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پیشگفتار
از گذشته تا آینده چقدر راه است؟

مسعودخوانساری
رئیساتاقبازرگانی،صنايع،معادنوکشاورزیتهران

مديرمسئولماهنامهآيندهنگر

سادهترینوجامعترینتعریفیکهازتاریخارائهمیشود»مطالعهعلمیگذشته«
کادمیکبرایتوصیف،بررسیوتحلیِلگذشته.تاریخ است؛یعنیروشمنظموآ
عــالوهبــررخدادهایملموسگذشــته،عمالپوشــشدهندههرکشــف،هر
سازماندهی،هردانشاندوزیوهرخاطرهنوعبشراستوبهشکلهایفیزیکی
مختلفازجملهاســناد،اشیا،هنرهاونیزشفاهیاتدرذهننوعبشرتداومیافته
است.درجهانامروزکهبسیاریازکشورهاقدمتتاسیسشانحتیبهصدسال
همنمیرســدوبازارتاریخسازیواطالعاتجعلیداغشــده،اهمیتتاریخو

دادههایموجوددربارههرسرزمینبیشازپیشروشنمیشود.
واقعیتتاریخیایناستکهحکومتهاومللهیچگاهثابتباقینمیمانند
ودرهردورهتاریخی،برخیازآنهادراوجوعدهایدیگردرحضیضاند.دالیل
گوناگونیهمدراینخصوصمطرحاستکهاگربخشجنگوحملهوخونریزی
راکناربگذاریم،بهمسائلاقتصادیواجتماعیخالصهخواهدشد.هموارهدر
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بررســیعللســقوطامپراتوریهاوحکومتهامیتوانشکافهایاجتماعی
بزرگرامشاهدهکردکهدراکثرموارد،ناشیازاختالفطبقاتی،سوءحاکمیتو
فساداقتصادیدرجامعهبودهاندوبهتدریجبهفقروتهیشدنمنابعسرزمینیو

انسانیانجامیدهاند.
آنچهبشرطیسالیاندرازآموختهایناستکهاگرازگذشتهدرسبگیرد،احتمال
بقاوپایداریاشبیشترخواهدبودومانیزازاینقاعدهمستثنینیستیم.دراینمیان،
اقتصادبهعنوانیکیازاصلیترینموتورهایپیشَبرندهتاریخ،اهمیتزیادیدارد.
درطولتاریخبشــر،سرنوشــتدولتشــهرهاوحکومتهایبســیاریبهخاطر
ورشکستگی،عدممدیریتنهادهایاعدمشکلگیریدرستشبکههایتولیدوتوزیع
بهقهقراکشیدهشدهاست.بسیاریازکشورهایمتخاصمبهقصدنابودیاقتصادهای
یکدیگرواردجنگشــدهاندوحتیدردورانمعاصر،ازابزارتحریماقتصادیبرای
نابودیسیاسیمللدیگراستفادهشدهاست.اقتصاددرواقعبخشیازتاریخاستو
یکیازجرقههایمهمواساســیدرتکاملتاریخیبهشمارمیرود.حتیبابررسی
تاریخچندقرناخیرجهانبهپدیدهاســتعماربرمیخوریمکــهبزرگترینانگیزهو
هدفشاقتصادیبودوراهیسادهبرایانتقالمنابعوثروتازنقاطمختلفجهان

بهسویخزانههایدولتاستعمارگررابازمیکرد.
اینجاستکهپاییکموضوعمهمدرثبتتاریخبهبحثمابازمیشودوآنهم
پیشداوریوتعصبدرتاریخنگاریاســت.حتیکلمهیونانیهیســتوریاکهکلمه
انگلیســیhistoryبهمعنایتاریخازآنگرفتهشدهاست،بهمعنای»قضاوت«بوده
است.تاریخبراساسقضاوتتاریخنگاروقدرتکارفرما)یاحکومت(میتواندبه
شــکلهایمختلفیثبتوضبطشود.برایناساس،تعجبینداردکهبرخیجوامع
باستانیجهانبهعنوانجوامععقبماندهوبیتاریخشهرتپیداکردهاند؛چونتاریخ
آنهابهجایآنکهتوسطخودشاننوشتهشود،توسطغیربومیانروایتشدهاست.
آنجاکهپایاثباتتواناییهابهمیانمیآید،هموارهبهتالشداخلیبرایارائهتصویر
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درستازخودبهدیگراننیازاست.
ازسویدیگر،همینمسئله»روایت«همُبعدجالبدیگریازقضیهتاریخاست.
تازمانیکهثبتحوادثگذشتهبهصورتقصهگونهوروایتی)معنایدیگرهیستوری(
انجاممیگیرد،برخیدادههاوروندهاکهمیتوانستهانداهمیتزیادیهمدرتحلیل
نهاییداشتهباشند،کنارگذاشتهمیشوند.اینجاستکهبایدارقاموعلمآمارراوارد
کرد.تازمانیکهآمارنسبتامعتبردربارهگذشتهمللوسرزمینهاوجودداشتهباشد،
میتــوانجلویروایتهایپیشداورانهتاریخیدربارهآنهاراگرفت.آماروارقاماین
قدرترادارندکهبهتحلیلگر)ازهرطیففکرییاازهرکشــوریکهباشد(نشان
بدهندکهدرهردورهتاریخیکدامســرزمینهابهترادارهمیشدند،کدامهاجمعیت
بیشتریداشتندوکدامیکبادیوانساالریتوانستندبهنحوهادارهسرزمینخودنظم

بدهند.
حتیبررسیفرازوفرودهایهرسرزمیندرطولتاریخنیزباتوسلبهآماروارقام
آسانترمیشــود.درهمینجهانامروز،رســانههااززوالبرخیکشورهاصحبت
میکنندیاسرنوشــتآنهارانابودیمیداننــد؛اماوقتیپایآماروارقامبهبحثباز
میشود،همهچیزتغییرمیکند.برخیازهمینکشورهاجمعیتجوانوپویایکار
دارند،اقتصادشانبهشکلغیررسمیکارمیکندوبنابراینقابلیتآنرادارندکهآینده
متفاوتیرانسبتبهآنچهرسانههایاسیاستمدارانازکشورهایدیگربرایشاندرنظر
گرفتهاندبرایخودبسازند.درواقعاگرپیشداوریهایاسوگیریهایسیاسیدرکار

نبود،صحبتاززوالاینکشورهانیزبهمیاننمیآمد.
درمــورددادههایتاریخینیزهمیــنرویکردرامیتوانپیادهکــرد.مابهارقام
اطمینانمیکنیمچونآنهاراراهیعلمیومعتبربرایتحلیلجهانمیدانیم.پسبه
صورتخودبهخــود،جایکمتریرابهپیشداوریدرذهنماناختصاصخواهیم
داد.امانکتهاینجاستکهدرجهانامروز،بحثتاریخبهکالسهایعلومانسانیو
مباحثبیسرانجامدربارهمرزکشیهاودشمنیهامحدودشدهاستومنابعالیزال
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تاریخیکهمیتوانندرشــدوتوســعهجوامعامروزیماراتاحدیتامینکنند،مورد
بیتوجهیقرارگرفتهاند.

درهمینایرانخودمانکهمأمنامپراتوریهایپیچیدهوبزرگیمثلهخامنشیان
وساســانیانوغیرهبودهاســت،دادههایتمدنیوتکنولوژیکیعظیمیازجوامع
گذشتهدرقلباینسرزمینبهجاماندهاستکهشایدواضحتریننمودهایشرابتوان
درمعماریهایپیچیدهوروشهایهوشمندانهدرتامینآب،دیوانساالریقاعدهمند
ومسائلمشابهمشاهدهکرد.اماازآنجاکهدربحثآموزشتاریخبسیارضعیفعمل
کردهایــم،هیچاســتفادهموثریهمازدادههایموجودازگذشــتهســرزمینمانو
حکومتهاومردمانشنشدهاست.درکتابحاضر،باروشهاییبرایثبتآماری
تاریخآشنامیشویمکهمیتوانندبرایتدریسآسانترتاریخسرزمینمانونیزبررسی

دقیقتراقتصادواجتماعباستانیدراینسرزمینمورداستفادهقراربگیرند.
ایندرحالیاســتکهماارتباطتاریخباعلــومدیگرمثلاقتصادراهمبهاندازه
کافیجدینگرفتهایم.همهکارشناســانچنانغرقدرتحوالتســریعامروزیو
فنــاوریاطالعاتجدیدشــدهاندکهفرصتیبرایتأملدرگذشــتهواســتفادهاز
ظرفیتهایشبرایبهبودحالوآیندهباقینماندهاست.اماآسماندرسرزمینایران
هنوزبهرنگآبیسابقاستوجغرافیایمتنوعماهمچنانپتانسیلهایزیادیرادر
اختیارنسلجدیدقرارمیدهد.پسچهبهترکهراههایتعمقدرگذشتهوپلزدنبه
آیندهراازاینطریقبیشتربکاویم.شکینیستکهبراساسالگوهایتاریخی،دوباره
سرزمینومنطقهمادرآیندهبهاوجبازخواهدگشتوبرایتحققاینهدف،بایداین
نکتهرادرذهنداشــتهباشــیمکههرآنچهراکهدرگذشتهباعثسقوطیاتضعیف
حکومتهاوجوامعســرزمینیماشدهاستبشناســیموبرایبرخورداحتمالیبا
ســناریوهایمشابهدرزمانحالآمادگیالزمراداشتهباشیم.اینکاربادسترسیبه
دادههایمعتبر،تحلیلآنهاویافتنروندهایکاربردیبرایاستفادهدرآیندهامکانپذیر

خواهدبود.اینراهیاستازگذشتهتاآیندهما.



مقدمهنويسندگان

ماعادتداریمکهبهتاریخبهشکلداستانینگاهکنیموببینیمچهکسیچه
بالییسرچهکسانیآورد.امارویکردمانبرایدرکجهانامروزفرقدارد.
امروزهماجهانپیرامونخودراازطریقدادههادرکمیکنیم:گسترهوسیعی
ازآماروارقامکهبهمانشــانمیدهندجوامعبهچهشکلکارمیکنند.پس
چرابرایدرکگذشــتهازهمینروشاســتفادهنکنیم؟کتاب»بهحســاب
تاریخ«بادیدهکّمیبهخطســیرجمعیتحولماانسانهامینگردوپشت
قصهگــذرایدرگیریهاوحاکمان،بــهدنبالقاعدههایــیدرابعادبزرگ
میگرددودرعینحالســعیمیکندمسائلجاماندهازترندهایعمومیرا

همموردتوجهقراربدهد.
جوگالدیودیویدآرمیتــاژدوتاریخنگارمطرحدرکتابخودباعنوان
»مانیفســتتاریخ«آوردهاند:»درمیانبحرانکوتاهمدتگراییکهجهانما
دچارشاست،نیازداریمبهجاییمراجعهکنیمکهاطالعاتیدربارهمناسبات
گذشتهوآیندهمانارائهبدهد.«کتابیکهدردستدارید،ازدادههایعظیم
تاریخیکهمنبعیبیپایاناســتبرایتامینهمیننیازاستفادهکردهاست.
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بانکدادههایتاریخجهان)سشــات(درســال۲۰۱۱میــالدیوباهدف
درازمــدِتجمــعآوریوطبقهبندیاطالعاتمعتبرودســتیافتنیدرباره
گذشتهبشرتاسیسشد.نامِسشاتازالههمصرینوشتنوثبتگرفتهشده
استوگروهبزرگوبینالمللیازتاریخنگاران،باستانشناسان،مردمشناسان
وبسیاریازمتخصصاندیگردرچارچوبآنبایکدیگرهمکاریمیکنند.
ایــنمنبعبهشــکلاجتنابناپذیریناکاملوبهصــورتدائمیدرمعرض
بهروزشدناست؛امااینادعاراهمداردکهجامعترینمنبعاطالعاتدرباره

تاریخبشراستکهتاکنوندریکجاجمعآوریشدهاست۱. 
اطالعاتاقتصــادیکهامــروزهدراختیارداریم،بــرایامتحانکردن
فرضیههادربارهتحولروزبهروزنظامهایاقتصادیبهکارگرفتهمیشوندو
دادههایاقتصادیگذشــتهنیزبهشیوهمشابهیبرایامتحانکردنفرضیهها
دربارهاوجگیری،عملکردوسقوطجوامعدرسراسرجهانکاربرددارند.به
عنوانمثال،چهچیزیباعثمیشــودحکومتهاتوســعهیابندوتوانایی
گسترشخودراداشتهباشند؟چرابرخیجوامعسطوحباالیرشدورفاهرا
تجربــهمیکنند؛امابرایبقیهجوامعایناتفاقنمیافتد؟جمعیت،جنگو

تکنولوژیچهنقشیدرتکاملنهادهایاجتماعیایفامیکنند؟
تنهاراهبرایپاســخدادنبهچنینپرســشهاییایناســتکهآنهارابا
دادههــایتاریخیموجودبیازماییــم.کتابحاضرباجمــعآوریدادههاو
روشنکردنبرخیترندهاوالگوهایمهمدرایندادههاسعیکردهاززاویهای

جدیدبهگذشتهبنگرد.
مثالیکیازنقاطخوببرایشــروع،جوامعکشــاورزیغربآسیادر
دورهنئولیتیک)نوســنگی(درحدود۱۰هزارسالپیشهستندواینروندرا
میتــوانتاقرننوزدهممیــالدیپیشبرد.دورهنئولیتیک)نوســنگی(در

۱.میتوانیدبهسایتseshatdatabankسربزنید.
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بسیاریازمناطقجهانبهعنوانتوصیفیدیگربرایدورهانقالبکشاورزی
بهشــمارمیرود؛دورهمهمیکهبشرتصمیمگرفتسکونتگاهدائمیداشته
باشدوجوامعمشخصیرادراطرافآنبسازد.همچنینیکیازپرسشهای
کتابایناســتکهچگونهنوآوریهایمهماداریوتکنولوژیکیدرجهان

پراکندهشدندوچهتاثیریرویحکومتهاوبقایآنهاگذاشتند.
علتآنکهدراینکتاببهقرنبیســتموپسازآنپرداختهنمیشوداین
استکهاطالعاتدربارهایندورانبهسهولتقابلدسترساست؛درحالی
کهدربارهدورههایقبلتر)دورهپیشــاصنعتی(اینطورنیست.بااینحال،
اطالعاتدربارهبرخیجوامعدرقروننوزدهموبیســتممیالدینیزتاپایان

کتاببرایمقایسهدادههاارائهشدهاست.
روشارائهاطالعاتدراینکتابشایدبرایخوانندگانکتابهایجیبی
»جهانبهروایتعدد«اکونومیســتکهســاالنهبهروزمیشودآشناباشد.
معیارهایــیمثلبزرگیجوامع،میزانجمعیتوامیدبهزندگیدرآنهاتقریبا
مسیریمســتقیمازدورانباســتانتاامروزرابرایتحلیلوبررسیدادهها
فراهممیکند.امااطالعاتغیرعمومیتروروشنگریکهنقطهتشخیصو
تفریقبینجوامعمختلفگذشــتههستندنیزدراینکتابموردبررسیقرار
گرفتهاند؛اطالعاتیمثلتکنولوژیهایموجوددرکشــاورزیومتالورژی،
نظامهــایمالیاتی،عملکــردنهادهایحاکموچگونگــیتامینکاالهای

عمومیدرجوامعمختلف.
درپایانکتاب،هریکازایندادههابهشکلجدولمقایسهایوباتقسیم
بهدورههایباستان،قرونوسطی،مدرناولیهومدرننیزجمعبندیوارائه
شــدهاند.همچنینروندپراکندگیجغرافیاییفنآوریهایمهمونهادهای
اجتماعی-ازشــکلگیریسوارهنظامگرفتهتاضربســکه-دراینکتاب

بررسیشدهاند.
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هریکازجوامعموردبررسیدراینکتاب،ابتدابهشکلپایهایمعرفی
شدهاندوســپسمجموعهایمشترکازشاخصهادرموردهریکازآنها
بررســیشدهاست.آنچهدراینکتابمیبینیددرواقعنشانمیدهدبشردر
۱۰هزارســالگذشتهتاچهحدبهعنوانیکگونهپیشرفتکردهاست:مااز
جوامعشکارچی-گردآوربهاولینسکونتگاههاواولینحکومتهایباستانی
کهپادشــاه-خدایانبرآنهاحکممیراندندرســیدهایموسپسراهخودرابه
سمتدولتشهرهایمدرنکهصدهامیلیوننفرساکنشانهستندوهزاران

فناوریدرآنهاشکلگرفتهاستادامهدادهایم.
ازسویدیگر،اینکتابنشانمیدهدماچقدربااجدادمانوهمچنین
باسایرنوعبشرمعاصرماننزدیکیومشابهتداریم.همهمابهسازماندهی
ووحدتاجتماعیدرمیانجمعیتهایبزرگومتنوعنیازمندیم.همهمابه
نــوآوریبرایبقادرفضایفیزیکیواجتماعیاطرافخودنیازمندیم.همه
مانیازداریمبرایمقابلهبــابالیایطبیعیازتجربیاتدیگرانبیاموزیموبا
همسایگانتعاملداشتهباشیم؛حتیاگرآنهامقاصدشانکامالنیکنباشد.
درعیــنحــال،نوعیتــداومعمیقدرزندگــینمادینماوجــوددارد.ما
عمارتهایبزرگمیسازیمتاهوشوخالقیتخودرابهرخبکشیم؛وخود
رامقیدبهمناسکیمیدانیمکهبخشیازهویتماراشکلمیدهند.همهما

آرمانهاییداریمکهبرایتحققشانتالشمیکنیم.
ایندغدغههاحداقلاززمانپیشازانقالبکشاورزی،نوعبشررادرگیر
خودکردهاســت.بهرغمگذرازنقاطعطففراواندرتاریخبشر،همچنان
الگوهایزیادیدرتاریخمشترکانسانهاباقیماندهاستکهتغییرنکردهاند
وکشفشانبرایدرکبهترآیندهنیزضروریاست.رسالتاینکتابهمین

است.



17 نویسندگان مقدمه 

توضیح دو اصطالح
امیدبهزندگیاززمانتولد:سنمتوسطیکهافراددرجوامعزندگیمیکردند.
اینشــاملآنهاییکهدربدوتولدازدنیارفتهاندهممیشــود.محاسباتازنوع
دیگر)مثلسنمتوسطدرزمانمرگ(اغلبآنهاییراکهپیشازپنجسالگیاز

دنیارفتهاندازآمارکنارمیگذارد.
ديوارهایطوالنی:استحکاماتدائمیکهبرایحفاظتازیکقلمروبزرگونه

یکسکونتگاهکوچکبهکارگرفتهمیشد.





شرح حال 
جوامع
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دوره باستان:
از ۳۰۰۰ سال پیش از میالد 

تا ۵۰۰ سال بعد از میالد

ــــــــــــــــــــــ مصر: پادشاهی قدیم
درقروِنپیشازهزارهســومپیشازمیالد،یکیازاولینکشورهایجهان)کهتنها
رقیبشجوامعبینالنهرینبودند(دردرهنیل)کهامروزهباعنوانمصرمیشناسیمش(
ظهورکرد.دردورانپادشــاهیقدیمیعنیدورهتاریخمصرازســال۲۶۵۰تا۲۱۵۰ 
پیشازمیالد،اهراِمسربهفلککشــیدهایازســنگساختهشدندتامقبرهایبرای
پادشاهانمقدسوملکههایآنهاباشند.بزرگتریِنآنهایعنیهرمبزرگجیزه۱۴۷ 

مترارتفاعداشتونمایآنراسنگآهکیکدستشدهپوشاندهبود.

اطالعات کلی
زمان:۲۶۵۰تا۲۱۵۰پیشازمیالد.

زبانباستانی:مصری)آفریقایی-آسیایی(.
پیشازآن:دورهآغازیندودمانیمصر.

پسازآن:دورهنخستپادشاهیمیانهیادورهمناطق۱.
۱.دورهایدرتاریخمصرباستانبین۲۱8۱پیشازمیالدتا۲۰۴۰پیشازمیالد.
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۷۵هزارتا۳۵۰هزار.ارائهارزیابیدقیق
دشواراستچونمشخصنیستچهمقدارازقلمروبیابانیاطرافدرهنیلدر

اختیارحکومتبود.

مردمان
جمعیت: ۱تا۱.۵میلیوننفر.

بزرگترينشهر:اطالعاتناموجود)ممفیس(.
ارتشمنظم:۲۰هزارنفره.حکومتخرجطبقهافســرانرامیدادوهیئتهای

اعزامیازمالیاتزمانجنگوپرسنلنظامیغیرمصریاستفادهمیکردند.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.شهرپایتخت؛۲.مراکزمنطقهای؛۳.مراکزکوچک؛

۴.سکونتگاههایکوچک؛۵.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه)فرعون(؛۲.وزیر؛۳.مباشران؛۴.ناظران

خرج؛۵.بازرسان؛۶.ناظرانُخرد؛۷.کاتبان.

نهادها
قوانیــنحقوقی:احتماالموجودنبــوده.قوانینیدربابامــالکونیزبرخی
ابزارهایحقوقیرســمیمکتوبوجودداشتاماشواهدیازقوانینمفصلو

کاملازآندورانیافتنشدهاست.
دستگاهاداری:حرفهای.بخشهایاداریعمدهزیادیمثلخزانهداری،انبار

غلهداریوسایرامورعمومیوجودداشتهاست.
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اعتباردينیحاکم:اینباوروجودداشتکهپادشاهتحتحمایتخدایگاناست
وگاهیخــودشنیزبهعنوانیکخدایزندهدیدهمیشــد.اوبهنمایندگیاز
سویخدایانودرجهتصالحمردمانمصر،ماعت)نظم،عدالتونیکی(را

حفظمیکرد.
حقوقمالکیت:حقوقمالکیتخصوصیوجودداشت.

کنترلقیمتها:وجودنداشت.
قوانینبانکداری:وجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتعمومابرزمینومحصوالتآنبستهمیشد.

ضربسکه:وجودنداشت.
اعتبار:احتماالوجودداشت.ساختارهایمربوطبهبدهیحاکیازآناستکه

اعتباردرآنزمانوجودداشتهاست.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندمدودانهوجو.

آبیاری:وجودداشــت؛هرچندکهکشــاورزیعمدتامتمرکزبــرزیرآبرفتن
زمینهابراثرطغیانهایساالنهرودنیلبود.

کوددهی:احتماالوجودداشت؛هرچندکهشواهدمستقیمدراینبارهکماست.
سیستمِکشت:تغذیهخاکباموادمغذیتوسطسیالبهایساالنه.

فلزشناسی
فلزاصلی:شواهدیازفلزشناسیمسازسال۳۰۰۰پیشازمیالدوجوددارد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدســتی:تبرهاینبرد،نیزههاینوکمسی،دشنه،گرزهاوعصاهای

جنگی.
پوششزرهی:باتومهایدفاعیازجنسچوبوسپرهایچوبِیپوشاندهشدهبا

چرمگاو.
پرتابشوندهها:چوبپرتابهایبرگشتپذیر)بومرنگ(،تیروکمان.

آتشزاها:احتماالوجودنداشتند.
ديوارهایطوالنی:شواهدیازوجوددیوارهایطوالنیشهریبهدستآمدهاست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۰تا۳۰سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۹سانتیمتر)مرد(،۱۶۰سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:کانالهایآبیاریوتدابیرکنترلسیالبدر۲۵۰۰سال
پیشازمیالدوجودداشــتند.چاههایبیابانیحتیمدتهاقبلازآنواحتماال

ازدورهپیشاتاریخیموجودبودند.
مراقبتهایدرمانی:درمانگرانوپزشــکانمناســکی)swnw(ازروشهای
جسمیمانندجراحیوداروونیزازروشهایماوراءطبیعیمانندوردخواندن

واشیایجادوییاستفادهمیکردند.
کمکغذايی:وظیفهاخالقیثروتمنداناینبودکهبهفقراکمککنند.

کمکدرزمانقحطی:پادشاهومقاماتبلندپایهمحلیموظفبودنددرصورت
وقوعقحطی،غالِتموجوددرانبارهارابینمردمتوزیعکنند.
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نامشــخصاست،هرچندکهنشــانههاییازیکطبقهنخبه
موروثــیبزرگموجوداســت.افزایشثــروتمدفوندرمقبرههــایمقامات

دونپایهتردرحوالیپایانایندورهحاکیازافزایشتحرکاجتماعیاست.
تحرکشغلی:افزایششماراستادکاراندرحوالیپایانایندورهحاکیازافزایش

تحرکشغلیویاکاهشنابرابریاجتماعیاست.
برابریجنسیتی:زنانمیتوانستندکاهنباشندیاپستهایعالیرادرحرفههای
خاصیکهاغلبمربوطبهامورمناســکیبود،بهدستبیاورند.فرزنددختربه

اندازهفرزندپسرارثمیُبرد.ازدواجهایغیرسلطنتیتکهمسریبودند.
بردهداری:تعدادبردگانبهخصوصدرمقایسهباسایرجوامعباستاندرآفریقاو

آسیاکمبود.
قربانیکردنانســان:مشخصنیست.احتماالوجودنداشته؛امامحتملاست

کهاسرایجنگیراقربانیمیکردند.

دین
ديناکثريت:دینمصرباستان.دینحکومتیحولپادشاهمیچرخیدواوحتی
یکحاکممقدسدرنظرگرفتهمیشــدکهبهخدایانوابستهوجوابگوبود.در
میانمردم،تنوعزیادیدرمناسکدیدهمیشدکهحولکلیاتموجوداتماوراء

طبیعیمیگشت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ مصر:  اََکدیان 
امپراتــوریاکد۱)بین۲۳۰۰تــا۲۱۰۰پیشازمیــالد(ازطریقفتوحاتنظامی
سارگونپادشاهاکدتاسیسشد؛کسیکهشهرهایمختلفبینالنهرینراتحت
یکپادشاهیمتحدکردواولینامپراتوریواقعیدرتاریخبشررابهوجودآورد.
اینامپراتوریشــاملبخشزیادیازعراقوسوریهمدرنامروزیمیشد،اما
محلدقیقخودشــهراکدناشناختهباقیماندهاســت.آبادیهایمستحکم،
ارتشبــزرگومنظموضبطمکتوبمســتنداتبااســتفادهازخطمیخیاز

ویژگیهایحکومتپادشاهاناکدیبود.

اطالعات کلی
زمان:۲۲۷۰تا۲۰8۳پیشازمیالد.

زبانها:اکدیوسومری.
پیشازآن:سلسلهالگاش۲.

پسازآن:سلسلهگوتیان۳.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱.۱میلیوندر۲۲۰۰پیشازمیالد.

1. Akkadian Empire
2. Lagash
3. Gutian dynasty



26

مردمان
جمعیــت:باالی۲۱۰هزارنفر.اینتخمینمربوطبهمجموعجمعیتشــهری

امپراتوریاکدیدر۲۲۰۰پیشازمیالدمیشود.
بزرگترينشهر:بین۲۰هزارتا۴۰هزارنفرجمعیت)احتماالشهراداب۱(.

ارتشمنظم: ۵۴۰۰نفره.پادشاهسارگونمدعیبودکهستوناصلیارتششبالغ
بر۵۴۰۰نفرمیشود.

نمودار اجتماعی
گاده۲(؛۲.مراکزاداریاصلی؛۳.مراکز سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)آ

کوچکترباتمرکزرویجمعآوریعایدات؛۴.شهرها؛۵.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.حاکممدنی)مباشراعظم(؛۳.مامورثبت

اراضی؛۴.فرمانداران)ناظرانِکشت(؛۵.کاتبانونقشهبرداران.

نهادها
قوانینحقوقی:ترکیبی.مشخصنیستکهآیااکدقوانینحقوقیرسمیداشته
یانه،ولیمستنداتموجودازدادخواهیهامؤیدوجودیکنظامحقوقیپیچیده

است.
دستگاهاداری:حرفهای.کاتبان،مامورانثبتاراضی،نقشهبرداران،بازرسانو

ارزیابانمالیاتیتحتنظارتحاکممدنی)مباشراعظم(بودند.
اعتباردينیحاکم:پادشــاهبهنمایندگیازخدایانبــهعنوانحافظنظمتلقی

میشد.
حقوقمالکیت:مالکیتخصوصیزمیندرطولهزارهســومپیشازمیالددر

1. Adab
2. Agade
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منطقهبهرسمیتشناختهمیشد.
کنترلقیمتها:شواهدیوجودداردازاینکهپادشاهانبهکنترلقیمتهاتوجه
میکردندتاجلویافزایشقیمتتوســطتولیدکنندگانگرفتهشودوفقراآسیب

نبینند.
قوانینبانکداری:احتماالوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:رویمحصولجو،دامپروری،دسترســیبهآببااســتفادهاز
امکانــاتآبیاری،مالکیتموروثیدرمناطقشــهری،حِقبــهَچرابردندامو

استفادهازقایقبرایحملونقل،مالیاتبستهمیشد.
ضربسکه:وجودنداشت.نقرهغیرسکهایبهعنوانپولاستفادهمیشد.

اعتبار:تاجرانوامارائهمیدادند.کارگرانمزارعماهانهیکِشــِکل)پولنقره(
دستمزدمیگرفتند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:احتماالدرمناطقبینالنهرینوجودداشت.

سیستمِکشت:روشآیش،شکلتناوبیدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت۳. 

فلزشناسی
فلزاصلی:برنز.

۳.فرآیندیکهدرجریانشباکتریموجوددرریشهبرخیگیاهان،نیتروژنراازهوامیگیردوآنرابرایرشدمحصولبهکارمیبرد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چماقوگرزجنگی،تبرجنگی،دشنهونیزه.احتماالشمشیر

هموجودداشتهامااستفادهاشدرمیداننبردمرسومنبودهاست.
پوشــشزرهی:ازجنسنمد،چرمیــامس.احتمــاالحمایلهاییازجنس
منسوجاتسختویاچرم،سینهرامیپوشاندهاست.درمتونارجاعاتینیزبه

سپرشدهاست.
پرتابشوندهها:نیزه،فالخن،بومرنگ،تیروکمان.

آتشزاها:شواهدیوجودندارد.
ديوارهایطوالنی:شواهدیوجودندارد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتیوجودندارد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتیوجودندارد.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیســتمترکیبی.سیستمآبیاریگستردهایدرمنطقه
حاصلخیزمرسومبه»سبدنان«یاهمانســومروجودداشت.چاههایمحلی
کوچکتردرشــهرهاوجودداشتاماشــواهدیدردستنیستکهنشاندهد

سیستمگستردهتامینآبآشامیدنیوجودداشتهاست.
مراقبتهایدرمانی:شواهدیازسیستمهایبهداشتیمثلفاضالبزیرزمینی
درمنازلنخبگانجامعهوجوددارد.ازســال۲۵۰۰پیشازمیالدپزشکانآنجا
فعالیتمیکردندومتوننشــانمیدهندکهدردورهاکدیحتیدندانپزشکهم

وجودداشتهاست.
کمکغذايی:نامشــخص.هیچشــواهدمتقنیازآنوجودنــدارد،اماانتظار

ایدئولوژیکازحاکماناینبودهکهنیکوکارباشند.
کمکدرزمانقحطی:نامشــخص.شــواهدمتقنیوجودندارداماحکومت
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نانواییهاییداشتکهنانونوشیدنیبرایسربازانوکارگرانفراهمکند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعــی:فرصتهابهخصوصدربخشنظامــیوتجاریروبه

گسترشبود.
تحرکشغلی:فرصتهابهخصوصدربخشنظامیوتجاریروبهگسترشبود.
برابریجنســیتی:زنانمیتوانستندامالکخودشانراداشتهباشندوخودشان
معاملــهانجامبدهند.ازدواجمعموالتکهمســریبود)بــهخصوصدرمیان

نخبگان(.شروطنامزدیدارایاعتبارحقوقیدردادگاهبود.
بردهداری:بردهبهعنوانداراییونیزبردهبهعنوانگروکشیبدهی.

قربانیکردنانســان:اینمراسمدرآغازســاختبرخیعمارتهایمهمانجام
میگرفتاماخیلینادربودودرابعادکوچکاجرامیشد.

دین
ديناکثريت:دیــنبینالنهرینی.اکدیهاگروهیازخدایــان)آنا(ونیزارواح
آســمان،زمینوزیرزمین)زی(رامیپرستیدندوانتظارکمکآنهاراداشتند.
کاهنانازراهســرودهاینیایشیووردهایمناســکیدرپیمداخالتماوراء
طبیعیبودندوتالشداشتندآیندهرامقدسجلوهدهند.خاندانحاکماکدیاز
طریقکاهنانمعبدخودیکفرقهرسمیداشتند.مهمترینمسئولیتپادشاهاین

بودکهبهعنواننشانداِرخدایانعملکند.
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چین: فرهنگ اِرلیتوــــــــــــــــــــــ
فرهنگارلیتو۱)از۱۹۰۰تا۱۵۰۰پیشازمیالد(یکفرهنگعصربرنزیدردره
میانیرودخانهزرددرچینامروزیبود.مکانجغرافیاییاینفرهنگکهآنهم
بهنامارلیتوشــناختهمیشود،جنوبشرقیشــهرمدرنلویانگ۲استکهبه
خاطرمعماریعالیوماندگارسفالین،تکنولوژیریختهگریبرنزوسفالگری
باکیفیتودستساختههاییشمشهرتدارد.فرهنگارلیتودرتماممنطقهدره
میانیرودخانهزردگســترشیافتاماسطحسلطهسیاسیکهنخبگانارلیتوبر
کلمنطقهاعمالمیکردندمشخصنیست.برخیتاریخنگارانمعتقدندکهخود

ارلیتویکیازپایگاههایاولینسلسلهچینیعنیشیا۳بودهاست.

اطالعات کلی
زمان:۱۹۰۰تا۱۵۰۰پیشازمیالد.
زبان:چینیکهنه)چینی-تبتی(.
پیشازآن:فرهنگلونگشان۴.

پسازآن:فرهنگِارلیگانگ۵یاسلسلهشانِگنخستین.

1. Erlitou
2. Luoyang
3. Xia
4. Longshan
5. Erligang
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۰هزارتا۲۰هزار.برآوردبراساسگستره

یافتههایفرهنگیفیزیکیانجامشدهاست.

مردمان
جمعیت:نامشــخص.احتماالبین۵۰هزارتا8۰هــزارنفردرقلمروفرهنگی

ارلیتوزندگیمیکردند.
بزرگترينشــهر:بین۱8هزارتا۳۰هزارنفرجمعیــت)ارلیتو(.اینبرآوردبر

اساسبازماندههایباستانشناسیانجامشدهاست.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.ارلیتو؛۲.سکونتگاههایبزرگ؛۳.سکونتگاههای

متوسط؛۴.سکونتگاههایکوچک.
سلسلهمراتباداری: ۱.حاکمیاکاهناعظم؛۲.مباشر؛۳.کاتب.

نهادها
قوانینحقوقی:اطالعاتناموجود.

دستگاهاداری:اطالعاتناموجود.احتماالشکلاولیهایازبوروکراسیوجود
داشتهامابههرحالاطالعاتدراینخصوصاندکاست.

اعتباردينیحاکم:اطالعاتناموجود.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.

کنترلقیمتها:احتماالوجودنداشتهاست.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:اطالعاتناموجود.
ضربسکه:وجودنداشتهاست.

اعتبار:اطالعاتناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ارزن.همچنینگندم،جوانهوبرنجشناختهشدهبودند.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:وجودنداشت.

سیســتمِکشت:شواهدیازکشاورزِیبُبروبسوزوروشکشتتناوبیدوگانه
وجوددارد.

فلزشناسی
فلزاصلی:برنز.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تیشه،چاقو،تبر،تبردشنهایوگرز.

پوششزرهی:شواهدناموجود.
پرتابشوندهها:کمانونیزههایپرتابی.

آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:مرگبهصورتمتوسطبین۲۳تا۳۵سال)درکلجمعیت(رخ
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میداد.برآوردبراساسبازماندههایپراکندهباستانشناسیانجامگرفتهاست.
متوسطقدفردبالغ: ۱۶۶سانتیمتر)مرد(و۱۵۷سانتیمتر)زن(.

آبیاریوآبآشامیدنی:اطالعاتناموجود.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمکغذايی:اطالعاتناموجود.
کمکدرزمانقحطی:اطالعاتناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:ناموجود.
برابریجنسیتی:نامشخص.شواهدیازساختاراجتماعیپدرساالرانهازجمله

روشهایمختلفبهخاکسپاریوجوددارد.
بردهداری:نامشخص.برخیاستداللکردهاندکهارلیتورابایدنقطهآغازدرمیان
جوامــعبردهدارچینقلمــدادکرد؛هرچندکهعدهایدیگــرادعامیکنندهیچ

شواهدمشخصیدربارهحضوربردگاندرجمعیتارلیتودیدهنمیشود.
قربانیکردنانســان:شــواهدیازبازماندههایآندرویرانههایارلیتوونیزدر
مکانهــاینزدیکبهآندیدهمیشــود.بهعنوانمثال،کودکانیکهبهشــکل
بستهشــدهومدفوندرگودالهاییدرزیربنایخانههادرارلیگانگدریانشــی

چانگِچنگیافتشدند.

دین
ديناکثريت:دینعامیانهچینی.شــاملپرستشنیاکانوتقدساستخوانهای

حیواناتمیشد.
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ـــــــــــــــــــ ترکیه: امپراتوری هیتی
امپراتــوریهیتی۱)یاپادشــاهیجدیدهیتی(دراواخرعصــربرنزمتاخریعنی
حوالیســالهای۱۴۰۰تا۱۱8۰پیشازمیالدتوســعهیافت.اینامپراتوریدر
دوراناوجشدراواسطقرنچهاردهممیالدی،بالغبر۴۰۰هزارکیلومترمربع
ازاراضِیســرزمینیکهامــروزبهعنوانترکیهمیشناســیمونیزبخشهاییاز
سوریه،فلسطین-اسرائیلوعراقراشاملمیشد.امپراتوریهیتیباایدهگرفتن
ازحکومتهایدیگردرجنوببینالنهرینتوانســتحکومتیقوی،مرکزیو
دیوانســاالربهوجودبیاورد.بااینوجودازســال۱۲۰۰پیــشازمیالدبهبعد،
بحــرانعصربرنزمتاخر)کهعلــلآنهنوزموضوعبحثاســت(رخدادوبه
مناقشاتوسیعوویرانیســکونتگاههاانجامیدوامپراتوریهیتینیزدرهمین

میانازهمپاشید.

اطالعات کلی
زمان:۱۴۰۰تا۱۱8۰پیشازمیالد.
زبان:نسائی۲)هندواروپایی(.

پیشازآن:هاتی۳-پادشاهیقدیم.

پسازآن:پادشاهیهاینئو-هیتی.

1. Hittite Empire
2. Nesite
3. Hatti
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۵۰هزارتا۳۵۰هزاردرسال۱۳۰۰پیش

ازمیالد.همچنین۳۰۰هزارتا۴۰۰هزاردرسال۱۲۰۰پیشازمیالد.

مردمان
جمعیت: ۱.۳تا۲میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۱۵هزارتا۲۰هزارنفر)خاتوشا۴(
ارتشمنظم: ۳۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)خاتوشا(؛۲.ســکونتگاههایبزرگ؛۳. 

دهکدهها؛۴.خانههایسرمزرعه.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.رئیسکاتبان؛۳.کاتبالواحچوبی؛۴. 

کاتبانومقاماتدونپایهتر؛۵.دستیارانکاتب.

نهادها
قوانینحقوقی:وجودداشت.

دستگاهاداری:حرفهای.
اعتباردينیحاکم:پادشاهوملکه،کاهناناعظمآیینرسمیبهشمارمیآمدند.
حقوقمالکیت:قوانینزیادیدرخصوصســرقتوآسیبرســاندنبهاموال

وجودداشت.
کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

4. Hattusa
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اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمینوکشــاورزی.کشــاورزانیکهرویزمینهای
ســلطنتیکارمیکردندبادستمزدشــانازپروژههایحکومتیقادربهپرداخت

مالیاتبودند.
ضربسکه:وجودنداشت.

اعتبار:احتماالوجودداشت.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.
آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:وجودداشت.

سیستمِکشت:آیِشکوتاهمدت.

فلزشناسی
فلزاصلی:برنزوجودداشت.پیدایشآهندراواخردورهرخداد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزه،دشنه،تبروشمشیر.

پوشــشزرهی:زرهفلسشــکلازجنسبرنز)واحتماالآهــن(.زرهتنپوش
سوراخدار،کالهخودبرنزی،سپرومحافظاعضاوجوارحبدن.

پرتابشوندهها:کمانهایترکیبیونیزه.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:مسئولیتنگهداریکانالهایآبیاریبرعهدهحاکمان

مناطقبود.آبانبارهابرایجمعکردنآببارانساختهمیشد.
مراقبتهایدرمانی:نامشخص.ازلحاظایدئولوژیکازحاکمانانتظارمیرود
کهکارخیرانجامدهنداماشواهدیازمکانیسمهایحقوقیبرایتامینخدمات

رفاهیتوسطحکومتیافتنشدهاست.
کمکغذايی:نامشــخص.ازلحاظایدئولوژیکازحاکمانانتظارمیرودکه
کارخیرانجامدهنداماشــواهدیازمکانیسمهایحقوقیبرایتامینخدمات

رفاهیتوسطحکومتیافتنشدهاست.
کمــکدرزمانقحطی:ازلحاظایدئولوژیکازحاکمانانتظارمیرودکهکار
خیرانجامدهند؛وشــواهددقیقوجودداردکهپادشاهاندرزمانکمبودغذا،

غالتالزمراازمصرواردمیکردند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.ازدواجبرایتحرکطبقاتیاجتماعیمجاز

بود.تاجرانثروتمندقادربودندبهجایگاهاجتماعیباالتریبرسند.
تحرکشــغلی:احتماالبهشکلمتوسطتاباالدرعرصهصنعتگریامکانپذیر

بودامادرعرصههایدیگرمحدودبود.
برابریجنسیتی:دربارهزنعامیاطالعاتزیادیدردستنیست.امازناننخبه
میتوانستندبهقدرتقابلتوجهی)بهخصوصدرنهادهایدینی(دستیابند.

بردهداری:بدهکارانواســرایجنگیبهبردگیکشیدهمیشدند.بردهبهعنوان
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داراییهموجودداشت.
قربانیکردنانسان:نامشخص.شواهدیازاجرایآندررابطهبامسائلنظامی

وجوددارد.

دین
ديــناکثريت:دینهیتــی.هیتیهامعتقدبودندکهمجموعــهایازخدایاندر

آسمانها،زمینوعالمارواحساکنهستند.
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ــــــــــــــــــــــ مصر: پادشاهی نوین
پادشــاهینوینمصر)از۱۵۵۰تا۱۰۷۰پیشازمیالد(نمایندهایاستازآنچه
اوجتمدنمصرانگاشــتهمیشود.درایندورهبودکهحکمرانانیمانندآحمس
اول۱،توتمسسوم۲ورامسسدوم۳بهسمتنوبه۴)سودانمدرن(درجنوبونیز
سرزمینشامدرشمالشرقیلشکرکشیکردندواختیاراتحکمرانیمصررابه
باالترینحدرساندند.پادشاهیجدیدهمچنیندورانشکوفاییمعماری،هنرو
ادبیاتپرعظمتاینسرزمینونیزانقالبدینیکمعمِرشبهیکتاپرستیدرزمان

فرعونآخناتون۵بود.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۵۰تا۱۰۷۰پیشازمیالد.

زبان:مصریمتاخر)آفریقایی-آسیایی(.
پیشازآن:دورهِتِبس-هیکسوس۶.
پسازآن:سلسلههایتبس-لیبی.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۶۵۰هزاردرسال۱۵۰۰پیشازمیالد.یک
1. Ahmose I
2. Thutmose III
3. Ramesses II
4. Nubia
5. Akhenaten
6. Thebes-Hyksos
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میلیوندرســال۱۴۰۰پیشازمیالد.۹۰۰هزاردرســال۱۳۰۰پیشازمیالد.۷۵۰ 
هزاردرســال۱۲۰۰پیشازمیالد.۵۶۰هزاردرسال۱۱۰۰پیشازمیالد.اینارقام

شاملقلمروهایبیابانِیتحتکنترلپادشاهیدراطرافدرهنیلهممیشود.

مردمان
جمعیت: ۳میلیونتا۷میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۵۰هزارتا۶۰هزارنفر)ِتِبسوممفیس(درسال۱۵۰۰پیشاز
میالد.۶۰هزارتا8۰هزارنفردرسال۱۴۰۰تا۱۳۰۰پیشازمیالد.۱۶۰هزارنفر
)ِپررامسســس۱(درســال۱۲۰۰پیشازمیــالد.۱۰۰هزارتا۲۰۰هــزارنفر)ِپر

رامسس(درسال۱۱۰۰پیشازمیالد.
ارتشمنظم: ۲۰هزارنفرهدرســال۱۵۷۰تا۱۳۰۱پیشازمیالد.۲۵هزارتا۵۰ 
هزارنفرهدرســال۱۳۰۰تا۱۲۵۰پیشازمیالد.۱۰هزارتا۲۰هزارنفرهدرسال

۱۲۴۹تا۱۰۷۰پیشازمیالد.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت؛۲.مراکزمنطقهای؛۳.سکونتگاههای

متوسط؛۴.سکونتگاههایکوچک؛۵.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه)فرعون(؛۲.وزیر؛۳.مباشران؛۴.مقامات

دونپایهتر؛۵.کاتبان.

نهادها
قوانینحقوقی:احتماالوجودداشت.ظاهرایکنظامحقوقیباسلسلهمراتب
دادگاهیوجودداشتهاستامامشخصنیستکهقوانینحقوقیرسمیموجود
1. Per-Ramesses
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بودهاندیانه.
دستگاهاداری:بخشهایمهماداریمختلفازجملهخزانهداری،انبارداریو

سایرامورعمومیتحتنظارتوزیرقرارداشتند.
اعتبــاردينیحاکم:فرعونازلحاظمفهومیوارثخدایانبودوماعت)نظم،

عدالتونیکی(رابهنمایندگیازآنانبرقرارمیکرد.
حقوقمالکیت:مالکیتخصوصیوجودداشت.

کنترلقیمتها:وجودنداشت.
قوانینبانکداری:وجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،ملک،محصولوتجارت.

ضربسکه:وجودنداشت.
اعتبار:مشخصنیست.وجودبدهیحاکیازآناستکهاحتماالساختارهای

اعتباریوجودداشتهاند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندمدودانهوجو.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:وجودداشت.

سیستمِکشت:تغذیهخاکباموادمغذیتوسطسیالبهایساالنه.

فلزشناسی
فلزاصلی:مس،برنزواحتماالآهندراواخردوره.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرجنگی،دشــنه،نیزه،شمشیربلندوشمشیرداسیشکل

)خوِپش(.
پوشــشزرهی:ســپر،الیههایپارچهایبرایمحافظــتازاعضاوجوارح،

کالهخودهایبرنزیوزرهتنپوشفلسیشکل.
پرتابشوندهها:نیزه،فالخن،چماقپرتابیوکمانهایترکیبی.

آتشزاها:وجودنداشت.
ديوارهایطوالنی:حصارشهریوجودداشت.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۰تا۳۰سالبعدازتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۱سانتیمتر)مرد(و۱۵۶سانتیمتر)زن(.
آبیــاریوآبآشــامیدنی:حکومتبهآبیــارینواحیجدیــدمیپرداختو

شبکههایکانالیراگسترشمیداد.چاههازیادبودند.
مراقبتهایدرمانی:درمانگرانوپزشــکانمناســکی)swnw(ازروشهای
جسمیمانندجراحیوداروونیزازروشهایماوراءطبیعیمانندوردخواندن

واشیایجادوییاستفادهمیکردند.
کمکغذايی:وظیفهاخالقیثروتمنداناینبودکهبهفقراکمککنند.

کمکدرزمانقحطی:پادشاهومقاماتبلندپایهمحلیموظفبودنددرصورت
وقوعقحطی،غالِتموجوددرانبارهارابینمردمتوزیعکنند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نامشخصاست،هرچندکهنشانههاییازیکطبقهنخبگانی

موروثیبزرگموجوداست.
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تحرکشغلی:نامشخصاست.شواهدیوجودداردازاینکهبسیاریازمردان
نخبهدرچندینحرفهمختلفمشغولبودند.

برابریجنســیتی:زنانمیتوانستندِملکداشتهباشــندوقراردادامضاکنندو
حقوققانونیمشابهمردانداشتند.اماازاکثرنقشهاوامورکاهنیوحرفههای

دیگرمنعشدهبودند.
بردهداری:بردهرابهعنواندارایینگهمیداشتندامارفتارشایعینبود.

قربانیکردنانسان:احتماالدشمنانخارجیدرموقعیتهاییقربانیمیشدند؛
امامشخصنیستکهاینکارقربانیکردنبودیااعدام.

دین
ديناکثريت:دینباســتانیمصری.درراسایننظامچندخدایی،آمون-رعبه
عنــوانخــدایاعظمقرارداشــت.فرعــوناخناتــونتالشکردیــکفرقه
شبهیکتاپرستیازرعخدایخورشیدرادرقرنچهاردهپیشازمیالدرواجدهد؛
امااینفرقهبعدازمرگاوتداومنیافت.درمیانمردم،تنوعزیادیدرمناســک

آیینیدیدهمیشدکهحولکلیاتموجوداتماوراءطبیعیمیگشت.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ مکزیک: 
مونته آلبان، دوره کالسیک اولیه ـــــــ
دورهبینســالهای۲۰۰تا۷۰۰میالدیمعموالبهعنواندورانطالییحکومت
زاپوتک۱درمنطقهایکهامروزهجنوبمکزیکاستشناختهمیشود.زاپوتکها
درپایتختمرتفعشــانمونتهآلبان۲آثارمعماریعظیمیمثلمعابد،زمینهای
توپبازیبزرگومیدانهایسنگفرش)پالزا(خلقکردند.اینساختههابخش
اصلیویرانههایبهجاماندهدرمونتهآلبانامروزیراتشکیلمیدهند.نخبگان
درمونتهآلبانکنترلتمامدرهواهاکا۳رادراختیارداشــتندوبرمناطقمجاوراز
جملهکوییکاتلنکانیادا۴ودرهاهوتال۵نیزاعمالنفوذمیکردند.آنهامناسبات
دیپلماتیکباپایتختبزرگتِرسرزمینهمسایهشانیعنیتئوتیواکان۶داشتندکه
در۳۷۰کیلومتریشمالمونتهآلبانبودوامروزهخارجازمکزیکوسیتیاست.
بهدنبالســقوطحکومــتتئوتیواکاندرســال۵۰۰میالدی،نهادسیاســی
زاپوتکهاهمدچارشکافهایزیادشد؛بهطوریکهنخبگانمحلیبخشهایی
ازقــدرتراکهقبالبهصورتمرکزیازمونتهآلباناعمالمیشــددردســت

گرفتند.

1. Zapotec
2. Monte Alban
3. Oaxaca
4. Cuicatlan Canada
5. Ejutla
6. Teotihuacan
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اطالعات کلی
زمان:بین۲۰۰تا۷۰۰میالدی.
زبان:زاپوتک)اتو-منگیان۷(.

پیشازآن:مونتهآلبان،پیشاکالسیِکمتاخر.
پسازآن:مونتهآلبان،کالسیکمتاخر.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۰هزاردرسال۲۰۰میالدی.سههزاردر

سال۷۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۷۵هزارتا۱۵۰هزارنفر.

بزرگترينشهر: ۱۵هزارتا۳۰هزارنفر)مونتهآلبان(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.مراکزاصلی)مثلمونتهآلبان(؛۲.مراکزثانویه)مثل

هالِیسا8(؛۳.مراکزثالث؛۴.سکونتگاههایکوچک.
سلســلهمراتباداری: ۱.پایتخت)مونتهآلبــان(؛۲.مراکزادارهمنطقهای؛۳. 
مراکزادارهمحلی.اینســاختارتقریباازســال۱۰۰پیشازمیالدتاســال۵۰۰ 

میالدیپابرجابود.

7. Oto-Manguean
8. Jalieza
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نهادها
قوانینحقوقی:اطالعاتناموجود.
دستگاهاداری:اطالعاتناموجود.

