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پیشگفتار

از گذشته تا آینده چقدر راه است؟
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

سادهترین و جامعترین تعریفی که از تاریخ ارائه میشود «مطالعه علمی گذشته»
تحلیل گذشته .تاریخ
است؛ یعنی روش منظم و آکادمیک برای توصیف ،بررسی و
ِ
عــاوه بــر رخدادهای ملموس گذشــته ،عمال پوشــشدهنده هر کشــف ،هر
سازماندهی ،هر دانشاندوزی و هر خاطره نوع بشر است و به شکلهای فیزیکی
مختلف از جمله اســناد ،اشیا ،هنرها و نیز شفاهیات در ذهن نوع بشر تداوم یافته
است .در جهان امروز که بسیاری از کشورها قدمت تاسیسشان حتی به صد سال
هم نمیرســد و بازار تاریخسازی و اطالعات جعلی داغ شــده ،اهمیت تاریخ و
دادههای موجود درباره هر سرزمین بیش از پیش روشن میشود.
واقعیت تاریخی این است که حکومتها و ملل هیچ گاه ثابت باقی نمیمانند
و در هر دوره تاریخی ،برخی از آنها در اوج و عدهای دیگر در حضیضاند .دالیل
گوناگونی هم در این خصوص مطرح است که اگر بخش جنگ و حمله و خونریزی
را کنار بگذاریم ،به مسائل اقتصادی و اجتماعی خالصه خواهد شد .همواره در
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بررســی علل ســقوط امپراتوریها و حکومتها میتوان شکافهای اجتماعی
بزرگ را مشاهده کرد که در اکثر موارد ،ناشی از اختالف طبقاتی ،سوء حاکمیت و
فساد اقتصادی در جامعه بودهاند و به تدریج به فقر و تهیشدن منابع سرزمینی و
انسانی انجامیدهاند.
آنچه بشر طی سالیان دراز آموخته این است که اگر از گذشته درس بگیرد ،احتمال
بقا و پایداریاش بیشتر خواهد بود و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم .در این میان،
اقتصاد به عنوان یکی از اصلیترین موتورهای پیش َبرنده تاریخ ،اهمیت زیادی دارد.
در طول تاریخ بشــر ،سرنوشــت دولتشــهرها و حکومتهای بســیاری به خاطر
ورشکستگی ،عدم مدیریت نهادها یا عدم شکلگیری درست شبکههای تولید و توزیع
به قهقرا کشیده شده است .بسیاری از کشورهای متخاصم به قصد نابودی اقتصادهای
یکدیگر وارد جنگ شــدهاند و حتی در دوران معاصر ،از ابزار تحریم اقتصادی برای
نابودی سیاسی ملل دیگر استفاده شده است .اقتصاد درواقع بخشی از تاریخ است و
یکی از جرقههای مهم و اساســی در تکامل تاریخی به شمار میرود .حتی با بررسی
تاریخ چند قرن اخیر جهان به پدیده اســتعمار برمیخوریم کــه بزرگترین انگیزه و
هدفش اقتصادی بود و راهی ساده برای انتقال منابع و ثروت از نقاط مختلف جهان
به سوی خزانههای دولت استعمارگر را باز میکرد.
اینجاست که پای یک موضوع مهم در ثبت تاریخ به بحث ما باز میشود و آن هم
پیشداوری و تعصب در تاریخنگاری اســت .حتی کلمه یونانی هیســتوریا که کلمه
انگلیســی  historyبه معنای تاریخ از آن گرفته شده است ،به معنای «قضاوت» بوده
است .تاریخ بر اساس قضاوت تاریخنگار و قدرت کارفرما (یا حکومت) میتواند به
شــکلهای مختلفی ثبت و ضبط شود .بر این اساس ،تعجبی ندارد که برخی جوامع
باستانی جهان به عنوان جوامع عقبمانده و بیتاریخ شهرت پیدا کردهاند؛ چون تاریخ
آنها به جای آن که توسط خودشان نوشته شود ،توسط غیربومیان روایت شده است.
آنجا که پای اثبات تواناییها به میان میآید ،همواره به تالش داخلی برای ارائه تصویر
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درست از خود به دیگران نیاز است.
از سوی دیگر ،همین مسئله «روایت» هم ُبعد جالب دیگری از قضیه تاریخ است.
تا زمانی که ثبت حوادث گذشته به صورت قصهگونه و روایتی (معنای دیگر هیستوری)
انجام میگیرد ،برخی دادهها و روندها که میتوانستهاند اهمیت زیادی هم در تحلیل
نهایی داشته باشند ،کنار گذاشته میشوند .اینجاست که باید ارقام و علم آمار را وارد
کرد .تا زمانی که آمار نسبتا معتبر درباره گذشته ملل و سرزمینها وجود داشته باشد،
میتــوان جلوی روایتهای پیشداورانه تاریخی درباره آنها را گرفت .آمار و ارقام این
قدرت را دارند که به تحلیلگر (از هر طیف فکری یا از هر کشــوری که باشد) نشان
بدهند که در هر دوره تاریخی کدام ســرزمینها بهتر اداره میشدند ،کدامها جمعیت
بیشتری داشتند و کدامیک با دیوانساالری توانستند به نحوه اداره سرزمین خود نظم
بدهند.
حتی بررسی فراز و فرودهای هر سرزمین در طول تاریخ نیز با توسل به آمار و ارقام
آسانتر میشــود .در همین جهان امروز ،رســانهها از زوال برخی کشورها صحبت
میکنند یا سرنوشــت آنها را نابودی میداننــد؛ اما وقتی پای آمار و ارقام به بحث باز
میشود ،همه چیز تغییر میکند .برخی از همین کشورها جمعیت جوان و پویای کار
دارند ،اقتصادشان به شکل غیررسمی کار میکند و بنابراین قابلیت آن را دارند که آینده
متفاوتی را نسبت به آنچه رسانهها یا سیاستمداران از کشورهای دیگر برایشان درنظر
گرفتهاند برای خود بسازند .درواقع اگر پیشداوریها یا سوگیریهای سیاسی در کار
نبود ،صحبت از زوال این کشورها نیز به میان نمیآمد.
در مــورد دادههای تاریخی نیز همیــن رویکرد را میتوان پیاده کــرد .ما به ارقام
اطمینان میکنیم چون آنها را راهی علمی و معتبر برای تحلیل جهان میدانیم .پس به
صورت خود به خــود ،جای کمتری را به پیشداوری در ذهنمان اختصاص خواهیم
داد .اما نکته اینجاست که در جهان امروز ،بحث تاریخ به کالسهای علوم انسانی و
مباحث بیسرانجام درباره مرزکشیها و دشمنیها محدود شده است و منابع الیزال
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تاریخی که میتوانند رشــد و توســعه جوامع امروزی ما را تا حدی تامین کنند ،مورد
بیتوجهی قرار گرفتهاند.
در همین ایران خودمان که مأمن امپراتوریهای پیچیده و بزرگی مثل هخامنشیان
و ساســانیان و غیره بوده اســت ،دادههای تمدنی و تکنولوژیکی عظیمی از جوامع
گذشته در قلب این سرزمین به جا مانده است که شاید واضحترین نمودهایش را بتوان
در معماریهای پیچیده و روشهای هوشمندانه در تامین آب ،دیوانساالری قاعدهمند
و مسائل مشابه مشاهده کرد .اما از آنجا که در بحث آموزش تاریخ بسیار ضعیف عمل
کردهایــم ،هیچ اســتفاده موثری هم از دادههای موجود از گذشــته ســرزمینمان و
حکومتها و مردمانش نشده است .در کتاب حاضر ،با روشهایی برای ثبت آماری
تاریخ آشنا میشویم که میتوانند برای تدریس آسانتر تاریخ سرزمینمان و نیز بررسی
دقیقتر اقتصاد و اجتماع باستانی در این سرزمین مورد استفاده قرار بگیرند.
این در حالی اســت که ما ارتباط تاریخ با علــوم دیگر مثل اقتصاد را هم به اندازه
کافی جدی نگرفتهایم .همه کارشناســان چنان غرق در تحوالت ســریع امروزی و
فنــاوری اطالعات جدید شــدهاند که فرصتی برای تأمل در گذشــته و اســتفاده از
ظرفیتهایش برای بهبود حال و آینده باقی نمانده است .اما آسمان در سرزمین ایران
هنوز به رنگ آبی سابق است و جغرافیای متنوع ما همچنان پتانسیلهای زیادی را در
اختیار نسل جدید قرار میدهد .پس چه بهتر که راههای تعمق در گذشته و پلزدن به
آینده را از این طریق بیشتر بکاویم .شکی نیست که بر اساس الگوهای تاریخی ،دوباره
سرزمین و منطقه ما در آینده به اوج بازخواهد گشت و برای تحقق این هدف ،باید این
نکته را در ذهن داشــته باشــیم که هر آنچه را که در گذشته باعث سقوط یا تضعیف
حکومتها و جوامع ســرزمینی ما شده است بشناســیم و برای برخورد احتمالی با
ســناریوهای مشابه در زمان حال آمادگی الزم را داشته باشیم .این کار با دسترسی به
دادههای معتبر ،تحلیل آنها و یافتن روندهای کاربردی برای استفاده در آینده امکانپذیر
خواهد بود .این راهی است از گذشته تا آینده ما.

مقدمه نویسندگان
ما عادت داریم که به تاریخ به شکل داستانی نگاه کنیم و ببینیم چه کسی چه
بالیی سر چه کسانی آورد .اما رویکردمان برای درک جهان امروز فرق دارد.
امروزه ما جهان پیرامون خود را از طریق دادهها درک میکنیم :گستره وسیعی
از آمار و ارقام که به ما نشــان میدهند جوامع به چه شکل کار میکنند .پس
چرا برای درک گذشــته از همین روش اســتفاده نکنیم؟ کتاب «بهحســاب
تاریخ» با دیده ّ
کمی به خط ســیر جمعی تحول ما انسانها مینگرد و پشت
قصه گــذرای درگیریها و حاکمان ،بــه دنبال قاعدههایــی در ابعاد بزرگ 
میگردد و در عین حال ســعی میکند مسائل جامانده از ترندهای عمومی را
هم مورد توجه قرار بدهد.
جو گالدی و دیوید آرمیتــاژ دو تاریخنگار مطرح در کتاب خود با عنوان
«مانیفســت تاریخ» آوردهاند« :در میان بحران کوتاهمدتگرایی که جهان ما
دچارش است ،نیاز داریم به جایی مراجعه کنیم که اطالعاتی درباره مناسبات
گذشته و آیندهمان ارائه بدهد ».کتابی که در دست دارید ،از دادههای عظیم
تاریخی که منبعی بیپایان اســت برای تامین همین نیاز استفاده کرده است.
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بانک دادههای تاریخ جهان (سشــات) در ســال  ۲۰۱۱میــادی و با هدف
درازمــدت جمــعآوری و طبقهبندی اطالعات معتبر و دســتیافتنی درباره
ِ
گذشته بشر تاسیس شد .نام ِسشات از الهه مصری نوشتن و ثبت گرفته شده
است و گروه بزرگ و بینالمللی از تاریخنگاران ،باستانشناسان ،مردمشناسان
و بسیاری از متخصصان دیگر در چارچوب آن با یکدیگر همکاری میکنند.
ایــن منبع به شــکل اجتنابناپذیری ناکامل و به صــورت دائمی در معرض
بهروزشدن است؛ اما این ادعا را هم دارد که جامعترین منبع اطالعات درباره
تاریخ بشر است که تاکنون در یک جا جمعآوری شده است.1
اطالعات اقتصــادی که امــروزه در اختیار داریم ،بــرای امتحانکردن
فرضیهها درباره تحول روز به روز نظامهای اقتصادی به کار گرفته میشوند و
دادههای اقتصادی گذشــته نیز به شیوه مشابهی برای امتحانکردن فرضیهها
درباره اوجگیری ،عملکرد و سقوط جوامع در سراسر جهان کاربرد دارند .به
عنوان مثال ،چه چیزی باعث میشــود حکومتها توســعه یابند و توانایی
گسترش خود را داشته باشند؟ چرا برخی جوامع سطوح باالی رشد و رفاه را
تجربــه میکنند؛ اما برای بقیه جوامع این اتفاق نمیافتد؟ جمعیت ،جنگ و
تکنولوژی چه نقشی در تکامل نهادهای اجتماعی ایفا میکنند؟
تنها راه برای پاســخدادن به چنین پرســشهایی این اســت که آنها را با
دادههــای تاریخی موجود بیازماییــم .کتاب حاضر با جمــعآوری دادهها و
روشنکردن برخی ترندها و الگوهای مهم در این دادهها سعی کرده از زاویهای
جدید به گذشته بنگرد.
مثال یکی از نقاط خوب برای شــروع ،جوامع کشــاورزی غرب آسیا در
دوره نئولیتیک (نوســنگی) در حدود  ۱۰هزار سال پیش هستند و این روند را
میتــوان تا قرن نوزدهم میــادی پیش برد .دوره نئولیتیک (نوســنگی) در
 .1میتوانید به سایت  seshatdatabankسر بزنید.
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بسیاری از مناطق جهان به عنوان توصیفی دیگر برای دوره انقالب کشاورزی
به شــمار میرود؛ دوره مهمی که بشر تصمیم گرفت سکونتگاه دائمی داشته
باشد و جوامع مشخصی را در اطراف آن بسازد .همچنین یکی از پرسشهای
کتاب این اســت که چگونه نوآوریهای مهم اداری و تکنولوژیکی در جهان
پراکنده شدند و چه تاثیری روی حکومتها و بقای آنها گذاشتند.
علت آن که در این کتاب به قرن بیســتم و پس از آن پرداخته نمیشود این
است که اطالعات درباره این دوران به سهولت قابل دسترس است؛ در حالی
که درباره دورههای قبلتر (دوره پیشــاصنعتی) این طور نیست .با این حال،
اطالعات درباره برخی جوامع در قرون نوزدهم و بیســتم میالدی نیز تا پایان
کتاب برای مقایسه دادهها ارائه شده است.
روش ارائه اطالعات در این کتاب شاید برای خوانندگان کتابهای جیبی
«جهان به روایت عدد» اکونومیســت که ســاالنه بهروز میشود آشنا باشد.
معیارهایــی مثل بزرگی جوامع ،میزان جمعیت و امید به زندگی در آنها تقریبا
مسیری مســتقیم از دوران باســتان تا امروز را برای تحلیل و بررسی دادهها
فراهم میکند .اما اطالعات غیرعمومیتر و روشنگری که نقطه تشخیص و
تفریق بین جوامع مختلف گذشــته هستند نیز در این کتاب مورد بررسی قرار
گرفتهاند؛ اطالعاتی مثل تکنولوژیهای موجود در کشــاورزی و متالورژی،
نظامهــای مالیاتی ،عملکــرد نهادهای حاکم و چگونگــی تامین کاالهای
عمومی در جوامع مختلف.
در پایان کتاب ،هر یک از این دادهها به شکل جدول مقایسهای و با تقسیم
به دورههای باستان ،قرون وسطی ،مدرن اولیه و مدرن نیز جمعبندی و ارائه
شــدهاند .همچنین روند پراکندگی جغرافیایی فنآوریهای مهم و نهادهای
اجتماعی-از شــکلگیری سوارهنظام گرفته تا ضرب ســکه -در این کتاب
بررسی شدهاند.
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هر یک از جوامع مورد بررسی در این کتاب ،ابتدا به شکل پایهای معرفی
شدهاند و ســپس مجموعهای مشترک از شاخصها در مورد هر یک از آنها
بررســی شده است .آنچه در این کتاب میبینید درواقع نشان میدهد بشر در
 ۱۰هزار ســال گذشته تا چه حد به عنوان یک گونه پیشرفت کرده است :ما از
جوامع شکارچی-گردآور به اولین سکونتگاهها و اولین حکومتهای باستانی
که پادشــاه-خدایان بر آنها حکم میراندند رســیدهایم و سپس راه خود را به
سمت دولتشهرهای مدرن که صدها میلیون نفر ساکنشان هستند و هزاران
فناوری در آنها شکل گرفته است ادامه دادهایم.
از سوی دیگر ،این کتاب نشان میدهد ما چقدر با اجدادمان و همچنین
با سایر نوع بشر معاصرمان نزدیکی و مشابهت داریم .همه ما به سازماندهی
و وحدت اجتماعی در میان جمعیتهای بزرگ و متنوع نیازمندیم .همه ما به
نــوآوری برای بقا در فضای فیزیکی و اجتماعی اطراف خود نیازمندیم .همه
ما نیاز داریم برای مقابله بــا بالیای طبیعی از تجربیات دیگران بیاموزیم و با
همسایگان تعامل داشته باشیم؛ حتی اگر آنها مقاصدشان کامال نیک نباشد.
در عیــن حــال ،نوعی تــداوم عمیق در زندگــی نمادین ما وجــود دارد .ما
عمارتهای بزرگ میسازیم تا هوش و خالقیت خود را به رخ بکشیم؛ و خود
را مقید به مناسکی میدانیم که بخشی از هویت ما را شکل میدهند .همه ما
آرمانهایی داریم که برای تحققشان تالش میکنیم.
این دغدغهها حداقل از زمان پیش از انقالب کشاورزی ،نوع بشر را درگیر
خود کرده اســت .به رغم گذر از نقاط عطف فراوان در تاریخ بشر ،همچنان
الگوهای زیادی در تاریخ مشترک انسانها باقی مانده است که تغییر نکردهاند
و کشفشان برای درک بهتر آینده نیز ضروری است .رسالت این کتاب همین
است.

مقدمه نویسندگان

توضیح دو اصطالح
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امید به زندگی از زمان تولد :سن متوسطی که افراد در جوامع زندگی میکردند.
این شــامل آنهایی که در بدو تولد از دنیا رفتهاند هم میشــود .محاسبات از نوع
دیگر (مثل سن متوسط در زمان مرگ) اغلب آنهایی را که پیش از پنج سالگی از
دنیا رفتهاند از آمار کنار میگذارد.
دیوارهای طوالنی :استحکامات دائمی که برای حفاظت از یک قلمرو بزرگ و نه
یک سکونتگاه کوچک به کار گرفته میشد.

شرح حال
جوامع
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دوره باستان:
از  ۳۰۰۰سال پیش از میالد
تا  ۵۰۰سال بعد از میالد
مصر :پادشاهی قدیم ــــــــــــــــــــــ
قرون پیش از هزاره ســوم پیش از میالد ،یکی از اولین کشورهای جهان (که تنها
در ِ
رقیبش جوامع بینالنهرین بودند) در دره نیل (که امروزه با عنوان مصر میشناسیمش)
ظهور کرد .در دوران پادشــاهی قدیم یعنی دوره تاریخ مصر از ســال  ۲۶۵۰تا ۲۱۵۰
اهرام سربهفلککشــیدهای از ســنگ ساخته شدند تا مقبرهای برای
پیش از میالدِ ،
ترین آنها یعنی هرم بزرگ جیزه ۱۴۷
پادشاهان مقدس و ملکههای آنها باشند .بزرگ ِ
متر ارتفاع داشت و نمای آن را سنگ آهک یکدستشده پوشانده بود.
اطالعات کلی

زمان ۲۶۵۰ :تا  ۲۱۵۰پیش از میالد.
زبان باستانی :مصری (آفریقایی-آسیایی).
پیش از آن :دوره آغازین دودمانی مصر.
پس از آن :دوره نخست پادشاهی میانه یا دوره مناطق.1
 .1دورهای در تاریخ مصر باستان بین  ۲۱۸۱پیش از میالد تا  ۲۰۴۰پیش از میالد.
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۷۵ :هزار تا  ۳۵۰هزار .ارائه ارزیابی دقیق
دشوار است چون مشخص نیست چه مقدار از قلمرو بیابانی اطراف دره نیل در
اختیار حکومت بود.
مردمان

جمعیت ۱ :تا  ۱.۵میلیون نفر.
بزرگترین شهر :اطالعات ناموجود (ممفیس).
ارتش منظم ۲۰ :هزارنفره .حکومت خرج طبقه افســران را میداد و هیئتهای
اعزامی از مالیات زمان جنگ و پرسنل نظامی غیرمصری استفاده میکردند.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :شهر پایتخت؛  .۲مراکز منطقهای؛  .۳مراکز کوچک؛
 .۴سکونتگاههای کوچک؛  .۵آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه (فرعون)؛  .۲وزیر؛  .۳مباشران؛  .۴ناظران
خرج؛  .۵بازرسان؛  .۶ناظران ُخرد؛  .۷کاتبان.
نهادها

قوانیــن حقوقی :احتماال موجود نبــوده .قوانینی در باب امــاک و نیز برخی
ابزارهای حقوقی رســمی مکتوب وجود داشت اما شواهدی از قوانین مفصل و
کامل از آن دوران یافت نشده است.
دستگاه اداری :حرفهای .بخشهای اداری عمده زیادی مثل خزانهداری ،انبار
غلهداری و سایر امور عمومی وجود داشته است.
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اعتبار دینی حاکم :این باور وجود داشت که پادشاه تحت حمایت خدایگان است
و گاهی خــودش نیز به عنوان یک خدای زنده دیده میشــد .او به نمایندگی از
سوی خدایان و در جهت صالح مردمان مصر ،ماعت (نظم ،عدالت و نیکی) را
حفظ میکرد.
حقوق مالکیت :حقوق مالکیت خصوصی وجود داشت.
کنترل قیمتها :وجود نداشت.
قوانین بانکداری :وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات عموما بر زمین و محصوالت آن بسته میشد.
ضرب سکه :وجود نداشت.
اعتبار :احتماال وجود داشت .ساختارهای مربوط به بدهی حاکی از آن است که
اعتبار در آن زمان وجود داشته است.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم دودانه و جو.
آبیاری :وجود داشــت؛ هرچند که کشــاورزی عمدتا متمرکز بــر زیر آبرفتن
زمینها بر اثر طغیانهای ساالنه رود نیل بود.
کوددهی :احتماال وجود داشت؛ هرچند که شواهد مستقیم در این باره کم است.
سیستم ِکشت :تغذیه خاک با مواد مغذی توسط سیالبهای ساالنه.
فلزشناسی

فلز اصلی :شواهدی از فلزشناسی مس از سال  ۳۰۰۰پیش از میالد وجود دارد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دســتی :تبرهای نبرد ،نیزههای نوکمسی ،دشنه ،گرزها و عصاهای
جنگی.
چوبی پوشاندهشده با
پوشش زرهی :باتومهای دفاعی از جنس چوب و سپرهای ِ
چرم گاو.
پرتابشوندهها :چوبپرتابهای برگشتپذیر (بومرنگ)  ،تیر و کمان.
آتشزاها :احتماال وجود نداشتند.
دیوارهای طوالنی :شواهدی از وجود دیوارهای طوالنی شهری به دست آمده است.
رفاه

امید به زندگی ۲۰ :تا  ۳۰سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۹ :سانتیمتر (مرد) ۱۶۰ ،سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :کانالهای آبیاری و تدابیر کنترل سیالب در  ۲۵۰۰سال
پیش از میالد وجود داشــتند .چاههای بیابانی حتی مدتها قبل از آن و احتماال
از دوره پیشاتاریخی موجود بودند.
مراقبتهای درمانی :درمانگران و پزشــکان مناســکی ( )swnwاز روشهای
جسمی مانند جراحی و دارو و نیز از روشهای ماوراء طبیعی مانند ورد خواندن
و اشیای جادویی استفاده میکردند.
کمک غذایی :وظیفه اخالقی ثروتمندان این بود که به فقرا کمک کنند.
کمک در زمان قحطی :پادشاه و مقامات بلندپایه محلی موظف بودند در صورت
غالت موجود در انبارها را بین مردم توزیع کنند.
وقوع قحطیِ ،
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نامشــخص است ،هرچند که نشــانههایی از یک طبقه نخبه
موروثــی بزرگ موجود اســت .افزایش ثــروت مدفون در مقبرههــای مقامات
دونپایهتر در حوالی پایان این دوره حاکی از افزایش تحرک اجتماعی است.
تحرک شغلی :افزایش شمار استادکاران در حوالی پایان این دوره حاکی از افزایش
تحرک شغلی و یا کاهش نابرابری اجتماعی است.
برابری جنسیتی :زنان میتوانستند کاهن باشند یا پستهای عالی را در حرفههای
خاصی که اغلب مربوط به امور مناســکی بود ،به دست بیاورند .فرزند دختر به
اندازه فرزند پسر ارث می ُبرد .ازدواجهای غیرسلطنتی تکهمسری بودند.
بردهداری :تعداد بردگان به خصوص در مقایسه با سایر جوامع باستان در آفریقا و
آسیا کم بود.
قربانیکردن انســان :مشخص نیست .احتماال وجود نداشته؛ اما محتمل است
که اسرای جنگی را قربانی میکردند.
دین

دین اکثریت :دین مصر باستان .دین حکومتی حول پادشاه میچرخید و او حتی
یک حاکم مقدس در نظر گرفته میشــد که به خدایان وابسته و جوابگو بود .در
میان مردم ،تنوع زیادی در مناسک دیده میشد که حول کلیات موجودات ماوراء
طبیعی میگشت.

ناتساب هرود
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مصر :اَ َکدیان ـــــــــــــــــــــــــــــ
امپراتــوری اکد( 1بین  ۲۳۰۰تــا  ۲۱۰۰پیش از میــاد) از طریق فتوحات نظامی
سارگون پادشاه اکد تاسیس شد؛ کسی که شهرهای مختلف بینالنهرین را تحت
یک پادشاهی متحد کرد و اولین امپراتوری واقعی در تاریخ بشر را به وجود آورد.
این امپراتوری شــامل بخش زیادی از عراق و سوریه مدرن امروزی میشد ،اما
محل دقیق خود شــهر اکد ناشناخته باقی مانده اســت .آبادیهای مستحکم،
ارتش بــزرگ و منظم و ضبط مکتوب مســتندات با اســتفاده از خط میخی از
ویژگیهای حکومت پادشاهان اکدی بود.
اطالعات کلی

زمان ۲۲۷۰ :تا  ۲۰۸۳پیش از میالد.
زبانها :اکدی و سومری.
پیش از آن :سلسله الگاش.2
پس از آن :سلسله گوتیان.3
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱.۱ :میلیون در  ۲۲۰۰پیش از میالد.
1. Akkadian Empire
2. Lagash
3. Gutian dynasty
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مردمان

جمعیــت :باالی  ۲۱۰هزار نفر .این تخمین مربوط به مجموع جمعیت شــهری
امپراتوری اکدی در  ۲۲۰۰پیش از میالد میشود.
بزرگترین شهر :بین  ۲۰هزار تا  ۴۰هزار نفر جمعیت (احتماال شهر اداب.)1
ارتش منظم ۵۴۰۰ :نفره .پادشاه سارگون مدعی بود که ستون اصلی ارتشش بالغ
بر  ۵۴۰۰نفر میشود.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (آ گاده)2؛  .۲مراکز اداری اصلی؛  .۳مراکز
کوچکتر با تمرکز روی جمعآوری عایدات؛  .۴شهرها؛  .۵دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲حاکم مدنی (مباشر اعظم)؛  .۳مامور ثبت
اراضی؛  .۴فرمانداران (ناظران ِکشت)؛  .۵کاتبان و نقشهبرداران.
نهادها

قوانین حقوقی :ترکیبی .مشخص نیست که آیا اکد قوانین حقوقی رسمی داشته
یا نه ،ولی مستندات موجود از دادخواهیها مؤید وجود یک نظام حقوقی پیچیده
است.
دستگاه اداری :حرفهای .کاتبان ،ماموران ثبت اراضی ،نقشهبرداران ،بازرسان و
ارزیابان مالیاتی تحت نظارت حاکم مدنی (مباشر اعظم) بودند.
اعتبار دینی حاکم :پادشــاه به نمایندگی از خدایان بــه عنوان حافظ نظم تلقی
میشد.
حقوق مالکیت :مالکیت خصوصی زمین در طول هزاره ســوم پیش از میالد در
1. Adab
2. Agade
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منطقه به رسمیت شناخته میشد.
کنترل قیمتها :شواهدی وجود دارد از اینکه پادشاهان به کنترل قیمتها توجه
میکردند تا جلوی افزایش قیمت توســط تولیدکنندگان گرفته شود و فقرا آسیب
نبینند.
قوانین بانکداری :احتماال وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :روی محصول جو ،دامپروری ،دسترســی به آب با اســتفاده از
امکانــات آبیاری ،مالکیت موروثی در مناطق شــهری ،حق بــه َ
 چرا بردن دام و
ِ
استفاده از قایق برای حمل و نقل ،مالیات بسته میشد.
ضرب سکه :وجود نداشت .نقره غیرسکهای به عنوان پول استفاده میشد.
ــکل (پول نقره)
اعتبار :تاجران وام ارائه میدادند .کارگران مزارع ماهانه یک ِش ِ
دستمزد میگرفتند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :احتماال در مناطق بینالنهرین وجود داشت.
سیستم ِکشت :روش آیش ،شکل تناوبی دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.3
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز.

 .3فرآیندی که در جریانش باکتری موجود در ریشه برخی گیاهان ،نیتروژن را از هوا میگیرد و آن را برای رشد محصول به کار میبرد.

