها ومبادالت 

فرهنگی بین کشورهای متمدن زمان بود و علوم وفنونِ بین 
النهرین، مصر، ایالم، هند و آسیای صغیر که جزوقلمرو این 

شاهنشاهی بودند، با دانش های ایرانی آمیخته شدند. 



مندرجات کتیبه ها و پاره ای از گزارش های موّرخان
یونانی، به روشنی نشان می دهد که خاندان 
هخامنشی،پشتیبان و مشّوق جّدیِ دانش و هنر 
بوده اند. پیشرفت علمی و فرهنگی ایران در 
دورۀساسانی، به مراتب بیشتر از دوره های قبل بود.



شهریاران ساسانی به نشر علوم و بزرگداشت دانشمندان و رفاه حال 
آنان، عالقه و توجه زیادی داشتند. ایرانیان همواره عالقه مند بودند 
که از دانش و دستاوردهای علمی مردمِ دیگر سرزمین ها استفاده 

کنند. از این رو، 
در زمان فرمانروایی خسرو انوشیروان، مبادالت فرهنگی با هند و روم 

گسترش یافت



در نتیجۀ آن ،جنبش علمی نیرومندی در ایران پدید 
آمد. 

انوشیروان عالقۀ زیادی به مباحث فلسفی و دینی 
نشان می داد. 

اوضمن پناه دادن به تعدادی از فیلسوفان یونانی که 
بر اثرتنگ نظریِ امپراتور روم، به ایران پناهنده شده

بودند، باآنان به گفت و گوی علمی پرداخت.



یکی از برجسته ترین مراکزعلمی جهان باستان در ایران کدام دانشگاه بود؟ودر چه دوره ای به 
وجود آمد؟

دانشگاهجندی شاپور بود که در عصر ساسانی در شهر
جند ی شاپور پدید آمد. 

این شهر در حوالی دزفول کنونی، در استان خوزستان قرار داشته است. 
در دانشگاه جند ی شاپور، کدام دانش ها تدریس می شد؟

دانش های مختلفی مانند پزشکی، فلسفه،نجوم و الهیات تدریس می شد، 

دانشگاه جند ی شاپور: 



دردانشگاه جندی شاپور عصرساسانی کدام رشته بیشتر مورد 
توجه بود؟

اما پزشکی بیش از سایررشته ها رونق و پیشرفت داشت و 
پزشکانی از ایران، هندو یونان در آنجا مشغول به کار بودند. 

ویژگی بیمارستان جندی شاپور را ذکر کنید.
این دانشگاه دارای بیمارستانی بود که دانشجویان در کنار آموز 
ش های نظری، در آنجا به صورت عملی با درمان بیماران آشنا 

می شدند.
 دانشگاه جند ی شاپور تا قرون نخستین اسالمی به فّعالیت 

خود ادامه داد.



تاریخ همیشه تکرار می شود 
                                   اما 

متاسفانه عده کمی از آن پند می گیرند.