اعتباردينیحاکم:پیکرنگاریهاحاکیازآناستکهحاکمانوسایرنخبگان
حکومتیخودرابهعنوانمســیرحرکتبهســویقلمروخدایانوهمچنینبه

عنوانرابطبینانسانوموجوداتقدسیتصویرمیکردند.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.
کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:شواهدمشخصیوجودندارد.امااحتماالنوعیازنظاممالیاتی

کهازسویمونتهآلبانسازماندهیمیشدوجودداشتهاست.
ضربسکه:وجودنداشت.
اعتبار:اطالعاتناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ذرت.

آبیاری:آبیاریدرابعادکوچک،ازجملهبندهایاصالحیوکانالهایکوچک.
کوددهی:وجودداشت.

سیستمِکشت:سیستمتناوبییکیادوگانهباتوجهبهمیزاندسترسیبهآب.

فلزشناسی
فلزاصلی:وجودنداشت.
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تجهیزات نظامی
ســالحهایدســتی:چاقوهاییازجنسُابســیدینوچماقچوبی،نیزههای

پرتابشوندهکهبرایشکاروهمچنینجنگبهکارمیرفتند.
پوششزرهی:شواهدمشخصیدرموردپوششزرهیوجودندارد.احتماالاز

جنسهایخرابشونده)مثلپارچه(درستمیشده.
پرتابشــوندهها:اتالتل۱کهمثلدارتنیزهشــکلپرتابمیشــد.سنگقالب

)فالخن(برایپرتابسنگوتیروکمانسرامیکی.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:مونتهآلبانبادیوارهایدرازوکوتاهمحافظتمیشد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۰سانتیمتر)مرد(و۱۴۷سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:احتماالآبیاریدرابعادکوچکوجودداشته.شواهدی
ازشــبکهکانالهایبزرگکهوظیفهنگهداریشانباحکومتباشدپیدانشده

است.شایدتنهااستثنایشیکآبداشتگاهدرخودمونتهآلبانباشد.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمکغذايی:اطالعاتناموجود.
کمکدرزمانقحطی:اطالعاتناموجود.

)نا(برابری ها
تحــرکاجتماعی:وجودطبقهنخبگانموروثــیکهبهوضوحدرابعادوتجمل
1. atlatl
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بهکاررفتهدرمعماریاقامتگاههاینخبگاندیدهمیشود.
تحرکشغلی:جامعهطبقاتی.

برابریجنسیتی:نسبسلطنتیازطریقافرادمذکرمنتقلمیشدامامثالهایی
همازحاکمانمونثقدرتمندوجودداردکهدرلباسمردانهتصویرشدهاند.

بردهداری:اطالعاتناموجود.
قربانیکردنانســان:پیکرنگاریهاحاکیازآناستکهقربانیکردنانساندر

جریانعملیاتنظامیرخمیداد.

دین
ديناکثريت:دینمونتهآلبان.جداازاجدادســلطنتی،خدایانزیادیشناسایی
شــدهاندکهاغلببهعناصریاموجوداتطبیعی)مثلذرت،سوسمارســانها،

مارهاوجگوارهایاپلنگآمریکایی(نسبتدادهمیشوند.
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ـــــــــــ یونان: امپراتوری اسکندر کبیر
باگذشتبیشاز۲۰۰۰سالازتولداسکندرسومازمقدونیه،اوهمچنانیکیاز
مشهورترینچهرههایتاریخاست.اسکندردرسال۳۳۶پیشازمیالد،تاجو
تختراازپدرشفیلیپبهارثبرد.درآنزمانمقدونیهیکپادشاهیدرحوالی
شمالیونانبودامااودردورانحکومت۱۳سالهاشسرزمینهایزیادیرافتح
کردوامپراتوریبزرگیســاختکهازمصرتاهند)محدودهاینزدیکبه۴.۵ 
میلیــونکیلومترمربــع(رادربرمیگرفت.ژنرالهایاســکندربعدازمرگاو
امپراتوریرابهپادشاهیهایکوچکتردرآوردند.اماکشورگشاییهایاوتاثیری
ماندگاررویویژگیهایشهرنشینیوحکومتداریدرمناطقفتحشدهداشتو
باعثتاسیسشهرهایمدلیونانیحتیتامناطقدوردستیدرشرق)ازجمله

افغانستان(شد.

اطالعات کلی
زمان:۳۳۶تا۲۹۴پیشازمیالد.

زبان:یونانیباستان)هندواروپایی(.
پیشازآن:پادشاهیمقدونیه.

پسازآن:پادشاهیهایِهِلنیستی)یونانیمآب(.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۰هزاردرسال۳۵۹پیشازمیالد.۵.۲ 
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میلیوندرسال۳۲۰پیشازمیالد.۴.۴میلیوندرسال۳۰۰پیشازمیالد.

مردمان
جمعیت: ۲۰تا۵۰میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۲۰۰هزارتا۴۰۰هزارنفر)بابل(.
ارتشمنظم: ۴۰تا۴۵هزارنفرهدرنیروهایمقدونِیاسکندر.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)بابل(؛۲.پایتختهایساتراپی؛۳.شهرها؛

۴.روستاها؛۵.آبادیها.
سلسلهمراتباداری: ۱.امپراتور/شاهاعظم؛۲.ژنرالهاینظامی)دیادوچی(؛
۳.مشاوراندربار؛۴.حاکماناســتانی)ساتراپهایافرماندهاننظامی(؛۵. 

حاکمانمحلی؛۶.رهبرانروستایی.

نهادها
قوانینحقوقی:موجود.

دســتگاهاداری:نظامادارِیمردمانیکهسرزمینشــانفتحشدهبودسرجایش
باقیمیماند.

اعتباردينیحاکم:اسکندرکبیروجانشینانشازسویرعیتهایشانبهچشم
خدانگریســتهمیشدند.اینشرایطدرمناطقپارسیبرقراربودامااحتماالدر

مناطقاژهومقدونیبرقرارنبود.
حقوقمالکیت:ترکیبی.امپراتوردرواقعمالکتماماراضیفتحشده)بهسرنیزه(
بودامابعدمیتوانســتآنهارابهژنرالهایشواگذارکندیاشهرهاراآزادکندیا

اجازهبدهدکهرعیتهادرازایپرداختمالیاتازآنهااستفادهکنند.
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کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:عوارضبندرگاهها،اراضیومالیــاتبرفروشهمگیوجود
داشــتهاند.همچنینمالیاتیوجودداشــتکهناظربرتعهدبــهانجامخدمات

اجتماعیمیشد.
ضربسکه:موجود.

اعتبــار:وجودشدرمناطقاژهومقدونیهتاییدشــدهاســت.دراقتصادیونان
باســتان،بانکدارانخدماتیمثلبررســیوتبادلپول،ارائهوامهایرســمی،
نگهداریامنپولوســندهایتضمینیونیزفرصتهایسرمایهگذاریراارائه

میدادند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،زیتون،انگور،جووســایرمحصوالتکهدرمناطق

مختلفامپراتوریبهعملمیآمد.
آبیاری:دربسیاریازمناطقامپراتوریانجاممیشد.

کوددهی:دربسیاریازمناطقامپراتوریانجاممیشد.
سیستمِکشت:سیستمتناوبیدرقلبسرزمینهایاژه،مقدونیهوپارسبهکار

گرفتهمیشد.

فلزشناسی
فلزاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:ساریسا)نوعینیزهپرتابشونده(،شمشیرودشنه.

پوشــشزرهی:نواررویشــکم)کوتیبوس(،کالهخود،ســپروساقبند.زره
پوشانندهسینهفقطبرایافسران.

پرتابشوندهها:قالبسنگ)فالخن(،کمانساده،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۵۵سانتیمتر)مرد(.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمهایآبیاریکهازقبلوجودداشتنددستنخورده

باقیماندند.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمکغذايی:نامشــخص.درفرهنگمدیترانهایبهخرجهایاجتماعیبرای
خیرعمومیارزشزیادیدادهمیشدامامشخصنیستکهاینحمایتچطور

انجاممیشدهاست.
کمکدرزمانقحطی:درفرهنگمدیترانهایبهخرجهایاجتماعیبرایخیر
عمومیارزشزیادیدادهمیشــدامامشخصنیســتکهاینحمایتچطور

انجاممیشدهاست.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:برایمردان،فرصتباالرفتنازنردبانمناصبنظامیوجود

داشت.
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تحرکشــغلی:برایمردان،فرصتباالرفتــنازنردبانمناصبنظامیوجود
داشت.

برابریجنسیتی:ایدئولوژیغالبیونانی،زنانرادرمناطقاژهومقدونیهبهامور
منزلمحدودمیکرد.درمناطقپارسی،زنانحقوققانونیواجتماعیبیشتری

داشتند.
بردهداری:سرنوشتمشترکاسرایجنگ.
قربانیکردنانسان:احتماالوجودنداشت.

دین
ديناکثريت:دینیونانباستان.بهخاطرفتوحاتمختلف،خدایانشرقنزدیک
همبهپانتئون)مجموعخدایان(اضافهشدندکهازجملهآنهامیتوانبهآیسیس
وِسراپیسازمصرونیزادیانزرتشتیودینمصرباستانویهودیتاشارهکرد.
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ـــــــــــــــــــــ هند: امپراتوری موریا
امپراتوریموریا)ســالهای۳۲۴تا۱8۷پیشازمیالد(زمانیتاســیسشدکه
چاندراگوپتاموریا۱موفقشــدپادشاهماگادارادرجلگهمرکزیرودگنگمقهور
کند.اوباکمکهزارانفیلجنگی،اراضیبزرگیازآنمنطقهبهســمتغربرا
فتحکردکهدرمیانشســاتراپهایمقدونیمستقرشدهتوسطاسکندرکبیرهم
دیدهمیشــد.درزمانحکمرانیآشوکایبزرگکهاوجقدرتامپراتوریموریابه
شمارمیآمد،بخشاعظمشبهقارههندوبخشهاییازشرقایراننیزتحتکنترل
اینامپراتوریقرارداشت.اماامروزهآشوکابیشتربهخاطرتبراجستنازخشونت
وسپسگرویدنبهبودیسمبرایجبرانفتحخونینپادشاهیکالینگاشهرتدارد.

اطالعات کلی
زمان:۳۲۴تا۱8۷پیشازمیالد.

زبان:پراکریت)هندواروپایی(،سانســکریت)هندواروپایی(.هردوآنهادر
ادارهاموراتکشوریبهکارمیرفتند.

پیشازآن:امپراتوریناندا.
پسازآن:امپراتوریشونگا.

1. Chandragupta Maurya
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۴میلیون.

مردمان
جمعیــت: ۲۰میلیونتــا۱۰۰میلیوننفر.برآوردهاخیلیباهــمفرقدارند؛اما
تخمینهایبزرگترمبتنیبربرداشــتهایچشمبستهازمتونواسنادباستانی

هستند.
بزرگترينشهر:بین۵۰هزارتا۳۰۰هزارنفر)پاتالیپوترا۲(.

ارتشمنظم: ۳۰۰هزارتا۶۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)پاتالیپوترا(؛۲.مراکزثانویه؛۳.شهرها؛

۴.روستاها؛
سلسلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.مقاماتعالی)مانتریپاریشاد(؛۳.مقامات
دولتــی؛۴.اعضایکمیتههــایمنطقهای)پرادشتــری(؛۵.وزرایدولتیو

منطقهای؛۶.مقاماتهربخش؛۷.مقاماتروستا)گوپاوگرامیکا(.

نهادها
قوانینحقوقی:وجودداشت.

دســتگاهاداری:تخصصی.نظامپیچیدهاداریازمقامات)مانتریپاریشــاد(و
بخشهاییتشکیلشــدهبودکهرهبریشانرامقاماتمتخصص)آدیاکشا(به

عهدهداشتند.
2. Pataliputra
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اعتباردينیحاکم:حقحاکمیتبرمبنایوراثتوقدرتنظامیبود؛هرچند
کهپادشاهانمدعیبودند»محبوبخدایان«هستند.

حقــوقمالکیت:اراضیعلیاالصولدرمالکیتپادشــاهبودنــدامادرعمل،
مالکیتدراختیارکسانیبودکهآنجاکشاورزیمیکردند.

کنترلقیمتها:فعالیتکاسبانواصنافتوسطحکومتکنترلمیشد.
قوانینبانکداری:وجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرتجارت،زمینودرآمدوجودداشت.

ضربســکه:سکههایآلیاژینقره-مسینشاندار)ماساکا(درکلامپراتوری
دیدهمیشدامااستفادهازآنپیشازحکمرانیموریاهاشروعشدهبود.

اعتبار:اصناف،بازرگانانوخزانهدولتیبهارائهخدماتبانکداریمیپرداختند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ارزن،برنج،جو،گندموحبوبات.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:احتماالوجودنداشت.

سیستمِکشت:تثبیتنیتروژنمحصوالت

فلزشناسی
فلزاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدســتی:چماق،گرزآهنی،تبرجنگی،تبرخنجری،زوبین،نیزه،
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شمشــمیر،خنجروتومــارا)نیزههایبلندکــهســپاهیانازرویفیلپرتاب
میکردند(.

پوشــشزرهی:پیادهنظامباخودســپرحملمیکردند.نخبگانســپاههمزره
سینهپوش،جوشن،زرهفلسشکل،زرهکامل،زرهافقیومحافظاعضایبدن

رابهتنمیکردند.کالهخوددرکارنبود.
پرتابشــوندهها:نیزه،فالخن،کمانهاییازجنــسبامبوکهتیرترکهایپرتاب

میکردند،کمانهایترکیبی)سارنگا(.
آتشزاها:درجریانمحاصرههااستفادهمیشد.

ديوارهایطوالنی:شــواهدیموجودنیســت.برخیشــهرهاتوسطخندقو
دیوارهایسنگیمحافظتمیشد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:ذخایــرآب،مخزن،کانال،چشــمهوانبارهایآب

آشامیدنیکهتوسطدولتساختهونگهداریمیشدند.
مراقبتهــایدرمانــی:کتیبههاحاکیازآناســتکهبیمارســتانهادرزمان
امپراتوریموریانهادهایدولتیبودکهزایمان،عملجراحیپزشــکیوتولیدو

توزیعدارودرآنهاانجاممیگرفت.
کمکغذايی:احتماالوجودداشــت.دررســالهحکومتــداریکوتیلیابهنام

آرتاشاستراآمدهکهپادشاهبایدبهمحرومانکمککند.
کمکدرزمانقحطی:دررسالهحکومتداریکوتیلیا۱بهنامآرتاشاستراآمدهکه

پادشاهبایدبهمحرومانکمککند.
1. Kautilya's Arthashastra
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نظامکاست)تمایزطبقاتی(.
تحرکشغلی:نظامکاست)تمایزطبقاتی(.

برابریجنسیتی:جامعهمردمحور.بودیســم،ِجینیسموبَرهمنیسمبهدرجات
مختلفباعثنابرابریجنسیتیبودند.

بردهداری:بهرغماخالقیاتتســاویطلببودایی،بودیســمدربرابرآنچالشی
ایجادنکردهبود.

قربانیکردنانسان:مشخصنیســت.دربودیسمممنوعبود؛اماغیربوداییها
شایدانواعیازقربانیکردنانسانرااجرامیکردند.

دین
ديناکثريت:بودیسمماهایانا،جینیسم،برهمنیسم.
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ـــــــــــــــــــــــــــ مالی: جنه-جنو
جنه-جنو۱درامتدادرودنیجرمیانی،یکیازقدیمیترینشهرهایشناختهشده
درآفریقایجنوبصحراســت.اینشهردرفاصلهسالهای۲۵۰پیشازمیالد
تاسال۱۴۰۰میالدیسکنهداشتوحاالیک»تل«ازآنباقیماندهکهدرواقع
کپهایازالیههایمختلفآواراست.فعالیتباستانشناسیدربسیاریازمراکز
شهریمنطقهنشــاندادهکهشــهرهاوجوامعپیچیدهازسابقهایطوالنیدر
آفریقایغربیبرخوردارند.بااینوجود،احتمالشهســتکهآنهاازمسیرهای
متفاوِتتمدنهایپیشینکهمتعلقبهمناطقدیگربودهاندبهوجودآمدهباشند:
باوجودشواهدیکهازفلزشناسیپیچیدهآهن،مهارتهایاستادکاریپیشرفته
وتراکمباالیجمعیتوجوددارد،هیچمدرکیبهدســتنیامدهکهنشــاندهد

طبقهنخبهحاکمیاحکومتمرکزیدراینمنطقهوجودداشتهاست.

اطالعات کلی
زمان:۴۰۰تا۹۰۰پیشازمیالد.

زبان:نامشخص.اینمنطقهبخشیازمحدودهفرهنگیبودکهبهزبانماندیصحبت
میکردند؛امامشخصنیستکهساکناناولیهجنه-جنوزبانشانچهبودهاست.

پیشازآن:جنه-جنو)مراحلاولیه(.
پسازآن:پادشاهیواگادو۲.

1. Jenne-jenno
2. Wagadu
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۱۰۰.

مردمان
جمعیت:بین۱۰هزارتا۲۶هزارنفر.

بزرگترينشهر: ۷هزارنفری)جنه-جنو(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.هیچشــواهدمشخصیدرموردجنگدراین

دورانوجودندارد.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.مراکزبزرگ)مثلجنه-جنو(؛۲.سکونتگاههای

متوسط؛۳.سکونتگاههایکوچک.
سلسلهمراتباداری:هیچشواهدیازسلسلهمراتباداریوجودندارد.احتمال
داردکهنظامسیاســیکامالمتفاوتینسبتبهسایرجوامعشهریباستانداشته

است؛مثلنظامبدونسلسلهمراتب.

نهادها
قوانینحقوقی:اطالعاتناموجود.
دستگاهاداری:اطالعاتناموجود.

اعتباردينیحاکم:هیچشواهدمشخصیدرموردحاکمانوجودندارد.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.
کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:احتماالوجودنداشتهاســت.هیچشواهدیازنظامحکومتی

وجودندارد.
ضربسکه:وجودنداشت.
اعتبار:اطالعاتناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج

آبیاری:احتماالوجودنداشت.
کوددهی:احتماالوجودنداشت.

سیستمِکشت:کشتتناوبیدوگانه.

فلزشناسی
فلزاصلی:آهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزونیزهوجودداشت،امامشخصنیستکهآنهادرجنگ

بهکارمیرفتندیانه.
پوششزرهی:شواهدیازپوششزرهیموجودنیست.

پرتابشوندهها:کمانونیزهوجودداشت،امامشخصنیستکهآنهادرجنگ
بهکارمیرفتندیانه.

آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:شواهدناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:نامشخص.برنجکاشتهمیشد،اماآبرسانیکشاورزی
احتماالموضوعیتنداشــتهچوندلتایداخلیرودنیجربهصورتطبیعیاین
کاررامیکــرد.بااینوجود،تکنولوژیآبیــاریدراینزماندرآفریقایجنوب
صحراشناختهشدهبودهاست.آبآشامیدنیاحتماالازرودخانههاگرفتهمیشده

است.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.شواهدیازاینموضوعوجودندارد،
اماغیبتآشکاریکحکومتمرکزیدلیلعدموجودخدماترفاهینیست.
کمکغذايی:اطالعاتناموجود.شــواهدیازاینموضــوعوجودندارد،اما

غیبتآشکاریکحکومتمرکزیدلیلعدموجودخدماترفاهینیست.
کمــکدرزمانقحطی:اطالعــاتناموجود.شــواهدیازاینموضوعوجود
ندارد،اماغیبتآشــکاریکحکومتمرکزیدلیلعدموجودخدماترفاهی

نیست.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:احتماالموجود.شــواهدیازکســبثروتوشهرتتوسط

کارگرانفقیر-معموالازطریقازدواج-موجوداست.
تحرکشغلی:احتماالناموجود.

برابریجنسیتی:اطالعاتناموجود.
بردهداری:نامشــخص.شواهدیازبردهداریزرخریدیوجودداردامااحتماال

بردههاجزواموالمحسوبنمیشدند.

قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.
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دین
ديناکثريت:دینجنه-جنو.مجسمههایِگلیکوچککهحیواناتوانسانها
رادرحاالتمختلفتصویرکردهاند،حاکیازیکنگاهاجمالیوسوسهانگیزبه

نظامعقیدتیناشناختهآنجاهستند.
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ــــــــــــــــــ ایران: امپراتوری پارت ها
امپراتوریپارتتوسطَپرنیها۱-مردمانکوچنشینشرقایرانکهعلیهحکمرانی
ســلوکیانقیامکردند-تاسیسشد.امپراتوریپارتبخشاعظمآسیایجنوب
غربیراتحتکنترلداشــتوحتیباِبلرادرحدودسال۱۴۱پیشازمیالدبه
اشــغالخوددرآوردهبود.اینامپراتوریبزرگومتنوعبودوپیروانادیانیمثل
زرتشــتی،آیینچندخدایییونانی-مقدونیومصری،تفکربرهمنیوبودیســِم
جنوبآســیاییویهودیتغربآسیارادرخودجادادهبودکهباآرامشدرکنار
همزندگیمیکردند.بهتدریج،رقابتباروم)وشــایدبزرگیقلمروامپراتوری(
باعثازهمپاشــیدگیآنشد.درسال۲۲۶میالدی،ساسانیانکهسلسلهایاز

مناطقکوهستانیجنوبغربیایرانبودندجایآنهاراگرفتند.

اطالعات کلی
زمان:۲۴۷پیشازمیالدتا۲۴۴میالدی.

زبان:پهلوی)هندواروپایی(،یونانی)هندواروپایی(.
پیشازآن:پادشاهیسلوکیان.
پسازآن:امپراتوریساسانیان.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۲8۰هزاردر۲۰۰سالپیشازمیالد.دو
1. Parnis



65 دوره باستان

میلیوندر۱۰۰سالپیشازمیالد.سهمیلیوندرسال۱۰۰میالدیو۱.8میلیون
درسال۲۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۵.۴۵میلیوننفردر۱۰۰سالپیشازمیالد.۷.۵میلیونتا۱۵میلیون
نفردرســالیکممیالدی.۴.۷۵میلیوننفردرسال۱۰۰میالدی.۵میلیوننفر
درسال۲۰۰میالدی.)بهدلیلعدموجودآمارگیریدرکلامپراتوری،اینهافقط

تخمینهستند.(
بزرگترينشهر: ۶۰۰هزارنفر)سلوکیه-تیسفون(.

ارتشمنظم: ۳۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتختهایچندگانه؛۲.مراکزعمدهمنطقهای؛۳. 

شهرها؛۴.روستاها؛۵.آبادیها.
سلسلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.وزیراول؛۳.سرانوزارتخانهها)دبیر(؛۴. 

حاکمانمحلی)ساتراپ(؛۵.مقاماتمحلِیجزءوکاتبان.

نهادها
قوانینحقوقی:ترکیبی.امپراتوریبهمناطقخودمختارباقوانینحقوقیمربوط
بهخودشانتقسیممیشد.مشخصنیستکهآیاقوانینمدوندرنواحیمرکزی

قلمروپارتهاوجودداشتهیانه.
دستگاهاداری:منطبقبرنظامهخامنشی.دفاتردولتی)دیوان(حسابهاراثبت

میکردندوامورمالیحکومتراانجاممیدادند.
اعتباردينیحاکم:پادشاهبهعنواننمایندهخدایانرویزمینتلقیمیشد.
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حقوقمالکیت:طبقهایازکشاورزانزمینداروجودداشت.
کنترلقیمتها:ترکیبی.احتمالشهستکهمقاماتمنطقهایخودمختاراین
کارراانجاممیدادهاند؛اماشــواهدیازکنترلقیمتهابهصورتمرکزیوجود

ندارد.
قوانیــنبانکداری:پیشازپیروزیپارتها،ایــنقوانیندراکثرمناطققلمرو

امپراتوریوجودداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمینومالیاتســرانهدرشهرها.مالیاتبرتجارت.

وصولهایخاصمذهبی.میشدمالیاتراباجنسپرداخت.
ضربسکه:ِدَرمطالونقره.

اعتبار:بانکهایخصوصیکهانواعخدماتراارائهمیدادندازسال۶۰۰پیش
ازمیالدوجودداشتند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:کودحیوانی.

سیستمِکشت:آیش،تناوبیدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
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سالحهایدستی:سوارهنظامزرهپوشسنگینکهنیزههایسهونیممتریپرتاب
میکردند.شمشــمیر،تبر،گرزوخنجربهعنوانســالحهایثانویهاســتفاده

میشدند.
پوششزرهی:کالهخود،سپرســینه،محافظاعضایدستوپاوگردن،زره
فلسیشکلمحافظ،زرهتیغهمانند،زرهکاملوزرهتنپوشسوراخدار.اسبها

هممحافظنمدییاچرمیداشتند.
پرتابشوندهها:کمانهایترکیبی.

آتشزاها:بمبهاینفتایی.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:ترکیبی.سیستمآبیاریپیشازپیروزیپارتهاوجود

داشت.سیستمقناتآبآشامیدنیمناطقزیادیراتامینمیکرد.
مراقبتهایدرمانی:شــواهدیازوجــودفاضالبهــایزیرزمینیدربرخی
ساختمانهاموجوداست.سنتدیرینهطبتخصصیدرایندورهوجودداشت

وسابقهاشبهدورانپیشازپیروزیپارتهامیرسید.
کمکغذايی:ترکیبی.احتمالشهستکهدرمناطقخودمختاروجودداشتهاما

شواهدیازوجودآندرسیستممرکزیوجودندارد.
کمکدرزمانقحطــی:ترکیبی.احتماالدرمناطقخودمختاروجودداشــته
اســت.انبارهایسلطنتیهموجودداشتنداماشواهدیازسیستمکمکرسانی

مرکزیبرایزمانقحطیوجودندارد.
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:محدود.نقشهایاداریمیتوانســتدراختیارغیرپارتها
همقراربگیرد.بهتدریجرسیدنبهموقعیتهایپرقدرتوپراختیاراتبهشکل

موروثیدرآمد.بینزمیندارهاوزمینندارهاتفاوتبهوجودآمد.
تحرکشغلی:کارگراِنمالیاتدهندهاجازهداشتندشغلشانراعوضکنند.در
سطحنخبگان،برخیموقعیتهایشغلیدرانحصارخانوادههایقدرتمندبود.
برابریجنســیتی:ایدئولوژینابرابریجنســیتیدرقلمــروامپراتوریجریان
داشت،امازنانمیتوانســتند)باتوافقباشوهر(طالقبگیرندودوبارهازدواج

کنند.
بردهداری:اســرایجنگیبهکاردرپروژههایســاختوســازعظیمگماشته

میشدند.
قربانیکردنانسان:وجودنداشت.دردینزرتشتیممنوعبود.

دین
ديناکثريت:زرتشتی.مسیحیت،یهودیتومیترائیسمهمپیروانیداشت.
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ــــــــــــــ مغولستان: اتحاد شیونگ نو
اتحادشیونگنو۱متشکلازمردمانایلنشیِناستپهایمغولستانبود.درچهار
ســالپیشازمیالد،اتحادشیونگنوشروعبهحملهبهمناطقشمالچینکرد.
ســوارانکماندارآنهابرپیادهنظاِمبسیارمســلحاماتقریبابیتحرِکچینتفوق
داشتندوحتیتالشهاییبرایســاختن»دیواربزرگ«درشمالچینصورت
دادند.بهایلنشینانباجهاییمتشکلازفلزات،کاالهایتمامشدهومحصوالت
کشاورزیدادهمیشدتادردسردرستنکنند.چندینپیروزیچینیهادربرابر
شیونگنودرقرناولمیالدیونیزمناقشاتفرقهایداخلاتحادآنهاباعثشد
اتحادشــیونگنوازهمبپاشــد؛وگروهجدیدیازمردمانایلنشینازمناطق
شــمالشرقیکهبهنامشــیانِبیشناختهمیشــدند،کنترلمنطقهرادردست

بگیرند.

اطالعات کلی
زمان:۲۰۹پیشازمیالدتاسال۱۰۰میالدی.

زبان:شیونگنو)احتماالازخانوادهزبانهایترکی(.
پیشازآن:مردماناولیهشیونگنو.

پسازآن:اتحادشیانِبی۲.

1. Xiongnu
2. Xianbei
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۴میلیون.

مردمان
جمعیت: ۱.۵میلیوننفر.

بزرگترينشــهر:ایولگا۱ ۳۰۰۰سکنهداشــتامااحتماالبزرگترینسکونتگاه
نبود.مشخصنیستپایتختکجابوده.

ارتشمنظم: ۳۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.سکونتگاههایدائمی؛۲.سکونتگاههایفصلی؛۳. 

اردوگاهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.رهبراعظم)چانیو(؛۲.حاکمانپایینتر؛۳.ســران

قبایلشیونگنو؛۴.سرانقبایلغیرشیونگنو.

نهادها
قوانینحقوقی:نامشــخص.دراســنادچینیآمدهکهمجموعهقوانینسادهو

سختگیرانهایوجودداشتهامامکتوبنشدهاست.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتباردينیحاکم:باوربراینبــودکهاعتباردینیچانیو۲ازخداوندگاربزرگ،
ِتنگری۳میآید.

حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.
1. Ivolga
2. Chanyu
3. Tengri
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کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:چانیوازحاکمانُخردانتظارداشتخراجبپردازندورعیتهای

خودرابهکاراجباریمیگماشت.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ناموجود.غالتازطریقتجارتیاغارتبهدستمیآمدند.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:دامپروری،برداشتفصلی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهن،فوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزجنگی،تبرجنگی،شمشمیر،خنجرونیزه.

پوششزرهی:سپرهایچوبیوکالهخودهایچرمی.زرههایفلزی)ازجمله
زرهتیغهمانند،زرهکاملوزرهتنپوشســوراخدار(احتماالازاستپهایغربی

بهآنجارسیدهبودند.
پرتابشوندهها:کمانهایترکیبی.
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آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:ناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.

مراقبتهایدرمانی:ناموجود.خدماتپزشکیتوسطِشَمنهاارائهمیشد.
کمکغذايی:ناموجود.

کمکدرزمانقحطی:نشانههاییازکمکبههمقبیلهایهاوجوددارد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:ناموجود.مردانمعموالجنگجویتماموقتبودند.
برابریجنسیتی:یکنویسندهمعاصرچینیگفتهکهشیونگنوها»تفاوتیبین

مردوزنقائلنمیشدند.«
بردهداری:موجود.

قربانیکردنانســان:بردهها،زنانصیغهایواسرایجنگیبهعنوانبخشیاز
مراسمخاکسپارینخبگانمردکشتهمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینشیونگنو.ِتنگریسماولیه.باورَانیمیستی)زندهپنداریاشیا(

بهارواح.شمنهابهجادوگریوغیبگوییمشغولبودند.
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چین: امپراتوری هان غربیــــــــــــــــ
امپراتوریهانغربیدر۲۰۲پیشازمیالدتاسیسشد؛زمانیکهلیوبانگ۱)یک
مردعامیکاریزماتیکازحکومتسابقهان(رهبرشورشعلیهسلسلهکمعمِر
شینشد؛سلســلهایکهبرمناطقشمالیومرکزیچینحکمفرماییمیکرد.
امپراتوریهان،کنترلچینرابهسمتشمالدرآسیایمرکزی،بهسمتشرق
درمنچوریوشــمالکرهوبهســمتجنوبدرشمالویتنامگسترشداد.این
امپراتوریبهخاطردســتاوردهایاقتصــادی،تکنولوژیکوهنریاش،کنترل
دولتیقویواشاعهتفکرکنفوسیوسیشهرتدارد.تفکرکنفوسیوسیکهدراین
زمانعمریچندقرنیداشــتبهعنوانایدئولوژیدولتیمطرحمیشدوحتی
اصولآندرآزمونبرایپذیرشکارمنداندولتمورداســتفادهقرارمیگرفت.
وانگمانگ۲ژنرالسابقکهنایبالسلطنههمبود،عمراینسلسلهرادرسالنهم

میالدیبهپایانرساندوخودشمدعیتاجوتختشد.

اطالعات کلی
زمان:۲۰۲پیشازمیالدتاسال۹میالدی.

زبان:چینی)چینی-تبتی(.
پیشازآن:امپراتوریشین.

پسازآن:هانشرقی.

1. Liu Bang
2. Wang Mang
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۲.۴میلیوندر۲۰۰سالپیشازمیالد،

۴.۵میلیوندر۱۰۰سالپیشازمیالد،۴.۹میلیوندرسالیکممیالدی.

مردمان
جمعیت: ۴۵میلیــوننفرتا۶۰میلیوننفردر۲۰۰ســالپیشازمیالد،۵۷.۶ 

میلیوننفردرسالیکممیالدی.
بزرگترينشهر: ۲۵۰هزارتا۳۰۰هزارنفر)چانگآن۱(.

ارتشمنظم: ۱۰۰هزارتا۲۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)چانگآن(؛۲.پایتخــتحکومتی؛۳. 
پایتختبخش؛۴.شــهرتابعهخارجی؛۵.سکونتگاهمتوسط؛۶.سکونتگاه

کوچک.
سلســلهمراتباداری: ۱.امپراتور؛۲.وزرایارشــد؛۳.سراندیوان؛۴.سران

بخشها؛۵.سرانفرعی؛۶.مقاماتردهپایین؛۷.ناظراندرمحل.

نهادها
قوانینحقوقی:قوانینمشابهامپراتوریشین،بدونبرخیازسختگیریهایآن.
دســتگاهاداری:درآغازهزاره،دیوانساالریچینکامالبخشبندیشدهبودو

بیشازصدهزارنفردرسراسرچینرابهخدمتگرفتهبود.
اعتباردينیحاکم:حکمآسمانی.نقشامپراتوراینبودکهازلطفقدرتعالی
1. Chang'an
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)دی۲(برقلمروشاطمینانحاصلکند.
حقوقمالکیت:محدود.دراصل،کلاراضیدرمالکیتامپراتوربود.درعمل،
حقوقشخصیبراراضیاعمالمیشد.بسیاریازنخبگانقدرتتیولداریبر

اراضیوکارگراناعمالمیکردند.
کنترلقیمتها:اغلبدرجهتیکسانســازیقیمتهاتالشمیشد.تورماز
طریقآزادسازیمازادذخیرهشدهکنترلمیشدوازطریقخریدوذخیرهمازاد،

افزایشپیدامیکرد.
قوانینبانکداری:احتماالموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرمحصوالتکشاورزیوفروشکاالهاوجودداشت.

مالیاتسرانه،خراجازاشرافزادگانوشاهانوابستههموجودداشت.
ضربســکه:میلیاردهاسکهبهنامووژو۳درطولحکمرانیسلسلههانغربی

ضربشدوتاهزارسالبعدهمرایجبود.
اعتبار:وامهااغلبازطرفافرادثروتمنددراختیارسایراعضایطبقهشانقرار

میگرفت.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ارزن.گندمهمکشتمیشد.برنجدرمناطقجنوبیکشت

میشد.
آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

2. Di
3. wu zhu
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سیستمِکشت:کشتتناوبی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزه،تبرزین،خنجر،چوگانجنگی،دشنهوشمشیر.

پوششزرهی:زرهسینه،جوشــن،کالهخودومحافظاعضایبدن،زرهپوش
چرمیوآهنیافقیشکلبرایپیادهنظام،سپرمحافظبرایسوارهنظامکهچندان

معمولنبود.
پرتابشوندهها:کمانوکمانزنبوری.

آتشزاها:بمبهایآتشزاازموادشبیهبهنفت.
ديوارهایطوالنی:توسعهدیوارهایطوالنیدرشمال،آغازساختدیواربزرگ.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۰سالبعدازتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۶سانتیمتر)مرد(،۱۵۷سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:سلسلههانروشآبیاریراترویجمیکردندتامحصول
برداشــتیافزایشیابد.چشــمهها،ذخایرآب،کانالوآبرووجودداشتنداما

شبکههایبزرگلولهآبوجودنداشت.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمــکغذايی:حکومــتهانغربیبــهرعیتهایبیزمینزمیــنمیدادو
اشرافزادگانراهمبهاینکارتشویقمیکرد.

کمکدرزمانقحطی:مقاماتنظامیوظیفهتامینغذارابهعهدهمیگرفتندو



77 دوره باستان

مقاماتاداریسلطنتینیزبهمعافیتهایمالیاتیواعطایهدیهمیپرداختند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نظامآزمونگیریبهمردانعادیاجازهمیدادکهبتوانندخود

رابهنقشهایاداریبرسانند.
تحرکشغلی:موجود.

برابــریجنســیتی:پســتهایاداریدراختیارزنــانقــرارنمیگرفت،اما
وصیتنامهایمربوطبهقرنپنجممیالدیبهجاماندهکهنشــانمیدهدبیوهها

میتوانستندمالکزمینشوند.
بردهداری:اســرایجنگیبهبردهتبدیلمیشدند.همچنینمرسومبودکهافراد

بدهکارونیزخویشاوندانخالفکارانبهکاراجباریگماشتهشوند.
قربانیکردنانسان:بهرغممخالفترهروانکنفوسیوس،اسرایجنگیگاهی

قربانیمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینمحلیچین،کنفوسیانیسم،دائوییسم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایتالیا: 
ـــــــــــ پرینکیپاته )شهریار نشین( روم
پرینکیپاته۱رومبهدورهایخاصازامپراتوریرومبرمیگردد؛زمانیکهازامپراتور
بهعنوانپرینکپیا»شهروندپیشــرو«یادمیشد.باپیروزیاولینامپراتوریعنی
گوستوس)کهدرآنزماناکتاویاننامیدهمیشد(برمارکآنتونیوکلئوپاتراملکه آ
مصــردر۳۱ســالپیشازمیالد،پرینکیپاتهآغازشــدوبهیکــیازبزرگترین،
پایدارترینومرفهترینامپراتورنشینهابدلشد.درایندورهبودکهامپراتوریروم
بهاحداثپانتئون،کولوســئوم،معابدبیشــماروبازارهایعمومیدرقلبرمو
ســاختوسازهایمهمدیگرپرداخت.امپراتوریرومباانجاماصالحاتاداریو
اقتصادیدراواسطقرنسوممیالدی)سالهای۲۳۵تا۲8۴میالدی(بحرانهایی

راازسرگذراندکهباعثآغازدورهدومامپراتورییعنیدومیناتهروم۲شد.

اطالعات کلی
زمان:۳۱پیشازمیالدتا۲8۴میالدی.

زبان:التین)هندواروپایی(،یونانیباستان)هندواروپایی(.
پیشازآن:جمهوریروم.
پسازآن:دومیناتهروم.

1. The Roman Principate
2. The Roman Dominate
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۴.۵میلیوندرسالیکممیالدی،۵.8 

میلیوندرسال۱۰۰میالدی،۴.۷۵میلیوندرسال۲۷۵میالدی.

مردمان
جمعیت: ۵۰میلیوننفردرســالیکممیالدی،۵۰تا۶۰میلیوننفردرسال۱۰۰ 

میالدی.
بزرگترينشهر:یکمیلیوننفره)رم:قرونیکتاسهمیالدی(.

ارتشمنظم: ۲۵۰هزارتا۴۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)رم(؛۲.مراکزاســتانی؛۳.کشورهایا
پادشاهیهایوابسته؛۴.شهرها؛۵.جوامعخراجگذار؛۶.دهکدهها)ویچی(؛

۷.سکونتگاههایروستایی)پاگی(.
سلســلهمراتباداری: ۱.امپراتور؛۲.مقاماتسلطنتی)مثلقاضیعالی(؛۳. 
حاکماناســتانی)کنسول(؛۴.مقاماتارشداســتانی)مثلکالنترارشد(؛۵. 
کارکناناستانی)مثلمالزمانقاضی(؛۶.قضاتمدنی)مثلدوقاضیاصلی(؛

۷.بردههاوخدمتکارها.

نهادها
قوانینحقوقی:قوانینحقوقیرسمیبرایاولینباردرجدولهایدوازدهگانهای
درســالهای۴۵۰تا۴۴۹پیشازمیالدتدوینشد.قوانینپسازآنهمگیبر

همانمبناتدوینشدند.



80

دســتگاهاداری:تخصصی/داوطلبانه.اکثروظایفاداریتوســطشهروندان
داوطلــبیادرچارچوبخدماتاجباریانجاممیشــد.برخیهمدســتمزد

تماموقتمیگرفتند.
اعتباردينــیحاکم:امپراتورهامشــروعیتخودرایاازطریــقفعالیتدینی
میگرفتندیااینمشــروعیتبهخاطراعتقادشهروندانبهمقدرشدنحاکمیت
آنهاتوسطخدایانبهدستمیآمد.امپراتورهافعالیتهایآیینیزیادیراانجام
میدادنــدواغلببهعنوانکاهناعظمدرنظرگرفتهمیشــدند.امپراتورهادر

مدیترانهشرقیبهعنوانخدایانپرستشمیشدند.
حقوقمالکیت:حقوقکاملمالکیتشــخصیازجملهحقاستفادهازعینو
نمائات،انحصار،تفکیک،حقرهنوحقفروشموجودبود.ادعایمالکیت

ازطرفدولتمطرحنمیشد.
کنترلقیمتها:تقریباوجودنداشت.هیچمحدودیتقانونمندیبرقیمتهای
بازاروجودنداشت.درزمانهایخیلیخاص،محدودیتقیمتیتعیینمیشد
)مثلسال۱۹میالدیکهامپراتورتیبریوسسقفقیمتبرایغالتدررمتعیین

کرد.(
قوانینبانکداری:ناموجود.هیچکنترلیامحدودیترسمیبرعملکردبانکداری

وجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:ســکهومالیاِتقابلپرداختبهکاالیاپول؛کهبرزمین،افراد،

تجارتوجابجاییاعمالمیشد.
ضربسکه: ۱طال)اورئوس۱(مساویبا۴نقره)ِدناری۲(ومساویبا۱۰۰برنز

1. aureus
2. denarii
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)ِسســتری۳(بود.پولخردهایبرنزیکوچکترهموجودداشت.حدود۳.8 
کیلوگرمگندمقیمتشبرابربا۴تا۶سستریبود.

اعتبــار:بانکــداری،اعتباربهرهایوحســابهایپساندازوجودداشــت.
دستمزدها:۹۰۰سستری)برایسربازدرقرناولمیالدی(،۱۲۰۰سستری)برای

سربازدرقرندوممیالدی(.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،زیتونوانگور.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:وجودداشت.

سیستمِکشت:کشتتناوبی،تثبیتنیتروژنمحصوالتوآیشکوتاهمدت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:مس،برنزوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:دشنه،شمشیروزوبین.

پوشــشزرهی:زرهســینه،جوشــن،کالهخودومحافظاعضــایبدن،زره
تیغهمانندوزرهکامل.

پرتابشوندهها:زوبین،فالخن،کمانساده،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:آتشافکنهایعظیمبرایمحاصره.

ديوارهایطوالنی: ۱۱۹کیلومتر)دیوارهادریان۴دربریتانیا،سال۱۲۳میالدی(.

3. sesterii
4. Hadrian's Wall
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رفاه
امیدبهزندگی: ۲۵.۳سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۴سانتیمتر)مرد(،۱۵۵سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:کانالهایآبدرتمامقلمروامپراتوریوجودداشتو
چهبابودجهعمومی)کشــوریومحلی(وچهبابودجهشــخصیشهروندان

ساختهونگهداریمیشد.
مراقبتهایدرمانی:مناطقتعیینشدهبرایخدماتدرمانیوجودداشتکهاز
جملهآنهامیتوانبهمرکزدرمانهایمشابهاسپا)اسکلپیون۱درجزیرهتیبر۲رم(
اشــارهکرد.امااینمراقبتهارواجزیادینداشــتوبهصــورتمرتبانجام

نمیشد.
کمکغذايی:توزیعرایگانغالتدرشهررمبهشهروندانفقیر)سهمیهای(از
۵8ســالپیشازمیالدتاپایانقرنچهارممیالدی.دراوایلقرنسوممیالدی

روغنزیتونهمتوزیعمیشد.
کمکدرزمــانقحطی:ترکیبی.هیچصندوقرفاهیعمومیخاصیبرایاین
امروجودنداشت.امپراتورونخبگانثروتمنددرزمانقحطیبهصورتویژهبه

ارائهغذایرایگانیایارانهایبهشهرونداننیازمندمیپرداختند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:وضعیتنخبگانموروثیبودوتحرکاجتماعیبهخصوص

درمیانشهروندانثروتمندشهرستانیوافسرانارتشدیدهمیشد.
تحرکشغلی:موجود.برخیحرفهها)مثلنساجیوسرامیککاری(بهصورت

1. Aesclepeion
2. Tiber Island
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موروثیبهنســلبعدیمیرسیداماهیچمحدودیتشدیدقانونییافرهنگیدر
اینموردوجودنداشت.

برابریجنسیتی:بینزنومردتفاوتحقوقیگذاشتهمیشد.زنانمیتوانستند
کاهنباشندوامالکخودراداشتهباشنداماپستسیاسییانظامیبهآنهاتعلق

نمیگرفت.
بردهداری:غالمداریرواجداشت.بردههامعموالاسرایجنگی،فرزندانوالدین
بردهونیزافرادیبودندکهبرایپرداختبدهیبهعنوانبردهواگذارشــدهبوند.

بین۷تا۱۵درصدازجمعیترابردههاتشکیلمیدادند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.

دین
ديناکثريت:شرکرومباستان.پرستشپانتئونیازخدایانکهبهصورتعمومی
درمیانمردمانمدیترانهجریانداشت،یهودیت)کهتوسطاقلیتدنبالمیشد(
وهمچنینمســیحیت)کهدراوایلقرنیکممیــالدیظهورکردوبعدازآندر

پرینکیپاتهگسترشیافت.(
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ـــــــــــــ افغانستان: امپراتوری کوشان
امپراتوریکوشانازیکپادشــاهیوابستهبهپارتهادربلخآغازشدوبهیک
اتحادقدرتمندسلطنتیباشرکتگروههاییازازبکستان،افغانستان،پاکستانو
شمالهندمنتهیشد.اینسلطنتمطلقهباکنترلایدئولوژیکونظامیقویو
مرکزی،همزیســتیغیرآســاناماباثباتیباپارتیها)درقسمتغرب(داشت.
سکههایکوشــانیدرتماممنطقهیافتمیشدندکهحاکیازمناسباتتجاری
گســتردهاســت.اینگســتردگیدرحوزهفرهنگیهمدیدهمیشد:کوشانها
همزمانباگســترشکنترلومناسباتشــاندرشــبهقاره،دینزرتشــتیرابا
جنبههاییازچندخدایییونانیونیزشیوائیسم،ِجینیسم،ویشناویسموبودیسم
پذیرفتند.دراواسطقرنسوممیالدی،ساسانیانبرهردوامپراتوریکوشانیو

پارتیغلبهپیداکردند.

اطالعات کلی
زمان:۳۵تا۳۷۰میالدی.

زبان:بلخی)هندواروپایی(،قندهاری)هندواروپایی(.
پیشازآن:ُتخاریان۱،پادشاهییونانی-بلخی.

پسازآن:امپراتوریساسانیان.

1. Tocharian
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲میلیونتا۲.۵میلیون.

مردمان
جمعیت: ۱۲.۵میلیونتا۱۳.۵میلیوننفردرسال۱۰۰میالدی؛۱۴میلیونتا۱۵ 

میلیوننفردرسال۲۰۰میالدی.
بزرگترينشــهر: ۱۵۰هزارنفرهدرسال۱۰۰میالدی)تاکسیال۲(؛۱۰۰هزارنفره

درسال۲۰۰میالدی)مرو(.
ارتشمنظم:کمتراز۱۰۰هزارنفره)بنابرمتونچینی(.البتهممکناســتاین

رقمفقطبهپیادهنظاماشارهداشتهباشد.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)پوراشاپورا۳(؛۲.پایتختهایمنطقهای
)تاکسیال،بگرام،ماتورا(؛۳.شهرها؛۴.سکونتگاههایروستایی؛۵.اردوگاه

چادرنشینان.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.حاکمانمنطقهای)ساتراپ(؛۳.مقامات

منطقهای)داندانایاکا(؛۴.سرانروستاها)گرامایاپراداپاال(.

نهادها
قوانینحقوقی:احتماالموجود.مجموعهایازاسنادحقوقیبهدستآمدهاست.
دستگاهاداری:حرفهای.مقاماتحقوقبگیرمعموالدرسطوحپایینترمشغول

2. Taxila
3. Purashapura
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کاربودند.
اعتباردينیحاکم:براســاسایدئولوژیرسمی،پادشاهدرواقعخداییبودکه

قدرتشراازخدایانمیگرفت.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.

کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:اطالعاتناموجود.

ضربســکه:ســکههایبرنزوطالیکوشانی.ســکههایرومیهممورد
استفادهبود.

اعتبار:نظامبانکداریکهکوشــانیانبهشمالهندآوردندتامدتدرازیپابرجا
ماند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.برنجدربرخیمناطق.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:ترکیبی.کشــتآیشوکشتتناوبیمحصولدربرخیمناطق
وجودداشت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی: 

پوششزرهی:سپر،کالهخود،زرهآهنیسینه،محافظپاودست،زرهرنجیری،
زرهفلسشکل،زرهکامل)ازجملهجوشنباالتنه(.

پرتابشوندهها:فالخن،کمانساده،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:مرزشمالیدرامتدادیکدیوارقدیمیکشیدهمیشدکهبرای
جداکردنمنطقهبلخازُسَغداحداثشدهبود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمآبیاریگستردهدرمناطقغالتپروردرآسیای

مرکزی.ساکنانشهرهاازچاهآبمیکشیدند.
مراقبتهــایدرمانی:هیچنظامپزشــکیبهصورتمرکزیوجودنداشــت.

خدماتبهداشتودرماناحتماالتوسطنهادهایبوداییارائهمیشد.
کمکغذايی:ناموجود.احتماالتوسطنهادهایبوداییوشایدتوسطمقامات

منطقهایوشهریارائهمیشد.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.احتماالتوسطنهادهایبوداییوشایدتوسط

مقاماتمنطقهایوشهریارائهمیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ترکیبی.تحرکاجتماعیاحتماالدرمراکزتجاریپررونقدر
قندهاربیشترودرمناطقهندیبهدلیلنظامکاست)تمایزطبقاتی(کمتربود.
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تحرکشــغلی:ترکیبی.تجارتپررونــقباعثایجادشــغلهایجدیدبرای
بازرگانان،کاهنانمعابدونیزافرادخبرهشــدهبود.رعیتهایآســیایمرکزی
وابستهبهزمیننبودند)همراهزمینبهمالکجدیدمنتقلنمیشدند(.درمناطق

هندیسیستمکاست)تمایزطبقاتی(وجودداشت.
برابریجنسیتی:زنانطبقهنخبهمیتوانستندموقعیتهایپرقدرتوپرنفوذرا
بهدستبیاورند.شواهدحاکیازآناستکهآنهامیتوانستندتحصیلکنندوآن

قدرثروتبهدستمیآوردندکهبهنهادهایدینیکمکخیریهکنند.
بردهداری:گستردهبود.تجارتبارومانجاممیشد.

قربانیکردنانسان:احتماالوجودداشت.امادرهیچیکازادیاناصلیکهدر
امپراتوریکوشانوجودداشتندرواجنداشت.

دین
ديناکثريت:بودیســمماهایانا،هندوییسمســایویتی،دینیونانباستان،دین

زرتشتی.
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کامبوج: پادشاهی فونانــــــــــــــــــ
آنچهیکپادشــاهیوسیعومرکزیبهنظرمیرسید،درمنابعمعاصرچینینام
»فونان۱«بهخودگرفتهبود؛اماتاریخنگارانمدرنمعتقدندکهفونانمجموعهای
ازچندینپادشــاهیکوچکدرمناطقبارانخیزجنوبشــرقیآســیا-یعنی
بخشهاییازویتنام،تایلندوکامبوجامروزی-بودهاســت.فونانازموقعیت
ممتازشدرمحلتالقیمســیرهایتجاریمهمدراطرافدریایچینجنوبی
بهرهزیادیمیُبرد؛ودرواقعیکجادهابریشمدریاییبود.امورعمومیگسترده
وپروژههایزیرساختیبزرگ)ازجملهمجموعهوسیعیازکانالها،فاضالبها،
جادههاوبازارها(همنشانهثروتفونانبودندوهمباعثگسترشآنمیشدند.
پادشــاهیفوناندراوایلقرنهفتممیالدیمضمحلشــد.آنپادشاهیکهدر
منابعچینیبهعنوانِزنال۲شناختهمیشودودرمناطقیازرودخانهمکونگ۳پا

گرفت،جایگزینپادشاهیفونانبود.

اطالعات کلی
زمان:۲۲۵تا۶۳۹میالدی.