28
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چماق و گرز جنگی ،تبر جنگی ،دشنه و نیزه .احتماال شمشیر
هم وجود داشته اما استفادهاش در میدان نبرد مرسوم نبوده است.
پوشــش زرهی :از جنس نمد ،چرم یــا مس .احتمــاال حمایلهایی از جنس
منسوجات سخت و یا چرم ،سینه را میپوشانده است .در متون ارجاعاتی نیز به
سپر شده است.
پرتابشوندهها :نیزه ،فالخن ،بومرنگ ،تیر و کمان.
آتشزاها :شواهدی وجود ندارد.
دیوارهای طوالنی :شواهدی وجود ندارد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعاتی وجود ندارد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعاتی وجود ندارد.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیســتم ترکیبی .سیستم آبیاری گستردهای در منطقه
حاصلخیز مرسوم به «سبد نان» یا همان ســومر وجود داشت .چاههای محلی
کوچکتر در شــهرها وجود داشت اما شــواهدی در دست نیست که نشان دهد
سیستم گسترده تامین آب آشامیدنی وجود داشته است.
مراقبتهای درمانی :شواهدی از سیستمهای بهداشتی مثل فاضالب زیرزمینی
در منازل نخبگان جامعه وجود دارد .از ســال  ۲۵۰۰پیش از میالد پزشکان آنجا
فعالیت میکردند و متون نشــان میدهند که در دوره اکدی حتی دندانپزشک هم
وجود داشته است.
کمک غذایی :نامشــخص .هیچ شــواهد متقنی از آن وجود نــدارد ،اما انتظار
ایدئولوژیک از حاکمان این بوده که نیکوکار باشند.
کمک در زمان قحطی :نامشــخص .شــواهد متقنی وجود ندارد اما حکومت
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نانواییهایی داشت که نان و نوشیدنی برای سربازان و کارگران فراهم کند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعــی :فرصتها به خصوص در بخش نظامــی و تجاری رو به
گسترش بود.
تحرک شغلی :فرصتها به خصوص در بخش نظامی و تجاری رو به گسترش بود.
برابری جنســیتی :زنان میتوانستند امالک خودشان را داشته باشند و خودشان
معاملــه انجام بدهند .ازدواج معموال تکهمســری بود (بــه خصوص در میان
نخبگان) .شروط نامزدی دارای اعتبار حقوقی در دادگاه بود.
بردهداری :برده به عنوان دارایی و نیز برده به عنوان گروکشی بدهی.
قربانیکردن انســان :این مراسم در آغاز ســاخت برخی عمارتهای مهم انجام
میگرفت اما خیلی نادر بود و در ابعاد کوچک اجرا میشد.
دین

دین اکثریت :دیــن بینالنهرینی .اکدیها گروهی از خدایــان (آنا) و نیز ارواح
آســمان ،زمین و زیر زمین (زی) را میپرستیدند و انتظار کمک آنها را داشتند.
کاهنان از راه ســرودهای نیایشی و وردهای مناســکی در پی مداخالت ماوراء
طبیعی بودند و تالش داشتند آینده را مقدس جلوه دهند .خاندان حاکم اکدی از
طریق کاهنان معبد خود یک فرقه رسمی داشتند .مهمترین مسئولیت پادشاه این
دار خدایان عمل کند.
بود که به عنوان نشان ِ
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چین :فرهنگ اِرلیتوــــــــــــــــــــــ
فرهنگ ارلیتو( 1از  ۱۹۰۰تا  ۱۵۰۰پیش از میالد) یک فرهنگ عصر برنزی در دره
میانی رودخانه زرد در چین امروزی بود .مکان جغرافیایی این فرهنگ که آن هم
به نام ارلیتو شــناخته میشود ،جنوب شرقی شــهر مدرن لویانگ 2است که به
خاطر معماری عالی و ماندگار سفالین ،تکنولوژی ریختهگری برنز و سفالگری
باکیفیت و دستساختههای یشم شهرت دارد .فرهنگ ارلیتو در تمام منطقه دره
میانی رودخانه زرد گســترش یافت اما سطح سلطه سیاسی که نخبگان ارلیتو بر
کل منطقه اعمال میکردند مشخص نیست .برخی تاریخنگاران معتقدند که خود
ارلیتو یکی از پایگاههای اولین سلسله چین یعنی شیا 3بوده است.
اطالعات کلی

زمان ۱۹۰۰ :تا  ۱۵۰۰پیش از میالد.
زبان :چینی کهنه (چینی -تبتی).
پیش از آن :فرهنگ لونگشان.4
شانگ نخستین.
پس از آن :فرهنگ ِارلیگانگ 5یا سلسله
ِ
1. Erlitou
2. Luoyang
3. Xia
4. Longshan
5. Erligang
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۰ :هزار تا  ۲۰هزار .برآورد بر اساس گستره
یافتههای فرهنگی فیزیکی انجام شده است.
مردمان

جمعیت :نامشــخص .احتماال بین  ۵۰هزار تا  ۸۰هــزار نفر در قلمرو فرهنگی
ارلیتو زندگی میکردند.
بزرگترین شــهر :بین  ۱۸هزار تا  ۳۰هزار نفر جمعیــت (ارلیتو) .این برآورد بر
اساس بازماندههای باستانشناسی انجام شده است.
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :ارلیتو؛  .۲سکونتگاههای بزرگ؛  .۳سکونتگاههای
متوسط؛  .۴سکونتگاههای کوچک.
سلسلهمراتب اداری .۱ :حاکم یا کاهن اعظم؛  .۲مباشر؛  .۳کاتب.
نهادها

قوانین حقوقی :اطالعات ناموجود.
دستگاه اداری :اطالعات ناموجود .احتماال شکل اولیهای از بوروکراسی وجود
داشته اما به هر حال اطالعات در این خصوص اندک است.
اعتبار دینی حاکم :اطالعات ناموجود.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :احتماال وجود نداشته است.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :اطالعات ناموجود.
ضرب سکه :وجود نداشته است.
اعتبار :اطالعات ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ارزن .همچنین گندم ،جوانه و برنج شناختهشده بودند.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :وجود نداشت.
کشاورزی ُببر و بسوز و روش کشت تناوبی دوگانه
سیســتم ِکشت :شواهدی از
ِ
وجود دارد.
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تیشه ،چاقو ،تبر ،تبر دشنهای و گرز.
پوشش زرهی :شواهد ناموجود.
پرتابشوندهها :کمان و نیزههای پرتابی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :مرگ به صورت متوسط بین  ۲۳تا  ۳۵سال (در کل جمعیت) رخ
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میداد .برآورد بر اساس بازماندههای پراکنده باستانشناسی انجام گرفته است.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۶ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۵۷سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :اطالعات ناموجود.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :اطالعات ناموجود.
کمک در زمان قحطی :اطالعات ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :ناموجود.
برابری جنسیتی :نامشخص .شواهدی از ساختار اجتماعی پدرساالرانه از جمله
روشهای مختلف بهخاکسپاری وجود دارد.
بردهداری :نامشخص .برخی استدالل کردهاند که ارلیتو را باید نقطه آغاز در میان
جوامــع بردهدار چین قلمــداد کرد؛ هرچند که عدهای دیگــر ادعا میکنند هیچ
شواهد مشخصی درباره حضور بردگان در جمعیت ارلیتو دیده نمیشود.
قربانیکردن انســان :شــواهدی از بازماندههای آن در ویرانههای ارلیتو و نیز در
مکانهــای نزدیک به آن دیده میشــود .به عنوان مثال ،کودکانی که به شــکل
بستهشــده و مدفون در گودالهایی در زیربنای خانهها در ارلیگانگ در یانشــی
چانگ ِچنگ یافت شدند.
دین

دین اکثریت :دین عامیانه چینی .شــامل پرستش نیاکان و تقدس استخوانهای
حیوانات میشد.
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ترکیه :امپراتوری هیتی ـــــــــــــــــــ
امپراتــوری هیتی( 1یا پادشــاهی جدید هیتی) در اواخر عصــر برنز متاخر یعنی
حوالی ســالهای  ۱۴۰۰تا  ۱۱۸۰پیش از میالد توســعه یافت .این امپراتوری در
دوران اوجش در اواسط قرن چهاردهم میالدی ،بالغ بر  ۴۰۰هزار کیلومتر مربع
اراضی ســرزمینی که امــروز به عنوان ترکیه میشناســیم و نیز بخشهایی از
از
ِ
سوریه ،فلسطین-اسرائیل و عراق را شامل میشد .امپراتوری هیتی با ایدهگرفتن
از حکومتهای دیگر در جنوب بینالنهرین توانســت حکومتی قوی ،مرکزی و
دیوانســاالر به وجود بیاورد .با این وجود از ســال  ۱۲۰۰پیــش از میالد به بعد،
بحــران عصر برنز متاخر (که علــل آن هنوز موضوع بحث اســت) رخ داد و به
مناقشات وسیع و ویرانی ســکونتگاهها انجامید و امپراتوری هیتی نیز در همین
میان از هم پاشید.
اطالعات کلی

زمان ۱۴۰۰ :تا  ۱۱۸۰پیش از میالد.
زبان :نسائی( 2هند و اروپایی).
پیش از آن :هاتی -3پادشاهی قدیم.
پس از آن :پادشاهیهای نئو-هیتی.
1. Hittite Empire
2. Nesite
3. Hatti
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۵۰ :هزار تا  ۳۵۰هزار در سال  ۱۳۰۰پیش
از میالد .همچنین  ۳۰۰هزار تا  ۴۰۰هزار در سال  ۱۲۰۰پیش از میالد.
مردمان

جمعیت ۱.۳ :تا  ۲میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۱۵ :هزار تا  ۲۰هزار نفر (خاتوشا)4
ارتش منظم ۳۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (خاتوشا)؛  .۲ســکونتگاههای بزرگ؛ .۳
دهکدهها؛  .۴خانههای سر مزرعه.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲رئیس کاتبان؛  .۳کاتب الواح چوبی؛ .۴
کاتبان و مقامات دونپایهتر؛  .۵دستیاران کاتب.
نهادها

قوانین حقوقی :وجود داشت.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه و ملکه ،کاهنان اعظم آیین رسمی به شمار میآمدند.
حقوق مالکیت :قوانین زیادی در خصوص ســرقت و آسیبرســاندن به اموال
وجود داشت.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
4. Hattusa
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اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین و کشــاورزی .کشــاورزانی که روی زمینهای
ســلطنتی کار میکردند با دستمزدشــان از پروژههای حکومتی قادر به پرداخت
مالیات بودند.
ضرب سکه :وجود نداشت.
اعتبار :احتماال وجود داشت.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :وجود داشت.
آیش کوتاهمدت.
سیستم ِکشتِ :
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز وجود داشت .پیدایش آهن در اواخر دوره رخ داد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه ،دشنه ،تبر و شمشیر.
پوشــش زرهی :زره فلسشــکل از جنس برنز (و احتماال آهــن) .زره تنپوش
سوراخدار ،کالهخود برنزی ،سپر و محافظ اعضا و جوارح بدن.
پرتابشوندهها :کمانهای ترکیبی و نیزه.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.

ناتساب هرود

37

رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :مسئولیت نگهداری کانالهای آبیاری بر عهده حاکمان
مناطق بود .آبانبارها برای جمعکردن آب باران ساخته میشد.
مراقبتهای درمانی :نامشخص .از لحاظ ایدئولوژیک از حاکمان انتظار میرود
که کار خیر انجام دهند اما شواهدی از مکانیسمهای حقوقی برای تامین خدمات
رفاهی توسط حکومت یافت نشده است.
کمک غذایی :نامشــخص .از لحاظ ایدئولوژیک از حاکمان انتظار میرود که
کار خیر انجام دهند اما شــواهدی از مکانیسمهای حقوقی برای تامین خدمات
رفاهی توسط حکومت یافت نشده است.
کمــک در زمان قحطی :از لحاظ ایدئولوژیک از حاکمان انتظار میرود که کار
خیر انجام دهند؛ و شــواهد دقیق وجود دارد که پادشاهان در زمان کمبود غذا،
غالت الزم را از مصر وارد میکردند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی .ازدواج برای تحرک طبقاتی اجتماعی مجاز
بود .تاجران ثروتمند قادر بودند به جایگاه اجتماعی باالتری برسند.
تحرک شــغلی :احتماال به شکل متوسط تا باال در عرصه صنعتگری امکانپذیر
بود اما در عرصههای دیگر محدود بود.
برابری جنسیتی :درباره زن عامی اطالعات زیادی در دست نیست .اما زنان نخبه
میتوانستند به قدرت قابل توجهی (به خصوص در نهادهای دینی) دست یابند.
بردهداری :بدهکاران و اســرای جنگی به بردگی کشیده میشدند .برده به عنوان
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دارایی هم وجود داشت.
قربانیکردن انسان :نامشخص .شواهدی از اجرای آن در رابطه با مسائل نظامی
وجود دارد.
دین

دیــن اکثریت :دین هیتــی .هیتیها معتقد بودند که مجموعــهای از خدایان در
آسمانها ،زمین و عالم ارواح ساکن هستند.
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مصر :پادشاهی نوین ــــــــــــــــــــــ
پادشــاهی نوین مصر (از  ۱۵۵۰تا  ۱۰۷۰پیش از میالد) نمایندهای است از آنچه
اوج تمدن مصر انگاشــته میشود .در این دوره بود که حکمرانانی مانند آحمس
اول ،1توتمس سوم 2و رامسس دوم 3به سمت نوبه( 4سودان مدرن) در جنوب و نیز
سرزمین شام در شمال شرقی لشکرکشی کردند و اختیارات حکمرانی مصر را به
باالترین حد رساندند .پادشاهی جدید همچنین دوران شکوفایی معماری ،هنر و
عمر شبهیکتاپرستی در زمان
ادبیات پرعظمت این سرزمین و نیز انقالب دینی کم ِ
فرعون آخناتون 5بود.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۵۰ :تا  ۱۰۷۰پیش از میالد.
زبان :مصری متاخر (آفریقایی-آسیایی).
پیش از آن :دوره ِت ِبس -هیکسوس.6
پس از آن :سلسلههای تبس-لیبی.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۶۵۰ :هزار در سال  ۱۵۰۰پیش از میالد .یک
1. Ahmose I
2. Thutmose III
3. Ramesses II
4. Nubia
5. Akhenaten
6. Thebes-Hyksos

40

میلیون در ســال  ۱۴۰۰پیش از میالد ۹۰۰ .هزار در ســال  ۱۳۰۰پیش از میالد۷۵۰ .
هزار در ســال  ۱۲۰۰پیش از میالد ۵۶۰ .هزار در سال  ۱۱۰۰پیش از میالد .این ارقام
بیابانی تحت کنترل پادشاهی در اطراف دره نیل هم میشود.
شامل قلمروهای
ِ
مردمان

جمعیت ۳ :میلیون تا  ۷میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۵۰ :هزار تا  ۶۰هزار نفر ِ(ت ِبس و ممفیس) در سال  ۱۵۰۰پیش از
میالد ۶۰ .هزار تا  ۸۰هزار نفر در سال  ۱۴۰۰تا  ۱۳۰۰پیش از میالد ۱۶۰ .هزار نفر
ِ(پر رامسســس )1در ســال  ۱۲۰۰پیش از میــاد ۱۰۰ .هزار تا  ۲۰۰هــزار نفر ِ(پر
رامسس) در سال  ۱۱۰۰پیش از میالد.
ارتش منظم ۲۰ :هزار نفره در ســال  ۱۵۷۰تا  ۱۳۰۱پیش از میالد ۲۵ .هزار تا ۵۰
هزار نفره در ســال  ۱۳۰۰تا  ۱۲۵۰پیش از میالد ۱۰ .هزار تا  ۲۰هزار نفره در سال
 ۱۲۴۹تا  ۱۰۷۰پیش از میالد.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت؛  .۲مراکز منطقهای؛  .۳سکونتگاههای
متوسط؛  .۴سکونتگاههای کوچک؛  .۵آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه (فرعون)؛  .۲وزیر؛  .۳مباشران؛  .۴مقامات
دونپایهتر؛  .۵کاتبان.
نهادها

قوانین حقوقی :احتماال وجود داشت .ظاهرا یک نظام حقوقی با سلسلهمراتب
دادگاهی وجود داشته است اما مشخص نیست که قوانین حقوقی رسمی موجود
1. Per-Ramesses
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بودهاند یا نه.

دستگاه اداری :بخشهای مهم اداری مختلف از جمله خزانهداری ،انبارداری و
سایر امور عمومی تحت نظارت وزیر قرار داشتند.
اعتبــار دینی حاکم :فرعون از لحاظ مفهومی وارث خدایان بود و ماعت (نظم،
عدالت و نیکی) را به نمایندگی از آنان برقرار میکرد.
حقوق مالکیت :مالکیت خصوصی وجود داشت.
کنترل قیمتها :وجود نداشت.
قوانین بانکداری :وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،ملک ،محصول و تجارت.
ضرب سکه :وجود نداشت.
اعتبار :مشخص نیست .وجود بدهی حاکی از آن است که احتماال ساختارهای
اعتباری وجود داشتهاند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم دودانه و جو.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :وجود داشت.
سیستم ِکشت :تغذیه خاک با مواد مغذی توسط سیالبهای ساالنه.
فلزشناسی

فلز اصلی :مس ،برنز و احتماال آهن در اواخر دوره.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبر جنگی ،دشــنه ،نیزه ،شمشیر بلند و شمشیر داسیشکل
(خوپش).
ِ
پوشــش زرهی :ســپر ،الیههای پارچهای برای محافظــت از اعضا و جوارح،
کالهخودهای برنزی و زره تنپوش فلسیشکل.
پرتابشوندهها :نیزه ،فالخن ،چماق پرتابی و کمانهای ترکیبی.
آتشزاها :وجود نداشت.
دیوارهای طوالنی :حصار شهری وجود داشت.
رفاه

امید به زندگی ۲۰ :تا  ۳۰سال بعد از تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۱ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۵۶سانتیمتر (زن).
آبیــاری و آب آشــامیدنی :حکومت به آبیــاری نواحی جدیــد میپرداخت و
شبکههای کانالی را گسترش میداد .چاهها زیاد بودند.
مراقبتهای درمانی :درمانگران و پزشــکان مناســکی ( )swnwاز روشهای
جسمی مانند جراحی و دارو و نیز از روشهای ماوراء طبیعی مانند ورد خواندن
و اشیای جادویی استفاده میکردند.
کمک غذایی :وظیفه اخالقی ثروتمندان این بود که به فقرا کمک کنند.
کمک در زمان قحطی :پادشاه و مقامات بلندپایه محلی موظف بودند در صورت
غالت موجود در انبارها را بین مردم توزیع کنند.
وقوع قحطیِ ،
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نامشخص است ،هرچند که نشانههایی از یک طبقه نخبگانی
موروثی بزرگ موجود است.
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تحرک شغلی :نامشخص است .شواهدی وجود دارد از اینکه بسیاری از مردان
نخبه در چندین حرفه مختلف مشغول بودند.
برابری جنســیتی :زنان میتوانستند ِملک داشته باشــند و قرارداد امضا کنند و
حقوق قانونی مشابه مردان داشتند .اما از اکثر نقشها و امور کاهنی و حرفههای
دیگر منع شده بودند.
بردهداری :برده را به عنوان دارایی نگه میداشتند اما رفتار شایعی نبود.
قربانیکردن انسان :احتماال دشمنان خارجی در موقعیتهایی قربانی میشدند؛
اما مشخص نیست که این کار قربانیکردن بود یا اعدام.
دین

دین اکثریت :دین باســتانی مصری .در راس این نظام چندخدایی ،آمون-رع به
عنــوان خــدای اعظم قرار داشــت .فرعــون اخناتــون تالش کرد یــک فرقه
شبهیکتاپرستی از رع خدای خورشید را در قرن چهارده پیش از میالد رواج دهد؛
اما این فرقه بعد از مرگ او تداوم نیافت .در میان مردم ،تنوع زیادی در مناســک
آیینی دیده میشد که حول کلیات موجودات ماوراء طبیعی میگشت.
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مکزیک :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مونته آلبان ،دوره کالسیک اولیه ـــــــ

دوره بین ســالهای  ۲۰۰تا  ۷۰۰میالدی معموال به عنوان دوران طالیی حکومت
زاپوتک 1در منطقهای که امروزه جنوب مکزیک است شناخته میشود .زاپوتکها
در پایتخت مرتفعشــان مونته آلبان 2آثار معماری عظیمی مثل معابد ،زمینهای
توپبازی بزرگ و میدانهای سنگفرش (پالزا) خلق کردند .این ساختهها بخش
اصلی ویرانههای بهجامانده در مونته آلبان امروزی را تشکیل میدهند .نخبگان
در مونته آلبان کنترل تمام دره واهاکا 3را در اختیار داشــتند و بر مناطق مجاور از
جمله کوییکاتلن کانیادا 4و دره اهوتال 5نیز اعمال نفوذ میکردند .آنها مناسبات
بزرگتر سرزمین همسایهشان یعنی تئوتیواکان 6داشتند که
دیپلماتیک با پایتخت
ِ
در  ۳۷۰کیلومتری شمال مونته آلبان بود و امروزه خارج از مکزیکو سیتی است.
به دنبال ســقوط حکومــت تئوتیواکان در ســال  ۵۰۰میالدی ،نهاد سیاســی
زاپوتکها هم دچار شکافهای زیاد شد؛ به طوری که نخبگان محلی بخشهایی
از قــدرت را که قبال به صورت مرکزی از مونته آلبان اعمال میشــد در دســت
گرفتند.

1. Zapotec
2. Monte Alban
3. Oaxaca
4. Cuicatlan Canada
5. Ejutla
6. Teotihuacan
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اطالعات کلی

زمان :بین  ۲۰۰تا  ۷۰۰میالدی.
زبان :زاپوتک (اتو-منگیان.)7
پیشاکالسیک متاخر.
پیش از آن :مونته آلبان،
ِ
پس از آن :مونته آلبان ،کالسیک متاخر.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۰ :هزار در سال  ۲۰۰میالدی .سه هزار در
سال  ۷۰۰میالدی.

مردمان

جمعیت ۷۵ :هزار تا  ۱۵۰هزار نفر.
بزرگترین شهر ۱۵ :هزار تا  ۳۰هزار نفر (مونته آلبان).
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :مراکز اصلی (مثل مونته آلبان)؛  .۲مراکز ثانویه (مثل
هالیسا)8؛  .۳مراکز ثالث؛  .۴سکونتگاههای کوچک.
ِ
سلســلهمراتب اداری .۱ :پایتخت (مونته آلبــان)؛  .۲مراکز اداره منطقهای؛ .۳
مراکز اداره محلی .این ســاختار تقریبا از ســال  ۱۰۰پیش از میالد تا ســال ۵۰۰
میالدی پابرجا بود.

7. Oto-Manguean
8. Jalieza
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نهادها

قوانین حقوقی :اطالعات ناموجود.
دستگاه اداری :اطالعات ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :پیکرنگاریها حاکی از آن است که حاکمان و سایر نخبگان
حکومتی خود را به عنوان مســیر حرکت به ســوی قلمرو خدایان و همچنین به
عنوان رابط بین انسان و موجودات قدسی تصویر میکردند.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :شواهد مشخصی وجود ندارد .اما احتماال نوعی از نظام مالیاتی
که از سوی مونته آلبان سازماندهی میشد وجود داشته است.
ضرب سکه :وجود نداشت.
اعتبار :اطالعات ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ذرت.
آبیاری :آبیاری در ابعاد کوچک ،از جمله بندهای اصالحی و کانالهای کوچک.
کوددهی :وجود داشت.
سیستم ِکشت :سیستم تناوبی یک یا دوگانه با توجه به میزان دسترسی به آب.
فلزشناسی

فلز اصلی :وجود نداشت.
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تجهیزات نظامی

ُ
ســاحهای دســتی :چاقوهایی از جنس ابســیدین و چماق چوبی ،نیزههای
پرتابشونده که برای شکار و همچنین جنگ به کار میرفتند  .
پوشش زرهی :شواهد مشخصی در مورد پوشش زرهی وجود ندارد .احتماال از
جنسهای خرابشونده (مثل پارچه) درست میشده.
پرتابشــوندهها :اتالتل 1که مثل دارت نیزهشــکل پرتاب میشــد .سنگقالب
(فالخن) برای پرتاب سنگ و تیر و کمان سرامیکی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :مونته آلبان با دیوارهای دراز و کوتاه محافظت میشد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۰ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۴۷سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :احتماال آبیاری در ابعاد کوچک وجود داشته .شواهدی
از شــبکه کانالهای بزرگ که وظیفه نگهداریشان با حکومت باشد پیدا نشده
است .شاید تنها استثنایش یک آبداشتگاه در خود مونته آلبان باشد.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :اطالعات ناموجود.
کمک در زمان قحطی :اطالعات ناموجود.
(نا)برابریها

تحــرک اجتماعی :وجود طبقه نخبگان موروثــی که به وضوح در ابعاد و تجمل
1. atlatl

48

بهکاررفته در معماری اقامتگاههای نخبگان دیده میشود.
تحرک شغلی :جامعه طبقاتی.
برابری جنسیتی :نسب سلطنتی از طریق افراد مذکر منتقل میشد اما مثالهایی
هم از حاکمان مونث قدرتمند وجود دارد که در لباس مردانه تصویر شدهاند.
بردهداری :اطالعات ناموجود.
قربانیکردن انســان :پیکرنگاریها حاکی از آن است که قربانیکردن انسان در
جریان عملیات نظامی رخ میداد.
دین

دین اکثریت :دین مونته آلبان .جدا از اجداد ســلطنتی ،خدایان زیادی شناسایی
شــدهاند که اغلب به عناصر یا موجودات طبیعی (مثل ذرت ،سوسمارســانها،
مارها و جگوارها یا پلنگ آمریکایی) نسبت داده میشوند.
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یونان :امپراتوری اسکندر کبیر ـــــــــــ
با گذشت بیش از  ۲۰۰۰سال از تولد اسکندر سوم از مقدونیه ،او همچنان یکی از
مشهورترین چهرههای تاریخ است .اسکندر در سال  ۳۳۶پیش از میالد ،تاج و
تخت را از پدرش فیلیپ به ارث برد .در آن زمان مقدونیه یک پادشاهی در حوالی
شمال یونان بود اما او در دوران حکومت  ۱۳سالهاش سرزمینهای زیادی را فتح
کرد و امپراتوری بزرگی ســاخت که از مصر تا هند (محدودهای نزدیک به ۴.۵
میلیــون کیلومتر مربــع) را دربرمیگرفت .ژنرالهای اســکندر بعد از مرگ او
امپراتوری را به پادشاهیهای کوچکتر درآوردند .اما کشورگشاییهای او تاثیری
ماندگار روی ویژگیهای شهرنشینی و حکومتداری در مناطق فتحشده داشت و
باعث تاسیس شهرهای مدل یونانی حتی تا مناطق دوردستی در شرق (از جمله
افغانستان) شد.
اطالعات کلی

زمان ۳۳۶ :تا  ۲۹۴پیش از میالد.
زبان :یونانی باستان (هند و اروپایی).
پیش از آن :پادشاهی مقدونیه.
پس از آن :پادشاهیهای ِه ِلنیستی (یونانیمآب).
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۰ :هزار در سال  ۳۵۹پیش از میالد۵.۲ .
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میلیون در سال  ۳۲۰پیش از میالد ۴.۴ .میلیون در سال  ۳۰۰پیش از میالد.
مردمان

جمعیت ۲۰ :تا  ۵۰میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۲۰۰ :هزار تا  ۴۰۰هزار نفر (بابل).
مقدونی اسکندر.
ارتش منظم ۴۰ :تا  ۴۵هزارنفره در نیروهای
ِ
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (بابل)؛  .۲پایتختهای ساتراپی؛  .۳شهرها؛
 .۴روستاها؛  .۵آبادیها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :امپراتور /شاه اعظم؛  .۲ژنرالهای نظامی (دیادوچی)؛
 .۳مشاوران دربار؛  .۴حاکمان اســتانی (ساتراپها یا فرماندهان نظامی)؛ .۵
حاکمان محلی؛  .۶رهبران روستایی.
نهادها

قوانین حقوقی :موجود.
اداری مردمانی که سرزمینشــان فتح شده بود سرجایش
دســتگاه اداری :نظام ِ
باقی میماند.
اعتبار دینی حاکم :اسکندر کبیر و جانشینانش از سوی رعیتهایشان به چشم
خدا نگریســته میشدند .این شرایط در مناطق پارسی برقرار بود اما احتماال در
مناطق اژه و مقدونی برقرار نبود.
حقوق مالکیت :ترکیبی .امپراتور درواقع مالک تمام اراضی فتحشده (به سرنیزه)
بود اما بعد میتوانســت آنها را به ژنرالهایش واگذار کند یا شهرها را آزاد کند یا
اجازه بدهد که رعیتها در ازای پرداخت مالیات از آنها استفاده کنند.
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کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :عوارض بندرگاهها ،اراضی و مالیــات بر فروش همگی وجود
داشــتهاند .همچنین مالیاتی وجود داشــت که ناظر بر تعهد بــه انجام خدمات
اجتماعی میشد.
ضرب سکه :موجود.
اعتبــار :وجودش در مناطق اژه و مقدونیه تایید شــده اســت .در اقتصاد یونان
باســتان ،بانکداران خدماتی مثل بررســی و تبادل پول ،ارائه وامهای رســمی،
نگهداری امن پول و ســندهای تضمینی و نیز فرصتهای سرمایهگذاری را ارائه
میدادند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،زیتون ،انگور ،جو و ســایر محصوالت که در مناطق
مختلف امپراتوری به عمل میآمد.
آبیاری :در بسیاری از مناطق امپراتوری انجام میشد.
کوددهی :در بسیاری از مناطق امپراتوری انجام میشد.
سیستم ِکشت :سیستم تناوبی در قلب سرزمینهای اژه ،مقدونیه و پارس به کار
گرفته میشد.
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :ساریسا (نوعی نیزه پرتابشونده) ،شمشیر و دشنه.
پوشــش زرهی :نوار روی شــکم (کوتیبوس) ،کالهخود ،ســپر و ساقبند .زره
پوشاننده سینه فقط برای افسران.
پرتابشوندهها :قالبسنگ (فالخن) ،کمان ساده ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۵ :سانتیمتر (مرد).
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستمهای آبیاری که از قبل وجود داشتند دستنخورده
باقی ماندند.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :نامشــخص .در فرهنگ مدیترانهای به خرجهای اجتماعی برای
خیر عمومی ارزش زیادی داده میشد اما مشخص نیست که این حمایت چطور
انجام میشده است.
کمک در زمان قحطی :در فرهنگ مدیترانهای به خرجهای اجتماعی برای خیر
عمومی ارزش زیادی داده میشــد اما مشخص نیســت که این حمایت چطور
انجام میشده است.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :برای مردان ،فرصت باال رفتن از نردبان مناصب نظامی وجود
داشت.
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تحرک شــغلی :برای مردان ،فرصت باال رفتــن از نردبان مناصب نظامی وجود
داشت.
برابری جنسیتی :ایدئولوژی غالب یونانی ،زنان را در مناطق اژه و مقدونیه به امور
منزل محدود میکرد .در مناطق پارسی ،زنان حقوق قانونی و اجتماعی بیشتری
داشتند.
بردهداری :سرنوشت مشترک اسرای جنگ.
قربانیکردن انسان :احتماال وجود نداشت.
دین

دین اکثریت :دین یونان باستان .به خاطر فتوحات مختلف ،خدایان شرق نزدیک
هم به پانتئون (مجموع خدایان) اضافه شدند که از جمله آنها میتوان به آیسیس
و ِسراپیس از مصر و نیز ادیان زرتشتی و دین مصر باستان و یهودیت اشاره کرد.

