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که  یافت  را  دیگری  کشور  بتوان  به  زحمت  شاید  است.  پرفرازونشیب  تاریخی  ایران،  تاریخ 
از  گون داشته باشد و همیشه  گونا از حوادث و رویدادهای  تا این حد طوالنی و پر  سابقه ای 

مخاطرات و تهدیدها سربلند و پیروز بیرون آمده باشد.

گونی را به خود پذیرفته و از  سرزمین ایران طی سالیان متمادی، مردمان، اقوام و فرهنگ های گونا
نظر وسعت جغرافیایی دچار تغییرات فراوان شده است، اما این تغییرات هیچ گاه نتوانسته است 
ستون های تمدنی و فرهنگی این سرزمین را دست خوش تغییر بنیادین کند؛ گرچه این بده  بستان ها، 
همانند هر فرهنگ و تمدن دیگری، فرهنگ ایرانی را نیز در گذر زمان پرمایه تر و بارورتر کرده است. 
مردم این سرزمین با وجود تفاوت های ظاهری و ریشه های نژادی متنوع، در کنار هم و با هم، قالی 
فرهنگ و تمدن ایران زمین را با نقش های زیبا و رنگ های زنده و دلنشین بافته اند و اقوام مختلف 
کردی و لری و  گون مانند فارسی و عربی و  گونا گویش های  ایران، سرود ایران را به رغم زبان ها و 

بلوچی و... در یک همُسرایی جمعی به شکلی هماهنگ و زیبا ُسروده اند.

تاریخ درخشان ایران را پندار نیک-کردار نیک-گفتار نیک زرتشت، منشور اخالقی و انسانی 
کوروش، خرد جاماسپ و شجاعت رستم، تدبیر سلمان فارسی، ارادت و عشق مردم ایران به 
کرم ، شاهنامۀ فردوسی و منطق الطیر عطار، طب بوعلی سینا  امام رضا و خاندان پیامبر ا
و نجوم ابوریحان و ریاضیات خوارزمی، جوانمردی پوریای ولی و پهلوانی غالمرضا تختی، خط 
سیاست  حافظ،  و  سعدی  شعر  و  مالصدرا  فلسفة  و  موالنا  عرفان  بهزاد،  نقاشی  و  میرعماد 
شاه عباس و شمشیر نادر، مبارزات مدرس و فقه آخوند خراسانی، لغت نامۀ دهخدا و شعر نو 
خ محمدحسین فهمیده و هزاران شخصیت نامدار و بی نام  نیما، قیام امام خمینی و خون سر

دیگر شکل داده اند.

از  گوشه ای  به تصویرکشیدن  برای  است  تالشی  شماست،  دستان  در  کنون  هم ا که  کتابی 
این  ایران«.  تاریخ  »فرهنگ نامۀ  قالب  در  ایرانی  غیرت  و  اندیشه  هویت،  تمدن،  فرهنگ، 
کتاب حاصل تالشی شش ساله است. در این مدت، متأسفانه به دالیل مختلف، وقفه هایی 
که البته جزئی اجتناب  ناپذیر در آفرینش این قبیل آثار است،  در روند شکل گیری اثر پدیدار شد 
که به هرچه بهترکردن  که در این مدت، روزی سپری نشده است  گفت  اما می توان با اطمینان 

اثر نیندیشیده باشیم. 

گروهی از استادان و پژوهشگران  کوشش ها و آفرینش های  فرهنگ نامۀ تاریخ ایران، محصول 
تاریخ، مشاوران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، عکاسان، تصویرسازان، طراحان گرافیک 
و... است که ذکر نام همگی آن ها امکان پذیر نیست؛ بنابراین به ذکر نام برخی از آن ها در ابتدای 
کتاب بسنده شده است. بااین حال، شورای علمی-پژوهشی نشر طالیی، صمیمانه از همراهی 

همۀ آنان تشکر و قدردانی می کند.

کارشناسان، پژوهشگران و متخصصان همان دورۀ  برای نوشتن هرکدام از دوره های تاریخی، از 
تاریخی بهره گرفته شده است و مشاوران مختلفی نیز در این زمینه به ما یاری رسانده اند. ضمن 
که مبتنی بر تازه ترین یافته های تاریخی و  اینکه عالوه بر منابع قدیمی، به منابع جدید و به روز 

باستان شناسی است، مراجعه شده است.