زبان:نامشخص)آستروآسیایی(؛احتماالمرتبوطبامونو/یاِخِمر.
پیشازآن:مردماننخستیِندلتایرودمکونگ.

1. Funan
2. Zhenla
3. Mekong
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پسازآن:پادشاهیِزنال.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۵۰هزارتا۳۰۰هزار.

مردمان
جمعیت: ۱۰۰هزارتا۲۰۰هزارنفر.

بزرگترينشهر: ۲۰۰۰نفره)آنگکوربوِری۱(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.اسنادچینیحاکیازآناستکهمعبدواقعدر
کوهستانلینگ-کیا-پو-پو۲توسطهزارانسربازمحافظتمیشد؛امااحتماال
اینفقطبخشیازکلارتشفونانبودهاست.موثقبودِنایناسنادهممشخص

نیست.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.مراکزرســمیبزرگ)آنگکوربوری(؛۲.دهکدهنه

چندانبزرگ؛۳.دهکدهکوچک.
سلســلهمراتباداری: ۱.پون)رئیس(دهکدهبــزرگ؛۲.پون)رئیس(دهکده

کوچک؛۳.پون)رئیس(دهکدهکوچک.

نهادها
قوانینحقوقی:واردهازهند.

دســتگاهاداری:نامشــخص.مکتوباتازقرنهفتمبهبعدشاملارجاعاتبه

1. Angkor Borei
2. Ling-kia-po-pho
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شخصیتهاییمثل»بازرسامالکسلطنتی«میشود.
اعتباردينیحاکم:پونهاحقحاکمیتراازخانوادهمادرشانبهارثمیبردند.
حقوقمالکیت:پونهامالکزمینبودند؛امامردانوزنانعامیهممیتوانستند

زمینداشتهباشند.برخیاززمینهاچندمالکداشت.
کنترلقیمتها:ناموجود.

قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاترویکاالهایباارزشیمثلطال،نقره،عطر،سنگهای

نیمهگرانبهاومرواریدبستهمیشد.
ضربســکه:احتماالناموجود.کارشناساناینراتاییدنمیکنند؛امابدنیست
بدانیمحفاریهایباستانشناســیتنهابهکشفدوسکهمنجرشدهکهیکیاز

آنهارومیبودهاست.
اعتبار:نامشخص.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:ناموجود.

سیســتمِکشت:آیِشِبُبروبســوز،آیشکوتاهمدتبههمراهکشتآبِیبرنجبه
شکلتنجیده.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنزوآهن.
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تجهیزات نظامی
ســالحهایدستی:چاقو،نیزهوشمشیر.احتماالتبرجنگیکهبعدامعروفبه

پکاکشدهموجودداشتهاست.
پوششزرهی:چیزیشبیهکالهخودبرنزییافتشدهاست.احتماالزرههااز

جنسبیدوامساختهمیشدند.
پرتابشوندهها:نیزهوکمان.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوســطقدفردبالغ:نامشــخص.درپوماسنای،متوســطقدمردان۱۶۶.۵ 
سانتیمترومتوسطقدزنان۱۵۵سانتیمتربود.امااینمکانبخشیازپادشاهی

فونانبهشمارنمیآمد.
آبیاریوآبآشــامیدنی:اســکنهایلیدار۱)لیزرســهبعدی(نشانمیدهد
شــبکههایآبیاریبزرگیوجودداشــتهکهازجملهآنهامیتوانبهتعدادزیادی
کانالبزرگمربوطبهقرنپنجممیالدیاشارهکرد.ذخایرآبکهبهنام»بارای«

شناختهمیشدندهماحداثشدهبودند.
مراقبتهایدرمانی:نامشــخص.معابداحتماالخدماتدرمانیاولیهراارائه

میدادند.
کمکغذايی:نامشــخص.معابداحتماالکمکهایغذاییرادراختیارفقرا

قرارمیدادند.
1. LiDAR
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کمکدرزمانقحطی:معابداینکمکراارائهمیدادند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:جایگاهنخبگیموروثیبود.

تحرکشغلی:ناموجود.
برابریجنسیتی:حداقلبرخیاززنانازموقعیتممتازونقشآفرینیدرزندگی

عمومیبرخورداربودند.امافقطمردانمیتوانستندپون)رئیس(شوند.
بردهداری:بردههاعمومااسرایجنگیبودند.

قربانیکردنانسان:اسنادچینینشانمیدهدکهخودپوناینمراسمرادرمعبد
لینگ-کیا-پو-پوبجامیآورد.

دین
ديناکثريت:هندوییسمسایویتی،بودیسمماهایانا.
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ــــــــــــــــــــــــــــــ ژاپن: کوفون 
فرهنگکوفون۱کهدرمنطقهکانسای۲درحوضهرودناراودشتاوساکادرژاپن
امروزییافتمیشد،فقطمشتملبریککشورواحدومرکزینبودبلکهیک
فرهنگمشــترکبودکهچندینگروهمنطقهایمســتقلرابهیکدیگرمربوط
میکرد.دورهکوفونازنظراســتفادهگستردهازپشتههایدفنبهشکلسوراخ
کلید)معروفبهکوفون(وهمچنینبهخاطرمعابدودستساختهایمرتبطبا
دینِشمنیوَانیمیستیشــهرتدارد.همینمناسکبهتدریجبهآنچهامروزبه
عنوانشــینتویژاپنیمیشناسیمتبدیلشد.دراواسطقرنششممیالدینفوذ
تفکربودیســتیازچینونیــزروشهایحقوقــیواداریچینیباعثایجاد
تغییراتزیادیدرفرهنگرایجشــد؛بهطوریکهمحققان،ایندورهجدیدرا

دورهآسوکانامیدند.

اطالعات کلی
زمان:۲۵۰تا۵۳8میالدی.
زبان:ژاپنیقدیم)ژاپنیک(.

پیشازآن:دورهیایوی۳.
پسازآن:دورهآسوکا.

1. Kofun
2. Kansai
3. Yayoi
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۱۰هزارتا۱۵هزار)تخمینهابراساس

یافتههایفرهنگیمحدودیانجامشده.(

مردمان
جمعیت: ۱۵۰هزارتا۳۰۰هزارنفر.

بزرگترينشهر:نامشخص.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.سکونتگاههایبزرگ؛۲.سکونتگاههایمتوسط؛۳. 

سکونتگاههایکوچک.
سلسلهمراتباداری: ۱.حاکم؛۲.مقاماتارشد؛۳.دولتدرمراحلاولیه.

نهادها
قوانینحقوقی:احتماالناموجود.

دســتگاهاداری:نامشخص.ظهوراولیهسیستماداریمشاهدهمیشد؛هرچند
کهدرکیازآنوجودنداشت.

اعتبــاردينیحاکم:ازقرنچهارممیالدیبهبعد،اینعقیدهوجودداشــتکه
حاکمانهمانخدایانهستند.

حقوقمالکیت:شالیزارهایبرنجدرسال۶۴۵میالدیمجددادراختیاردولتقرار
گرفتوایننشانمیدهدکهقبلتر،مالکیتخصوصیبرآنهاوجودداشتهاست.

کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:اطالعاتناموجود.

ضربسکه:سکههاییدرحفاریهایباستانشناسییافتشد،امااستفادهآنها
مشخصنیست.

اعتبار:احتماالناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.جوهمکاشتهمیشد.

آبیاری:وجودداشت.
کوددهی:احتماالناموجود.

سیستمِکشت:نامشخص.احتماالکشتتناوبیبهکارمیرفت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنزوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرجنگی،دشنه،شمشیر،نیزهونیزهدشنهدار.

پوششزرهی:زرهابردارپارچهای،سپروزرهسینه.زرهالمینار)افقیشکل(از
قرن۴میالدی.کالهخودازقرن۵میالدی.
پرتابشوندهها:زوبین،فالخنوکمانساده.

آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۱.۵سانتیمتر)مرد(؛۱۵۰سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:موجود.

مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.
کمکغذايی:ازطریقانبارهاییکهدرمالکیتدهکدهبودند.

کمکدرزمانقحطی:ازطریقانبارهاییکهدرمالکیتدهکدهبودند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثیبود.

تحرکشغلی:ناموجود.انتخابشغلمحدودبهمکانتولدوطبقهبود.
برابریجنسیتی:برخیازسرانطایفههازنبودند.

بردهداری:رواجچندانینداشــت؛بردههامتشــکلبودندازاســرایجنگیو
نوادههایآنها،جنایتکاران،بدهکارانوبچههاییکهتوسطوالدینشانفروخته

شدهبودند.
قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.اکثرکارشناسانمعتقدندکهدراینزمان،

قربانیکردنانساناجرانمیشدهاست.

دین
ديناکثريت:شینتویاولیه.
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قرون وسطی:
۵۰۰ تا ۱۵۰۰ میالدی

ــــــــــــــ فرانسه: پادشاهی مروونژیان
وقتیامپراتوریرومغربیسقوطکردوقدرتسیاسیاشازمیانرفت،بسیاری
ازاستانهایپیشیناینامپراتوریشکلجدیدیبهخودگرفتندوپادشاهیهای
متوســطیتشکیلدادندکهشــیوهحاکمیترومیرادرخودداشتند.پادشاهی
مروونژیانیکیازآنهابود.مروونژیها۱ازجهاتبسیارییکجامعه»فئودال«
اروپاییقرونوســطاییبودندوپادشــاهبرسلســلهمراتبیازاشــرافزادگان
نیمهخودمختارحکومتمیکرد.پایتختآنهاپاریسبود؛جاییکهجمعیتدر
قرنهشــتممیــالدیاحتماالبه۳۰هــزارنفرهممیرســید.ازجهاتدیگر،
مروونژیهابهنوعیدنبالکنندهپیشــینیانرومیخودبودند.مثالنظامحقوقی
دوگانهآنهامبنایرومیداشــتومقرراتواحکامبهزبانالتیننوشتهمیشد؛
هرچندکهعناصریازفرهنگوزبانژرمانیکهمبهشــکلفزایندهایدرآنها
دیدهمیشــد.درســال۷۵۲میالدی،کارولنژیها۲سلســلهحاکمفرانکیش

مروونژیراساقطکردندوبهجایشپادشاهیکارولنژیرابنیاننهادند.

1. Merovingian
2. Carolingian
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اطالعات کلی
زمان:۴8۱تا۷۵۱میالدی.

زبان:التیننویارومنس)هندواروپایی(،فرانکیش)هندواروپایی(.
پیشازآن:دومیناتهرم.

پسازآن:پادشاهیکارولنژی.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومتــرمربع(: ۶۰۰هزاردرســال۵۰۰میالدی؛۱.۵ 

میلیوندرسال۶۵۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۷میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۲۰هزارتا۳۰هزارنفر)پاریس(.
ارتشمنظم:ناشناخته.بین۵۰۰۰تا۶۰۰۰سربازمعموالدرامورنظامیحاضربودند.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)پاریس(؛۲.شهرها؛۳.شهرستانها؛۴. 

خانههایسرمزرعه.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.مقاماتدربار)مثلگردانندهقصر(؛۳. 
مدیراندربــار؛۴.مقاماتمحلی)دوکهاواســقفهایاعظم(؛۵.مقامات
مناطقشــهری)کنتها(؛۶.مقاماتشــهریردهپایینتر)مثلراکینبرجیکه

مسئولامورقضاییبود(.
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نهادها
قوانینحقوقی:اولیهتریننســخهبازمانــدهازمجموعهقوانینفرانکیشراباید
پاکتوسلگیسســالیکایاقانونسالیکدانستکهدرحدودسال۵۰۰میالدی

توسطپادشاهکلوویستدوینشد.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتباردينیحاکم:پادشاهتوســطپاپمنصوبمیشد؛هرچندکهبهصورت
دودمانیوموروثیبهحکومتمیرسید.حاکمانبهعنواننمایندگانخداروی

زمینتلقیمیشدند.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.

کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرامالکوداراییها)ازجملهوســایلنقلیهچرخدار(
بستهمیشد.عوارض)مثلهزینهعبورازرویپلها(وجودداشتومالیاتبر

زمینهمبستهمیشد.
ضربســکه:ازســال۵۵۰میالدیبهبعد،ســکههایطالیمروونژیمورد
استفادهبودکهازرویسکههایرومیسولیدوسساختهشدهبودند.اینسکهها
بهتدریجبهنقــرهتغییرپیداکردندودرنهایت،دینارنقرهدرحدودســال۶۶۰ 

میالدیجایگزینآنهاشد.
اعتبار:گرگوریاهلتورزکهتاریخنگارُگل-رومیبود،نوشتهکهتاجرانیهودی
بهپادشاهانمروونژیواممیدادندواینوامهابهشکلاوراققرضهوباضمانت

مالیاتهایدولتیارائهمیشد.
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فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:موجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:تناوبیدوگانه.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدســتی:نیزه،تبرجنگییکدستی،اسکراماساکس)نوعیدشنه(،

شمشیرهایبلنددولبه،زوبینوشمشیرهایکوتاه.
پوششزرهی:سپر،کالهخود،محافظاعضایبدن،زرهزنجیری،زرهالمینار
)افقیشکل(وابردار.پوششهاازموادیمثلچوب،پارچه،چرموآهندرست

میشدند.
پرتابشــوندهها:نیزه،آنگون)نیزهپرتابکنندهآهن(،فرانسیسکا)تبرسنگین

پرتابی(،فالخنوکمانهایسادهکوتاه.
آتشزاها:شواهدناموجود.

ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:سیسالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۷.۶سانتیمتر)مرد(؛۱۵۴سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشــامیدنی:درســطحمحلی،کلیســاهاازآبگذرهایرومی،
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سیستمهایتامینآبوکانالهایآبیارینگهداریمیکردند.
مراقبتهایدرمانی:ترکیبی.درســطحکشــوریوجودنداشتاماصومعهها

برخیخدماتاولیهدرمانیراارائهمیدادند.
کمکغذايی:توسطکلیساانجاممیشــد.درزمانهایسخت،ازپادشاهنیز

انتظارمیرفتکمیگشادهدستینشانبدهد.
کمکدرزمانقحطی:توسطکلیساانجاممیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:ناموجود.بیشترمحدودبهنخبگانبود.
برابریجنســیتی:جامعهمردساالربود.زناناشــرافزادهدرصورتصعوددر
سلسلهمراتبکلیساییمیتوانستندبهمقداریقدرتوخودمختاریبرسند.

بردهداری:رایجنبودامادربرخیمکتوباتازجملهقانونســالیکومکتوبات
مربوطبهاراضیکلیساهابهآناشارهشدهاست.

قربانیکردنانســان:ناموجود.برخیمناســکپیشامسیحیمثلقربانیکردن
انسانشایدباقیماندهبوداماکلیساانجامشانراممنوعکردهبود.

دین
ديناکثريت:کلیسایکاتولیکروم.پسازتعمیدپادشاهکلوویسدرسال۵۰8 

میالدی،ایندینبهدینرسمیبدلشد.
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ـــــــــــــــــ ترکیه: امپراتوری بیزانس
امپراتوریبیزانسهنوزهمیکیازپرعمرترینحکومتهایتاریخاست.بیزانس
تقریبابهعنوانهمسازشرقِیامپراتوریرومظهورکرد.بیزانسیهابیشترخودرا
حاکــمبرامپراتوریبازماندهازروممیدانســتندتایکامپراتوریجدید.دوران
اولیهحکمرانیآنهااغلببانامامپراتوریرومشرقیشناختهمیشود؛درحالی
کهتاریخنگارانبهدورهبعدیحکمرانیآنهــانامبیزانسدادهاند.بیزانسازنام
شهرتاریخییونانیبیزانتیومگرفتهشدهکهدرقرنچهارمبهعنوانپایتختجدید
یعنیشهرقسطنطنیهیاهماناستانبولامروزیدوبارهظهورکردودرموقعیت
ممتازیدرمحلتالقیمسیرهایدریاییوزمینیقرارداشت.امپراتورمسیحی
»بیزانســی«)کهخودرارومیمیدانست(قانونگذاراصلیوفرماندهنظامیو
باالترینفرددرسلسلهمراتبکلیساییبود؛هرچندکهاموردینیمعموالمحل
مناقشــهمیشدند.اســقفاعظمروم)کهبعدهاعنوانپاپبهاواطالقشد(و
سایراسقفهایاعظمقدرتمندمعموالدرامورایدئولوژیکوسیاسیدررقابت
باامپراتوربودند.حتیهدفمشــخصبســیاریازجنگجویانصلیبِیجهان
مســیحیتغربیهماینبودکهبیزانسرابهاطاعتازقدرتپاپوادارند.آغاز
امپراتوریبیزانسدربرخیروایتهابهســال۳۹۵میالدینســبتدادهشــده
است؛یعنیزمانیکهامپراتوریرومبهصورترسمیبهدونیمهشرقیوغربی
تقســیمشــد.البتهتمرکزمااینجارویدورهایاستکهازسال۷میالدیآغاز
میشــود؛یعنیوقتیامپراتوریرومغربیســقوطکردوخلفایاولیهاسالمی
ظهورکردندونشانههاییازشــکلگیرییکجامعه»بیزانسی«باویژگیهای
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خودشمشــاهدهشد.نفوذبهحصارهایقســطنطنیهسرانجامدرسال۱۴۵۳ 
میالدیتوسطسلطانمحمددومانجامشد.

اطالعات کلی
زمان:۶۳۲تا۱۴۵۳میالدی.

زبان:یونانی)هند-اروپایی(؛التین)هند-اروپایی(.
پیشازآن:امپراتوریرومشرقی.

پسازآن:امپراتوریعثمانی.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومتــرمربع(: ۱.۳میلیونتا۲میلیوندرســال۶۰۰ 
میالدی؛۴۷۰هزارتا۷۰۰هزاردرســال۷۰۰میالدی؛۵۲۰هزارتا۶۵۰هزاردر
ســال8۰۰میالدی؛۶۱۰هزاردرســال۹۰۰میالدی؛8۱۰هزاردرســال۱۰۰۰ 
میالدی؛۷۵۰هزاردرســال۱۱۰۰میالدی؛۴8۰هزارتا۶۰۰هزاردرسال۱۲۰۰ 

میالدی؛۲۰۰هزاردرسال۱۳۰۰میالدی؛۳۰هزاردرسال۱۴۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۱۵تا۱۷میلیوننفردرسال۶۰۰میالدی؛۴.۵تا۷میلیوننفردرسال۷۰۰ 
میالدی؛۵تا8میلیوننفردرسال8۰۰میالدی؛8میلیوننفردرسال۹۰۰میالدی؛
۱۲میلیوننفردرسال۱۰۰۰میالدی؛۵تا۱۰میلیوننفردرسال۱۱۰۰میالدی؛۷تا۹ 

میلیوننفردرسال۱۲۰۰میالدی؛۲میلیوننفردرسال۱۳۰۰میالدی.
بزرگترينشهر: ۱۵۰هزارنفردرسال۶۰۰میالدی؛8۰هزارتا۱۲۵هزارنفردر
ســال۷۰۰؛۱۰۰هزارتا۳۵۰هزارنفردرسال8۰۰؛۱۰۰هزارتا۳۰۰هزارنفردر
سال۹۰۰میالدی؛۲۰۰هزارتا۳۰۰هزارنفردرسال۱۰۰۰میالدی؛۲۵۰هزارنفر
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درسال۱۱۰۰میالدی؛۱۵۰هزارتا۳۰۰هزارنفردرسال۱۲۰۰میالدی؛۱۰۰هزار
تا۲۵۰هزارنفردرسال۱۳۰۰میالدی)قسطنطنیه(.

ارتشمنظم: 8۰هزارتا۱۲۰هزارنفرهدرسالهای۶۳۲تا8۶۶میالدی؛۱۵۰هزارنفره
درسال۹۰۰میالدی؛۲۵۰هزارتا۳۵۰هزارنفرهدرسال۱۰۰۰میالدی؛۱۰۰هزارتا۱۵۰ 

هزارنفرهدرسال۱۱۰۰میالدی؛۱۰۰هزارتا۱۵۰هزارنفرهدرسال۱۲۰۰میالدی.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)قسطنطنیه(؛۲.پایتختهایاستانی؛۳. 
شــهرهایاستانی؛۴.شهرســتانهایاســتانی؛۵.دهکدهها)چوریون(؛۶. 

گریدیا(. آبادیها)آ
سلسلهمراتباداری: ۱.امپراتور)باسیلئوس(؛۲.وزیراول)لوگوتیِتدروموس(؛
۳.ناظــرانمالــیکل)ســاکالریوس(؛۴.مقامــاتمالینظامــیومقامات
خزانهداریکل؛۵.مدیراننظامیاســتانی؛۷.مقاماتاستانیردهپایینتر؛8. 

پرسنلدردفاتروادارهها.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونژوســتینین۱.بهالتیننوشتهشدهبودوبعدابهزبانیونان

باستانهمترجمهشد.
دستگاهاداری:حرفهای.

اعتباردينیحاکم:باسیلئوس۲منتخبخدارویزمینبود؛هرچندکهبهتایید
مقاماتنظامی،سناتورهاوپایتختنشینانهماحتیاجداشت.کیششخصیت

امپراتورنقشمهمیایفامیکرد.

1. Codex Justinianus
2. Basileus
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حقوقمالکیت:قانونژوســتینین)بدنهقانونمدنی(بــهعنوانخالصهرویه
قضاییدررومشاملشروطیدربابحقوقمالکیتخصوصیمیشد.

کنترلقیمتها:موجود.
قوانینبانکداری:دولتنرخبهرهراتحتکنترلداشــتوجلویقرضدادنو

تبدیلپولرامیگرفت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:برزمین،داراییها،تجارتومحصوالتکشاورزیمالیاتبستهمیشد.
ضربسکه:دستمزدمتوسطماهانههرکارگرغیرماهریکنومیسما۱)یکسکه
طالبهوزن۴.۵۵گرم(بودکهبرایتامینغذاوپوشاکیکخانوادهوهمینطور
پرداختاجارهیکخانهکوچککفایتمیکرد.دردورانموردبررسیما،خرید
۱۲.8کیلوگرمگندمممکنبودقیمتهایبسیارمختلفیداشتهباشد؛ازگرانترین

حالتش)یکنومیسما(گرفتهتاارزانترینحالتش)یکشصتمنومیسما(.
اعتبار:بهشدتتوسطدولتکنترلمیشد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،زیتونوانگور.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:تثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

1. Nomisma
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزآهنی،شمشیر)اسپاتیون(،خنجر،نیزهوتبرنیزه،تبرهای
مخصوصیگانویژهپاســدارانبیزانس)وارانگیانازســرزمینهایشمالیو

روس(.
پوششزرهی:پوششمحافظبدنواعضایبدنکهازابریشم،پنبه،نمدوآهن
ساختهشدهبود)مثلکالهخودهایآهنیوساقبندهایبرنزیپا(؛زرهزنجیری

رویمحافظپارچهای؛سپر.
پرتابشــوندهها:زوبین،فالخنوکمانهایترکیبی؛کمانهایمســتقرروی
پرتابشــوندهبرارابهکهدرمیدانجنگودرموقعیــتمحاصرهبهکارگرفته

میشدند.
آتشزاها:آتشپرتابکنهاییونانی،همبهشکلدستیوهمسوارشدهاستفاده

میشدند.
ديوارهایطوالنــی:دیوارهایطوالنی۶۰کیلومتریکهدرغربقســطنطنیه

ساختهشدهبودند.

رفاه
امیدبهزندگی:بین۳۰تا۴۵سالبعدازتولد)مرد(؛بین۲۵تا۳۵سالبعداز

تولد)زن(.
متوسطقدفردبالغ: ۱۶۱تا۱۷8سانتیمتر)مرد(؛۱۴۶تا۱۶۲سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشــامیدنی:آبیاریاغلببرایمحصوالتکشاورزیفروشیدر
یونــانوترکیهبهکارمیرفــت.۷۰آبانبارزیرزمینیوروبازوشــبکهای۵۰۰ 
کیلومتریازآبگذرهایکمیلیونمترمربعآبآشــامیدنیرابرایقســطنطنیه

فراهممیکرد.
مراقبتهایدرمانی:آسایشگاهبرایسالمندانفقیر،یتیمخانهها،درمانگاههاو
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بیمارستانهاباهزینهدولتیوهزینهخصوصیوجودداشت.
کمکغذايی:دارالمساکیندولتی)نوانخانه(وجودداشت.

کمکدرزمانقحطی:خدماترفاهینسبتاگستردهایوجودداشت،هرچند
کهاینخدماتدردورانامپراتورهایمختلفممکنبودکمیازیادشود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:دیوانساالریوفضایدربارتاحدیبهروی»غیرخودیها«

بازبودوطبقهونژاددرآنتاثیرنداشت.
تحرکشغلی:بهویژهدرادارهکلیسامحدودبود.

برابریجنســیتی:زنانمتاهلمیتوانستندبهخصوصدرمسئلهطالق،قدرت
عملدرموردجهیزیهداشــتهباشند.بیوههامیتوانستندازبرخیمحدودیتها
فراتربروندوزنانطبقهنخبهمیتوانستندنفوذسیاسیقابلتوجهیداشتهباشند.

دراموردیگر،زنانتحتاختیارحقوقیشوهرانیاپدرانشانقرارداشتند.
بردهداری:غالمداری.اکثرافرادیکهبردهمیشدنداسیرجنگیبودندیامردمانی
کهبهشکلبردهواردقلمروامپراتوریشدهبودندیاازبازماندگانبردگانبودند.
الزمبهذکراســتکهبردههاحقوقنســبتاگستردهایداشــتندکهازجملهآنها

میتوانبهمالکیتوارثاشارهکرد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.مسیحیتآنراممنوعکردهبود.

دین
ديناکثريت:کلیســایکاتولیکشرقی.مسیحیتارتدوکسشرقیدرسال۱۰۵۴ 
میالدیوبعدازتفرقهعظیموکدورترهبرانکلیســادررموقســطنطنیهشکل

گرفت.اختالفبرسرحوزهاختیاراتوامورارتدوکسی)درستآیینی(بود.
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ـــــــــ ازبکستان: دولتشهرهای ُسَغدی
دولتشهرهایسغدیکهگاهیباناممهمترینشهرهایشانیعنیبخاراوسمرقند
شــناختهمیشــدند،درمنطقهایواقعشــدهبودندکهامروزهبینافغانستان،
ازبکســتان،ترکمنستانوتاجیکستانپخششدهاســت.شهرهایزرافشانو
درههایاطرافش،مناطقیمســتقلازقلمروساســانیانراتشکیلدادهبودندو
برایکنترلتجارتمنطقهرقابتمیکردند.دراواســطقرنهفتممیالدییعنی
زمانیکهسمرقنددراوجبود،قصرهایحصارداروگورستانهایتزیینشدهدر
آنجادیدهمیشد.شایدبهدلیلموقعیتاستراتژیکآندرراستایجادهابریشم
بودکهفرهنگهایمختلفازجملهزرتشــتی،مسیحیتنسطوری،بودیسمو
یهودیتدرآنمنزلکردند.ایندورهدراوایلقرنهشــتمبهپایانرســید؛یعنی

زمانیکهخالفتبنیامیهبرمنطقهمسلطشد.

اطالعات کلی
زمان:۶۰۴تا۷۱۱میالدی.

زبان:سغدی)هندواروپایی(.
پیشازآن:خاقاننشینغربیترک.

پسازآن:خالفتبنیامیه،سلسلهتانگ.
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربــع(: ۱۰هزارتا۲۰هزار.ایــنتقریبااندازه

منطقهایاستکهدولتشهرهایمختلفرادربرگرفتهبود.

مردمان
جمعیت:نامشخص.

بزرگترينشــهر:جمعیتسمرقندنامعلوماستاماتخمینینزدیکبه۴۰هزار
نفرمیتواندمنطقیباشد.

ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.شهر-کشور؛۲.شهرهایاقماری؛۳.دهکدهها.

سلسلهمراتباداری: ۱.شاهو/یاشورایتجاری؛۲.ادارهمرکزی؛۳.مقامات
ردهپایینتر؛۴.مقاماتمحلی.

نهادها
قوانینحقوقی:ازمتونحقوقیســغدیچیزیبهجانماندهاست؛امابهخاطر
یککتیبهکهاحتماالمربوطبهقوانینتجاریاست،میدانیمکهاینمتونوجود

داشتهاند.
دستگاهاداری:حرفهای.

اعتباردينیحاکم:احتماالازطریقمناسکودینوجودداشتهاست.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.
کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:احتماالموجود.

ضربسکه:تهاتررایجبود،اماسمرقندسکههایبرنزریختهباسوراخیگرددر
وسطشــانراضربمیکردکهبهعنوانواحدحســابتلقیمیشد.سکههای

نقرهساسانیهممورداستفادهبودند.
اعتبار:برمبنایاهمیتتجارتوتاجران.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.

آبیاری:موجود.
کوددهی:احتماالموجود.
سیستمِکشت:نامشخص.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنزوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چماقجنگی،تبرجنگی،دشنه،شمشیروزوبین.

پوششزرهی:سپرهایچوبیچرمپوش،کالهخود،زرهسینه،محافظدستو
پا،زرهزنجیری،زرهفلسیشکلوزرهالمینار.

پرتابشوندهها:فالخن،کمانهایترکیبی،ناوکپارسییاکمانلولهای
آتشزاها:نارنجکهایســولفوری،آســفالتیونفتایی،بهخصوصدرجریان

محاصرهها.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیازوجودآنهادردستنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:منابعآبسمرقندازآبانبارهابهوسیلهکانالهاییبه

شهروازطریقلولههایُرسیبهامالکشخصیمنتقلمیشد.
مراقبتهایدرمانی:نامشخص.احتماالتوسطمعابدزرتشتیارائهمیشد.

کمکغذايی:نامشخص.احتماالتوسطمعابدزرتشتیارائهمیشد.
کمکدرزمانقحطی:نامشخص.احتماالتوسطمعابدزرتشتیارائهمیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:اطالعاتناموجود.
تحرکشغلی:اطالعاتناموجود.

برابریجنسیتی:اطالعاتناموجود.
بــردهداری:غالمداری.تاجرانواشــرافزادگانبردههایــیرادرمالکیتخود

داشتندکهوظیفهشانتامینامنیتوادارهداراییهایمالکبود.
قربانیکردنانسان:ناموجود.اکثرفرقههایحاکمآنراممنوعکردهبودند.

دین
ديناکثريت:زرتشتی،مسیحیتنسطوری،مانیگری،بودیسمماهایانا.
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ــــــــــــــــــــــــ چین: سلسله تانگ
سلسلهتانگزمانیتاسیسشدکهلییوان۱،دوِکتانگ،پایتختسلسلهسویی۲ 
یعنیلویانگرادرســال۶۱8میالدیتحتکنترلگرفت.سلســلهتانگکهبه
خاطرفرهنگادبیوجهانشهریاششهرتداشت،بهعنواننقطهاوجدوران
سلطنتیچینشناختهمیشــود.تانگهابخشهاییازآسیایمرکزیوشمال
ُکرهرابهتصرفخوددرآوردهبودند.درســال۶۶۰میالدی،امپراتریسوواولین
زنحاکمبرچینشدوبهعنواننایبالسلطنهوسپسبهعنوانامپراتریِسبیوه
تازمانمرگشدرسال۷۰۵میالدیحکمفرماییکرد.کاهشقدرتاینسلسله
درقرنهشــتممیالدیباعثشد»آنلوشــان۳«کهیکژنرالترکتباربودبه
شورشدستبزندوتالشکندکهیکسلسلهجدیدرادرفاصلهسالهای۷۵۵ 
تا۷۶۳میالدیتاسیسکند.حکومتتانگبهصورتظاهریسالمباقیماند،

اماامپراتوریبهآهستگیدرطولقرنبعدیدچارانشقاقشد.

اطالعات کلی
زمان:۶۲۷تا۹۰۷میالدی.
زبان:چینی)چینی-تبتی(.

1. Li Yuan
2. Sui
3. An Lushan
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پیشازآن:سلسلهسویی.
پسازآن:دورهپنجسلسلهودهپادشاهی.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۶میلیوندرسال۶۲۷میالدی؛۵میلیون
درسال۷۰۰میالدی؛۳.۲میلیوندرسال8۰۰میالدی؛۱.۶میلیوندرسال۹۰۰ 

میالدی.

مردمان
جمعیــت: ۳۷میلیوننفردرســال۷۰۰میالدی؛۵۲میلیوننفردرســال۷۵۰ 

میالدی.
بزرگترينشهر:یکمیلیوننفر)چانگآن(.

ارتشمنظم: ۴۹۰هزارتا۶۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)چانگآن(؛۲.مراکزبزرگ؛۳.مراکز

متوسط؛۴.مراکزکوچک؛۵.دهکدهها؛۶.آبادیها.
سلسلهمراتباداری:  ۱.امپراتور؛۲.دولتمرکزی؛۳.استانداریها؛۴.ادارات
اســتانی؛۵.حاکمانشهرســتان؛۶.مقامــاتبخشها؛۷.ریشســفیدان

دهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:امپراتــورگائوزو۱)۵۶۶تا۶۳۵میالدی(حکمبهایجادقوانین
1. Gaozu
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حقوقیسادهتروآسانگیرترداد.
دســتگاهاداری:حرفهای.ســهوزیراعظمبرخزانهداریســلطنتی،دبیرخانه

سلطنتیوادارهامورکشورینظارتمیکردند.
اعتباردينیحاکم:حکمالهی.

حقوقمالکیت:حکومتسلطنتیبهصورتاصولیمدعیتماماراضیبود؛هر
چنــدکهدرعمل،امــالکعظیمیدرکنتــرلصومعههایبودایــیومالکان

خصوصیقرارداشت.
کنترلقیمتها:نامشخص.

قوانینبانکداری:احتماالموجود.حکومتتانگنوعیاولیهازنظامبانکداری
رادرشهرچانگآنازسال۷۰۰میالدیبهبعداجرامیکرد.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،مالیاتســرانه.دولتدرآمدزیادیازانحصار

رویتولیدنمکبهدستمیآورد.
ضربسکه:موجود.

اعتبار:خدماتبانکداریتوسطصومعههایبوداییارائهمیشد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ارزن.گندموبرنجهمکاشتهمیشد.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبی.
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فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چماقجنگی،تبرجنگی،دشنه،شمشیر،نیزهوتبرنیزه.

پوشــشزرهی:کالهخود،سپر،زرهسینه،محافظاعضایبدن،زرهزنجیری،
زرهفلسیشکلوزرهباخطوطافقی.

پرتابشوندهها:کمانهایترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:هواکیانگ)لولههاییازبامبوکهباباروتپرمیشــدومثلآتشپران

عملمیکرد(.
ديوارهایطوالنی:ازبخشهاییازدیواربزرگچیناستفادهشد.

رفاه
امیدبهزندگی:بیشازسیسالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمهایآبیاریجدیدبهوجودآمد.آبکانالهابه

سمتآبانبارهایذخیرهآبآشامیدنیهدایتمیشد.
مراقبتهایدرمانی:اطبایمتخصصدربیمارستانهایدولتیوبیمارستانهای

معابدکارمیکردند.
کمکغذايی:تاحدیوجودداشت.بیشتِرآنتوسطصومعههایبوداییتامین

میشد؛هرچندکهدولتهمبرخیازخدماتراارائهمیداد.
کمــکدرزمانقحطی:انبارهایموادغذایــیدرصورتوقوعبالیایطبیعی
گشــودهمیشــدندوبرایمتعادلکردنقیمتموادغذاییوپیشگیریازتورم

مربوطبهقحطیموثرواقعمیشدند.
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نظامآزمونگیریوجودداشــتوبنابراینپستهایدولتیبه

مردانیازهرطبقهوپیشزمینهایمیتوانستبرسد.
تحرکشــغلی:نظامآزمونگیریوجودداشــتوبنابراینپســتهایدولتیبه

مردانیازهرطبقهوپیشزمینهایمیتوانستبرسد.
برابریجنسیتی:ایدئولوژیهایرسمیحامینابرابریجنسیتیبودند.

بردهداری:موجود.اکثرادرصومعههایبوداییبهکارگرفتهمیشد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.ایدئولوژیهایرسمیآنراممنوعکردهبودند.

دین
ديناکثريت:کنفوسیانیســم)کهبینمقاماتدولتیرایجبود(،بودیسمماهایانا
)کهدرآنصومعههاکنترلبازارپولرادردســتداشتندومالکاراضیزیادی
نیــزبودند(.دردورهایمتاخرتر،بوداییهاموردتفتیشعقایدواقعمیشــدند.
دائوییســم)کهدینخصوصیخانوادهســلطنتیبود(؛دیــنمحلیچینی)که

مناسکسنتیآنهمچنانتوسطبخشزیادیازمردمانجاممیشد.(
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ــــــــــــــــــــــ عراق: خالفت عباسی
سلسلهعباسی،یکیازبزرگترینوقدرتمندترینسلسلههادرجهاناسالمدر
قرونوســطیبودوزمانیتاســیسشدکهابوالعباسالســفاحعلیهحاکمیت
امویانشورشکرد.عباسیانقدرتمعنویخودراازرهبریاسالمسنیگرفته
بودندامابهایجادامکاناتبرایمسائلاینجهانیهمتوجهنشانمیدادند.مثال
آنهامراکزپزشــکیعمومی،بازارهــایعمومیوکتابخانههایــیبافوارهآب
آشامیدنیهممیساختند.دورانحاکمیتهارونالرشید)۷۶۳تا8۰۹میالدی(
کهدرقصههایهزارویکشــبتوصیفشــده،بهعنواندوراناوجخالفت
عباسیشــناختهمیشــود.امادرپایانهزارهاولمیالدی،خلیفهبهیکمقام
تشریفاتیبدلشدهبودکهکنترلچندانیبرقدرتهایمنطقهاِیحاکمبرقلمرو

عباسیاننداشت.

اطالعات کلی
زمان:۷۵۰تا۹۴۶میالدی.البتهحاکمیتعباسیانبهصورتاسمیدرعراقتا

اواسطقرنسیزدهممیالدیادامهیافت.
زبان:عربی)آفریقایی-آسیایی(.

پیشازآن:خالفتامویان.
پسازآن:آلبویه.
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: 8.۳میلیوندرسال8۰۰میالدی؛یک

میلیوندرسال۹۰۰میالدی)قلمرواصلی(.

مردمان
جمعیت: ۲۳تا۳۳میلیوننفردرسال8۰۰میالدی؛۹تا۱۱میلیوننفردرسال

۹۰۰میالدی.
بزرگترينشهر: ۷۰۰هزارنفردرسال8۰۰میالدی؛۳۰۰هزارتا۹۰۰هزارنفردر

سال۹۰۰میالدی)بغداد(.
ارتشمنظم: ۱۰۰هزارنفرهدرسال۷۶۲میالدی.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت؛۲.شهرهایبزرگ؛۳.مراکزاستانی؛۴. 

شهرهایاستانی؛۵.شهرستانها؛۶.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.خلیفه؛۲.وزیر؛۳.ادارهمرکزی؛۴.فرماندارارشــِد
فرمانداران؛۵.فرمانداران؛۶.حاکمانبخشها؛۷.مقاماتشهری؛8.سران

دهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:مبتنیبرقوانیناسالمی.

دستگاهاداری:حرفهای.
اعتباردينیحاکم:خلیفهمدعیقدرتیالهیبودکهبرایاجرایقوانیناســالم

رویزمینبهاواعطاشدهبود.
حقوقمالکیت:موجود.
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کنترلقیمتها:دولتدرزمانهایبحران،کنترلقیمترابرموادغذاییاعمال
میکرد.

قوانینبانکداری:ناموجود.هیچنظامبانکیبهمعنایمدرنآنوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،جزیه)مالیاتسرانهبرغیرمسلمانان(.

ضربســکه:دینارطال،درهمنقرهودنیق)یکششــِموزندینار(،سکههای
مسی.

اعتبار:نظامبانکداریدربغدادمتمرکزبودوبهتاجرانیکهنگرانمسئلهامنیت
بودنداجازهمیدادخریدهاییبدونپولنقدانجامدهند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:آیش،تناوبدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرز،نیزه،قداره،شمشیرکوتاهودشنه.

پوششزرهی:کالهخود،زرهسینه،جوشن،سپرچوبیوچرمی،زرهباخطوط
افقیبــرایمحافظتازدســتوپا،زرهضــدآتشبرایمحافظــتدربرابر
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نارنجکهاینفتایی.
پرتابشوندهها:زوبین،کمانهایترکیبی،کمانزنبورکیوفالخن.

آتشزاها:نارنجکهایآتشپرانیونانیونفتایی.
ديوارهایطوالنی:دیوارهایدفاعیکهازقبلموجودبودندمورداســتفادهقرار

داشتند.

رفاه
امیدبهزندگی: ۳۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیســتمهایجدیدآبیاریدرشهرهایجدیدمستقر

شدهبود.تامینآبدرطراحیشهرهالحاظمیشد.
مراقبتهایدرمانی:ترکیبی.بیمارستانهاخدماتمراقبتودرمانرابهصورت
رایگانارائهمیدادند.کمکهایمالیبهشکلخصوصیودولتیارائهمیشد.
کمکغذايی:زکات)خیریهاسالمی(وجزیه)مالیاتسرانهبرغیرمسلمانان(

برایتامینرفاهفقرا،سالمندان،ایتام،بیوههاومعلوالنبهکارمیرفت.
کمکدرزمانقحطی:درصورتبروزقحطیازموادغذاییانبارشدهاستفاده

میشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:تاحدیموجود.الزمبهذکراستکهچهرههاینخبهدردربار
عباسیان-ازجملهخلیفه-اغلبجدشانبهافرادصیغهاییاغالمانمیرسید.

تحرکشغلی:احتماالموجود.
برابریجنسیتی:براساسجنسیت،تفاوتهایعظیمسیاسی،دینیوحقوقی

وجودداشت.
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بردهداری:بردهداریدرمزارع،منازلوصنایعدســتیرایجبود.بردههایااســیر
جنگیبودندیاازطرقتجاریخریداریشدهبودند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.دراسالمممنوعبود.

دین
ديناکثريت:اسالمسنیواسالمشیعی.
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فرانسه: پادشاهی کارولنژیـــــــــــــــ
درسال۷۵۲میالدی،کارولنژیهاآخرینپادشاهمروونژی-شیلدریکسوم۱-
راازقدرتســاقطکردندوکنترلکاملقلمروفرانکهارابهدســتگرفتند.
پادشــاهانکارولنژیدستگاهحکومتیغیرمرکزیمروونژیهاراحفظکردندو
قدرترابهصورتعمدهبهزمینداراِنمســلحتفویــضکردند.امپراتوریدر
دورانشــارلمانیگسترشپیداکرد.اوکسیبودکهدرسال8۰۰میالدیمدعی
عنوانسلطنتیرومشد.سهپسرلویِیپرهیزکار۲-دومینپادشاهکارولنژی-پس
ازمرگاوبرایبهدســتگرفتنقدرتدرامپراتوریبهرقابتباهمپرداختند.
اینمناقشهسرانجامدرسال8۷۰میالدیوباعقدمعاهدهمیرسن۳حلوفصل
شــد؛معاهدهایکهمرزهایتعیینشــدهدرآنهنوزهممرزبینفرانسهوآلمان
اســت.اراضیغربســرزمینفرانکهاازلحاظسیاسیتاسال۹8۷میالدی

پرتشتتباقیماند؛تااینکهقدرتبهسلسلهکاِپتیها۴منتقلشد.

اطالعات کلی
زمان:۷۵۲تا۹8۷میالدی.

زبان:التین)هندواروپایی(؛فرانســهقدیم)هندواروپایی(؛فرانکیش)هندو
اروپایی(.

1. Childeric III
2. Louis the Pious
3. Treaty of Meerssen
4. Capetian
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پیشازآن:پادشاهیمروونژی.
پسازآن:پادشاهیکاِپتی.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۱.۱میلیوندرسال۷۵۲میالدی؛۲.۲ 
میلیوندرسال8۵۰میالدی؛8۰۰هزاردرسال۹۰۰میالدی؛۷۵۰هزاردرسال

۹۵۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۷تا۹میلیوننفردرسال8۰۰میالدی؛۴تا۵میلیوننفردرسال۹۰۰ 

میالدی.
بزرگترينشهر: ۲۰هزارنفر)پاریس(.

ارتشمنظم:بدنهاصلیارتشمشتملبر۱۰هزارنیرویحرفهایمیشد.امادر
زمــاناضطرارممکنبودازهمهمردانآزادســرزمینخواســتهشــودبهارتش

بپیوندند.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.شهرهایبزرگ؛۲.شهرستانها؛۳.دهکدهها.

سلسلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.درباریان؛۳.کنتهاواسقفها؛۴.حاکمان
محلی)مثلقاضیهاوویکنتها(.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.سخنپادشاهبهمعنایقانونبودودرمتونحقوقیبه

عنوانفرماندرجمیشد.
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دســتگاهاداری:تعداداندکیدیوانســاالردرباری)اعضایدربار(وجودداشتکه
شاملخزانهدار،سرمباشر،سرپیشخدمت،حاجبوفرماندهگاردسلطنتیمیشد.
اعتباردينیحاکم:تاجگذاریپادشــاهتوســطپاپانجاممیشد؛هرچندکه
اعتبــاردینیاوموروثیبودواوبهعنــواننمایندهخدارویزمینموردحمایت

الهیبود.
حقــوقمالکیت:ترکیبی.پادشــاهمالکتماماراضیبود،امــارعایایاوحق
اســتفادهازملکبدونتملکرابرزمینهاییکهدراختیارشــانقرارگرفتهبود

داشتند.
کنترلقیمتها:بازارهاونمایشــگاههاییکهبامجوزســلطنتیبرپامیشدند
درآمدحکومتیراباالمیبردند.کاســبانشــرکتکنندهدرآنهابایدقیمتهارا

متعادلنگاهمیداشتند.
قوانیــنبانکداری:ناموجــود.بهدلیلقوانینحکومتعلیــهتنزیلپول،نظام

بانکداریوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:توسعهاندکیداشت.مالیاتگذارِینظاممندبعدهاظهورکرد.

ضربسکه: ۲۴۰پنسنقرهبایکپوندنقرهبرابربود.
اعتبار:ناموجود.حاکمانقوانینسکوالریتصویبکردهبودندکههرچیزیرا

که»تنزیل«تلقیمیشدممنوعاعالممیکرد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،دانهجو،جودوسر.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.
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سیستمِکشت:کشتتناوبیسهگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:اکثرسربازانیکنیزهباسرآهنیراحملمیکردند.پادشاهان

واشرفزادگانشمشیرحملمیکردند.
پوششزرهی:کالهخود،سپروجوشن.

پرتابشوندهها:کمانساده،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:قیروپیهگداختهشدهکهدرمحاصرههااستفادهمیشدند.

ديوارهایطوالنی:ناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی: ۳۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۷۱سانتیمتر)مرد(،۱۵۷سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشــامیدنی:ناموجود.فقطآبیاریدرابعادکوچکوجودداشت.
بخشــیازآنتوسطکلیسامدیریتمیشدوآبآشــامیدنیهمازرودخانهها،

چاههاوآبانبارهابهدستمیآمد.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.خدماتفقطتوسطکلیساارائهمیشدوآنهم

فقطدراواخردورانکارولنژیقابلمشاهدهبود.
کمکغذايی:شــارلمانینوانخانههاییراتاســیسکردکهغذاوسرپناهرادر

اختیارزائرانونیازمندانمیگذاشت.کلیساهممنبعحمایتازآنهابود.
کمکدرزمانقحطی:ترکیبی.معموالتوســطکلیســاتامینمیشــد.امادر
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وضعیتهایاضطراری،فرمانهایمخصوصبرایتامینکمکوحمایتهم
صادرمیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثیبود.

تحرکشغلی:تقریباناموجود.جامعهبهشدتسلسلهمراتبیبود.تحرکشغلی
اغلببرایاقلیتهایقومیوخارجیهاییبودکهازحمایتسلطنتیبرخوردار

بودند.
برابریجنسیتی:زنانعمومابامردانمساویتلقینمیشدند،امااجازهداشتند
نقشهاییراداخلکلیسابهعهدهبگیرند.زناناشرافزادهنیزاغلبمدیرامالک

خودیاِدیرهابودند.
بردهداری:اســنادثبتشدهازامالکنشانمیدهدکهدهدرصدازکارگران،برده

بودهاند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.مسیحیتاینکارراممنوعکردهبود.

دین
ديناکثريت:کلیسایکاتولیکرم.
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ژاپن: دوره هیانـــــــــــــــــــــــــــ
دورههیان۱درژاپنزمانیآغازشدکهامپراتورکامودربارراازنارابههیان)کیوتو
امــروزی(منتقلکرد.حاکمانهیانکنتــرلبخشاعظممناطقجنوبومرکز
ژاپنرابهدســتداشتندوبردســتگاهاداریعظیمینظارتمیکردند.درطی
زمان،خانوادهســلطنتیازواقعیاتحکومتفاصلهگرفتوخودرابامراسمپر
زرقوبرقوامورتشــریفاتیمشغولکرد.درعینآنکههنروفرهنگدرحال
شکوفاییبود،عدمحضورواقعیسلطنتدرادارهامورکشوربهطبقهجنگجوی
محلیاجازهدادکهچیزیشبیهبهکنترلفئودالیبرایخودشانبهدستبیاورند.
اینبنیانحکومتشــوگانبود؛دولتنظامیکهتادهــه۱8۰۰میالدیژاپنرا

تحتسلطهداشتوامپراتوررابهمقامیتشریفاتیبدلکردهبود.

اطالعات کلی
زمان:۷۹۴تا۱۱8۵میالدی.

زبان:ژاپنیمیانهنخستین)ژاپنیک(.
پیشازآن:دوراننارا)ژاپن(.

پسازآن:حکومتشوگانیکاماکورا.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۵۰هزارتا۳۰۰هزار.

1. Heian
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مردمان
جمعیت: ۴میلیوننفردرسال8۰۰میالدی؛۴.۴تا۵.۶میلیوننفردرسال۹۰۰ 
میالدی؛۴.۵تا۵میلیوننفردرسال۱۰۰۰میالدی؛۵.۵تا۶.۳میلیوننفردر

سال۱۱۰۰میالدی.
بزرگترينشهر: ۱۵۰هزار)کیوتو(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)کیوتو(؛۲.شهرها؛۳.شهرستانها؛۴. 

دهکدهها.
سلسلهمراتباداری: ۱.امپراتورها؛۲.شوراهایمرکزی؛۳.وزرا؛۴.مقامات
ردهپایینتر؛۵.حاکماناستانی؛۶.حاکمانبخشها؛۷.مباشرانردهپایینتر.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونیوروریتسوریو۲کهرسمادرسال۷۵۷میالدیاعالمشد.
دســتگاهاداری:حرفهای.بوروکراتهاازطبقهاشــرافبودنــداماحقوقهم

دریافتمیکردند.
اعتباردينیحاکم:امپراتورتقدسالهیداشت.

حقوقمالکیت:اشرافزادگانمیتوانستندمالکزمینباشند.
کنترلقیمتها:پسازسال8۴۱میالدی،دولتازسیستمانبارداریچینبرای

مدیریتقیمتبیثباتغالتتقلیدکرد.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

2. Yoro ritsuryo
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اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،مالیاتبرصنایعدســتی،بیگاریکشــیدنبر

مبنایتعدادمردانبالغحاضردرمنطقهدرعوضپرداختمالیات.
ضربسکه:هشتنوعازمسکوکاتمختلفدردورانهیانارائهشد.

اعتبار:حکومت)وهمینطورمعابدبوداییوافرادثروتمند(وامهاییبهشکلپول
یابرنجبانرخخاصبهرهراارائهمیدادند.چیزیشبیهچکهمشناختهشدهبود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.جوهمکشتمیشد.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:تناوبیدوگانه.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدستی:کانابو)چماقآهنیجنگی(،شمشیرقوسدار،دشنه،یاری

)نیزه(وناگیناتا)شمشیردروکننده(
پوشــشزرهــی:کالهخود،زرهسینه،زرهفلسیشــکلوزرهکامل،سپرهای

چوبیایستا.
پرتابشوندهها:کمانساده،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:پیکانآتشینکهدرمحاصرههااستفادهمیشد.

ديوارهایطوالنی:ناموجود.