54

هند :امپراتوری موریا ـــــــــــــــــــــ
امپراتوری موریا (ســالهای  ۳۲۴تا  ۱۸۷پیش از میالد) زمانی تاســیس شد که
چاندراگوپتا موریا 1موفق شــد پادشاه ماگادا را در جلگه مرکزی رود گنگ مقهور
کند .او با کمک هزاران فیل جنگی ،اراضی بزرگی از آن منطقه به ســمت غرب را
فتح کرد که در میانش ســاتراپهای مقدونی مستقر شده توسط اسکندر کبیر هم
دیده میشــد .در زمان حکمرانی آشوکای بزرگ که اوج قدرت امپراتوری موریا به
شمار میآمد ،بخش اعظم شبهقاره هند و بخشهایی از شرق ایران نیز تحت کنترل
این امپراتوری قرار داشت .اما امروزه آشوکا بیشتر به خاطر تبرا جستن از خشونت
و سپس گرویدن به بودیسم برای جبران فتح خونین پادشاهی کالینگا شهرت دارد.

اطالعات کلی

زمان ۳۲۴ :تا  ۱۸۷پیش از میالد.
زبان :پراکریت (هند و اروپایی) ،سانســکریت (هند و اروپایی) .هر دو آنها در
اداره امورات کشوری به کار میرفتند.
پیش از آن :امپراتوری ناندا.
پس از آن :امپراتوری شونگا.
1. Chandragupta Maurya
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۴ :میلیون.
مردمان

جمعیــت ۲۰ :میلیون تــا  ۱۰۰میلیون نفر .برآوردها خیلی با هــم فرق دارند؛ اما
تخمینهای بزرگتر مبتنی بر برداشــتهای چشمبسته از متون و اسناد باستانی
هستند.
بزرگترین شهر :بین  ۵۰هزار تا  ۳۰۰هزار نفر (پاتالیپوترا.)2
ارتش منظم ۳۰۰ :هزار تا  ۶۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (پاتالیپوترا)؛  .۲مراکز ثانویه؛  .۳شهرها؛
 .۴روستاها؛
سلسلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲مقامات عالی (مانتریپاریشاد)؛  .۳مقامات
دولتــی؛  .۴اعضای کمیتههــای منطقهای (پرادشتــری)؛  .۵وزرای دولتی و
منطقهای؛  .۶مقامات هر بخش؛  .۷مقامات روستا (گوپا و گرامیکا).
نهادها

قوانین حقوقی :وجود داشت.
دســتگاه اداری :تخصصی .نظام پیچیده اداری از مقامات (مانتریپاریشــاد) و
بخشهایی تشکیل شــده بود که رهبریشان را مقامات متخصص (آدیاکشا) به
عهده داشتند.
2. Pataliputra
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اعتبار دینی حاکم :حق حاکمیت بر مبنای وراثت و قدرت نظامی بود؛ هر چند
که پادشاهان مدعی بودند «محبوب خدایان» هستند  .
حقــوق مالکیت :اراضی علیاالصول در مالکیت پادشــاه بودنــد اما در عمل،
مالکیت در اختیار کسانی بود که آنجا کشاورزی میکردند  .
کنترل قیمتها :فعالیت کاسبان و اصناف توسط حکومت کنترل میشد.
قوانین بانکداری :وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر تجارت ،زمین و درآمد وجود داشت.
ضرب ســکه :سکههای آلیاژی نقره-مسی نشاندار (ماساکا) در کل امپراتوری
دیده میشد اما استفاده از آن پیش از حکمرانی موریاها شروع شده بود.
اعتبار :اصناف ،بازرگانان و خزانه دولتی به ارائه خدمات بانکداری میپرداختند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ارزن ،برنج ،جو ،گندم و حبوبات.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :احتماال وجود نداشت.
سیستم ِکشت :تثبیت نیتروژن محصوالت
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

ســاحهای دســتی :چماق ،گرز آهنی ،تبر جنگی ،تبر خنجری ،زوبین ،نیزه،
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شمشــمیر ،خنجر و تومــارا (نیزههای بلند کــه ســپاهیان از روی فیل پرتاب
میکردند).
پوشــش زرهی :پیادهنظام با خود ســپر حمل میکردند .نخبگان ســپاه هم زره
سینهپوش ،جوشن ،زره فلسشکل ،زره کامل ،زره افقی و محافظ اعضای بدن
را به تن میکردند .کالهخود در کار نبود.
پرتابشــوندهها :نیزه ،فالخن ،کمانهایی از جنــس بامبو که تیر ترکهای پرتاب
میکردند ،کمانهای ترکیبی (سارنگا).
آتشزاها :در جریان محاصرهها استفاده میشد.
دیوارهای طوالنی :شــواهدی موجود نیســت .برخی شــهرها توسط خندق و
دیوارهای سنگی محافظت میشد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :ذخایــر آب ،مخزن ،کانال ،چشــمه و انبارهای آب
آشامیدنی که توسط دولت ساخته و نگهداری میشدند.
مراقبتهــای درمانــی :کتیبهها حاکی از آن اســت که بیمارســتانها در زمان
امپراتوری موریا نهادهای دولتی بود که زایمان ،عمل جراحی پزشــکی و تولید و
توزیع دارو در آنها انجام میگرفت.
کمک غذایی :احتماال وجود داشــت .در رســاله حکومتــداری کوتیلیا به نام
آرتاشاسترا آمده که پادشاه باید به محرومان کمک کند.
کمک در زمان قحطی :در رساله حکومتداری کوتیلیا 1به نام آرتاشاسترا آمده که
پادشاه باید به محرومان کمک کند.
1. Kautilya's Arthashastra
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نظام کاست (تمایز طبقاتی).
تحرک شغلی :نظام کاست (تمایز طبقاتی).
برابری جنسیتی :جامعه مردمحور .بودیســمِ ،جینیسم و َبرهمنیسم به درجات
مختلف باعث نابرابری جنسیتی بودند.
بردهداری :به رغم اخالقیات تســاویطلب بودایی ،بودیســم دربرابر آن چالشی
ایجاد نکرده بود.
قربانیکردن انسان :مشخص نیســت .در بودیسم ممنوع بود؛ اما غیربوداییها
شاید انواعی از قربانیکردن انسان را اجرا میکردند.
دین

دین اکثریت :بودیسم ماهایانا ،جینیسم ،برهمنیسم.
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مالی :جنه-جنو ـــــــــــــــــــــــــــ
جنه-جنو 1در امتداد رود نیجر میانی ،یکی از قدیمیترین شهرهای شناختهشده
در آفریقای جنوب صحراســت .این شهر در فاصله سالهای  ۲۵۰پیش از میالد
تا سال  ۱۴۰۰میالدی سکنه داشت و حاال یک «تل» از آن باقی مانده که درواقع
کپهای از الیههای مختلف آوار است .فعالیت باستانشناسی در بسیاری از مراکز
شهری منطقه نشــان داده که شــهرها و جوامع پیچیده از سابقهای طوالنی در
آفریقای غربی برخوردارند .با این وجود ،احتمالش هســت که آنها از مسیرهای
متفاوت تمدنهای پیشین که متعلق به مناطق دیگر بودهاند به وجود آمده باشند:
ِ
با وجود شواهدی که از فلزشناسی پیچیده آهن ،مهارتهای استادکاری پیشرفته
و تراکم باالی جمعیت وجود دارد ،هیچ مدرکی به دســت نیامده که نشــان دهد
طبقه نخبه حاکم یا حکومت مرکزی در این منطقه وجود داشته است.
اطالعات کلی

زمان ۴۰۰ :تا  ۹۰۰پیش از میالد.
زبان :نامشخص .این منطقه بخشی از محدوده فرهنگی بود که به زبان ماندی صحبت
میکردند؛ اما مشخص نیست که ساکنان اولیه جنه-جنو زبانشان چه بوده است.
پیش از آن :جنه-جنو (مراحل اولیه).
پس از آن :پادشاهی واگادو.2
1. Jenne-jenno
2. Wagadu
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع).۱۱۰۰ :
مردمان

جمعیت :بین  ۱۰هزار تا  ۲۶هزار نفر.
بزرگترین شهر ۷ :هزار نفری (جنه-جنو).
ارتش منظم :اطالعات ناموجود .هیچ شــواهد مشخصی در مورد جنگ در این
دوران وجود ندارد.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :مراکز بزرگ (مثل جنه-جنو)؛  .۲سکونتگاههای
متوسط؛  .۳سکونتگاههای کوچک.
سلسلهمراتب اداری :هیچ شواهدی از سلسلهمراتب اداری وجود ندارد .احتمال
دارد که نظام سیاســی کامال متفاوتی نسبت به سایر جوامع شهری باستان داشته
است؛ مثل نظام بدون سلسله مراتب.
نهادها

قوانین حقوقی :اطالعات ناموجود.
دستگاه اداری :اطالعات ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :هیچ شواهد مشخصی درمورد حاکمان وجود ندارد.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :احتماال وجود نداشته اســت .هیچ شواهدی از نظام حکومتی
وجود ندارد.
ضرب سکه :وجود نداشت.
اعتبار :اطالعات ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج
آبیاری :احتماال وجود نداشت.
کوددهی :احتماال وجود نداشت.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی دوگانه.
فلزشناسی

فلز اصلی :آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز و نیزه وجود داشت ،اما مشخص نیست که آنها در جنگ
به کار میرفتند یا نه.
پوشش زرهی :شواهدی از پوشش زرهی موجود نیست.
پرتابشوندهها :کمان و نیزه وجود داشت ،اما مشخص نیست که آنها در جنگ
به کار میرفتند یا نه.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.

62
رفاه

امید به زندگی :شواهد ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :نامشخص .برنج کاشته میشد ،اما آبرسانی کشاورزی
احتماال موضوعیت نداشــته چون دلتای داخلی رود نیجر به صورت طبیعی این
کار را میکــرد .با این وجود ،تکنولوژی آبیــاری در این زمان در آفریقای جنوب
صحرا شناختهشده بوده است .آب آشامیدنی احتماال از رودخانهها گرفته میشده
است.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود .شواهدی از این موضوع وجود ندارد،
اما غیبت آشکار یک حکومت مرکزی دلیل عدم وجود خدمات رفاهی نیست.
کمک غذایی :اطالعات ناموجود .شــواهدی از این موضــوع وجود ندارد ،اما
غیبت آشکار یک حکومت مرکزی دلیل عدم وجود خدمات رفاهی نیست.
کمــک در زمان قحطی :اطالعــات ناموجود .شــواهدی از این موضوع وجود
ندارد ،اما غیبت آشــکار یک حکومت مرکزی دلیل عدم وجود خدمات رفاهی
نیست.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :احتماال موجود .شــواهدی از کســب ثروت و شهرت توسط
کارگران فقیر -معموال از طریق ازدواج -موجود است.
تحرک شغلی :احتماال ناموجود.
برابری جنسیتی :اطالعات ناموجود.
بردهداری :نامشــخص .شواهدی از بردهداری زرخریدی وجود دارد اما احتماال
بردهها جزو اموال محسوب نمیشدند.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود.
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دین اکثریت :دین جنه-جنو .مجسمههای ِگلی کوچک که حیوانات و انسانها
را در حاالت مختلف تصویر کردهاند ،حاکی از یک نگاه اجمالی وسوسهانگیز به
نظام عقیدتی ناشناخته آنجا هستند.

64

ایران :امپراتوری پارتها ــــــــــــــــــ
امپراتوری پارت توسط َپرنیها-1مردمان کوچنشین شرق ایران که علیه حکمرانی
ســلوکیان قیام کردند -تاسیس شد .امپراتوری پارت بخش اعظم آسیای جنوب
غربی را تحت کنترل داشــت و حتی ِبابل را در حدود سال  ۱۴۱پیش از میالد به
اشــغال خود درآورده بود .این امپراتوری بزرگ و متنوع بود و پیروان ادیانی مثل
بودیســم
زرتشــتی ،آیین چندخدایی یونانی-مقدونی و مصری ،تفکر برهمنی و
ِ
جنوب آســیایی و یهودیت غرب آسیا را در خود جا داده بود که با آرامش در کنار
هم زندگی میکردند .به تدریج ،رقابت با روم (و شــاید بزرگی قلمرو امپراتوری)
باعث از همپاشــیدگی آن شد .در سال  ۲۲۶میالدی ،ساسانیان که سلسلهای از
مناطق کوهستانی جنوب غربی ایران بودند جای آنها را گرفتند.
اطالعات کلی

زمان ۲۴۷ :پیش از میالد تا  ۲۴۴میالدی.
زبان :پهلوی (هند و اروپایی) ،یونانی (هند و اروپایی).
پیش از آن :پادشاهی سلوکیان.
پس از آن :امپراتوری ساسانیان.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۲۸۰ :هزار در  ۲۰۰سال پیش از میالد .دو
1. Parnis
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میلیون در  ۱۰۰سال پیش از میالد .سه میلیون در سال  ۱۰۰میالدی و  ۱.۸میلیون
در سال  ۲۰۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۵.۴۵ :میلیون نفر در  ۱۰۰سال پیش از میالد ۷.۵ .میلیون تا  ۱۵میلیون
نفر در ســال یکم میالدی ۴.۷۵ .میلیون نفر در سال  ۱۰۰میالدی ۵ .میلیون نفر
در سال  ۲۰۰میالدی( .به دلیل عدم وجود آمارگیری در کل امپراتوری ،اینها فقط
تخمین هستند).
بزرگترین شهر ۶۰۰ :هزار نفر (سلوکیه -تیسفون).
ارتش منظم ۳۰۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتختهای چندگانه؛  .۲مراکز عمده منطقهای؛ .۳
شهرها؛  .۴روستاها؛  .۵آبادیها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲وزیر اول؛  .۳سران وزارتخانهها (دبیر)؛ .۴
محلی جزء و کاتبان.
حاکمان محلی (ساتراپ)؛  .۵مقامات ِ
نهادها

قوانین حقوقی :ترکیبی .امپراتوری به مناطق خودمختار با قوانین حقوقی مربوط
به خودشان تقسیم میشد .مشخص نیست که آیا قوانین مدون در نواحی مرکزی
قلمرو پارتها وجود داشته یا نه.
دستگاه اداری :منطبق بر نظام هخامنشی .دفاتر دولتی (دیوان) حسابها را ثبت
میکردند و امور مالی حکومت را انجام میدادند.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه به عنوان نماینده خدایان روی زمین تلقی میشد.
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حقوق مالکیت :طبقهای از کشاورزان زمیندار وجود داشت.
کنترل قیمتها :ترکیبی .احتمالش هست که مقامات منطقهای خودمختار این
کار را انجام میدادهاند؛ اما شــواهدی از کنترل قیمتها به صورت مرکزی وجود
ندارد.
قوانیــن بانکداری :پیش از پیروزی پارتها ،ایــن قوانین در اکثر مناطق قلمرو
امپراتوری وجود داشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین و مالیات ســرانه در شهرها .مالیات بر تجارت.
وصولهای خاص مذهبی .میشد مالیات را با جنس پرداخت.
ضرب سکهِ :د َرم طال و نقره.
اعتبار :بانکهای خصوصی که انواع خدمات را ارائه میدادند از سال  ۶۰۰پیش
از میالد وجود داشتند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :کود حیوانی.
سیستم ِکشت :آیش ،تناوبی دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلز اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی
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سالحهای دستی :سوارهنظام زرهپوش سنگین که نیزههای سه و نیم متری پرتاب
میکردند .شمشــمیر ،تبر ،گرز و خنجر به عنوان ســاحهای ثانویه اســتفاده
میشدند.
پوشش زرهی :کالهخود ،سپر ســینه ،محافظ اعضای دست و پا و گردن ،زره
فلسیشکل محافظ ،زره تیغهمانند ،زره کامل و زره تنپوش سوراخدار .اسبها
هم محافظ نمدی یا چرمی داشتند.
پرتابشوندهها :کمانهای ترکیبی.
آتشزاها :بمبهای نفتایی.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :ترکیبی .سیستم آبیاری پیش از پیروزی پارتها وجود
داشت .سیستم قنات آب آشامیدنی مناطق زیادی را تامین میکرد.
مراقبتهای درمانی :شــواهدی از وجــود فاضالبهــای زیرزمینی در برخی
ساختمانها موجود است .سنت دیرینه طب تخصصی در این دوره وجود داشت
و سابقهاش به دوران پیش از پیروزی پارتها میرسید.
کمک غذایی :ترکیبی .احتمالش هست که در مناطق خودمختار وجود داشته اما
شواهدی از وجود آن در سیستم مرکزی وجود ندارد.
کمک در زمان قحطــی :ترکیبی .احتماال در مناطق خودمختار وجود داشــته
اســت .انبارهای سلطنتی هم وجود داشتند اما شواهدی از سیستم کمکرسانی
مرکزی برای زمان قحطی وجود ندارد  .
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :محدود .نقشهای اداری میتوانســت در اختیار غیر پارتها
هم قرار بگیرد .به تدریج رسیدن به موقعیتهای پر قدرت و پر اختیارات به شکل
موروثی درآمد .بین زمیندارها و زمینندارها تفاوت به وجود آمد.
کارگران مالیاتدهنده اجازه داشتند شغلشان را عوض کنند .در
تحرک شغلی:
ِ
سطح نخبگان ،برخی موقعیتهای شغلی در انحصار خانوادههای قدرتمند بود.
برابری جنســیتی :ایدئولوژی نابرابری جنســیتی در قلمــرو امپراتوری جریان
داشت ،اما زنان میتوانســتند (با توافق با شوهر) طالق بگیرند و دوباره ازدواج
کنند.
بردهداری :اســرای جنگی به کار در پروژههای ســاخت و ســاز عظیم گماشته
میشدند.
قربانیکردن انسان :وجود نداشت .در دین زرتشتی ممنوع بود.
دین

دین اکثریت :زرتشتی .مسیحیت ،یهودیت و میترائیسم هم پیروانی داشت.
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مغولستان :اتحاد شیونگنو ــــــــــــــ
1
نشین استپهای مغولستان بود .در چهار
اتحاد شیونگنو متشکل از مردمان ایل ِ
ســال پیش از میالد ،اتحاد شیونگنو شروع به حمله به مناطق شمال چین کرد.
تحرک چین تفوق
نظام بسیار مســلح اما تقریبا بی ِ
ســواران کماندار آنها بر پیاده ِ
داشتند و حتی تالشهایی برای ســاختن «دیوار بزرگ» در شمال چین صورت
دادند .به ایلنشینان باجهایی متشکل از فلزات ،کاالهای تمامشده و محصوالت
کشاورزی داده میشد تا دردسر درست نکنند .چندین پیروزی چینیها در برابر
شیونگنو در قرن اول میالدی و نیز مناقشات فرقهای داخل اتحاد آنها باعث شد
اتحاد شــیونگنو از هم بپاشــد؛ و گروه جدیدی از مردمان ایلنشین از مناطق
شــمال شرقی که به نام شــیان ِبی شناخته میشــدند ،کنترل منطقه را در دست
بگیرند.

اطالعات کلی

زمان ۲۰۹ :پیش از میالد تا سال  ۱۰۰میالدی.
زبان :شیونگنو (احتماال از خانواده زبانهای ترکی).
پیش از آن :مردمان اولیه شیونگنو.
پس از آن :اتحاد شیان ِبی.2
1. Xiongnu
2. Xianbei
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۴ :میلیون.
مردمان

جمعیت ۱.۵ :میلیون نفر.
بزرگترین شــهر :ایولگا ۳۰۰۰ 1سکنه داشــت اما احتماال بزرگترین سکونتگاه
نبود .مشخص نیست پایتخت کجا بوده.
ارتش منظم ۳۰۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :سکونتگاههای دائمی؛  .۲سکونتگاههای فصلی؛ .۳
اردوگاهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :رهبر اعظم (چانیو)؛  .۲حاکمان پایینتر؛  .۳ســران
قبایل شیونگنو؛  .۴سران قبایل غیر شیونگنو.
نهادها

قوانین حقوقی :نامشــخص .در اســناد چینی آمده که مجموعه قوانین ساده و
سختگیرانهای وجود داشته اما مکتوب نشده است.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :باور بر این بــود که اعتبار دینی چانیو 2از خداوندگار بزرگ،
ِتنگری 3میآید.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
1. Ivolga
2. Chanyu
3. Tengri
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کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :چانیو از حاکمان ُخرد انتظار داشت خراج بپردازند و رعیتهای
خود را به کار اجباری میگماشت.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ناموجود .غالت از طریق تجارت یا غارت به دست میآمدند.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :دامپروری ،برداشت فصلی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن ،فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز جنگی ،تبر جنگی ،شمشمیر ،خنجر و نیزه.
پوشش زرهی :سپرهای چوبی و کالهخودهای چرمی .زرههای فلزی (از جمله
زره تیغهمانند ،زره کامل و زره تنپوش ســوراخدار) احتماال از استپهای غربی
به آنجا رسیده بودند.
پرتابشوندهها :کمانهای ترکیبی.
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آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .خدمات پزشکی توسط ِش َمنها ارائه میشد.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :نشانههایی از کمک به همقبیلهایها وجود دارد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :ناموجود .مردان معموال جنگجوی تماموقت بودند.
برابری جنسیتی :یک نویسنده معاصر چینی گفته که شیونگنوها «تفاوتی بین
مرد و زن قائل نمیشدند».
بردهداری :موجود.
قربانیکردن انســان :بردهها ،زنان صیغهای و اسرای جنگی به عنوان بخشی از
مراسم خاکسپاری نخبگان مرد کشته میشدند.
دین

َ
دین اکثریت :دین شیونگنوِ .تنگریسم اولیه .باور انیمیستی (زندهپنداری اشیا)
به ارواح .شمنها به جادوگری و غیبگویی مشغول بودند.
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چین :امپراتوری هان غربیــــــــــــــــ
امپراتوری هان غربی در  ۲۰۲پیش از میالد تاسیس شد؛ زمانی که لیو بانگ (1یک
عمر
مرد عامی کاریزماتیک از حکومت سابق هان) رهبر شورش علیه سلسله کم ِ
شین شد؛ سلســلهای که بر مناطق شمالی و مرکزی چین حکمفرمایی میکرد.
امپراتوری هان ،کنترل چین را به سمت شمال در آسیای مرکزی ،به سمت شرق
در منچوری و شــمال کره و به ســمت جنوب در شمال ویتنام گسترش داد .این
امپراتوری به خاطر دســتاوردهای اقتصــادی ،تکنولوژیک و هنریاش ،کنترل
دولتی قوی و اشاعه تفکر کنفوسیوسی شهرت دارد .تفکر کنفوسیوسی که در این
زمان عمری چند قرنی داشــت به عنوان ایدئولوژی دولتی مطرح میشد و حتی
اصول آن در آزمون برای پذیرش کارمندان دولت مورد اســتفاده قرار میگرفت.
وانگ مانگ 2ژنرال سابق که نایبالسلطنه هم بود ،عمر این سلسله را در سال نهم
میالدی به پایان رساند و خودش مدعی تاج و تخت شد.
اطالعات کلی

زمان ۲۰۲ :پیش از میالد تا سال  ۹میالدی.
زبان :چینی (چینی-تبتی).
پیش از آن :امپراتوری شین.
پس از آن :هان شرقی.
1. Liu Bang
2. Wang Mang
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۲.۴ :میلیون در  ۲۰۰سال پیش از میالد،
 ۴.۵میلیون در  ۱۰۰سال پیش از میالد ۴.۹ ،میلیون در سال یکم میالدی.
مردمان

جمعیت ۴۵ :میلیــون نفر تا  ۶۰میلیون نفر در  ۲۰۰ســال پیش از میالد۵۷.۶ ،
میلیون نفر در سال یکم میالدی.
بزرگترین شهر ۲۵۰ :هزار تا  ۳۰۰هزار نفر (چانگآن.)1
ارتش منظم ۱۰۰ :هزار تا  ۲۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (چانگآن)؛  .۲پایتخــت حکومتی؛ .۳
پایتخت بخش؛  .۴شــهر تابعه خارجی؛  .۵سکونتگاه متوسط؛  .۶سکونتگاه
کوچک.
سلســلهمراتب اداری .۱ :امپراتور؛  .۲وزرای ارشــد؛  .۳سران دیوان؛  .۴سران
بخشها؛  .۵سران فرعی؛  .۶مقامات ردهپایین؛  .۷ناظران در محل.
نهادها

قوانین حقوقی :قوانین مشابه امپراتوری شین ،بدون برخی از سختگیریهای آن.
دســتگاه اداری :در آغاز هزاره ،دیوانساالری چین کامال بخشبندیشده بود و
بیش از صد هزار نفر در سراسر چین را به خدمت گرفته بود.
اعتبار دینی حاکم :حکم آسمانی .نقش امپراتور این بود که از لطف قدرت عالی
1. Chang'an
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(دی )2بر قلمروش اطمینان حاصل کند.
حقوق مالکیت :محدود .در اصل ،کل اراضی در مالکیت امپراتور بود .در عمل،
حقوق شخصی بر اراضی اعمال میشد .بسیاری از نخبگان قدرت تیولداری بر
اراضی و کارگران اعمال میکردند.
کنترل قیمتها :اغلب در جهت یکسانســازی قیمتها تالش میشد .تورم از
طریق آزادسازی مازاد ذخیرهشده کنترل میشد و از طریق خرید و ذخیره مازاد،
افزایش پیدا میکرد.
قوانین بانکداری :احتماال موجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر محصوالت کشاورزی و فروش کاالها وجود داشت.
مالیات سرانه ،خراج از اشرافزادگان و شاهان وابسته هم وجود داشت.
ضرب ســکه :میلیاردها سکه به نام وو ژو 3در طول حکمرانی سلسله هان غربی
ضرب شد و تا هزار سال بعد هم رایج بود.
اعتبار :وامها اغلب از طرف افراد ثروتمند در اختیار سایر اعضای طبقهشان قرار
میگرفت.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ارزن .گندم هم کشت میشد .برنج در مناطق جنوبی کشت
میشد.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
2. Di
3. wu zhu
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سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه ،تبرزین ،خنجر ،چوگان جنگی ،دشنه و شمشیر.
پوشش زرهی :زره سینه ،جوشــن ،کالهخود و محافظ اعضای بدن ،زرهپوش
چرمی و آهنی افقیشکل برای پیادهنظام ،سپر محافظ برای سوارهنظام که چندان
معمول نبود.
پرتابشوندهها :کمان و کمان زنبوری.
آتشزاها :بمبهای آتشزا از مواد شبیه به نفت.
دیوارهای طوالنی :توسعه دیوارهای طوالنی در شمال ،آغاز ساخت دیوار بزرگ.
رفاه