که  کتاب به هیچ وجه ادعا ندارند  که نویسندگان و ویراستاران این  ذکر این نکته نیز الزم است 
کرده اند.  کشیده و حق مطلب را به تمامی ادا  کامل و بدون خطا به تصویر  تاریخ ایران را به طور 
ابعاد  بر  کید بیشتر  با تأ از تاریخ ایران،  ارائۀ تصویری بسیار موجز  کتاب،  کلی ما در این  نگاه 
فرهنگی، هنری و انسانی آن بوده است. به یقین دیدگاه ها و نقدهای صائب و سازندۀ خوانندگان 
و صاحب نظران ارجمند، خطا ها و کمبود های احتمالی آن را خواهد پیراست و به اصالح و تکمیل 

آن در ویرایش های بعد یاری خواهد رساند. 

مقدمه 
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نکاتی دربارۀ استفاده از این کتاب
  این فرهنگ نامه 38 مدخل اصلی دارد که در هرکدام، یکی از دوره های تاریخی ایران بررسی 
شده است. عناوین این دوره ها، مدخل ها و صفحات مربوط به آن در فهرست آمده اند. عباراتی 
ج شده اند، آن دورۀ تاریخی را به شکلی مختصر و  که زیر عنوان هر مدخل با قلمی ضخیم تر در

مفید معرفی می کنند.

  ضبط اسامی افراد و مکان ها با تکیه بر منابع دست اول و براساس امالی مشهور صورت گرفته 
گزیده گویی،  کتاب نیز به شکلی جدید و امروزی طراحی شده است.  است. ساختار محتوایی 
کوتاه، انتخاب عناوین جذاب، آوردن نکاتی با عنوان »رویدادهای مهم«  استفاده از بندهای 
تاریخ  از  گی های قابل توجه آن است. درضمن، یک خط سیر زمانی  از ویژ تاریخ«  از  و »برگی 
که محدودۀ تاریخی مورد بحث در هر بخش، روی  ایران در پایین صفحات نقش بسته است 

آن مشخص شده است.

که تصویرسازی مستند  گی هایی مهم دارد  کتاب نیز ویژ گرافیک و فضای تصویری    طراحی 
و مبتنی بر اسناد و مدارک موجود و استفاده از نسخۀ اصلی عکس ها، تنها برخی از آن هاست. 
کتاب در ارائۀ اطالعات و محتوای آن نقش مهمی دارند. افزون بر این،  درحقیقت، تصاویر این 
که به تکمیل اطالعات خوانندگان  در حاشیۀ هر تصویر به فراخور آن توضیحاتی آمده است 

محترم در موضوع مورد مطالعه یاری می رساند.

کتاب نیز در یافتن اطالعاتی دربارۀ اشخاص، مکان ها یا موضوعات خاص   نمایۀ انتهای 
باید  تاریخی  کدام دورۀ   ندانیم در 

ً
گر به دنبال اطالعاتی باشیم و دقیقا ا راهگشاست. به ویژه 

گر بخواهیم بدانیم دربارۀ یک موضوع، ذیل مدخل های مختلف چه  کنیم یا ا آن را جست وجو 
اطالعاتی وجود دارد،  می توانیم از این نمایه بهره ببریم.

  در انتهای کتاب، دو بخش دیگر وجود دارد که می تواند به خوانندۀ محترم در یافتن مطالب 
بسیار  تا  می کند  کمک  خواننده  به  نگاه«  یک  در  ایران  »تاریخ  بخش  کند.  کمک  آن  درک  و 
کند. بخش »واژه نامه« هم  سریع و ساده، به دوره های مختلف تاریخی ایران دسترسی پیدا 
کتاب تنظیم شده و در آن، توضیحاتی ساده دربارۀ برخی از واژه ها یا  برای خوانندگان جوان تر 

اصطالحات ارائه شده است.

