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 نکات مهم درس

 حکومت  نوع

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بودند   معتقد  و  دانستند  می  اهورامزدا  ی   نماینده و   آسمان   ی  برگزیده   را  خود  باستان   ایران  شاهان 

 عدالت   و  قانون  مسیر  از  شاه  اگر که  داشت  وجود  هم عقیده  این البته.رانند  می فرمان  او   حکم  به  که

 یا   عزل  را  او  توانستند  می  موبدان  و  بزرگان  و   شود  می  گرفته  او  از  اهورایی  حمایت  شود  منحرف 

 .کنند برکنار

 اداره را کشور چگونه باستان ایران های امپراتوری     20   درس

کردند؟ی م  

 بزرگان  حضور   در سلطنت  ابتدای   در   شاهان.بود  پادشاهی  حکومت  ی  شیوه   باستان  ایران  در

 همه  و   داشت  مطلق  قدرت   شاه .  نشستند می  تخت   بر  کاخ  در می کردندو  گذاری  تاج  کشور

 رسید  می پسر  به   پدر  از  یعنی   بود  موروثی  آن زمان   در   حکومت .بردند  می   فرمان  او  از باید

 به   و منجر  آمد  می وجوداختالفاتی به   قدرت  آوردن دست   به   و   شاه  جانشینی  سر   بر  وگاهی 

.شد  می  خونریزی   و جنگ  و   افراد  کشتن   
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 هایی   فرمان  کشور  اداره  برای   آنها .  داشتند  مطلق  فرمانروایی  مذهبی  و  نظامی   و  اداری   امور   بر   شاهان

 کس  هیچ   و   شدند   اجرامی   کشور   سراسر  در   باید   که   بودند   هایی   قانون   ها،  فرمان   این   کردند  می   صادر 

  شد   می  زده   شاه  مخصوص  مُهرهای   مهم،  های  نامه  و   ها  فرمان  روی.  کرد  می  سرپیچی   آنها از  نباید 

 

 

 مقام های حکومتی 
 مقام  و  ها  شغل  کشور  امور   ی  اداره برای   بنابراین  و  داشتند  وسیعی  قلمرو  باستان  ایران   های  دولت 

 .بود  آمده بوجود  مختلفی   های 

 نظر   به  بستگی  بشود  خرج  چگونه  کشور  درآمدهای  اینکه.داشت  زیادی  ی   هزینه  شاهان  زندگی

 تأمین   مردم  از  مالیات   گرفتن   از  بزرگ،  های  کاخ  در  اشرافی  زندگی  سنگینِ  مخارج  .داشت  شاهان

 به  بلکه  نبودند  مردم   آسایش  فکر   به   و   پرداختند   می   اندوزی  ثروت   به   تنها   نه   شاهان   اغلب .  شد  می

 بی کردند،   می بیان  خداوند   سوی   از ها  انسان  برای  الهی پیامبران   آنچه   به  آنها .  کردند  می ظلم  آنها 

 شدند  می پیدا شاهانی ندرت  به نیز  گاهی البته. بودند  خود امیال دنبال  به مستبدانه و بودند توجه

 .کنند   رفتار  عدالت   با  کردند   می  سعی  که
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 کشوری تقسیمات

 
 

 

 

 

 

 خانواده   اعضای  یا  حکومتی  های  مقام  از  معموالً  که.  کردند  می  انتخاب   شهربان  یک  ایالت   هر   برای

 را   ها   کار   ی   همه   بود   موظف   و   گرفت   می  دستور  پایتخت   یا   فرماندهی   مرکز   از   بخش   هر   .بود  شاه

 باشند،   داشته  را  کشور  امور  در  دخالت  و  نظر  ابراز  حق  آنکه  بدون   نیز   مردم.دهد  انجام  شاه  نظر  طبق

 . کردند  می  اجرا   داد،  می   دستور  شاه  هرچه

 

 