امید به زندگی ۲۰ :سال بعد از تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۶ :سانتیمتر (مرد) ۱۵۷ ،سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :سلسله هان روش آبیاری را ترویج میکردند تا محصول
برداشــتی افزایش یابد .چشــمهها ،ذخایر آب ،کانال و آبرو وجود داشتند اما
شبکههای بزرگ لوله آب وجود نداشت.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمــک غذایی :حکومــت هان غربی بــه رعیتهای بیزمین زمیــن میداد و
اشرافزادگان را هم به این کار تشویق میکرد.
کمک در زمان قحطی :مقامات نظامی وظیفه تامین غذا را به عهده میگرفتند و
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مقامات اداری سلطنتی نیز به معافیتهای مالیاتی و اعطای هدیه میپرداختند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نظام آزمونگیری به مردان عادی اجازه میداد که بتوانند خود
را به نقشهای اداری برسانند.
تحرک شغلی :موجود.
برابــری جنســیتی :پســتهای اداری در اختیار زنــان قــرار نمیگرفت ،اما
وصیتنامهای مربوط به قرن پنجم میالدی به جا مانده که نشــان میدهد بیوهها
میتوانستند مالک زمین شوند.
بردهداری :اســرای جنگی به برده تبدیل میشدند .همچنین مرسوم بود که افراد
بدهکار و نیز خویشاوندان خالفکاران به کار اجباری گماشته شوند.
قربانیکردن انسان :به رغم مخالفت رهروان کنفوسیوس ،اسرای جنگی گاهی
قربانی میشدند.
دین

دین اکثریت :دین محلی چین ،کنفوسیانیسم ،دائوییسم.
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ایتالیا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرینکیپاته (شهریارنشین) روم ـــــــــــ
پرینکیپاته 1روم به دورهای خاص از امپراتوری روم برمیگردد؛ زمانی که از امپراتور
به عنوان پرینکپ یا «شهروند پیشــرو» یاد میشد .با پیروزی اولین امپراتور یعنی
آ گوستوس (که در آن زمان اکتاویان نامیده میشد) بر مارک آنتونی و کلئوپاترا ملکه
مصــر در  ۳۱ســال پیش از میالد ،پرینکیپاته آغاز شــد و به یکــی از بزرگترین،
پایدارترین و مرفهترین امپراتورنشینها بدل شد .در این دوره بود که امپراتوری روم
به احداث پانتئون ،کولوســئوم ،معابد بیشــمار و بازارهای عمومی در قلب رم و
ســاخت و سازهای مهم دیگر پرداخت .امپراتوری روم با انجام اصالحات اداری و
اقتصادی در اواسط قرن سوم میالدی (سالهای  ۲۳۵تا  ۲۸۴میالدی) بحرانهایی
را از سر گذراند که باعث آغاز دوره دوم امپراتوری یعنی دومیناته روم 2شد.
اطالعات کلی

زمان ۳۱ :پیش از میالد تا  ۲۸۴میالدی.
زبان :التین (هند و اروپایی) ،یونانی باستان (هند و اروپایی).
پیش از آن :جمهوری روم.
پس از آن :دومیناته روم.
1. The Roman Principate
2. The Roman Dominate
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۴.۵ :میلیون در سال یکم میالدی۵.۸ ،
میلیون در سال  ۱۰۰میالدی ۴.۷۵ ،میلیون در سال  ۲۷۵میالدی.
مردمان

جمعیت ۵۰ :میلیون نفر در ســال یکم میالدی ۵۰ ،تا  ۶۰میلیون نفر در سال ۱۰۰
میالدی.
بزرگترین شهر :یک میلیون نفره (رم :قرون یک تا سه میالدی).
ارتش منظم ۲۵۰ :هزار تا  ۴۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (رم)؛  .۲مراکز اســتانی؛  .۳کشورها یا
پادشاهیهای وابسته؛  .۴شهرها؛  .۵جوامع خراجگذار؛  .۶دهکدهها (ویچی)؛
 .۷سکونتگاههای روستایی (پاگی).
سلســلهمراتب اداری .۱ :امپراتور؛  .۲مقامات سلطنتی (مثل قاضی عالی)؛ .۳
حاکمان اســتانی (کنسول)؛  .۴مقامات ارشد اســتانی (مثل کالنتر ارشد)؛ .۵
کارکنان استانی (مثل مالزمان قاضی)؛  .۶قضات مدنی (مثل دو قاضی اصلی)؛
 .۷بردهها و خدمتکارها.
نهادها

قوانین حقوقی :قوانین حقوقی رسمی برای اولین بار در جدولهای دوازدهگانهای
در ســالهای  ۴۵۰تا  ۴۴۹پیش از میالد تدوین شد .قوانین پس از آن همگی بر
همان مبنا تدوین شدند.
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دســتگاه اداری :تخصصی/داوطلبانه .اکثر وظایف اداری توســط شهروندان
داوطلــب یا در چارچوب خدمات اجباری انجام میشــد .برخی هم دســتمزد
تماموقت میگرفتند.
اعتبار دینــی حاکم :امپراتورها مشــروعیت خود را یا از طریــق فعالیت دینی
میگرفتند یا این مشــروعیت به خاطر اعتقاد شهروندان به مقدر شدن حاکمیت
آنها توسط خدایان به دست میآمد .امپراتورها فعالیتهای آیینی زیادی را انجام
میدادنــد و اغلب به عنوان کاهن اعظم در نظر گرفته میشــدند .امپراتورها در
مدیترانه شرقی به عنوان خدایان پرستش میشدند.
حقوق مالکیت :حقوق کامل مالکیت شــخصی از جمله حق استفاده از عین و
نمائات ،انحصار ،تفکیک ،حق رهن و حق فروش موجود بود .ادعای مالکیت
از طرف دولت مطرح نمیشد.
کنترل قیمتها :تقریبا وجود نداشت .هیچ محدودیت قانونمندی بر قیمتهای
بازار وجود نداشت .در زمانهای خیلی خاص ،محدودیت قیمتی تعیین میشد
(مثل سال  ۱۹میالدی که امپراتور تیبریوس سقف قیمت برای غالت در رم تعیین
کرد).
قوانین بانکداری :ناموجود .هیچ کنترل یا محدودیت رسمی بر عملکرد بانکداری
وجود نداشت.
اقتصاد

مالیات قابل پرداخت به کاال یا پول؛ که بر زمین ،افراد،
مالیاتگذاری :ســکه و
ِ
تجارت و جابجایی اعمال میشد.
ضرب سکه ۱ :طال (اورئوس )1مساوی با  ۴نقره ِ(دناری )2و مساوی با  ۱۰۰برنز
1. aureus
2. denarii
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(سســتری )3بود .پول خردهای برنزی کوچکتر هم وجود داشت .حدود ۳.۸
ِ
کیلوگرم گندم قیمتش برابر با  ۴تا  ۶سستری بود.
اعتبــار :بانکــداری ،اعتبار بهرهای و حســابهای پسانداز وجود داشــت.
دستمزدها ۹۰۰ :سستری (برای سرباز در قرن اول میالدی) ۱۲۰۰ ،سستری (برای
سرباز در قرن دوم میالدی).
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،زیتون و انگور.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :وجود داشت.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی ،تثبیت نیتروژن محصوالت و آیش کوتاهمدت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :مس ،برنز و آهن.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :دشنه ،شمشیر و زوبین.
پوشــش زرهی :زره ســینه ،جوشــن ،کالهخود و محافظ اعضــای بدن ،زره 
تیغهمانند و زره کامل.
پرتابشوندهها :زوبین ،فالخن ،کمان ساده ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :آتشافکنهای عظیم برای محاصره.
دیوارهای طوالنی ۱۱۹ :کیلومتر (دیوار هادریان 4در بریتانیا ،سال  ۱۲۳میالدی).
3. sesterii
4. Hadrian's Wall
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رفاه

امید به زندگی ۲۵.۳ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۴ :سانتیمتر (مرد) ۱۵۵ ،سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :کانالهای آب در تمام قلمرو امپراتوری وجود داشت و
چه با بودجه عمومی (کشــوری و محلی) و چه با بودجه شــخصی شهروندان
ساخته و نگهداری میشد.
مراقبتهای درمانی :مناطق تعیینشده برای خدمات درمانی وجود داشت که از
جمله آنها میتوان به مرکز درمانهای مشابه اسپا (اسکلپیون 1در جزیره تیبر 2رم)
اشــاره کرد .اما این مراقبتها رواج زیادی نداشــت و به صــورت مرتب انجام
نمیشد.
کمک غذایی :توزیع رایگان غالت در شهر رم به شهروندان فقیر (سهمیهای) از
 ۵۸ســال پیش از میالد تا پایان قرن چهارم میالدی .در اوایل قرن سوم میالدی
روغن زیتون هم توزیع میشد.
کمک در زمــان قحطی :ترکیبی .هیچ صندوق رفاهی عمومی خاصی برای این
امر وجود نداشت .امپراتور و نخبگان ثروتمند در زمان قحطی به صورت ویژه به
ارائه غذای رایگان یا یارانهای به شهروندان نیازمند میپرداختند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :وضعیت نخبگان موروثی بود و تحرک اجتماعی به خصوص
در میان شهروندان ثروتمند شهرستانی و افسران ارتش دیده میشد.
تحرک شغلی :موجود .برخی حرفهها (مثل نساجی و سرامیککاری) به صورت
1. Aesclepeion
2. Tiber Island
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موروثی به نســل بعدی میرسید اما هیچ محدودیت شدید قانونی یا فرهنگی در
این مورد وجود نداشت.
برابری جنسیتی :بین زن و مرد تفاوت حقوقی گذاشته میشد .زنان میتوانستند
کاهن باشند و امالک خود را داشته باشند اما پست سیاسی یا نظامی به آنها تعلق
نمیگرفت.
بردهداری :غالمداری رواج داشت .بردهها معموال اسرای جنگی ،فرزندان والدین
برده و نیز افرادی بودند که برای پرداخت بدهی به عنوان برده واگذار شــده بوند.
بین  ۷تا  ۱۵درصد از جمعیت را بردهها تشکیل میدادند.
قربانیکردن انسان :ناموجود.
دین

دین اکثریت :شرک روم باستان .پرستش پانتئونی از خدایان که به صورت عمومی
در میان مردمان مدیترانه جریان داشت ،یهودیت (که توسط اقلیت دنبال میشد)
و همچنین مســیحیت (که در اوایل قرن یکم میــادی ظهور کرد و بعد از آن در
پرینکیپاته گسترش یافت).
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افغانستان :امپراتوری کوشان ـــــــــــــ
امپراتوری کوشان از یک پادشــاهی وابسته به پارتها در بلخ آغاز شد و به یک
اتحاد قدرتمند سلطنتی با شرکت گروههایی از ازبکستان ،افغانستان ،پاکستان و
شمال هند منتهی شد .این سلطنت مطلقه با کنترل ایدئولوژیک و نظامی قوی و
مرکزی ،همزیســتی غیرآســان اما باثباتی با پارتیها (در قسمت غرب) داشت.
سکههای کوشــانی در تمام منطقه یافت میشدند که حاکی از مناسبات تجاری
گســترده اســت .این گســتردگی در حوزه فرهنگی هم دیده میشد :کوشانها
همزمان با گســترش کنترل و مناسباتشــان در شــبهقاره ،دین زرتشــتی را با
جنبههایی از چندخدایی یونانی و نیز شیوائیسمِ ،جینیسم ،ویشناویسم و بودیسم
پذیرفتند .در اواسط قرن سوم میالدی ،ساسانیان بر هر دو امپراتوری کوشانی و
پارتی غلبه پیدا کردند.
اطالعات کلی

زمان ۳۵ :تا  ۳۷۰میالدی.
زبان :بلخی (هند و اروپایی) ،قندهاری (هند و اروپایی).
پیش از آنُ :تخاریان ،1پادشاهی یونانی-بلخی.
پس از آن :امپراتوری ساسانیان.
1. Tocharian
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲ :میلیون تا  ۲.۵میلیون.
مردمان

جمعیت ۱۲.۵ :میلیون تا  ۱۳.۵میلیون نفر در سال  ۱۰۰میالدی؛  ۱۴میلیون تا ۱۵
میلیون نفر در سال  ۲۰۰میالدی.
بزرگترین شــهر ۱۵۰ :هزار نفره در سال  ۱۰۰میالدی (تاکسیال)2؛  ۱۰۰هزار نفره
در سال  ۲۰۰میالدی (مرو).
ارتش منظم :کمتر از  ۱۰۰هزار نفره (بنا بر متون چینی) .البته ممکن اســت این
رقم فقط به پیادهنظام اشاره داشته باشد.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (پوراشاپورا)3؛  .۲پایتختهای منطقهای
(تاکسیال ،بگرام ،ماتورا)؛  .۳شهرها؛  .۴سکونتگاههای روستایی؛  .۵اردوگاه
چادرنشینان.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲حاکمان منطقهای (ساتراپ)؛  .۳مقامات
منطقهای (داندانایاکا)؛  .۴سران روستاها (گراما یا پراداپاال).
نهادها

قوانین حقوقی :احتماال موجود .مجموعهای از اسناد حقوقی به دست آمده است.
دستگاه اداری :حرفهای .مقامات حقوقبگیر معموال در سطوح پایینتر مشغول
2. Taxila
3. Purashapura
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کار بودند.

اعتبار دینی حاکم :بر اســاس ایدئولوژی رسمی ،پادشاه درواقع خدایی بود که
قدرتش را از خدایان میگرفت.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :اطالعات ناموجود.
ضرب ســکه :ســکههای برنز و طالی کوشانی .ســکههای رومی هم مورد
استفاده بود.
اعتبار :نظام بانکداری که کوشــانیان به شمال هند آوردند تا مدت درازی پابرجا
ماند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو .برنج در برخی مناطق.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :ترکیبی .کشــت آیش و کشت تناوبی محصول در برخی مناطق
وجود داشت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی:
پوشش زرهی :سپر ،کالهخود ،زره آهنی سینه ،محافظ پا و دست ،زره رنجیری،

زره فلسشکل ،زره کامل (از جمله جوشن باالتنه).
پرتابشوندهها :فالخن ،کمان ساده ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :مرز شمالی در امتداد یک دیوار قدیمی کشیده میشد که برای
جدا کردن منطقه بلخ از ُس َغد احداث شده بود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستم آبیاری گسترده در مناطق غالتپرور در آسیای
مرکزی .ساکنان شهرها از چاه آب میکشیدند.
مراقبتهــای درمانی :هیچ نظام پزشــکی به صورت مرکزی وجود نداشــت.
خدمات بهداشت و درمان احتماال توسط نهادهای بودایی ارائه میشد.
کمک غذایی :ناموجود .احتماال توسط نهادهای بودایی و شاید توسط مقامات
منطقهای و شهری ارائه میشد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .احتماال توسط نهادهای بودایی و شاید توسط
مقامات منطقهای و شهری ارائه میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ترکیبی .تحرک اجتماعی احتماال در مراکز تجاری پررونق در
قندهار بیشتر و در مناطق هندی به دلیل نظام کاست (تمایز طبقاتی) کمتر بود.
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تحرک شــغلی :ترکیبی .تجارت پررونــق باعث ایجاد شــغلهای جدید برای
بازرگانان ،کاهنان معابد و نیز افراد خبره شــده بود .رعیتهای آســیای مرکزی
وابسته به زمین نبودند (همراه زمین به مالک جدید منتقل نمیشدند) .در مناطق
هندی سیستم کاست (تمایز طبقاتی) وجود داشت.
برابری جنسیتی :زنان طبقه نخبه میتوانستند موقعیتهای پرقدرت و پرنفوذ را
به دست بیاورند .شواهد حاکی از آن است که آنها میتوانستند تحصیل کنند و آن
قدر ثروت به دست میآوردند که به نهادهای دینی کمک خیریه کنند.
بردهداری :گسترده بود .تجارت با روم انجام میشد.
قربانیکردن انسان :احتماال وجود داشت .اما در هیچ یک از ادیان اصلی که در
امپراتوری کوشان وجود داشتند رواج نداشت.
دین

دین اکثریت :بودیســم ماهایانا ،هندوییسم ســایویتی ،دین یونان باستان ،دین
زرتشتی.
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کامبوج :پادشاهی فونانــــــــــــــــــ
آنچه یک پادشــاهی وسیع و مرکزی به نظر میرسید ،در منابع معاصر چینی نام
«فونان »1به خود گرفته بود؛ اما تاریخنگاران مدرن معتقدند که فونان مجموعهای
از چندین پادشــاهی کوچک در مناطق بارانخیز جنوب شــرقی آســیا -یعنی
بخشهایی از ویتنام ،تایلند و کامبوج امروزی -بوده اســت .فونان از موقعیت
ممتازش در محل تالقی مســیرهای تجاری مهم در اطراف دریای چین جنوبی
بهره زیادی می ُبرد؛ و درواقع یک جاده ابریشم دریایی بود .امور عمومی گسترده
و پروژههای زیرساختی بزرگ (از جمله مجموعه وسیعی از کانالها ،فاضالبها،
جادهها و بازارها) هم نشانه ثروت فونان بودند و هم باعث گسترش آن میشدند.
پادشــاهی فونان در اوایل قرن هفتم میالدی مضمحل شــد .آن پادشاهی که در
منابع چینی به عنوان ِزنال 2شناخته میشود و در مناطقی از رودخانه مکونگ 3پا
گرفت ،جایگزین پادشاهی فونان بود.
اطالعات کلی

زمان ۲۲۵ :تا  ۶۳۹میالدی.
زبان :نامشخص (آسترو آسیایی)؛ احتماال مرتبوط با مون و/یا ِخ ِمر.
نخستین دلتای رود مکونگ.
پیش از آن :مردمان
ِ
1. Funan
2. Zhenla
3. Mekong
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پس از آن :پادشاهی ِزنال.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۵۰ :هزار تا  ۳۰۰هزار.

مردمان

جمعیت ۱۰۰ :هزار تا  ۲۰۰هزار نفر.
بوری.)1
بزرگترین شهر ۲۰۰۰ :نفره (آنگکور ِ
ارتش منظم :اطالعات ناموجود .اسناد چینی حاکی از آن است که معبد واقع در
کوهستان لینگ-کیا-پو-پو 2توسط هزاران سرباز محافظت میشد؛ اما احتماال
بودن این اسناد هم مشخص
این فقط بخشی از کل ارتش فونان بوده است .موثق ِ
نیست.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :مراکز رســمی بزرگ (آنگکور بوری)؛  .۲دهکده نه
چندان بزرگ؛  .۳دهکده کوچک.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پون (رئیس) دهکده بــزرگ؛  .۲پون (رئیس) دهکده
کوچک؛  .۳پون (رئیس) دهکده کوچک.
نهادها

قوانین حقوقی :وارده از هند.
دســتگاه اداری :نامشــخص .مکتوبات از قرن هفتم به بعد شامل ارجاعات به
1. Angkor Borei
2. Ling-kia-po-pho
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شخصیتهایی مثل «بازرس امالک سلطنتی» میشود.
اعتبار دینی حاکم :پونها حق حاکمیت را از خانواده مادرشان به ارث میبردند.
حقوق مالکیت :پونها مالک زمین بودند؛ اما مردان و زنان عامی هم میتوانستند
زمین داشته باشند .برخی از زمینها چند مالک داشت.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات روی کاالهای باارزشی مثل طال ،نقره ،عطر ،سنگهای
نیمهگرانبها و مروارید بسته میشد.
ضرب ســکه :احتماال ناموجود .کارشناسان این را تایید نمیکنند؛ اما بد نیست
بدانیم حفاریهای باستانشناســی تنها به کشف دو سکه منجر شده که یکی از
آنها رومی بوده است.
اعتبار :نامشخص.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :ناموجود.
ُ
آبی برنج به
سیســتم ِکشتِ :
آیش ِببر و بســوز ،آیش کوتاهمدت به همراه کشت ِ
شکل تنجیده.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز و آهن.
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تجهیزات نظامی

ســاحهای دستی :چاقو ،نیزه و شمشیر .احتماال تبر جنگی که بعدا معروف به
پکاک شد هم وجود داشته است.
پوشش زرهی :چیزی شبیه کالهخود برنزی یافت شده است .احتماال زرهها از
جنس بیدوام ساخته میشدند.
پرتابشوندهها :نیزه و کمان.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوســط قد فرد بالغ :نامشــخص .در پوم اسنای ،متوســط قد مردان ۱۶۶.۵
سانتیمتر و متوسط قد زنان  ۱۵۵سانتیمتر بود .اما این مکان بخشی از پادشاهی
فونان به شمار نمیآمد.
آبیاری و آب آشــامیدنی :اســکنهای لیدار (1لیزر ســهبعدی) نشان میدهد
شــبکههای آبیاری بزرگی وجود داشــته که از جمله آنها میتوان به تعداد زیادی
کانال بزرگ مربوط به قرن پنجم میالدی اشاره کرد .ذخایر آب که به نام «بارای»
شناخته میشدند هم احداث شده بودند.
مراقبتهای درمانی :نامشــخص .معابد احتماال خدمات درمانی اولیه را ارائه
میدادند.
کمک غذایی :نامشــخص .معابد احتماال کمکهای غذایی را در اختیار فقرا
قرار میدادند.
1. LiDAR
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کمک در زمان قحطی :معابد این کمک را ارائه میدادند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :جایگاه نخبگی موروثی بود.
تحرک شغلی :ناموجود.
برابری جنسیتی :حداقل برخی از زنان از موقعیت ممتاز و نقشآفرینی در زندگی
عمومی برخوردار بودند .اما فقط مردان میتوانستند پون (رئیس) شوند.
بردهداری :بردهها عموما اسرای جنگی بودند.
قربانیکردن انسان :اسناد چینی نشان میدهد که خود پون این مراسم را در معبد
لینگ-کیا-پو-پو بجا میآورد.
دین

دین اکثریت :هندوییسم سایویتی ،بودیسم ماهایانا.
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ژاپن :کوفون ــــــــــــــــــــــــــــــ
فرهنگ کوفون 1که در منطقه کانسای 2در حوضه رود نارا و دشت اوساکا در ژاپن
امروزی یافت میشد ،فقط مشتمل بر یک کشور واحد و مرکزی نبود بلکه یک
فرهنگ مشــترک بود که چندین گروه منطقهای مســتقل را به یکدیگر مربوط
میکرد .دوره کوفون از نظر اســتفاده گسترده از پشتههای دفن به شکل سوراخ
کلید (معروف به کوفون) و همچنین به خاطر معابد و دستساختهای مرتبط با
َ
دین ِشمنی و انیمیستی شــهرت دارد .همین مناسک به تدریج به آنچه امروز به
عنوان شــینتوی ژاپنی میشناسیم تبدیل شد .در اواسط قرن ششم میالدی نفوذ
تفکر بودیســتی از چین و نیــز روشهای حقوقــی و اداری چینی باعث ایجاد
تغییرات زیادی در فرهنگ رایج شــد؛ به طوری که محققان ،این دوره جدید را
دوره آسوکا نامیدند.
اطالعات کلی

زمان ۲۵۰ :تا  ۵۳۸میالدی.
زبان :ژاپنی قدیم (ژاپنیک).
پیش از آن :دوره یایوی.3
پس از آن :دوره آسوکا.
1. Kofun
2. Kansai
3. Yayoi
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۱۰ :هزار تا  ۱۵هزار (تخمینها بر اساس
یافتههای فرهنگی محدودی انجام شده).
مردمان

جمعیت ۱۵۰ :هزار تا  ۳۰۰هزار نفر.
بزرگترین شهر :نامشخص.
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :سکونتگاههای بزرگ؛  .۲سکونتگاههای متوسط؛ .۳
سکونتگاههای کوچک.
سلسلهمراتب اداری .۱ :حاکم؛  .۲مقامات ارشد؛  .۳دولت در مراحل اولیه.
نهادها

قوانین حقوقی :احتماال ناموجود.
دســتگاه اداری :نامشخص .ظهور اولیه سیستم اداری مشاهده میشد؛ هرچند
که درکی از آن وجود نداشت.
اعتبــار دینی حاکم :از قرن چهارم میالدی به بعد ،این عقیده وجود داشــت که
حاکمان همان خدایان هستند.
حقوق مالکیت :شالیزارهای برنج در سال  ۶۴۵میالدی مجددا در اختیار دولت قرار
گرفت و این نشان میدهد که قبلتر ،مالکیت خصوصی بر آنها وجود داشته است.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :اطالعات ناموجود.
ضرب سکه :سکههایی در حفاریهای باستانشناسی یافت شد ،اما استفاده آنها
مشخص نیست.
اعتبار :احتماال ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج .جو هم کاشته میشد.
آبیاری :وجود داشت.
کوددهی :احتماال ناموجود.
سیستم ِکشت :نامشخص .احتماال کشت تناوبی به کار میرفت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر ،نیزه و نیزه دشنهدار.
پوشش زرهی :زره ابردار پارچهای ،سپر و زره سینه .زره المینار (افقیشکل) از
قرن  ۴میالدی .کالهخود از قرن  ۵میالدی.
پرتابشوندهها :زوبین ،فالخن و کمان ساده.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۱.۵ :سانتیمتر (مرد)؛  ۱۵۰سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :موجود.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :از طریق انبارهایی که در مالکیت دهکده بودند.
کمک در زمان قحطی :از طریق انبارهایی که در مالکیت دهکده بودند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی بود.
تحرک شغلی :ناموجود .انتخاب شغل محدود به مکان  تولد و طبقه بود.
برابری جنسیتی :برخی از سران طایفهها زن بودند.
بردهداری :رواج چندانی نداشــت؛ بردهها متشــکل بودند از اســرای جنگی و
نوادههای آنها ،جنایتکاران ،بدهکاران و بچههایی که توسط والدینشان فروخته
شده بودند.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود .اکثر کارشناسان معتقدند که در این زمان،
قربانیکردن انسان اجرا نمیشده است.
دین

دین اکثریت :شینتوی اولیه.
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قرون وسطی:
 ۵۰۰تا  ۱۵۰۰میالدی
فرانسه :پادشاهی مروونژیان ــــــــــــــ
وقتی امپراتوری روم غربی سقوط کرد و قدرت سیاسیاش از میان رفت ،بسیاری
از استانهای پیشین این امپراتوری شکل جدیدی به خود گرفتند و پادشاهیهای
متوســطی تشکیل دادند که شــیوه حاکمیت رومی را در خود داشتند .پادشاهی
مروونژیان یکی از آنها بود .مروونژیها 1از جهات بسیاری یک جامعه «فئودال»
اروپایی قرون وســطایی بودند و پادشــاه بر سلســلهمراتبی از اشــرافزادگان
نیمهخودمختار حکومت میکرد  .پایتخت آنها پاریس بود؛ جایی که جمعیت در
قرن هشــتم میــادی احتماال به  ۳۰هــزار نفر هم میرســید .از جهات دیگر،
مروونژیها به نوعی دنبالکننده پیشــینیان رومی خود بودند .مثال نظام حقوقی
دوگانه آنها مبنای رومی داشــت و مقررات و احکام به زبان التین نوشته میشد؛
هر چند که عناصری از فرهنگ و زبان ژرمانیک هم به شــکل فزایندهای در آنها
دیده میشــد .در ســال  ۷۵۲میالدی ،کارولنژیها 2سلســله حاکم فرانکیش
مروونژی را ساقط کردند و به جایش پادشاهی کارولنژی را بنیان نهادند.
1. Merovingian
2. Carolingian

قرون وسطی
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اطالعات کلی

زمان ۴۸۱ :تا  ۷۵۱میالدی.
زبان :التین نو یا رومنس (هند و اروپایی) ،فرانکیش (هند و اروپایی).
پیش از آن :دومیناته رم  .
پس از آن :پادشاهی کارولنژی.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتــر مربع) ۶۰۰ :هزار در ســال  ۵۰۰میالدی؛ ۱.۵
میلیون در سال  ۶۵۰میالدی.