نشانه های اختصاری پرکاربرد در فرهنگ نامۀ تاریخ ایران

ش.          هجری شمسی 
ق.          هجری قمری

ق.م          قبل از میالد مسیح
ق.ه            قبل از هجرت پیامبر اسالم

م.          میالدی )بعد از میالد مسیح(
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ایران 

 فالت سرزمین بلند، 
ناهموار و پهناوری  است که 

دورتادور آن را نواحی کم ارتفاع 
و هموار فراگرفته باشد. فالت 
ایران در هزاره های قبل بسیار 

خنک تر از امروز بود، اما در 
همان زمان هم کمبود آب سبب 

می شد که مردم این سرزمین 
قنات حفر کنند.

 کشور ایران در غرب فالت 
ایران قرار دارد و با 1,648,195 

کیلومتر مربع مساحت، 63 درصد 
از این فالت را دربرمی گیرد. 

طول مرزهای آن در موقعیت 
کنونی درمجموع، بیش از 7744 

کیلومتر است  که یک سوم آن 
دریایی است. طول سواحل 
جنوبی دریای مازندران 664 

کیلومتر و طول سواحل شمالی 
خلیج فارس و دریای عمان 1952 

کیلومتر است.

ایران پیش از اسالم
کتیبه های داریوش و شاهان دیگر، واژۀ  در دورۀ هخامنشی، در 
آریا را به شکل های مختلف می بینیم. در آن زمان هنوز کشوری 
به نام ایران وجود نداشت و قلمرو هخامنشیان با نام پارس 
کلمه در اروپا به شکل »پرشیا« درآمد  شناخته می شد. همین 
کتیبه های حکومت اشکانیان،  و تا مدت ها رایج بود. بعدها در 
که خود را  تنها یک بار از عبارت آریا استفاده شد، اما ساسانیان 
کشور خود  جانشین هخامنشیان و از نژاد آن ها می دانستند، 

را »ِاران شهر« )ایرانشهر( می نامیدند.

پس از اسالم
و  شاعران  برخی  هجری،  سوم  سدۀ  از  و  اسالمی  دورۀ  در 
بعد  و  کردند  پیدا  دست  ساسانی  دوران  آثار  به  نویسندگان 
رایج  »پارس«  نیز  و  »ایران«  نام  از  استفاده  آن ها،  ترجمۀ  از 
شد. تأثیر شاعرانی مانند فردوسی، رودکی  و فرخی سیستانی 
بعدها  ایران  نام  که  بود  زیاد  آنقدر  فکر مردم  و  بر حکومت ها 
قبل،  سال   500 حدود  از  شد.  ثبت  هم  درباری  سندهای  در 
شکل  امروزی  به صورت  به تدریج  کشورها  دنیا،  سراسر  در 
که حکومت مستقل داشت و با مرزهای  گرفتند. هر منطقه ای 
کشوری مستقل با نامی  خود از همسایه هایش جدا می شد، 
منحصربه فرد بود. با توجه به اینکه از زمان حکومت صفویه، 

کلمۀ »َائیریه« )به معنای نجیب و شریف( و »آن« پسوند مکان است  واژۀ »ایران« مرکب از دو 
کتیبه های  و معنای آن »سرزمین مردمان نجیب و شریف« است. اولین بار نام َائیریه )آریا( در 
که مربوط به هزارۀ سوم قبل از  پادشاهان سومری - از تمدن های بین النهرین )میان رودان( - 

میالدند، آمده است.

بود،  مشخص  مرزهایش  و  داشت  مستقل  حکومتی  ایران 
باشد.  داشته  مخصوص  نام  سیاسی   نامه های  در  بود  الزم 
به همین سبب، پادشاهان این دوران در نامه های سیاسی، 
برای خود از القابی مانند »شاهنشاه ایران« استفاده می کردند. 
البته اروپاییان همچنان این سرزمین را پرشیا، ِپرس یا ِپرسه 
رضاشاه  زمان  در  1313ش.  دی ماه  ششم  در  می نامیدند. 
پهلوی، دولت ایران اعالمیه ای رسمی برای کشورهای خارجی 
»ایران«  از  »پرشیا«  واژۀ  به جای  تا  آنان خواست  از  و  فرستاد 