 ها  پایتخت

 و   بزرگ   شهرهای   معموال  ها  پایتخت .کردند  می  انتخاب  پایتخت   عنوان   به  را  شهری  پادشاهان 

     .ساختند  می  عظیم   بناهای و  بزرگ   های   کاخ  آنها  در شاهان  و   بودند پرجمعیت

 

 

 های  بخش   به   سرزمین   تقسیم که  بودند  کسانی  نخستین  ایرانیان  رسد   می   نظر به

 قسمت  23  به   بهتر  ی اداره  برای   را کشور  داریوش   عنوان مثال   به.کردند ابداع را  مختلف 

گفتند   می   ایالت  قسمت  هر   به  که  بود  کرده  تقسیم   
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 ی سپاه و قدرت نظام
 

 

 

 

 

 

 

 

به دل  یفراوان و متنوّع  یمنابع و ثروت ها   لیبه دل   رانیا  نی سرزم  ز،ی ن   امروزه آنکه   لی که دارد و 

مستکبر و  ی کشورها ی روند، از سو ی بار ظلم نم  ر یخواه هستند و ز ی و آزاد مسلمان  ران، ی مردم ا

گاه در مقابل ستمگر،   چ ی حق طلب، ه  ان یرانی ا  یشوند. ول  یم  واقع  د ی و تهد  م یزورگو، مورد تحر

داشتند.   ی سپاه و فنون نظام  ل یتشک  ی   نه یدر زم  ی اد ی باستان ابتکارات ز  ان ی ران ی ا. شوند  ی نم  میتسل 

 ی ران یکشو رها آنها را از ا ر ی استفاده شد و بعدها سا  ران ی بار در ا ن ی اول  ی ابتکارات برا ن یاز ا  یبعض

 . گرفتند  ادیها  

 ل یسپاه ازده هزار نفر تشک  نی.ا بود  دانیسپاه جاو  لیتشک  یبزرگ هخامش  وشی از ابتکارات دار  یکی

گفتند   یم  ی شگی هم  ا ی   دان یسپاه، جاو   ن ی شدند به ا  یم  میده نفره تقس   ی ها  گروه   شد که به   یم

ب   یکیچون هرگاه   گرفت   یاو را م  یبود جا  رهی ذخ  گرکه یرفت و فرد جنگاور د  یم  نیاز افراد از 

 سپاه بود.  ن یخدمت در ا  یجوانان پارس  یآرزو نیبزرگتر   شد. در آن دوره  یوتعداد آنان کاسته نم

غرب در معرض هجوم   همواره از شرق و   یی ای مهم جغراف  ت یموقع  ل یبه دل   ران ی ا  ن یسرزم

کردند و   ی م  ی دست انداز  ران یو روم به قلمرو ا   ونان ی  ی ها  دولت   دشمنان بود.از سمت غرب 

 ی حکومت ها ل یدل  ن یآوردند.به هم یم  هجوم  ران ی به قلمرو ا  ابانگرد یاز سمت شرق اقوام ب 

 ران یا  یبودند تا از مرزها  آورده  به وجود  یرومند یمجهز و ن  ینظام  یرویباستان سپاه و ن   رانیا

 .شد  یم  ل ینظام و سواره نظام تشک  ادهیپ   یرو یسپاه از ن  ن یدفاع کنند.ا
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 د؟   بو  چگونه  حکومت  ی  شیوه   باستان  ایران  در-1

 

 بود؟  چگونه  شاهی  مقام   باستان   ان   ایر   در-2

 

 داشتند؟  مطلق   فرمانروایی  اموری  چه  بر  پادشاهان-3

 

 داشت؟   حکمی  چه   پادشاه های فرمان-4

 

 وجود   به  مختلفی  های   ومقام  ها  شغل   کشور  امور  ی  اداره  برای   باستان   ایران  های  دولت  در  چرا-5

 د؟   بو  آمده

 شد؟   می   خرج  چگونه  باستان ایران  در کشور  درآمدهای -6

 

