
مقدمه
چنی و هند١ از قدمیی ترین مراکز پیدایش متدن در آسیایند. این دو سرزمنی از حیث وسعت، 

جمعیت و تنوع آب و هوایی و نیز وجود اقوام و فرهنگ های گوناگون شهرت بسیاری دارند؛ هر دو این 

متدن ها در کنارۀ رودهای بزرگ پدید آمده اند. همچننی این دو سرزمنی زادگاه ادیان و اندیشه هایی اند 

که نقشی اساسی در تاریخ ایفا کرده اند. این دو  در روزگار کهن روابط بازرگانی و فرهنگی قابل توجهی 

نیز با یکدیگر داشته اند. بازرگانان از طریق جادۀ ابریشم کاالهای ساخت چنی را به هند می آوردند و 

تولیدات آن را نیز به نقاط دیگر جهان می بردند.

دین بودایی ابتدا در هند پیدا شد، اما بعدها در آسیای مرکزی و چنی پیروان زیادی یافت؛ به طوری 

که امروزه تبت٢ مهم ترین مرکز بوداییان است. چنی و هند  دستاوردهای متدنی بسیاری داشته اند که 

در این درس به اختصار با آنها آشنا می شوید.

1ــ توجه داشته باشىد که در اینجا منظور از هند، سرزمىنى است که هنوز پاکستان و بنگالدش امروزى از آن جدا نشده بودند.

Tibet ــ٢
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هند پیش از آرىاىى ها
در اوایل قرن بىستم مىالدى، باستان  شناسان بقایاى 
دو منطقٔه باستانى»موهنجودارو1« و »هاراپا٢« را در هند 
کشف کردند. این دو منطقه که قدمت آنها به 3000 سال 
ق.م. مى رسد، در زمان خود بسىار آباد بودند. ساکنان آن 
با کشاورزى، نساجى و کوزه گرى آشنا بودند و ابزارهایى 
مانند تبر، تىشه، ُمهرهاى سنگى و … مى ساختند و نىز با 

سومرى ها و مصریان باستان روابط بازرگانى داشتند.

ورود آرىاىى ها
آریایى  قبایل  از  گروه هایى  ق.م.   1500 حدود  از 
از  بودند که  آنان مردمان جنگجویى  به هند وارد شدند٣. 
اسب و ارابه استفاده مى کردند و آداب و عقاید ویژهٔ خود را 
داشتند. آنان با سرکوب مردم بومى هند، یعنى دراوىدى٤ها، 

بر شهرها و دهکده هاى آنان مسلط شدند. تسلط آریایى ها بر 
قسمت هاى شمالى هند موجب شد که عده اى از دراویدى ها 
به    قسمت هاى مرکزى و جنوبى هند مهاجرت کنند. و در 

سواحل جنوبى هند، شهرهاى بزرگى بسازند.
حکومت  رفتند  هندوستان  به  که  آریایى  مهاجران 
واحدى تشکىل ندادند؛ بلکه در گوشه و کنار آن سرزمىن 
پراکنده شدند. هریک از قبایل آریایى قلمرو کوچکى را 

به خود اختصاص داد و در آن ساکن شد.
زبان آریایى هاى هند سانسکرىت بود. آنان سرودهاى 
دینى خود را به این زبان مى خواندند. آریایى ها همچون 
سایر اقوام باستانى تصور مى کردند که هر یک از پدیده هاى 
طبىعى، خالقى جداگانه دارد؛ بنابراین، به خدایان متعددى 

اعتقاد داشتند. 

1ــ  در پاکستان امروزى
Harappa ــ٢

٣ــ  شمال غربى هند )گذرگاه خىبر( مسىر اصلى اغلب مهاجرت ها و هجوم هاى قبایل مختلف، به داخل این شبه قاره بوده است. آریایى هاى اولىه، هخامنشىان، یونانىان، مسلمانان 
و مغوالن، اغلب از اینجا به هند قدم نهادند و در تحوالت تاریخى آن سرزمىن نقش ایفا کردند.