کنند. استفاده 

فالت)نجد( 
از شمال به  از شمال شرقی به رودخانۀ سیردریا،  ایران  َفالت 
کوه های قفقاز، از شرق به  دریای مازندران، از شمال غربی به 
از  و  به خلیج فارس  از جنوب  ِسند،  رود  و  ِهندوُکش  کوه های 
غرب به رود ِدجله در بین النهرین محدود است. ارتفاع بیش 
از دوسوم فالت ایران بیشتر از هزار متر است و سبب شده است 
که فالت ایران به سرزمینی مرتفع شهرت یابد. از جمله نقاط 
گرس  زا البرز،  به رشته کوه های  این فالت می توان  کوهستانی 
بین بیستون، ری،  ایران در  )ارتفاعات میانی  و والیت جبال 
کویری  کرد. در بخش مرکزی ایران،  همدان و اصفهان( اشاره 
که زمانی بخشی از دریایی بزرگ بوده است،  خشک وجود دارد 
کنون از آن دریا، تنها نمک زارهایش باقی مانده است. در  اما ا
گیاهی و جانوری وجود ندارد.  کویری، تقریبًا تنوع  این منطقۀ 
کوه های  که بین  کم ارتفاع بخش شمالی ایران  سرزمین های 
البرز و دریای خزر قرار دارد، پرباران ترین منطقۀ فالت است؛ 
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کوه ها در همین مناطق باقی  زیرا ابرهای باران زا به علت وجود 
کرده اند.  مانده اند و با بارش باران، این منطقه را حاصل خیز 

منطقه ای بین شرق و غرب
کوه در فالت ایران سبب می شد تا برخی نقاط این فالت  وجود 
در دسترس نباشد؛ برای مثال، یکی از پادشاهان سومری با 
کرد به آخر دنیا رسیده و تصمیم  کوه دماوند تصور  رسیدن به 
و  گیالن  امروزی  مناطق  بازگردد!  خود  سرزمین  به  گرفت 
کوه های البرز، چنان از حملۀ دشمنان  مازندران در آن سوی 
که حتی پس از تسخیر ایران توسط عرب ها، تا  در امان بودند 
200 سال با حکومت ها و پادشاهان قبلی خود به زندگی ادامه 
دادند. با  وجود این، شرایط در همه جای فالت این گونه نبود. 
دیگر،  کشورهای  به  حمله  در  اقوام،  از  بسیاری  حتی  گاهی 
می کردند.  عبور  ایران  از  شرق،  به  غرب  از  یا  غرب  به  شرق  از 
به شرق  یا حملۀ عرب ها  یونانیان  و  هجوم اسکندر مقدونی 
که همگی  از جمله هجوم هایی بود  یا حملۀ مغول  به غرب، 
کردند و سبب تغییرات فراوانی در این سرزمین،  گذر  از ایران 
با  شدند.  ایران  فالت  در  ادیان  و  حکومت ها  تغییر  جمله  از 
نامی  و  مرزها  با  متمرکزی  فرمانروایی  صفویان،  روی کارآمدن 
گون  گونا مشخص در سراسر ایران شکل گرفت. البته با حوادث 
کرد. همچنین  مانند جنگ ها، وسعت این سرزمین بارها تغییر 
قرارداشتن ایران در راه بازرگانی بین شرق و غرب)جادۀ ابریشم( 
و  افکار  اندیشه ها،  پیوند  محل  ایران  فالت  تا  می شد  سبب 
باشد.  غرب  و  شرق  دوردست  سرزمین های  تجاری  کاالهای 
گرفته در ایران، ناشی از همین پیوند افکار  تمدن های شکل 
تمدن آفرینی  قدرت  مشکالت،  همۀ  به رغم  ایرانیان  بودند. 

گذاشتند. داشتند و آثاری از خود در سایر تمدن ها باقی 

 نیم تنۀ ِگلی زن؛ این مجسمه با ارتفاع 55/4 سانتی متر متعلق به 
هزارۀ سوم قبل از میالد است و در شهداد کرمان یافت شده است. 