مردمان

جمعیت ۷ :میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۲۰ :هزار تا  ۳۰هزار نفر (پاریس).
ارتش منظم :ناشناخته .بین  ۵۰۰۰تا  ۶۰۰۰سرباز معموال در امور نظامی حاضر بودند.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (پاریس)؛  .۲شهرها؛  .۳شهرستانها؛ .۴
خانههای سرمزرعه.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲مقامات دربار (مثل گرداننده قصر)؛ .۳
مدیران دربــار؛  .۴مقامات محلی (دوکها و اســقفهای اعظم)؛  .۵مقامات
مناطق شــهری (کنتها)؛  .۶مقامات شــهری ردهپایینتر (مثل راکینبرجی که
مسئول امور قضایی بود).
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نهادها

قوانین حقوقی :اولیهترین نســخه بازمانــده از مجموعه قوانین فرانکیش را باید
پاکتوس لگیس ســالیکا یا قانون سالیک دانست که در حدود سال  ۵۰۰میالدی
توسط پادشاه کلوویس تدوین شد  .
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه توســط پاپ منصوب میشد؛ هر چند که به صورت
دودمانی و موروثی به حکومت میرسید .حاکمان به عنوان نمایندگان خدا روی
زمین تلقی میشدند.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر امالک و داراییها (از جمله وســایل نقلیه چرخدار)
بسته میشد .عوارض (مثل هزینه عبور از روی پلها) وجود داشت و مالیات بر
زمین هم بسته میشد.
ضرب ســکه :از ســال  ۵۵۰میالدی به بعد ،ســکههای طالی مروونژی مورد
استفاده بود که از روی سکههای رومی سولیدوس ساخته شده بودند .این سکهها
به تدریج به نقــره تغییر پیدا کردند و در نهایت ،دینار نقره در حدود ســال ۶۶۰
میالدی جایگزین آنها شد.
ُ
اعتبار :گرگوری اهل تورز که تاریخنگار گل-رومی بود ،نوشته که تاجران یهودی
به پادشاهان مروونژی وام میدادند و این وامها به شکل اوراق قرضه و با ضمانت
مالیاتهای دولتی ارائه میشد.
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فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :موجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :تناوبی دوگانه.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دســتی :نیزه ،تبر جنگی یک دستی ،اسکراماساکس (نوعی دشنه)،
شمشیرهای بلند دولبه ،زوبین و شمشیرهای کوتاه.
پوشش زرهی :سپر ،کالهخود ،محافظ اعضای بدن ،زره زنجیری ،زره المینار
(افقیشکل) و ابردار .پوششها از موادی مثل چوب ،پارچه ،چرم و آهن درست
میشدند.
پرتابشــوندهها :نیزه ،آنگون (نیزه پرتابکننده آهن) ،فرانسیسکا (تبر سنگین
پرتابی) ،فالخن و کمانهای ساده کوتاه.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :سی سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۷.۶ :سانتیمتر (مرد)؛  ۱۵۴سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشــامیدنی :در ســطح محلی ،کلیســاها از آبگذرهای رومی،
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سیستمهای تامین آب و کانالهای آبیاری نگهداری میکردند.
مراقبتهای درمانی :ترکیبی .در ســطح کشــوری وجود نداشت اما صومعهها
برخی خدمات اولیه درمانی را ارائه میدادند.
کمک غذایی :توسط کلیسا انجام میشــد .در زمانهای سخت ،از پادشاه نیز
انتظار میرفت کمی گشادهدستی نشان بدهد.
کمک در زمان قحطی :توسط کلیسا انجام میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :ناموجود .بیشتر محدود به نخبگان بود.
برابری جنســیتی :جامعه مردساالر بود .زنان اشــرافزاده در صورت صعود در
سلسلهمراتب کلیسایی میتوانستند به مقداری قدرت و خودمختاری برسند.
بردهداری :رایج نبود اما در برخی مکتوبات از جمله قانون ســالیک و مکتوبات
مربوط به اراضی کلیساها به آن اشاره شده است.
قربانیکردن انســان :ناموجود .برخی مناســک پیشامسیحی مثل قربانیکردن
انسان شاید باقی مانده بود اما کلیسا انجامشان را ممنوع کرده بود.
دین

دین اکثریت :کلیسای کاتولیک روم .پس از تعمید پادشاه کلوویس در سال ۵۰۸
میالدی ،این دین به دین رسمی بدل شد.
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ترکیه :امپراتوری بیزانس ـــــــــــــــــ

امپراتوری بیزانس هنوز هم یکی از پرعمرترین حکومتهای تاریخ است .بیزانس
شرقی امپراتوری روم ظهور کرد .بیزانسیها بیشتر خود را
تقریبا به عنوان همساز ِ
حاکــم بر امپراتوری بازمانده از روم میدانســتند تا یک امپراتوری جدید .دوران
اولیه حکمرانی آنها اغلب با نام امپراتوری روم شرقی شناخته میشود؛ در حالی
که تاریخنگاران به دوره بعدی حکمرانی آنهــا نام بیزانس دادهاند .بیزانس از نام
شهر تاریخی یونانی بیزانتیوم گرفته شده که در قرن چهارم به عنوان پایتخت جدید
یعنی شهر قسطنطنیه یا همان استانبول امروزی دوباره ظهور کرد و در موقعیت
ممتازی در محل تالقی مسیرهای دریایی و زمینی قرار داشت .امپراتور مسیحی
«بیزانســی» (که خود را رومی میدانست) قانونگذار اصلی و فرمانده نظامی و
باالترین فرد در سلسلهمراتب کلیسایی بود؛ هر چند که امور دینی معموال محل
مناقشــه میشدند .اســقف اعظم روم (که بعدها عنوان پاپ به او اطالق شد) و
سایر اسقفهای اعظم قدرتمند معموال در امور ایدئولوژیک و سیاسی در رقابت
صلیبی جهان
با امپراتور بودند .حتی هدف مشــخص بســیاری از جنگجویان
ِ
مســیحیت غربی هم این بود که بیزانس را به اطاعت از قدرت پاپ وادارند .آغاز
امپراتوری بیزانس در برخی روایتها به ســال  ۳۹۵میالدی نســبت داده شــده
است؛ یعنی زمانی که امپراتوری روم به صورت رسمی به دو نیمه شرقی و غربی
تقســیم شــد .البته تمرکز ما اینجا روی دورهای است که از سال  ۷میالدی آغاز
میشــود؛ یعنی وقتی امپراتوری روم غربی ســقوط کرد و خلفای اولیه اسالمی
ظهور کردند و نشانههایی از شــکلگیری یک جامعه «بیزانسی» با ویژگیهای
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خودش مشــاهده شد .نفوذ به حصارهای قســطنطنیه سرانجام در سال ۱۴۵۳
میالدی توسط سلطان محمد دوم انجام شد.
اطالعات کلی

زمان ۶۳۲ :تا  ۱۴۵۳میالدی.
زبان :یونانی (هند-اروپایی)؛ التین (هند-اروپایی).
پیش از آن :امپراتوری روم شرقی.
پس از آن :امپراتوری عثمانی.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتــر مربع) ۱.۳ :میلیون تا  ۲میلیون در ســال ۶۰۰
میالدی؛  ۴۷۰هزار تا  ۷۰۰هزار در ســال  ۷۰۰میالدی؛  ۵۲۰هزار تا  ۶۵۰هزار در
ســال  ۸۰۰میالدی؛  ۶۱۰هزار در ســال  ۹۰۰میالدی؛  ۸۱۰هزار در ســال ۱۰۰۰
میالدی؛  ۷۵۰هزار در ســال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۴۸۰هزار تا  ۶۰۰هزار در سال ۱۲۰۰
میالدی؛  ۲۰۰هزار در سال  ۱۳۰۰میالدی؛  ۳۰هزار در سال  ۱۴۰۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۱۵ :تا  ۱۷میلیون نفر در سال  ۶۰۰میالدی؛  ۴.۵تا  ۷میلیون نفر در سال ۷۰۰
میالدی؛  ۵تا  ۸میلیون نفر در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۸میلیون نفر در سال  ۹۰۰میالدی؛
 ۱۲میلیون نفر در سال  ۱۰۰۰میالدی؛  ۵تا  ۱۰میلیون نفر در سال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۷تا ۹
میلیون نفر در سال  ۱۲۰۰میالدی؛  ۲میلیون نفر در سال  ۱۳۰۰میالدی.
بزرگترین شهر ۱۵۰ :هزار نفر در سال  ۶۰۰میالدی؛  ۸۰هزار تا  ۱۲۵هزار نفر در
ســال ۷۰۰؛  ۱۰۰هزار تا  ۳۵۰هزار نفر در سال ۸۰۰؛  ۱۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار نفر در
سال  ۹۰۰میالدی؛  ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار نفر در سال  ۱۰۰۰میالدی؛  ۲۵۰هزار نفر
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در سال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۱۵۰هزار تا  ۳۰۰هزار نفر در سال  ۱۲۰۰میالدی؛  ۱۰۰هزار
تا  ۲۵۰هزار نفر در سال  ۱۳۰۰میالدی (قسطنطنیه).
ارتش منظم ۸۰ :هزار تا  ۱۲۰هزار نفره در سالهای  ۶۳۲تا  ۸۶۶میالدی؛  ۱۵۰هزار نفره
در سال  ۹۰۰میالدی؛  ۲۵۰هزار تا  ۳۵۰هزار نفره در سال  ۱۰۰۰میالدی؛  ۱۰۰هزار تا ۱۵۰
هزار نفره در سال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۱۰۰هزار تا  ۱۵۰هزار نفره در سال  ۱۲۰۰میالدی.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (قسطنطنیه)؛  .۲پایتختهای استانی؛ .۳
شــهرهای استانی؛  .۴شهرســتانهای اســتانی؛  .۵دهکدهها (چوریون)؛ .۶
آبادیها (آ گریدیا).
(لوگوتیت دروموس)؛
سلسلهمراتب اداری .۱ :امپراتور (باسیلئوس)؛  .۲وزیر اول
ِ
 .۳ناظــران مالــی کل (ســاکالریوس)؛  .۴مقامــات مالی نظامــی و مقامات
خزانهداری کل؛  .۵مدیران نظامی اســتانی؛  .۷مقامات استانی ردهپایینتر؛ .۸
پرسنل در دفاتر و ادارهها.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون ژوســتینین .1به التین نوشته شده بود و بعدا به زبان یونان
باستان هم ترجمه شد.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :باسیلئوس 2منتخب خدا روی زمین بود؛ هر چند که به تایید
مقامات نظامی ،سناتورها و پایتختنشینان هم احتیاج داشت .کیش شخصیت
امپراتور نقش مهمی ایفا میکرد.
1. Codex Justinianus
2. Basileus
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حقوق مالکیت :قانون ژوســتینین (بدنه قانون مدنی) بــه عنوان خالصه رویه
قضایی در روم شامل شروطی درباب حقوق مالکیت خصوصی میشد.
کنترل قیمتها :موجود.
قوانین بانکداری :دولت نرخ بهره را تحت کنترل داشــت و جلوی قرضدادن و
تبدیل پول را میگرفت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :بر زمین ،داراییها ،تجارت و محصوالت کشاورزی مالیات بسته میشد.
ضرب سکه :دستمزد متوسط ماهانه هر کارگر غیرماهر یک نومیسما( 1یک سکه
طال به وزن  ۴.۵۵گرم) بود که برای تامین غذا و پوشاک یک خانواده و همین طور
پرداخت اجاره یک خانه کوچک کفایت میکرد .در دوران مورد بررسی ما ،خرید
 ۱۲.۸کیلوگرم گندم ممکن بود قیمتهای بسیار مختلفی داشته باشد؛ از گرانترین
حالتش (یک نومیسما) گرفته تا ارزانترین حالتش (یکشصتم نومیسما).
اعتبار :به شدت توسط دولت کنترل میشد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،زیتون و انگور.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
1. Nomisma
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز آهنی ،شمشیر (اسپاتیون) ،خنجر ،نیزه و تبر نیزه ،تبرهای
مخصوص یگان ویژه پاســداران بیزانس (وارانگیان از ســرزمینهای شمالی و
روس).
پوشش زرهی :پوشش محافظ بدن و اعضای بدن که از ابریشم ،پنبه ،نمد و آهن
ساخته شده بود (مثل کالهخودهای آهنی و ساقبندهای برنزی پا)؛ زره زنجیری
روی محافظ پارچهای؛ سپر.
پرتابشــوندهها :زوبین ،فالخن و کمانهای ترکیبی؛ کمانهای مســتقر روی
پرتابشــونده  بر ارابه که در میدان جنگ و در موقعیــت محاصره به کار گرفته
میشدند.
آتشزاها :آتشپرتابکنهای یونانی ،هم به شکل دستی و هم سوارشده استفاده
میشدند.
دیوارهای طوالنــی :دیوارهای طوالنی  ۶۰کیلومتری که در غرب قســطنطنیه
ساخته شده بودند.
رفاه

امید به زندگی :بین  ۳۰تا  ۴۵سال بعد از تولد (مرد)؛ بین  ۲۵تا  ۳۵سال بعد از
تولد (زن).
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۱ :تا  ۱۷۸سانتیمتر (مرد)؛  ۱۴۶تا  ۱۶۲سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشــامیدنی :آبیاری اغلب برای محصوالت کشاورزی فروشی در
یونــان و ترکیه به کار میرفــت ۷۰ .آبانبار زیرزمینی و روباز و شــبکهای ۵۰۰
کیلومتری از آبگذرها یک میلیون مترمربع آب آشــامیدنی را برای قســطنطنیه
فراهم میکرد.
مراقبتهای درمانی :آسایشگاه برای سالمندان فقیر ،یتیمخانهها ،درمانگاهها و
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بیمارستانها با هزینه دولتی و هزینه خصوصی وجود داشت.
کمک غذایی :دارالمساکین دولتی (نوانخانه) وجود داشت.
کمک در زمان قحطی :خدمات رفاهی نسبتا گستردهای وجود داشت ،هرچند
که این خدمات در دوران امپراتورهای مختلف ممکن بود کم یا زیاد شود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :دیوانساالری و فضای دربار تا حدی به روی «غیر خودیها»
باز بود و طبقه و نژاد در آن تاثیر نداشت.
تحرک شغلی :به ویژه در اداره کلیسا محدود بود.
برابری جنســیتی :زنان متاهل میتوانستند به خصوص در مسئله طالق ،قدرت
عمل در مورد جهیزیه داشــته باشند .بیوهها میتوانستند از برخی محدودیتها
فراتر بروند و زنان طبقه نخبه میتوانستند نفوذ سیاسی قابل توجهی داشته باشند.
در امور دیگر ،زنان تحت اختیار حقوقی شوهران یا پدرانشان قرار داشتند.
بردهداری :غالمداری .اکثر افرادی که برده میشدند اسیر جنگی بودند یا مردمانی
که به شکل برده وارد قلمرو امپراتوری شده بودند یا از بازماندگان بردگان بودند.
الزم به ذکر اســت که بردهها حقوق نســبتا گستردهای داشــتند که از جمله آنها
میتوان به مالکیت و ارث اشاره کرد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .مسیحیت آن را ممنوع کرده بود.
دین

دین اکثریت :کلیســای کاتولیک شرقی .مسیحیت ارتدوکس شرقی در سال ۱۰۵۴
میالدی و بعد از تفرقه عظیم و کدورت رهبران کلیســا در رم و قســطنطنیه شکل
گرفت .اختالف بر سر حوزه اختیارات و امور ارتدوکسی (درستآیینی) بود.
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ازبکستان :دولتشهرهای ُس َغدی ـــــــــ
دولتشهرهای سغدی که گاهی با نام مهمترین شهرهایشان یعنی بخارا و سمرقند
شــناخته میشــدند ،در منطقهای واقع شــده بودند که امروزه بین افغانستان،
ازبکســتان ،ترکمنستان و تاجیکستان پخش شده اســت .شهرهای زرافشان و
درههای اطرافش ،مناطقی مســتقل از قلمرو ساســانیان را تشکیل داده بودند و
برای کنترل تجارت منطقه رقابت میکردند .در اواســط قرن هفتم میالدی یعنی
زمانی که سمرقند در اوج بود ،قصرهای حصاردار و گورستانهای تزیینشده در
آنجا دیده میشد .شاید به دلیل موقعیت استراتژیک آن در راستای جاده ابریشم
بود که فرهنگهای مختلف از جمله زرتشــتی ،مسیحیت نسطوری ،بودیسم و
یهودیت در آن منزل کردند .این دوره در اوایل قرن هشــتم به پایان رســید؛ یعنی
زمانی که خالفت بنیامیه بر منطقه مسلط شد.
اطالعات کلی

زمان ۶۰۴ :تا  ۷۱۱میالدی.
زبان :سغدی (هند و اروپایی).
پیش از آن :خاقاننشین غربی ترک.
پس از آن :خالفت بنیامیه ،سلسله تانگ.
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربــع) ۱۰ :هزار تا  ۲۰هزار .ایــن تقریبا اندازه
منطقهای است که دولتشهرهای مختلف را در بر گرفته بود.
مردمان

جمعیت :نامشخص.
بزرگترین شــهر :جمعیت سمرقند نامعلوم است اما تخمینی نزدیک به  ۴۰هزار
نفر میتواند منطقی باشد.
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :شهر-کشور؛  .۲شهرهای اقماری؛  .۳دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :شاه و/یا شورای تجاری؛  .۲اداره مرکزی؛  .۳مقامات
ردهپایینتر؛  .۴مقامات محلی.
نهادها

قوانین حقوقی :از متون حقوقی ســغدی چیزی به جا نمانده است؛ اما به خاطر
یک کتیبه که احتماال مربوط به قوانین تجاری است ،میدانیم که این متون وجود
داشتهاند.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :احتماال از طریق مناسک و دین وجود داشته است.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :احتماال موجود.
ضرب سکه :تهاتر رایج بود ،اما سمرقند سکههای برنز ریخته با سوراخی گرد در
وسطشــان را ضرب میکرد که به عنوان واحد حســاب تلقی میشد .سکههای
نقره ساسانی هم مورد استفاده بودند.
اعتبار :بر مبنای اهمیت تجارت و تاجران.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو.
آبیاری :موجود.
کوددهی :احتماال موجود.
سیستم ِکشت :نامشخص.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چماق جنگی ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر و زوبین.
پوشش زرهی :سپرهای چوبی چرمپوش ،کالهخود ،زره سینه ،محافظ دست و
پا ،زره زنجیری ،زره فلسیشکل و زره المینار.
پرتابشوندهها :فالخن ،کمانهای ترکیبی ،ناوک پارسی یا کمان لولهای
آتشزاها :نارنجکهای ســولفوری ،آســفالتی و نفتایی ،به خصوص در جریان
محاصرهها.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی از وجود آنها در دست نیست.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :منابع آب سمرقند از آبانبارها به وسیله کانالهایی به
شهر و از طریق لولههای ُرسی به امالک شخصی منتقل میشد.
مراقبتهای درمانی :نامشخص .احتماال توسط معابد زرتشتی ارائه میشد.
کمک غذایی :نامشخص .احتماال توسط معابد زرتشتی ارائه میشد.
کمک در زمان قحطی :نامشخص .احتماال توسط معابد زرتشتی ارائه میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :اطالعات ناموجود.
تحرک شغلی :اطالعات ناموجود.
برابری جنسیتی :اطالعات ناموجود.
بــردهداری :غالمداری .تاجران و اشــرافزادگان بردههایــی را در مالکیت خود
داشتند که وظیفهشان تامین امنیت و اداره داراییهای مالک بود.
قربانیکردن انسان :ناموجود .اکثر فرقههای حاکم آن را ممنوع کرده بودند.
دین

دین اکثریت :زرتشتی ،مسیحیت نسطوری ،مانیگری ،بودیسم ماهایانا.

یطسو نورق

113

چین :سلسله تانگ ــــــــــــــــــــــــ
1
دوک تانگ ،پایتخت سلسله سویی
سلسله تانگ زمانی تاسیس شد که لی یوان ِ ،
یعنی لویانگ را در ســال  ۶۱۸میالدی تحت کنترل گرفت .سلســله تانگ که به
خاطر فرهنگ ادبی و جهانشهریاش شهرت داشت ،به عنوان نقطه اوج دوران
سلطنتی چین شناخته میشــود .تانگها بخشهایی از آسیای مرکزی و شمال
ُ
کره را به تصرف خود درآورده بودند .در ســال  ۶۶۰میالدی ،امپراتریس وو اولین
امپراتریس بیوه
زن حاکم بر چین شد و به عنوان نایبالسلطنه و سپس به عنوان
ِ
تا زمان مرگش در سال  ۷۰۵میالدی حکمفرمایی کرد .کاهش قدرت این سلسله
در قرن هشــتم میالدی باعث شد «آن لوشــان »3که یک ژنرال ترکتبار بود به
شورش دست بزند و تالش کند که یک سلسله جدید را در فاصله سالهای ۷۵۵
تا  ۷۶۳میالدی تاسیس کند .حکومت تانگ به صورت ظاهری سالم باقی ماند،
اما امپراتوری به آهستگی در طول قرن بعدی دچار انشقاق شد.
2

اطالعات کلی

زمان ۶۲۷ :تا  ۹۰۷میالدی.
زبان :چینی (چینی-تبتی).
1. Li Yuan
2. Sui
3. An Lushan
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پیش از آن :سلسله سویی.
پس از آن :دوره پنج سلسله و ده پادشاهی.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۶ :میلیون در سال  ۶۲۷میالدی؛  ۵میلیون
در سال  ۷۰۰میالدی؛  ۳.۲میلیون در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۱.۶میلیون در سال ۹۰۰
میالدی.
مردمان

جمعیــت ۳۷ :میلیون نفر در ســال  ۷۰۰میالدی؛  ۵۲میلیون نفر در ســال ۷۵۰
میالدی.
بزرگترین شهر :یک میلیون نفر (چانگ آن).
ارتش منظم ۴۹۰ :هزار تا  ۶۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (چانگ آن)؛  .۲مراکز بزرگ؛  .۳مراکز
متوسط؛  .۴مراکز کوچک؛  .۵دهکدهها؛  .۶آبادیها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :امپراتور؛  .۲دولت مرکزی؛  .۳استانداریها؛  .۴ادارات
اســتانی؛  .۵حاکمان شهرســتان؛  .۶مقامــات بخشها؛  .۷ریشســفیدان
دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :امپراتــور گائوزو ۵۶۶( 1تا  ۶۳۵میالدی) حکم به ایجاد قوانین
1. Gaozu
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حقوقی سادهتر و آسانگیرتر داد.
دســتگاه اداری :حرفهای .ســه وزیر اعظم بر خزانهداری ســلطنتی ،دبیرخانه
سلطنتی و اداره امور کشوری نظارت میکردند.
اعتبار دینی حاکم :حکم الهی.
حقوق مالکیت :حکومت سلطنتی به صورت اصولی مدعی تمام اراضی بود؛ هر
چنــد که در عمل ،امــاک عظیمی در کنتــرل صومعههای بودایــی و مالکان
خصوصی قرار داشت.
کنترل قیمتها :نامشخص.
قوانین بانکداری :احتماال موجود .حکومت تانگ نوعی اولیه از نظام بانکداری
را در شهر چانگآن از سال  ۷۰۰میالدی به بعد اجرا میکرد.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،مالیات ســرانه .دولت درآمد زیادی از انحصار
روی تولید نمک به دست میآورد.
ضرب سکه :موجود.
اعتبار :خدمات بانکداری توسط صومعههای بودایی ارائه میشد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ارزن .گندم و برنج هم کاشته میشد.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
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فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چماق جنگی ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر ،نیزه و تبرنیزه.
پوشــش زرهی :کالهخود ،سپر ،زره سینه ،محافظ اعضای بدن ،زره زنجیری،
زره فلسیشکل و زره با خطوط افقی.
پرتابشوندهها :کمانهای ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :هواکیانگ (لولههایی از بامبو که با باروت پر میشــد و مثل آتشپران
عمل میکرد).
دیوارهای طوالنی :از بخشهایی از دیوار بزرگ چین استفاده شد.
رفاه

امید به زندگی :بیش از سی سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستمهای آبیاری جدید به وجود آمد .آب کانالها به
سمت آبانبارهای ذخیره آب آشامیدنی هدایت میشد.
مراقبتهای درمانی :اطبای متخصص در بیمارستانهای دولتی و بیمارستانهای
معابد کار میکردند.
بیشتر آن توسط صومعههای بودایی تامین
کمک غذایی :تا حدی وجود داشتِ .
میشد؛ هر چند که دولت هم برخی از خدمات را ارائه میداد.
کمــک در زمان قحطی :انبارهای مواد غذایــی در صورت وقوع بالیای طبیعی
گشــوده میشــدند و برای متعادلکردن قیمت مواد غذایی و پیشگیری از تورم
مربوط به قحطی موثر واقع میشدند.
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نظام آزمونگیری وجود داشــت و بنابراین پستهای دولتی به
مردانی از هر طبقه و پیشزمینهای میتوانست برسد.
تحرک شــغلی :نظام آزمونگیری وجود داشــت و بنابراین پســتهای دولتی به
مردانی از هر طبقه و پیشزمینهای میتوانست برسد.
برابری جنسیتی :ایدئولوژیهای رسمی حامی نابرابری جنسیتی بودند.
بردهداری :موجود .اکثرا در صومعههای بودایی به کار گرفته میشد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .ایدئولوژیهای رسمی آن را ممنوع کرده بودند.
دین

دین اکثریت :کنفوسیانیســم (که بین مقامات دولتی رایج بود) ،بودیسم ماهایانا
(که در آن صومعهها کنترل بازار پول را در دســت داشتند و مالک اراضی زیادی
نیــز بودند) .در دورهای متاخرتر ،بوداییها مورد تفتیش عقاید واقع میشــدند.
دائوییســم (که دین خصوصی خانواده ســلطنتی بود)؛ دیــن محلی چینی (که
مناسک سنتی آن همچنان توسط بخش زیادی از مردم انجام میشد).
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عراق :خالفت عباسی ــــــــــــــــــــــ
سلسله عباسی ،یکی از بزرگترین و قدرتمندترین سلسلهها در جهان اسالم در
قرون وســطی بود و زمانی تاســیس شد که ابوالعباس الســفاح علیه حاکمیت
امویان شورش کرد .عباسیان قدرت معنوی خود را از رهبری اسالم سنی گرفته 
بودند اما به ایجاد امکانات برای مسائل اینجهانی هم توجه نشان میدادند .مثال
آنها مراکز پزشــکی عمومی ،بازارهــای عمومی و کتابخانههایــی با فواره آب
آشامیدنی هم میساختند .دوران حاکمیت هارون الرشید ( ۷۶۳تا  ۸۰۹میالدی)
که در قصههای هزار و یک شــب توصیف شــده ،به عنوان دوران اوج خالفت
عباسی شــناخته میشــود .اما در پایان هزاره اول میالدی ،خلیفه به یک مقام
ای حاکم بر قلمرو
تشریفاتی بدل شده بود که کنترل چندانی بر قدرتهای منطقه ِ
عباسیان نداشت.
اطالعات کلی

زمان ۷۵۰ :تا  ۹۴۶میالدی .البته حاکمیت عباسیان به صورت اسمی در عراق تا
اواسط قرن سیزدهم میالدی ادامه یافت.
زبان :عربی (آفریقایی-آسیایی).
پیش از آن :خالفت امویان.
پس از آن :آل بویه.
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۸.۳ :میلیون در سال  ۸۰۰میالدی؛ یک
میلیون در سال  ۹۰۰میالدی (قلمرو اصلی).
مردمان

جمعیت ۲۳ :تا  ۳۳میلیون نفر در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۹تا  ۱۱میلیون نفر در سال
 ۹۰۰میالدی.
بزرگترین شهر ۷۰۰ :هزار نفر در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۳۰۰هزار تا  ۹۰۰هزار نفر در
سال  ۹۰۰میالدی (بغداد).
ارتش منظم ۱۰۰ :هزار نفره در سال  ۷۶۲میالدی.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت؛  .۲شهرهای بزرگ؛  .۳مراکز استانی؛ .۴
شهرهای استانی؛  .۵شهرستانها؛  .۶دهکدهها.
ارشــد
سلســلهمراتب اداری .۱ :خلیفه؛  .۲وزیر؛  .۳اداره مرکزی؛  .۴فرماندار
ِ
فرمانداران؛  .۵فرمانداران؛  .۶حاکمان بخشها؛  .۷مقامات شهری؛  .۸سران
دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :مبتنی بر قوانین اسالمی.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :خلیفه مدعی قدرتی الهی بود که برای اجرای قوانین اســام
روی زمین به او اعطا شده بود.
حقوق مالکیت :موجود.
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کنترل قیمتها :دولت در زمانهای بحران ،کنترل قیمت را بر مواد غذایی اعمال
میکرد.
قوانین بانکداری :ناموجود .هیچ نظام بانکی به معنای مدرن آن وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،جزیه (مالیات سرانه بر غیرمسلمانان).
ششــم وزن دینار) ،سکههای
ضرب ســکه :دینار طال ،درهم نقره و دنیق (یک
ِ
مسی.
اعتبار :نظام بانکداری در بغداد متمرکز بود و به تاجرانی که نگران مسئله امنیت
بودند اجازه میداد خریدهایی بدون پول نقد انجام دهند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :آیش ،تناوب دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز ،نیزه ،قداره ،شمشیر کوتاه و دشنه.
پوشش زرهی :کالهخود ،زره سینه ،جوشن ،سپر چوبی و چرمی ،زره با خطوط
افقی بــرای محافظت از دســت و پا ،زره ضــد آتش برای محافظــت در برابر

یطسو نورق

121

نارنجکهای نفتایی.
پرتابشوندهها :زوبین ،کمانهای ترکیبی ،کمان زنبورکی و فالخن.
آتشزاها :نارنجک های آتشپران یونانی و نفتایی.
دیوارهای طوالنی :دیوارهای دفاعی که از قبل موجود بودند مورد اســتفاده قرار
داشتند.
رفاه