Dravidian ــ٤

خلىج بنگال

هند باستان

سىالن
اقــىــانــوس هـــنـــد

درىاى عمان کن
د

تهاجمات آرىاىى ها در
 1500 ق. م

ى هندوکش
کوه ها

گذرگاه خىبر

هاراپا

هـــىــــمــالىا

سندرود گنگ
رود 

موهنجودارو صحراى 
تهار

هـــــــنـــــــــد

کوه هـــــاى 
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مى نامند.  ودا1ها  را  آریایى ها  دینى  متون  مجموعٔه 
وداها شامل سرودهاى ستایش خدایان و دستورات مربوط 
به آداب دینى )مانند قربانى کردن( است. وداها قدیمى ترین 
سند دربارٔه طبقات جامعٔه هند باستان است. عالوه بر آن در 
دو کتاب اوپانىشادها و َمهابْهاراتا نىز اطالعات ارزشمندى 
دربارٔه مرداِن بزرگ و داناى آریایى و اندیشه هاى آنان در 

مورد جهان و انسان وجود دارد.

اىن گونه  از  زىادى  نسبتًا  تعداد  بوداىى  نشىن  سرزمىن هاى  در  بودا.  مجسمۀ 
مجسمه ها وجود دارد.

ظهور بودا٢
و  آیىن ها  بودا،  ظهور  تا  وداها  رواج  فاصلٔه  در 
اندیشه هاى بسىارى در هند گسترش یافته بود که اغلب 
آنها مراسم سخت و طاقت فرسایى را بر پىروان خود تحمىل 
مى کردند و با خرافات بسىارى همراه بودند. عده اى از 
مردم، اعتقاد خود به دستورهاى دینى را از دست داده 
بودند. برهمنان بىش از پىش قدرت یافته بودند و بر زندگى 
خانواده اى  در  شرایط،  این  در  داشتند.  تسلط  مردم 
نامىدند.  سىدارتا٣  را  او  که  شد  متولد  فرزندى  اشرافى 
سىدارتا در محىطى سرشار از نعمت هاى دنىوى، بزرگ 
شد، ازدواج کرد و صاحب فرزند شد اما اندیشٔه مداوم او 
دربارٔه بىمارى، پىرى و مرگ سرانجام موجب شد تحول 
دیار  و  شهر  پس  آید.  پدید  وى  اندیشه هاى  در  عمىقى 
خود را ترک کرد و همچون برخى برهمن ها در انزوا به 
ریاضت پرداخت؛ اما بعد از مدتى احساس کرد که از این 

طریق به آنچه مى خواهد نرسىده است. بنابراین، شىوه هاى 
رایج ریاضت را که اساس آن عبارت از انزوا و روزه هاى 
طاقت فرسا بود، ترک کرد. سرانجام، روزى در زیر یک 
درخت احساس کرد به آرامش رسىده و راه درست زندگى 
را دریافته است. از آن پس،  سىدارتا که به بودا )نجات 
یافته، روشن شده( معروف شده بود، پىروانى یافت و به تبلىغ 
اندیشه هاى خود پرداخت. بودا با قربانى کردن حىوانات، 
او  با  برهمنان  دلىل،  همىن  به  بود؛  مخالف  و …  تناسخ 

دشمن شدند و با عقایدش به مخالفت پرداختند.

Veda ــ1
٢ــ563 ــ 483ق.م.

Siddarta ــ٣

نخستین پادشاهان هند
دارىوش اّول، پادشاه هخامنشى، شمال هند را فتح کرد 

برهمن ها )روحانىون آرىاىى(
کشاترىاها )نظامىان(

وىس ها )کشاورزان،بازرگانان و پىشه وران(
 شودراها )کارگران و اسىران(

طبقات اجتماعى 
هند در عصر آرىاىى
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و آن را خراجگزار ایران کرد. با سقوط هخامنشىان به دست 
اسکندر، شمال هند به دست یونانىان افتاد اما با انتشار خبر 
علىه  َچندراگوپتا1  نام  به  فرماندٔه هندى  مرگ اسکندر، یک 
یونانىان قىام کرد و آنان را بىرون راند. او در مّدت کوتاهى 
توانست حکومت هاى محلى را تابع خویش کند و حکومت 
قدرتمندى به وجود آورد. این حکومت را مورىا2 نامىده اند.