روی آن آثار رنگ سیاه موجود است. امروزه در نقاط دیگری از کشورمان، 
مجسمه های نیم تنه و تمام قد از مردان و زنان هزاره های پیش یافت 

شده اند که تا امروز باقی مانده اند و در تاریخ ماندگار شده اند.

 ایران در شرق با افغانستان و پاکستان، در شمال شرقی با 
ترکمنستان، در بخش میانی شمال با دریای خزر، در شمال غربی با 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان، در غرب با ترکیه و عراق، و در جنوب با 
آب های خلیج فارس و دریای عمان همسایه است.
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 ِشمایی از گذشتۀ جغرافیایی ایران در دوره های اول، دوم، سوم و چهارم 
زمین شناسی

شکل الف

شکل ب

شکل ج

شکل د

ایران پیش از تاریخ

 تصویری بازسازی شده 
از ایران هشت میلیون سال 

پیش در دامنه های کوه سهند 
که محل تجمع مجموعۀ بزرگی  
از پستانداران شامل کرگدن، 

زرافه، اسب های سه انگشتی، 
گوشتخواران و... بود.

جغرافیای دیرینۀ ایران
گرچه امروز ایران سرزمینی یکپارچه در قارۀ آسیاست، مدارک  ا
زمین شناختی نشان می دهد این سرزمین در  دوره های گذشتۀ 
زمین شناختی سرگذشت متفاوتی داشته است. سرزمین ایران 
کوچکی از قارۀ بزرگ اوراسیا  در 600 میلیون سال پیش، بخش 

)قارۀ اروپا و آسیا( بوده است.

شکل الف 
در دوران اول زمین شناختی  )550 تا 250 میلیون سال پیش(، با 
گون  گونا ُگنْدوانا، قسمت های  به هم پیوستن دو قارۀ اوراسیا و 
َبرقارۀ  ایران  به شکل مناطقی جدا از هم در حاشیۀ شمالی اَ
امروزی  قاره های  بزرگ،  بسیار  قارۀ  این  داشت.  قرار  ُگنْدوانا 
آفریقا، آمریکای جنوبی، استرالیا، جنوبگان )قطب جنوب( و 

سرزمین های هند و عربستان را در خود جای داده بود. 

شکل ب 
در دوران دوم زمین شناختی  )250 تا 65 میلیون سال پیش( 
شد  جدا  ُگنْدوانا  قارۀ  شمال  از  ایران  گون  گونا قسمت های 
جنوبی  حاشیۀ  به  ِتتیس،  باستانی  اقیانوس  در  حرکت  با  و 

 ردپای یک دایناسور که 
از دورۀِ ژوراسیک )18۰ میلیون 

سال پیش( در کرمان برجای 
مانده است.

بخش های  طوالنی،  دوران  این  طی  است.  سال  میلیارد  یک  از  بیش  ایران  سرزمین  قدمت 
گذاشته اند تا سیمای امروزی  گاه مشابهی پشت سر  ایران سرگذشت های متفاوت و  گون  گونا

کوه ها، بیابان ها، دریاها و دریاچه های آن شکل بگیرد. ایران با دشت ها، 
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قارۀ لوراسیا نزدیک شد. قارۀ لوراسیا شامل قاره های امروزی 
آمریکای شمالی، و بخش هایی از اروپا و آسیا بوده است.

شکل ج
پیش(  سال  2میلیون  تا   65( زمین شناختی   سوم  دوران  در 
سرزمین ایران بیش ازپیش به شکل و موقعیت امروزی خود 
نزدیک شد و وضعیت اقلیمی و آب وهوایی مشابه امروز پیدا 

کرد. در این زمان، ایران به قارۀ آسیا متصل شد. 