 ؟شد می تامین چگونه  اشرافی  زندگی  سنگین  مخارج-7

 

 چرا؟   داشتند؟ شناییآ  خط   و  زبان   چند   به دبیران و منشیان  از   بعضی-8

 

 کرد؟  چه  کشور  بهتر  ی اداره برای داریوش -9

 

 کردند؟   می  انتخاب  پایتخت  عنوانه  ب  را  شهرها   کدام  شاهان-10

 

 بود؟   چه  ایران   به   دشمنان   پی   در پی ی  حمله   و   هجوم  علت-11

 

 اوردند؟  می  بوجود بزرگ  نظامی نیروی  و   سپاه  باستان ایران  های حکومت  چرا-12

 

 ؟  بنویسید  را  باستان   ایران   های   حکومت   پایتخت -13

 

20سؤاالت متن درس   
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 بزرگان   حضور  در  سلطنت   ی   ابتدا  در   شاهان .بود  پادشاهی  حکومتی  ی  شیوه  باستان   ایران   در-1

 همه و داشت  مطلق  قدرت  شاه.    نشستند  می  برتخت  کاخ در  و   کردند   می  گذاری   تاج  کشور،

 . رسید  می  ارث به سر  به پدر  از معموال  و   بود موروثی  حکومت .بردند  می   فرمان  او  از باید

 بودند   ومعتقد  دانستند   می  اهورامزدا  ی  نماینده   و  آسمان  ی   برگزیده  را  خود  باستان  ایران   شاهان   -2

 عدالت   و   قانون   مسیر  از  شاه   اگر   که  داشت   وجود  هم  عقیده  این   البته .  رانند  می   فرمان  او  حکم  به   که

 بر   یا  عزل  را  او  توانستند  می  موبدان  و  وبزرگان   شود  می  گرفته  او  از  اهورایی  حمایت  شود  منحرف 

 . کنند کنار

 . داشتند مطلق  فرمانروایی  مذهبی  و   نظامی  ،   اداری  امور  بر شاهان -3

  از   نباید  کس  هیچ  و  شدند   می   اجرا  کشور   سراسر   در   باید   که   بودند هایی  ها،قانون   فرمان   این -4

 . شد   می  زده   شاه  مخصوص  مهم،مهرهای   های  ونامه  ها  فرمان   روی .  کرد  می  پیچی  سر   ها  آن

 و  ها   شغل   کشورها،  امور   ی   اداره  برای   بنابراین   و   داشتند   وسیعی   ،قلمرو   باستان   ایران   های   دولت -5

 است. آمده وجود  به   مختلفی   های  مقام

 . داشت  شاهان   نظر  به  بستگی بشود  خرج   چگونه  کشور  آمدهای   در   اینکه-6

 .شد  می  تامین   مردم   از   مالیات  گرفتن  با -7

 . کردند می  نگاری نامه  آنان  با  و   بودند  ارتباط   در   دیگر  کشورهای  با  چون-8

 می   ایالت  قسمت  هر  به   که   بود  کرده  تقسیم  قسمت   23  به   بهتر   ی  اداره  برای  را   کشور  داریوش -9

 اعضای  یا  حکومتی  های   مقام   از   معموال   که کردند  می انتخاب  شهربان   یک  ایالت  هر برای.  گفتند

 بود   شاه   ی خانواده

 بناهای و  بزرگ های کاخ آنها در  شاهان و بودند جمعیت وپر   بزرگ شهرهای معموال  ها پایتخت-10

 .ساختند  می  عظیم

 دشمنان  هجوم   معرض   در  وغرب   شرق  از   ،همواره  جغرافیایی  مهم   موقعیت   دلیل   به   ایران   سرزمین -11

 .بود

 شرق   سمت   از و کردند  می   اندازی  دست ایران   قلمرو   به  روم  و   یونان   های دولت ،  غرب   سمت   از-12

 نیروی  و سپاه باستان  ایران های   حکومت دلیل همین به . آوردند می هجوم  ایران به  بیابانگرد اقوام