از دیگر پادشاهان مشهور حکومت موریا، آشوکا3ست 
که در تاریخ شهرت فراوانى دارد و پادشاهى خوشنام است.
حکومت موریا پس از مرگ آشوکا ضعىف شد. بعد 
از مدتى، قدرت جدیدى در هند به وجود آمد. این قدرت 
جدید، حکومت گوپتا4 بود که از برخى جهات با حکومت 
موریا تفاوت داشت. از جملٔه این تفاوت ها، گرایش مذهبى 
سرسخت  مخالف  و  برهمنان  طرفدار  آنان  گوپتاهاست. 
در  را  قدرت  قرن ها  تا  گوپتا  حکومت  بودند.  بودایىان 
دست داشت، ولى به تدریج، دچار ضعف و زوال شد. 
مقارن ظهور اسالم، حکومت هاى محلى بسىارى در هند 

حکومت مى کردند. 

سفر مگاسِتنِس5 به هند در عصر مورىا

در زمان چَندراگوپتا یک سفىر مقدونى از جانب سلوکىان )جانشىنان اسکندر در ایران و مىان دو  رود( 
به هند فرستاده شد. او در بازگشت شرح مشاهدات خود را دربارٔه هند نوشت. براساس نوشتٔه وى، هند 
در عصر چندراگوپتا بسىار آباد و پر رونق بوده؛ به ویژه پایتخت آن، پاتالى  پوترا٦، ساختمان ها، بازارها، 
خىابان ها و جمعىت فراوانى داشته است. سفرنامٔه مگاسِتِنس براى موّرخان ارزش زیادى دارد؛ زیرا از 

این سفرنامه براى شناخت اوضاع هند باستان، استفاده هاى فراوانى مى کنند.

Ashoka ــ٣            Muria ــ٢                             Chandra gupta ــ1
٤ــ 320 م.

ـ 5 ـ Megasthenes                                     6 ـ                                                                 Patali     putra ـ

ىک توضیح

امپراتورى مورىا دردوره
 آشوکا در حدود250 ق. م

خلىج بـنـگـال

کوه هاى هىمالىا

تبت

پاتالى پوترا 
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مجسمۀ شىرها مربوط به دورۀ حکومت آشوکا

فرهنگ و تمدن هند باستان
زندگى اجتماعى: بسىارى از مردم هند کشاورز و 
گله دار بودند و در روستاها زندگى مى کردند. عده اى نىز 
به نّجارى، فلزکارى، نقاشى، آهنگرى، چرم سازى و …  
مشغول بودند. در سواحل نىز به ماهىگىرى مى پرداختند. 
بودند.  قائل  زیادى  احترام  خانواده  پدر  براى  هند  در 
هندى ها در روابط اجتماعى، اهل ادب بودند و به دیگران 
احترام مى گذاشتند. بهداشت فردى را رعایت مى کردند و 
به زیور آالت اهمىت مى دادند. در هند رسم بود که براى 

تزیىن از گُل استفاده کنند.
 دین در زندگى آنان نقش زیادى داشت؛ به طورى 
در  تا  مى دادند  برهمن ها  به  را  درآمد خود  از  بخشى  که 
انجام آداب و رسوم دینى )قربانى کردن، خواندن سرود، 
فروش طلسم هاى جادو و …( به ایشان کمک کنند. زیارت 
مکان هاى مقدس همچون معابد، زادگاه پىشوایان دینى و 
اهمىت  آنها  براى  گَنگ  رود  نىز  و  معجزات  وقوع  محّل 
زیادى داشت، به طورى که براى زیارت آنها راه هاى دور 
و دراز را طى مى کردند و رنج سفر را به جان مى خریدند.
فرارسىدن عىدهاى مختلف براى مردم فرصتى بود تا 
به شادى بپردازند؛ مانند عىد بهار که در آن، مردم صورت 

خود را رنگ مى کردند و به کوچه و بازار مى رفتند. 
زنان هندى با اینکه به شوهران خود بسىار احترام 
مى گذاشتند، فرزندان را تربىت مى کردند و کارهاى خانه 
را انجام مى دادند، ولى رسم غىرانسانى ساتى دربارٔه آنان 

به اجرا درمى آمد.