امید به زندگی ۳۵ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیســتمهای جدید آبیاری در شهرهای جدید مستقر
شده بود .تامین آب در طراحی شهرها لحاظ میشد.
مراقبتهای درمانی :ترکیبی .بیمارستانها خدمات مراقبت و درمان را به صورت
رایگان ارائه میدادند .کمکهای مالی به شکل خصوصی و دولتی ارائه میشد.
کمک غذایی :زکات (خیریه اسالمی) و جزیه (مالیات سرانه بر غیر مسلمانان)
برای تامین رفاه فقرا ،سالمندان ،ایتام ،بیوهها و معلوالن به کار میرفت.
کمک در زمان قحطی :در صورت بروز قحطی از مواد غذایی انبارشده استفاده
میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :تا حدی موجود .الزم به ذکر است که چهرههای نخبه در دربار
عباسیان -از جمله خلیفه -اغلب جدشان به افراد صیغهای یا غالمان میرسید.
تحرک شغلی :احتماال موجود.
برابری جنسیتی :بر اساس جنسیت ،تفاوتهای عظیم سیاسی ،دینی و حقوقی
وجود داشت.
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بردهداری :بردهداری در مزارع ،منازل و صنایع دســتی رایج بود .بردهها یا اســیر
جنگی بودند یا از طرق تجاری خریداری شده بودند.
قربانیکردن انسان :ناموجود .در اسالم ممنوع بود.
دین

دین اکثریت :اسالم سنی و اسالم شیعی.
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فرانسه :پادشاهی کارولنژیـــــــــــــــ
در سال  ۷۵۲میالدی ،کارولنژیها آخرین پادشاه مروونژی -شیلدریک سوم-1
را از قدرت ســاقط کردند و کنترل کامل قلمرو فرانکها را به دســت گرفتند.
پادشــاهان کارولنژی دستگاه حکومتی غیرمرکزی مروونژیها را حفظ کردند و
داران مســلح تفویــض کردند .امپراتوری در
قدرت را به صورت عمده به زمین ِ
دوران شــارلمانی گسترش پیدا کرد .او کسی بود که در سال  ۸۰۰میالدی مدعی
لویی پرهیزکار -2دومین پادشاه کارولنژی -پس
عنوان سلطنتی روم شد .سه پسر ِ
از مرگ او برای به دســت گرفتن قدرت در امپراتوری به رقابت با هم پرداختند.
این مناقشه سرانجام در سال  ۸۷۰میالدی و با عقد معاهده میرسن 3حل و فصل
شــد؛ معاهدهای که مرزهای تعیینشــده در آن هنوز هم مرز بین فرانسه و آلمان
اســت .اراضی غرب ســرزمین فرانکها از لحاظ سیاسی تا سال  ۹۸۷میالدی
کاپتیها 4منتقل شد.
پرتشتت باقی ماند؛ تا اینکه قدرت به سلسله ِ
اطالعات کلی

زمان ۷۵۲ :تا  ۹۸۷میالدی.
زبان :التین (هند و اروپایی)؛ فرانســه قدیم (هند و اروپایی)؛ فرانکیش (هند و
اروپایی).
1. Childeric III
2. Louis the Pious
3. Treaty of Meerssen
4. Capetian
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پیش از آن :پادشاهی مروونژی.
کاپتی.
پس از آن :پادشاهی ِ
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۱.۱ :میلیون در سال  ۷۵۲میالدی؛ ۲.۲
میلیون در سال  ۸۵۰میالدی؛  ۸۰۰هزار در سال  ۹۰۰میالدی؛  ۷۵۰هزار در سال
 ۹۵۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۷ :تا  ۹میلیون نفر در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۴تا  ۵میلیون نفر در سال ۹۰۰
میالدی.
بزرگترین شهر ۲۰ :هزار نفر (پاریس).
ارتش منظم :بدنه اصلی ارتش مشتمل بر  ۱۰هزار نیروی حرفهای میشد .اما در
زمــان اضطرار ممکن بود از همه مردان آزاد ســرزمین خواســته شــود به ارتش
بپیوندند.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :شهرهای بزرگ؛  .۲شهرستانها؛  .۳دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲درباریان؛  .۳کنتها و اسقفها؛  .۴حاکمان
محلی (مثل قاضیها و ویکنتها).
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود .سخن پادشاه به معنای قانون بود و در متون حقوقی به
عنوان فرمان درج میشد.
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دســتگاه اداری :تعداد اندکی دیوانســاالر درباری (اعضای دربار) وجود داشت که
شامل خزانهدار ،سرمباشر ،سرپیشخدمت ،حاجب و فرمانده گارد سلطنتی میشد.
اعتبار دینی حاکم :تاجگذاری پادشــاه توســط پاپ انجام میشد؛ هرچند که
اعتبــار دینی او موروثی بود و او به عنــوان نماینده خدا روی زمین مورد حمایت
الهی بود.
حقــوق مالکیت :ترکیبی .پادشــاه مالک تمام اراضی بود ،امــا رعایای او حق
اســتفاده از ملک بدون تملک را بر زمینهایی که در اختیارشــان قرار گرفته بود
داشتند.
کنترل قیمتها :بازارها و نمایشــگاههایی که با مجوز ســلطنتی برپا میشدند
درآمد حکومتی را باال میبردند .کاســبان شــرکتکننده در آنها باید قیمتها را
متعادل نگاه میداشتند.
قوانیــن بانکداری :ناموجــود .به دلیل قوانین حکومت علیــه تنزیل پول ،نظام
بانکداری وجود نداشت.
اقتصاد

گذاری نظاممند بعدها ظهور کرد.
مالیاتگذاری :توسعه اندکی داشت .مالیات
ِ
ضرب سکه ۲۴۰ :پنس نقره با یک پوند نقره برابر بود.
اعتبار :ناموجود .حاکمان قوانین سکوالری تصویب کرده بودند که هر چیزی را
که «تنزیل» تلقی میشد ممنوع اعالم میکرد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،دانه جو ،جو دوسر.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
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سیستم ِکشت :کشت تناوبی سهگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :اکثر سربازان یک نیزه با سرآهنی را حمل میکردند .پادشاهان
و اشرفزادگان شمشیر حمل میکردند.
پوشش زرهی :کالهخود ،سپر و جوشن.
پرتابشوندهها :کمان ساده ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :قیر و پیه گداخته شده که در محاصرهها استفاده میشدند.
دیوارهای طوالنی :ناموجود.
رفاه

امید به زندگی ۳۵ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۷۱ :سانتیمتر (مرد) ۱۵۷ ،سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشــامیدنی :ناموجود .فقط آبیاری در ابعاد کوچک وجود داشت.
بخشــی از آن توسط کلیسا مدیریت میشد و آب آشــامیدنی هم از رودخانهها،
چاهها و آبانبارها به دست میآمد.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .خدمات فقط توسط کلیسا ارائه میشد و آن هم
فقط در اواخر دوران کارولنژی قابل مشاهده بود.
کمک غذایی :شــارلمانی نوانخانههایی را تاســیس کرد که غذا و سرپناه را در
اختیار زائران و نیازمندان میگذاشت .کلیسا هم منبع حمایت از آنها بود.
کمک در زمان قحطی :ترکیبی .معموال توســط کلیســا تامین میشــد .اما در
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وضعیتهای اضطراری ،فرمانهای مخصوص برای تامین کمک و حمایت هم
صادر میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی بود.
تحرک شغلی :تقریبا ناموجود .جامعه به شدت سلسلهمراتبی بود .تحرک شغلی
اغلب برای اقلیتهای قومی و خارجیهایی بود که از حمایت سلطنتی برخوردار
بودند.
برابری جنسیتی :زنان عموما با مردان مساوی تلقی نمیشدند ،اما اجازه داشتند
نقشهایی را داخل کلیسا به عهده بگیرند .زنان اشرافزاده نیز اغلب مدیر امالک
خود یا ِدیرها بودند.
بردهداری :اســناد ثبتشده از امالک نشان میدهد که ده درصد از کارگران ،برده
بودهاند.
قربانیکردن انسان :ناموجود .مسیحیت این کار را ممنوع کرده بود.
دین

دین اکثریت :کلیسای کاتولیک رم.
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ژاپن :دوره هیانـــــــــــــــــــــــــــ
دوره هیان 1در ژاپن زمانی آغاز شد که امپراتور کامو دربار را از نارا به هیان (کیوتو
امــروزی) منتقل کرد .حاکمان هیان کنتــرل بخش اعظم مناطق جنوب و مرکز
ژاپن را به دســت داشتند و بر دســتگاه اداری عظیمی نظارت میکردند .در طی
زمان ،خانواده ســلطنتی از واقعیات حکومت فاصله گرفت و خود را با مراسم پر
زرق و برق و امور تشــریفاتی مشغول کرد .در عین آن که هنر و فرهنگ در حال
شکوفایی بود ،عدم حضور واقعی سلطنت در اداره امور کشور به طبقه جنگجوی
محلی اجازه داد که چیزی شبیه به کنترل فئودالی برای خودشان به دست بیاورند.
این بنیان حکومت شــوگان بود؛ دولت نظامی که تا دهــه  ۱۸۰۰میالدی ژاپن را
تحت سلطه داشت و امپراتور را به مقامی تشریفاتی بدل کرده بود.
اطالعات کلی

زمان ۷۹۴ :تا  ۱۱۸۵میالدی.
زبان :ژاپنی میانه نخستین (ژاپنیک).
پیش از آن :دوران نارا (ژاپن).
پس از آن :حکومت شوگانی کاماکورا.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۵۰ :هزار تا  ۳۰۰هزار.
1. Heian
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مردمان

جمعیت ۴ :میلیون نفر در سال  ۸۰۰میالدی؛  ۴.۴تا  ۵.۶میلیون نفر در سال ۹۰۰
میالدی؛  ۴.۵تا  ۵میلیون نفر در سال  ۱۰۰۰میالدی؛  ۵.۵تا  ۶.۳میلیون نفر در
سال  ۱۱۰۰میالدی.
بزرگترین شهر ۱۵۰ :هزار (کیوتو).
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (کیوتو)؛  .۲شهرها؛  .۳شهرستانها؛ .۴
دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :امپراتورها؛  .۲شوراهای مرکزی؛  .۳وزرا؛  .۴مقامات
ردهپایینتر؛  .۵حاکمان استانی؛  .۶حاکمان بخشها؛  .۷مباشران ردهپایینتر.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون یورو ریتسوریو 2که رسما در سال  ۷۵۷میالدی اعالم شد.
دســتگاه اداری :حرفهای .بوروکراتها از طبقه اشــراف بودنــد اما حقوق هم
دریافت میکردند.
اعتبار دینی حاکم :امپراتور تقدس الهی داشت.
حقوق مالکیت :اشرافزادگان میتوانستند مالک زمین باشند.
کنترل قیمتها :پس از سال  ۸۴۱میالدی ،دولت از سیستم انبارداری چین برای
مدیریت قیمت بیثبات غالت تقلید کرد.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
2. Yoro ritsuryo
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اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،مالیات بر صنایع دســتی ،بیگاریکشــیدن بر
مبنای تعداد مردان بالغ حاضر در منطقه در عوض پرداخت مالیات.
ضرب سکه :هشت نوع از مسکوکات مختلف در دوران هیان ارائه شد.
اعتبار :حکومت (و همین طور معابد بودایی و افراد ثروتمند) وامهایی به شکل پول
یا برنج با نرخ خاص بهره را ارائه میدادند .چیزی شبیه چک هم شناخته شده بود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج .جو هم کشت میشد.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :تناوبی دوگانه.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

ســاحهای دستی :کانابو (چماق آهنی جنگی) ،شمشیر قوسدار ،دشنه ،یاری
(نیزه) و ناگیناتا (شمشیر درو کننده)
پوشــش زرهــی :کالهخود ،زره سینه ،زره فلسیشــکل و زره کامل ،سپرهای
چوبی ایستا.
پرتابشوندهها :کمان ساده ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :پیکان آتشین که در محاصرهها استفاده میشد.
دیوارهای طوالنی :ناموجود.
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رفاه

امید به زندگی ۴۰ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستمهای آبیاری از قبل مورد استفاده بود .چشمه و
کانال.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .اغلب توســط نهادهای خیریه خصوصی تامین
میشد.
کمک غذایی :دولتهــا در زمان قحطی وام برنج میدادنــد .نهادهای خیریه
خصوصی هم کار مشابهی میکردند.
کمک در زمان قحطی :سیســتم وام برنج دولت و سیســتم انبارداری غالت که
برای مدیریت قیمتهای بیثبات مورد اســتفاده بود ،احتماال تاثیر قحطیهای
دهه  ۸۶۰میالدی را کاهش داد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنســیتی :جنســیتها از جهات زیادی از هم جدا بودند .مردان اجازه
داشتند زنان متعدد بگیرند ولی برای زنان آزادی عمل وجود نداشت.
بردهداری :بردهها شامل اسرای جنگی یا بازماندههای اسرای جنگی ،خالفکاران،
کودکان فروختهشده به عنوان برده و نیز بدهکاران میشدند.
ِ
قربانیکردن انسان :ناموجود .بودیسم آن را ممنوع کرده بود.
دین

دین اکثریت :شینتو ،بودیسم ماهایانا.
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کامبوج :پادشاهی آنگکور ـــــــــــــــ
پادشــاهی آنگکور (که به عنوان امپراتوری ِخ ِمر هم شــناخته میشود) موقعیت
مهمی در تجارت برنج ،عســل ،ادویه ،پارچه و طالهایی داشــت که از چین به
سمت شمال و برعکس و از هند به سمت غرب و برعکس میرفت .بازدیدکنندگان
از قلمرو پادشاهی آنگکور در زمان معاصر به معابدی با گنبدهای طالیی و مسی،
فســتیوالهای مذهبــی پر زرق و بــرق ،تجــارت پویای اجنــاس چینی و نیز
بیگاریکشیدن از هزاران کارگر و پیشخدمت در پادشاهی آنگکور اشاره کردهاند.
حاکم به عنوان ِدواراجا( 1پادشــاه-خدا) شناخته میشد و حامی معنوی هر دو
ســوریاوارمان دوم ،2معبد آنگکور را ساخت (که
دین هندوییسم و بودیسم بود.
ِ
یکی از بزرگترین عمارتهای دینی در جهان اســت) و آن را به ویشــنو خدای
هنــدو تقدیم کرد .حمالت مردمــان تایلندی در دهه  ۱۴۰۰میالدی باعث شــد
اشــرافیون آنگکور مجبور به فرار شوند و بخش زیادی از پادشاهیشان به دست
تایلندیها بیفتد.
اطالعات کلی

زمان ۸۰۰ :تا  ۱۴۳۲میالدی.
زبان :خمر (استروآسیایی) ،مون (استروآسیایی).
پیش از آن :پادشاهی ِزنال.
خمر کامبوج.
پس از آن :پادشاهی ِ
1. devaraja
2. Suryavarman II
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۹۵۰ :هزار.

مردمان

جمعیت ۱.۵ :میلیون نفر.
بزرگترین شهر :بین  ۷۵۰هزار تا  ۱میلیون نفر (آنگکور).
ارتش منظم ۲۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخــت (آنگکــور)؛  .۲مراکز بــزرگ اداری و
پایتختهای پیشین؛  .۳مراکز منطقهای؛  .۴مراکز روستایی؛  .۵آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه (راجا)؛  .۲حاکمان منطقهای؛  .۳حاکمان
استانی (ویسایا)؛  .۴مقامات سکونتگاهها (مایچیچ)؛  .۵ریشسفیدان روستاها
(گراماورادا).
نهادها

قوانین حقوقی :بر مبنای قوانین هندو.
دستگاه اداری :دولت  ۲۷۴۰مقام اداری را در استخدام داشت.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه به عنوان خدا تلقی میشد.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.

134
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،امالک ،تجارت ،تولید و احتماال مردم.
ضرب ســکه :ناموجود .امپراتــوری خمر هرگز یک واحد پول استانداردشــده
نداشــت و به جایش از معادلهای تبادلی به شکل طال ،نقره ،برنج ،پارچه و دام
استفاده میکرد.
اعتبار :نامشــخص .منابع چینی میگویند زنان بر تبادل پول و تجارت نظارت
داشتند ،بنابراین احتمال دارد که بحث اعتبار هم در کار بوده باشد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :نامشخص.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چاقو ،دشنه ،سپر ،گرز ،تبر (پکنه) ،شمشیر سنگین و شمشیر پهن.
پوشش زرهی :زره ساخته شده از پوست بوفالو ،تنه درخت ،ساقه توخالی نخل،
پارچه یا فلزات؛ کالهخود و سپر .یک سند بازمانده از آن دوران به جوشنی اشاره
میکند که بر تن پادشاه بود.
پرتابشوندهها :کمان ساده و کمان زنبورکی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
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دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سدها و آبگیرها .شبکه آبیاری که تا هزار کیلومتر مربع
گسترش مییافت.
مراقبتهای درمانی :موجود .به عنوان مثال ،پادشــاه جایاوارمان هفتم (دوران
حکومت از  ۱۱۸۱تا  ۱۲۱۸میالدی) مدعی تاسیس بیش از صد بیمارستان بود.
کمک غذایی :احتماال موجود .احتماال توسط معابد تحت حمایت دولت تامین میشد.
کمک در زمان قحطی :احتماال موجود .احتماال توســط معابد تحت حمایت
دولت تامین میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود .در انحصار نخبگان بود.
برابری جنســیتی :زنان نقشهای مهمی در معابد و تجارت داشتند .مدعیان تاج و
تخت میتوانستند به اجداد مادریشان استناد کنند .برخی زنان نخبه ،باسواد بودند.
بردهداری :مردمان بردهدار یکسوم از جمعیت را تشکیل میدادند.
قربانیکردن انســان :نامشخص .اعدام مناســکی درمورد برخی زندانیان انجام
میشد.
دین

دین اکثریت :هندوییسم سایویتی ،بودیسم ماهایانا.
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ایتالیا :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حکومتهای تابع پاپ در قرون وسطیــــ
اصطالح «حکومتهای تابع پاپ» تا حدود سال  ۱۲۰۰میالدی شنیده نشده بود.
در این زمان ،حکومت پاپ در رم با نام پطرس حواری( 1پیتر مقدس) ،جمهوری
پیتر مقدس یا سرزمین پیتر مقدس شــناخته میشد .ایتالیای مرکزی از جهات
زیادی در این دوران افول کرد؛ که درجه باالیی از فروپاشی قدرت و دستیابی به
خودمختاری شــبهمنطقهای را نیز به همراه داشت .مناطق مختلفی از حکومت
پاپی پطرس حواری تقریبا مستقل بودند یا به شکل صوری تحت قدرت مرکزی
ِ
اینوسنت سوم  2به بعد ،قدرت خود را بر
پاپ
زمان
از
پاپی
حکومت
داشتند.
قرار
ِ
مایملکهایش و همچنین بر ســایر پادشــاهیهای مســیحی در اروپای غربی
گســترش داد .این دوران با تبعید پاپ به آوینیون در سال  ۱۳۰۹میالدی به پایان
رسید و علتش هم مناقشه با فیلیپ چهارم از پادشاهی فرانسوی کاپتی بود   .
اطالعات کلی

زمان ۹۰۴ :تا  ۱۳۰۹میالدی.
زبان :التین (هند و اروپایی).
پیش از آن :جمهوری پطر حواری.
پس از آن :حکومت پاپی آوینیون.
1. Saint Peter
2. Innocent III
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۴ :هزار در سال  ۱۰۰۰میالدی؛  ۶هزار در
سال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۴۴هزار در سال  ۱۲۰۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۳۰۰ :هزار تا  ۱.۵میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۳۵ :هزار (رم).
ارتش منظم :نامشخص .اکثر ارتشهایی که له یا علیه حکومت پاپ میجنگیدند
خارجی بودند .ماتیو ویالنی تاریخنگار قرون وسطی نوشته که رم میتوانست ۲۰
هزار نیرو را گرد هم بیاورد .اما احتماال این فقط یک حدس بوده است.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (رم)؛  .۲شهرهایی که اسقف داشتند؛ .۳
شهرستانها؛  .۴دهکدههای متمرکز (کاستلی ،کاسترا).
سلسلهمراتب اداری .۱ :پاپ؛  .۲مقامات اصلی اداری؛  .۳سران زیرشاخهها؛  .۴مدیران
دوکنشینها؛  .۵اسقفها؛  .۶کشیشهای موقوفههای محلی؛  .۷سران روستاها.
نهادها

قوانین حقوقی :ترکیبی .قانون هماهنگ تازه در ســال  ۱۳۵۷میالدی ارائه شد.
پیش از آن ،مواردی مانند قانون ژوســتین ،قانون شــرعیات کلیسایی ،فتواهای
کلیســایی و انواع قوانین و فرمانهای مختلف وجود داشت که حریم شخصی و
نیز ارتباط فرد با حکومت پاپ را تعیین میکرد.
دستگاه اداری :ترکیبی .اکثر دفاتر بزرگ توسط کشیشهای ردهباال اداره میشد.
ســکوالرترین حالــت در ادارههــا را میشــد در دفترخانههــا ،بایگانیهــا و
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منشیگریهایی پیدا کرد که به دولت مرکزی وابسته بودند.
اعتبار دینی حاکم :پاپها مدعی این بودند که جانشینان مشروع اولین حواری
مسیح یعنی پطر هستند.
حقوق مالکیت :مالکیت زمین میتوانســت اشــکال مختلفی داشــته باشــد
(شخصی ،گروهی ،نهادی ،خویشاوندی ،فئودالی و غیره).
کنترل قیمتها :در شهرها مدیران انبارها روی قیمت مواد غذایی در بازار نظارت میکردند.
قوانین بانکــداری :پاپها عموما با نزولخواری مخالــف بودند و تدابیری را به
صورت مشخص برای مقابله با فعالیتهای نزولخواری اقلیت یهودی در جامعه
پیاده میکردند.
اقتصاد

مالیاتگذاری :موجود.
ضرب ســکه :واحد پول حکومت پاپها ابتدا تقلیدی از ِدنیه 1بود که در منطقه
شــامپانی فرانسه رواج داشت .یک ســکه دیگر به نام گروسو هم در دهه ۱۲۵۰
میالدی ارائه شد.
اعتبار :به رغم تالشها برای مقابله با نزولخواری ،بانکخانههای زیادی وجود
داشت که وام و اعتبار ارائه میدادند .چیزی مشابه سفته در قرن سیزدهم میالدی
ارائه شــد که به وامگیرنده اجــازه میداد در صورت تعهد بــه پرداخت در آینده،
اعتباری به پول محلی خود دریافت کند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،زیتون و انگور.
آبیاری :موجود.
1. denier
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کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبرهای جنگی ،شمشیر ،نیزه و زوبین.
پوشش زرهی :کالهخود ،سپر ،زره چرمی و پردار ،زره سینه آهنی ،زره محافظ
دست و پا و نیز زره زنجیری.
پرتابشوندهها :کمان و کمان زنبورکی.
آتشزاها :احتماال توسط نیروهای اجیرشده به کار میرفته است.
دیوارهای طوالنی :ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :توسعه کشاورزی در سرزمین درونی روم از سال ۱۰۵۰
تا  ۱۱۰۰میالدی آغاز شــد .بازســازی و نگهداری از آبگذرهای دوران روم در
اواخر قرن  ۸و اوایل قرن  ۹میالدی آغاز شد.
مراقبتهای درمانی :یک بیمارستانی بسیار بزرگ که در چنین ابعادی در اروپا
ســاخته نشده بود ،سانتو اســپریتو بود که در ســال  ۱۱۹۸میالدی در رم توسط
اینوسنت سوم تاسیس شد.
کمک غذایی :بیمارســتان سانتو اسپریتو غذا و سرپناه را برای فقرا فراهم میکرد و به ایتام
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رسیدگی میکرد .همچنین در مناطق روستایی و شهری کمکهای غذایی در ساختمانی که
بیزانسی زنودوچیا (غریبهپذیر) شناخته میشد ،ارائه میگردید.
یونانی
ِ
با نام ِ
کنندگان ارشد انبارها قیمت مواد غذایی در بازار را
کمک در زمان قحطی :اداره
ِ
مدیریت میکردند تا این قیمتها مناسب باقی بماند و همچنین در صورت لزوم
از ذخایر غالت و آذوقه برای سوبسیدرسانی استفاده میکردند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ترکیبی .خانوادههای اشــرافزاده و خویشاوندان و وابستگان
آنها در دولت پاپ حضور گســتردهای داشــتند .اما در موارد نادر ،خارجیها و
مقامات کلیســا که هیچ پیشزمینهای هم در کلیسا نداشــتند و نیز مردم عادی
میتوانستند به پستهای عالی برسند( .پاپ اینوسنت سوم از یک خانواده تاجر
پدر پاپ اوربان سوم یک پینهدوز بود).
ثروتمند بود ولی ِ
تحرک شغلی :محدود .رشد شهری باعث تنوع مشاغل شده بود؛ اما اصناف صنعتگری
و تجاری در شهرهای کوچک به نحوی عمل میکردند که ورود افراد غیرخودی و نیز
افراد از خانوادههای غیر متخصص و غیراستادکار بسیار سخت میشد.
برابری جنسیتی :نقشآفرینی زنان در زندگی عمومی تقریبا از طریق عضویت در
ِدیرهــا و نظامهای مذهبی امکانپذیر بود؛ جایــی که آنها در فعالیتهای آیینی،
تجاری و خیریه شرکت میکردند.
بردهداری :کلیســا موضع ضد و نقیضی در مورد بردهداری داشت و تازه در سال
 ۱۸۳۱میالدی به صورت رسمی آن را کنار گذاشت.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط مسیحیت ممنوع اعالم شده بود.
دین

دین اکثریت :کلیسای کاتولیک رم
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ایسلند :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعه مشترکالمنافع ایسلندی ــــــــ
در قرن نهم میالدی تعداد قابل مالحظهای از کوچنشــینان از نروژ و مستعمرههای
نورس (ســرزمینهای شمالی) یعنی اسکاتلند و ایرلند خود را به ایسلند رساندند.
جامعه مشترکالمنافع ایسلندیک در سال  ۹۳۰میالدی تشکیل شد .در این زمان،
جامعه ایســلندیک یک فدراسیون از جوامع کوچک و روستایی در سکونتگاههای
پراکنده و کوچک بود .آنها ابتدا بیدین بودند و بعد از پذیرش دین مسیحیت بود که
ثروت و دانش فرهنگی از طریق اسقفها ،راهبها و تیولداران ثروتمند از قاره اروپا
به آنجا منتقل شــد و باعث شــکلگیری افســانههای زیادی شــد :داستانهای
نیمهاسطورهای که با استفاده از الفبای التین و به زبان ایسلندیک نوشته میشدند.
رقابت بین تیولداران مســتقل به تدریج به جنگ داخلی انجامید؛ اما وقتی اربابان
محلی با تاج و تخت نروژ پیمان وفاداری بستند ،جنگ پایان یافت.
اطالعات کلی

زمان ۹۳۰ :تا  ۱۲۶۲میالدی.
زبان :نورس قدیم (هند و اروپایی).
پیش از آن :دوره کوچگری نورسها.
پس از آن :پادشاهی نروژ.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۰۳ :هزار (به اندازه ایسلند).
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مردمان

جمعیت ۱۰ :هزار نفر در ســال  ۹۳۰میالدی؛  ۳۱هزار نفر در سال  ۱۱۰۰میالدی؛
 ۵۰هزار تا  ۶۰هزار در سال  ۱۲۶۲میالدی.
بزرگترین شــهر ۲۰۰ :تا  ۳۰۰نفر .هیچ شــهر واقعی وجود نداشت .این رقمی
تخمینی در مورد بزرگترین سکونتگاه معمولی آنجاست.
ارتش منظم ۵۰۰ :تا  ۱۰۰۰نفره (ارتشهای خصوصی).
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت :اســقفگری و نخبگان مقیم؛  .۲مزارع تیولداری؛ .۳
روستاخانهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :انجمــن مشــترکالمنافع؛  .۲انجمنهــای محلی یا
تیولداریها؛  .۳سرقبیلههای جوامع روستایی (هرپار).
نهادها

قوانین حقوقی :بر اساس قوانین نروژ که توسط کوچگران اولیه به ایسلند آورده
شد اما مکتوب نشد.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :ســرقبیلهها مدعی الوهیت موروثی بودند .بعد از گرویدن به
مسیحیت ،مهم بود که دعای خیر کلیسا به دنبالشان باشد.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگــذاری :ناموجود .هیچ مالیاتی توســط دولت مرکزی جمع نمیشــد.
کشــاورزان به ســرقبیلهها مالیات میدادند .پس از قانون تایث در ســال ۱۰۹۶
میالدی ،کلیسا قادر به جذب منابع مالی شد.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :نامشخص.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :محصوالت دامپروری (لبنی).
آبیاری :نامشخص.
کوددهی :احتماال موجود.
سیستم ِکشت :دامپروری .احتماال کشت تناوبی هم اجرا میشده؛ اما منابعش
نامشخص است.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبرهای جنگی ،شمشیر ،دشنه ،نیزه و شمشیر دروکننده.
پوشش زرهی :زره زنجیری ،کالهخود و سپر.
پرتابشوندهها :زوبین و کمانهای ساده .احتماال فالخن و کمانهای ترکیبی هم وجود
داشت اما زیاد به کار نمیرفت .کمانهای زنبورکی از قرن  ۱۲به بعد موجود بودند.
آتشزاها :اطالعاتی در مورد استفادهشان موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان موجود نیست.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۷۰ :سانتیمتر (مرد)
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود .سدها ،کانالها و چشمههای آب آشامیدنی
وجود داشتند اما به صورت شخصی ساخته میشدند.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .برخی خدمات توسط صومعهها ارائه میشد.
کمک غذایی :ناموجود .برخی خدمات توسط صومعهها ارائه میشد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .برخی خدمات توسط صومعهها ارائه میشد.
هرپار (سرقبیله جوامع روستایی) انبار آذوقه داشت.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنسیتی :زنان و مردان حقوق قانونی متفاوتی داشتند.
بــردهداری ۹۳۰ :تا  ۱۰۹۶میالدی (غالمداری و بردهداری ناشــی از بدهی) .در
فاصله ســالهای  ۱۰۹۶تا  ۱۲۶۲میالدی بردهداری وجود نداشت (چون توسط
کلیسا ممنوع شده بود).
قربانیکردن انســان :در فاصله ســالهای  ۹۳۰تا  ۱۰۹۶میالدی (در زمان بحرانها) وجود
داشت .در فاصله  ۱۰۹۶تا  ۱۲۶۲میالدی وجود نداشت (توسط مسیحیت ممنوع شده بود).
دین

دیــن اکثریت :دین نوردیک ( ۹۳۰تا  ۱۰۹۶میالدی) .کلیســای کاتولیک رم (از
 ۱۰۹۶تا  ۱۲۶۲میالدی).
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آمریکا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبیله کاهوکیا ،دوره لوهمان-استرلینگ 
کاهوکیا 1یکی از جوامع بزرگ و پیچیده پیشاکلمبوسی است که بر کرانه رود میسیسیپی
نامعلوم
واقع شده بود .این تمدن در حوالی سال  ۱۰۰۰میالدی و با هجوم ناگهانی و هنوز
ِ
جمعیت زیادی به ســمت دره میسیسیپی آغاز شد که پیشتر جمعیت اندکی داشت.
حضور جمعیت جدید باعث شد ساختارهای اجتماعی و سکونتی جدیدی شکل بگیرد
که از مهمترین آنها میتوان به ُپشتههای بزرگ اشاره کرد .در اوج این تمدن ،حداقل ۵۰
کیلومتری اطراف پشته مرکزی زندگی میکردند .مردمان کاهوکیا
هزار نفر در منطقه ۲۰۰۰
ِ
به دلیل احداث ساختارهای عظیمی مثل پشته معروف راهبان شهرت دارند .ساخت آن
نیازمند جابجایی  ۱.۱میلیون مترمکعب خاک و نیز ساخت یک حصار دفاعی چوبی به
ارتفاع  ۱۵متر بود که تقریبا تا سه کیلومتر کشیده میشد.
اطالعات کلی

زمان ۱۰۵۰ :تا  ۱۱۹۹میالدی.
زبان :سییوان( 2نامشخص) .باور پذیرفتهشــده (اما اثباتناپذیر) این است که
آنها به زبان سییوان -و احتماال ِدگیهان -3صحبت میکردند.
پیش از آن :دوره نوظهور میسیسیپی.
1. Cahokia
2. Siouan
3. Dhegihan
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مورهد.1
پس از آن :کاهوکیا ،دوره ِ
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۰۰۰ :تا ( ۳۰۰۰محدوده منطقه اصلی).