131 قرون وسطی

رفاه
امیدبهزندگی: ۴۰سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمهایآبیاریازقبلمورداستفادهبود.چشمهو

کانال.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.اغلبتوســطنهادهایخیریهخصوصیتامین

میشد.
کمکغذايی:دولتهــادرزمانقحطیوامبرنجمیدادنــد.نهادهایخیریه

خصوصیهمکارمشابهیمیکردند.
کمکدرزمانقحطی:سیســتموامبرنجدولتوسیســتمانبارداریغالتکه
برایمدیریتقیمتهایبیثباتمورداســتفادهبود،احتماالتاثیرقحطیهای

دهه8۶۰میالدیراکاهشداد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنســیتی:جنســیتهاازجهاتزیادیازهمجدابودند.مرداناجازه

داشتندزنانمتعددبگیرندولیبرایزنانآزادیعملوجودنداشت.
بردهداری:بردههاشاملاسرایجنگییابازماندههایاسرایجنگی،خالفکاران،

کودکاِنفروختهشدهبهعنوانبردهونیزبدهکارانمیشدند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.بودیسمآنراممنوعکردهبود.

دین
ديناکثريت:شینتو،بودیسمماهایانا.



132

ـــــــــــــــ کامبوج: پادشاهی آنگکور
پادشــاهیآنگکور)کهبهعنوانامپراتوریِخِمرهمشــناختهمیشود(موقعیت
مهمیدرتجارتبرنج،عســل،ادویه،پارچهوطالهاییداشــتکهازچینبه
سمتشمالوبرعکسوازهندبهسمتغربوبرعکسمیرفت.بازدیدکنندگان
ازقلمروپادشاهیآنگکوردرزمانمعاصربهمعابدیباگنبدهایطالییومسی،
فســتیوالهایمذهبــیپرزرقوبــرق،تجــارتپویایاجنــاسچینیونیز
بیگاریکشیدنازهزارانکارگروپیشخدمتدرپادشاهیآنگکوراشارهکردهاند.
حاکمبهعنوانِدواراجا۱)پادشــاه-خدا(شناختهمیشدوحامیمعنویهردو
دینهندوییسموبودیسمبود.ســوریاوارماِندوم۲،معبدآنگکورراساخت)که
یکیازبزرگترینعمارتهایدینیدرجهاناســت(وآنرابهویشــنوخدای
هنــدوتقدیمکرد.حمالتمردمــانتایلندیدردهه۱۴۰۰میالدیباعثشــد
اشــرافیونآنگکورمجبوربهفرارشوندوبخشزیادیازپادشاهیشانبهدست

تایلندیهابیفتد.

اطالعات کلی
زمان:8۰۰تا۱۴۳۲میالدی.

زبان:خمر)استروآسیایی(،مون)استروآسیایی(.
پیشازآن:پادشاهیِزنال.

پسازآن:پادشاهیخمِرکامبوج.

1. devaraja
2. Suryavarman II
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۹۵۰هزار.

مردمان
جمعیت: ۱.۵میلیوننفر.

بزرگترينشهر:بین۷۵۰هزارتا۱میلیوننفر)آنگکور(.
ارتشمنظم: ۲۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخــت)آنگکــور(؛۲.مراکزبــزرگاداریو

پایتختهایپیشین؛۳.مراکزمنطقهای؛۴.مراکزروستایی؛۵.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه)راجا(؛۲.حاکمانمنطقهای؛۳.حاکمان
استانی)ویسایا(؛۴.مقاماتسکونتگاهها)مایچیچ(؛۵.ریشسفیدانروستاها

)گراماورادا(.

نهادها
قوانینحقوقی:برمبنایقوانینهندو.

دستگاهاداری:دولت۲۷۴۰مقاماداریرادراستخدامداشت.
اعتباردينیحاکم:پادشاهبهعنوانخداتلقیمیشد.

حقوقمالکیت:موجود.
کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،امالک،تجارت،تولیدواحتماالمردم.

ضربســکه:ناموجود.امپراتــوریخمرهرگزیکواحدپولاستانداردشــده
نداشــتوبهجایشازمعادلهایتبادلیبهشکلطال،نقره،برنج،پارچهودام

استفادهمیکرد.
اعتبار:نامشــخص.منابعچینیمیگویندزنانبرتبادلپولوتجارتنظارت

داشتند،بنابرایناحتمالداردکهبحثاعتبارهمدرکاربودهباشد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:نامشخص.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنزوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چاقو،دشنه،سپر،گرز،تبر)پکنه(،شمشیرسنگینوشمشیرپهن.
پوششزرهی:زرهساختهشدهازپوستبوفالو،تنهدرخت،ساقهتوخالینخل،
پارچهیافلزات؛کالهخودوسپر.یکسندبازماندهازآندورانبهجوشنیاشاره

میکندکهبرتنپادشاهبود.
پرتابشوندهها:کمانسادهوکمانزنبورکی.

آتشزاها:شواهدناموجود.
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ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سدهاوآبگیرها.شبکهآبیاریکهتاهزارکیلومترمربع

گسترشمییافت.
مراقبتهایدرمانی:موجود.بهعنوانمثال،پادشــاهجایاوارمانهفتم)دوران
حکومتاز۱۱8۱تا۱۲۱8میالدی(مدعیتاسیسبیشازصدبیمارستانبود.
کمکغذايی:احتماالموجود.احتماالتوسطمعابدتحتحمایتدولتتامینمیشد.
کمکدرزمانقحطی:احتماالموجود.احتماالتوســطمعابدتحتحمایت

دولتتامینمیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.درانحصارنخبگانبود.
برابریجنســیتی:زناننقشهایمهمیدرمعابدوتجارتداشتند.مدعیانتاجو
تختمیتوانستندبهاجدادمادریشاناستنادکنند.برخیزناننخبه،باسوادبودند.

بردهداری:مردمانبردهداریکسومازجمعیتراتشکیلمیدادند.
قربانیکردنانســان:نامشخص.اعداممناســکیدرموردبرخیزندانیانانجام

میشد.

دین
ديناکثريت:هندوییسمسایویتی،بودیسمماهایانا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ایتالیا: 
حکومت های تابع پاپ در قرون وسطیــــ

اصطالح»حکومتهایتابعپاپ«تاحدودسال۱۲۰۰میالدیشنیدهنشدهبود.
دراینزمان،حکومتپاپدررمبانامپطرسحواری۱)پیترمقدس(،جمهوری
پیترمقدسیاسرزمینپیترمقدسشــناختهمیشد.ایتالیایمرکزیازجهات
زیادیدرایندورانافولکرد؛کهدرجهباالییازفروپاشیقدرتودستیابیبه
خودمختاریشــبهمنطقهایرانیزبههمراهداشت.مناطقمختلفیازحکومت
پاپِیپطرسحواریتقریبامستقلبودندیابهشکلصوریتحتقدرتمرکزی
قرارداشتند.حکومتپاپیاززمانپاپاینوِسنتسوم۲بهبعد،قدرتخودرابر
مایملکهایشوهمچنینبرســایرپادشــاهیهایمســیحیدراروپایغربی
گســترشداد.ایندورانباتبعیدپاپبهآوینیوندرسال۱۳۰۹میالدیبهپایان
رسیدوعلتشهممناقشهبافیلیپچهارمازپادشاهیفرانسویکاپتیبود.

اطالعات کلی
زمان:۹۰۴تا۱۳۰۹میالدی.
زبان:التین)هندواروپایی(.

پیشازآن:جمهوریپطرحواری.
پسازآن:حکومتپاپیآوینیون.

1. Saint Peter
2. Innocent III
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۴هزاردرسال۱۰۰۰میالدی؛۶هزاردر

سال۱۱۰۰میالدی؛۴۴هزاردرسال۱۲۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۳۰۰هزارتا۱.۵میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۳۵هزار)رم(.
ارتشمنظم:نامشخص.اکثرارتشهاییکهلهیاعلیهحکومتپاپمیجنگیدند
خارجیبودند.ماتیوویالنیتاریخنگارقرونوسطینوشتهکهرممیتوانست۲۰ 

هزارنیروراگردهمبیاورد.امااحتماالاینفقطیکحدسبودهاست.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)رم(؛۲.شهرهاییکهاسقفداشتند؛۳. 

شهرستانها؛۴.دهکدههایمتمرکز)کاستلی،کاسترا(.
سلسلهمراتباداری: ۱.پاپ؛۲.مقاماتاصلیاداری؛۳.سرانزیرشاخهها؛۴.مدیران

دوکنشینها؛۵.اسقفها؛۶.کشیشهایموقوفههایمحلی؛۷.سرانروستاها.

نهادها
قوانینحقوقی:ترکیبی.قانونهماهنگتازهدرســال۱۳۵۷میالدیارائهشد.
پیشازآن،مواردیمانندقانونژوســتین،قانونشــرعیاتکلیسایی،فتواهای
کلیســاییوانواعقوانینوفرمانهایمختلفوجودداشتکهحریمشخصیو

نیزارتباطفردباحکومتپاپراتعیینمیکرد.
دستگاهاداری:ترکیبی.اکثردفاتربزرگتوسطکشیشهایردهباالادارهمیشد.
ســکوالرترینحالــتدرادارههــارامیشــددردفترخانههــا،بایگانیهــاو
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منشیگریهاییپیداکردکهبهدولتمرکزیوابستهبودند.
اعتباردينیحاکم:پاپهامدعیاینبودندکهجانشینانمشروعاولینحواری

مسیحیعنیپطرهستند.
حقوقمالکیت:مالکیتزمینمیتوانســتاشــکالمختلفیداشــتهباشــد

)شخصی،گروهی،نهادی،خویشاوندی،فئودالیوغیره(.
کنترلقیمتها:درشهرهامدیرانانبارهارویقیمتموادغذاییدربازارنظارتمیکردند.
قوانینبانکــداری:پاپهاعمومابانزولخواریمخالــفبودندوتدابیریرابه
صورتمشخصبرایمقابلهبافعالیتهاینزولخواریاقلیتیهودیدرجامعه

پیادهمیکردند.

اقتصاد
مالیاتگذاری:موجود.

ضربســکه:واحدپولحکومتپاپهاابتداتقلیدیازِدنیه۱بودکهدرمنطقه
شــامپانیفرانسهرواجداشت.یکســکهدیگربهنامگروسوهمدردهه۱۲۵۰ 

میالدیارائهشد.
اعتبار:بهرغمتالشهابرایمقابلهبانزولخواری،بانکخانههایزیادیوجود
داشتکهوامواعتبارارائهمیدادند.چیزیمشابهسفتهدرقرنسیزدهممیالدی
ارائهشــدکهبهوامگیرندهاجــازهمیداددرصورتتعهدبــهپرداختدرآینده،

اعتباریبهپولمحلیخوددریافتکند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،زیتونوانگور.

آبیاری:موجود.
1. denier
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کوددهی:موجود.
سیستمِکشت:کشتتناوبیوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرهایجنگی،شمشیر،نیزهوزوبین.

پوششزرهی:کالهخود،سپر،زرهچرمیوپردار،زرهسینهآهنی،زرهمحافظ
دستوپاونیززرهزنجیری.

پرتابشوندهها:کمانوکمانزنبورکی.
آتشزاها:احتماالتوسطنیروهایاجیرشدهبهکارمیرفتهاست.

ديوارهایطوالنی:ناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:توسعهکشاورزیدرسرزمیندرونیرومازسال۱۰۵۰ 
تا۱۱۰۰میالدیآغازشــد.بازســازیونگهداریازآبگذرهایدورانرومدر

اواخرقرن8واوایلقرن۹میالدیآغازشد.
مراقبتهایدرمانی:یکبیمارستانیبسیاربزرگکهدرچنینابعادیدراروپا
ســاختهنشدهبود،سانتواســپریتوبودکهدرســال۱۱۹8میالدیدررمتوسط

اینوسنتسومتاسیسشد.
کمکغذايی:بیمارســتانسانتواسپریتوغذاوسرپناهرابرایفقرافراهممیکردوبهایتام
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رسیدگیمیکرد.همچنیندرمناطقروستاییوشهریکمکهایغذاییدرساختمانیکه
بانامیونانِیبیزانسِیزنودوچیا)غریبهپذیر(شناختهمیشد،ارائهمیگردید.

کمکدرزمانقحطی:ادارهکنندگاِنارشدانبارهاقیمتموادغذاییدربازاررا
مدیریتمیکردندتااینقیمتهامناسبباقیبماندوهمچنیندرصورتلزوم

ازذخایرغالتوآذوقهبرایسوبسیدرسانیاستفادهمیکردند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ترکیبی.خانوادههایاشــرافزادهوخویشاوندانووابستگان
آنهادردولتپاپحضورگســتردهایداشــتند.امادرمواردنادر،خارجیهاو
مقاماتکلیســاکههیچپیشزمینهایهمدرکلیسانداشــتندونیزمردمعادی
میتوانستندبهپستهایعالیبرسند.)پاپاینوسنتسومازیکخانوادهتاجر

ثروتمندبودولیپدِرپاپاوربانسومیکپینهدوزبود(.
تحرکشغلی:محدود.رشدشهریباعثتنوعمشاغلشدهبود؛امااصنافصنعتگری
وتجاریدرشهرهایکوچکبهنحویعملمیکردندکهورودافرادغیرخودیونیز

افرادازخانوادههایغیرمتخصصوغیراستادکاربسیارسختمیشد.
برابریجنسیتی:نقشآفرینیزناندرزندگیعمومیتقریباازطریقعضویتدر
ِدیرهــاونظامهایمذهبیامکانپذیربود؛جایــیکهآنهادرفعالیتهایآیینی،

تجاریوخیریهشرکتمیکردند.
بردهداری:کلیســاموضعضدونقیضیدرموردبردهداریداشتوتازهدرسال

۱8۳۱میالدیبهصورترسمیآنراکنارگذاشت.
قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطمسیحیتممنوعاعالمشدهبود.

دین
ديناکثريت:کلیسایکاتولیکرم
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ایسلند: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ جامعه مشترک المنافع ایسلندی
درقرننهممیالدیتعدادقابلمالحظهایازکوچنشــینانازنروژومستعمرههای
نورس)ســرزمینهایشمالی(یعنیاسکاتلندوایرلندخودرابهایسلندرساندند.
جامعهمشترکالمنافعایسلندیکدرسال۹۳۰میالدیتشکیلشد.دراینزمان،
جامعهایســلندیکیکفدراسیونازجوامعکوچکوروستاییدرسکونتگاههای
پراکندهوکوچکبود.آنهاابتدابیدینبودندوبعدازپذیرشدینمسیحیتبودکه
ثروتودانشفرهنگیازطریقاسقفها،راهبهاوتیولدارانثروتمندازقارهاروپا
بهآنجامنتقلشــدوباعثشــکلگیریافســانههایزیادیشــد:داستانهای
نیمهاسطورهایکهبااستفادهازالفبایالتینوبهزبانایسلندیکنوشتهمیشدند.
رقابتبینتیولدارانمســتقلبهتدریجبهجنگداخلیانجامید؛اماوقتیاربابان

محلیباتاجوتختنروژپیمانوفاداریبستند،جنگپایانیافت.

اطالعات کلی
زمان:۹۳۰تا۱۲۶۲میالدی.

زبان:نورسقدیم)هندواروپایی(.
پیشازآن:دورهکوچگرینورسها.

پسازآن:پادشاهینروژ.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۰۳هزار)بهاندازهایسلند(.
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مردمان
جمعیت: ۱۰هزارنفردرســال۹۳۰میالدی؛۳۱هزارنفردرسال۱۱۰۰میالدی؛

۵۰هزارتا۶۰هزاردرسال۱۲۶۲میالدی.
بزرگترينشــهر: ۲۰۰تا۳۰۰نفر.هیچشــهرواقعیوجودنداشت.اینرقمی

تخمینیدرموردبزرگترینسکونتگاهمعمولیآنجاست.
ارتشمنظم: ۵۰۰تا۱۰۰۰نفره)ارتشهایخصوصی(.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت:اســقفگریونخبگانمقیم؛۲.مزارعتیولداری؛۳. 

روستاخانهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.انجمــنمشــترکالمنافع؛۲.انجمنهــایمحلییا

تیولداریها؛۳.سرقبیلههایجوامعروستایی)هرپار(.

نهادها
قوانینحقوقی:براساسقوانیننروژکهتوسطکوچگراناولیهبهایسلندآورده

شدامامکتوبنشد.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتباردينیحاکم:ســرقبیلههامدعیالوهیتموروثیبودند.بعدازگرویدنبه
مسیحیت،مهمبودکهدعایخیرکلیسابهدنبالشانباشد.

حقوقمالکیت:موجود.
کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگــذاری:ناموجود.هیچمالیاتیتوســطدولتمرکزیجمعنمیشــد.
کشــاورزانبهســرقبیلههامالیاتمیدادند.پسازقانونتایثدرســال۱۰۹۶ 

میالدی،کلیساقادربهجذبمنابعمالیشد.
ضربسکه:ناموجود.
اعتبار:نامشخص.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:محصوالتدامپروری)لبنی(.

آبیاری:نامشخص.
کوددهی:احتماالموجود.

سیستمِکشت:دامپروری.احتماالکشتتناوبیهماجرامیشده؛امامنابعش
نامشخصاست.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرهایجنگی،شمشیر،دشنه،نیزهوشمشیردروکننده.

پوششزرهی:زرهزنجیری،کالهخودوسپر.
پرتابشوندهها:زوبینوکمانهایساده.احتماالفالخنوکمانهایترکیبیهموجود

داشتامازیادبهکارنمیرفت.کمانهایزنبورکیازقرن۱۲بهبعدموجودبودند.
آتشزاها:اطالعاتیدرمورداستفادهشانموجودنیست.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشانموجودنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۷۰سانتیمتر)مرد(
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.سدها،کانالهاوچشمههایآبآشامیدنی

وجودداشتندامابهصورتشخصیساختهمیشدند.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.برخیخدماتتوسطصومعههاارائهمیشد.

کمکغذايی:ناموجود.برخیخدماتتوسطصومعههاارائهمیشد.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.برخیخدماتتوسطصومعههاارائهمیشد.

هرپار)سرقبیلهجوامعروستایی(انبارآذوقهداشت.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنسیتی:زنانومردانحقوققانونیمتفاوتیداشتند.

بــردهداری: ۹۳۰تا۱۰۹۶میالدی)غالمداریوبردهداریناشــیازبدهی(.در
فاصلهســالهای۱۰۹۶تا۱۲۶۲میالدیبردهداریوجودنداشت)چونتوسط

کلیساممنوعشدهبود(.
قربانیکردنانســان:درفاصلهســالهای۹۳۰تا۱۰۹۶میالدی)درزمانبحرانها(وجود
داشت.درفاصله۱۰۹۶تا۱۲۶۲میالدیوجودنداشت)توسطمسیحیتممنوعشدهبود.(

دین
ديــناکثريت:دیننوردیک)۹۳۰تا۱۰۹۶میالدی(.کلیســایکاتولیکرم)از

۱۰۹۶تا۱۲۶۲میالدی(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آمریکا: 
قبیله کاهوکیا، دوره  لوهمان-استرلینگ  

کاهوکیا۱یکیازجوامعبزرگوپیچیدهپیشاکلمبوسیاستکهبرکرانهرودمیسیسیپی
واقعشدهبود.اینتمدندرحوالیسال۱۰۰۰میالدیوباهجومناگهانیوهنوزنامعلوِم
جمعیتزیادیبهســمتدرهمیسیسیپیآغازشدکهپیشترجمعیتاندکیداشت.
حضورجمعیتجدیدباعثشدساختارهایاجتماعیوسکونتیجدیدیشکلبگیرد
کهازمهمترینآنهامیتوانبهُپشتههایبزرگاشارهکرد.دراوجاینتمدن،حداقل۵۰ 
هزارنفردرمنطقه۲۰۰۰کیلومترِیاطرافپشتهمرکزیزندگیمیکردند.مردمانکاهوکیا
بهدلیلاحداثساختارهایعظیمیمثلپشتهمعروفراهبانشهرتدارند.ساختآن
نیازمندجابجایی۱.۱میلیونمترمکعبخاکونیزساختیکحصاردفاعیچوبیبه

ارتفاع۱۵متربودکهتقریباتاسهکیلومترکشیدهمیشد.

اطالعات کلی
زمان:۱۰۵۰تا۱۱۹۹میالدی.

زبان:سییوان۲)نامشخص(.باورپذیرفتهشــده)امااثباتناپذیر(ایناستکه
آنهابهزبانسییوان-واحتماالِدگیهان۳-صحبتمیکردند.

پیشازآن:دورهنوظهورمیسیسیپی.
1. Cahokia
2. Siouan
3. Dhegihan
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پسازآن:کاهوکیا،دورهمورِهد۱.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۰۰۰تا۳۰۰۰)محدودهمنطقهاصلی(.

مردمان
جمعیت: ۴۰هزارتا۵۰هزارنفر.

بزرگترينشهر: ۱۰هزارتا۱۵هزارنفر)کاهوکیا(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.مجموعهاداریمرکزی)کاهوکیا(؛۲.مجموعهپشتههای

نزدیککاهوکیا؛۳.مراکزاحتمالیجوامعزیردست؛۴.سکونتگاههایکوچکتر.
سلسلهمراتباداری: ۱.کاهن-رئیِساعظم؛۲.کاهن-روسایردهپایینتر؛۳. 

ریشسفیدان/رهبرانگروههایخویشاوندی.

نهادها
قوانینحقوقی:اطالعاتناموجود.
دستگاهاداری:احتماالناموجود.

اعتباردينیحاکم:احتماالازاجرایمناسکگرفتهمیشد.
حقــوقمالکیــت:نامشــخص.ایننظرمطرحشــدهکهشــایدباگســترش

روستاخانههایتکخانواریدرمناطقحاشیهایشکلگرفتهباشد.
کنترلقیمتها:احتماالناموجود.

1. Moorehead
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قوانینبانکداری:احتماالناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:احتماالناموجود.

ضربسکه:ناموجود.
اعتبار:اطالعاتناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ذرت.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبیدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:ناموجود.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدســتی:گرزســنگی،تبرســنگیوچماقجنگی.احتماالسایر

اسلحههاازچوبساختهمیشد.
پوشــشزرهی:شــواهدناموجود.امادلیلشمیتوانداینباشدکهزرهازمواد

خرابشدنیمثلچوبساختهمیشد.
پرتابشوندهها:کمانسادهونیزههایپرتابی.

آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:سنمتوسطدرزمانمرگ۴۰سال)مرد(و۳۵سال)زن(.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:احتماالناموجود.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمکغذايی:احتماالموجود.شواهدباستانشناسیحاکیازوجودانبارهای
مناطقکوچکاست.موادغذاییدرزمانفستیوالهانیزتوزیعمیشدند.

کمکدرزمانقحطی:اطالعاتناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشــغلی:احتماالناموجود.جامعهبهشدتسلســلهمراتبیبود.شواهد
محدودیازتنوعمشاغلوجوددارد.

برابــریجنســیتی:باستانشناســانبازماندههــایحداقلدومراســمبزرگ
قربانیکردنزنانجوانراکشفکردهاند.

بــردهداری:احتماالموجود.شایدازقربانیشدِنمالزماندرزمانمراسمترحیِم
مرداننخبهبتواناینمسئلهرااستنتاجکرد.

قربانیکردنانســان:مالزمانبهعنوانبخشــیازمراســمترحیممرداننخبه،
قربانیمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینمیسیسیپی.شواهدباستانشناسیازتدفینهایبزرگو/
یامناسکجشنوارهوجودداردکهاطرافساختارهایپشتهایبرگزارمیشد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ کلمبیا: تایرونا
تایرونا۱بهصورتکلیبهگروههایبومیسِیراِنواداِدسانتاماریا۲)رشتهکوهیدر
طولساحلکارائیبیکلمبیا(اطالقمیشود.درزمانرسیدِنفاتحاناسپانیایی
بهآنجادرسال۱۵۲۴میالدی،تایرونابهدهکدههاینیمهخودمختارطبقهبندی
شدهبودکهادارهشــانرایکطبقهکاهنوسلسلهمراتبیازروسایمختلفبه
عهدهداشتند.تنوعزیستیدرمنطقهباعثشدهبودتولیدکشاورزیگستردهای
وجودداشتهباشدواقتصاددرآنزماندرشمالکلمبیارونقبگیرد.دهکدههای
تایروناشاملکارگاههاییبرایمتخصصاناستادکاری)کورهکارانطال،حکاکان
رویسنگهاینیمهقیمتیوتاجران(ونیزمجموعههایبزرِگبرگزاریمراسم
میشــدکهبرخیازآنهابرایجشــنهابهکارمیرفتند.ایــندهکدههاهمبه

خصوصدرزمینهدینوزبانتنوعفرهنگیداشتند.

اطالعات کلی
زمان:۱۰۵۰تا۱۵۲۴میالدی.

زبان:آتانکه۳)چیبچا(.
پیشازآن:مرحلهنگوانخه۴.

پسازآن:امپراتوریهابسبورگاسپانیا.
1. Tairona
2. Sierra Nevada de Santa Marta
3. Atanque
4. Neguanje
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۱۵۰)مســاحتمعمــولیکجامعه

مستقل(.
مردمان

جمعیت: ۱۰۰۰تا۳۰۰۰نفر)جمعیتمعمولیکجامعهمستقل(.
بزرگترينشــهر: ۱۰۰تا۲۰۰نفردرســال۱۱۰۰میالدی؛۱۵۰تــا۴۰۰۰نفردر
ســالهای۱۱۵۰تا۱۳۹۹میالدی؛۳۰۰۰تا۵۰۰۰نفردرسالهای۱۴۰۰تا۱۵۲۴ 

میالدی)پوئبلیتو۱(.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.مراکزعمده؛۲.شــهرهایبــزرگ؛۳.پوئبلوها

)دهکدهها(.
سلســلهمراتباداری: ۱.کشــیشاعظم)نائوما(؛۲.ارباباعظم؛۳.رئیس

)کاسیک(؛۴.معاونرئیس.

نهادها
قوانینحقوقی:احتماالناموجود.
دستگاهاداری:احتماالناموجود.

اعتباردينیحاکم:اطالعاتناموجود.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.
کنترلقیمتها:احتماالناموجود.
قوانینبانکداری:احتماالناموجود.

1. Pueblito
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اقتصاد
مالیاتگذاری:اطالعاتناموجود.

ضربسکه:ناموجود.
اعتبار:احتماالناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ذرت.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزِیبُبروبسوز.کشاورزِیکوددهیبهتدریججایآنرا
گرفت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:مس.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چماقجنگیوگرز.

پوششزرهی:اطالعاتناموجود.
پرتابشوندهها:کمانسادهوزوبین.

آتشزاها:کمانهایآتشدار.
ديوارهایطوالنی:احتماالناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:کانالهاوسطوحپلکانی.

مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.
کمکغذايی:اطالعاتناموجود.

کمکدرزمانقحطی:اطالعاتناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.
تحرکشغلی:اطالعاتناموجود.
برابریجنسیتی:احتماالناموجود.

بردهداری:اطالعاتناموجود.
قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.هیچشواهدباستانشناسیوجودنداردو

دراسناداسپانیاییهمبهآناشارهنشدهاست.

دین
ديناکثريت:دینتایرونا.احتماالشــاملامورِشــمنیوباورهایَانیمیســتی

)زندهباوری(میشد.
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مغولستان: امپراتوری مغولـــــــــــــــ
بهوجــودآمدنامپراتوریمغولنتیجهمجموعــهایازکارزارهایقابلتوجهدر
مناطقمختلفاوراســیادرقرنســیزدهممیالدیبود.اینامپراتوریبهعنوان
بزرگترینامپراتوریسرزمینیتاریخشناختهمیشود.مغولهاتنهایکیازقبایل
کوچنشــینیبودندکهدراستپهایآســیایمرکزیزندگیمیکردند؛تااینکه
مردیبهنامتموچین)بعدهانامشچنگیزشــد(درپایانقرندوازدهممیالدی
خانمغولهاشد.چنگیزاینقبایلرامتحدوآنهاراتبدیلبهیکامپراتوریکرد
کهروسیهوبخشهاییازشمالروسیهرافتحکرد،خالفتعباسیرانابودکرد
وحتــیبرخیقلمروهــایژرمنهادرشــرقاروپــارانیزگرفــت.مغولها
پادشــاهیهایشقهشــدهمســیحِیغرباروپارانتوانســتندازبینببرند؛اما
تاریخنگارانعمومابــراینباورندکهاگراینواقعاهــدفمغولهابودقابلیت

تحققشراداشتند.

اطالعات کلی
زمان:۱۲۰۶تا۱۲۷۱میالدی.

زبان:مغولی)مغولیک(.
پیشازآن:اتحاداولیهمغولها.

پسازآن:سلسلهیوانوخاناتمختلف.
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۵میلیون)دربزرگترینحالت(.

مردمان
جمعیت: ۷۰میلیوننفر)دربیشترینحالت(.

بزرگترينشهر: ۶۰۰هزارتا8۰۰هزارنفر)هوانگژو۱(.
ارتشمنظم: ۱۰۰هزارتا۲۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخــت؛۲.مراکزمنطقهای؛۳.شــهرها؛۴. 

شهرستانها؛۵.دهکدهها؛۶.اردوگاههایکوچنشینی.
سلســلهمراتباداری: ۱.خان؛۲.خاندانســلطنتی؛۳.حاکمانوابســتهو

خراجگذار؛۴.حاکماناستانی؛۵.مدیرانمحلی.

نهادها
قوانینحقوقی:احتماالناموجود.محققاناخیراوجودقانونمغولها)معروف

بهیاسایبزرگ(رازیرسوالبردهاند.
دســتگاهاداری:احتماالناموجود.حکومتمغولپســتهایاداریمختلفی
داشــت،اماآنهااحتماالپستهایغیرتخصصیبودندکهنخبگانارتشیبرای

انجامشانبهکارگرفتهمیشدند.
اعتباردينیحاکم:خانبزرگباورداشتکهداردفرمانمونگهِتنگری)بهشت

جاویدان(رااجرامیکند.
حقوقمالکیت:متناسببازمینودام.

1. Hangzhou
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کنترلقیمتها:احتماالناموجود.
قوانینبانکداری:احتماالناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرکشاورزانتحمیلمیشد.

ضربسکه:واحدپولهاییکهپیشتردرقلمروهایتسخیرشدهتوسطمغولها
مورداستفادهبودندهمانطورباقیماندند.

اعتبار:سیستماعتباریکهپیشتردرقلمروهایتسخیرشدهتوسطمغولهامورد
استفادهبودهمانطورباقیماند.

فعالیت های کشاورزی
محصــوالتعمــده:درقلمرواصلیمحصــولخاصینبــود.مجموعهایاز
محصــوالت)ازجملهگندم،برنجوارزن(درقلمروهایتسخیرشــدهکاشــته

میشد.
آبیاری:ترکیبی.
کوددهی:ترکیبی.

سیســتمِکشــت:دامپروریوبرداشــتفصلی.سیستمکشــتکهپیشتردر
قلمروهایتسخیرشدهتوسطمغولهامورداستفادهبودهمانطورباقیماند.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزهقوسدارکهعلیهسوارهنظامبهکارمیرفت.نیزه،شمشیر
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خمیده،دشنه،تبروگرز.
پوشــشزرهی:ســپرچوبی،کالهخودچرمیوفــوالدی.زرهچندالیهپنهان
محافظ،زرهزنجیریکهگردنراهممیپوشاند.اززرهفلسیشکلواحتماالزره

محافظافقیهماستفادهمیشد.
پرتابشوندهها:زوبین،کمانترکیبیوکمانزنبورکی.

آتشزاها:نفتاونارنجک.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتدرموردساختآنهادردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:سیســتمهایتامیــنآبکهپیشــتردرقلمروهای
تسخیرشدهتوسطمغولهامورداستفادهبودهمانطورباقیماند.تنهااستثنایش

شبکههایآبیاریآسیایمرکزیبود.
مراقبتهایدرمانی:پراکنده.مســتقیماتوسطحکومتمغولتامیننمیشد؛

بلکهمقاماتمحلیمسئولشبودند.
کمکغذايی:پراکنده.مســتقیماتوســطحکومتمغولتامیننمیشد؛بلکه

مقاماتمحلیمسئولشبودند.
کمکدرزمانقحطی:پراکنده.مستقیماتوسطحکومتمغولتامیننمیشد؛

بلکهمقاماتمحلیمسئولشبودند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:ترکیبی.بنابرمنطقه،تغییرمیکرد.
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برابریجنسیتی:جامعهمغولپدرساالروپدرتباربود.امابرخیزنانطبقهنخبه
قادربودندنفوذزیادیبهدســتبیاورندودونفــرازآنهادردهه۱۲۴۰میالدی
نایبالسلطنهامپراتریسشدند.دربارهزنانعامیاطالعاتیدردستنیست.

بردهداری:اسرایجنگیاغلببردهمیشدند.
قربانیکردنانســان:درمراسمتاجگذاریوتدفینرهبرانونیزدرزمانبسیج

نیروبرایجنگانجاممیشد.

دین
ديناکثريت:شمنیمغولی.ِتنگریسم.درقلمروهایتسخیرشدهتوسطمغولها،

مردمهمچنانپیروادیانمتبوعخودبودند.
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ــــــــــــــــــــــ مالی: امپراتوری مالی
دراوایلقرنســیزدهممیالدی،چندینقبیلهبــزرگمالینکه۱ازمنطقهدلتای
ُعلیایرودنیجربایکدیگرعلیهپادشاهیسوسومتحدشدندوامپراتوریمالی
راتشــکیلدادندکهبزرگترینامپراتوریغربآفریقادرقرونوسطیبود.در
دورانموسایاول)مانساموســا۲(امپراتوریمالیبر۲۴شهرومناطقاطراف
آنها،مناطقمنتهیبهاقیانوساطلس،دلتایداخلیرودنیجر،صحرایآفریقا
وکمربندجنگلهایاســتواییکنترلداشت.مانساموسابهحمایتازاسالمو
توزیعگستردهطالدرمسیرزیارتشبهمکهدرسال۱۳۲۵میالدیشهرتدارد.
شهرهایمالیفضایجهانشهریداشتند؛طالوعاجونمکصادرمیکردند
والبتهازتماممنطقهصحرایآفریقابردههمصادرمیکردند.معماریخاصآنها
کهبهنامبانکوشناختهمیشدومتشکلازآجرِگلیبود،هنوزهمموردتوجهو

ستایشاست.

اطالعات کلی
زمان:۱۲۳۰تا۱۴۱۰میالدی.

زبان:مانده)آفریقایی-آسیایی(،عربی)آفریقایی-آسیایی(.
پیشازآن:پادشاهیسوسو.

پسازآن:حکومتهایموسومبهمانده.

1. Malinke
2. Mansa Musa
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱.۵میلیون.

مردمان
جمعیت: ۴تا۵میلیوننفر.

بزرگترينشــهر: ۱۲هزارتا۱۷هزارنفر)بنابرشــواهدیکهنشــانمیدهند
شهرهایمتوسطتربین۱۰هزارتا۱۵هزارنفرجمعیتداشتهاند.(

ارتشمنظم: 8۷۰۰نفره)اندازهاسکورتارتشپادشاهیمانساموسادرجریان
زیارتمعروفشبهسمتمکه(.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت؛۲.شهرهایبازاردار؛۳.شهرهاباحصار

آجرِگلی)کافو(؛۴.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.وزرایدربار؛۳.حاکمانمنطقهای؛۴. 

سراندهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:ترکیبی.قانونعرفیرواجداشــتاماشــمارزیادیازاقلیت

مسلمانازقوانیناسالمیپیرویمیکردند.
دســتگاهاداری:محدود.مشخصاســتکهوزرایدرباروجودداشتهانداما

اطالعاتزیادیدربارهشاندردستنیست.
اعتباردينیحاکم:درفاصلهســالهای۱۲۳۰تا۱۳۱۰نامشخصبود.پسازگرویدنبه
اسالمدرسالهای۱۳۱۱تا۱۴۱۰میالدیباوربهحمایتالهیازپادشاهوجودداشت.

حقوقمالکیت:نامشخص.ایندرکفرهنگیوجودداشتکههرکسیمیتواند
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زمینخودشراداشتهباشد.فروشزمینرواجنداشت.
کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:احتماالموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،تجارتوتولید.

ضربسکه:نامشخص.شواهدیازتولیدمحلیقرصهایطالیبیُمهر)سوال(وجوددارد.
اعتبار:وامارائهمیشدوبدهیهابهصورتمکتوبثبتمیشد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:ترکیبیازآیشکوتاهمدتوکشتمتغیر.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنواحتماالفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیر،نیزهوزوبین.

پوشــشزرهی:زرهزنجیری،زرهسینه،سپر،کالهخودومحافظدستوپاکه
احتماالمختصاشرافزادگانبود.
پرتابشوندهها:زوبینوکمانساده.

آتشزاها:شواهدناموجود.
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ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختهیچدیوارطوالنیوجودندارد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:احتماالموجود.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.

کمکغذايی:اطالعاتناموجود.
کمکدرزمانقحطی:اطالعاتناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:احتماالناموجود.
تحرکشغلی:احتماالناموجود.

برابریجنسیتی:نامشخص.امابایداشارهکردکهدرمنشورمانِدن۱یاکوروکان
فوگا۲کهیکنوع»قانوناساسی«شفاهیامپراتوریمالیبود،حقوقبرابربهزن

ومرددادهشدهاست.
بردهداری:احتماالموجود.غالمداریوجودداشتواسرایجنگیهمبردهمیشدند.

قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.هیچشواهدیازانجامشوجودندارد.هرچه
عقایداسالمیبیشترگسترشیافت،ممنوعیتقربانیکردنانسانبیشترشد.

دین
ديناکثريت:دینمالی.اسالمصوفی.

1. Manden
2. Kurukan Fuga
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ـــــــــــــــــ مصر: سلطنت مملوک ها
مملوکهاکسانیبودندکهقدرتراازخالفتایوبیانربودندوکنترلبخشهای
زیادیازشــامرابههمراهمصرونیزمناطقیازشــبهجزیرهعربستانبهدست
گرفتند.مملــوکیکاصطالحعربیبــرایتعیینطبقهگروهــیازبردههای
آموزشدیدهبودکهبهخدمتحاکماناســالمیقرونوســطیدرآمدهبودندو
وظایــفنظامــیواداریرابرایآنهاانجــاممیدادند.مملوکهــادورهایاز
شکوفاییرادرمصررقمزدندکهاوجشزمانحکومتسلطانناصربود.امااین
دورانرونقبهخاطرطاعونسیاهکهدرسال۱۳۴۷میالدیدراسکندریهشیوع
یافتبهپایانرســید.قانــونممالیکجلویتبدیلفرزنــدانآنهابهمملوکرا
میگرفتواینراهیبرایمقابلهباتبعیضبهسودخویشاوندونیزفسادبود.به
همینترتیب،بایددائمبردههایآموزشدیدهجدیدازمنطقهکریمهوقفقازجای

نخبگانحاکمرامیگرفتند.

اطالعات کلی
زمان:۱۲۶۰تا۱۵۱۷میالدی.

زبان:عربی)آفریقایی-آسیایی(.
پیشازآن:سلطنتایوبیان.
پسازآن:امپراتوریعثمانی.
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲.۱میلیون.

مردمان
جمعیت: ۶تا۷میلیوننفردرسال۱۳۰۰میالدی؛۴.8میلیوننفردرسال۱۴۰۰ 

میالدی؛۶میلیوننفردرسال۱۵۰۰میالدی.
بزرگترينشهر: ۲۰۰هزارنفردرسال۱۳۰۰میالدی؛۱۵۰هزارتا۳۵۰هزارنفر
درسال۱۴۰۰میالدی؛۱۵۰هزارتا۴۰۰هزارنفردرسال۱۵۰۰میالدی)قاهره(.

ارتشمنظم: ۴۰هزارتا۵۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)قاهره(؛۲.پایتختهایاســتانی)مثل
دمشق(؛۳.مراکزمذهبییااقتصادی)مثلمکهواسکندریه(؛۴.شهرستانها؛

۵.دهکدهها؛۶.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.ســلطان؛۲.مدیرانمرکزی؛۳.حاکماناستانی؛۴. 

حاکمانبخشها؛۵.حاکمانشهرستانها؛۶.مقاماتردهپایینتر.

نهادها
قوانینحقوقی:مبتنیبرقانوناسالمی.

دستگاهاداری:تخصصی.نیروازمیانطبقهبردهجذبمیشد.
اعتباردينیحاکم:سلطانهامســئولیتترویجآرمانهایاسالمیرابهعهده

داشتند.سلطانبایدیکبردهمملوکآزادشدهمیبود.
حقوقمالکیت:موجود.

کنترلقیمتها:تاحدی.درزمانقحطیموردتوجهقرارمیگرفت.یکناظر
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بازار)محتسب(هموارهوجودداشت.درزمانهایفراوانی،مسئوالنبرخیاز
موادغذاییرادرانبارهایبزرگنگهمیداشتندتاقیمتدربازارباالبرود.

قوانینبانکداری:ناموجود.بهدلیلممنوعیتنزولخواریدردیناسالم،هیچ
نظامبانکداریبهوجودنیامدهبود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین،تجارتومحصوالتکشاورزی.

ضربسکه:دینارطال،درهمنقره.درقرنپانزدهممیالدی،یککارگرغیرماهر
میتوانستانتظارداشتهباشدکهدســتمزدماهانه۳دیناربگیرد.اماطیقرون

مختلف،ارزشواحدپولبهشدتفرازونشیبداشت.
اعتبــار:یکخانوادهتاجربهنامکریمیبهدولــتپولقرضمیداد.انبارهای

عمومیسلطانهمبذروموادغذاییرابهعنوانوامدریافتمیکردند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموجو.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیســتمِکشت:خاکبهدلیلسیلهایســاالنهموادمغذیبیشتریدریافت
میکرد.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزآهنین،تبرجنگی،دشنه،شمشیرباتیغهصافونیزه.

پوششزرهی:سپرچوبی،کالهخودچرمیوزرهسینهوپشت،زرهزنجیریو
قرقله)زرهفلسیشکل/افقی(.

پرتابشوندهها:کمانترکیبیوکمانزنبورکی.
آتشزاها:بمبنفتاییونارنجکدستی.

ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی: ۳۰تا۳۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:کانالهایآبرسانیوسدهایجدیدوهمچنینآبنما

درشهرهاساختهشد.شبکهآبگذرهایبزرگیدرقاهرهوجودداشت.
مراقبتهــایدرمانی:ترکیبی.ســلطانقالوون۱)حکومــتاز۱۲۷۹تا۱۲۹۰ 
میالدی(دستوردادیکمجتمعبیمارستانیبزرگباظرفیتبیشاز۴۰۰۰بیمار

ساختهشود.امابیمارستانهامعموالبهصورتخصوصیادارهمیشدند.
کمکغذايی:ترکیبی.انبارهایبزرگعمومیموادغذاییرابهشــکلوامارائه

میدادند.بنیادهایوقفازایتامحمایتمیکردند.
کمکدرزمانقحطی:انبارهایبزرگعمومیموادغذاییرابهشکلوامارائه
میدادنــد.درزمانقحطیســالهای۱۲۹۵تا۱۲۹۶میالدیســلطانبهطبقه

اشرافدستوردادبهنیازمندانکمککنند.

1. Qalawun
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:محدود.مناصبقدرتفقطدراختیارمملوکهابود.

تحرکشغلی:محدود.پستهایدولتیفقطدراختیارمملوکهاقرارمیگرفت.
موقعیتبرایتحرکشــغلیدرحوزهتجاری،دینیوخیریهفقطبرایطبقات

ثروتمندامکانداشت.
برابریجنســیتی:زناندقیقابرابربامردانتلقینمیشدند؛امازنانطبقهنخبه
میتوانستندگسترهایازنقشهاازجملهمعلم،دادَوروخیررابهعهدهبگیرند.
بــردهداری:حاکمانوبســیاریازمقاماتردهباالازمیانافــرادبردهانتخاب

میشدند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.اسالمآنراممنوعکردهبود.

دین
ديناکثريت:اسالمسنی.اسالمصوفی.
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ــــــــــ اندونزی: امپراتوری ماجاپاهیت
قسمتاعظمنیمهشرقِیجاییکهامروزهبهعنوانجزیرهجاواشناختهمیشود
درکنتــرلامپراتــوریماجاپاهیت۱بودوآنهامدعیحکومــتبربخشاعظم
مجموعهجزایراندونزیوشبهجزیرهماالیبودند.اینپادشاهیدرواقعنشانهای
ازگذاراندونزیبهسویحکومتمرکزیقدرتمندبود.دربارسلطنتیمستقیما
بامقاماتمعابدمحلیهندوارتباطداشتومناسباتتجاریبادهکدههابرقرار
میکــردواغلبمعافیتمالیاتــیبراینخبگانمعابدوریشســفیدانوفادار
روســتاییدرنظرمیگرفت.امپراتوریماجاپاهیتبهتدریجبراثرمناقشــات
داخلیبرســرجانشینیپادشــاهانونیزحمالتخارجیوالبتهوجودسلسله
مینگدرچین،قدرتخودراازدســتداد.سلطنتاسالمیِدماک۲نیزمیخی
برتابوتامپراتوریماجاپاهیتزدومسیرهایدریاییحیاتیزیادیرادراوایل

قرنشانزدهممیالدیتسخیرکردوبعدهمجاواراگرفت.

اطالعات کلی
زمان:۱۲۹۲تا۱۵۱8میالدی.

زبان:جاواییمیانه)استرونزی(؛سانسکریت)هندواروپایی(.
پیشازآن:پادشاهیسینگاساری.

پسازآن:سلطنتدماک.

1. Majapahit
2. Demak



168

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۵۰۰هزار

مردمان
جمعیت: ۵میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۲۰۰هزارنفر)ترووالن(.
ارتشمنظم: ۳۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)تراووالن۱(؛۲.دهکدهها؛۳.آبادیها.

سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.شورایسلطنتی؛۳.شــورایوزرا؛۴. 
حاکماناستانی؛۵.مقاماتدولتِیمسئولروستاها.

نهادها
قوانینحقوقی:موجود.

دستگاهاداری:وزرایدرباروجودداشتند.
اعتباردينیحاکم:باوربراینبودکهپادشاهخداست.

حقوقمالکیت:منشــورهایجدیدبهخانوادههایثروتمندامابیزمین،اجازه
خریدزمینمیداد.

کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرارزشزمینراباارزشبرابرآندروزنفلزاتگرانبهامحاسبه
1. Trowulan
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میکردندواینمالیاتبایدساالنهیکیادوبار)بهاروپاییز(پرداختمیشد.
ضربسکه:مسکوکاتمسیچینمورداستفادهبود.

اعتبار:اطالعاتناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیبراســاسکوددهیوآبیاری.کشتمضاعفبرنج.
کشاورزیبُبروبسوزدربخشهاییازجاوانیزانجاممیشد.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوشایدفوالد.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدستی:گرزجنگی،تبرجنگی،دشنه،شمشــیر،نیزه،تویا)چوب

برایجنگ(وجابانگ)باتومآهنیچنگالشکل(.
پوششزرهی:شواهدشدرپیکرنگاریهاهستاماتعبیرشاندشواراست.

پرتابشوندهها:زوبینوکمانساده.
آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهایطوالنی:ناموجود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.
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متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:حاکمانبرایانجامپروژههایاینحوزه،مشوقهای

مالیاتیمیدادند.سیستمتامینآبآشامیدنیدرترووالندرستشدهبود.
مراقبتهایدرمانی:مراقبتدرمانیدولتیوجودنداشــت.نخبگانبهپزشک
دسترســیداشــتند.مردمعامیبــهدرمانگرهایمعروفبهجانــگانمراجعه

میکردند.
کمکغذايی:ناموجود.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.بهرغمنبودنظامسلسلهمراتبیاجتماعی،تحرکشغلی
شکلنگرفتهبود.

برابریجنسیتی:بهرغمبرتریعمومیمردان،زناناغلبنقشمهمیبهعنوان
مذاکرهکنندهدیپلماتیکبهعهدهمیگرفتند.

بردهداری:بردههابهخاطربدهکاریبردهشدهبودند.
قربانیکردنانسان:نامشخص.موضوعبحثکارشناساناست.

دین
ديناکثريت:هندوییسمسایویتی
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ــــــــــــــ هند: امپراتوری ویجایاناگارا
امپراتوریویجایاناگارا۱کهاسمشراازشهریمستحکمدرمرکزقلمروشگرفته،بر
بخــشاعظمایالتهایجنوبیهندیعنیکارناتاکا،آندراپرادش،گوا،کراالوتامیل
نادوحکممیراند.اینمناطقدردورانویجایاناگاراشکوفاییراتجربهکردند:معابد
هندووقصرهایسلطنتیساختهشدند،تجارتوکشاورزیرونقگرفتند،شهرهای
جدیدتاســیسشــدندوقوانینحقوقیجدیدیتعریفشــد.درابتداپادشــاهان
ویجایاناگارابهاینکهفاتحباشندرضایتدادهبودند.اماکریشناِدوارایا۲)حکمرانیاز
۱۵۰۹تا۱۵۲۹میالدی(شروعبهانتصاببرهمنهایوفاداروفرماندهاننظامیدر
پستهایعالیکردوخراجقابلتوجهیاززمیندارانگرفت.جنگهایداخلیدر
کنارحمالتزیادازسمتشمالباعثسقوطاینامپراتوریدرقرنهفدهممیالدی

شدبخشاعظمشبهقارهتحتلوایامپراتوریمغولقرارگرفت.

اطالعات کلی
زمان:۱۳۳۶تا۱۶۴۶میالدی.

زبان:سانســکریت)هندواروپایی(؛تلوگو۳)ِدراویــدی(؛تامیل)دراویدی(؛
کاننادا)دراویدی(.

پیشازآن:سلطنتدهلی.
پسازآن:امپراتوریمغول.

1. Vijayanagara
2. Krishnadevaraya
3. Telugu
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۳۵۰هزارتا۳۷۰هزار.

مردمان
جمعیت: ۲۵میلیوننفر.

بزرگترينشــهر: ۱۰۰هزارنفردرسال۱۴۰۰میالدی؛۱۵۰هزارتا۲۵۰هزارنفر
درسال۱۵۰۰میالدی)ویجایاناگارا(.
ارتشمنظم: ۵۰هزارتا۹۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)ویجایاناگارا(؛۲.پایتختاستانی؛۳. 

شهرستانها؛۴.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.شــورایوزرا؛۳.ادارهمرکــزی؛۴. 

نایبالسلطنه؛۵.دولتاستانی؛۶.ادارهروستایی.

نهادها
قوانینحقوقی:برمبنایقوانینهندو.

دســتگاهاداری:حرفهای.دستمزدروسایمحلیبهشکلزمینومحصوالت
کشاورزیپرداختمیشد.

اعتباردينیحاکم:پادشاهتوسطکاستکاهنان)برهمنها(تقدیسمیشد.
حقوقمالکیت:نامشخص.

کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین؛»مالیاتتخصصی«برمشاغلغیرکشاورزی.
ضربسکه:بیشترسکههاطالومسبوداماسکهنقرهایهمتولیدمیشد.

اعتبار:دولتزمیندراختیارکشاورزانخردهپامیگذاشتتابذرهایبهودیعه
گرفتهشدهرابکارند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج،گندم،ذرتخوشهایوحبوبات.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:تثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیر،نیزه،دشنهوتبرجنگی.

پوشــشزرهی:زرهچرمیکهکلبدنرامیپوشــاند.زرههــایآهنیکهبرای
محافظتبیشــتراستفادهمیشدند.ســپر.سربازانســوارهنظامچیزیشبیه

کالهخودبرسرمیگذاشتند.
پرتابشوندهها:زوبین،کمانسادهوچمخال.

آتشزاها:سالحهایانفجاریبرایدفاعازقلعهها.توپخانه.
ديوارهایطوالنی:شواهدناموجود.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:موجود.

مراقبتهــایدرمانی:ترکیبــی.خدماتدرمانیدولتیوجودنداشــت.برخی
خدماتتوســطاســتراحتخانههاارائهمیشــدکهنهادهایخیریهایتحت

حمایتخیرینخصوصیبودند.
کمکغذايی:ترکیبی.رامانوجاکوتا)غذاخوریهایمخصوصزائران(توسط
خیرینخصوصیتحتحمایتبودوخودپادشاهنیزازآنهاحمایتمیکرد.

کمــکدرزمانقحطــی:ترکیبی.بهصورتغیرمســتقیمازطریقســاخت
ذخیرهگاههایآبوکانالهایآبرسانیکمکرساندهمیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:محدود.سیستمکاســت)تمایزطبقاتی(وجودداشت.الزمبهذکر
استکهتاجرانواستادکاراندراینزمانمیتوانستندبهثروتوآوازهدستپیداکنند.