فکر کنید و پاسخ دهید:

آیا می دانید رسم ساتی چیست؟

هنر و معمارى: قدیمى ترین جلوه هاى هنر و معمارى 

هند را مى توان در خرابه هاى موهنجودارو و هاراپا یافت. 
با گسترش بودایى گرى و سایر ادیان و عقاید هندى، معابد 
بسىارى در سراسر این سرزمىن وسىع ساخته شد. برخى از 
معابد را در دل کوه ها و مىان غارها مى ساختند. عالوه بر آن، 
بقایاى کاخ هاى چندراگوپتا، آشوکا و سایر فرمانروایان هند، 
بىانگر پىشرفت هنر و معمارى هند باستان است. معماران 
عصر آشوکا به تقلىد از تخت   جمشىد، کاخ باشکوهى براى 
است.  باقى  هنوز  آن  خرابه هاى  که  ساختند  خود  پادشاه 
هنرمندان هند باستان دیوارهاى کاخ ها و بسىارى از معابد 

را با نقاشى ها و کنده کارى هاى گوناگون مى آراستند.
مجسمه سازى از دیگر کارهاى هنرمندان هند باستان 
است که از قدیم ترین دوران رواج داشته است. از جمله، 
مى توان به مجسمه هاى فراوانى از خدایان هندى و نىز بودا 
در  و  است  و سنگ ساخته شده  از چوب  که  کرد  اشاره 
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که از 1500 سال ق.م. پدید آمد. پىدایش و گسترش خط 
و تقوىم در مىان آنها از نخستىن پدیده هاى مدنّىت بود. 
ساخت ظروف چىنى و تهىٔه ابریشم از دیگر دستاوردهاى 

تمدنى عصر شانگ است.
دومىن سلسله اى که در چىن پدید آمد، چو٣نام داشت 
حکومت  256  ق.م.  تا    1028 از   آن  فرمانروایان  که 
جنگ هاى  و  آشوب  آنان،  حکومت  اواخر  در  کردند. 
داخلى در چىن زیاد شد تا سرانجام قبایلى به نام چه اىن٤بر 
کشور مسلط شدند و یکى از مشهورترین حکومت هاى 

چىن باستان را بنىان گذاردند. 

سراسر هند به پرستش آنها مشغول بودند. 
از دیگر هنرهاى رایج در هند باستان موسىقى است 
به شکل  هم  و  مذهبى(  )سرودهاى  دینى  به شکل  هم  که 
سرودهاى بزمى در دربارها رواج داشت. مشهور است 
که بهرام گور، پادشاه ساسانى، عده اى از آوازه خوان هاى 

هندى را به دربار خود آورده بود.
است  دانش هایى  جمله  از  پزشکى  فنون:  و  علوم 
که در هند باستان پىشرفت زیادى کرد. شعار یک پزشک 
هندى1 این بود که: »نه به خاطر خود و نه به خاطر پول بلکه 
فقط براى نىکى، بىماران را درمان کنىد!« اختراع صفر و 
عدد پى در ریاضى نىز از کارهاى هندیان است. نجوم نىز 
به دلىل ضرورتِ تعىىن روزهاى جشن و قربانى موردتوجه 
بود. پارچه بافى و فلزکارى نىز در هند رواج بسىارى یافت. 
مشهور است که مصریان پارچه هاى مخصوص براى مومىایى 
کردن مردگان را از هند وارد مى کردند. همچنىن، در هند 

ساخت وسایل مختلف از عاج فىل رواج داشت.

چین؛ از اسطوره تا تارىخ
تاریخ نگارى چىنىان همچون بسىارى از ملت هاى 
دربارٔه  اساطىر  این  مى شود.  آغاز  »اساطىر«  با  جهان، 
خاقان هاى نىکوکارى است که هریک عمر بسىار طوالنى 
کرده و دانش هاى گوناگون را در مىان مردم پدید آورده اند.

فکر کنید و پاسخ دهید:

با  ملت ها  همۀ  سرگذشت  چرا  شما،  به  نظر 

اساطیر آغاز می شود؟

شانگ٢ است  نخستىن سلسلٔه بزرگ چىن باستان 
چىنى ها تا پىش از ابداع کاغذ، نوشته هاى خود را بر روى قطعات چوب مى نوشتند 

و بعد با کنارهم قراردادن آنها، صفحاتى درست مى کردند.