مردمان

جمعیت ۴۰ :هزار تا  ۵۰هزار نفر.
بزرگترین شهر ۱۰ :هزار تا  ۱۵هزار نفر (کاهوکیا).
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :مجموعه اداری مرکزی (کاهوکیا)؛  .۲مجموعه پشتههای
نزدیک کاهوکیا؛  .۳مراکز احتمالی جوامع زیردست؛  .۴سکونتگاههای کوچکتر.
کاهن-رئیس اعظم؛  .۲کاهن-روسای ردهپایینتر؛ .۳
سلسلهمراتب اداری.۱ :
ِ
ریشسفیدان/رهبران گروههای خویشاوندی.
نهادها

قوانین حقوقی :اطالعات ناموجود.
دستگاه اداری :احتماال ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :احتماال از اجرای مناسک گرفته میشد.
حقــوق مالکیــت :نامشــخص .این نظر مطرح شــده که شــاید با گســترش
روستاخانههای تکخانواری در مناطق حاشیهای شکل گرفته باشد.
کنترل قیمتها :احتماال ناموجود.
1. Moorehead
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قوانین بانکداری :احتماال ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :احتماال ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :اطالعات ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ذرت.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :ناموجود.
تجهیزات نظامی

ســاحهای دســتی :گرز ســنگی ،تبر ســنگی و چماق جنگی .احتماال سایر
اسلحهها از چوب ساخته میشد.
پوشــش زرهی :شــواهد ناموجود .اما دلیلش میتواند این باشد که زره از مواد
خرابشدنی مثل چوب ساخته میشد.
پرتابشوندهها :کمان ساده و نیزههای پرتابی.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
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رفاه

امید به زندگی :سن متوسط در زمان مرگ  ۴۰سال (مرد) و  ۳۵سال (زن).
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :احتماال ناموجود.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :احتماال موجود .شواهد باستانشناسی حاکی از وجود انبارهای
مناطق کوچک است .مواد غذایی در زمان فستیوالها نیز توزیع میشدند.
کمک در زمان قحطی :اطالعات ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شــغلی :احتماال ناموجود .جامعه به شدت سلســلهمراتبی بود .شواهد
محدودی از تنوع مشاغل وجود دارد.
برابــری جنســیتی :باستانشناســان بازماندههــای حداقل دو مراســم بزرگ
قربانیکردن زنان جوان را کشف کردهاند.
ترحیم
بــردهداری :احتماال موجود .شاید از قربانی ِ
شدن مالزمان در زمان مراسم ِ
مردان نخبه بتوان این مسئله را استنتاج کرد.
قربانیکردن انســان :مالزمان به عنوان بخشــی از مراســم ترحیم مردان نخبه،
قربانی میشدند.
دین

دین اکثریت :دین میسیسیپی .شواهد باستانشناسی از تدفینهای بزرگ و/
یا مناسک جشنواره وجود دارد که اطراف ساختارهای پشتهای برگزار میشد.
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کلمبیا :تایرونا ـــــــــــــــــــــــــــــ
1
سیرا ِنوادا ِدسانتا ماریا( 2رشتهکوهی در
تایرونا به صورت کلی به گروههای بومی ِ
رسیدن فاتحان اسپانیایی 
طول ساحل کارائیبی کلمبیا) اطالق میشود .در زمان
ِ
به آنجا در سال  ۱۵۲۴میالدی ،تایرونا به دهکدههای نیمهخودمختار طبقهبندی
شده بود که ادارهشــان را یک طبقه کاهن و سلسلهمراتبی از روسای مختلف به
عهده داشتند .تنوع زیستی در منطقه باعث شده بود تولید کشاورزی گستردهای
وجود داشته باشد و اقتصاد در آن زمان در شمال کلمبیا رونق بگیرد .دهکدههای
تایرونا شامل کارگاههایی برای متخصصان استادکاری (کورهکاران طال ،حکاکان
بزرگ برگزاری مراسم
روی سنگهای نیمهقیمتی و تاجران) و نیز مجموعههای ِ
میشــد که برخی از آنها برای جشــنها به کار میرفتند .ایــن دهکدهها هم به
خصوص در زمینه دین و زبان تنوع فرهنگی داشتند.

اطالعات کلی

زمان ۱۰۵۰ :تا  ۱۵۲۴میالدی.
زبان :آتانکه (3چیبچا).
پیش از آن :مرحله نگوانخه.4
پس از آن :امپراتوری هابسبورگ اسپانیا.
1. Tairona
2. Sierra Nevada de Santa Marta
3. Atanque
4. Neguanje
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع)( ۱۵۰ :مســاحت معمــول یک جامعه
مستقل).
مردمان

جمعیت ۱۰۰۰ :تا  ۳۰۰۰نفر (جمعیت معمول یک جامعه مستقل).
بزرگترین شــهر ۱۰۰ :تا  ۲۰۰نفر در ســال  ۱۱۰۰میالدی؛  ۱۵۰تــا  ۴۰۰۰نفر در
ســالهای  ۱۱۵۰تا  ۱۳۹۹میالدی؛  ۳۰۰۰تا  ۵۰۰۰نفر در سالهای  ۱۴۰۰تا ۱۵۲۴
میالدی (پوئبلیتو.)1
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :مراکز عمده؛  .۲شــهرهای بــزرگ؛  .۳پوئبلوها
(دهکدهها).
سلســلهمراتب اداری .۱ :کشــیش اعظم (نائوما)؛  .۲ارباب اعظم؛  .۳رئیس
(کاسیک)؛  .۴معاون رئیس.
نهادها

قوانین حقوقی :احتماال ناموجود.
دستگاه اداری :احتماال ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :اطالعات ناموجود.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :احتماال ناموجود.
قوانین بانکداری :احتماال ناموجود.
1. Pueblito
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اقتصاد

مالیاتگذاری :اطالعات ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :احتماال ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ذرت.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
کشاورزی کوددهی به تدریج جای آن را
کشاورزی ُببر و بسوز.
سیستم ِکشت:
ِ
ِ
گرفت  .
فلزشناسی

فلزات اصلی :مس.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چماق جنگی و گرز.
پوشش زرهی :اطالعات ناموجود.
پرتابشوندهها :کمان ساده و زوبین.
آتشزاها :کمانهای آتشدار.
دیوارهای طوالنی :احتماال ناموجود.
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امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :کانالها و سطوح پلکانی.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :اطالعات ناموجود.
کمک در زمان قحطی :اطالعات ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :اطالعات ناموجود.
برابری جنسیتی :احتماال ناموجود.
بردهداری :اطالعات ناموجود.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود .هیچ شواهد باستانشناسی وجود ندارد و
در اسناد اسپانیایی هم به آن اشاره نشده است.
دین

َ
دین اکثریت :دین تایرونا .احتماال شــامل امور ِشــمنی و باورهای انیمیســتی
(زندهباوری) میشد.
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مغولستان :امپراتوری مغولـــــــــــــــ
بهوجــود آمدن امپراتوری مغول نتیجه مجموعــهای از کارزارهای قابل توجه در
مناطق مختلف اوراســیا در قرن ســیزدهم میالدی بود .این امپراتوری به عنوان
بزرگترین امپراتوری سرزمینی تاریخ شناخته میشود .مغولها تنها یکی از قبایل
کوچنشــینی بودند که در استپهای آســیای مرکزی زندگی میکردند؛ تا اینکه
مردی به نام تموچین (بعدها نامش چنگیز شــد) در پایان قرن دوازدهم میالدی
خان مغولها شد .چنگیز این قبایل را متحد و آنها را تبدیل به یک امپراتوری کرد
که روسیه و بخشهایی از شمال روسیه را فتح کرد ،خالفت عباسی را نابود کرد
و حتــی برخی قلمروهــای ژرمنها در شــرق اروپــا را نیز گرفــت .مغولها
مســیحی غرب اروپا را نتوانســتند از بین ببرند؛ اما
پادشــاهیهای شقهشــده
ِ
تاریخنگاران عموما بــر این باورند که اگر این واقعا هــدف مغولها بود قابلیت
تحققش را داشتند.
اطالعات کلی

زمان ۱۲۰۶ :تا  ۱۲۷۱میالدی.
زبان :مغولی (مغولیک).
پیش از آن :اتحاد اولیه مغولها.
پس از آن :سلسله یوان و خانات مختلف.
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۵ :میلیون (در بزرگترین حالت).
مردمان

جمعیت ۷۰ :میلیون نفر (در بیشترین حالت).
بزرگترین شهر ۶۰۰ :هزار تا  ۸۰۰هزار نفر (هوانگژو.)1
ارتش منظم ۱۰۰ :هزار تا  ۲۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخــت؛  .۲مراکز منطقهای؛  .۳شــهرها؛ .۴
شهرستانها؛  .۵دهکدهها؛  .۶اردوگاههای کوچنشینی.
سلســلهمراتب اداری .۱ :خان؛  .۲خاندان ســلطنتی؛  .۳حاکمان وابســته و
خراجگذار؛  .۴حاکمان استانی؛  .۵مدیران محلی.
نهادها

قوانین حقوقی :احتماال ناموجود .محققان اخیرا وجود قانون مغولها (معروف
به یاسای بزرگ) را زیر سوال بردهاند.
دســتگاه اداری :احتماال ناموجود .حکومت مغول پســتهای اداری مختلفی
داشــت ،اما آنها احتماال پستهای غیرتخصصی بودند که نخبگان ارتشی برای
انجامشان به کار گرفته میشدند.
اعتبار دینی حاکم :خان بزرگ باور داشت که دارد فرمان مونگه ِتنگری (بهشت
جاویدان) را اجرا میکند.
حقوق مالکیت :متناسب با زمین و دام.
1. Hangzhou
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کنترل قیمتها :احتماال ناموجود.
قوانین بانکداری :احتماال ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر کشاورزان تحمیل میشد.
ضرب سکه :واحد پولهایی که پیشتر در قلمروهای تسخیرشده توسط مغولها
مورد استفاده بودند همان طور باقی ماندند.
اعتبار :سیستم اعتباری که پیشتر در قلمروهای تسخیرشده توسط مغولها مورد
استفاده بود همان طور باقی ماند.
فعالیتهای کشاورزی

محصــوالت عمــده :در قلمرو اصلی محصــول خاصی نبــود .مجموعهای از
محصــوالت (از جمله گندم ،برنج و ارزن) در قلمروهای تسخیرشــده کاشــته
میشد.
آبیاری :ترکیبی.
کوددهی :ترکیبی.
سیســتم ِکشــت :دامپروری و برداشــت فصلی .سیستم کشــت که پیشتر در
قلمروهای تسخیرشده توسط مغولها مورد استفاده بود همان طور باقی ماند.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه قوسدار که علیه سوارهنظام به کار میرفت .نیزه ،شمشیر
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خمیده ،دشنه ،تبر و گرز.
پوشــش زرهی :ســپر چوبی ،کالهخود چرمی و فــوالدی .زره چندالیه پنهان
محافظ ،زره زنجیری که گردن را هم میپوشاند .از زره فلسیشکل و احتماال زره
محافظ افقی هم استفاده میشد.
پرتابشوندهها :زوبین ،کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :نفتا و نارنجک.
دیوارهای طوالنی :اطالعات در مورد ساخت آنها در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی ۲۵ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :سیســتمهای تامیــن آب که پیشــتر در قلمروهای
تسخیرشده توسط مغولها مورد استفاده بود همان طور باقی ماند .تنها استثنایش
شبکههای آبیاری آسیای مرکزی بود.
مراقبتهای درمانی :پراکنده .مســتقیما توسط حکومت مغول تامین نمیشد؛
بلکه مقامات محلی مسئولش بودند.
کمک غذایی :پراکنده .مســتقیما توســط حکومت مغول تامین نمیشد؛ بلکه
مقامات محلی مسئولش بودند.
کمک در زمان قحطی :پراکنده .مستقیما توسط حکومت مغول تامین نمیشد؛
بلکه مقامات محلی مسئولش بودند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :ترکیبی .بنا بر منطقه ،تغییر میکرد.
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برابری جنسیتی :جامعه مغول پدرساالر و پدرتبار بود .اما برخی زنان طبقه نخبه
قادر بودند نفوذ زیادی به دســت بیاورند و دو نفــر از آنها در دهه  ۱۲۴۰میالدی
نایبالسلطنه امپراتریس شدند .درباره زنان عامی اطالعاتی در دست نیست.
بردهداری :اسرای جنگی اغلب برده میشدند.
قربانیکردن انســان :در مراسم تاجگذاری و تدفین رهبران و نیز در زمان بسیج
نیرو برای جنگ انجام میشد.
دین

دین اکثریت :شمنی مغولیِ .تنگریسم .در قلمروهای تسخیرشده توسط مغولها،
مردم همچنان پیرو ادیان متبوع خود بودند.
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مالی :امپراتوری مالی ــــــــــــــــــــــ
در اوایل قرن ســیزدهم میالدی ،چندین قبیله بــزرگ مالینکه 1از منطقه دلتای
ُعلیای رود نیجر با یکدیگر علیه پادشاهی سوسو متحد شدند و امپراتوری مالی
را تشــکیل دادند که بزرگترین امپراتوری غرب آفریقا در قرون وسطی بود .در
دوران موسای اول (مانسا موســا )2امپراتوری مالی بر  ۲۴شهر و مناطق اطراف
آنها ،مناطق منتهی به اقیانوس اطلس ،دلتای داخلی رود نیجر ،صحرای آفریقا
و کمربند جنگلهای اســتوایی کنترل داشت .مانسا موسا به حمایت از اسالم و
توزیع گسترده طال در مسیر زیارتش به مکه در سال  ۱۳۲۵میالدی شهرت دارد.
شهرهای مالی فضای جهانشهری داشتند؛ طال و عاج و نمک صادر میکردند
و البته از تمام منطقه صحرای آفریقا برده هم صادر میکردند .معماری خاص آنها
که به نام بانکو شناخته میشد و متشکل از آجر ِگلی بود ،هنوز هم مورد توجه و
ستایش است.
اطالعات کلی

زمان ۱۲۳۰ :تا  ۱۴۱۰میالدی.
زبان :مانده (آفریقایی-آسیایی) ،عربی (آفریقایی-آسیایی).
پیش از آن :پادشاهی سوسو.
پس از آن :حکومتهای موسوم به مانده.

1. Malinke
2. Mansa Musa
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱.۵ :میلیون.
مردمان

جمعیت ۴ :تا  ۵میلیون نفر.
بزرگترین شــهر ۱۲ :هزار تا  ۱۷هزار نفر (بنا بر شــواهدی که نشــان میدهند
شهرهای متوسطتر بین  ۱۰هزار تا  ۱۵هزار نفر جمعیت داشتهاند).
ارتش منظم ۸۷۰۰ :نفره (اندازه اسکورت ارتش پادشاهی مانسا موسا در جریان
زیارت معروفش به سمت مکه).
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت؛  .۲شهرهای بازاردار؛  .۳شهرها با حصار
آجر ِگلی (کافو)؛  .۴دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲وزرای دربار؛  .۳حاکمان منطقهای؛ .۴
سران دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :ترکیبی .قانون عرفی رواج داشــت اما شــمار زیادی از اقلیت
مسلمان از قوانین اسالمی پیروی میکردند.
دســتگاه اداری :محدود .مشخص اســت که وزرای دربار وجود داشتهاند اما
اطالعات زیادی دربارهشان در دست نیست.
اعتبار دینی حاکم :در فاصله ســالهای  ۱۲۳۰تا  ۱۳۱۰نامشخص بود .پس از گرویدن به
اسالم در سالهای  ۱۳۱۱تا  ۱۴۱۰میالدی باور به حمایت الهی از پادشاه وجود داشت.
حقوق مالکیت :نامشخص .این درک فرهنگی وجود داشت که هر کسی میتواند
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زمین خودش را داشته باشد .فروش زمین رواج نداشت.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :احتماال موجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،تجارت و تولید.
ضرب سکه :نامشخص .شواهدی از تولید محلی قرصهای طالی بی ُمهر (سوال) وجود دارد.
اعتبار :وام ارائه میشد و بدهیها به صورت مکتوب ثبت میشد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :ترکیبی از آیش کوتاهمدت و کشت متغیر.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و احتماال فوالد.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر ،نیزه و زوبین.
پوشــش زرهی :زره زنجیری ،زره سینه ،سپر ،کالهخود و محافظ دست و پا که
احتماال مختص اشرافزادگان بود.
پرتابشوندهها :زوبین و کمان ساده.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
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دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت هیچ دیوار طوالنی وجود ندارد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :احتماال موجود.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود.
کمک غذایی :اطالعات ناموجود.
کمک در زمان قحطی :اطالعات ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :احتماال ناموجود.
تحرک شغلی :احتماال ناموجود.
ماندن 1یا کوروکان
برابری جنسیتی :نامشخص .اما باید اشاره کرد که در منشور ِ
فوگا 2که یک نوع «قانون اساسی» شفاهی امپراتوری مالی بود ،حقوق برابر به زن
و مرد داده شده است.
بردهداری :احتماال موجود .غالمداری وجود داشت و اسرای جنگی هم برده میشدند.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود .هیچ شواهدی از انجامش وجود ندارد .هرچه
عقاید اسالمی بیشتر گسترش یافت ،ممنوعیت قربانیکردن انسان بیشتر شد.
دین

دین اکثریت :دین مالی .اسالم صوفی.
1. Manden
2. Kurukan Fuga
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مصر :سلطنت مملوکها ـــــــــــــــــ
مملوکها کسانی بودند که قدرت را از خالفت ایوبیان ربودند و کنترل بخشهای
زیادی از شــام را به همراه مصر و نیز مناطقی از شــبه جزیره عربستان به دست
گرفتند .مملــوک یک اصطالح عربی بــرای تعیین طبقه گروهــی از بردههای
آموزشدیده بود که به خدمت حاکمان اســامی قرون وســطی درآمده بودند و
وظایــف نظامــی و اداری را برای آنها انجــام میدادند .مملوکهــا دورهای از
شکوفایی را در مصر رقم زدند که اوجش زمان حکومت سلطان ناصر بود .اما این
دوران رونق به خاطر طاعون سیاه که در سال  ۱۳۴۷میالدی در اسکندریه شیوع
یافت به پایان رســید .قانــون ممالیک جلوی تبدیل فرزنــدان آنها به مملوک را
میگرفت و این راهی برای مقابله با تبعیض به سود خویشاوند و نیز فساد بود .به
همین ترتیب ،باید دائم بردههای آموزشدیده جدید از منطقه کریمه و قفقاز جای
نخبگان حاکم را میگرفتند.
اطالعات کلی

زمان ۱۲۶۰ :تا  ۱۵۱۷میالدی.
زبان :عربی (آفریقایی-آسیایی).
پیش از آن :سلطنت ایوبیان.
پس از آن :امپراتوری عثمانی.
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲.۱ :میلیون.
مردمان

جمعیت ۶ :تا  ۷میلیون نفر در سال  ۱۳۰۰میالدی؛  ۴.۸میلیون نفر در سال ۱۴۰۰
میالدی؛  ۶میلیون نفر در سال  ۱۵۰۰میالدی.
بزرگترین شهر ۲۰۰ :هزار نفر در سال  ۱۳۰۰میالدی؛  ۱۵۰هزار تا  ۳۵۰هزار نفر
در سال  ۱۴۰۰میالدی؛  ۱۵۰هزار تا  ۴۰۰هزار نفر در سال  ۱۵۰۰میالدی (قاهره).
ارتش منظم ۴۰ :هزار تا  ۵۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (قاهره)؛  .۲پایتختهای اســتانی (مثل
دمشق)؛  .۳مراکز مذهبی یا اقتصادی (مثل مکه و اسکندریه)؛  .۴شهرستانها؛
 .۵دهکدهها؛  .۶آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :ســلطان؛  .۲مدیران مرکزی؛  .۳حاکمان استانی؛ .۴
حاکمان بخشها؛  .۵حاکمان شهرستانها؛  .۶مقامات ردهپایینتر.
نهادها

قوانین حقوقی :مبتنی بر قانون اسالمی.
دستگاه اداری :تخصصی .نیرو از میان طبقه برده جذب میشد.
اعتبار دینی حاکم :سلطانها مســئولیت ترویج آرمانهای اسالمی را به عهده
داشتند .سلطان باید یک برده مملوک آزادشده میبود.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :تا حدی .در زمان قحطی مورد توجه قرار میگرفت .یک ناظر
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بازار (محتسب) همواره وجود داشت .در زمانهای فراوانی ،مسئوالن برخی از
مواد غذایی را در انبارهای بزرگ نگه میداشتند تا قیمت در بازار باال برود  .
قوانین بانکداری :ناموجود .به دلیل ممنوعیت نزولخواری در دین اسالم ،هیچ
نظام بانکداری به وجود نیامده بود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین ،تجارت و محصوالت کشاورزی.
ضرب سکه :دینار طال ،درهم نقره .در قرن پانزدهم میالدی ،یک کارگر غیرماهر
میتوانست انتظار داشته باشد که دســتمزد ماهانه  ۳دینار بگیرد .اما طی قرون
مختلف ،ارزش واحد پول به شدت فراز و نشیب داشت.
اعتبــار :یک خانواده تاجر به نام کریمی به دولــت پول قرض میداد .انبارهای
عمومی سلطان هم بذر و مواد غذایی را به عنوان وام دریافت میکردند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و جو.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیســتم ِکشت :خاک به دلیل سیلهای ســاالنه مواد مغذی بیشتری دریافت
میکرد.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز آهنین ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر با تیغه صاف و نیزه.
پوشش زرهی :سپر چوبی ،کالهخود چرمی و زره سینه و پشت ،زره زنجیری و
قرقله (زره فلسیشکل/افقی).
پرتابشوندهها :کمان ترکیبی و کمان زنبورکی.
آتشزاها :بمب نفتایی و نارنجک دستی.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
رفاه

امید به زندگی ۳۰ :تا  ۳۵سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :کانالهای آبرسانی و سدهای جدید و همچنین آبنما
در شهرها ساخته شد .شبکه آبگذرهای بزرگی در قاهره وجود داشت.
مراقبتهــای درمانی :ترکیبی .ســلطان قالوون( 1حکومــت از  ۱۲۷۹تا ۱۲۹۰
میالدی) دستور داد یک مجتمع بیمارستانی بزرگ با ظرفیت بیش از  ۴۰۰۰بیمار
ساخته شود .اما بیمارستانها معموال به صورت خصوصی اداره میشدند.
کمک غذایی :ترکیبی .انبارهای بزرگ عمومی مواد غذایی را به شــکل وام ارائه
میدادند .بنیادهای وقف از ایتام حمایت میکردند.
کمک در زمان قحطی :انبارهای بزرگ عمومی مواد غذایی را به شکل وام ارائه
میدادنــد .در زمان قحطی ســالهای  ۱۲۹۵تا  ۱۲۹۶میالدی ســلطان به طبقه
اشراف دستور داد به نیازمندان کمک کنند.

1. Qalawun
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :محدود .مناصب قدرت فقط در اختیار مملوکها بود.
تحرک شغلی :محدود .پستهای دولتی فقط در اختیار مملوکها قرار میگرفت.
موقعیت برای تحرک شــغلی در حوزه تجاری ،دینی و خیریه فقط برای طبقات
ثروتمند امکان داشت.
برابری جنســیتی :زنان دقیقا برابر با مردان تلقی نمیشدند؛ اما زنان طبقه نخبه
میتوانستند گسترهای از نقشها از جمله معلمَ ،
دادور و خیر را به عهده بگیرند.
بــردهداری :حاکمان و بســیاری از مقامات ردهباال از میان افــراد برده انتخاب
میشدند.
قربانیکردن انسان :ناموجود .اسالم آن را ممنوع کرده بود.
دین

دین اکثریت :اسالم سنی .اسالم صوفی.
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اندونزی :امپراتوری ماجاپاهیت ــــــــــ
شرقی جایی که امروزه به عنوان جزیره جاوا شناخته میشود
قسمت اعظم نیمه ِ
در کنتــرل امپراتــوری ماجاپاهیت 1بود و آنها مدعی حکومــت بر بخش اعظم
مجموعه جزایر اندونزی و شبهجزیره ماالی بودند .این پادشاهی درواقع نشانهای
از گذار اندونزی به سوی حکومت مرکزی قدرتمند بود .دربار سلطنتی مستقیما
با مقامات معابد محلی هندو ارتباط داشت و مناسبات تجاری با دهکدهها برقرار
میکــرد و اغلب معافیت مالیاتــی برای نخبگان معابد و ریشســفیدان وفادار
روســتایی در نظر میگرفت .امپراتوری ماجاپاهیت به تدریج بر اثر مناقشــات
داخلی بر ســر جانشینی پادشــاهان و نیز حمالت خارجی و البته وجود سلسله
مینگ در چین ،قدرت خود را از دســت داد .سلطنت اسالمی ِدماک 2نیز میخی
بر تابوت امپراتوری ماجاپاهیت زد و مسیرهای دریایی حیاتی زیادی را در اوایل
قرن شانزدهم میالدی تسخیر کرد و بعد هم جاوا را گرفت.
اطالعات کلی

زمان ۱۲۹۲ :تا  ۱۵۱۸میالدی.
زبان :جاوایی میانه (استرونزی)؛ سانسکریت (هند و اروپایی).
پیش از آن :پادشاهی سینگاساری.
پس از آن :سلطنت دماک.
1. Majapahit
2. Demak
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۵۰۰ :هزار

مردمان

جمعیت ۵ :میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۲۰۰ :هزار نفر (ترووالن).
ارتش منظم ۳۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (تراووالن)1؛  .۲دهکدهها؛  .۳آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲شورای سلطنتی؛  .۳شــورای وزرا؛ .۴
دولتی مسئول روستاها.
حاکمان استانی؛  .۵مقامات ِ
نهادها

قوانین حقوقی :موجود.
دستگاه اداری :وزرای دربار وجود داشتند.
اعتبار دینی حاکم :باور بر این بود که پادشاه خداست.
حقوق مالکیت :منشــورهای جدید به خانوادههای ثروتمند اما بیزمین ،اجازه
خرید زمین میداد.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر ارزش زمین را با ارزش برابر آن در وزن فلزات گرانبها محاسبه
1. Trowulan
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میکردند و این مالیات باید ساالنه یک یا دو بار (بهار و پاییز) پرداخت میشد.
ضرب سکه :مسکوکات مسی چین مورد استفاده بود.
اعتبار :اطالعات ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی بر اســاس کوددهی و آبیاری .کشت مضاعف برنج.
ُ
کشاورزی  ببر و بسوز در بخشهایی از جاوا نیز انجام میشد.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و شاید فوالد.
تجهیزات نظامی

ســاحهای دستی :گرز جنگی ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشــیر ،نیزه ،تویا (چوب
برای جنگ) و جابانگ (باتوم آهنی چنگالشکل).
پوشش زرهی :شواهدش در پیکرنگاریها هست اما تعبیرشان دشوار است.
پرتابشوندهها :زوبین و کمان ساده.
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهای طوالنی :ناموجود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
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متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :حاکمان برای انجام پروژههای این حوزه ،مشوقهای
مالیاتی میدادند .سیستم تامین آب آشامیدنی در ترووالن درست شده بود.
مراقبتهای درمانی :مراقبت درمانی دولتی وجود نداشــت .نخبگان به پزشک
دسترســی داشــتند .مردم عامی بــه درمانگرهای معروف به جانــگان مراجعه
میکردند.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود .به رغم نبود نظام سلسلهمراتبی اجتماعی ،تحرک شغلی
شکل نگرفته بود.
برابری جنسیتی :به رغم برتری عمومی مردان ،زنان اغلب نقش مهمی به عنوان
مذاکرهکننده دیپلماتیک به عهده میگرفتند.
بردهداری :بردهها به خاطر بدهکاری برده شده بودند.
قربانیکردن انسان :نامشخص .موضوع بحث کارشناسان است.
دین

دین اکثریت :هندوییسم سایویتی
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هند :امپراتوری ویجایاناگارا ــــــــــــــ
امپراتوری ویجایاناگارا 1که اسمش را از شهری مستحکم در مرکز قلمروش گرفته ،بر
بخــش اعظم ایالتهای جنوبی هند یعنی کارناتاکا ،آندرا پرادش ،گوا ،کراال و تامیل
نادو حکم میراند .این مناطق در دوران ویجایاناگارا شکوفایی را تجربه کردند :معابد
هندو و قصرهای سلطنتی ساخته شدند ،تجارت و کشاورزی رونق گرفتند ،شهرهای
جدید تاســیس شــدند و قوانین حقوقی جدیدی تعریف شــد .در ابتدا پادشــاهان
کریشنادوارایا( 2حکمرانی از
ویجایاناگارا به اینکه فاتح باشند رضایت داده بودند .اما
ِ
 ۱۵۰۹تا  ۱۵۲۹میالدی) شروع به انتصاب برهمنهای وفادار و فرماندهان نظامی در
پستهای عالی کرد و خراج قابل توجهی از زمینداران گرفت .جنگهای داخلی در
کنار حمالت زیاد از سمت شمال باعث سقوط این امپراتوری در قرن هفدهم میالدی
شد بخش اعظم شبهقاره تحت لوای امپراتوری مغول قرار گرفت.
اطالعات کلی

زمان ۱۳۳۶ :تا  ۱۶۴۶میالدی.
زبان :سانســکریت (هند و اروپایی)؛ تلوگو(ِ 3دراویــدی)؛ تامیل (دراویدی)؛
کاننادا (دراویدی).
پیش از آن :سلطنت دهلی.
پس از آن :امپراتوری مغول.
1. Vijayanagara
2. Krishnadevaraya
3. Telugu
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۳۵۰ :هزار تا  ۳۷۰هزار.