تحرکشغلی:ناموجود.سیستمکاستوجودداشت.
برابریجنسیتی:برخیجنبههایخاصازایدئولوژیهندونابرابریجنسیتیرا
گســترشمیدهد.امااســنادپرتغالیهــاازآنزمانحاکــیازحضورزناندر

نقشهایقاضی،مباشر،نگهبانقصر،کشیش،حسابداروکاتباست.
بردهداری:غالمداری.

قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.

دین
ديناکثريت:هندوییسم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــ روسیه: سکاها
درهرودلنا)همانیاکوتیا۱یایاقوتیه(درشرقسیبریبیشازچهاربرابرتگزاس
مساحتداردویکیازسردتریننقاطجهاناست.سکاها۲)یاکوتها(حداقل
ازقرنسیزدهممیالدیدراینمنطقهزندگیکردهاند.جوامعاولیهآنهاگروههایی
شبهکوچگربودندکهدامواسبپرورشمیدادندومحلسکونتشانبینیورت
)خیمه(هایزمســتانیوروستاخانههایتابســتانیتغییرمیکرد.وقتیاولین
قزاقهادردهه۱۶۲۰میالدیبهآنجارســیدند،یاکوتهابامهماننوازیازآنها
پذیرایــیکردند.امابهتدریجاختالفاتودرگیریبینآنهاشــکلگرفتویک
قهرمانافســانهایبهنامتگینرهبریسکاهارابهعهدهگرفت.ازسال۱۶۴۲ 
میالدیتازمانانقالبروســیه،اینمنطقهخراجگذارتزارروسیهبود؛ویکیاز
آخرینقلمروهایروسبودکهتحتانقیاداتحادجماهیرشورویقرارگرفت.

اطالعات کلی
زمان:۱۴۰۰تا۱۶۳۲میالدی.

زبان:یاکوت)ازخانوادهترکی(.
پیشازآن:فرهنگقورومچی.
پسازآن:امپراتوریروسیه.

1. Yakutia
2. The Sakha
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(:اطالعاتناموجود.سلسلههایدودمانی

بخشهایزیادیرادراختیارمیگرفتنداماقلمروهاثابتنمیماند.

مردمان
جمعیت: ۵۰۰تا۱۰۰۰نفر.اینتخمینیاستازاندازهمتوسطیکگروهقبیلهای

درآنزمان.
بزرگترينشهر:کمتراز۱۰۰نفر.شهریوجودنداشت؛فقطاردوگاههایموقتی

بودکهبیشاز۱۰۰نفردرآنساکننبودند.
ارتشمنظم:ناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:اردوگاههایموقت.
سلسلهمراتباداری:شوراهایدودمانی.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتباردينیحاکم:رهبرانمعتقدبودندکهوارثخداهستند.
حقوقمالکیت:زمین،دامواسبتحتکنترلدودمانپدریبود.

کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:احتماالناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:هیچ.ارتزاقبرمبنایمحصوالتدامیانجاممیگرفت.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:دامپروری.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:آهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرجنگی،دشنهونیزه.

پوششزرهی:حفاظتازسوارهنظام.زرهزنجیریرویچرم،کالهخود،سپرو
زرهسینه.

پرتابشوندهها:زوبینوکمان.
آتشزاها:مورداستفادهنبودهاست.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختدیوارهایطوالنیوجودندارد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.
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متوسطقدفردبالغ:نامشخص.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.اقتصادمبتنیبرشبانی.

مراقبتهایدرمانی:ناموجود.
کمکغذايی:ناموجود.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ناموجود.

تحرکشغلی:احتماالناموجود.البتهتقسیمکاریزیادیوجودنداشت.
برابریجنسیتی:تفاوتجنسیتیشدیدیدرتقسیمکاروجودداشت:مرداناز
اسبهانگهداریمیکردند،شکارمیکردندوبافلزاتوسیلهمیساختند.زنان

ازدامهانگهداریمیکردند،لباسمیدوختندوظرفدرستمیکردند.
بردهداری:غالمداری.اسرایجنگیمعموالبردهمیشدند.

قربانیکردنانسان:درمراسمتدفینرهبران،مالزماوقربانیمیشد.

دین
ديناکثريت:دینِشمنیاکوتی.
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ــــــــــــــــــــــ پرو: امپراتوری اینکا 
اینکاهابربزرگترینامپراتوریبومیقارهآمریکاحکممیراندندوخودشانآن
راتاوانتینسویو۱)چهارمنطقهکنارهم(میخواندندتاعظمتقلمروشانرابهرخ
بکشند.آنهابهزوربخشــیازمردمراجابجاکردندوبهسرزمینهایمحصور
مخصوصیبردندتامثالدرمنطقهمیلیرایا۲بهعنوانبافندهوسفالگرکارکنند.
نخبــگانازایدئولوژیبــرایتثبیتحاکمیتخوداســتفادهمیکردند.آنهادر
جشنهایبرپاشدهتوســطحکومتبهمردمنوشیدنیارزانذرتمیدادندوبه
جایشخدماتکارگریدریافتمیکردند.درمواردنادرحتیبهاحترامخدایان
ومکانهــایمقدس،عدهایراهمقربانــیمیکردند.بیماریهایهمهگیردر
اوایلقرنشــانزدهممیالدی-احتماالآبلهکهبامهاجمــاناروپاییبهآمریکا
آوردهشــدهبود-باعثتضعیفاینکاهاشــدودرنهایت،آنهانتوانستنددربرابر
فاتحاناســپانیاییمقاومتکنندوتقریباتمامقلمروشانبهتصرفاسپانیاییها
درآمد.بااینوجود،مقاومتدربرابراســپانیاییهاحتیتااستقاللپرودرسال

۱8۲۱ادامهداشت.

اطالعات کلی
زمان:۱۳۷۵تا۱۵۳۲میالدی.

1. Tawantinsuyu
2. Milliraya
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زبان:کوئچا۱)کوئچوان(وآیمارا۲)آیماران(.
پیشازآن:دورهمیانهمتاخر)پرو(.

پسازآن:امپراتوریهابسبورگاسپانیا.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۵۰۰هزارتا۲میلیون.

مردمان
جمعیت: ۶تا۱۴میلیوننفردرسال۱۵۳۲میالدی.
بزرگترينشهر: ۲۰هزارتا۱۰۰هزارنفر)کوسکو۳(.

ارتشمنظم: ۱۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)کوسکو(؛۲.مراکزاستانی؛۳.شهرستانها؛

۴.دهکدهها؛۵.آبادیها.
سلســلهمراتباداری:حاکم)ساپااینکا(؛۲.حاکمان)آپو(منطقهای)سویو(؛
۳.حاکماناســتانی)توکریکوک(؛۴.حاکمانبخشهــا)هونوکوراکا(؛۵. 

حاکمانردهپایینتر)کوراکا(.

نهادها
قوانینحقوقی:بهرغمنبودسیستمنوشتاریاسیستمدرباریحکومتی،موجود
بود.آزادیعملزیادیبهرهبرانمحلیدادهمیشــدتاعدالترادرقلمروهای

1. Quechua
2. Aymara
3. Cuzco
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خودبرقرارکنند.
دســتگاهاداری:حرفهای.متخصصانشمارش)کیپوکامایوک(ارقامراباروش
گرهزدنرویریسمانثبتمیکردند.آمارگیرانومدیرانایستگاههایپستهم

مشغولبهکاربودند.
اعتباردينیحاکم:ســاپااینکا)امپراتور(یکَاَبرانســانتلقیمیشدکهارتباط

محکمیباماوراءدارد.
حقوقمالکیت:اطالعاتناموجود.

کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.بانکیوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرکاربرایمردانمتاهلیکهبین۲۵تا۵۰ســالداشتند

وضعمیشد.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:احتماالناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ذرت،کینواوسیبزمینی.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدســتی:گرزجنگی،تبرجنگی،دشــنه،نیزه،شمشیرچوبیبالبه

دندانهدار.
پوششزرهی:ســربازانسپرهایچرمی،کالهخودهایچوبیبافتهشدهوزره
سینهپوشمسیداشتند.اشرافزادگانزرهکاملپرجواهرمیپوشیدندکهازطال

ونقرهساختهشدهبود.
پرتابشوندهها:زوبین،فالخن،کمانسادهواتالتل)دارتنیزهشکل(.

آتشزاها:شواهدناموجود.
ديوارهــایطوالنی:تعدادیدیواردفاعیتوســطمانکواینــکا)یکیازرهبران

سلطنتیاینکاها(ساختهشدهبود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۵۹سانتیمتر)مرد(و۱۴۶سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:ترکیبی.

آبیاری:موجود.اماهیچسیستمتامینآبآشامیدنیبزرگیوجودنداشت.
مراقبتهایدرمانی:اطالعاتناموجود.پزشکانوجودداشتنداماشواهدیاز

تامینخدماتدرمانیتوسطحکومتوجودندارد.
کمکغذايی:مقاماتمسئولدستشانبازبودکهغذاونوشیدنیدرفستیوالها
پخشکننداماشــواهدیازوجودسیستمحمایتیمرکزیدرزمینهموادغذایی

وجودندارد.
کمــکدرزمانقحطی:فروشــگاههایدولتــیدرزمانقحطیآغــازبهکار

میکردند.
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)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشــغلی:ناموجود.مشــاغلموروثیبودندومحــدودبهطبقاتخاص
میشدند.

برابریجنسیتی:زنانومردانیکهیکجرممشابهمرتکبشدهبودند،تنبیههای
متفاوتیدریافتمیکردند.موقعیتهایدولتیعمومابرایمرداندرنظرگرفته
شــدهبود؛هرچندکهزنانومردانهردومیتوانســتندپستهایمذهبیمهم

داشتهباشند.
بــردهداری:نامشخص.اقتصادبیشــتررویرعیتداریمبتنیشدهبودتاروی
بردهداری.امابرخیخدمتگزارانخانوادههاینخبه)یاناکونا(کهاغلببهعنوان
اسیرجنگیگرفتهشدهبودند،دراینخانوادههاتاابدبایدانجاموظیفهمیکردند

وحتیایننقشبهفرزندانشانهممنتقلمیشد.
قربانیکردنانسان:چندشکلازآناجرامیشد.قربانیانخیلیاوقاتکودک
بودند.اماشــواهدیوجودداردکهدرمواردنادر،اســرایجنگیومالزمانهم

قربانیمیشدند.

دین
ديناکثريت:دیناینکا.مرکزیتآن،پرســتشســاپااینــکا)امپراتوراینکا(و

خدایانیبودکهنمایندهخورشید،ماهوسایرموجوداتطبیعیبودند.
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ترکیه: امیرنشین عثمانیــــــــــــــــــ
امیرنشینعثمانیرانبایدباآنامپراتوریکهدردورهمدرننخستینبهیکقدرت
جهانیبزرگبدلشدهبوداشتباهگرفت.امیرنشینعثمانیبهعنوانیکامارت
تــرککوچکدرنزدیکیقلمروبیزانسپاگرفــت.ترکهاوگروههایدیگراز
قفقــازوبالکانبهصورتدائمبهقلمــروبیزانسحملهمیکردند.عثمانیهای
مسلمانبهتدریجازطریقجنگودیپلماسیتوانستندمناطقغربیبالکانرابه
زانودربیاورند.باتکیهبرایندستاوردهابودکهعثمانیهاتوانستندقلمروخودرا
باسرعتگسترشبدهند.حرکتارتشتیمور)تیمورلنگ(وامپراتوریتیموری
اوبهسمتغربدرنهایتمانعازگسترشامیرنشینعثمانیشدوآنهاتوانستند
عثمانیهارادرسال۱۴۰۲میالدیشکستبدهندوآنهارارعیتخودکنند.

اطالعات کلی
زمان:۱۲۹۹تا۱۴۰۲میالدی.

زبان:ترکی)ازخانوادهترکی(؛عربی)آفریقایی-آسیایی(؛فارسی)هندواروپایی(.
پیشازآن:امپراتوریبیزانس؛امیرنشینقرامانیان۱.

پسازآن:امپراتوریتیموری.

1. Karamanid
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱8هزاردرسال۱۳۲۰میالدی؛۶۹۰هزار

درسال۱۴۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۲۰۰هزارتا۳۰۰هزارنفردرسال۱۳۲۵میالدی؛۵میلیوننفردرسال

۱۴۰۰میالدی
بزرگترينشهر: ۲۰هزارتا۳۰هزارنفر)بورسا(.

ارتشمنظم: ۲۰هزارنفرهدرســال۱۳۵۰میالدی؛8۵هزارنفرهدرسال۱۴۰۰ 
میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت؛۲.مراکزاســتانی؛۳.شهرستانها؛۴. 

دهکدهها.
سلسلهمراتباداری:درفاصلهسالهای۱۲۹۰تا۱۳۲۶میالدی:۱.سلطان؛۲. 

مدیرانمرکزی؛۳.حاکماناستانی.
درفاصلهسالهای۱۳۲۶تا۱۳۶۰میالدی: ۱.رئیس؛۲.شورایریشسفیدان؛
۳.صدراعظم؛۴.حاکماناستانی؛۵.حاکمانبخشها؛۶.قضاتدرشهرها

وشهرستانها.

نهادها
قوانینحقوقی:درسال۱۳۲۵میالدیارائهشد.

دستگاهاداری:ناموجود.
اعتبــاردينیحاکم:ســلطانبهعنوانجنگجوییدرنظرگرفتهمیشــدکهدر
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خدمتخداستورهنمودهایالهیرابهاجرادرمیآورد.
حقوقمالکیــت:ترکیبی.اکثراراضیدرمالکیتدولتبودوبرایکشــتدر
اختیــاررعیتهاقرارمیگرفت.بااینوجــود،انواعیقدیمیازمالکیتزمین

هنوزدرقلمروهایفتحشدهوجودداشت.
کنتــرلقیمتها:نامشخص.کنترلقیمتهادرقرونبعدیرواجداشتامادر

اینزماناجرانمیشد.
قوانینبانکداری:ناموجود.بهدلیلممنوعیتوامهایبهرهداردراســالم،هیچ

بانکیوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین.

ضربسکه:ضربسکهبهصورتمحلیدرسال۱۳۲8میالدیآغازشد.
اعتبار:اعتباروســفتهدرمراوداتتجاریبادولتشهرهایشمالایتالیابهکار

گرفتهمیشد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:نامشخص.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرز،تبرجنگی،دشنه،شمشیرصاف،نیزهونیزهدشنهدار.

پوشــشزرهی:زرهباپوشــشافقی،کالهخود،زرهزنجیری،زرهکاملوزره
فلسمانند.سپرچوبی.

پرتابشوندهها:کمانترکیبی،کمانزنبورکی،فالخنوزوبین.
آتشزاها:آتشزاییونانیبرایآنهاشناختهشــدهبــودوازطریقتفنگیبالوله

دمندهشلیکمیشد.
ديوارهایطوالنی:هیچدیوارطوالنیساختهنشدهبود.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیســتمهایبهجاماندهازقبلمورداستفادهبود.آب
آشامیدنیموردنیازشهرهاازطریقفوارهها،آبانبارهاوحمامهاتامینمیشد.
مراقبتهایدرمانی:ترکیبی.هیچنظامخدماتدرمانیمرکزیوجودنداشت؛
اماسلطانبایزیدیکمیکمدرسهپزشکیویکبیمارستانبزرگدرسال۱۴۰۰ 

میالدیتاسیسکرد.
کمکغذايی:ناموجود.ازسوینهادهایدینیتامینمیشد.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:مدرسههایاسالمیکهبامساجدمرتبطبودند،بهرویپسران
ومردانازهرطبقهوقومیتیبازبودندوفارغالتحصیالناینمدارسمیتوانستند

واردطبقهنخبهشوند.
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تحرکشــغلی:احتماالتــاحدیقابلانجــامبود.محدودیتیبرشــغلیکه
غیرمسلمانانمیخواستندانتخابکنندوجودنداشت.

برابریجنسیتی:نامشخص.
بردهداری:ســربازانبردهشــدهایکهملکدولتبودنددرارتــش)بانامحلقه
بهگوشــانعثمانی(انجاموظیفهمیکردندوامــوراداریراهمانجاممیدادند.
بردگانیکهمالکخصوصیداشتنددربخشکشاورزیواستادکاریمشغولبه

کاربودند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.دراسالمممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:اسالمسنی.
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دوره مدرن نخستین: 
سال ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میالدی

غنا:  پادشاهی آشانتیـــــــــــــــــــــ
درسال۱۴۷۱میالدی،دریانوردانپرتغالیبهمنطقهبینرودهایکوموئه۱وولتا
درغربآفریقاکهطالتولیدمیکردرســیدندودرآنجامراکزتجاریبرایتبادل
کاالهایاروپاییباطالوبردهراهانداختند.پادشاهیآشانتیاینمراکزراتحت
کنترلخوددرآورد.پادشــاهازیکدودمانسلطنتیآمدهبودومقاماتمختلفی
ازجملهملکهمادرانتخابشکردهبودند.اوفردمقدسیبودکهنبایدموقعخوردن
ونوشیدندیدهمیشد.همچنینامکاِنحرفزدنبااویاشنیدِنصدایصحبتش
وجودنداشــت.دراواخرقرننوزدهممیالدی،انگلیســیهاجایپرتغالیهارا
گرفتندوبعدازتالشهایناموفقدرکسبمجدداستقالل،کلمنطقهدرسال

۱۹۰۱بهعنوانقلمروبریتانیااعالمشد.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۰۱تا۱۹۰۱میالدی.

کان(. زبان:آشانتی)آ
پیشازآن:ِدنکیرا.

پسازآن:امپراتوریبریتانیا.
1. Comoe
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۲۴۰هزارتا۲۶۰هزاردراوجامپراتوری

درسال۱8۷۴میالدی.

مردمان
جمعیت: ۳میلیوننفردراوجامپراتوریدرسال۱8۷۴میالدی.

بزرگترينشهر: ۱۰هزارتا۲۰هزارنفر)کوماسی(.
ارتشمنظم: ۴۰هزارتا۱۰۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)کوماسی۱(؛۲.شهرستانها؛۳.دهکدهها؛

۴.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشاه)آسانتهن(؛۲.ملکهمادر)آسانتهما(:شورای
ریشسفیدانوسایرمقاماتارشد؛۳.حاکماناستانی؛۴.شوراهایاستانی؛

۵.سراندودمانها؛۶.رهبرانروستاها.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.قانونعرفیونظامحقوقیغیررسمیوجودداشت.
دستگاهاداری:ترکیبی.مقاماتمنصوببهتدریجمقاماتموروثیراکنارمیزدند.
اعتباردينیحاکم:باوربراینبودکهحاکمانازارتباطخاصیبااجدادباستانی

برخوردارند.
حقــوقمالکیت:ترکیبی.زمینبهصورترســمیدرمالکیتدودمانهابودنه

اشخاص.آنهافقطحقاستفادهازملکبدونتصرفراداشتند.
1. Kumasi
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کنترلقیمتها:احتماالناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.نظامبانکداریوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرَگردطالبســتهمیشد.عوارضگرفتهمیشد.هزینه

وفاتازداراییهایمنقولمتوفیکممیشد.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:َیم.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیبُبروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنزوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:دشنهونیزه.

پوششزرهی:سپروکالهخودچرمی.
پرتابشوندهها:زوبین،کمانسادهواسلحهگرم.

آتشزاها:اطالعاتیدرمورداستفادهشانموجودنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدرموردساختشانموجودنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی: ۳۰سالاززمانتولد)دراوایلقرن۲۰میالدی(.
متوسطقدفردبالغ: ۱۶8سانتیمتر)دراوایلقرن۲۰میالدی(.

آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.هیچخدماتدرمانیازسویدولتمرکزیارائه

نمیشد.
کمکغذايی:احتماالناموجود.احتماالهیچسیستممرکزیحمایتازتامین

غذاوجودنداشت.
کمکدرزمانقحطی:احتماالناموجود.احتماالهیچسیستممرکزیمقابلهبا

قحطیوجودنداشت.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:محدود.نخبگیموروثیبود.

تحرکشغلی:محدود.تاحدیدرشهرهاوجودداشت.
برابریجنسیتی:بهجایبرابریجنسیتی،تکمیلگریجنسیتیهنجارموجود

بود.اکثرپستهایادارینمیتوانستدراختیارزنانقراربگیرد.
بردهداری:غالمداری.اسرایجنگی،شورشیانوجنایتکارانمعموالبهبردگی

گرفتهمیشدند.
قربانیکردنانســان:درمراســمتدفیننخبگان،قربانیکردنانسانبهصورت

گستردهصورتمیگرفت.

دین
کانهابهیکخدایعالیمرتبهبهناماونیامهونیزالهه کانی.آ ديناکثريت:دینآ

زمینبهنامآساسهیااعتقادداشتند.
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ـــــــــــــــــــ ایران: امپراتوری صفوی
صفویانبهخاطراستفادهازتوپخانهوتفنگبه»امپراتوریباروت«شهرتیافته
بودند.پسازتحتکنترلگرفتِنســرزمینپارس،صفویاناســالمشیعهرادین
رسمیکشورمعرفیکردندواسالمسنیراکهبینحاکمانقبلیرواجداشتکنار
گذاشــتند.بهتدریجدربارصفویکنترلمرکزیخودرابیشــترکرد،یکنظام
بوروکراســیپیچیدهرابهوجودآوردوثروتقابلتوجهیراازانحصاردولتبر
تجــارتابریشــمبهدســتآورد.اینتجارتباعــثمــراوداتدیپلماتیکبا
قدرتهایاروپاییشــد.افــولصفویاندرقــرنهفدهممیــالدیبههمراه
قدرتگرفتِناروپاییهاوعثمانیهاباعثشــددرسال۱۷۲۴میالدیمعاهده
قســطنطنیهبهامضابرســدکهقلمروصفویرابینعثمانیهاوروسهاتقسیم

میکرد.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۰۱تا۱۷۲۲میالدی.
زبان:فارسی)هندواروپایی(.

پیشازآن:اتحادقبیلهایآققویونلو.
پسازآن:سلسلهافشاری.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲.۷میلیون.
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مردمان
جمعیت: ۹میلیوننفر.

بزرگترينشهر: ۲۰۰هزارنفر)اصفهان(.
ارتشمنظم: ۹۰هزارتا۱۲۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت؛۲.شهرهایبزرگ؛۳.شهرهایکوچک؛

۴.شهرستانها؛۵.دهکدهها؛۶.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.شــاه؛۲.وزیراعظم؛۳.شورایحکومتی؛۴.دولت

مرکزی؛۵.حاکماناستانی؛۶.دولتمحلی.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونسکوالروقانوندینی.

دستگاهاداری:آنهاکهپستاداریداشتندحقوقبگیربودنداماپستبهصورت
موروثیبهآنهارسیدهبود.

اعتباردينیحاکم:حاکمیتصفویتاحدیبرایدهپیشااسالمِیپادشاهِیالهی
بناشدهبود.

حقوقمالکیت:ناموجود.شاهمدعیمالکیتتماماراضیبود.
کنترلقیمتها:بخشمهمیازتدابیرمربوطبهمبارزهباقحطیازهمینطریق

انجاممیشد.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرزمین.تجارتوجابجاییمشــمولمالیاتمیشدو
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عوارضگمرکیوجادهایوجودداشــت.همچنیــنعوارضمخصوصیبهنام
تمغارویکاالهایدممرزبستهمیشد.

ضربســکه:مسکوکاتنقره،تومانودینار.ســکههایمسیکهدرمناطقمختلف
ضربواستفادهمیشد.برخیازپادشاهانسکهطالبهناماشرفیهمضربمیکردند.
اعتبار:تاجرانمعتبراموریمثلارائهوام،ارائهتخفیفوامکاناتسفته،پذیرش

بیعانهونیزانتقالپولراانجاممیدادند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:آیش.کشتتناوبیدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرز،تبرجنگی،شمشیرخمیدهوزوبین.

پوشــشزرهی:زرهسبکچرمی،پشــمی،ابریشــمیونمدی.سپرچوبی،
کالهخود،زرهسینه،محافظدستوپاوزرهزنجیری.

پرتابشوندهها:نیزهپرتابشونده،کمانترکیبی،کمانزنبورکیوتفنگ.
آتشزاهــا:توپخانــهمحاصره.بطریهایشیشــهایکهباروغنمشــتعلپر

میشدند.
ديوارهایطوالنی:اطالعیازاحداثآنهادردستنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:دولتسیســتمقناتراکهاززمانساســانیانوجود

داشتادارهمیکرد.
مراقبتهایدرمانی:یکیادوبیمارستاندرهرشهربزرگوجودداشت.

کمکغذايی:نامشخص.
کمــکدرزمانقحطی:درزمــانبحران،تدابیریبــرایکنترلقیمتهااجرا
میشــد.انبارهایدولتدردهکدههایتمامســرزمینوجودداشتتاازتامین

موادغذاییبرایپایتختدرتمامزمانهااطمینانحاصلشود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:موقعیتهایرسمیبراساسشایستگی-ونهاصلونسب-
دراختیارمردمقرارمیگرفتوربطیبهطبقهیاقومیتآنهانداشت.اشرافزادگان
اصلیصفویبهشکلفزایندهایکاهشقدرتونفوذخودراتجربهمیکردند.

تحرکشغلی:احتماالموجود.
برابریجنســیتی:زناننخبهزمینبهارثمیبردند،کارخیریهمیکردند،صاحب
کاروانسرابودندونفوذسیاسیزیادیداشتند.حتیزنانعامیهمدرفعالیتهایی
مثلزیارت،تظاهراتوشورشحضورداشتندوبرخیحتیکارتجاریمیکردند.
بردهداری:شاهطهماســب)دورهحکومتاز۱۵۲۴تا۱۵۷۶میالدی(مردمان

ساکنمناطقمرزیراکهاجدادشانهمبردهبودندبهبردگیمیگرفت.
قربانیکردنانسان:ناموجود.دراسالمممنوعبود.

دین
ديناکثريت:اسالمشیعه.
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ـــــــــــــــــــــ هند:  امپراتوری مغول
امپراتوریمغولتوسطبابرتاسیسشدکهازآسیایمرکزیبههندحملهکردو
ازتوپخانهبرایشکستدادنسلطنتدهلیاستفادهکرد.امپراتوریمغولیکی
ازبزرگترینحکومتهادرتاریخپیشامدرنبودوبخشزیادیازشبهقارههند
رادرکنترلداشــت.مغولهایکنظاممالیاتیکارآمدایجادکردندکهتوســط
کشاورزانمحلیادارهمیشد.همچنینمغولهابهجایاشرافزادگانعنواندار،
مقاماتحقوقبگیرنظامــیوغیرنظامیرابهکارگرفتند.تحتحکومتآنها،
هندبهمرکزتجارتجهانیبدلشــدومحصــوالتتولیدیاش-بهخصوص
پارچهنخی-ازچینتااروپایغربیمشــتریپیداکرد.اهمیتتجارتهنددر
اروپاباعثشــدکمپانیهندشرقیتاسیسشــود؛کهدراواسطقرننوزدهم

میالدیکنترلشبهقارهراازدستمغولهادرآورد.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۲۶تا۱8۵8میالدی.

زبان:فارسی)هندواروپایی(؛اردو)هندواروپایی(.
پیشازآن:ســلطنتدهلی،امپراتوریســند،امپراتوریویجایاناگارا)هند(،

امپراتوریتیموریان)آسیایمرکزی(.
پسازآن:امپراتوریبریتانیا)هند(؛امپراتوریُدّرانی)آسیایمرکزی(.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۳.۲تا۴.۵میلیون.
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مردمان
جمعیت: ۱۱۰تا۱۵۰میلیوننفر.

بزرگترينشــهر: ۴۰۰هزارنفر)اینرقمیاستکهدرجریانبازدیددرباریاناز
دهلیدرسال۱۶۵۰میالدیبهعنوانجمعیتاینشهرتخمینزدهشد.آنهابه

صورتمنظمازمناطقمختلفدیدنمیکردند.(
ارتشمنظم: ۱۰۲هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت؛۲.مراکزاســتانی؛۳.شهرستانها؛۴. 

دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.امپراتور؛۲.وزیراعظم)وکیل(؛۳.مقاماتصوبهدار
)استانی(؛۴.مقاماتسرکار)شهرستانی(؛۵.مقاماتپاراگانا)بخشها(؛۶. 

مقاماتدهکده؛۷.کاتبدهکده.

نهادها
قوانینحقوقی:دوازدهفرمانجهانگیر،مربوطبهسال۱۶۰۵میالدی.

دستگاهاداری:حرفهای.
اعتبــاردينیحاکم:کیششــخصیتامپراتورباعنوانانســانکامل،مرشــد
)راهنمایمعنوی(و»ســایهخدا«شــهرتداشــت.حاکمانهمچنینتالش
داشتندتبارخودرابهتیمورموســسامپراتوریتیموری)حکمرانیاز۱۳۳۶تا

۱۴۰۶میالدی(برسانند.
حقــوقمالکیت:ترکیبی.تماماراضیدرمالکیتدولتبودندامادرازایانجام

وظیفهدولتیونظامیمیشدرویزمین)بدونتملک(کارکرد.
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کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:مالیاتبرزمیــن.امپراتوراکبرمالیاتجزیــهراکهحاکمان

اسالمیبراتباعغیرمسلمانوضعکردهبودندلغوکرد.
ضربسکه:روپیهنقره.هر۰.۳۰روپیهمساویبودبا۲۵.۱۱کیلوگرمگندم)که
درزمانقحطیبه۶.۶۶روپیهمیرســید.(دستمزدماهانهیککارگرغیرماهر
گرادرســال۱۵۹۵میالدی۱.۵روپیهودرسال۱۶۳۷میالدی۳.۲روپیه درآ

بود.
اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،برنجوحبوبات.

آبیاری:موجود.
کوددهی:احتماالموجود.

سیستمِکشت:تثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدستی:گرزجنگی،تبرجنگی،دشنه،شمشیر،نیزهکوتاه،تبرزین،

شمشیرهایدودسته.
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پوششزرهی:سپر،کالهخود،زرهزنجیری،زرهکاملومحافظدستوپا.
پرتابشوندهها:زوبین،نیزه،چاکرام)قرصهایفوالدین(،کمانترکیبی،کمان

زنبورکیوتفنگ.
آتشزاها:بمبباروتی،گلولهافشانآتشزاوبمبپرتابی،توپخانهمحاصره.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنهاموجودنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۵تا۳۵سالاززمانتولد.
متوسطقدفردبالغ: ۱۵8سانتیمتر)مرد(.

آبیاریوآبآشامیدنی:کانالها،آبانبارها،آبگذرها،سدها،نهرها،چشمهها
وغیرهبراینگهداریوانتقالآببارانهایموســمیوآبرودخانههااستفاده

میشد.
مراقبتهایدرمانی:بیمارستانهاتوسطدولتونیزبهشکلخصوصیساخته
میشد.جهانگیر)حکمرانیاز۱۶۰۵تا۱۶۲۷میالدی(معتقدبودکهبیمارستانها

بایددرهمهشهرهایامپراتوریساختهشوند.
کمکغذايی:توسطبیمارستانهاتامینمیشد.

کمــکدرزمانقحطی:امپراتوراکبرسیســتمیازانبارهایمنطقهایرابرای
آمادگیدرزمانقحطیآمادهکردهبود.همچنینتوزیعپولوموادغذاییدراین

زمانهابهصورتویژهانجاممیشد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.سیستمکاست)تمایزطبقاتی(برایاکثریت

هندو.
تحرکشغلی:ناموجود.سیستمکاستبرایاکثریتهندو.
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برابریجنسیتی:تاحدودمختلفیوجودداشت.همهنظامهایایدئولوژیکاز
نابرابریجنسیتیحمایتمیکردند.

بــردهداری:درســال۱۵۲۶میالدیاکبربهصورترســمیپایانبردگیاسرای
جنگیرااعالمکرد.امانگهداریبردهبیناشرافزادگانهمچنانرواجداشت.

قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطاسالمممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:اسالمسنی،هندوییسم،ِجینیسم.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ اکوادور: 
ـــــــ مردمان شوار، دوره استعمار اسپانیا

مردمانشــوار۱)کهبهعنوانهیوارو۲همشناختهمیشــوند(ازقرنهاپیشدر
تپههــایجنگلپوشکوههــایآنددرنزدیکیمرزمدرناکــوادوروپروزندگی
میکردند.قدرتدرمیانگروههایمختلفشــواربهصورتســنتیدراختیار
»بزرگمردان«بود؛جنگجوهایشناختهشدهیاِشمنهاکهبهخاطرخاکیبودن،
صداقتوسخاوتشانشهرتپیداکردهبودند.دینشوارحولنیروهایمقدس
غیرشــخصیبهنامساروتاما۳میچرخیدکهمشابهنیروهایمقدسمانادرباور
ُپلیِنزیهابود.ایننیروهامیتوانستندخیریاشرباشندوازطریقاعمالیمثل
شــجاعتدرجنگوســخاوتدررفتارباهمســایگاندرهرشــخصجمع
میشــدند.مردمانشــواردرمقابلاینکاهاونیزدرمقابلاروپاییهامقاومت

کردندتااینکهدرسال۱۹۳۰میالدیدرکشوراکوادورادغامشدند.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۳۰تا۱8۴۰میالدی.

زبان:هیوارویاشوار)هیواروان(.
پیشازآن:مردمانهیوارویپیشااستعماری.

1. Shuar
2. Jivaro
3. tsarutama
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پسازآن:هیواروها،دورهپسااستعماریاکوادور.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۶)تخمینبرایناساسکهدهکدههابه

صورتمعمول۴کیلومترباهمفاصلهداشتند.(

مردمان
جمعیت: ۳۰۰نفر)جمعیتیکروستا(.

بزرگترينشهر: ۳۰۰نفر.هیچشــهرواقعیوجودنداشتواحتماالجمعیت
هیچروستاییهمبهبیشتراز۳۰۰نفرنمیرسید.

ارتشمنظم: ۵۰۰نفر.هیچارتشمنظمیوجودنداشت.ارقامارائهشدهدرواقع
تخمینیازاندازهاحزابمهاجمهستند.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:فقطدهکدهها.

سلسلهمراتباداری: ۱.سردستههاکهدرمواردویژهبهعنوانرهبرانفوقمحلی
عملمیکردند.۲.روسا)کوراکا(.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتبــاردينیحاکم:ِشــمنهااغلببهعنــوانرئیس)کــوراکا(درنظرگرفته
میشدندوعلتشقدرتمعنویآنهابود.

حقوقمالکیت:ناموجود.
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کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:موجود.توسطسراناستعماریوضعمیشد.

ضربسکه:ناموجود.
اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:کاساوا.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیبُبروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:ناموجود.تسلیحاتمسیازطریقتجارتبهدستمیآمد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبرجنگی،قدارهونیزهفرورونده.

پوششزرهی:سپرهایچرمیوچوبی.
گین،پرتابکنندهنیزهکهتااواخر پرتابشوندهها:اســلحهفوتی،تیرهایزهرآ

قرنهفدهممیالدیمورداستفادهبود.زوبین.
آتشزاها:استفادهنمیشد.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشموجودنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۷سانتیمتر)مرد(.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.

مراقبتهــایدرمانی:ناموجود.حکومتیوجودنداشــتکهبخواهدخدمات
درمانیمرکزیارائهبدهد.

کمکغذايی:ناموجود.حکومتیوجودنداشــتکهبخواهدبهصورتمرکزی
کمکغذاییارائهبدهد.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.حکومتیوجودنداشتکهبخواهدبهصورت
مرکزیخدماترفاهیدرزمانقحطیارائهبدهد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:هیچ.هیچطبقهاجتماعیواقعیوجودنداشت.

تحرکشــغلی:هیچ.هیواروهاتقریباهمگیبهباغداریوکاشــتبرایامرار
معاشمیپرداختند.

برابریجنسیتی:تقسیمکاربراساسجنسیتصورتمیگرفت.تعددزوجات
وجودداشت.موقعیتهایرهبریدراختیارمردانقرارمیگرفت.

بردهداری:ناموجود.اســرایجنگیمعموالبردهنمیشدندچونسرشانبریده
میشدوبهعنوانغنیمتاستفادهمیشد.

قربانیکردنانسان:اسرایجنگیمعموالکشتهمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینهیوارو،ِشمنیسم.
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ـــــــــــــــــ فرانسه: پادشاهی بوربون
خاندانبوربوناززمانمرگهنریسومپادشاهوالوادرسال۱۵8۹میالدی)که
هیچوارثیبرجانگذاشــت(تازمانانقالبفرانســهبرفرانســهحکمراندند.
بوربونهــادرمیانجنگهایدینــیبینکاتولیکهاوپروتســتانهابهقدرت
رســیدند.نظامدیوانساالری،نظاممالیاتیمرکزیوپیروزیهایاستعماریدر
قارهآمریکاباعثاوجگیریقدرتوســلطهآنهادرقرنهفدهممیالدیشــد.
پادشاهیفرانسهزمانیدراوجبودکه»پادشاهخورشید۱«یعنیلوییچهاردهم
)حکمرانیاز۱۶۴۳تا۱۷۱۵میالدی(برســرکاربود.قصرورســایکهدرآن
زمانبزرگترینعمــارتدراروپابودتحتنظــارتاودردهه۱۶۷۰و۱۶8۰ 
میالدیساختهشد.اوهمچنینفرماننانتراکهفرانسهرایکباردیگربهیک

پادشاهیکاتولیکبدلمیکردلغوکرد.

اطالعات کلی
زمان:۱۵8۹تا۱۷8۹میالدی.
زبان:فرانسه)هندواروپایی(.

پیشازآن:پادشاهیوالوا)فرانسه(.
پسازآن:دورانانقالب)فرانسه(.

1. Sun King



207 دوره مدرن نخستین

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۹۳۰هزاردرســال۱۶۰۰میالدی؛۲.۶ 

میلیوندرسال۱۶۵۰میالدی؛۲تا۲.۵میلیوندرسال۱۷۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۱8.۵میلیوننفردرسال۱۶۰۰میالدی؛۲۱میلیوننفردرسال۱۶۵۰ 
میالدی؛۲۵.۳میلیوننفردرســال۱۷۰۰میالدی؛۲8.۵میلیوننفردرســال

۱۷8۹میالدی.
بزرگترينشــهر: ۲۴۵هزاردرســال۱۶۰۰میالدی؛۴۵۵هزاردرسال۱۶۵۰ 

میالدی؛۶۰۰هزاردرسال۱۷۰۰میالدی)پاریس(.
ارتشمنظم: ۵۰هزارنفردرســال۱۶۰۰میالدی؛۴۰۰هزارتا۵۰۰هزارنفردر

سال۱۷۰۰میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)پاریس(؛۲.پایتختهایاستانیومراکز

استعماری؛۳.شهرها؛۴.شهرستانها؛۵.دهکدهها؛۶.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشاه؛۲.شــورایعالی؛۳.سرپرستاستانی؛۴. 
سرپرســتعمومی؛۵.نمایندگانعلیالبدل،حاکمانشــهریواستانی؛۶. 

قاضیعالی.

نهادها
قوانینحقوقی:بهعنوانقانونمیشوشناختهمیشد.

دستگاهاداری:حرفهای.
اعتباردينیحاکم:پادشاهتوسطکلیساحمایتمیشد.لوییچهاردهم)پادشاه
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خورشید(سلطنترادرمرکزایدئولوژیحکومتقرارداد.
حقوقمالکیت:موجود.

کنترلقیمتها:قیمتنمکتثبیتشدهبود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:نظاممالیاتیدقیقکهاشرافزادگانازطریقامتیازهاومعافیت

مالیاتیمیتوانستنددورشبزنند.
ضربسکه:سکهنقرهلیورتورنوا۱بهارزش۲۰سویا۲۴۰درنیه.دوتالشناکام

برایرواجدادنپولکاغذیصورتگرفت.
اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبیسهگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیر،شمشیرخمیده،تبرنیزه،نیزهکوتاه،سرنیزه.

1. livre tournois
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پوششزرهی:زرهسینه،زرهسینهوپشت،جلیقهچرمی،کالهخودفوالدییا
برنجی،محافظدستوپا.

پرتابشوندهها:تفنگلولهکوتاه،تفنگوتپانچه.
آتشزاها:نارنجکوتوپخانهمحاصره.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشانموجودنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۵تا۲8سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۷۲سانتیمتر)مرد(و۱۵8سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمآبیاریگستردهدرجنوبفرانسهوجودداشت.

چشمههاوآبخوریهایعمومیدرشهرهامورداستفادهبودند.
مراقبتهــایدرمانی:ناموجــود.دولتخدمــاتدرمانیارائهنمــیداد؛اما
بیمارستانهاییکهتوسطکلیسایابهصورتخصوصیادارهمیشدنددرشهرها

رواجداشتند.
کمکغذايی:ناموجود.براســاسفرمانمولن)۱۵۶۶میالدی(جوامعمحلی
)بهخصوصمقاماتمحلیکلیسا(مسئولیتکمکبهفقرارابهعهدهداشتند.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ترکیبی.مردمعامیمیتوانســتندواردردههایاشرافزادگی

موروثیبشوند.
تحرکشغلی:موجود.

برابریجنسیتی: ۲۵درصداززنانسوادداشتند.زنانمیتوانستندملکبخرند
وادارهاشکننــد.لوییچهاردهمتالشکردکنترلزنانبرامالکونیزانتخاب
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درمــوردازدواجرامحــدودکندویکزندانهممخصوصزناندرســالِپترِیر
ساخت.

بردهداری:درمستعمراتدرابعادگستردهدیدهمیشد.تجارتبردهمدتکوتاهی
درسال۱۷۹۴میالدیلغوشدامادوبارهقانونیشد.

قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطدینمسیحیتممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:کلیسایکاتولیکرم.
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ــــــــــــ ژاپن: شوگان ساالری توکوگاوا
شوگانســاالریتوکوگاوا۱کهازآنباعنواندورهایدوهمیادمیشود،باپیروزی
توکوگاواایاســودرنبردسکیگاهاراوانتخاباوبهعنوان»شوگان«آغازشد.با
وجودآنکهامپراتورهمچنانرهبرصوریحکومتباقیماندهبود،شــوگانها
حاکمیــتژاپنراازهــرجنبهدیگریدراختیارداشــتند.توکوگاواسیاســت
»محافظهکاریوثبات«رادنبالمیکردندکههدفشتحکیمقدرتخودشانو
سرکوبرقبایاحتمالیبودوباعثمیشدخانوادهحاکمبتواندتاسهقرنبرسر
قــدرتباقیبماند.یکیازتبعاتجانبیاینصلحطوالنیوپررونقاینبودکه
مهارتنظامیروبهکاهشگذاشــت؛چونســاموراییهایزیادیواردنظام
اداریشدند.اینتحولیبودکهبهشکلگیریتصویررمانتیکازساموراییهاو
فاصلهگرفتنآنازآرمانقدیمیجنگجویانهآنهاشــد.بهتدریج،ســختیهای
اقتصادیوتهدیدنفــوذغربیهابهپایانیافتنحکومتشــوگانهایتوکوگاوا
منتهیشد.ایندورهبااستعفایآخرینشوگانتوکوگاوادرسال۱8۶۷میالدی

واحیایسلطنتدرسال۱8۶8میالدیهمراهبود.

اطالعات کلی
زمان:۱۶۰۳تا۱8۶8میالدی.

زبان:ژاپنی)ژاپنیک(.
1. The Tokugawa Shogunate
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پیشازآن:دورهآزوچی-مومویاما۱.
پسازآن:دورهِمیجی.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۹۵هزار.

مردمان
جمعیت: ۲۵میلیوننفردرســال۱۶۵۰میالدی؛۲8میلیوننفردرسال۱۷۵۰ 

میالدی؛۳۲میلیوننفردرسال۱8۵۰میالدی
بزرگترينشهر: ۵۷۰هزارنفردرسال۱۶۷8میالدی؛۱.۳میلیوننفردرسال

۱۷۲۰میالدی؛۱.۴میلیوننفردرسال۱8۰۰میالدی)توکیو-ایدو(.
ارتــشمنظم: ۱۲۵هــزارنفره.اینتعــدادنیروهایتوکوگاواییبــودکهبرای

شکستدادنشورششیمابارابسیجشدهبودند.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)ایدو(؛۲.شهرهایبزرگ؛۳.شهرهای
قصریوشــهرهایبازاردار؛۴.شــهرهایبندری؛۵.شهرهایمعبددار؛۶. 

دهکدهها.
سلسلهمراتباداری:  ۱.شوگان؛۲.اعضایارشدشوراها)روجو(؛۳.اعضای
غیرارشدشوراها)واکادوشییوری(؛۴.مدیرانغیرمرکزیتر؛۵.اربابانموروثی

)دایمیو(؛۶.مقاماتاستانی؛۷.مدیراناستانیردهپایینتر.

1. Azuchi-Momoyama
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نهادها
قوانینحقوقی:موجود.
دستگاهاداری:حرفهای.

اعتباردينیحاکم:شــوگانتمایلداشــتکهبهعنوانیــکحاکمپرعطوفت
)جینکون(شــناختهشــودکهبرمبنایآرمــانبودایینوعدوســتی)جیهی(و

دیدگاههایکنفوسیوسِیدولتهمدل)جینسی(عملمیکند.
حقوقمالکیت:موجود.
کنترلقیمتها:موجود.

قوانینبانکداری:نامشخص.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:منبعاصلیدرآمددولتازمالیــاتبرزمینهاییمیآمدکهبه

صورتمستقیمتحتنظارتدولتبودند.
ضربســکه:ســکههایطال،نقرهوبرنزکهبهعنوانواحدهایپولیجداگانه

عملمیکردند.
اعتبار:هزارانبانکبهنامریوگائه۲وجودداشتکهاکثرادراوساکاوایدو۳واقع

شدهبودند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

2. ryogae
3. Edo
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سیستمِکشت:کشتتناوبی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزهایآهنی)کانابو(،تبرجنگی،دشنه،شمشیرانحنادار،

نیزه)یاری(،نیزهدشنهدار)ناگیناتا(،باتوم)جیتجوتسو(ومیله)بوجوتسو(.
پوششزرهی:کالهخود،سپر،زرهسینه،محافظدستوپاوزرهزنجیری،زره

المینارافقیشکلوزرهفلسیشکل.
پرتابشوندهها:کمانترکیبی،تسلیحاتباروتیکهدرایندورهشناختهشدهبود.
آتشزاها:هییاهواسلحهایبودکهکمانهایمشتعلپرتابمیکرد.روکوداماها

نارنجکهایدستینخستینبودند.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشانوجودندارد.

رفاه
امیدبهزندگی: ۲۷سالاززمانتولد)مرد(و۲۷سال)زن(.

متوسطقدفردبالغ: ۱۵۷سانتیمتر)مرد(و۱۴8سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشــامیدنی:سیســتمهایآبیاریازجملهکانالهابادروازههای
قفلداروآبراهدارســاختهونگهداریمیشدند.آبآشامیدنیدرشهرهاوجود

داشت.
مراقبتهایدرمانی:نامشــخص.دولتیکبیمارستاندرتوکیوتاسیسکرده
بودامامشــخصنبودکهتالشبرایتامینخدماتدرمانیتاچهحدگســترده

است.
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کمکغذايی:ازشــوگانانتظارمیرفتکهبــراینیازمندان،»کمکارباب«
)اسوکویی(رابهخصوصدرزمانبروزبالیایطبیعیفراهمکند.

کمکدرزمانقحطی:ازشــوگانانتظارمیرفــتکهبراینیازمندان،»کمک
ارباب«)اسوکویی(رابهخصوصدرزمانبروزبالیایطبیعیفراهمکند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنسیتی:زنانطبقهپایینتردرقیاسبازنانطبقهحاکم،برابریبیشتری
راتجربهمیکردند.درطبقاتباال،تعددزوجاتوجودداشتوازمشارکتزنان

درزندگیعمومیتاحدیممانعتمیشد.
بردهداری:تجارتبردهدرسال۱۵۹۰کنارگذاشتهشد.

قربانیکردنانسان:ناموجود.

دین
ديناکثريت:شینتو،بودیسمماهایانا،کنفوسیونیسمجدید.
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آمریکا: کنفدراسیون ایلینیوئکــــــــ
ایلینیوئکها۱)کهباناماینوکا،ایلینیِوکوایلینیهمشناختهمیشدند(قلمروشرقی
رودخانهمیسیسیپیرادراختیارداشتندکهبادریاچهمیشیگان،روداوهایوورود
واباشمحصورشــدهبود.گروههاییکهبهزبانایلینیحرفمیزدنداحتماالدرقرن
شــانزدهممیالدیبهاینمنطقهآمدنــدواحتماالازحوضهدریاچــهاِیری۲بهآنجا
مهاجرتکردهبودند.رســیدنآنهاباعثجابجاییساکنانقدیمیتِرمنطقهازجمله
اونیوتاهاشــد.بهرغماســتفادهازکلمه»کنفدراسیون«،هیچنشــانهایدرشواهد
تاریخیمبنیبروجودســازمانهایرســمیسیاســیمیانقبیلهایکهچیزیشبیه
کنفدراسیونهاودنوسانیباشدیافتنشــدهاست.رهبریسیاسیدرهریکازاین
جوامعازیکســوتوســط»رهبرانصلح«انجاممیشدکهنقشدیپلماتیکمهمی
داشــتنداماازخودمختاریرسمیاندکیبرخورداربودند.درسویدیگرهمرهبران
جنگقرارداشــتندکهبرنامهریزیبرایحملهبهســکونتگاههایدیگرانراصورت
میدادند.بهرغمحمالتزمینیوسیاسیمختلفیکهفرانسویهاوسپسبریتانیاییها
انجامدادند،حاکمیتایلینیوئکتنهازمانیبهصورترســمیبهپایانرســیدکهبا

گسترشایاالتمتحدهآمریکا،آوارگیهایگستردهبرمردمانآنهاواردشد.

اطالعات کلی
زمان:۱۶۴۰تا۱۷۷8میالدی.

1. The Iliniouek
2. Erie
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زبان:میامیایلینوی)الگونکین۳(.
پیشازآن:فرهنگاونیوتا.

پسازآن:ایاالتمتحدهآمریکا.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۱۴هزارتــا۱۹هزار.هیچدولتواحد
مشخصیوجودنداشت؛اعدادمذکورتقریبااندازهیکیازجوامعمعمولایلینوی

رامیرسانند.

مردمان
جمعیت: 8هزارتا۱۲هزارنفردرســال۱۷۰۰میالدی؛۳۰۰تا۶۰۰نفردرسال

۱۷۷8میالدی.
بزرگترينشهر: ۲۰۰۰تا۳۰۰۰نفر.هیچشهرواقعیوجودنداشت.تخمینهابه

یکسکونتگاهتقریبابزرگبرمیگردد.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:فقطدهکدههاینیمهموقت.
سلسلهمراتباداری: ۱.رهبرصلح؛۲.رهبرجنگ.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

3. Algonquin
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اعتباردينیحاکم:رهبرانبراساستواناییشاندرحفظرفاهاجتماعیانتخاب
میشدند.باوربراینبودکهرهبرانجنگبهصورتمشخصباارواحقدرتمند

حیوانات)مانیتو(درارتباطهستند.
حقوقمالکیت:احتماالناموجود.

کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:احتماالناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:ذرت.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:ناموجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبیدوگانهوتثبیتنیتروژنمحصوالت.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:ناموجود.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چوبیاگرزهایشمشیرماننِدشاخداربرایکوبیدن.چاقوو

تبرچه.
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پوششزرهی:سپرهایمنقشبهچرمبیسون.
پرتابشوندهها:کمانسادهوتفنگ.

آتشزاها:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنهادردستنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنهادردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.دولتبهتامینآنهانمیپرداخت.

مراقبتهایدرمانی:ناموجود.
کمکغذايی:ناموجود.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:مساواتطلبانه.
تحرکشغلی:مساواتطلبانه.

برابریجنســیتی:مرداندرزمینهتعیینشــرایطازدواجقدرتقابلتوجهیبر
زنانداشتند.البتهزنانهممیتوانستندِشمنیارهبرشوند.

بردهداری:غالمداری.زنانوکودکانکهاسیرجنگیشدهبودندبردهمیشدند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.

دین
ديناکثريت:دینایلینویی.خدایاعظمکهبهناماربابزندگیشناختهمیشد.