شکل د
سرانجام در دوران چهارم زمین شناختی )2میلیون سال پیش 
تا امروز( تمامی قاره های کرۀ زمین، از جمله آسیا، شکل امروزی 

کردند. پیدا 

آثار حیات در پیش از تاریخ ایران
دریاها  رسوبات  در  می توان  را  ایران  در  حیات  آثار  نخستین 
که حداقل مربوط به 550 میلیون سال پیش می شود.  یافت 
این آثار شامل سنگوارۀ موجودات بی مهره ای مانند اسفنج ها، 
مرجان ها، صدف داران و سخت پوستانی است که ِتریُلوبیت نام 

گروه بندپایان بودند.  داشتند و از 

دوران اول زمین شناختی
بسیاری  کم عمق  دریاهای  زمین شناختی،   اول  دوران  در 
بی مهرگان  آن ها  در  که  داشت  وجود  ایران  مختلف  نقاط  در 
از  می کردند.  زندگی   متنوع  گونه های  از  فراوانی  صدف دار 
حدود 420 میلیون سال پیش، بقایای مهره داران دریایی را 
که در مرکز ایران قرار  کم عمق یافت  می توان در محل دریاهایی 
داشتند و امروز از بین رفته اند. این آثار شامل بقایای ماهیان 
در  کوسه ماهیان  و  استخوانی  اسکلت  با  زره دار  عظیم الجثۀ 

کوچک تر بود. اندازه های 
ردپای حضور گیاهان نیز تا حدود 400 میلیون سال پیش کشف 

 نمونه هایی از سنگوارۀ 
تریلوبیت های دوران اول 

زمین شناختی در ایران که حدود 
پانصد میلیون سال قدمت 

دارند و از حوالی  دامغان 
به دست آمده اند.

 بازســازی صحنۀ حملۀ ببر دندان شمشیری به اسب سه انگشتی 
)هیپاریون( که در 8 میلیون سال پیش در شمال غرب ایران به وفور 

دیده می شدند.

 نمونه ای از بی مهرگان 
صدف دار )آمونیت ها یا 
پا برسران( دوران دوم 

زمین شناختی که از مرکز ایران 
به دست آمده است. 

گیاهان پنجه ُگرگی اولیه در برخی  نقاط  شده است. بقایایی از 
کوه های البرز و مرکز ایران )کرمان و اصفهان( یافت می شود. 
و فرعی محسوب  کوچک  گیاهانی  امروزی  پنجه ُگرگیان  البته 
تنومند  زمین شناختی،  درختان  اول  اما در دوران  می شوند، 

و مرتفعی بودند.

دوران دوم زمین شناختی
از آب  ایران  از  در دوران دوم زمین شناختی ، بخش عمده ای 
را  این سرزمین  نواحی  انبوهی  بود و جنگل های  ج شده  خار
که در آن ها انواع سرخس  پوشانده بود. این جنگل های انبوه 
و بازدانگان قدیمی می روییدند،  منابع امروزی زغال سنگ های 
شمالی  نواحی  در  به ویژه  آن ها  اثر  که  هستند  ایران  امروز 
)مازندران و گیالن( و مرکز ایران )کرمان و َطبس( دیده می شود. 
به شمار  نیز  دایناسورها  برای  زیستگاه مناسبی  این جنگل ها 
البرز و  کوه های  از آن ها در  که ردپاهای فراوانی  می رفت؛ چرا 

مرکز ایران یافت شده است.

دوران سوم زمین شناختی
سوم  دوران  از  عمده ای  بخش های  و  دوم  دوران  اواخر  در 
قسمت های  مجدداً  وسیعی  گرم  دریاهای  زمین شناسی، 
گرفت که انبوهی از موجودات ریز ِپالْنکتونی،  مختلف ایران را فرا
گاوهای  بی مهرگان، انواع ماهی ها، و حتی مهره دارانی مانند 
ریز  موجودات  می زیستند.  آن ها  در  نهنگ ها  و  دریایی 
با  ماست.  امروز  گاز  و  نفت  اصلی  منبع  دوره،  آن  پالنکتونی 
شروع بخش های پایانی دوران سوم، به ویژه از 10 میلیون سال 
گرفتند و  پیش، خشکی ها بخش های عمده ای از ایران را فرا
فوران های آتش فشانی فراوانی  در بخش هایی از ایران روی داده 
است. در این زمان، سرزمین ایران بیش ازپیش سیمای امروزی 
اطراف  در  ایران  شمال غرب  از  بخش هایی  گرفت.  خود  به 
انواع  کرگدن ها، فیل ها،  کوه سهند، قلمرو اسب ها، زرافه ها، 
که امروزه  گربه سانان بود  کفتارها و  گاوهای وحشی،  غزال ها، 

انواع دیگری از آن ها در دشت های شرق آفریقا وجود دارد. 