1 ــ چاراکا

Ch,in ــ٤                                     Chou ــ٣                                      Shang ــ٢
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نامىد. از جمله کارهاى شى هوانگ تى بناى دىوار بزرگ 
چىن است که در زمان سلطنت او بىش از دو هزار کىلومتر 
از آن ساخته شد. براى این کار، بىش از یک مىلىون نفر 
عالم  عجایب  از  یکى  که  دیوار  این  شدند.  گرفته  به کار 
بىابانگرد به داخل  است، براى جلوگىرى از حملٔه قبایل 

چىن ساخته شد٢.

پسرى  این،  چه  خاندان  در  ق.م   246 سال  در 
سىزده ساله که به شى هوانگ تى1شهرت داشت، به سلطنت 
رسىد. شى هوانگ  تى نبوغ نظامى زیادى داشت، به همىن 
دلىل، طّى چند پىروزى در جنگ توانست حکومت هاى 
کوچک را یکى پس از دیگرى از مىان بردارد و برخاک 
گستردٔه چىن مسلط شود. او خود را نخستىن امپراتور 

دىوار بزرگ چىن  ىکى از آثار تارىخى مشهور جهان به  شمار مى رود. 

شى هوانگ تى با اندیشه هاى کنفوسىوس٣به مخالفت 
پرداخت. کنفوسىوس از اندیشمندان بزرگ چىنى است 
و  مى زیست  شى هوانگ  تى،  از  پىش  صد سال  چند  که 
منشأ خدمات اجتماعى و فرهنگى بسىارى شد.در زمان 
بودند.  شده  زیاد  کنفوسىوس  طرفداران  شى هوانگ تى 

شى هوانگ تى دستور داد تمامى آثار مربوط به کنفوسىوس 
اندیشه هاى  دوباره  مرگش  از  پس  اما  سازند؛  نابود  را 
قرن ها  اندیشه ها  این  این رو،  از  کنفوسىوس علنى شد. 

در مدارس چىن آموزش داده مى شد.

 یعنى نخستىن امپراتور مستقل چىن = Shi Huang ti ــ1
٢ ــ عده اى نىز معتقدند شى هوانگ تى با ساختن دیوار بزرگ توده هاى مردم را مشغول نگه مى داشت تا علىه او قىام نکنند.

Confusius ــ٣
٤ ــ هنری لوکاس، تاریخ تمدن، جلد اول، ترجمٔه عبدالحسىن آذرنگ، انتشارات کىهان، چاپ سوم، 1٣٧٢، ص 5٨.

علمی که اندیشه هضمش نکرده باشد،کاری بی فایده است؛ فکری که با علم همراه نباشد،خطرناک 
است٤)کنفوسىوس(.
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سلسلۀ هان: با مرگ شى هوانگ تى، هرج و مرج 
چىن را فراگرفت. عده اى از مردم به کاخ او حمله ور شدند 
و آن را نابود ساختند. چندى بعد، سلسلٔه هان1 در چىن 
تشکىل شد. در زمان حکومت خاندان هان، راه ابریشم 
از امنىت و آبادانى برخوردار بود. در همىن زمان، آیىن 
بودا به چىن نىز راه یافت. مبلغان بودایى با سفر به چىن، 
این  پىروان  به  و  دادند  گسترش  آنجا  در  را  بودایى گرى 

آیىن افزودند.
نىز  و  شمالـى  اقـوام  مکّرر  هجوم هـاى  عـاقبت 
جنگ هاى داخلى موجب ضعف حکومت  هان شد. در 
سال 220 مىالدى، این حکومت منقرض شد و تا 4 قرن 
پس از آن، حکومت قدرتمند دیگرى در چىن پدید نىامد 
نتىجه،  در  بکشد؛  زیر سلطه  به  را  تمام کشور  بتواند  که 

حکومت هاى کوچکى در گوشه و کنار چىن شکل گرفتند.

فرهنگ و تمدن چین باستان
زندگى اجتماعى: بىشتر مردم چىن را کشاورزان 
تشکىل مى دادند که در روستاها ساکن بودند. اصلى ترین 
بسىار ساده اى  بود. چىنى ها زندگى  برنج  آنان  محصول 
داشتند. در خانوادٔه چىنى، پدر حرمت و اقتدار زیادى 
داشت و با قدرت تمام بر زن و فرزندان فرمان مى راند. 
داشتن فرزند پسر براى خانواده ها اهمىت زیادى داشت؛ 
زیرا پسران بهتر مى توانستند در مزارع کار کنند. دهقان ها 
باید به سران حکومت ها مالىات مى پرداختند و در صورت 
لزوم، کار مجانى انجام مى دادند؛ مانند زمان شى هوانگ تى 
که دهقانان وقت زیادى صرف ساختن دىوار بزرگ کردند.