 . کنند  دفاع ایران  مرزهای  از تا  بودند  آورده  وجود  به نیرومندی  و   مجهز  نظامی

  (زمستانی  پایتخت )شوش   هخامنشیان      - (   همدان )هگمتانه   مادها-13

   ن   تیسفو ( دامغان)دروازه  صد   اشکانیان   -      لب با  جمشید  تخت( تابستانی  پایتخت )همدان

 ن   تیسفو ( آباد  فیروز )گور  ن   ساسانیا    

 نظام   سواره   و نظام پیاده نیروی  -14

20پاسخ سؤاالت متن درس   
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 د.بو   داده تشکیل  هم   جاویدان  سپاه  یک  معمولی، برسپاه عالوه  بزرگ  داریوش-15

 سپاه  این  به.شد  می   تقسیم  نفره ده های گروه به  که  بود  نفر هزار ده  جاویدان   سپاه   افراد   تعداد -16

 دیگر   جنگاور  فرد   یک   رفت   می   بین   از  افراد   از  یکی  گاه   هر   چون   گفتند   می   همیشگی  یا   جاویدان 

 . شد  نمی  کاسته  آنان  تعداد  و   گرفت   می  را   او  جای  بود  ذخیره  که

 

 

 

نشانه ای پهناور بودن قلمرو هخامنشیان و رواج خط های مختلف در این قلمرو است واین امر -1

نشان می دهد که هخامنشیان به ملل مختلف احترام می گذاشتند و به نوعی آنان را به رسمیت می 

 شناختند.

 جنگ و نزاع ،برای به دست آوردن حکومت گاهی  - حکومت موروثی بود-شاه قدرت مطلق بود -2

 .خونریزی می شد. فرمان شاهان قانون محسوب می شد. منتسب دانستن مقام پادشاه به اهورا مزدا

 اهمیتی نداشت.به دلیل قانون بودن فرمان شاهان نظر مردم در تصمیم گیری ها هیچ جایگاه و    -3

وخط   -4 ،زبان  فرهنگ  با  مختلف  ملل  و  اقوام   ، بود  وسیع  هخامنشیان  امپراتوری  قلمرو  چون 

 متفاوتی تابع حکومت هخامنشیان بودند الزم بود دبیران به چند خط و زبان آشنا باشند.

تفاقات اخبار محرمانه مربوط به ا   – هر خبری که با امنیت امپراتوری و شخص شاه ارتباط داشت    -5

 بررسی امکانات و اقدامات دشمن و...  – بازرسی نواحی تابع حکومت   -کشور

  هخامنشیان -6

و راه های تجاری و گسترش قلمرو گاهی نیز برای گسترش   به منظور دستیابی به منابع اقتصادی -7

دین خاصی شکل می گرفت.  در جهان امروز نیز همان انگیزه ها وجود دارد اگر چه بهانه های مانند 

دیگر  ذخایر  و  منابع  بر  تسلط  همان  اصلی  علل  اما  شود  می  مطرح  آن  ونظایر  مرزی  اختالف 

 کشورهاست.

 برعهده دانش آموز -8

شیوه ای از عملیات یا جنگ های نامنظم بوده که به آن پارتیزانی یا جنگ های چریکی گفته -9

ازجنگ دسته های غیرمنظم رزمنده از طریق شبیخون های سریع ویا کمین می شود در این شیوه  

های غافلگیرکننده به نیروهای دشمن آسیب می رسانند وبه سرعت صحنه را ترک می کنند. شیوه 

سواره نظام های اسلحه سبک پارتی )اشکانی( که دربرابر سپاه منظم سلوکیان انجام  جنگ وگریز

گرفت موجب پیروزی های چشمگیر پارتیان شد به همین دلیل این شیوه نبرد پارتیزانی نام گرفت 

 وامروزه نیز مشابه چنین جنگ ها را پارتیزانی می گویند.

 برعهده دانش آموز -10

20پاسخ فعالیت های درس   