دوران چهارم زمین شناختی
آغاز  از 2 میلیون سال پیش  تاریخ زمین  از  کوتاهترین بخش 
گردیده است. وضعیت خشکی ها و دریاها در این دوره تقریبا 
به شکل امروزین آن بود. وجود دوره های متناوب یخبندان 
گی های این  و بین یخبندان با موجودات خاص آن ها از ویژ
گذاشته  دوران است. انسان نیز در این دوره پا به عرصه وجود 
کرگدن های  است. از موجودات این دوره بقایایی از فیل ها و 
باستانی در بخشهایی از غرب، شمال غرب، مرکز و شرق ایران 

یافت شده است.
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دورۀ پارینه سنگی قدیم در ایران
این دوره قدیمی ترین عصر زندگی انسان در جهان و از جمله 
آغاز  از یک میلیون سال پیش  که  را شامل می شود  ایران  در 
شد و تا حدود 250 هزار سال پیش ادامه یافت. از این دوره، 
پیدایش اولین ابزارهای سنگی تراشیده شده به دست انسان 
آغاز می شود. آثار این دوره در خراسان، بلوچستان، آذربایجان 
گرس در خوزستان و ایالم یافت  کوهپایه های غربی زا شرقی، و 
شده است. دست افزارهای سنگی متعلق به این دوره ساده 
سرزمین های  از  یافته هایی  به  توجه  با  هستند.   کاربردی  و 
کستان می توان حدس زد  گرجستان و پا هم جوار مانند ترکیه، 
گونۀ انسان  که در این دوره در ایران زندگی می کرده، از  انسانی 

ک یا راست قامت بوده است. چاال

 غار بیستون یا غار 
شکارچیان در دامنۀ کوه بیستون 
در استان کرمانشاه در دوره های 

پارینه سنگی میانه و جدید، محل 
سکونت انسان ها بوده است. 

در کاوش هایی که در این غار 
صورت گرفته، تعداد زیادی ابزار 

سنگی و بقایای استخوان های 
حیوانات شکارشده ای مانند 

گوزن و اسب وحشی یافت شده 
است. 

 تبر دستی آشولی )یکی از 
فرهنگ های دوران پاینه سنگی( 

از حدود 3 میلیون سال قبل تا 
حدود دویست هزار سال، قبل 

مهم ترین ابزار سنگی انسان 
بود. دوره ای را که در آن، انسان 
از این ابزار استفاده می کرد، دورۀ 

پارینه سنگی قدیم می نامند.

 نمونه ای از سنگ مادر، شاخص الک پشتی صنعت موستری )دورۀ 
پارینه سنگی میانه(. شکستگی های روی سطح این سنگ مادر ، جاهایی 

هستند که چندین تیغه از آن ها جدا شده است.

 یک تیغۀ لوالوا )به رنگ آبی( که از یک سنگ مادر مشابه عکس 
باال جدا شده و در یک دستۀ چوبی کار گذاشته شده است )نمونۀ 
امروزی(. انسان با این دست افزار، حیوانات را شکار می کرد یا با آن 

گوشت و گیاه را می برید و قطعه قطعه می کرد.

ایران در عصر پارینه سنگی 
که از حدود 3 میلیون سال قبل  این دوره، طوالنی ترین دورۀ زندگی انسان را تشکیل می دهد 
آغاز شد و تا حدود 16 هزار سال پیش ادامه یافت. عصر پارینه سنگی با پیدایش انسان روی 
کرد. انسان در دورۀ پارینه سنگی  کرۀ زمین آغاز شد و تا پایان آخرین دورۀ یخبندان ادامه پیدا 
گردآوری مواد غذایی امرار معاش می کرد و برای به دست آوردن مواد غذایی، با  از طریق شکار و 
چ حیوانات ناچار بود که مدام از محلی به محل دیگر برود. دوران پارینه سنگی  تغییرات فصلی و کو

به چهار دورۀ پارینه سنگی قدیم، میانه، جدید و فراپارینه سنگی تقسیم می شود.