مناسکجنگیومناسکِشمنیورقصهایجشنیهمانجاممیشد.
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ــــــــــــــــــــــ چین: سلسله چینگ
چینگها،آخرینسلسلهتاریخ۲۰۰۰سالهسلطنتیدرچین،درواقعنوادگانَمنچوی
حاکمانایالتشــیندرمناطقیبودندکهامروزهشمالشرقیچینوشمالُکرهرا
تشــکیلمیدهند.چینگهاپسازشکستدادنسلســلهمینگدرسال۱۶۴۴ 
میالدی،درنهایتدراواخرقرنهجدهممیالدیبهاوجقدرتخودرسیدند.بااین
حال،تاجرانانگلیسیکهتریاکرابهصورتغیرقانونیبهچینقاچاقمیکردند
باعثوقوعجنگهایتریاکدردهه۱8۳۰میالدیشــدند.همچنینامپراتوری
چینگبهخاطرشورشهای۱۴سالهتایپینگکه۳۰میلیونکشتهبههمراهداشت
ضرباتزیادیمتحملشــد.دراواخرقرننوزدهمیــالدی،قدرتهایاروپایی
قلمروساحلیچینراتصرفکردندکهبهشورشباکسر)مشتزنها(درسال۱۹۰۰ 
میالدیمنتهیشــد.چینگهادرنهایتدرجریانانقالبسال۱۹۱۱میالدیکه

تاسیسجمهوریچینرارقمزد،ازقدرتساقطشدند.

اطالعات کلی
زمان:۱۶۴۴تا۱۹۱۲میالدی.

زبان:چینی)چینی-تبتی(،َمنچو)تونگوسیک۱(.
پیشازآن:سلسلهمینگ.
پسازآن:جمهوریچین.

1. Tungusic
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۱۳.۱میلیوندرســال۱۶۴۴تا۱۷۹۶ 

میالدی؛۱۱.۳میلیوندرسال۱۷۹۶تا۱۹۱۲میالدی.

مردمان
جمعیت: ۱۰۰تا۱۴۰میلیوننفردرسال۱۷۰۰میالدی؛۲۹۵میلیوننفردرسال

۱8۰۰میالدی؛۳۳۴تا۳۴8میلیوننفردرسال۱۹۰۰میالدی.
بزرگترينشــهر: ۶۷۰هزارتا8۲۰هزارنفردرسال۱۷۰۰میالدی؛یکمیلیون

نفردرسال۱8۰۰میالدی؛۱.۱میلیوننفردرسال۱۹۰۰میالدی)پکن(.
ارتشمنظم: 8۲۰هزارتا۹۰۰هزارنفره.هشــتارتشنشاندار)بامجموع۲۲۰ 
هزارســرباز(درپکن،منچوریواکثرشــهرهایمهــماردوزدهبودند.ارتش
اســتانداردسبز)بابیشاز۶۰۰هزارنیرو(مسئولیتبرقرارینظموامنیترادر

سطحمحلیبهعهدهداشت.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)پکن(؛مراکزایالتی؛۳.مراکزاستانی؛۴. 

مراکزشهرستانی؛۵.بخشها؛۶.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.امپراتور؛۲.حکومتمرکزی؛۳.حاکمانایالتی؛۴. 

حاکماناستانی؛۵.حاکمانبخشها؛۶.قاضیاعظمبخش.

نهادها
قوانینحقوقی:موجود.

دستگاهاداری:حرفهای.دیوانســاالرهاازطریقیکنظامآزمونگیریدشوار
استخداممیشدند.
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اعتباردينیحاکم:اعتبارایدئولوژیکازطریقحکمالهیبهدستمیآمد.
حقوقمالکیت:موجود.

کنترلقیمتها:احتماالموجود.
قوانینبانکداری:احتماالموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:مالیاتبرملک،زمینوفروش؛مالیاتسرانه.

ضربسکه: سکهنقرهتیلوجودداشتکهتوسطنقرهکارانمستقلساختهمیشدو
ارزشــشبراســاسوزنشتعیینمیگردید.دولتدرزمانحکمرانیشونژی)ازسال
۱۶۴۴تا۱۶۶۱میالدی(ونیزدورانحکمرانیشیانفنگ)۱8۵۱تا۱8۶۱میالدی(پول
کاغذیراعرضهکردهبود.دراواسطقرنهجدهممیالدی،یککیلوبرنجدرکانتونیا
یککیلوارزندرپکنقیمتیبرابربا۰.۰۲۴تیلداشت.درسال۱8۱۳میالدی،دستمزد

روزانهمتوسطیککارگرغیرماهردراکثراستانهاحدود۰.۰۴تیلبود.
اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گنــدموبرنج.گندماصلیترینمحصولدرشــمالوبرنج

اصلیترینمحصولدرجنوببود.
آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیر،دشنه،نیزهونیزهدشنهدار.

پوشــشزرهی:جلیقههایمحافظکهازپوســتدرختســاختهمیشدند.
برگستوانیازرهمنعطفکهازدوختپولکفلزیبرپارچهوچرمدرستمیشد.
سپرهایساختهشدهازچوبدرختنخل،کالهخود،محافظدستوپاوزره

سینه.
پرتابشوندهها:فتیلهتفنگ،شــمخال،کمانزنبورکی،کمانترکیبی،چنگک

چندشاخه.
آتشزاها:فشفشه.

ديوارهایطوالنی:دیواربزرگچین.

رفاه
امیدبهزندگی: ۳۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۷سانتیمتر)مرد(و۱۵۳سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:سیستمهایجدیدآبرسانیایجادشد.آبازآبانبارها
بهشهرهامیرسید.درموردآبدریاچههایارودهاازساختارهاییمثلکانال،

آبگذروراهآباستفادهمیشد.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.دولتاینخدماتراارائهنمیداد؛بلکهنهادهای

خصوصیمثلشانتانگوشانهویی)انجمنخیریه(مسئولشانبودند.
کمــکغذايی:ناموجود.دولتاینخدمــاتراارائهنمیداد؛بلکهخیریههای

خصوصیوصومعههایبوداییمسئولشانبودند.
کمــکدرزمانقحطی:ناموجــود.دولتاینخدماتراارائــهنمیداد؛بلکه
مقاماتمحلیکهبــاخیریههاکارمیکردندوهمینطــورصومعههایبودایی
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مسئولشانبودند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نظامآزموناســتخدامیبرایمــردانازهرزمینهخانوادگیو

حتیازپایینترینطبقاتآزادبود.
تحرکشــغلی:نظامآزموناستخدامیبرایمردانازهرزمینهخانوادگیوحتی

ازپایینترینطبقاتآزادبود.
برابریجنسیتی:حقوققانونیبرمبنایجنسیتفرقمیکرد.شغلهایدولتی

فقطبهمردانمیرسید.
بردهداری:دراوایلقرنهفدهممیالدیامپراتوریونگژن۱برنامهایبرایآزادی

اکثررعیتهایکشاورزوبردههابهاجرادرآورد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.

دین
ديناکثريت:کنفوسیونیسم،بودیسم،دائوییسم،دینمحلیچین.

1. Yongzheng
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بورنئو: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ مردمان دایاک، دوره پیش از بروک

مردمــاندایاک۲کهبهعنوانایبان۳همشــناختهمیشــدند،قرنهــادرمناطقغربی
کالیمانتاندربورنئوزندگیکردهبودندومعموالمحلزندگیشانخانههایخانهبزرگ
اشــتراکی۴بود.دایاکهاازداشــتنیکرهبردائمیاباداشــتندوگروههایپرقدرت
خانوادگیمعموالبهامورهرخانهبزرگاشــتراکیرسیدگیمیکرد.افرادحرفهایمثل
جنگجویان،قصهگویانوغیبگویانمیتوانستندنفوذزیادیبهدستبیاورند.ایبانها
قلمروخــودرادرقرونهفدهم،هجدهــمونوزدهممیالدیبهشــکلقابلتوجهی
گســترشدادندوبهشکارسر)کشــتنافرادازقبایلدیگر(وتجارتبردههممشغول
بودند.گسترشقلمروآنهادرسال۱8۴۱میالدیوباحضوریکماجراجویانگلیسی
بهنامجیمزبروکمتوقفشد.اوبخشهاییازبورنئوراتحتلوایبریتانیابهمستعمره
تبدیلکرد.انگلیسیهاتازماناستقاللبورنئودرسال۱۹8۴برآنجاکنترلداشتند.

اطالعات کلی
زمان:۱۶۵۰تا۱8۴۱میالدی.

زبان:ایبان)استروِنزَین(.
پیشازآن:ایبانهایاولیه.

پسازآن:دورهبروکدرحکومتاستعماریبریتانیا.
2. Dayak
3. Iban
4. longhouse



226

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(:اطالعاتناموجود.

مردمان
جمعیت:کمتراز۵۰۰نفر.اینتخمینیازاندازهمتوسطیکقبیلهاست.

بزرگترينشهر:کمتراز۵۰۰نفر.هیچشهرواقعیوجودنداشت.درقرنبیستم
میالدی،جوامعبزرگترایبانکهدرخانههایبزرگاشــتراکیزندگیمیکردند

جمعیت۵۰۰نفرهداشتند.
ارتشمنظم:هیچارتشمنظمیوجودنداشت.فقطگروههایمهاجمویژهای

بودندکهتخمینیدرموردتعدادشانوجودندارد.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:فقطجوامعساکندرخانههایبزرگاشتراکی.

سلسلهمراتباداری:فقطرئیسدهکده)توایروماه(.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتبــاردينــیحاکم:قــدرترهبرانغیررســمیمرهونســنوویژگیهای
شخصیتیشانبود.

حقوقمالکیت:ناموجود.ثروتازطریقتبارهامنتقلمیشد.
کنترلقیمتها:ناموجود.

قوانینبانکداری:هیچبانکیوجودنداشت.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتبُبروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:آهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزهفروروندهوشمشیر.

پوششزرهی:سپرچوبی،پارچه،باجو)جلیقهجنگیازپوستخرسیاببر(،
کالهجمجمهایوحصیری.

پرتابشــوندهها:تفنگهایدوونیممتریکهمیتوانســتندتیرهایآتشینراتا
فاصله۲۰متریپرتابکنند.اســلیقی)زوبین(بانوکآتشخوردهکهبهسمت

دشمنپرتابمیشد.
آتشزاها:اطالعاتیدرمورداستفادهشانوجودندارد.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدرمورداستفادهشانوجودندارد.
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رفاه
امیدبهزندگی: ۴۴سالاززمانتولد.
متوسطقدفردبالغ: ۱۵۹سانتیمتر.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.

مراقبتهایدرمانی:ناموجود.هیچدولتیبرایتامینخدماتدرمانیمرکزی
وجودنداشت.

کمکغذايــی:ناموجود.هیچدولتیبرایتامینکمــکغذاییمرکزیوجود
نداشت.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.هیچدولتیبرایتامینکمکمرکزیدرزمان
قحطیوجودنداشت.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ناموجود.هیچطبقهاجتماعیواقعیوجودنداشت.

تحرکشغلی:ناموجود.اکثرایبانهاکارشانکشاورزیبرایتامینغذایروزانهبود.
برابریجنســیتی:پستهایرهبرینمیتوانستدراختیارزنانقراربگیرد؛هر
چنــدکهزناننقشهایمهمیدرفعالیتهایآیینیواقتصادیایفامیکردندو

معموالدرتصمیمگیریهایجمعیباآنهامشورتمیشد.
بردهداری:غالمداری.اسرایجنگیوبدهکارانمعموالبردهمیشدند.

قربانیکردنانسان:اسرایجنگیگاهیقربانیمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینایبان،ِشمنیسم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــ پاپوا گینه نو:
ــــــــــــــــــــــــــ مردمان اوروکایوا

»اوروکایوا«۱اصطالحیپوششــیبرایتوصیفگروههاییمثلآیگا۲،بیناندل۳،
هونجارا،مامبارهوواسیدااستکهازلحاظفرهنگیباهممشابهتدارندودر
استانشمالیپاپواگینهنوســاکناند.جامعهاوروکایوادرابتداازکشاورزان)که
برایامرارمعاشکشــتمیکردند(،شکارچیانوماهیگیرانتشکیلشدهبود.
ایــنجامعهحولقبیلههایتقریباخودمختاریبهرهبری»مردانبزرگ«)ِامبو
دامبو(وریشسفیدانیشکلگرفتهبودکهباویژگیهایشخصیتیشانتوانسته
بودنداحترامونفوذزیادیبرایخودکســبکنند.نسبتباقبایلازطریقتبار
پــدریبهارثمیرســیدوهــرقبیلهمدعیبــودتبارشبهیکجــدقهرمان
نیمهاسطورهایمیرســد.وقتیجزیرهدرسال۱888میالدیضمیمهانگلیس
شد،مردماناوروکایوابهصورترسمیبخشیازامپراتوریبریتانیاشدندامادر

سال۱۹۷۵میالدیاستقاللخودرابهدستآوردند.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۳۴تا۱88۴میالدی.

زبان:اوروکایوان)پاپوایی(.
پیشازآن:دورهنخستیناوروکایوا.

1. Orokaiva
2. Aiga
3. Binandele
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پسازآن:تسلطانگلیسیهابرپاپواگینهنو.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۰۰۰.هیچکشورواحدیوجودنداشت.

اینتخمینبراساسقلمرومتوسطقبیلهایانجامگرفتهاست.

مردمان
جمعیت: ۷۵۰نفر.هیچکشــورواحدیوجودنداشــت.اینتخمینبراساس

جمعیتمتوسطقبیلهایانجامگرفتهاست.
بزرگترينشهر: ۶۰۰تا8۰۰نفر.هیچشهرواقعیوجودنداشت.اینتخمینبر

اساسدهکدههایبزرگانجامشدهاست.
ارتشمنظم:ناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:فقطدهکدهها.

سلسلهمراتباداری: ۱.رهبراناتحادهایموقتی؛۲.مردانبزرگ)امبودامبو(
وریشسفیداندهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.ایگهگه۱مجموعهایازتابوهایاخالقیعلیهدزدی،

زنا،خشونتونقضبرخیحقوقمالکیتبود.
دستگاهاداری:ناموجود.

1. igege
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اعتباردينیحاکم:امبودامبو۲بهحمایتهمسرانشــانونیزمردانجوانوابســتهبه
خانوادهتکیهداشتند.آنهابراینشاندادنسخاوتخودجشنگوشتراهمیانداختند.
حقوقمالکیت:نامشخص.بخشهایجداگانهاززمینهایباغبانیبهعنوان

ملکشخصیتلقیمیشداماابعادآنچندانمشخصنیست.
کنترلقیمتها:ناموجود.

قوانینبانکداری:ناموجود.هیچنظامبانکیوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.هیچنظامبانکییانظاممشابهیوجودنداشت.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:تارو.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتبُبروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:ناموجود.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزه،گرزآهنیوتبرجنگی.

2. Embo dambo
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پوششزرهی:سپرچوبی.
پرتابشوندهها:نیزهپرتابشونده.

آتشزاها:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنهاموجودنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنهاموجودنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۴۰تا۴۵سالزمانمتوسطپایانعمر.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۰سانتیمتر.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.

کمکغذايی:ناموجود.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:مساواتطلبانه.
تحرکشغلی:مساواتطلبانه.

برابریجنسیتی:تفکیکجنســیتیکاروجودداشت.زناننمیتوانستندرهبر
قبیله)امبودامبو(شوند.

بردهداری:زنانوکودکاناغلببهعنواناسیرجنگیگرفتهمیشدند.
قربانیکردنانسان:نامشخص.شواهدیوجودداردازاینکهگاهیانتقامیکقتلبهصورت

کشتنوخوردنفردخاطیگرفتهمیشدوایناحتماالنوعیقربانیکردنبودهاست.

دین
ديناکثريت:دیناوروکایوا،باورهایانیمیستی.
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میکرونزی: مردمان تروکـــــــــــــــــ
مردمــانتروک۱درقرنیکممیالدیدرجزایرچوک۲)بهمعنیکوهســتانهای
بلند(زندگیمیکردندکهبخشیازمیکروِنزیمدرناست.اینجزایرازجوامع
امــروزیدرمیکرونــزیپراکندهتــربودنــد.هرقبیلــهتروکتحــترهبری
سالخوردهترین)یاارشــدترین(مردبراساستبارمادریقرارداشت.عالوهبر
گاهیاشدرخصــوصنیتارواحو موقعیــتموروثــی،قدرتاوازمیــزانآ
تواناییاشدربهکارگیریمانامان)انرژیالهی(سرچشــمهمیگرفت.خانوارها
تحترهبرییکزنمســنودوزنجوانتر)درسنفرزندآوری(ونیزشوهران
آنهاقرارداشتند.هرتبار،حقکارواقامتدرزمینخودراداشتامادرمقابل،
مســئولیتتامینغذابرایرئیسقبیلهرانیزبرعهدهداشــت.اولینارتباطاین
جزایربااروپاییهادرسال۱۵۲8میالدیبود؛یعنیزمانیکهکاشفاناسپانیایی

بهآنجاآمدند.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۷۵تا۱88۶میالدی.

زبان:چوکی)استرونزی(.

پیشازآن:فرهنگموئن.

1. Truk
2. Chuuk
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پسازآن:مستعمرهاسپانیاییجزایرچوک.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(:اطالعــاتناموجود.جزایردرکل۱۲۷ 
کیلومترمربعمســاحتداشتند.اندازهیکمنطقهمعمولکهتحتکنترلرئیس

قبیلهباشدمشخصنیست.

مردمان
جمعیــت: ۵۰۰تا۱۰۰۰نفــر.اینبرآوردیازاندازهمتوســطیکگروهقبیلهای

متوسطاست.
بزرگترينشهر: ۱۰۰تا۲۰۰نفر.هیچشهرواقعیوجودنداشت.اینبرآوردیاز

جمعیتیکسکونتگاهبزرگمعمولاست.
ارتشمنظم:اطالعاتناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت:فقطآبادی.

سلسلهمراتباداری: ۱.رئیسقبیله؛۲.رئیسخانوار.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتبــاردينیحاکم:قدرتیکرئیسقبیلهبســتگیبهمناســباتاوباارواح
آسمان،دریاوزمینوهمچنینتسلطاوبرجادوهایمجازداشت.

حقوقمالکیت:زمینهامیتوانستدراختیارافرادیاگروههایشراکتیکوچک
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باشد.
کنترلقیمتها:ناموجود.
قوانینبانکداری:ناموجود.

اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:درختنان)بردفروت(.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتببروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:ناموجود.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:گرزونیزه.

پوششزرهی:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنموجودنیست.
پرتابشوندهها:فالخن.

آتشزاها:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنهاموجودنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنهاموجودنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی: ۴۰تا۴۵سالسنمتوسطفوت.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۷سانتیمتر)مرد(و۱۶۴سانتیمتر)زن(.اینتخمینها
مربوطبهاواسطقرنبیستممیشود.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.

کمکغذايی:نامشخص.
کمکدرزمانقحطی:نامشــخص.مازادمحصــولدرختناندرحفرههای
خاصیدرمکانزندگیقبیلهایبرایاستفادههایبعدیذخیرهمیشد.استفاده

ازمنابعغذاییدراختیاررئیسقبیلهبود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنســیتی:تقســیمکاربراســاسجنســیتصورتمیگرفــت.زنان
میتوانستندبدونموافقتشوهرهممالکزمینباشند.رهبرانبیشترمردبودند.

بردهداری:ناموجود.
قربانیکردنانسان:اسرایجنگیبهخدایموسومبهپاالدیوتقدیممیشدند.

دین
ديناکثريت:دینچوکی.ارواحدروردهایجادوییودرمانهامورداســتفاده
بودند.هدفاجرایمناســکاینبودکهابعادمختلفزندگیازســاختخانه
گرفتهتامناسباتعاشقانهوسیاستوجنگراتحتتاثیرخودقراردهند.
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ـــــــــــــــــــــ هند: مردمان آچیک
ماندرانــگآچیکها۱)یاهمــانمردمانتپهها(کهبهنامگاروها۲همشــناخته
میشــوند،ســاکنانقدیمیتپههایگارودربخشمگاالیادرشمالشرقهند
هستند.مشخصنیستکهآچیکهادقیقاچهزمانیدرموقعیتامروزیشان
ســاکنشــدند،امااینباوروجودداردکهآنهاازتبتمهاجرتکردهاند.آنهاتا
پیشازســال۱۷۷۵میالدیارتباطاندکیباهمسایههایشانداشتند؛امادرآن
سالزمیندارانمحلیاشرافزادهشروعبهتحرکاتیدرتپههایمحلزندگیآنها
کردند.ســرانآچیکجداازمناسکمذهبیوحلوفصلاختالفاتکوچک
تحتنظرریشسفیدانروستاقدرتچندانینداشتند.انگلیسیهااینمنطقهرا
درســال۱8۶۷میالدیاشــغالکردندوموفقشــدندباتبلیغکشاورزیبرای

فروشمحصول،منابعزیادیراازآچیکهانصیبخودکنند.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۷۵تا۱8۶۷میالدی.

زبان:گارو)چینی-تبتی(.
پیشازآن:گاروهاینخستین.
پسازآن:امپراتوریبریتانیا.

1. A'chik Manderang
2. The Garos
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(:اطالعاتناموجود.

مردمان
جمعیت: ۲۰۰۰تا۳۰۰۰.هیچجامعهواحدیوجودنداشت.تخمینهامربوطبه

سکونتگاههایبزرگمعمولدرمنطقهیاروستاهامیشود.
بزرگترينشهر: ۲۰۰۰تا۳۰۰۰.هیچشهرواقعیوجودنداشت.تخمینهامربوط

بهسکونتگاههایبزرگمعمولدرمنطقهیاروستاهامیشود.
ارتشمنظم:ناموجود.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.دهکدهها؛۲.آبادیها.

سلسلهمراتباداری: ۱.رئیسدهکده)نوکما(؛۲.ریشسفیدانروستا.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
دستگاهاداری:ناموجود.

اعتباردينیحاکم:نوکمااغلبدرزمینهمقاموموقعیتخیلینسبتبهدیگران
قابلتشخیصنبودواغلبهمرهنمودهایریشسفیدانروستارادنبالمیکرد.
حقوقمالکیت:ترکیبی.زمیندراختیارتبارمادریبودوبهصورتجداگانهبه

خانوارهاتعلقپیدامیکرد.
کنترلقیمتها:موجود.

قوانینبانکداری:ناموجود.هیچنظامبانکداریوجودنداشت.
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اقتصاد
مالیاتگذاری:ناموجود.
ضربسکه:ناموجود.

اعتبار:ناموجود.هیچنظامبانکییامشابهشوجودنداشت.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج،نوعیازسیبزمینی.

آبیاری:ناموجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتببروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:آهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:تبر)مونگرنگ،بانوک،دائو(.نیزهفروروندهیکونیممتری

بابدنهبامبوونوکآهنی،شمشیر.
پوششزرهی:سپرفرورفته۹۰سانتیمتریکهازچوبیاپوستجانورانساخته

شدهبودوروییکقابچوبیسوارشدهبود.
پرتابشوندهها:کمانساده.

آتشزاها:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنموجودنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنموجودنیست.
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رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۵۶سانتیمتر)مرد(و۱۴۷سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:ناموجود.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.

کمکغذايی:ناموجود.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:مساواتطلبانه.
تحرکشغلی:مساواتطلبانه.

برابریجنسیتی:تفکیکجنسیتیدرکاروجودداشت.نوکماهافقطمردبودند.
بردهداری:بردههاییکهازجنگبهجاماندهبودنددرامورخانگیوکشــاورزی

بهکارگرفتهمیشدند.
قربانیکردنانسان:بردههادربرخیمراسمتدفینقربانیمیشدند.

دین
ديناکثريت:دینگارو.کامالها)کاهنهایروستایی(مشکالتیراکهازبابت
ارواحشیطانیپدیدآمدهبودحلمیکردند،مردمرادرمانمیکردند،حواسشان

بهمردگانبودوبهعنوانماماهمعملمیکردند.
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ــــــــــــــــــــ ایاالت متحده آمریکا: 
ــــــــــــــــــــــــــ پادشاهی هاوایی

کامههامهها۱-جنگجویــیکهخودراحافظخدایجنــگیعنیکوکایلیموکو۲ 
میدانســت-درســال۱۷8۲میالدیعلیهپادشاهکیواال۳شــورشکردومناطق
کوهاالوکونادرجزیرهبزرگازمجمعالجزایرهاواییراتحتکنترلخودگرفت.
طیسهدههبعدی،کامههامههاکارزارهاینظامیزیادیرابرایمتحدکردِنتمام
مجمعالجزایرهاوایی)غیرازکائتیونیهاو(بهکارگرفت.مانا)قدرتزندگیبخشی
کهازخدایانواجدادباســتانیاینسرزمیننشاتمیگرفت(دردینهاوایینقش
مرکزیراایفامیکردوخودشرادرنمایشقدرت،زورومهارتمتجلیمیکرد.
امااینمسئلهدرطولزمانبهیکشکلباقینماند.بهتدریجتمامصاحبانقدرت
ونفوذسعیکردندمانارابهانحصارخوددرآورندوقدرتووجههایکههمراهآن
میآمدرامالخودکنندوهمینباعثشدجامعهبهشدتسلسلهمراتبیشود.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۷8تا۱8۹8میالدی.

زبان:هاوایی)استروِنزی(.
پیشازآن:هاواییپیشازبرخوردباسفیدپوستان.

1. Kamehameha
2. Kuka'ilimoku
3. Kiwala
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پسازآن:ایاالتمتحدهآمریکا.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۱۱هزاردرسال۱۷۷8میالدی؛۱۵هزار

درسال۱۷۹۵میالدی؛۱۶۶۰۰درسال۱8۱۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۶۰هزارتا۱۵۰هزارنفردرسال۱۷۷8میالدی؛۱۴۰هزارتا۱8۰هزار

نفردرسال۱8۱۰میالدی.
بزرگترينشهر:اطالعاتناموجود.

ارتشمنظم: ۳۶هزارتا۴8هزارنفره)بزرگترینارتشعملیاتی(.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.قصرسلطنتی/رسمی؛۲.خانوارهایپراکنده.

سلسلهمراتباداری: ۱.پادشاه)َالینوی(؛۲.مشاورسلطنتی)کاالیموکو(؛۳. 
فرماندار؛رئیسبخش)َالیآیموکو(؛۴.روسایردهپایینتر)َالیآیآهوپوا(؛

۵.ادارهکنندگانومباشراناراضی)کونوهیکی(.

نهادها
قوانیــنحقوقی:ناموجود.مجموعــهایازقوانینعرفیدربارهحقاســتفادهازآب،
ماهیگیریواستفادهاززمینوجودداشت؛اماهیچقانونرسمیمکتوبیموجودنبود.
دستگاهاداری:مباشــران)کونوهیکی(نوعیدیوانساالرِیدرحالتکوینراتشکیل
میدادندکهدرآنمتخصصانیدرحفظشــجرهنامهها،سنتهاوسایراطالعاتدیده

میشد.بهنظرمیرسدکهاینکارتماموقتیاکامالحرفهاینبودهاست.
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اعتباردينیحاکم:پادشاهانهاواییبهعنوانچهرههایالهیعملمیکردندکه
کنترلبخشاعظممانا)تظاهراتقدرتکیهانی(رابهدستداشتند.

حقوقمالکیت:محدود.تماماراضیبهالینوی)پادشاه(تعلقداشتندواوآنها
رابینروسایبخشهاومتحدانشتقسیممیکرد.وامهایزمینکهبهساکنین
درآنهــادادهمیشــد،حقوقمحدودیبرایاســتفادهاززمیــنبدونتملک،
تفکیکپذیریوحقانحصاریرانصیبآنهامیکردامامحدودیتهاییهمدر

استفادهازآنوجودداشت.
کنترلقیمتها:احتماالناموجود.هیچشواهدمحکمیازتبادلدربازاروجود

نداشت.
قوانینبانکداری:ناموجود.هیچچیزیشــبیهبهبانکیافعالیتپولینهادینه

وجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:خراجگذاری.افرادیکهساکنیکزمینبودند،بایدبابیگاری
درآنجاخراج)مالیاتغیرپولی(خودبهروسایبخشهاونیزپادشاهرامیدادند

واینچیزینزدیکبهدوسومازمحصوالتتولیدیشانمیشد.
ضربسکه:ناموجود.کاردستمزدداروجودنداشت.کاالهاوموادغذاییکهبه
صورتخراججمعشــدهبودبهصورتمحدودبینروســایبخشهاومردم

عادیپخشمیشد.
اعتبار:احتماالناموجود.هیچشواهدیازابزاراحتمالیاعتبارییاساختاروام

وجودندارد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:سیبزمینیشیرین،تارو.



244

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:دیمکاریوکشاورزیبدونآبیاری.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:فلزشناسیبومیوجودنداشــت.اماوسایلآهنیتوسطتاجران

اروپاییبهجزایرهاواییآوردهشد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزه،گرزجنگی.

پوششزرهی:هیچشواهدیاززرهوجودندارد.
پرتابشوندهها:زوبین،فالخن،تفنگآتشزاکهازاروپاییهاخریداریشد.

آتشزاها:توپخانهمحاصره.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشوجودندارد.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:زیرساختهایآبیاریبهشکلگستردهوجودداشت
کهازآنجملهمیتوانبهدیوارههایانحرافآببرایکشــاورزیبدونآبیاریو

کشاورزیباباران)برایتارو(اشارهکرد.آبآشامیدنیوجودنداشت.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.اینخدماتوجودنداشت.کاهنهایحرفهای

نقشدرمانگریهمبهعهدهمیگرفتند.)کاهوناالپائو(.
کمکغذايی:ترکیبی.روســایبخشهــاتمهیداتیبرایتوزیــعموادغذایی



245 دوره مدرن نخستین

انبارشــدهدرنظرمیگرفتندامااکثرااینموادغذاییبهعنوانهدیه،تقدیمسایر
روسایبخشهاونیزمالزمانمیشد؛وبراساسنیازمردمتقسیمنمیشد.در

نتیجهسهماندکیبهمردمعادیمیرسید.
کمــکدرزمانقحطی:ازروســایبخشهاانتظارمیرفتکــهموادغذایی
ذخیرهشــدهرادرزماننیازبهدستمردمبرساننداماشواهدخاصیازاینکهاین

کاربهاجرادرآمدهباشدوجودندارد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:حرفههاوهنرهابهصورتموروثیمنتقلمیشدند.
برابریجنســیتی:زنانطبقهنخبهمیتوانســتندبهعنوانکاهنعملکنندومالک
زمینباشند.زنانبامحدودیتهاییدرزمینهرژیمغذاییشانمواجهبودندوتابوهای

مختلفدیگریهموجودداشت.زنانومردانهمراهباهمغذانمیخوردند.
بردهداری:تقریباناموجود.اکثرمردمیعنیماکاآینانا)یامردمعادی(آزادبودند
اماطبقهایفرودستازمردمبانامکائوواهموجودداشتکهاغلببهعنوانبرده

بهکارگرفتهمیشدند.
قربانیکردنانسان:قربانیانازمیاناسرایجنگیوکائوواانتخابمیشدندو
معمــوالازبیننخبگانیامردمعادینبودند.اینکاردرســال۱8۴۰میالدیو

تحتتاثیرمسیحیتمتوقفشد.

دین
ديناکثريت:دینسنتیپلینزی.نظاممناسکسنتیچندخداییبراساسایده
ماناشکلگرفتهبود.نظامکاپونیزبررفتارهایمنطبقباهنجارهاونیزمسئولیت

روسایبخشهابرایحفاظتازماناتاکیدمیکرد.



246

ــــــــــــ تایلند: پادشاهی راتاناکوسین
پــسازآنکهبرمهایهاشــهرآیوتایا۱درتایلندمدرنامــروزیراویرانکردند،
رامایاولچاکری۲بهعنوانرهبراشرافزادگیآیوتایاییدرسال۱۷۶۷میالدی
درعرصهقــدرتظهورکرد.اوپایتخترابهبانکوکمنتقلکردکهدرآنزمان
راتانوکوســین۳یاکرونگِتپ۴خواندهمیشد؛وپادشــاهیخودراآنجابناکرد.
راتانوکوســینتحتحاکمیتاشــرافزادگیتایلندیقرارداشتوپادشاهدرآن
نقشیتشریفاتیایفامیکرد.پادشاهکشوررادرامورمعنویرهبریمیکردوبه
عنوانبودیساتواشناختهمیشــد؛یعنییکچهرهمعنویعالیمرتبهکهکارش
حفظبودیســموکمکبهرعیتهابرایرســیدنبهنیروانابود.درطولزمان،
پادشــاهیراتانوکوسینکنترلتایها)تایلندیها(رابرشبکههایتجاریمهمو
پادشاهیهایتابعشتحکیمکردونازونعمتوکاالهایتجملیرابهبانکوک

آوردوشکوفاییادبیرانیزدرآنجارقمزد.

اطالعات کلی
زمان:۱۷8۲تا۱۹۳۲میالدی.

زبان:تایلندی)کرا-دای(.
پیشازآن:پادشاهیآیوتایا.

پسازآن:دورهخونتایاشوراینظامی)تایلند(.
1. Ayutthaya
2. Rama I Chakri
3. Rattanokosin
4. Krungthep
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۵۱۳هزار.

مردمان
جمعیــت: ۱تا۳میلیوننفردرســال۱8۰۰؛۴تا۵میلیوننفردرســال۱8۵۰ 

میالدی.
بزرگترينشهر: ۵۰هزارتا۱۰۰هزارنفر)راتاناکوسینیاهمانبانکوکامروزی(.

ارتشمنظم: ۲۰هزارتا۶۰هزارنفره.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبســکونت: ۱.پایتخــت)راتاناکوســین(؛۲.شــهرهایبزرگ

)ماهاناخون(؛۳.دهکدهها؛۴.آبادیها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.وزرایکابینه؛۳.حاکماناســتانی؛۴. 

مدیرانردهپایینتر.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونسهُمهرکهدرسال۱8۰۵معرفیشد.

دســتگاهاداری:ترکیبی.اموراکثرادردستاشرافزادگانبود؛هرچندکهشاه
چوالالنگکورنتالشکردیکنظاممرکزیبهوجودبیاورد.

اعتباردينیحاکم:بهتجســدیافتناوازتبارعالیمرتبهچهرههاییمشابهبودا
)کهدرگذشتهوجودداشتند(بستگیداشت.

حقــوقمالکیت:ترکیبی.تمــاماراضیدرمالکیتپادشــاهبودندامادرعمل،
مردمیکهزمینرااجارهکردهورویآنکارمیکردندحقوقیبرزمینداشتندو

مثالمیتوانستندآنرابفروشند.
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کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:تازمانتاسیساولینبانکدرسال۱888میالدیوجودنداشت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:حکومتازمالیاتهایمختلفرویمزارع،مخدرها،ارواحو
تجارتبرایکســبدرآمداســتفادهمیکرد.مالیاتبرزمیننیزتشکیلدهنده

بخشقابلتوجهیازدرآمدهایمالیاتیدولتبود.
ضربسکه:پاتدوانگکهدرغربباعنوان»سکهگلولهای«شناختهمیشود.
اعتبار:نامشــخص.صنعتبازرگانیتحتکنترلجوامــعبزرگچینیبودکه

احتماالبسیاریازوامهاراآنهاتامینمیکردند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:تااواسطقرننوزدهممیالدیناموجودبود.مقاماتفرانسویآنرابا

خودبهمنطقهآوردند.
سیستمِکشت:کشاورزیآبیاریوبدونآب.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیر،دشنه،زوبین،نیزه.

پوششزرهی:کالهخود،سپر.
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پرتابشوندهها:تفنگ،کمانترکیبیوکمانساده.
آتشزاها:استفادهازباروتحاکیازآناستکهآتشزاهامورداستفادهبودند.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختآنهادردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ: ۱۵۷سانتیمتر)مرد(.
آبیاریوآبآشــامیدنی:ترکیبی.روشآبیاریسنتیتایلندی)موانگفای(با
استفادهازآبرودخانههایکوچکبهکارمیرفت.سدهایساختهشدهازبامبو
وچــوب،آبراازکانالهایدریچهداریکهشــدتجریانراکنترلمیکردند
عبورمیداد.جریانرودخانه،چرخهایآبراکهازبامبوســاختهشدهبودندبه
حرکتمیانداخــت.تکنولوژیبرایتامینآبآشــامیدنیوجودداشــتاما

مشخصنیستکهمورداستفادهقرارمیگرفتیانه.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.خدماتدرمانیدولتیوجودنداشت.

کمکغذايی:ناموجود.نظــامحمایتیوکمکغذاییبهصورتدولتیوجود
نداشت.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.نظامدولتیبرایکمکدرزمانقحطیوجود
نداشت.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنسیتی:زنانطبقهپایینومتوسط،حقانتخابشوهرداشتندامازنان
طبقهباالازحقوقاندکیبرخورداربودندوتحتقدرتقانونیشوهرانیاپدران
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خودقرارداشتند.گماشتهشدنبهامورمذهبیمخصوصمردانبود.
بردهداری:نیمیازجمعیتبردهبودند.اســرایجنگیدرشــمارزیادبهبردگی
گرفتهمیشدند.والدینبدهکار،فرزندانخودرابهبردگیمیفروختندتاقرض

خودرابپردازند.بردهداریدرسال۱۹۰۵میالدیلغوشد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطبودیسمممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:بودیسمتراوادا.



251 دوره مدرن نخستین

ــــــــــــــــــــ چین: مردمان همونگ

همونگهــا۱چندینفرهنگمتفاوتبودندکهبهمدت۲۰۰۰ســالدردهکدههای
کشــاورزیدرکوهســتانهایدفاعپذیرومستحکمجنوبشــرقیچینزندگی
میکردند.ایندهکدههاگاهیبههمکاریبایکدیگرمیپرداختندومثالدرتقابلبا
مقاماتچینیعملمیکردند.اماعدموجودنهادهایهمکاریرسمیاغلبباعث
بهبروزشــکافدربینآنهامیشد.درزمانهایزیادیدرطولتاریخهمونگها،
دولتچینبهصورتغیرمستقیموازطریقروسایبومیکهبهنامتوسی۲شناخته
میشدند،نفوذخودرااعمالمیکرد.توسیهامسئولسیاستگذاری،مالیاتگیری
وترتیبدادنکارهایبیمزد)بیگاریکشــیدنازمردم(بود.امابعدازانقالبمائو،
همونگهابهصورتفزایندهایدرجمهوریخلقادغامشدند.»میائو«۳اصطالح
تحقیرآمیزیکهبرایتوصیفهمونگهابهکارمیرفت،امروزهنامشناختهشدهای

برایاینگروهاقلیتدرجمهوریخلقچیناست.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۰۱تا۱8۹۵میالدی.

زبان:همونگ-مِین)چینی-تبتی(.
پیشازآن:همونگهایاولیه.

1. The Hmong
2. tusi
3. Miao
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پسازآن:جمهوریخلقچین.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(:نامشخص.منطقهموردنظرتاحدود۱۰ 
هزارکیلومترگسترشمییافت؛امااندازهواحدهایسیاسیخودمختاِرداخلآن

دردورهموردبررسیهمچناننامشخصاست.

مردمان
جمعیت:نامشخص.براساسبرخیمنابع،گروههایهمونگیوجودداشتندکه
دراینزمانجمعیتشانبه۲۰۰هزارنفرهممیرسید.امامشخصنیستکهآیا

اینرقمیمشابهیاکمتریابیشترازسایرگروههابودهیانه.
بزرگترينشهر: ۵هزارتا۱۰هزارنفر.اینتخمینیازجمعیتیکدهکدهبزرگ

همونگاست.
ارتشمنظــم: ۵هزارنفر.هیچارتشمنظمیوجودنداشــت.اینیکتخمین
حداکثریازاندازهگروههایمســلحیاســتکههمونگهــااحتماالقابلیت

بسیجکردنشرادرزمانشورشعلیهحکومتچینداشتهاند.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.دهکدهها؛۲.آبادیها.

سلسلهمراتباداری: ۱.واسطهباحکومتچین)توسی(؛۲.رهبراندودمانی؛
۳.سراندهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:ناموجود.
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دستگاهاداری:ناموجود.
اعتباردينیحاکم:برخیافرادبراســاسسنباالیااطالعاتعمیقشان)مثال

درامورمناسکی(بهعنوانرهبرانغیررسمیشناختهمیشدند.
حقوقمالکیت:اکثرهمونگهادراینزمانخردهمالکبودند.

کنترلقیمتها:اطالعاتناموجود.
قوانینبانکداری:اطالعاتناموجود.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:ترکیبی.هیچنظــاممالیاتیمحلی/بومیوجودنداشــتاما
مقاماتهمونگکهازسویحکومتچینمنصوبشدهبودند،بهنیابتازاین

حکومتمالیاتجمعمیکردند.
ضربسکه:ناموجود؛هرچندکهبرخیازسکههاییکهتوسطسلسلهچینگ

ضربشدهبوددرمنطقهرواجداشت.
اعتبار:ناموجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:برنجونوعیسیبزمینی.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتببروبسوز.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:آهن.



254

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:نیزهوشمشیر.

پوششزرهی:کالهخودازجنسچوبنخل،سپرچوبی،زرهپوششیازجنس
پوستجانورانیاپشم،محافظدستوپا.
پرتابشوندهها:اسلحهگرممثلتفنگ.

آتشزاها:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنهاموجودنیست.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهاستفادهازآنهاموجودنیست.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:گروههایهمونگکهروشکاشتخیسپلکانیبرنج
رابهکارمیبردند،ازچرخآبیچوبیکهتوســطاســبکشیدهمیشداستفاده

میکردند.آبآشامیدنیازچشمههاونهرهامیآمد.
مراقبتهــایدرمانی:ناموجــود.دولتیدرهمونگنبودکــهبخواهدخدمات
مرکزیدرمانیارائهبدهد.خدماتپزشــکیتوسطمتخصصانمناسکسنتی

انجاممیگرفت.
کمــکغذايی:ناموجود.هیــچدولتیدرهمونگنبودکــهکمکغذاییرابه

صورتمرکزیبهعهدهبگیرد.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.هیچدولتیدرهمونگنبودکهکمکدرزمان

قحطیرابهصورتمرکزیارائهبدهد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ناموجود.طبقهبندیاجتماعیاندکیوجودداشت.
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تحرکشــغلی:ناموجود.اکثرهمونگهاکشــاورزیرابرایامرارمعاشخود
انجاممیدادند.

برابریجنسیتی:تقسیمکاربراساسجنسیتصورتمیگرفت.هممردانوهم
زنانمیتوانســتندبهصورتغیررسمیرهبربشوندامادرعمل،اینموقعیتها

معموالبهمردانمیرسید.
بردهداری:احتماالناموجود.

قربانیکردنانسان:احتماالناموجود.

دین
ديناکثريت:دینهمونگ.شمنیسم.انیمیسم.پرستشاجداد.
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ترکیه: امپراتوری عثمانیــــــــــــــــــ

تیمور)تیمورلنگ(پسازفتحامیرنشینعثمانیتمرکزخودرارویقلبسرزمین
پارسگذاشتهبودوهمینمسئلهبهعثمانیهااجازهدادبخشزیادیازقلمرویی
راکــهدرترکیهامــروزیوبالکانامروزیازدســتدادهبودنددوبارهمالخود
کنند.تیرخالصامادرســال۱۴۵۳میالدیزدهشد؛زمانیکهسلطانمحمد
دومتوانســتقسطنطنیهراازبیزانســیهابگیرد.اوبااینکارتوانستعالوهبر
دستیابیبهمسیرهایتجاریجادهابریشم،یکچیزدیگریعنیعنوانافتخاری
باستانیسزارراهمازامپراتوریشکستخوردهرومبگیردوعنوانخودبزرگبینانه
»حاکمدوقارهودودریا«رابهخودشنسبتبدهد.درقرنشانزدهممیالدی،
عثمانیهاتوانستندکنترلسرزمینهایگستردهایرابهدستبگیرند:ازغربتا

مراکشامروزی،ازجنوبتایمن،ازشرقتاعراق،وازشمالتاچک.

اطالعات کلی
زمان:۱۴۱۳تا۱۹۲۲میالدی.

زبان:ترکی)تورکیچ(؛عربی)آفریقایی-آسیایی(؛فارسی)هندواروپایی(:سایر
زبانهایبومیدرمیانمردممحلی.

پیشازآن:امپراتوریتیموری.
پسازآن:ترکیهمدرن.
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربــع(: ۵۲۲هزاردرسال۱۴۲۱میالدی؛۲.۳ 
میلیوندرســال۱۵۰۰میالدی؛۴.8میلیوندرسال۱۶۰۰میالدی؛۵.۲میلیون

درسال۱۶8۰میالدی؛۴.۹میلیوندرسال۱۷۰۰میالدی

مردمان
جمعیت: ۵میلیوننفردرســال۱۴۲۱؛۹میلیوننفردرسال۱۵۰۰میالدی؛۲8 
میلیوننفردرســال۱۶۰۰میالدی؛۲۴میلیوننفردرســال۱۷۰۰میالدی؛۲۴ 

میلیوننفردرسال۱8۰۰میالدی؛۲۵میلیوننفردرسال۱۹۰۰میالدی.
بزرگترينشــهر: ۲۰۰هزارتا۴۱۰هزارنفردرسال۱۵۰۰میالدی؛۶۵۰هزارتا
۷۰۰هزارنفردرســال۱۶۰۰میالدی؛۷۰۰هزارنفردرسال۱۷۰۰میالدی؛۵۷۰ 
هــزارنفردرســال۱8۰۰میــالدی؛۱.۱۲۵میلیوننفردرســال۱۹۱۴میالدی

)استانبول(.
ارتشمنظم: ۵۰هزارتا۹۰هزارنفرهدرسال۱۵۰۰میالدی؛۱۰۰هزارتا۲۰۰هزار

نفرهدرسال۱۶۰۰میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبســکونت: ۱.پایتخت)اســتانبول(؛۲.مراکزاستانی؛۳.مراکز

بخشی؛۴.شهرها؛۵.دهکدهها؛۶.خیمههایکوچنشینان.
سلســلهمراتباداری: ۱.ســلطان؛۲.وزیراعظم؛۳.شــورایسلطنتی؛۴. 
خزانهداریسلطنتی؛۵.حاکماناستانی؛۶.دفترداران؛۷.شورایاستانی؛8. 

ادارههایاستانیردهپایینتر؛۹.قاضیانشهری.
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نهادها
قوانینحقوقی:قانونسکوالروقانونمذهبی)شریعت(.

دستگاهاداری:بوروکراسی.ازمیانبردههانیروگرفتهمیشد.
اعتباردينیحاکم:باوربراینبودکهحاکمبهصورتالهیمنصوبشدهاست.

حقوقمالکیت:میزانمحدودیازمالکیتخصوصیزمینوجودداشت.
کنترلقیمتها:ســقفقیمتگذاشتهمیشد؛امامشخصنیستکهآیابهزور

اعمالمیشدیابهصورتقانونیدنبالمیشد.
قوانیــنبانکداری:بانکهایرســمیبرایاولینباردرقــرننوزدهممیالدی
تاســیسشدند.حکومت،قوانینبانکداریرابراساستعبیرخودشازمکتب

حنفیفقهاسالمیتعیینمیکرد.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:مالیــاتبــرمحصوالتکشــاورزی؛جزیــه)مالیاتیکهاز

غیرمسلمانانگرفتهمیشد(؛مالیاتزکات)خیریه(؛مالیاتبرتجارت.
کچه. ضربسکه:سکهطالیسلطانیوسکهنقرهآ

اعتبار:براساسقانونعثمانی،گسترهایازترتیباتاعتباریازجملهوامهای
بهرهدارمجازبود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیمکانیکیمدرندرقرننوزدهمموجودبود.
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فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:شمشیرخمیده،نیزه،دشنه،گرز،تبرجنگی.

پوششزرهی:سپرهایچرمیبهمدلمورها)اعرابشمالآفریقا(.سوارهنظام
سنگینکالهخودبرسرمیگذاشتند.محافظدستوپا،زرهزنجیریوزرهسینه

وپشتهمبرایپوشاندنبدنبهکارمیرفتند.
پرتابشوندهها:تفنگ،تپانچهوتوپخانهمیدان.

آتشزاها:نارنجک.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشاندردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۳۵سالاززمانتولد.

متوسطقدفردبالغ: ۱۶۵ســانتیمتر)مرد(.اطالعاتمربوطبهدورهمتاخرتر
)۱8۴۰تا۱۹۱۰میالدی(است.

آبیاریوآبآشــامیدنی:سیســتمآبیاریمصریاینجاهماحداثشد.آباز
طریقآبگذرهابهشهرهامیرسید.

مراقبتهایدرمانی:ناموجود.دولتتازهدرقرننوزدهممیالدیشروعبهارائه
خدماترفاهیکرد.البتهدراواخرقرنشانزدهممیالدیدرقلمروهایمختلف

امپراتوری،نزدیکبه۹۰بیمارستانموجودبود.
کمکغذايــی:ناموجود.دولتتــازهدرقرننوزدهممیالدیشــروعبهارائه
خدماترفاهیکرد.تاآنزمان،کمکغذاییفقطتوسطخیرینخصوصیارائه

میشد.
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کمکدرزمانقحطی:موادغذاییازمکانهاییکهمازادداشتندبهمکانهای
قحطیزدهفرســتادهمیشد.تثبیتقیمتهاومعافیتهایاتخفیفهایمالیاتی
صورتمیگرفت.سیستمانبارداریغالتبرایحصولاطمینانازتامینمداوم

غالتموردنیازپایتختطراحیشدهبود.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:نخبگیموروثی.

تحرکشغلی:محدود.
برابریجنســیتی:تنهااقلیتیاززناننخبهثروتمندمیتوانســتندبهدرجهایاز
قدرتونفوذبرسند.بااینوجود،زنانطبقهعامیاغلبنانآورانمهمیبودند

ودرمشاغلمختلفکارمیکردند.
بردهداری:غالمداری.

قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطاسالمممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:اسالمسنی.
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اسپانیا: امپراتوری هابسبورگــــــــــــ
چارلزپنجمکهازسمتتبارمادریهابسبورگ۱بهشمارمیآمد،پسازمرگهر
دوپدربزرگش)یعنیفردینانددومآراگوندرســال۱۵۱۶میالدیوامپراتورروم
ماکســیمیلیاناولدرســال۱۵۱۹میالدی(فرمانروایقلمروهایوســیعیدر
اســپانیا،امپراتوریروم،سرزمینهایسفلی)هلندوبلژیکامروزی(،ایتالیاو
قارهآمریکاشد.فتوحاتسرزمینیبعدیاسپانیا)کهفیلیپیندرقارهآسیاراهم
شــاملمیشد(باعثشداســپانیابهاولین»امپراتوریکهخورشیددرآنهرگز
غروبنمیکند«تبدیلشودوثروتزیادیازاقصینقاطجهانبهسمتاسپانیا
سرازیرشود.اینثروتبهشهریشــدنوبازارگراییسریعدراسپانیاانجامیدو
شهرهایسلطنتیاسپانیابهمراکزبزرگتولیدبدلشدند.قانوناسپانیامبتنیبر
دکترینکاتولیکبودوبهصورتاســمیدرسراسرامپراتوریجریانداشت؛اما
تفاوتهایزیادیدرحقوقوامتیازاترعایابراساسطبقه،قومیت،جنسیت

وموقعیتاجتماعیآنهادرنقاطمختلفامپراتوریمشاهدهمیشد.

اطالعات کلی
زمان:۱۵۱۶تا۱۷۰۰میالدی.

زبان:اسپانیایی)هندواروپایی(؛ایتالیایی،فرانسوی،فِلمیش۲،آلمانی)هندو
اروپایی(؛زبانهایبومی)مثلکوئچوا،آیمارا،مایا،ناهاتول(.

پیشازآن:پادشاهیکاستیل،پادشاهیآراگون

1. Habsburg
2. Flemish
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پسازآن:خاندانبوربوندراسپانیا.

قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومتــرمربع(: ۵میلیوندرســال۱۶۱۰میالدی؛۱۰ 

میلیوندرسال۱۷۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۲۹میلیوننفردرسال۱۵۵۰میالدی.

بزرگترينشهر: ۲۲۴هزارنفردرناپل)سال۱۶۰۰میالدی(.
ارتشمنظم: ۳۰۰هزارنفرهدرسال۱۶۳۰میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)مادرید(؛مراکزمنطقهای)بارسلونا،سویل،
زاراگــوزاوپامپلونا(؛۳.شــهرهایبزرگ)مثلتوِلدو(؛۴.شهرســتانها؛۵. 

دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پادشــاه؛۲.صدراعظمبزرگ؛۳.دبیرکلشوراهای
اصلی؛۴.نایبالسلطنهیاحاکماننظامی؛۵.شوراهایاستانیومستعمرهای؛
۶.دیوانســاالریهایاســتانیومســتعمرهای؛۷.اربابانمحلی؛8.مدیران

دهکدهها.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونرومواسپانیا.

دســتگاهاداری:ازاشرافزادگیتشکیلشدهبود؛هرچندکهگاهیمردمعادی
همموقعیتهاییدرایندستگاهپیدامیکردند.
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اعتباردينیحاکم:ســلطنتموروثی.ایدئولوژیمشروعیتدهندهبهآنهمبر
مبنایعقایدمسیحیقرونوسطیشکلگرفتهبودکهسلسلهمراتباجتماعیرا

بازتابیازنظمالهیمیدانستند.
حقوقمالکیت:موجود.

کنترلقیمتها:ضربسکههایمسیبهارزش۲۰میلیوندوکاتدرسالهای
۱۶۲۱تا۱۶۲۶میالدیباعثبروزتورمبیســابقهشــدکهسلطنتسعیکردبا

سیاستکنترلقیمتهاجلویشرابگیردامااینتدابیرجوابنداد.
قوانینبانکداری:نامشخص.

اقتصاد
مالیاتگذاری:نظاممالیاتیغیرمرکزیبهچندینپستمحلیمالیاتگیرتقسیم
میشــدکهموقعیتهایزیادیبرایتاثیرگذاریروینرخها،فشــارمالیاتیو

وصولمالیاتهاداشتند.
ضربسکه:طال،نقرهومس.

اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندمدرقلمروهایاروپایی.ذرتوبرنجدرمستعمرات.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشتتناوبی.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.
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تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:دشنه،شمشیر،نیزه،زوبین،نیزهدشنهدار.

پوششزرهی:کاپیتانهاواشرافزادگانثروتمندترزرهسهچهارمی)کالهخود،
زرهسینهومحافظدســتوپا(میپوشیدند.نیروهایمناطقمستعمرهایزره
نخیالیهدارمیپوشیدندکهبرایآبوهوایمربوطدنیایجدیدراحتتربود.

پرتابشوندهها:شمخال،تفنگوتوپ.
آتشزاها:توپخانهمحاصره.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشانموجودنیست.

رفاه
امیدبهزندگی:اطالعاتناموجود.

متوسطقدفردبالغ:اطالعاتناموجود.
آبیاریوآبآشامیدنی:هیچبرنامهنظاممندکلیدرزمینهآبیاریوجودنداشت.
اماشهرهاوشهرستانهایایبریاآبآشامیدنیراازآبگذرهاوشبکهلولههای

زیرزمینیدریافتمیکردند.
مراقبتهایدرمانی:درشبهجزیرهایبریا،شهرهایزیادیبیمارستانداشتندکه
ازسویگروههاییمثلاصناف،هیئتهایاخوتغیرکشیشی،مقاماتسلطنتی
وِدیرهاحمایتمیشدند.بیمارستانهادرمستعمراتهمتاسیسشدهبودندو
جزامخانههایــینیزدراکثرپایتختهایاســتانیدیدهمیشــد.اکثرخدمات

مراقبتهایدرمانیتحتنظرکلیساانجاممیشد.
کمکغذايــی:محدود.اکثراتوســطاعضــایمونثِدیرهاونیــزازطریق

بیمارستانهاارائهمیشد.
کمکدرزمانقحطی:موجود.بــهعنوانمثالدراوایلقرنهفدهممیالدی،
تاجوتختاســپانیابرقیمتبرنجدرفیلیپیناعمالنظرکردتاباتاثیرشــدید
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قحطیمقابلهکندوالبتهنتیجهایبهدستنیامد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:محدود.تحرکاجتماعیتاحدزیادیبهنسببستگیداشت
وبــهخصوص»خلوصنژاد«یکپیششــرطمهمبرایرســیدنبهموقعیت
نخبگیدرتمامقلمروامپراتوریبود.درواقعسلسلهمراتبسختگیرانهاجتماعی
بهتدریجبراســاسطبقهبندیهاینژادیکهدرقانونتعریفشــدهبودشکل

گرفت.
تحرکشــغلی:احتماالکمبودهاست؛چونسلســلهمراتباجتماعیسفتو

سختیوجودداشت.
برابریجنســیتی:ایدئولوژیمسیحیبهشــدتازنابرابریجنسیتیحمایت
میکــرد.بااینوجود،زنانمیتوانســتندملــکبهارثببرنــدوالبتهاینهم

محدودیتهاییداشت.
بردهداری:درتماممستعمراتوجودداشت.علتشنابودیجمعیتبومیبودکه
بهخاطرظلماســتعمارگرانونیزشــیوعبیماریهارخدادهبــود.بهجایاین

جمعیتبومیازبردگانآفریقاییاستفادهمیشد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.دردینمسیحیتممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:کلیسایکاتولیکرم.



266

دوره مدرن: 
سال ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ میالدی

ـــــــــــــــــــــــــــ بریتانیای کبیر: 
ـــــــــــــــــ دومین امپراتوری بریتانیا

دومینامپراتوریبریتانیازمانیآغازشدکهبزرگترینخسراندرامپراتوریاول
آنرخدادهبودوپرجمعیتترینمستعمرهآنیعنیایاالتمتحدهآمریکاازدست
رفتهبود.حتیبدوناینمستعمرهبزرگنیزقلمروامپراتوریبریتانیاعظیمبود.
درداخل،سکوالریزهشــدنبســیاریازاعضایمنتخبپارلمانباعثافزایش
نفــوذآنهاوکاهشنفوذتاجوتختبریتانیاشــدهبود.درخارج،عملیاتهای
نظامیمختلفبریتانیابیشازپیشبازندگیرعایایامپراتوریگرهخوردهبود؛
زیرامالیاتهایجدیدبرآنهاوضعشدهبود،مالیاتهایقدیمیتشدیدشدهبود
واستخراجمنابعافزایشیافتهبودتانیازهایامپراتوریراتامینکند.انگلیسیها
حقوقبســیارمتفاوتیرابهشــهروندان)سفیدپوســت(بریتانیایــیومردمان
غیرانگلیســیدرمستعمراتاعطاکردهبودندواینتفاوتقائلشدننژادیبین
»شهروند«ومستعمرات»وابسته«تاحدزیادیتجربهپسااستعماریآنهاراهم

دگرگونکرد.
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اطالعات کلی
زمان:۱۷8۳تا۱۹۱۴میالدی.

زبان:انگلیســی)هندواروپایــی(؛هندی)هندواروپایــی(؛پنجابی)هندو
اروپایی(؛بنگالی)هندواروپایی(؛سایرزبانهایبومی.

پیشازآن:اولینامپراتوریبریتانیا.اولینامپراتوریبریتانیابیشترازمستعمرات
بریتانیایکبیردرشمالآمریکاتشکیلشدهبود.وقتیاکثرآنهادرسال۱۷8۳ 
مســتقلشدند،امپراتوریدومبریتانیادرقارهآســیا،اقیانوسیه،کاناداوآفریقا

گسترشیافت.
پسازآن:بریتانیایزمانجنگ.

قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲۶میلیوندرسال۱8۰۰میالدی؛۳۵.۵ 

میلیوندرسال۱۹۰۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۱۰۷میلیوننفردرســال۱8۰۰میالدی؛۴۱۰میلیوننفردرسال۱۹۰۰ 

میالدی.
بزرگترينشــهر: ۹۰۰هزارنفردرسال۱8۰۰میالدی؛۶.۵میلیوننفردرسال

۱۹۰۰میالدی)لندن(.
ارتشمنظم: ۲۵۰هزارنفرهدرسال۱۹۰۰میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)لندن(؛۲.پایتختهایمستعمرهای)مثل
کلکته(؛۳.شــهرهایبزرگ)مثلمنچســتر،دهلی،دوبلین(؛۴.شــهرهای
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کوچکتر؛۵.شهرستانها؛۶.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.مقــامســلطنت؛۲.پارلمــان؛۳.واحدهایاداری
منطقهای،مدیران،افسرانمستعمراتودبیراندرپادشاهیمتحد؛۴.شوراهای
مســتعمرهای)مثلخدماتمدنیهند(؛۵.مقاماتدیوانســاالر؛۶.مقامات

بومیمستعمرات؛۷.افسرانردهپایینتر.

نهادها
قوانینحقوقی:قانونعرفیوقانونانگلیس،الحاقیبهقوانینمستعمراتدر

مواردلزوم.
دســتگاهاداری:درانگلیس،نظاِمروبهگســترِشدیوانساالرهایتماموقتو
مزدبگیروجودداشــت.درهندنظاممقاماتحقوقبگیربهوجودآمدکهبهنام

کارمنداندولتیهندشناختهمیشدندودرسال۱8۵8آغازشد.
اعتباردينیيااعتبارديگرحاکم:نخبگیموروثیدرکنارعناصردموکراتیک.
فردیکهدرراسســلطنتقرارگرفتهبودعمالعنوانخودرابهشــکلاصلو
نسبیبهارثبردهبود.اعضایپارلمانبهصورتدموکراتیکانتخابمیشدند؛

هرچندکهدرایندوران،رایدادنمحدودبهمردانبالغثروتمندبود.
حقوقمالکیت:بهغیرازجنسیت،مالکیتامالکخصوصیاصلیترینمعیار

برایتعیینحقفردبرایرایدادنبود.
کنترلقیمتها:موجود.بهعنوانمثال،بینســالهای۱8۱۵و۱8۴۶میالدی
قانونذرتباعثافزایشقیمتموادغذاییوغالتوارداتیبهبریتانیاشــدتا
اوضاعبهســودتولیدکنندگانداخلیتمامشود.بهخاطربروزقحطیدرایرلند،
اینقانونملغیشدواینبهحرکتبریتانیابهسمتتجارتآزادمنتهیشد.

قوانینبانکداری:براساسقانونمنشــوربانکیسال۱8۴۴میالدی،پارلمان
قــدرتبانکهایبریتانیارامحدودکردوبهبانکمرکزیانگلیساجازهچاپ
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اسکناسراداد.سالبعدشاینقانونبهایرلندهمتسرییافت.

اقتصاد
مالیاتگذاری:دراوایلقرنبیستممیالدی،اکثرمخارجمستعمراتبهوسیله
درآمدهاییتعیینمیشــدکهدرخوداینمســتعمراتبهدســتمیآمد.دولت
اســتعماریهمچنینازمالیاتگذاریبرایامتیازدادنبهبرخیصنایعاستفاده

میکرد.
ضربسکه:استرلینگطالدربریتانیاومستعمراتغیرآمریکاییخودمختار.
روپیهنقرهدرهند،سیالن،مستعمراتبریتانیادرآفریقایشرقیومستعمرات
دراقیانوسهند.دالرنقرهدرماالیا.مانیلبرنز،صدفســپیدُمهره)کاوری(و

سایرابزارهایتبادلسنتیدرسایرمستعمراتآفریقایی.
اعتبار:موجود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،برنجوشکردربخشهاییازامپراتوری.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیمدرنمکانیزه.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:فوالد،آهنوبرنج.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:سرنیزه،شمشیروزوبینبرایسوارهنظام.
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پوششزرهی:کالهخودومحافظپا.
پرتابشوندهها:تفنگوتوپ،هفتتیرازدهه۱8۵۰بهبعد.

آتشزاها:توپخانهمحاصره.
ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشاندردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۴۰سالاززمانتولد)مرد،انگلیس(؛۴۲سالاززمانتولد)زن،
انگلیس(.امیدبهزندگیاحتماالبهشــدتبراساسطبقهفرقمیکردهاستو
درمستعمراتمختلفهمتفاوتداشــتهاست.مثالامیدبهزندگییکمرددر
کاناداوآمریکادرایندوران،۳۹سالبود.مستنداتدقیقدرموردسایرمناطق

وجودندارد.
متوســطقدفردبالغ: ۱۷۰ســانتیمتر)مرد،انگلیس(و۱۵۶ســانتیمتر)زن،
انگلیس(.متوســطقدشــایددرمســتعمراتفرقمیکرد،امادراینزمانقد

متوسطیکمرددرکانادا۱۷۰سانتیمترودرآمریکا۱۷۳سانتیمتربود.
آبیاریوآبآشــامیدنی:ازدهه۱8۴۰میالدیبهبعد،سیستمتامینآبکهبا
عنوان»برنامهجذب«شناختهمیشدوشاملسدزدنبررودخانهها،باالآوردن
ســطحدریاچههاو/یاجاریکردنآبدردرههاوســپسانتقــالاینآبهابه
شهرهابود،درشهرهایبزرگبریتانیاونیزشهرهاییدرمستعمراتمثلبمبئی،
کلمبو،هنگکنگوسنگاپوربهاجرادرآمد.سیستمهایجدیدآبیاریبهعنوان

مثالدرهندومصراجراییشد.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.پیشازســال۱۹۰۰میالدی،اینخدماتاکثرا
توســطخیریهها،کمیتههایقانونیرسیدگیبهفقراونیزبخشخصوصیارائه

میشد.خدماتدرمانیملیبهصورتمرکزیازسال۱۹۴8آغازشد.
کمکغذايی:دربریتانیاقانونرســیدگیبهفقرادرسال۱8۳۴میالدیاینرا
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معینکردکهفقرافقطدرازایچندســاعتکارســختروزانهدرکارگاههای
مخصوصمیتوانندکمکغذاییدریافتکنند.

کمکدرزمانقحطی:ناموجود.همایرلندوهمهند)مثالدرسالهای۱8۶۶،
۱8۷۶،۱8۷۴،۱8۶۹تــا۱8۷8میالدیوغیره(دچارقحطیهایفاجعهباری
شدند.امادولتبریتانیاهیچحمایتدولتیخاصیبهآنهاارائهندادواستداللش

اینبودکهقحطیراهیاصالحیبرایمقابلهباجمعیتزیاداست.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:تحرکاجتماعینسبتاباالییدربریتانیاوجودداشتوطبقات

متوسطبهشدتدرحالگسترشبودند.
تحرکشغلی:تحرکشغلینسبتاباالیمیاننسلیدربریتانیاوجودداشت.

برابریجنســیتی:ایدئولوژیویکتوریاییبهشــدتروینابرابریجنسیتیو
نقشآفرینیمشخصجنسیتهاتاکیدداشت.

بــردهداری:ترکیبــی.پارلمانتجارتبردهرادرســال۱8۰۷میــالدیدرتمام
امپراتوریبریتانیالغوکرد؛امابردهداریدرمســتعمراتادامهداشتتااینکهبه

صورتقطعیدرسال۱8۳8لغوشد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطمسیحیتممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:مســیحیتَانگلیَکن)وابستهبهکلیســایانگلیس(،هندوییسم،
سیکیسم،مسیحیتکلیسایکاتولیکرم،ِجینیسم،ادیانبومیمنطقهاقیانوس

آرام،ادیانبومیآفریقایی.
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ــــــــــــــــــــ ایاالت متحده آمریکا: 
ــــــــــ آمریکای پیش از جنگ داخلی

معاهدهصلحپاریسدرسال۱۷8۳میالدیُمهرتاییدیبرپیروزیارتشقارهای
آمریــکابربریتانیابود،اماایاالتمتحدهآمریکاپسازجنگبابدهیهایعظیم
مواجهشــد.اینکشــورجدیدبرایآنکهمنابعالزمرابرایرهاییازبدهیهابه
دستبیاورد،سیاستموسومبه»سرنوشــتآشکار«۱راپیشگرفتواستدالل
کردکهقارهآمریکاازلحاظحقوقیبهســاکنانجدیدسفیدپوستومسیحیاش
تعلقدارد.ازتبعاتآنمیتوانبههجومگســتردهمهاجرانوشــیوعبیماریهای
بزرگوتاکتیکهایتوسعهطلبانهخشونتآمیزدولتآمریکااشارهکردکهباعث
شددربرخیمناطقآمریکا۹۰درصدازجمعیتبومیقارهازبینبروند.مناقشات
برسراینکهبایدازاقتصادکشاورزیحمایتکردیااقتصادصنعتی؛واینکهباید
بردهداریراادامهدادیالغوکرد،درنهایتبهبروزجنگداخلیآمریکاانجامیدند.

اطالعات کلی
زمان:۱۷۷۶تا۱8۶۱میالدی.

زبان:انگلیسی)هندواروپایی(؛زبانهایبومی)مثلزبانهایایروکویان(.
پیشازآن:امپراتوریبریتانیا.

پسازآن:جنگداخلیآمریکاودورههایبازسازی.
1. Manifest Destiny
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قلمرو
مجموعمساحت)بهکیلومترمربع(: ۲.۲میلیوندرسال۱۷۹۰میالدی؛۴.۵ 

میلیوندرسال۱8۲۰میالدی؛8.۱میلیوندرسال۱8۶۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۳.۹میلیوننفردرسال۱۷۹۰میالدی؛۹.۶میلیوننفردرسال۱8۲۰ 

میالدی؛۳۱.۴میلیوننفردرسال۱8۶۰میالدی.
بزرگترينشهر: ۳۳هزارنفردرسال۱۷۹۰میالدی؛۱۲۰هزارنفردرسال۱8۲۰ 

میالدی؛8۱۰هزارنفردرسال۱8۶۰میالدی)نیویورک(.
ارتشمنظم: ۶هزارتا۷هــزارنفره.درزمانجنگمکزیکبه۱۱۵هزارنفره

افزایشیافت.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)واشینگتندیسیازسال۱8۰۲میالدی(؛
۲.سایرشهرهایبزرگ)مثلفیالدلفیاونیویورک(؛۳.پایتختهایایالتی؛۴. 
مراکزبخشها؛۵.شــهرهایکوچک.پیشازســال۱8۰۲میالدی،جلسات

کنگرهدرمکانهایمختلفیمثلفیالدلفیاونیویورکبرگزارمیشد.
سلسلهمراتباداری: ۱.رئیسجمهور؛۲.کنگره)سناومجلسنمایندگان(؛۳. 
فرماندارانایالتها؛۴.مجالسایالتی؛۵.شهرداران؛۶.هیئتهایشهری.

نهادها
قوانینحقوقی:قانوناساسیآمریکا.

دستگاهاداری:بهشاخههایاجرایی،قانونگذاریوقضاییتقسیممیشد.
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دیوانســاالریحرفهایوبیطرفانهدرســطحملیازدهه۱88۰میالدی
ظهورکرد.

اعتباردينــیحاکم:جمهــوریدموکراتیــک.رئیسجمهــورازطریقرای
دموکراتیکانتخابمیشد.

حقوقمالکیت:شــهروندانآزادحقداشــتندملکخصوصیداشتهباشنداما
دولتهــایایالتیقدرتگســتردهایدرزمینهتعیینموارداســتفادهازامالک

داشتند.
کنتــرلقیمتها:ناموجود.اولینتجربهدرمــوردکنترلقیمتهادرامریکادر

زمانجنگجهانیدومصورتگرفت.
قوانینبانکداری:بانکملیکهتوسطایالتهاادارهمیشددرسال۱۷۹۱میالدی
بابرنامهالکساندرهمیلتونتاسیسشد.امادرطولزمانبالغو/تصویبمجدد
مواجهشد.گســترهبزرگیازقوانینبانکداریتوســطایالتهامصوبشدکه
شــاملســاماندهیبانکهایخصوصیدرنیویورک،اوهایوومیشــیگانهم

میشد.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:مالیاتیکیازعللاصلیبروزجنگاســتقاللآمریکابود؛
بنابرایندولتآمریکابهندرتوبابیمیلیمالیاتمستقیموغیرمستقیمراوضع

میکرد.اکثردرآمدایالتهاازعوارضگمرکیتامینمیشد.
ضربسکه:دالر،سکههایطالونقره.قانوناساسیآمریکاتصریحکردهبود
کهفقطدولتمرکزیحقداردســکهضربکند،اســکناسچاپکندوامور
واحدپولراساماندهیکند.دستمزدمعمولدرایندوران،روزانهیکدالربود.
ارزشپــولدرحالتغییربود؛بهطوریکهیکبوِشــل)معادل۳۵لیتر(گندم
قیمتشبین۱تا۲دالربود.البتهدرزمانپیشازوقوعجنگداخلیآمریکا،این
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کشوردچارتورمشدیدیهمشد.
اعتبار:اکثرآمریکاییهاترجیحمیدادندازاســکناسبــهجایبرگهاعتباری
دولتیاستفادهکنند.علتشاینبودکهاسکناسپولقانونیبودومیتوانستبر

اساسنرخازپیشتعیینشدهبهطالیانقرهتبدیلشود.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندموذرت.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیمکانیزهمدرن.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:برنز،آهنوفوالد.

تجهیزات نظامی
ســالحهایدستی:شمشیرتاســال۱8۳۰میالدیسالحســنتیسوارهنظامو

افسرانبود.بعدازاینتاریخ،تفنِگسبکجایشراگرفت.
پوششزرهی:اطالعاتیدربارهاستفادهگستردهازآنوجودندارد.

پرتابشوندهها:هفتتیر،تفنگلولهکوتاه،تفنگ،توپ،تپانچهوسرنیزه.تفنگ
ســبکبعدازاختراعریولورکولتپیترسندرســال۱8۳۶میالدیبهانتخاب

اصلیاکثریتدرارتشتبدیلشد.
آتشزاها:توپخانهمحاصره.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشاندردستنیست.



276

رفاه
امیدبهزندگی:امیدبهزندگیاز۵۵سالدر۱8۰۰میالدیکاهشیافتوبه۴8 

سالدر۱8۵۵میالدیرسید.
آبیاریوآبآشــامیدنی:درطولقرننوزدهممیالدی)ازسال۱۷۹۹بهبعد(،
شهرهابهتدریجبهجایاستفادهازمنابعمحلیآببهاستفادهازسیستمهایآب

رسانیمرکزیرویآوردند.آبیاریبرایکشاورزیاهمیتحیاتیداشت.
مراقبتهایدرمانی:ناموجود.هیچنظامخدماتدرمانیدولتیوجودنداشت.
کمکغذايــی:ناموجود.تاســال۱۹۳۵میالدی،فقرافقطمیتوانســتندبه
سودبردنازقانونفقرا۱چشمامیدداشتهباشند.اینقانونتوسطمقاماتمحلی
اجرامیشدومجوزیبرایتامینکمکهایحداقلیبهافرادیکه»نیازمند«و

»واجدشرایط«تلقیمیشدندبهشمارمیآمد.
کمکدرزمانقحطی:ناموجود.هیچگزارشــیازوقوعقحطیدرایندوران

وجودندارد.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:تحرکاجتماعیدرقیاسباجوامعمعاصراروپایینسبتاباال
بود.بهخصوصازاینبابتکهکارگرانغیرماهرمیتوانســتندازطبقهکارگربه
ســمتطبقهمتوسطروبهپایینحرکتکنندوکارگرانماهرنیزمیتوانستندبه

کارآفرینانثروتمندیتبدیلشوند.
تحرکشغلی:تحرکشغلیدرقیاسباجوامعمعاصراروپایینسبتاباالبود.

برابریجنســیتی:عقایدمحافظهکارانهایدئولوژیکــیمثل»جمهوریخواهی
مادرانه«۲باعثنابرابریجنسیتیمیشدچوننقشهایثابتیرابههرجنسیت

1. Poor Laws
2. Republican motherhood
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نسبتمیداد.گفتهمیشودجنبشحقوقزناناحتماالیادردهه۱8۳۰میالدی
توســطساراوآنجلیناکریمکهویادرسال۱8۴8میالدیدرجریانگردهمایی

آبشارسنکاکلیدخوردهاست.
بردهداری:اقتصادمبتنیبربیگاریکشیدنازبردگانآفریقاییونوادگانآنهاونیز
بومیانآمریکابود.بــردهداریبهعنوانیکنهــاددرایدئولوژیبرتریانگاری

سفیدپوستانریشهدارد.
قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطمسیحیتممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:مســیحیتانگلیکن)وابســتهبهکلیســایانگلیس(.مسیحیت

کلیسایکاتولیکرم.ادیانبومیآمریکایشمالی.
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ـــــــــــــــــــــــــ آلمان: رایش سوم
آلمانازجنگجهانیاول،قحطیوویرانیوغرامتیکهبایدبهفاتحانجنگ
میپرداختضرباتسنگینیخورد.جمهوریجدیدوایمارتالشکردکشوررا
بازسازیکند؛امادورانرکودبزرگباعثاوجگیریتبناسیونالیستیدرکشور
شدوانتخابشدنحزبناسیونالسوسیالیستیا»نازی«درسال۱۹۳۲نتیجه
آنبود.ســالبعدشآدولفهیتلرصدراعظمشــدوبهسرعتریشهنهادهای
دموکراتیکرازدتادیکتاتوریتمامیتخواهیرادرآلمانتاسیسکند.نازیها
بهرژیماونامرایشسومدادندومنطقمعوجیرابرایتحکیمادعایخودمبنی
برلزومهماهنگــیفرهنگونژاد»ژرمن«وبهدستداشــتنرهبریجهانبر
مبنایآنراارائهدادند.سیاستهاینسلکشیآنهاباعثکشتهشدن۶میلیون

یهودیو۱۱میلیونازمردمانیکه»ناهنجار«بهنظررسیدهبودندشد.

اطالعات کلی
زمان:۱۹۳۳تا۱۹۴۵میالدی.
زبان:آلمانی)هندواروپایی(.
پیشازآن:جمهوریوایمار.

پسازآن:آلمانشرقیوغربیاشغالشده.

قلمرو
مجموعمســاحت)بــهکیلومترمربــع(: ۴۶88۰۰درســال۱۹۳۳میالدی؛

۵8۳۴۰۰درسال۱۹۳۹میالدی،۳۵۳۴۶۰درسال۱۹۴۶میالدی.



279 دوره مدرن

مردمان
جمعیت: ۶۵.۳میلیوننفردرســال۱۹۳۳میالدی؛۶۵.۱نفرمیلیوندرسال

۱۹۴۶میالدی.
بزرگترينشهر: ۴میلیوننفر)برلین،۱۹۳۰میالدی(.

ارتشمنظم: ۴.۷۲۲میلیوننفرهدرسال۱۹۳۹میالدی؛۱۱میلیوننفرهدرسال
۱۹۴۳میالدی؛۹.۷میلیوننفرهدرسال۱۹۴۵میالدی.

نمودار اجتماعی
سلسلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)برلین(؛۲.شهرهایاصلی)لینتس،مونیخ،
نورمبرگوهامبورگ(؛۳.شهرهایردهپایینتر؛۴.شهرستانها؛۵.دهکدهها.
سلســلهمراتباداری: ۱.پیشوا؛۲.وزرایارشدمنصوبشدهتوسطپیشوا؛۳. 
نمایندگیهاووزارتخانههاییکهتوسطوزرایارشدایجادشدهیادوبارهتعریف

شدهبودند؛۴.حاکماناستانی؛۵.مدیراناستانی؛۶.اداراتمحلی.

نهادها
قوانینحقوقی:قانوناساسی۱۹۱۹وایمارهیچگاهبهصورترسمیملغینشد؛

اماهیتلروحکومتنازیعمومارویکردیبیقیدنسبتبهآنداشتند.
دســتگاهاداری:هیتلراغلبدفاترونمایندگیهــایجدیدیبهوجودمیآورد؛
بدونآنکهخطوطمشــخصیازتفاوتمســئولیتآنهابانهادهایحکومتی
موجودارائهبدهد.نتیجهاشیکبوروکراسیآشفتهوناکارآمدبودکهرقابتهای

درونیتهدیدشمیکرد.
اعتبــاردينیحاکم:ایدئولوژیفاشیستی.اســاساقتدارهیتلر،قانوناساسی
نبود.بلکهارتباطمســتقیماوباملتآلمانوباورشبهاینبودکهسرنوشتش،
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رهبریملتواحیایعظمتگذشتهاست.
حقوقمالکیت:موجود.

کنتــرلقیمتها:دردهه۱۹۳۰میالدی،رژیمنازیتالشکردبهتشــویقتولید
داخلیبپردازدودرعینحال،ثباتقیمتهاراحفظکند.

قوانیــنبانکــداری:چارچوبهایســاماندهیدرســال۱۹۳۴میالدیبرای
بخشهایاصلیکسبوکارازجملهبخشبانکداریتدوینشد.

اقتصاد
مالیاتگــذاری:ازســال۱۹۳۷میالدی،توقیفومصــادرهامالکمتعلقبه
شهروندانیهودینیزبهعنوانراهیبرایجبرانبدهیملیبهکارگرفتهشد.

ضربسکه:رایشمارک)RM(؛۰.۵۶رایشمارکبرابربودباقدرتخرید۱.8 
کیلوگرمنان.درسال۱۹۳۷میالدی،متوسطدستمزددربخشکشاورزی۱۰۳۰ 
رایشمــارک،دربخشصنعت۱8۷۱رایشمارکودربخشخدماتبهغیراز

ارتش،۲۳۵۶رایشمارکبود.
اعتبار:بانکهایساماندهیشــدهتوســطدولت،وامهایکالنیبهکســبو

کارهایخصوصیمیدادندتاتوسعهصنعتیراتقویتکنند.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیمکانیزهمدرن.
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فلزشناسی
فلزاتاصلی:فوالدوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چاقویجنگی.

پوششزرهی:کالهخود.
پرتابشوندهها:هفتتیر،تفنگ،تیرباردستی،شعلهافکن،مسلسل،سالحهای

ضدتانکوضدهواپیما.
آتشزاها:نارنجک،توپخانهمحاصره.

ديوارهایطوالنی:اطالعاتیدربارهساختشاندردستنیست.

رفاه
امیدبهزندگی: ۶۰تا۶۵سالاززمانتولد)شهروندآلمان(.
متوسطقدفردبالغ: ۱۷۴سانتیمتر)مرد،شهروندآلمان(.

آبیاریوآبآشامیدنی:ترکیبی.کشاورزیبهصورتعمدهمتکیبربارانبود.
آبآشامیدنیوپروژههایانحرافآبهموجودداشتند.

مراقبتهایدرمانی:درسال۱۹۳۳میالدیدولتبرنامهگستردهبهنژادسازیرا
آغازکردکهشاملسیاستمجوزبخشیبهسقطجنینوعقیمسازیاجباریو
مرگبیدردوآســانبرایافرادیمیشــدکهبهطرقمختلفناهنجاربهشمار

میآمدند.
کمکغذايــی:دولتکمکغذاییمکمــلرادراختیــارخانوادههایبزرگ

میگذاشت.
کمکدرزمانقحطی:ترکیبی.هیچقحطیبزرگدردرونخودرایشسومرخ
نداد.اماسهمیهبندیدرآغازجنگجهانیاولبهکارگرفتهشدوآلمانهاپس
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ازسال۱۹۴۴میالدیهمکمبوددائمیموادغذاییراتجربهکردند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:ترکیبی.تحرکاجتماعیبیشترمحدودبهاعضایحزبنازی
میشــد.گروههایزیادی-براساسنژاد،جهتگیریجنسیتیوعقایدشان-
تحرکاجتماعیبهسمتپایینراتجربهکردندوحتیبهشدتموردآزارواذیت

قرارگرفتند.
تحرکشغلی:ترکیبی.احتماالنشاندهندهروندهاییدرتحرکشغلیبود.

برابریجنسیتی:نابرابریجنسیتیبهشکلنهادینهوجودداشت.زناناغلببه
عنوانابزاریبرایتولیدمثلوپیشبردنژادآریاییدرنظرگرفتهمیشدند.

بردهداری:موجود.
قربانیکردنانسان:ناموجود.توسطمسیحیتویهودیتممنوعشدهبود.

دین
ديناکثريت:مسیحیتلوتری،کلیسایکاتولیکرم،یهودیت.
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ــــــــــــ روسیه: اتحاد جماهیر شوروی
درســال۱۹۱۷میالدیتظاهراتگستردهعلیهســهمیهبندیموادغذاییباعث
سقوطحکومتتزاریروسیهشد.حزبکمونیستاتحادشورویتحترهبری
والدیمیرلنینکنترلامپراتوریرابهدستگرفتواتحادجماهیرسوسیالیستی
شــورویرادرســال۱۹۲۲میالدیتاســیسکرد.قانوناساسیجدیدهدفش
بازتوزیعثروتبهصورتمســاویبود؛امادرعینحالقدرترابهشــدتدر
کمیتهاجراییحزب)پولیتبورو(متمرکزکرد.پسازمرگلنین،جوزفاستالین
قدرترابهدســتگرفت؛مخالفانراتصفیهکردوصنعتیســازیرابهشکل
برنامهریزیشدهمرکزیپیشبردومالکیتاشتراکیرابهوجودآورد.دولتپس
ازمرگلنیندرســال۱۹۵۳میالدیکمیآزادشدوشهروندانازسطوحنسبتا
باالیرفاهبرخوردارشدند.بااینوجود،وقتیقیمتنفتدردهه۱۹8۰میالدی
سقوطکرد،اقتصادراکدروسیهدیگرنتوانستخودرااحیاکندودرسال۱۹۹۲ 

میالدیاتحادجماهیرشورویسقوطکرد.

اطالعات کلی
زمان:۱۹۱۷تا۱۹8۹میالدی.
زبان:روسی)هندواروپایی(.
پیشازآن:امپراتوریروسیه.
پسازآن:فدراسیونروسیه.
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قلمرو
مجموعمســاحت)بهکیلومترمربع(: ۲.۱۶میلیوندرســال۱۹۲۰میالدی؛
۲.۱۷میلیوندرسال۱۹۳۰میالدی؛۲.۱8میلیوندرسال۱۹۴۰میالدی؛۲.۲۳ 
میلیوندرسال۱۹۵۰میالدی؛۲.۱میلیوندرسال۱۹۶۰میالدی؛۱.۹۷میلیون
درســال۱۹۷۰میالدی؛۱.8۴میلیوندرسال۱۹8۰میالدی؛۱.۷۱میلیوندر

سال۱۹۹۰میالدی.

مردمان
جمعیت: ۱۴۷میلیوننفردرسال۱۹۲۶میالدی؛۱۶۲میلیوننفردرسال۱۹۳۷ 
میالدی؛۲۰۹میلیوننفردرســال۱۹۵۶میالدی؛۲۴۲میلیوننفردرسال۱۹۷۰ 
میالدی؛۲۶۲میلیوننفردرسال۱۹۷۹میالدی؛۲8۷میلیوننفردرسال۱۹8۹ 

میالدی.
بزرگترينشــهر: ۱.۷۶۴میلیوننفردرسال۱۹۳۰میالدی؛۵.۱میلیوننفردر

سال۱۹۵۰میالدی؛۹.8میلیوننفردرسال۱۹۷۰میالدی)مسکو(.
ارتشمنظم: ۵میلیوننفرهدرسال۱۹۲۲میالدی.طیدهههایمختلفاینرقم
کموزیادشــدامادرســتپیشازآغــازجنگجهانــیدوموهمینطوربین
سالهای۱۹۷۰تا۱۹۹۰میالدیدوبارهبههمانرقمپنجمیلیونیمربوطبهسال

۱۹۲۲بازگشت.

نمودار اجتماعی
سلســلهمراتبسکونت: ۱.پایتخت)مسکو(؛۲.ســایرشهرهایبزرگ)مثل
لنینگراد(؛۳.پایتختهایجمهوریهایاتحادشــوروی؛۴.شهرســتانهای

مهم؛۵.شهرستانهایکماهمیتتر؛۶.دهکدهها.
سلسلهمراتباداری: ۱.کمیتهاجراییحزبکمونیست؛۲.کمیتهمرکزیحزب
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کمونیســت؛۳.کمیتهمنطقهای)ُابالست(حزبکمونیست؛۴.کمیتهبخشی
)رایون(حزبکمونیست؛۵.کمیتهمحلیحزبکمونیست.

نهادها
قوانینحقوقی:قانوندورانپیشاانقالبدرزمانانقالبروسیهکنارگذاشتهشد
وجایآنرایکقانونمدنیگرفتکهبراســاسقانونمدنیکشورهایغرب
اروپادردهه۱۹۲۰تدوینشــدهبود.نتیجهاشاینشــدکهقانونشــورویبه
صورتعمدهبهابزاریبرایاجرایسیاستهایحزبوبرنامهریزیاقتصادی

ملیبدلشد.
دســتگاهاداری:دســتگاهاداریمرکــزیازصدهاهزارمقــاممتعلقبهحزب
کمونیستتشکیلشدهبودکهبهصورتتماموقتکارکردهوحقوقمیگرفتند.
اعتباردينیحاکم:حاکمتوسطنمایندگانحزبکمونیستانتخابمیشد.

حقوقمالکیت:قانونشورویبینداراییهایسوسیالیستی)مثلداراییدولتی،
اشــتراکییاتعاونی(وداراییخصوصی)مثلاجناسمصرفی،خودرو،خانهو

تجهیزاتکشاورزیبرایکشاورزیخصوصی(تفاوتقائلمیشد.
کنترلقیمتها:دولتقیمتموادغذاییرادرسالهای۱۹۶۱تا۱۹۶۲میالدی
باالبردونتیجهاششورشهایگستردهبود.البتهاینشورشهاخاموششدند

امادولتهیچوقتدیگرقیمتموادغذاییراباالنبرد.
قوانینبانکداری:بانکهادرکنترلدولتبودند.

اقتصاد
مالیاتگذاری:موجود.

ضربسکه:روبل.
اعتبار:ناموجود.بانکدولتیبهشکلگستردهبرایپساندازوپرداختبهکار
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میرفتودرزمینهاعتبار،کارخاصیانجامنمیداد.

فعالیت های کشاورزی
محصوالتعمده:گندم،چاودار،برنج.

آبیاری:موجود.
کوددهی:موجود.

سیستمِکشت:کشاورزیمدرنمکانیزه.

فلزشناسی
فلزاتاصلی:فوالدوآهن.

تجهیزات نظامی
سالحهایدستی:چاقویجنگیوسرنیزه.

پوششزرهی:کالهخودوسپرسینه.سپرسینهSN_42شاملدوپالکفوالد
فشردهمیشدکهبرایمحافظتازنیمتنهورانبهکارمیرفتند.کلمهSNمخفف
اســتالونیناگرودنیک۱)سپرسینهفوالدی(بودو۴۲همنشاندهندهسالابداع
آنبود.بهدلیلســنگینیاش،معموالمهندسانحملهآنرامیپوشیدندوبرای

سربازانپیادهنظامدرمیدانبازمناسبنبود.
پرتابشــوندهها:تپانچــه،هفتتیر،تیربارخــودکار،مسلســل،راکتانداز،

سالحهایضدتانکوضدهواپیما.
آتشزاها:نارنجکوآتشزاهایضدتانک)مثلپرتابکنندهکپسولگاززاکر(،

توپخانهمحاصره.
ديوارهایطوالنی:اتحادجماهیرشورویطوالنیترینمرززمینیدنیاراداشت
1. Staloni Nagrudnik
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کهبهشــدتمستحکمبودوتوسطنیروهایمرزیوفاداریمحافظتمیشد.
دیواربرلینیکنمادملموسوفیزیکیازجنگسردبودوشماریازسیستمهای
استحکاماتمرزینیزکشورهایناتوراازکشورهایپیمانورشودراروپاجدا

میکرد.

رفاه
امیدبهزندگی:درســال۱۹۴۰میالدی:۴۴سالاززمانتولد)مرد(و۴۹سال
)زن(.درســال۱۹۶۰میالدی:۶۴سالاززمانتولد)مرد(و۷۱سال)زن(.در

سال۱۹۹۰میالدی:۶۵سالاززمانتولد)مرد(و۷۴سال)زن(.
متوسطقدفردبالغ:درسال۱۹۵۰میالدی:۱۷۳سانتیمتر)مرد(و۱۶۱سانتیمتر

)زن(.درسال۱۹8۰میالدی:۱۷۷سانتیمتر)مرد(و۱۶۴سانتیمتر)زن(.
آبیاریوآبآشامیدنی:کشورشورویپروژههایبزرگآبیاریوانحرافمسیر

آبرابهاجرادرآورد.
مراقبتهایدرمانی:دردهه۱۹۶۰میالدی،اکثرشــهروندانمیتوانســتنداز

خدماتدرمانیدولتیبهرهببرند.
کمکغذايی:دولتازهمانابتدایکسیســتمتوزیعمنابعمرکزیرابهوجود
آورد؛امادرمجموعاینسیستمکارآمدنبود)وحتیدرفاصلهسالهای۱۹۱8تا
۱۹۴۹میالدیویرانگرعملکرد(.اکثرمردمبهبالت)لطفدیگران(برایتامین

کاالهایاساسیازجملهموادغذایینیازپیداکردهبودند.
کمــکدرزمانقحطی:بینســالهای۱۹۱۷و۱۹۴۹میالدی،اتحادجماهیر
شــورویدروضعیتدائمیقحطیقرارگرفتهبودوعلتشیکیجنگودیگر
سیاســتهاییبودکهمصادرهغالتدرآنانجاممیشــد.ایناقداماتالبتهتا
حــدیدرفاصلهســالهای۱۹۲۵تا۱۹۲8میالدیکاهــشیافت.وضعیتبه
وضوحازدهه۱۹۵۰میالدیبهبعدبهترشد.امابسیاریازمردمبهجایدولت،
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بهبالت)لطفدیگران(برایدسترسیبهمنابعاولیهنیازپیداکردهبودند.

)نا(برابری ها
تحرکاجتماعی:تحرکاجتماعیزیادیدرآغازایندورهوجودداشــت.اما

موقعیتهایبهدستآمدهتاحدزیادیبهطبقهافرادوابستهبود.
تحرکشغلی:موجود

برابریجنسیتی:دردهه۱۹۲۰میالدی،داراییهاوحقارثزنانبامردانبرابر
شدهبود؛سقطجنینقانونیبودوطالقآسانترصورتمیگرفت.امابهتدریج،
سقطجنیندوبارهغیرقانونیشد،طالقسختشدوحقوقارثهممحدودبه
فرزندانازدواجهایثبتشدهگردید.اززنانانتظارمیرفتکهوظایفخانهداری

راانجامبدهندامادرعینحالدنبالشغلهمبگردند)بارمضاعف(.
بردهداری:ناموجود.غالمداریوجودنداشــت؛هرچندکهمیلیونهازندانیدر

اردوگاههایکاربهحقوقاولیهخوددسترسینداشتند.
قربانیکردنانسان:ناموجود.

دین
ديناکثريت:مارکسیسیم-لنینیســمایدئولوژیرسمیحکومتبود.سایرادیان
توســطدولتشــورویتحملنمیشــدند.کلیساهابســتهبودندوکشیشها

بازداشتمیشدند.



رتبه بندی ها
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فهرست ده تایی بزرگ ترین جوامع از لحاظ قلمرو: دوران باستان
مساحتتقریبیکلیکهآنجوامعدربزرگترینحالت،تحتحاکمیتخودداشتند.

جوامع
محدوده تقریبی 

منطقه)به کیلومتر مربع(

آسیای شرقی۵ . ۶ میلیون امپراتوری هان شرقی۱

اروپا۸ . ۵ میلیون پرینکیپاته )شهریارنشین( روم۲

آسیای جنوب غربی۵ . ۵ میلیون امپراتوری هخامنشی۳

اروپا۲ . ۵ میلیون امپراتوری اسکندر کبیر۴

آسیای شرقی۹ . ۴ میلیون امپراتوری هان غربی۵

آسیای شرقی۵ . ۴ میلیون سلسله جین غربی۶

اروپا۴ تا ۴.۵ میلیوندومیناته روم۷

آسیای مرکزی۳ . ۲ تا ۴.۵ میلیون اتحاد شیان ِبی۸

آسیای مرکزی۲ . ۴ میلیون اتحاد شیانگ نو۹

آسیای جنوبی۴ میلیونامپراتوری موریا۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین جوامع از لحاظ قلمرو: قرون وسطی
مساحتتقریبیکلیکهآنجوامعدربزرگترینحالت،تحتحاکمیتخودداشتند.

جوامع
محدوده تقریبی 

منطقه)به کیلومتر مربع(

آسیای مرکزی۲۵ میلیونامپراتوری مغول۱

آسیای شرقی۱۱ تا ۲۴ میلیونسلسله یوآن۲

آسیای جنوب غربی۹ تا ۱۱ میلیونخالفت امویان۳

آسیای جنوب غربی۳ . ۸ میلیون خالفت عباسیان۴

آسیای مرکزی۵ . ۴ تا ۷.۵ میلیون خان نشین گوک ترک۵

آسیای جنوب غربی۴ . ۶ میلیون خالفت راشدین۶

آسیای شرقی۲۲۵ . ۶ میلیون سلسله تانگ۷

اروپا و آسیای مرکزی۶ میلیونخان نشیِن اردوی زرین۸

آسیای مرکزی۵ . ۵ میلیون امپراتوری تیموریان۹

آسیای مرکزی۶ . ۴ میلیون امپراتوری تبت۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین جوامع از لحاظ قلمرو: دوره مدرن اولیه
مساحتتقریبیکلیکهآنجوامعدربزرگترینحالت،تحتحاکمیتخودداشتند.