چـــــــىـــــــــن

 چـــــــىـــــــن

کــوه هـاى آلتاىى

مــغــولـستـان
مـنـــچــورى

ژاپــــن
کــره

رود زرد

رود سى

رود ىانگ تسه

رود  ىانگ تسه 

حراى گبى
ص

هــــنـــــد

تبت

کوه هاى کوئن لن

سىن کىانگ
تىان       شان

کوه هاى 

لـىا هىــمـــا

Han ــ1
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شـهـر،  بـخش  تـرىن  مهم 
بازار آن بود کـه بـازرگانان 
آنجا  در  ِحرَف  صاحبان  و 
نماىش  به  را  خود  کاالهاى 

مى گذاشتند.

نماىى از زندگى شهرى در
چىن قدىم

لى پو1از شاعران مشهور چىن است. سخنان او هنوز مورد توجه چىنىان است. سوماچى ىِن٢ نىز 
از مشهورترین موّرخان چىنى است که ده ها جلد کتاب در بارٔه خاقان هاى چىن نوشته است. الئوتزه٣ و 

کنفوسىوس نىز عمىق ترین تأثىرات فرهنگى را در جامعٔه چىنى باقى گذارده اند.

Lao-tze ــ٣                                  Szuma chien ــ٢                                Li Po ــ1
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آموزش: خّط چىنى همچون خط هاى هىروگلىف، 
مىخى و … از خط هاى باستانى است، ولى بر خالف آنها، 
طّى قرون مورد استفاده قرار گرفته است و هنوز هم رواج 
دارد. در چىن باستان، فرزندان دهقانان از آموزش محروم 
بودند و تنها فرزندان اشراف به مدارس فرستاده مى شدند تا 
براى انجام کارهاى حکومتى آماده شوند. در پایان تحصىل 
از آنان امتحانات جدى و سختى به عمل مى آمد که تنها در 
صورت قبولى، مورد پذیرش قرار مى گرفتند. برخى نىز براى 

فرزندان خود معلم خصوصى مى گرفتند.
علوم و فنون: چىنى ها از نخستىن مردمانى هستند 
که به خوبى با سفالگرى و فلزکارى آشنا بودند. بعدها نىز 
از  پر  بزرگ1  آمد، شهرهاى  پدید  بزرگ  که حکومت هاى 
گوناگون  رشته هاى  در  که  شد  صنعتگرانى  و  دانشمندان 
و  قطب نما  چاپ،  فّن  و  کاغذ  اختراع  داشتند.  تخصص 
باروت از افتخارات مردم چىن است. ظروف چىنى در عصر 
خود کم نظىر بود و نىز فّن نساجى پىشرفت زیادى کرده بود.

پرسش های نمونه

1ــ دربارٔه اسامی و اصطالحات زیر توضىح دهىد. 
الف( دراویدی ها 

ب( سانسکریت 
ج( وداها

٢ــ بودا در چه شرایطی ظهور کرد؟ 
٣ــ دربارهٔ آغاز و انجام حکومت موریا توضىح دهىد. 
٤ــ جلوه های مهم هنر و معماری هند باستان کدامند؟ 

5ــ دستاوردهای مهم تمدن چىن باستان چىست؟ 
6ــ دربارٔه حکومت سلسلٔه »چه این« و سرنوشت آن، توضىح دهىد. 

اندىشه و جست  و جو

1ــ دربارهٔ روابط چىن یا هند باستان با ایران مطلبی تهىه کنىد. 
٢ــ با مطالعه دربارهٔ زندگی کنونی مردم هند یا چىن، دربارهٔ تأثىرات مىراث باستانی آنها بر زندگی امروزی شان، مطلبی بنویسىد. 

٣ــ عقاید بودا و کنفوسىوس را با یکدیگر مقایسه کنىد. 

1 ــ مانند پى ین لىانگ )کاى فنگ کنونى( و ِلنىان )هانگ چو کنونى(
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