جوامع
محدوده تقریبی 

منطقه)به کیلومتر مربع(

اروپا۵ . ۲۴ میلیون اولین امپراتوری بریتانیا۱

اروپا۸ . ۲۲ میلیون امپراتوری روسیه۲

آسیای شرقی۱ . ۱۳ میلیون امپراتوری چینگ۳

اروپا۵ . ۱۱ میلیون امپراتوری استعماری فرانسه۴

اروپا۱۰ میلیونامپراتوری اسپانیایی هابسبورگ۵

اروپا۷ میلیوناتحادیه ایبریا۶

آسیای غربی۲ . ۵ میلیون امپراتوری عثمانی۷

آسیای جنوبی۲ . ۳ تا ۴.۵ میلیون امپراتوری مغول۸

اروپا۵ . ۲ تا ۳ میلیون پادشاهی بوربون۹

آسیای جنوب غربی۷ . ۲ میلیونپادشاهی صفویه۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین جوامع از لحاظ قلمرو در کل دوره پیشاصنعتی
مساحتکلتقریبیتحتحاکمیتهریکازجوامعدرپررونقترینحالت

جوامع

مساحت
تقریبی 

دوره زمانیمنطقه)به کیلومتر مربع(

۲۵ میلیونامپراتوری مغول۱
آسیای 
قرون وسطیمرکزی

۲
اولین 

دوره مدرن اولیهاروپا۵ . ۲۴ میلیون امپراتوری بریتانیا

قرون وسطیآسیای شرقی۱۱ تا ۲۴ میلیون سلسله یوان۳

دوره مدرن اولیهاروپا۸ . ۲۲ میلیون امپراتوری روسیه۴

دوره مدرن اولیهآسیای شرقی۱ . ۱۳ میلیون سلسله چینگ۵

۶
امپراتوری 

دوره مدرن اولیهاروپا۵ . ۱۱ میلیون استعماری فرانسه

۹ تا ۱۱ میلیونخالفت امویان۷ 
آسیای

قرون وسطیجنوب غربی

۸
امپراتوری 

اروپا۱۰ میلیوناسپانیایی هابسبورگ
دوره مدرن 

نخستین

۳ . ۸ میلیون خالفت عباسیان۹
آسیای

قرون وسطیجنوب غربی

قرون وسطیآسیای مرکزی۵ . ۴ تا ۷.۵ میلیون خان نشین گوتورک۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین جوامع: دوره باستان
جمعیتکلتقریبیساکندرقلمروهریکازجوامع

منطقهجمعیت تقریبیجوامع

آسیای جنوبی۲۰ تا ۱۰۰ میلیونامپراتوری موریا۱

اروپا۴۰ تا ۷۰ میلیوندومیناته روم۲

اروپا۵۰ تا ۶۰ میلیونپرینکیپاته روم۳

آسیای شرقی۶ . ۵۷ میلیون امپراتوری هان غربی۴

آسیای شرقی۴۸ تا ۵۰ میلیونامپراتوری هان شرقی۵

آسیای شرقی۴۰ میلیونامپراتوری چین۶

آسیای شرقی۳۲ میلیونسلسله ِوی شمالی۷

آسیای مرکزی۵ . ۲۶ میلیونپادشاهی ِهفتالیت۸

اروپا۲۵ تا ۳۵ میلیونجمهوری روم متاخر۹

آسیای جنوب غربی۲ تا ۲۶ میلیونامپراتوری هخامنشی۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین جوامع: قرون وسطی
جمعیتکلتقریبیساکندرقلمروهریکازجوامع

منطقهجمعیت تقریبیجوامع

آسیای شرقی۹۰ تا ۱۱۰ میلیونسلسله مینگ۱

آسیای شرقی۶۰ تا ۱۰۰ میلیونسلسله سونگ شمالی۲

آسیای شرقی۵۰ تا ۶۰ میلیونسلسله یوان۳

آسیای شرقی۶۰ تا ۸۰ میلیونسلسله تانگ۴

آسیای شرقی۴۵ تا ۵۴ میلیونسلسله جین متاخر۵

آسیای مرکزی۴۹ میلیونامپراتوری تیموریان۶

آسیای شرقی۴۶ میلیونسلسله سویی۷

آسیای جنوبی۲۵ میلیونامپراتوری ویجایاناگارا۸

آسیای جنوب غربی۲۳ تا ۳۳ میلیونخالفت عباسیان۹

آسیای جنوب غربی۲۳ تا ۳۳ میلیونخالفت امویان۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین جوامع: مدرن اولیه
جمعیتکلتقریبیساکندرقلمروهریکازجوامع

جوامع
جمعیت 

منطقهتقریبی

آسیای شرقی۳۳۴ تا ۳۴۸ میلیونسلسله چینگ۱

اروپا۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیونامپراتوری اول بریتانیا۲

آسیای جنوبی۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونامپراتوری مغول۳

اروپا۳۰ تا ۴۰ میلیونامپراتوری استعماری فرانسه۴

آسیای شرقی۲۹ تا ۳۲ میلیونحکومت شوگانی توکوگاوا۵

اروپا۳۰ میلیوناتحادیه ایبریا۶

اروپا۲۹ میلیونامپراتوری اسپانیایی هابسبورگ۷

اروپا۲۰ تا ۳۵ میلیون امپراتوری روسیه۸

اروپا۵ . ۲۸ میلیون پادشاهی بوربون۹

آسیای غربی۲۸ میلیونامپراتوری عثمانی۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین جوامع در کل دوره پیشاصنعتی
بیشترینجمعیتتقریبیساکندرقلمروهریکازجوامع

جوامع
جمعیت 

دوره زمانیمنطقهتقریبی

دوره مدرن اولیهآسیای شرقی۳۳۴ تا ۳۴۸ میلیونسلسله چینگ۱

دوره مدرن اولیهاروپا۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیوناولین امپراتوری بریتانیا۲

دوره مدرن اولیهآسیای جنوبی۱۱۰ تا ۱۵۰ میلیونامپراتوری مغول۳ 

قرون وسطیآسیای شرقی۹۰ تا ۱۱۰ میلیونسلسله مینگ۴ 

قرون وسطیآسیای شرقی۶۰ تا ۱۰۰ میلیونسلسله سونگ شمالی۵ 

قرون وسطیآسیای شرقی۵ . ۶۰ تا ۸۵ میلیون سلسله یوان۶ 

قرون وسطیآسیای شرقی۶۰ تا ۸۰ میلیونسلسله تانگ۷

دوره باستاناروپا۴۰ تا ۷۰ میلیوندومیناته روم۸

دوره باستانآسیای شرقی۶ . ۵۷ تا ۶۰ میلیون  سلسله هان غربی۹

دوره باستاناروپا۵۰ تا ۶۰ میلیونپرینکیپاته روم۱۰ 
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین شهرها: دوره باستان
بیشترینجمعیتتقریبیساکندرهریکازجوامعشهری

منطقه شهر جمعیت تقریبی جوامع

اروپا رم
۹۰۰ هزار 

تا ۱.۱ میلیون پرینکیپاته روم ۱

اروپا رم ۸۰۰ هزار دومیناته روم ۲

آسیای شرقی لوویانگ ۶۰۰ هزار سلسله جین غربی ۳=

آسیای شرقی لوویانگ ۶۰۰ هزار سلسله ِوی شمالی ۳=

آسیای جنوب غربی سلوکیه-تیسفون ۶۰۰ هزار امپراتوری پارتیان ۳=

آفریقای شمالی اسکندریه
۵۰۰ هزار 

تا ۶۰۰ هزار پادشاهی بطلیموسی ۶

اروپا رم ۵۰۰ هزار امپراتوری روم غربی ۷

اروپا رم ۴۰۰ هزار جمهوری روم متاخر ۸

آسیای شرقی چانگ  آن
۲۵۰ هزار 

تا ۴۰۰ هزار
امپراتوری 
هان غربی ۹

آسیای شرقی لینزی ۳۵۰ هزار امپراتوری شین ۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین شهرها: قرون وسطی
بیشترینجمعیتتقریبیساکندرهریکازجوامعشهری

منطقه شهر جمعیت تقریبی جوامع

آسیای شرقی چانگ آن یک میلیون سلسله تانگ  = ۱

آسیای شرقی کایِفنگ یک میلیون
سلسله 

سونگ شمالی  = ۱

جنوب شرقی آسیا آنگکور
۷۵۰ هزار 

تا یک میلیون پادشاهی آنگکور ۳

آسیای غربی بغداد
۵۰۰ هزار 

تا ۱ میلیون سلطنت سلجوقی ۴

آسیای جنوب غربی بغداد ۹۰۰ هزار خالفت عباسیان ۵

آسیای جنوب غربی بغداد
۵۰۰ هزار 

تا ۹۰۰ هزار آل بویه ۶

آسیای شرقی هانگژو ۸۰۰ هزار سلسله یوان ۷

آسیای شرقی لوویانگ ۵۰۰ هزار سلسله سویی ۸

آسیای جنوب غربی تیسفون
۴۰۰ هزار 

تا ۵۰۰ هزار
امپراتوری 

ساسانی ۹

آسیای جنوبی دهلی
۲۰۰ هزار 

تا ۴۰۰ هزار سلطنت دهلی ۱۰
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فهرست ده تایی پرجمعیت ترین شهرها: دوره مدرن اولیه
بیشترینجمعیتتقریبیساکندرهریکازجوامعشهری

منطقه شهر جمعیت تقریبی جوامع

آسیای شرقی ایدو ۴ . ۱ میلیون حکومت شوگانی توکوگاوا ۱

آسیای شرقی پکن یک میلیون سلسله چینگ  = ۲

اروپا لندن یک میلیون اولین امپراتوری بریتانیا  = ۲

آسیای غربی استانبول ۷۰۰ هزار امپراتوری عثمانی ۴

اروپا پاریس ۶۰۰ هزار پادشاهی بوربون ۵

آسیای شرقی کیوتو ۳۰۰ هزار
دوره آزوچی-مومویاما 

در ژاپن ۶

اروپا ناپل ۲۲۴ هزار
امپراتوری اسپانیایی 

هابسبورگ ۷

آسیای جنوب غربی اصفهان ۲۰۰ هزار سلسله صفوی ۸

اروپا رم ۱۵۸ هزار

حکومت های 
وابسته به پاپ، 
دوره مدرن اولیه ۹

آسیای جنوب 
شرقی آیوتایا ۱۵۵ هزار پادشاهی آیوتایا ۱۰



301 رتبهبندیها

فهرست ده تایی پرجمعیت ترین شهرها در کل دوره پیشاصنعتی
بیشترینجمعیتتقریبیساکندرهریکازجوامعشهری

دوره زمانی منطقه شهر
جمعیت 

تقریبی جوامع

دوره مدرن اولیه آسیای شرقی ایدو ۴ . ۱ میلیون
حکومت 

شوگانی توکوگاوا ۱

دوره مدرن اولیه آسیای شرقی پکن یک میلیون سلسله چینگ  = ۲

قرون وسطی آسیای شرقی چانگ آن یک میلیون سلسله تانگ  = ۲

قرون وسطی آسیای جنوب غربی بغداد یک میلیون خالفت عباسی  = ۲

دوره مدرن اولیه اروپا لندن یک میلیون
اولین امپراتوری 

بریتانیا  = ۲

دوره باستان اروپای غربی رم
۹۰۰ هزار 

تا یک میلیون
پرینکیپاته 

روم ۶

قرون وسطی آسیای جنوب شرقی آنگکور
۷۵۰ هزار 

تا یک میلیون
پادشاهی 

آنگکور ۷

قرون وسطی آسیای جنوب غربی بغداد
۵۰۰ هزار 

تا یک میلیون
سلطنت 
سلجوقی ۸

قرون وسطی آسیای جنوب غربی بغداد
۵۰۰ هزار

آل بویه تا ۹۰۰ هزار ۹

قرون وسطی آسیای شرقی هانگژو ۸۰۰ هزار سلسله یوان ۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ساختمان ها از لحاظ کل مساحت: دوره باستان 
مساحتتقریبیکلعمارتها

منطقه عمارت
مساحت تقریبی 

)به متر مربع( جوامع

آسیای شرقی

تاالر ِاپانگ 
در قصر شین اپانگ 

در شانزی، چین ۶۰۰ هزار
سلطنت 

شین ۱

آسیای شرقی

تپه های تدفین 
دیاسن تومولوس 

در اوساکا، ژاپن ۱۵۰ هزار
دوره کوفون 

در ژاپن ۲

آسیای جنوب غربی قصر نینوا، عراق ۱۰۰ هزار
امپراتوری 
آشوری نو ۳

آسیای شرقی
تاالر پیشین، قصر ویانگ 

در چانگ آن، چین ۸۰ هزار
امپراتوری 
هان غربی ۴

آسیای غربی

هیپودروم 
)میدان سلطان احمد امروزی( 

در قسطنطنیه 
)استانبول امروزی(، ترکیه ۵۱ هزار

امپراتوری 
روم شرقی ۵

اروپا
قصر دیوکلتیان 

در دالماسیا، کرواسی ۳۰ هزار
دومیناته 

روم ۶

اروپا
تماشاخانه کولوسئوم 

در رم، ایتالیا ۲۴ هزار
 پرینکیپاته 

روم ۷

آفریقای شمالی

مقبره َصف متعلق به 
شاه اینِتف یکم 

در ِتب )طیوه(، مصر ۱۶۲۰۰

دوره نخست 
پادشاهی میانه 

مصر ۸

آسیای غربی
معبد آرتمیس 
در ِاِفس، ترکیه ۱۳۲۲۵

پادشاهی 
لیدیا ۹

آسیای غربی
قصر وارشاما 

در کول تپه، ترکیه ۱۱ هزار
آناتولی مرکزی 

در عصر برنز ۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ساختمان ها از لحاظ کل مساحت: قرون وسطی
مساحتتقریبیکلعمارتها

منطقه عمارت
مساحت تقریبی 

)به متر مربع( جوامع

آسیای جنوب شرقی
معبد آنگکور 

در آنگکور، کامبوج ۸۲۰ هزار ۱ پادشاهی آنگکور

آسیای شرقی

کاخ شرقی در مجموعه 
قصرهای ولیعهد 

در تایجی گونگ، چانگ آن ۶۹۰ هزار ۲ سلسله تانگ

آسیای شرقی
قصر سلطنتی 

در فوجی وارا، ژاپن ۶۴۰ هزار پادشاهی آسوکا ۳

آمریکای جنوبی
مجموعه پیکی الکتا 

در پیکی الکتا، پرو ۴۷۰ هزار امپراتوری واری ۴

اروپا
قصر مالبورک 

در مالبورک، لهستان ۱۴۳ هزار
حکومت 

شوالیه ای تئوتون ۵

اروپا

قصر پراگ 
در پراگ، 

جمهوری چک ۷۰ هزار امپراتوری روم ۶

آسیای جنوب غربی
مسجد بزرگ سامرا، 

عراق ۳۹ هزار خالفت عباسی ۷

آسیای جنوب شرقی
معبد بوروبودور نزدیک 

مونتیالن، اندونزی
۱۵ هزار 

تا ۱۸ هزار پادشاهی ِمدانگ ۸

آفریقای شمالی
مسجد الحکیم 
در قاهره، مصر ۱۴ هزار خالفت فاطمیون ۹

اروپا
کلیسای جامع نوتردام 

در امینس، فرانسه ۱۰ هزار پادشاهی کاپتی ۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ساختمان ها از لحاظ کل مساحت: 
دوره مدرن اولیه

مساحتتقریبیکلعمارتها

منطقه عمارت
مساحت تقریبی 

)به متر مربع( جوامع

آسیای جنوبی تاج محل در آگرا، هند ۱۷۰ هزار امپراتوری مغول ۱

آسیای شرقی

باغ های روشنایی کامل 
یا همان قصر تابستانی 

قدیمی در پکن، چین ۱۶۰ هزار سلسله چینگ ۲

آسیای شرقی
شهر ممنوع در پکن، 

چین ۱۵۰ هزار سلسله مینگ ۳

آمریکای جنوبی
دژ ساکسای هوامان 

در کوسکو، پرو ۱۳۰ هزار امپراتوری اینکا ۴

اروپا
قصر ورسای 

در ورسای، فرانسه ۶۷ هزار ۵ پادشاهی بوربون

آسیای غربی
قصر دولماباغچه 

در استانبول، ترکیه ۴۵ هزار امپراتوری عثمانی ۶

اروپا

ال اسکوریال 
در سن لورنزو د ال 
اسکوریال، اسپانیا ۳۰ هزار

امپراتوری هابسبورگ 
اسپانیا ۷

اروپا
کلیسای سنت پیتر 

در شهر واتیکان، ایتالیا ۳۳ هزار
حکومت های تابع پاپ، 

دوره مدرن اولیه  = ۸

آسیای شرقی
مجموعه قصر مرکزی 
هونمارو در ایدو، ژاپن ۳۳ هزار

حکومت شوگانی 
توکوگاوا  = ۸

اروپا
کاخ شامبور 

در شامبور، فرانسه ۱۸ هزار ۱۰ پادشاهی والوا
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ساختمان ها از لحاظ کل مساحت در کل دوره 
پیشاصنعتی

مساحتتقریبیکلعمارتها

دوره زمانی منطقه عمارت
مساحت تقریبی 

)به متر مربع( جوامع

قرون وسطی
آسیای 

جنوب شرقی
معبد آنگکور 

در آنگکور، کامبوج ۸۲۰ هزار
پادشاهی 

آنگکور ۱

قرون وسطی
آسیای 

شرقی

کاخ شرقی 
در مجموعه قصرهای 

ولیعهد در تایجی گونگ، 
چانگ آن ۶۹۰ هزار

سلسله
تانگ ۲

قرون وسطی
آسیای 

شرقی
قصر سلطنتی 

در فوجی وارا، ژاپن ۶۴۰ هزار
پادشاهی 

آسوکا ۳

دوره باستان
آسیای 

شرقی

تاالر اپانگ 
در قصر شین اپانگ 

در شانزی، چین ۶۰۰ هزار
سلطنت 

شین ۴

قرون وسطی
آمریکای 

جنوبی
مجموعه پیکی الکتا 

در پیکی الکتا، پرو ۴۷۰ هزار
امپراتوری 

واری ۵

دوره مدرن 
اولیه

آسیای
جنوبی

تاج محل 
در آگرا، هند ۱۷۰ هزار

امپراتوری 
مغول ۶

دوره مدرن 
اولیه

آسیای 
شرقی

باغ های روشنایی کامل 
یا قصر تابستانی 

قدیمی در پکن، چین ۱۶۰ هزار
سلسله 
چینگ ۷

دوره باستان
آسیای 

شرقی

تپه های تدفین 
باستانی دیاسن

تومولوس 
در اوساکا، ژاپن ۱۵۰ هزار

دوره کوفون 
در ژاپن  = ۸

دوره مدرن 
اولیه

آسیای 
شرقی

شهر ممنوع 
در پکن، چین ۱۵۰ هزار

سلسله 
مینگ  = ۸

قرون وسطی اروپا
قصر مالبورک در مالبورک، 

لهستان ۱۴۳ هزار

حکومت 
شوالیه ای 

تئوتون ۱۰
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فهرست ده تایی بلندترین ساختمان ها: دوره باستان
بیشترینارتفاعتقریبیکهدربلندترینقسمتعمارتوجودداشت.

منطقه عمارت
ارتفاع تقریبی 

)به متر( جوامع

آفریقای شمالی
اهرام بزرگ 

در جیزه، مصر ۱۴۷
پادشاهی 
قدیم مصر ۱

آفریقای شمالی
فانوس دریایی 

در اسکندریه، مصر ۱۳۰
پادشاهی 

بطلیموسی ۲

آسیای جنوبی
معبد بودایی جتاوانارامایا 
در آنورادهاپورا، سریالنکا ۱۲۲

پادشاهی 
آنورادهاپورا ۳

آفریقای شمالی
اهرام سرخ 

در دهشور، مصر ۱۰۵
پادشاهی 
قدیم مصر ۴

آسیای جنوبی
معبد رووان ولی سایا 

در آنورادهاپورا، سریالنکا ۹۰ تا ۱۰۰
پادشاهی 

روهونا ۵

آفریقای شمالی
اهرام متوسط 

در الواسطی، مصر ۹۳
پادشاهی 
قدیم مصر ۶

آمریکای مرکزی
معبد ال دانتا )۳۳ قبل از میالد( 

در ال پتن، گواتماال ۷۲
امپراتوری 

مایا ۷

آفریقای شمالی
اهرام پله ای 

در سقاره، مصر ۶۲
پادشاهی 
قدیم مصر ۸

اروپا
تپه تدفین )مگارون( 

در گوردیون، ترکیه ۶۰
پادشاهی 

فریگیه ۹

آسیای مرکزی
تئاتر آی خانم، 

افغانستان ۵۰
پادشاهی 

یونانی-بلخی ۱۰
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فهرست ده تایی بلندترین ساختمان ها: قرون وسطی
بیشترینارتفاعتقریبیکهدربلندترینقسمتعمارتوجودداشت.

منطقه عمارت
ارتفاع تقریبی 

)به متر( جوامع

اروپا
کلیسای جامع لینکلن 

در لینکلن، انگلیس ۱۵۹
پادشاهی 

انگلیس ۱

اروپا
کلیسای سنت مری 

در استرالسوند، آلمان ۱۵۱
امیرنشین 

روگن ۲

اروپا
کلیسای جامع سنت پال 

در لندن، انگلیس ۱۵۰
پادشاهی 

انگلیس ۳

اروپا
کلیسای جامع استراسبورگ 

در استراسبورگ، فرانسه ۱۴۲
پادشاهی 

والوا ۴

آسیای شرقی
پاگودای یونگنینگ 

در لوویانگ، چین ۱۳۶
سلسله 

ِوی شمالی  = ۵

اروپا
کلیسای جامع سنت استیون 

در وین، اتریش ۱۳۶
سلسله 

هابسبورگ  = ۵

اروپا
کلیسای جامع سنت المبرت 

در لی یژ، بلژیک ۱۳۴
امپراتوری مقدس 

روم ۷

اروپا
کلیسای سنت نیکالس 

در روستوک، آلمان ۱۳۲
امپراتوری مقدس 

روم ۸

اروپا
صومعه مالمزبری 

در مالمزبری، انگلیس ۱۳۱
پادشاهی 

انگلیس ۹

اروپا
کلیسای سنت مری 

در لوبک، آلمان ۱۲۵
امپراتوری مقدس 

روم ۱۰
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فهرست ده تایی بلندترین ساختمان ها: دوره مدرن اولیه
بیشترینارتفاعتقریبیکهدربلندترینقسمتعمارتوجودداشت.

منطقه عمارت
ارتفاع تقریبی 

)به متر( جوامع

اروپا
کلیسای جامع سنت پی یر 

در بووه، فرانسه ۱۵۳
پادشاهی

کاِپتی ۱

اروپا
کلیسای جامع ریگا 

در ریگا، لتونی ۱۴۰
اتحاد مشترک الممنافع 

لهستان-لیتوانی ۲

اروپا
کلیسای سنت پیتر 

در شهر واتیکان، ایتالیا ۱۳۷

حکومت های 
تابع پاپ، 

دوره مدرن اولیه ۳

اروپا
کلیسای سنت میکالیس 

در هامبورگ، آلمان ۱۳۲ امپراتوری مقدس روم ۴

اروپا
کلیسای سنت مارتین 

در النت شوت، آلمان ۱۳۰ امپراتوری مقدس روم  = ۵

اروپا
کلیسای سنت الیزابت 

در وروکالو، لهستان ۱۳۰ امپراتوری مقدس روم  = ۵

اروپا
کلیسای جامع بانوی ما 

در انتورپ، بلژیک ۱۲۴ امپراتوری مقدس روم ۷

اروپا
کلیسای سنت اوالف 

در تالین، استونی ۱۲۳ امپراتوری سوئد  = ۸

اروپا
کلیسای سنت پیتر 

در ریگا، لتونی ۱۲۳
اتحاد مشترک المنافع 

لهستان-لیتوانی  = ۸

اروپا
کلیسای جامع پیتر و پال 
در سن پیترزبورگ، روسیه ۱۲۲ ۱۰ امپراتوری روسیه
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فهرست ده تایی بلندترین ساختمان ها در کل دوره پیشاصنعتی
بیشترینارتفاعتقریبیکهدربلندترینقسمتعمارتوجودداشت.

دوره زمانی منطقه عمارت
ارتفاع تقریبی 

)به متر( جوامع

قرون وسطی اروپا
کلیسای جامع لینکلن 

در لینکلن، انگلیس ۱۵۹
پادشاهی 

انگلیس ۱

دوره مدرن 
اولیه اروپا

کلیسای جامع سنت پی یر 
در بووه، فرانسه ۱۵۳

پادشاهی 
کاپتی ۲

قرون وسطی اروپا

کلیسای سنت مری 
در استرالسوند، 

آلمان ۱۵۱
امیرنشین 

روگن ۳

قرون وسطی اروپا

کلیسای جامع قدیمی 
سنت پال 

در لندن، انگلیس ۱۵۰
پادشاهی 

انگلیس ۴

دوره باستان
آفریقای 

شمالی
اهرام بزرگ جیزه، 

مصر ۱۴۷
پادشاهی 
قدیم مصر ۵

قرون وسطی اروپا

کلیسای جامع 
استراسبورگ 

در استراسبورگ، 
فرانسه ۱۴۲

پادشاهی 
والوا ۶

دوره مدرن 
اولیه اروپا

کلیسای جامع ریگا 
در ریگا، لتونی ۱۴۰

اتحاد 
مشترک المنافع 
لهستان-لیتوانی ۷

دوره مدرن 
اولیه اروپا

کلیسای سنت پیتر 
در شهر واتیکان، 

ایتالیا ۱۳۷
حکومت های

تابع پاپ ۸

قرون وسطی
آسیای 

شرقی
پاگودای یونگنینگ 

در لوویانگ، چین ۱۳۶
سلسله 

وی شمالی  = ۹

قرون وسطی اروپا

کلیسای جامع سنت 
استیون 

در وین، اتریش ۱۳۶
سلسله 

هابسبورگ  = ۹
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فهرست ده تایی پرهزینه ترین ساختمان های احداث شده در کل دوره 
پیشاصنعتی

تعدادکلتقریبیسال-نیرویکار*الزمبرایتکمیلساختمانهایعظیم.

دوره زمانی منطقه ساختمان سال-کار الزم جوامع

دوره باستان آسیای شرقی
دیوار بزرگ، 
شمال چین ۹ میلیون

امپراتوری 
شین ۱

قرون وسطی
آسیای جنوب 

شرقی

معبد آنگکور 
در آنگکور، 

کامبوج ۵۶ . ۲ میلیون
پادشاهی 

آنگکور ۲

قرون وسطی آسیای شرقی
شهر ممنوع 

در پکن، چین ۵ . ۱ میلیون
سلسله 

مینگ ۳

دوره باستان آفریقای شمالی
اهرام بزرگ 
جیزه، مصر ۴۰۰ هزار

پادشاهی 
قدیم مصر ۴

دوره باستان اروپا

تماشاخانه 
کولوسئوم 

در رم، ایتالیا ۹۶ هزار
پرینکیپاته 

روم ۵

قرون وسطی اروپا

کلیسای جامع نتردام 
در امینس، 

فرانسه ۲۰ هزار
پادشاهی 

کاپتی ۶

قرون وسطی
آسیای جنوب 

شرقی

معبد بوروبودور 
در مونتیالن، 

اندونزی
 ۱۰۰۰۰

تا ۲۲۵۰۰
پادشاهی 

مدانگ ۷

قرون وسطی آمریکای جنوبی

مجموعه 
پیکی الکتا

در پیکی الکتا، 
پرو ۱۵۸۰۰

امپراتوری 
واری ۸

دوره باستان آسیای شرقی
دیوار ژنگ ژو 

در ژنگ ژو، چین ۱۵۳۰۰۰
فرهنگ ارلیگانگ 

در چین ۹

دوره باستان آسیای شرقی
دیوارهای 

تائوسی، چین ۳۳۰۰
فرهنگ 

لونگ شان چین ۱۰

*کار-سال:تعدادافرادیکهساالنهروییکساختمانکارکردهاندضربدرتعدادسالهاییکهساختآنطولکشیدهاست.
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ارتش های عملیاتی: دوره باستان
اندازهتقریبیکلبزرگترینارتشیکهدرهرنبردخاصجنگیدهبود.

منطقه اندازه تقریبی ارتش جوامع

آسیای جنوب غربی ۳۴۰ هزار امپراتوری پارسی هخامنشی ۱

آسیای شرقی ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار سلسله جین غربی  = ۲

آسیای شرقی ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار امپراتوری شین  = ۲

آسیای شرقی ۲۲۰ هزار تا ۲۴۰ هزار امپراتوری هان شرقی ۴

اروپا ۱۷۵ هزار تا ۲۰۰ هزار پرینکیپاته روم ۵

اروپا/آسیای غربی ۱۱۰ هزار امپراتوری روم شرقی ۶

آسیای شرقی ۱۰۰ هزار حکومت وی، دوره جنگ بین ایاالت  = ۷

آسیای شرقی ۱۰۰ هزار امپراتوری هان غربی  = ۷

اروپا ۱۰۰ هزار جمهوری روم متاخر  = ۷

اروپا ۱۰۰ هزار دومیناته روم  = ۷
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ارتش های عملیاتی: قرون وسطی
اندازهتقریبیکلبزرگترینارتشیکهدرهرنبردخاصجنگیدهبود.

منطقه
اندازه تقریبی 

ارتش جوامع

آسیای شرقی یک میلیون سلسله سویی ۱

آسیای شرقی ۲۰۰ هزار تا ۴۵۰ هزار سلسله تانگ ۲

آسیای مرکزی ۲۴۰ هزار امپراتوری مغول ۳

آسیای غربی ۲۰۰ هزار سلطنت مملوک ۴

آسیای مرکزی ۱۴۰ هزار تا ۲۰۰ هزار امپراتوری تیموریان ۵

آسیای جنوب غربی ۱۳۵ هزار خالفت امویان  = ۶

آسیای جنوب غربی ۱۳۵ هزار خالفت عباسیان  = ۶

آسیای جنوب غربی ۱۲۰ هزار سلسله گور ۸

آمریکای جنوبی ۱۰۰ هزار امپراتوری اینکا ۹

آسیای غربی ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار سلطنت سلجوقی ۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ارتش های عملیاتی: دوره مدرن اولیه
اندازهتقریبیکلبزرگترینارتشیکهدرهرنبردخاصجنگیدهبود.

منطقه
اندازه تقریبی 

ارتش جوامع

اروپا ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار پادشاهی بوربون ۱

آسیای شرقی ۳۴۰۵۰۰ سلسله چینگ ۲

اروپا ۲۶۰ هزار حکومت تزاری روسیه ۳

آسیای غربی ۲۰۰ هزار امپراتوری عثمانی ۴

آسیای شرقی ۱۶۸ هزار دوره آزوچی- مومویاما در ژاپن ۵

اروپا ۱۵۰ هزار امپراتوری هابسبورگ اسپانیا ۶

آسیای جنوبی ۱۳۰ هزار امپراتوری مغول ۷

آسیای شرقی ۱۲۵ هزار حکومت شوگانی توکوگاوا ۸

آسیای جنوب شرقی ۱۰۰ هزار پادشاهی راتاناکوسین ۹

آسیای جنوب شرقی ۸۰ هزار پادشاهی آیوتایا ۱۰
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فهرست ده تایی بزرگ ترین ارتش های عملیاتی در کل دوره پیشاصنعتی
اندازهتقریبیکلبزرگترینارتشیکهدرهرنبردخاصجنگیدهبود.

دوره زمانی منطقه
اندازه تقریبی

جوامع ارتش

قرون وسطی آسیای شرقی یک میلیون سلسله سویی ۱

قرون وسطی آسیای شرقی
۲۰۰ هزار 

تا ۴۵۰ هزار سلسله تانگ ۲

دوره مدرن اولیه اروپا
۳۰۰ هزار 

تا ۳۵۰ هزار پادشاهی بوربون ۳

دوره مدرن اولیه آسیای شرقی ۳۴۰۵۰۰ سلسله چینگ ۴

دوره باستان آسیای جنوب غربی ۳۴۰ هزار
امپراتوری پارسی 

هخامنشی ۵

دوره باستان آسیای شرقی
۲۰۰ هزار 

تا ۳۰۰ هزار سلسله جین غربی  = ۶

دوره باستان آسیای شرقی
۲۰۰ هزار 

تا ۳۰۰ هزار امپراتوری شین  = ۶

دوره مدرن اولیه اروپا ۲۶۰ هزار حکومت تزاری روسیه ۸

دوره باستان آسیای شرقی
۲۲۰ هزار 

تا ۲۴۰ هزار امپراتوری هان شرقی ۹

دوره مدرن اولیه آسیای غربی ۲۰۰ هزار امپراتوری عثمانی ۱۰
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فهرست ده تایی طوالنی ترین دیوارهای دفاعی در کل دوره پیشاصنعتی
درازایتقریبیکلیساختارهایاستحکاماتدائمیکهبرایحفاظتازقلمروبزرگتر

ساختهشدهبود.

دوره زمانی منطقه
درازای تقریبی 

)کیلومتر( جوامع

دوره مدرن اولیه آسیای شرقی ۶۷۰۰ تا ۸۸۰۰ سلسله مینگ ۱

قرون وسطی آسیای شرقی ۷۲۰۰ امپراتوری هان غربی ۲

دوره باستان آسیای شرقی ۳۰۰۰ امپراتوری شین ۳

قرون وسطی آسیای شرقی ۱۷۰۰ سلسله جین متاخر ۴

قرون وسطی اروپا ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ پادشاهی روس کی یف ۵

قرون وسطی آسیای شرقی ۸۰۰ پادشاهی می نیاک تانگوت ۶

قرون وسطی آسیای مرکزی ۷۵۰ امپراتوری کیتان ۷

دوره باستان اروپا ۵۶۸ پرینکیپاته روم ۸

قرون وسطی آسیای شرقی ۵۰۰ پادشاهی گوگوریئو ۹

دوره باستان
آسیای جنوب 

غربی ۱۹۰ تا ۳۰۰ اور-سلسله سوم ۱۰
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فهرست ده تایی خونین ترین مراسم  قربانی کردن انسان در کل دوره پیشاصنعتی

مراسم قربانی شدن دوره زمانی منطقه
تعداد تقریبی

جوامع قربانیان

مراسم تقدیس و 
تبرک مجدد در معبد 

تنوک تیتالن قرون وسطی
آمریکای
 شمالی

 ۲۰۰۰
تا ۴۰۰۰

امپراتوری 
آزتک ۱

قربانیان در مقبره های 
سلطنتی شی بیگانگ 

دفن می شدند. دوره باستان
آسیای 

شرقی ۳۴۰
فرهنگ 

ارلیگانگ چین  = ۲

 مالزمان مراسم 

قربانی شدن در 
مقبره های سلطنتی 

ابیدوس  دوره باستان
آفریقای
۳۴۰ شمالی

دوره 
سلسله ای 
نخستین 

مصر  = ۲

مالزمان مراسم 
قربانی شدن در 

مقبره های نخبگان دوره باستان
آسیای 

شرقی
 ۱۶۰

تا ۱۸۰
سلسله
۴ شانگ

مالزمان مراسم 
قربانی شدن در 

مقبره های نخبگان قرون وسطی
آسیای 
مرکزی

 ۱۰۰
تا ۲۰۰

امپراتوری 
کیتان ۵

قربانی کردن گسترده 
کودکان قرون وسطی

آمریکای 
جنوبی ۱۴۰

امپراتوری 
چیمو ۶

قربانی کردن اسرای 
جنگی

دوره مدرن 
نخستین

آفریقای 
جنوب صحرا ۷۰

پادشاهی 
آشانتی ۷

قربانی کردن مناسکی 
قربانیان زن قرون وسطی

آمریکای
۵۰ شمالی

دره می سی سی پی، 
سکونتگاه 

کاهوکیا ۸

مالزمان در مقبره 
فرعون خاسه خموی 

قربانی می شدند. باستان
آفریقای 

شمالی ۶ تا ۱۵ سلسله دوم مصر ۹

قربانیان در عمق محل 
احداث عمارت های 

بزرگ دفن می شدند. باستان
آسیای 

شرقی ۶ تا ۸ 
چین، فرهنگ 

لونگ شان ۱۰

*قربانیکردنانسان:کشتنتعمدیومناسکیافرادبرایکسبخشنودییافرونشاندنخشمموجوداتماورایی
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فهرست ده تایی مناسک با بیشترین شرکت کننده: باستان
تعدادتقریبیکلشرکتکنندگاندریکمناسکجمعیخاصکهبهعنوانبخشیاز

کیشرسمیو/یاایدئولوژیحاکمآنجامعهبرگزارمیشد.*

مناسک منطقه
تعداد تقریبی 
شرکت کنندگان جوامع

تماشاچیان رقابت های ارابه رانی در 
سیرکس ماکسیموس، رم اروپا

۲۵۰ هزار 
تا ۳۵۰ هزار

 امپراتوری
=۱ روم 

تماشاچیان رقابت های ارابه رانی در 
سیرکس ماکسیموس، رم اروپا

۲۵۰ هزار 
تا ۳۵۰ هزار جمهوری روم ۱=

 تماشاچیان رقابت های ارابه رانی در 

سیرکس ماکسیموس، رم  اروپا
۲۵۰ هزار 

تا ۳۵۰ هزار
پادشاهی 

استروگوتیک ۱=

فستیوال پتولومیا در اسکندریه آفریقای شمالی ۱۰۰ هزار
پادشاهی 

بطلیموسی ۴

تماشاچیان رقابت های ارابه رانی در 
هیپودروم، قسطنطنیه آسیای غربی ۶۰ هزار

امپراتوری روم 
شرقی ۵

زیارت معبد در اورشلیم آسیای غربی
۱۰ هزار 

تا ۴۸ هزار
پادشاهی

۶ یهودا

مراسم پرش از روی گاو اروپا
۱۲ هزار 

تا ۳۰ هزار کِرت مینوسی ۷

رژه فستیوال اوپت در طیوه آفریقای شمالی ۱۱ هزار

مصر 
در دوره متاخر 

باستان ۸

فستیوال شهری در اپیداروس آسیای مرکزی ۵۰۰۰
پادشاهی یونانی-

بلخی ۹

مناسک قربانی کردن به صورت 
عمومی در میدان مرکزی، مونته 

آلبان آمریکای شمالی ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دوره مونته آلبان ۱۰

*مناسکجمعی:هرمناسکیکهدرآن،دونفریابیشترشرکتکنند.مراسمخصوصی)مثلدرمانگریومراسممشابه(جزوآنحساب
نمیشود.
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فهرست ده تایی مناسک با بیشترین شرکت کننده: قرون وسطی
تعدادتقریبیکلشرکتکنندگاندریکمناسکجمعیخاصکهبهعنوانبخشیاز

کیشرسمیو/یاایدئولوژیحاکمآنجامعهبرگزارمیشد.*

مناسک منطقه
تعداد تقریبی 
شرکت کنندگان جوامع

مراسم تولد خان بزرگ، 
دادو آسیای شرقی

 ۷۵
تا ۸۵ میلیون

سلسله 
یوان ۱

جوبیلی، رم اروپا ۲۰۰ هزار
حکومت های تابع پاپ، 

قرون وسطی ۲

رژه سلطنتی، پاریس اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
پادشاهی 

کاپتی  = ۳

رژه سلطنتی، پاریس اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
پادشاهی 

والوا  = ۳

تماشاچیان رقابت های 
ارابه رانی در هیپودروم، 

قسطنطنیه
آسیای 

غربی ۶۰ هزار
امپراتوری 

بیزانس ۵

آزمون های قصر، کایفنگ
آسیای 

شرقی ۲۲ هزار
سلسله 

سونگ شمالی ۶

تدفین سلطنتی
آفریقای

۲۰ هزار غربی
 پادشاهی 

واگادو ۷

مراسم قورولتای بزرگ، 
قره قروم

آسیای
۵۰۰۰ شرقی

امپراتوری 
مغول ۸

فستیوال جمعی، کاهوکیا
آمریکای
 شمالی

 ۲۴۰۰
تا ۲۱۰۰۰

کاهوکیا،  دوره 
لوهمان-استرلینگ ۹

پیمان وفاداری به 
سوریاوارمان، آنگکور

آسیای جنوب 
شرقی ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ سوریاوارماِن اول ۱۰

*مناسکجمعی:هرمناسکیکهدرآن،دونفریابیشترشرکتکنند.مراسمخصوصی)مثلدرمانگریومراسممشابه(جزوآنحساب
نمیشود.



319 رتبهبندیها

فهرست ده تایی مناسک با بیشترین شرکت کننده: دوره مدرن اولیه
تعدادتقریبیکلشرکتکنندگاندریکمناسکجمعیخاصکهبهعنوانبخشیاز

کیشرسمیو/یاایدئولوژیحاکمآنجامعهبرگزارمیشد.*

مناسک منطقه
تعداد تقریبی 
شرکت کنندگان جوامع

فستیوال آپو، تشیمان آفریقای غربی ۲ میلیون
امپراتوری 

آشانتی ۱

زیارت کومب مال، هاریدوار آسیای جنوبی ۲۵۰ هزار
تپه های گارو، 

دوره استعماری ۲

رژه سلطنتی، پاریس اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
پادشاهی

۳ بوربون

رژه سلطنتی کاتینا، آیوتایا
آسیای جنوب 

شرقی ۲۵ هزار
پادشاهی 

راتاناکوسین ۴

رژه سلطنتی کاتینا، آیوتایا
آسیای جنوب 

شرقی ۲۲۵۰۰
پادشاهی

۵ آیوتایا

فستیوال یم آفریقای غربی ۱۷ هزار
امپراتوری
۶ آشانتی

مراسم آسونگ تاتا آسیای جنوبی ۷۶۰۰
تپه های گارو دوره 

استعماری ۷

فستیوال دنبیل سیا آسیای جنوبی ۵۶۰۰
تپه های گارو دوره 

استعماری ۸

فستیوال بهاره آی سیاکا اروپا ۳۶۰۰ مردمان سکا، روسیه ۹

مناسک فستیوال کشاورزی 
مانگول

آسیای جنوب 
شرقی ۱۴۰۰ مردمان ایبان، بورنئو ۱۰

*مناسکجمعی:هرمناسکیکهدرآن،دونفریابیشترشرکتکنند.مراسمخصوصی)مثلدرمانگریومراسممشابه(جزوآنحساب
نمیشود.
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فهرست ده تایی مناسک با بیشترین شرکت کننده در کل دوره پیشاصنعتی
تعدادتقریبیکلشرکتکنندگاندریکمناسکجمعیخاصکهبهعنوانبخشیاز

کیشرسمیو/یاایدئولوژیحاکمآنجامعهبرگزارمیشد.*

مناسک دوره زمانی منطقه
تعداد تقریبی 
شرکت کنندگان جوامع

مراسم تولد خان بزرگ، 
دادو

قرون 
وسطی

آسیای 
شرقی

 ۷۵
تا ۸۵ میلیون

 سلسله 
یوان ۱

فستیوال آپو، تشیمان
مدرن

نخستین
آفریقای 

غربی ۲ میلیون
 امپراتوری 

آشانتی ۲

تماشاچیان رقابت های 
ارابه رانی در سیرکس 

ماکسیموس، رم باستان اروپا
۲۵۰ هزار 

تا ۳۵۰ هزار
 پرینکیپاته 

روم  = ۳

تماشاچیان رقابت های 
ارابه رانی در سیرکس 

ماکسیموس، رم باستان اروپا
۲۵۰ هزار 

تا ۳۵۰ هزار
جمهوری 

روم  = ۳

تماشاچیان رقابت های 
ارابه رانی در سیرکس 

ماکسیموس، رم اروپا
۲۵۰ هزار 

تا ۳۵۰ هزار
پادشاهی 

استروگوتیک  = ۳

زیارت برای مراسم 
کومب مال، هاریدوار

دوره مدرن 
نخستین

آسیای
۲۵۰ هزار جنوبی

هند، دوره 
استعماری ۶

رژه سلطنتی، پاریس
دوره مدرن 

نخستین اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
 پادشاهی

بوربون  = ۷

رژه سلطنتی، پاریس قرون وسطی اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
پادشاهی 

کاپتی  = ۷

رژه سلطنتی، پاریس قرون وسطی اروپا
۱۱۰ هزار 

تا ۲۲۸ هزار
پادشاهی

۷ =  لومبارد

جوبیلی، رم قرون وسطی اروپا ۲۰۰ هزار

حکومت های 
وابسته به پاپ، 

قرون وسطی ۱۰

*مناسکجمعی:هرمناسکیکهدرآن،دونفریابیشترشرکتکنند.مراسمخصوصی)مثلدرمانگریومراسممشابه(جزوآنحساب
نمیشود.



آغاز استفاده از
نوآوری ها
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اينبخشازکتابنشــانمیدهدکهکدامیــکازجوامعدريازدهمنطقهمهم
جهانی،برایاولینباريکنوآوریمهمرابهکارگرفتند.اينمناطقعبارتنداز:
آسیایشــرقی،آسیایجنوبشرقی،آســیایمرکزی،آسیایجنوبی،آسیای
جنوبغربی،اروپا،آفريقایشمالی،آفريقایجنوبصحرا،آمريکایشمالی،
آمريکایجنوبیواقیانوســیه.اولینجايیکهآننوآوریرامورداســتفادهو

توسعهقرارداده،دررديفاولقرارگرفتهاست.

آغاز استفاده از دیوان ساالری در مناطق جهان
)استفادهازافرادحرفهایاداریبهصورتتماموقت(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آسیای جنوب غربی شوش در عصر برنز

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر در دوره پیشاتاریخ

اواخر هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوبی دره سند، دوره شهری

اوایل هزاره دوم پیش از میالد اروپا کرت مینوسی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد آسیای شرقی سلسله شانگ

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوب شرقی پادشاهی های بای یو

قرن دوم پیش از میالد آسیای مرکزی اتحاد کانگ جو

قرن سوم میالدی آمریکای شمالی تئوتیهواکان

قرن سیزده میالدی آمریکای جنوبی پرو، دوره میانه متاخر

قرن هجدهم میالدی آفریقای جنوب صحرا امپراتوری آشانتی

قرن هجدهم میالدی اقیانوسیه

پاپوا گینه نو 
در دوره استعماری، 

مردمان اوروکایوا



323 آغاز استفاده از نوآوری ها

آغاز استفاده از خدمات پست دولتی در مناطق جهان
)استفادهاززیرساختمخصوصارتباطات(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

قرن ششم پیش از میالد آسیای جنوب غربی امپراتوری هخامنشی

قرن چهارم پیش از میالد آسیای شرقی امپراتوری شین

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری موریا

قرن سوم پیش از میالد آفریقای شمالی پادشاهی بطلیموسی

قرن یکم پیش از میالد اروپا پرینکیپاته روم

قرن سیزدهم میالدی آسیای مرکزی امپراتوری مغول

قرن شانزدهم میالدی آمریکای جنوبی
پرو، 

دوره استعمار اسپانیا

قرن شانزدهم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی آیوتایا

قرن هفدهم میالدی آمریکای شمالی
دره می سی سی پی، 

دوره استعمار فرانسه

-
آفریقای جنوب صحرا و 

اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن وجود 
نداشت یا شواهدی از 

وجودش در این مناطق به 
دست نیامد
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آغاز استفاده از قانون رسمی در مناطق جهان
)استفادهازمجموعهایرســمیازقوانینومقرراتکهمعموالونههمیشهبهشکل

مکتوبدرآمدهبودند.(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اواخر هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوب غربی سلسله سوم پادشاهی اور

اوایل هزاره دوم پیش از میالد آفریقای شمالی پادشاهی قدیم مصر

قرن هشتم پیش از میالد اروپا کرت مینوسی

قرن پنجم پیش از میالد آسیای شرقی حکومت چو

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری موریا

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی یونانی-بلخی

قرن سوم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی فونان

قرن یازدهم میالدی آفریقای جنوب صحرا پادشاهی واگادو در غنا

قرن سیزدهم میالدی آمریکای جنوبی اینکا در دوره کیلکه

قرن پانزدهم میالدی آمریکای شمالی امپراتوری آزتک

قرن نوزدهم میالدی اقیانوسیه
پادشاهی هاوایی، دوره پس از 

کامه هامه ها



325 آغاز استفاده از نوآوری ها

آغاز استفاده از تقویم در مناطق جهان
)استفادهازیکسیستمنوشتاریرسمیبرایتعیینزمانوفصول(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آسیای جنوب غربی شوش در عصر برنز اولیه

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر در دوره اولیه سلسله ای

اوایل هزاره دوم پیش از میالد آسیای شرقی فرهنگ ارلیتو در چین

اواسط هزاره دوم پیش از میالد اروپا کرت مینوسی

قرن ششم پیش از میالد آمریکای شمالی
دره مکزیک 

در اواخر دوره کالسیک

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری موریا

قرن سوم پیش از میالد آسیای جنوب شرقی پادشاهی های بای یو

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی یونانی-بلخی

قرن یازدهم میالدی آسیای جنوب صحرا پادشاهی واگادو غنا

قرن شانزدهم میالدی آمریکای جنوبی پرو در دوره استعمار اسپانیا

- اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن 
وجود نداشت یا شواهدی 
از وجودش در این مناطق 

به دست نیامد
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آغاز استفاده از ادبیات علمی در مناطق جهان
)استفادهازمکتوباتدرثبتمسائلریاضی،علومطبیعیوعلوماجتماعی(

زمان تقریبی استفاده منطقه جوامع

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آسیای جنوب غربی شوش در عصر برنز اولیه

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر در دوره اولیه سلسله ای

اواخر هزاره دوم پیش از میالد آسیای شرقی سلسله ژو غربی

قرن ششم پیش از میالد اروپا جمهوری روم

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری موریا

قرن سوم پیش از میالد آسیای جنوب شرقی پادشاهی های بای یو

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی یونانی-بلخی

قرن هشتم میالدی آمریکای شمالی آمریکای میانه در دوره مایا

قرن شانزدهم میالدی آفریقای جنوب صحرا امپراتوری سونگای

قرن نوزدهم میالدی اقیانوسیه
پادشاهی هاوایی، دوره پس از 

کامه هامه ها

- آمریکای جنوبی

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت 
یا شواهدی از وجودش 

در این مناطق به دست نیامد



327 آغاز استفاده از نوآوری ها

آغاز داستان نویسی در مناطق جهان
)آغازادبیاتداستانینوشتاریازجملهنثر(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اواسط هزاره سوم پیش از میالد آفریقای شمالی پادشاهی قدیم مصر

اواخر هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوب غربی امپراتوری آکدی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد آسیای شرقی سلسله ژو غربی

قرن ششم پیش از میالد اروپا جمهوری رم

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری موریا

قرن سوم پیش از میالد آسیای جنوب شرقی پادشاهی های بای یو

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی یونانی-بلخی

قرن یازدهم میالدی آفریقای جنوب صحرا پادشاهی واگادو غنا

قرن شانزدهم میالدی آمریکای جنوبی پرو در دوره استعمار اسپانیا

قرن هفدهم میالدی آمریکای شمالی
دره می سی سی پی، 

دوره استعمار فرانسه

- اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت 
یا شواهدی از وجودش در این 

مناطق به دست نیامد
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پذیرش ازدواج تک همسری در مناطق جهان
)زمانیکهتکهمسریبهصورتگستردهوبراساسقانونیاعرفپذیرفتهشد.(

زمان تقریبی پذیرش منطقه جوامع

اواخر هزاره سوم پیش از 
میالد آسیای جنوب غربی دولتشهر سوم پادشاهی اور

اواسط هزاره دوم پیش از 
میالد آفریقای شمالی پادشاهی جدید مصر

قرن هشتم پیش از میالد آمریکای شمالی دره ووهاکا، فرهنگ روساریو

قرن هفتم پیش از میالد آسیای جنوبی دره گنگ، دوره ماهاجاناپادا

قرن ششم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی کالینگا

قرن یازدهم میالدی آمریکای جنوبی کلمبیا، مردمان تایرونا

-

آفریقای جنوب صحرا
آسیای مرکزی
آسیای شرقی

اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت یا 
شواهدی از وجودش در این مناطق به 

دست نیامد



329 آغاز استفاده از نوآوری ها

پذیرش حاکمیت پادشاه-خدایان در مناطق جهان
)پذیرشاینایدهکه»حاکماندرواقعخدایانزندههســتند«ازطریقاعالمرسمییا

باورعمومی(

زمان تقریبی پذیرش منطقه جوامع

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر در دوره نقاده

اوایل هزاره دوم پیش از میالد اروپا کرت مینوسی

قرن چهارم پیش از میالد آسیای شرقی امپراتوری شین

قرن سوم پیش از میالد آسیای جنوب غربی پادشاهی سلجوقی

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی یونانی-بلخی

قرن دوم پیش از میالد آسیای جنوبی امپراتوری ساتاواهانا

قرن سوم میالدی آسیای شرقی پادشاهی کوفون

قرن یازدهم میالدی آمریکای جنوبی اینکا در دوره کیلکه

-

آمریکای شمالی
آفریقای جنوب صحرا

اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت یا 
شواهدی از وجودش در این مناطق به 

دست نیامد
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آغاز استفاده از اسلحه گرم در مناطق جهان
)استفادهازسالحهایدستیباروتیمثلتفنگ،هفتتیروتپانچه(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

قرن سیزدهم میالدی آسیای شرقی سلسله یوان

قرن چهاردهم میالدی اروپا پادشاهی والوا

قرن پانزدهم میالدی آسیای جنوب غربی امپراتوری عثمانی

قرن پانزدهم میالدی آفریقای شمالی سلطنت مملوک

قرن پانزدهم میالدی آسیای جنوبی سلطنت دهلی

قرن شانزدهم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی ماتارام

قرن شانزدهم میالدی آمریکای شمالی مردمان وانوتا در دره می سی سی پی

قرن شانزدهم میالدی آمریکای جنوبی امپراتوری اسپانیا

قرن هفدهم میالدی آسیای مرکزی خانقات بخارا

قرن هجدهم میالدی آفریقای جنبو صحرا پادشاهی آشانتی

قرن هجدهم میالدی اقیانوسیه پادشاهی هاوایی در دوره کامه هامه ها
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آغاز استفاده از پول کاغذی در مناطق جهان
)استفادهازاسکناسبهعنوانپولقانونیرایج(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

قرن سوم پیش از میالد آسیای شرقی امپراتوری هان غربی

قرن سیزدهم میالدی آسیای جنوبی سلطنت دهلی

قرن سیزدهم میالدی آسیای مرکزی ایلخانات

قرن هفدهم میالدی اروپا حکومت های وابسته به پاپ

قرن هجدهم میالدی آمریکای شمالی
دره می سی سی پی 

در دوره استعمار فرانسه

قرن نوزدهم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی راتاناکوسین

قرن نوزدهم میالدی اقیانوسیه
حکومت )راج( بروک، 

بورنئو در زمان استعمار

قرن نوزدهم میالدی آسیای جنوب غربی امپراتوری عثمانی

قرن نوزدهم میالدی آفریقای شمالی امپراتوری عثمانی

- آفریقای جنوب صحرا

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت 
یا شواهدی از وجودش 

در این مناطق به دست نیامد
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آغاز استفاده از سیستم های آبیاری در مناطق جهان
)بهکارگیریواستفادهگستردهازهرزیرساختهیدرولیک،مثلآبداشتگاه،آبانبار،

کانالوآبگذر(.

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر دوره نقاده

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آسیای جنوبی پاکستان در دروه چالکولیتیک

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد آسیای جنوب غربی شوش در عصر برنز

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد آسیای مرکزی مردمان َسرَزم

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد اروپا فرانسه، فرهنگ بیکر

اواخر هزاره دوم پیش از میالد آسیای مرکزی سلسله شانگ

قرن چهارم پیش از میالد آسیای جنوب شرقی پادشاهی های بای یو

قرن سوم میالدی آمریکای جنوبی پرو، فرهنگ دوره پیشاکالسیک

قرن چهارم میالدی آمریکای شمالی ووهاکا، دوره مونته آلبان

قرن پنجم میالدی آفریقای جنوب صحرا فرهنگ جنه-جنو

قرن سیزدهم میالدی اقیانوسیه
جزایر بزرگ هاوایی 
در دوره پیشا اتحاد
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آغاز تامین آب آشامیدنی توسط حکومت ها در مناطق جهان
)زمانیکهمنابعآبآشامیدنیمثلآبگیرها،آبداشتگاههاوچشمههابهصورتعمومی

قابلدسترسشدند(

زمان تقریبی آغاز منطقه جوامع

اواسط هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوبی دره سند، دوره شهری

اواخر هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوب غربی
دولتشهرهای کنعانی 

در عصر برنز

اوایل هزاره اول پیش از میالد اروپا کرت در عصر آهن

قرن ششم پیش از میالد آسیای مرکزی امپراتوری هخامنشی

قرن پنجم پیش از میالد آسیای شرقی
حکومت ِوی، 

دوره جنگ های ایالتی

قرن پنجم پیش از میالد آفریقای شمالی مصر در اولین دوره میانی

قرن چهارم پیش از میالد آمریکای شمالی ووهاکا، دوره مونته آلبان

قرن سوم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی فونان

قرن هفتم میالدی آمریکای جنوبی امپراتوری واری

قرن نوزدهم میالدی اقیانوسیه پادشاهی هاوایی

- آفریقای جنوب صحرا

نوآوری تا دوره مدرن وجود نداشت یا 
شواهدی از وجودش در این مناطق به 

دست نیامد
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آغاز استفاده از بازارهای عمومی در مناطق جهان
)استفادهازفضاهایعمومیدردســترسهمهبرایامورتجارت،گردهماییوتبادل

اطالعات(

زمان تقریبی آغاز منطقه جوامع

هزاره سوم پیش از میالد آفریقای شمالی پادشاهی مصر قدیم

هزاره سوم پیش از میالد آسیای جنوب غربی سلسله اوان در عیالم

هزاره دوم پیش از میالد اروپا کرت مینوسی

قرن هشتم پیش از میالد آسیای شرقی پادشاهی وو، دوره جنگ های ایالتی

قرن ششم پیش از میالد آسیای مرکزی امپراتوری هخامنشی

قرن دوم پیش از میالد آسیای مرکزی پادشاهی هند و یونان

قرن پنجم میالدی آفریقای جنوب صحرا فرهنگ جنه-جنو

قرن نهم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی آنگکور

قرن یازدهم میالدی آمریکای جنوبی فرهنگ های تایرونا، کلمبیا

قرن هفدهم میالدی آمریکای شمالی دره می سی سی پی، دوره استعمار فرانسه

قرن نوزدهم میالدی اقیانوسیه پاپوا گینه نو، دوره استعمار انگلیس
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آغاز استفاده از کتابخانه های دولتی در مناطق جهان
)استفادهاززیرساختهاییکهبرایعموماحداثشدهبودندومنابعدانشرانگهداری

وتوزیعمیکردند(

زمان تقریبی آغاز استفاده منطقه جوامع

اوایل هزاره سوم پیش از میالد آفریقای شمالی
اوایل دوره سلسله ای 

مصر

اواخر هزاره دوم پیش از میالد آسیای شرقی سلسله شانگ

اوایل هزاره اول پیش از میالد آسیای جنوب غربی امپراتوری نئو-آشوری

قرن هشتم پیش از میالد اروپا پادشاهی روم

قرن سوم پیش از میالد آسیای مرکزی امپراتوری سلجوقی

قرن اول میالدی آسیای جنوبی امپراتوری کوشان

قرن سوم میالدی آسیای جنوب شرقی پادشاهی فونان

قرن سیزدهم میالدی آفریقای جنوب صحرا فرهنگ جنه-جنو

-

آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی

اقیانوسیه

نوآوری تا دوره مدرن وجود 
نداشت یا شواهدی از وجودش 

در این مناطق به دست نیامد