مردمان

جمعیت ۲۵ :میلیون نفر.
بزرگترین شــهر ۱۰۰ :هزار نفر در سال  ۱۴۰۰میالدی؛  ۱۵۰هزار تا  ۲۵۰هزار نفر
در سال  ۱۵۰۰میالدی (ویجایاناگارا).
ارتش منظم ۵۰ :هزار تا  ۹۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (ویجایاناگارا)؛  .۲پایتخت استانی؛ .۳
شهرستانها؛  .۴دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲شــورای وزرا؛  .۳اداره مرکــزی؛ .۴
نایبالسلطنه؛  .۵دولت استانی؛  .۶اداره روستایی.
نهادها

قوانین حقوقی :بر مبنای قوانین هندو.
دســتگاه اداری :حرفهای .دستمزد روسای محلی به شکل زمین و محصوالت
کشاورزی پرداخت میشد.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه توسط کاست کاهنان (برهمنها) تقدیس میشد.
حقوق مالکیت :نامشخص.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین؛ «مالیات تخصصی» بر مشاغل غیرکشاورزی.
ضرب سکه :بیشتر سکهها طال و مس بود اما سکه نقرهای هم تولید میشد.
اعتبار :دولت زمین در اختیار کشاورزان خردهپا میگذاشت تا بذرهای به ودیعه
گرفتهشده را بکارند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج ،گندم ،ذرت خوشهای و حبوبات.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر ،نیزه ،دشنه و تبر جنگی.
پوشــش زرهی :زره چرمی که کل بدن را میپوشــاند .زرههــای آهنی که برای
محافظت بیشــتر استفاده میشدند .ســپر .سربازان ســوارهنظام چیزی شبیه
کالهخود بر سر میگذاشتند.
پرتابشوندهها :زوبین ،کمان ساده و چمخال.
آتشزاها :سالحهای انفجاری برای دفاع از قلعهها .توپخانه.
دیوارهای طوالنی :شواهد ناموجود.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :موجود.
مراقبتهــای درمانی :ترکیبــی .خدمات درمانی دولتی وجود نداشــت .برخی
خدمات توســط اســتراحتخانهها ارائه میشــد که نهادهای خیریهای تحت
حمایت خیرین خصوصی بودند.
کمک غذایی :ترکیبی .رامانوجاکوتا (غذاخوریهای مخصوص زائران) توسط
خیرین خصوصی تحت حمایت بود و خود پادشاه نیز از آنها حمایت میکرد.
کمــک در زمان قحطــی :ترکیبی .به صورت غیرمســتقیم از طریق ســاخت
ذخیرهگاههای آب و کانالهای آبرسانی کمک رسانده میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :محدود .سیستم کاســت (تمایز طبقاتی) وجود داشت .الزم به ذکر
است که تاجران و استادکاران در این زمان میتوانستند به ثروت و آوازه دست پیدا کنند.
تحرک شغلی :ناموجود .سیستم کاست وجود داشت.
برابری جنسیتی :برخی جنبههای خاص از ایدئولوژی هندو نابرابری جنسیتی را
گســترش میدهد .اما اســناد پرتغالیهــا از آن زمان حاکــی از حضور زنان در
نقشهای قاضی ،مباشر ،نگهبان قصر ،کشیش ،حسابدار و کاتب است.
بردهداری :غالمداری.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود.
دین

دین اکثریت :هندوییسم.
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روسیه :سکاها ـــــــــــــــــــــــــــــ
دره رود لنا (همان یاکوتیا 1یا یاقوتیه) در شرق سیبری بیش از چهار برابر تگزاس
مساحت دارد و یکی از سردترین نقاط جهان است .سکاها( 2یاکوتها) حداقل
از قرن سیزدهم میالدی در این منطقه زندگی کردهاند .جوامع اولیه آنها گروههایی
شبهکوچگر بودند که دام و اسب پرورش میدادند و محل سکونتشان بین یورت 
(خیمه)های زمســتانی و روستاخانههای تابســتانی تغییر میکرد .وقتی اولین
قزاقها در دهه  ۱۶۲۰میالدی به آنجا رســیدند ،یاکوتها با مهماننوازی از آنها
پذیرایــی کردند .اما به تدریج اختالفات و درگیری بین آنها شــکل گرفت و یک
قهرمان افســانهای به نام تگین رهبری سکاها را به عهده گرفت .از سال ۱۶۴۲
میالدی تا زمان انقالب روســیه ،این منطقه خراجگذار تزار روسیه بود؛ و یکی از
آخرین قلمروهای روس بود که تحت انقیاد اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت.
اطالعات کلی

زمان ۱۴۰۰ :تا  ۱۶۳۲میالدی.
زبان :یاکوت (از خانواده ترکی).
پیش از آن :فرهنگ قورومچی.
پس از آن :امپراتوری روسیه.
1. Yakutia
2. The Sakha
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) :اطالعات ناموجود .سلسلههای دودمانی
بخشهای زیادی را در اختیار میگرفتند اما قلمروها ثابت نمیماند.
مردمان

جمعیت ۵۰۰ :تا  ۱۰۰۰نفر .این تخمینی است از اندازه متوسط یک گروه قبیلهای
در آن زمان.
بزرگترین شهر :کمتر از  ۱۰۰نفر .شهری وجود نداشت؛ فقط اردوگاههای موقتی
بود که بیش از  ۱۰۰نفر در آن ساکن نبودند.
ارتش منظم :ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :اردوگاههای موقت.
سلسلهمراتب اداری :شوراهای دودمانی.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :رهبران معتقد بودند که وارث خدا هستند.
حقوق مالکیت :زمین ،دام و اسب تحت کنترل دودمان پدری بود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :احتماال ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :هیچ .ارتزاق بر مبنای محصوالت دامی انجام میگرفت.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :دامپروری.
فلزشناسی

فلزات اصلی :آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبر جنگی ،دشنه و نیزه.
پوشش زرهی :حفاظت از سوارهنظام .زره زنجیری روی چرم ،کالهخود ،سپر و
زره سینه.
پرتابشوندهها :زوبین و کمان.
آتشزاها :مورد استفاده نبوده است.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت دیوارهای طوالنی وجود ندارد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
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متوسط قد فرد بالغ :نامشخص.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود .اقتصاد مبتنی بر شبانی.
مراقبتهای درمانی :ناموجود.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ناموجود.
تحرک شغلی :احتماال ناموجود .البته تقسیم کاری زیادی وجود نداشت.
برابری جنسیتی :تفاوت جنسیتی شدیدی در تقسیم کار وجود داشت :مردان از
اسبها نگهداری میکردند ،شکار میکردند و با فلزات وسیله میساختند .زنان
از دامها نگهداری میکردند ،لباس میدوختند و ظرف درست میکردند.
بردهداری :غالمداری .اسرای جنگی معموال برده میشدند.
قربانیکردن انسان :در مراسم تدفین رهبران ،مالزم او قربانی میشد.
دین

دین اکثریت :دین ِشمن یاکوتی.
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پرو :امپراتوری اینکا ــــــــــــــــــــــ
اینکاها بر بزرگترین امپراتوری بومی قاره آمریکا حکم میراندند و خودشان آن
را تاوانتینسویو( 1چهار منطقه کنار هم) میخواندند تا عظمت قلمروشان را به رخ
بکشند .آنها به زور بخشــی از مردم را جابجا کردند و به سرزمینهای محصور
مخصوصی بردند تا مثال در منطقه میلیرایا 2به عنوان بافنده و سفالگر کار کنند.
نخبــگان از ایدئولوژی بــرای تثبیت حاکمیت خود اســتفاده میکردند .آنها در
جشنهای برپاشده توســط حکومت به مردم نوشیدنی ارزان ذرت میدادند و به
جایش خدمات کارگری دریافت میکردند .در موارد نادر حتی به احترام خدایان
و مکانهــای مقدس ،عدهای را هم قربانــی میکردند .بیماریهای همهگیر در
اوایل قرن شــانزدهم میالدی -احتماال آبله که با مهاجمــان اروپایی به آمریکا
آورده شــده بود -باعث تضعیف اینکاها شــد و درنهایت ،آنها نتوانستند در برابر
فاتحان اســپانیایی مقاومت کنند و تقریبا تمام قلمروشان به تصرف اسپانیاییها
درآمد .با این وجود ،مقاومت در برابر اســپانیاییها حتی تا استقالل پرو در سال
 ۱۸۲۱ادامه داشت.
اطالعات کلی

زمان ۱۳۷۵ :تا  ۱۵۳۲میالدی.
1. Tawantinsuyu
2. Milliraya
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زبان :کوئچا( 1کوئچوان) و آیمارا( 2آیماران).
پیش از آن :دوره میانه متاخر (پرو).
پس از آن :امپراتوری هابسبورگ اسپانیا.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۵۰۰ :هزار تا  ۲میلیون.
مردمان

جمعیت ۶ :تا  ۱۴میلیون نفر در سال  ۱۵۳۲میالدی.
بزرگترین شهر ۲۰ :هزار تا  ۱۰۰هزار نفر (کوسکو.)3
ارتش منظم ۱۰۰ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (کوسکو)؛  .۲مراکز استانی؛  .۳شهرستانها؛
 .۴دهکدهها؛  .۵آبادیها.
سلســلهمراتب اداری :حاکم (ساپا اینکا)؛  .۲حاکمان (آپو) منطقهای (سویو)؛
 .۳حاکمان اســتانی (توکریکوک)؛  .۴حاکمان بخشهــا (هونو کوراکا)؛ .۵
حاکمان ردهپایینتر (کوراکا).
نهادها

قوانین حقوقی :به رغم نبود سیستم نوشتار یا سیستم درباری حکومتی ،موجود
بود .آزادی عمل زیادی به رهبران محلی داده میشــد تا عدالت را در قلمروهای
1. Quechua
2. Aymara
3. Cuzco
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خود برقرار کنند.

دســتگاه اداری :حرفهای .متخصصان شمارش (کیپوکامایوک) ارقام را با روش
گرهزدن روی ریسمان ثبت میکردند .آمارگیران و مدیران ایستگاههای پست هم
مشغول به کار بودند.
ََ
اعتبار دینی حاکم :ســاپا اینکا (امپراتور) یک ابرانســان تلقی میشد که ارتباط
محکمی با ماوراء دارد.
حقوق مالکیت :اطالعات ناموجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود .بانکی وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر کار برای مردان متاهلی که بین  ۲۵تا  ۵۰ســال داشتند
وضع میشد.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :احتماال ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ذرت ،کینوا و سیب زمینی.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دســتی :گرز جنگی ،تبر جنگی ،دشــنه ،نیزه ،شمشیر چوبی با لبه
دندانهدار.
پوشش زرهی :ســربازان سپرهای چرمی ،کالهخودهای چوبی بافتهشده و زره
سینهپوش مسی داشتند .اشرافزادگان زره کامل پرجواهر میپوشیدند که از طال
و نقره ساخته شده بود.
پرتابشوندهها :زوبین ،فالخن ،کمان ساده و اتالتل (دارت نیزهشکل).
آتشزاها :شواهد ناموجود.
دیوارهــای طوالنی :تعدادی دیوار دفاعی توســط مانکو اینــکا (یکی از رهبران
سلطنتی اینکاها) ساخته شده بود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۹ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۴۶سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :ترکیبی.
آبیاری :موجود .اما هیچ سیستم تامین آب آشامیدنی بزرگی وجود نداشت.
مراقبتهای درمانی :اطالعات ناموجود .پزشکان وجود داشتند اما شواهدی از
تامین خدمات درمانی توسط حکومت وجود ندارد.
کمک غذایی :مقامات مسئول دستشان باز بود که غذا و نوشیدنی در فستیوالها
پخش کنند اما شــواهدی از وجود سیستم حمایتی مرکزی در زمینه مواد غذایی
وجود ندارد.
کمــک در زمان قحطی :فروشــگاههای دولتــی در زمان قحطی آغــاز به کار
میکردند.
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(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شــغلی :ناموجود .مشــاغل موروثی بودند و محــدود به طبقات خاص
میشدند.
برابری جنسیتی :زنان و مردانی که یک جرم مشابه مرتکب شده بودند ،تنبیههای
متفاوتی دریافت میکردند .موقعیتهای دولتی عموما برای مردان در نظر گرفته
شــده بود؛ هر چند که زنان و مردان هر دو میتوانســتند پستهای مذهبی مهم
داشته باشند.
بــردهداری :نامشخص .اقتصاد بیشــتر روی رعیتداری مبتنی شده بود تا روی
بردهداری .اما برخی خدمتگزاران خانوادههای نخبه (یاناکونا) که اغلب به عنوان
اسیر جنگی گرفته شده بودند ،در این خانوادهها تا ابد باید انجام وظیفه میکردند
و حتی این نقش به فرزندانشان هم منتقل میشد.
قربانیکردن انسان :چند شکل از آن اجرا میشد .قربانیان خیلی اوقات کودک
بودند .اما شــواهدی وجود دارد که در موارد نادر ،اســرای جنگی و مالزمان هم
قربانی میشدند.
دین

دین اکثریت :دین اینکا .مرکزیت آن ،پرســتش ســاپا اینــکا (امپراتور اینکا) و
خدایانی بود که نماینده خورشید ،ماه و سایر موجودات طبیعی بودند.
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ترکیه :امیرنشین عثمانیــــــــــــــــــ
امیرنشین عثمانی را نباید با آن امپراتوری که در دوره مدرن نخستین به یک قدرت
جهانی بزرگ بدل شده بود اشتباه گرفت .امیرنشین عثمانی به عنوان یک امارت
تــرک کوچک در نزدیکی قلمرو بیزانس پا گرفــت .ترکها و گروههای دیگر از
قفقــاز و بالکان به صورت دائم به قلمــرو بیزانس حمله میکردند .عثمانیهای
مسلمان به تدریج از طریق جنگ و دیپلماسی توانستند مناطق غربی بالکان را به
زانو دربیاورند .با تکیه بر این دستاوردها بود که عثمانیها توانستند قلمرو خود را
با سرعت گسترش بدهند .حرکت ارتش تیمور (تیمور لنگ) و امپراتوری تیموری
او به سمت غرب درنهایت مانع از گسترش امیرنشین عثمانی شد و آنها توانستند
عثمانیها را در سال  ۱۴۰۲میالدی شکست بدهند و آنها را رعیت خود کنند.
اطالعات کلی

زمان ۱۲۹۹ :تا  ۱۴۰۲میالدی.
زبان :ترکی (از خانواده ترکی)؛ عربی (آفریقایی-آسیایی)؛ فارسی (هند و اروپایی).
پیش از آن :امپراتوری بیزانس؛ امیرنشین قرامانیان.1
پس از آن :امپراتوری تیموری.

1. Karamanid
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۸ :هزار در سال  ۱۳۲۰میالدی؛  ۶۹۰هزار
در سال  ۱۴۰۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۲۰۰ :هزار تا  ۳۰۰هزار نفر در سال  ۱۳۲۵میالدی؛  ۵میلیون نفر در سال
 ۱۴۰۰میالدی
بزرگترین شهر ۲۰ :هزار تا  ۳۰هزار نفر (بورسا).
ارتش منظم ۲۰ :هزار نفره در ســال  ۱۳۵۰میالدی؛  ۸۵هزار نفره در سال ۱۴۰۰
میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت؛  .۲مراکز اســتانی؛  .۳شهرستانها؛ .۴
دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری :در فاصله سالهای  ۱۲۹۰تا  ۱۳۲۶میالدی .۱ :سلطان؛ .۲
مدیران مرکزی؛  .۳حاکمان استانی.
در فاصله سالهای  ۱۳۲۶تا  ۱۳۶۰میالدی .۱ :رئیس؛  .۲شورای ریشسفیدان؛
 .۳صدراعظم؛  .۴حاکمان استانی؛  .۵حاکمان بخشها؛  .۶قضات در شهرها
و شهرستانها.
نهادها

قوانین حقوقی :در سال  ۱۳۲۵میالدی ارائه شد.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبــار دینی حاکم :ســلطان به عنوان جنگجویی در نظر گرفته میشــد که در
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خدمت خداست و رهنمودهای الهی را به اجرا درمیآورد.
حقوق مالکیــت :ترکیبی .اکثر اراضی در مالکیت دولت بود و برای کشــت در
اختیــار رعیتها قرار میگرفت .با این وجــود ،انواعی قدیمی از مالکیت زمین
هنوز در قلمروهای فتحشده وجود داشت.
کنتــرل قیمتها :نامشخص .کنترل قیمتها در قرون بعدی رواج داشت اما در
این زمان اجرا نمیشد.
قوانین بانکداری :ناموجود .به دلیل ممنوعیت وامهای بهرهدار در اســام ،هیچ
بانکی وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین.
ضرب سکه :ضرب سکه به صورت محلی در سال  ۱۳۲۸میالدی آغاز شد.
اعتبار :اعتبار و ســفته در مراودات تجاری با دولتشهرهای شمال ایتالیا به کار
گرفته میشد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :نامشخص.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر صاف ،نیزه و نیزه دشنهدار.
پوشــش زرهی :زره با پوشــش افقی ،کالهخود ،زره زنجیری ،زره کامل و زره
فلسمانند .سپر چوبی.
پرتابشوندهها :کمان ترکیبی ،کمان زنبورکی ،فالخن و زوبین.
آتشزاها :آتشزای یونانی برای آنها شناختهشــده بــود و از طریق تفنگی با لوله
دمنده شلیک میشد.
دیوارهای طوالنی :هیچ دیوار طوالنی ساخته نشده بود.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :سیســتمهای بهجامانده از قبل مورد استفاده بود .آب
آشامیدنی مورد نیاز شهرها از طریق فوارهها ،آبانبارها و حمامها تامین میشد.
مراقبتهای درمانی :ترکیبی .هیچ نظام خدمات درمانی مرکزی وجود نداشت؛
اما سلطان بایزید یکم یک مدرسه پزشکی و یک بیمارستان بزرگ در سال ۱۴۰۰
میالدی تاسیس کرد.
کمک غذایی :ناموجود .از سوی نهادهای دینی تامین میشد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :مدرسههای اسالمی که با مساجد مرتبط بودند ،به روی پسران
و مردان از هر طبقه و قومیتی باز بودند و فارغالتحصیالن این مدارس میتوانستند
وارد طبقه نخبه شوند.
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تحرک شــغلی :احتماال تــا حدی قابل انجــام بود .محدودیتی بر شــغلی که
غیرمسلمانان میخواستند انتخاب کنند وجود نداشت.
برابری جنسیتی :نامشخص.
بردهداری :ســربازان بردهشــدهای که ملک دولت بودند در ارتــش (با نام حلقه
بهگوشــان عثمانی) انجام وظیفه میکردند و امــور اداری را هم انجام میدادند.
بردگانی که مالک خصوصی داشتند در بخش کشاورزی و استادکاری مشغول به
کار بودند.
قربانیکردن انسان :ناموجود .در اسالم ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :اسالم سنی.
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دوره مدرن نخستین:
سال  ۱۵۰۰تا  ۱۸۰۰میالدی
غنا :پادشاهی آشانتیـــــــــــــــــــــ
در سال  ۱۴۷۱میالدی ،دریانوردان پرتغالی به منطقه بین رودهای کوموئه 1و ولتا
در غرب آفریقا که طال تولید میکرد رســیدند و در آنجا مراکز تجاری برای تبادل
کاالهای اروپایی با طال و برده راه انداختند .پادشاهی آشانتی این مراکز را تحت
کنترل خود درآورد .پادشــاه از یک دودمان سلطنتی آمده بود و مقامات مختلفی
از جمله ملکه مادر انتخابش کرده بودند .او فرد مقدسی بود که نباید موقع خوردن
شنیدن صدای صحبتش
امکان حرفزدن با او یا
ِ
و نوشیدن دیده میشد .همچنین ِ
وجود نداشــت .در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،انگلیســیها جای پرتغالیها را
گرفتند و بعد از تالشهای ناموفق در کسب مجدد استقالل ،کل منطقه در سال
 ۱۹۰۱به عنوان قلمرو بریتانیا اعالم شد.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۰۱ :تا  ۱۹۰۱میالدی.
زبان :آشانتی (آکان).
پیش از آنِ :دنکیرا.
پس از آن :امپراتوری بریتانیا.
1. Comoe
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۲۴۰ :هزار تا  ۲۶۰هزار در اوج امپراتوری
در سال  ۱۸۷۴میالدی.
مردمان

جمعیت ۳ :میلیون نفر در اوج امپراتوری در سال  ۱۸۷۴میالدی.
بزرگترین شهر ۱۰ :هزار تا  ۲۰هزار نفر (کوماسی).
ارتش منظم ۴۰ :هزار تا  ۱۰۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (کوماسی)1؛  .۲شهرستانها؛  .۳دهکدهها؛
 .۴آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشاه (آسانتهن)؛  .۲ملکه مادر (آسانتهما) :شورای
ریشسفیدان و سایر مقامات ارشد؛  .۳حاکمان استانی؛  .۴شوراهای استانی؛
 .۵سران دودمانها؛  .۶رهبران روستاها.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود .قانون عرفی و نظام حقوقی غیررسمی وجود داشت.
دستگاه اداری :ترکیبی .مقامات منصوب به تدریج مقامات موروثی را کنار میزدند.
اعتبار دینی حاکم :باور بر این بود که حاکمان از ارتباط خاصی با اجداد باستانی
برخوردارند.
حقــوق مالکیت :ترکیبی .زمین به صورت رســمی در مالکیت دودمانها بود نه
اشخاص .آنها فقط حق استفاده از ملک بدون تصرف را داشتند.
1. Kumasi
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کنترل قیمتها :احتماال ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود .نظام بانکداری وجود نداشت.
اقتصاد

َ
مالیاتگذاری :مالیات بر گرد طال بســته میشد .عوارض گرفته میشد .هزینه
وفات از داراییهای منقول متوفی کم میشد.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمدهَ :یم.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی ُببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :دشنه و نیزه.
پوشش زرهی :سپر و کالهخود چرمی.
پرتابشوندهها :زوبین ،کمان ساده و اسلحه گرم.
آتشزاها :اطالعاتی در مورد استفادهشان موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی در مورد ساختشان موجود نیست.
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رفاه

امید به زندگی ۳۰ :سال از زمان تولد (در اوایل قرن  ۲۰میالدی).
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۸ :سانتیمتر (در اوایل قرن  ۲۰میالدی).
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .هیچ خدمات درمانی از سوی دولت مرکزی ارائه
نمیشد.
کمک غذایی :احتماال ناموجود .احتماال هیچ سیستم مرکزی حمایت از تامین
غذا وجود نداشت.
کمک در زمان قحطی :احتماال ناموجود .احتماال هیچ سیستم مرکزی مقابله با
قحطی وجود نداشت.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :محدود .نخبگی موروثی بود.
تحرک شغلی :محدود .تا حدی در شهرها وجود داشت.
برابری جنسیتی :به جای برابری جنسیتی ،تکمیلگری جنسیتی هنجار موجود
بود .اکثر پستهای اداری نمیتوانست در اختیار زنان قرار بگیرد.
بردهداری :غالمداری .اسرای جنگی ،شورشیان و جنایتکاران معموال به بردگی
گرفته میشدند.
قربانیکردن انســان :در مراســم تدفین نخبگان ،قربانیکردن انسان به صورت
گسترده صورت میگرفت.
دین

دین اکثریت :دین آکانی .آکانها به یک خدای عالیمرتبه به نام اونیامه و نیز الهه
زمین به نام آساسهیا اعتقاد داشتند.
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ایران :امپراتوری صفوی ـــــــــــــــــــ
صفویان به خاطر استفاده از توپخانه و تفنگ به «امپراتوری باروت» شهرت یافته
گرفتن ســرزمین پارس ،صفویان اســام شیعه را دین
بودند .پس از تحت کنترل ِ
رسمی کشور معرفی کردند و اسالم سنی را که بین حاکمان قبلی رواج داشت کنار
گذاشــتند .به تدریج دربار صفوی کنترل مرکزی خود را بیشــتر کرد ،یک نظام
بوروکراســی پیچیده را به وجود آورد و ثروت قابل توجهی را از انحصار دولت بر
تجــارت ابریشــم به دســت آورد .این تجارت باعــث مــراودات دیپلماتیک با
قدرتهای اروپایی شــد .افــول صفویان در قــرن هفدهم میــادی به همراه
گرفتن اروپاییها و عثمانیها باعث شــد در سال  ۱۷۲۴میالدی معاهده
قدرت ِ
قســطنطنیه به امضا برســد که قلمرو صفوی را بین عثمانیها و روسها تقسیم
میکرد.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۰۱ :تا  ۱۷۲۲میالدی.
زبان :فارسی (هند و اروپایی).
پیش از آن :اتحاد قبیلهای آق قویونلو.
پس از آن :سلسله افشاری.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲.۷ :میلیون.
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مردمان

جمعیت ۹ :میلیون نفر.
بزرگترین شهر ۲۰۰ :هزار نفر (اصفهان).
ارتش منظم ۹۰ :هزار تا  ۱۲۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت؛  .۲شهرهای بزرگ؛  .۳شهرهای کوچک؛
 .۴شهرستانها؛  .۵دهکدهها؛  .۶آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :شــاه؛  .۲وزیر اعظم؛  .۳شورای حکومتی؛  .۴دولت
مرکزی؛  .۵حاکمان استانی؛  .۶دولت محلی.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون سکوالر و قانون دینی.
دستگاه اداری :آنها که پست اداری داشتند حقوقبگیر بودند اما پست به صورت
موروثی به آنها رسیده بود.
پادشاهی الهی
پیشااسالمی
اعتبار دینی حاکم :حاکمیت صفوی تا حدی بر ایده
ِ
ِ
بنا شده بود.
حقوق مالکیت :ناموجود .شاه مدعی مالکیت تمام اراضی بود.
کنترل قیمتها :بخش مهمی از تدابیر مربوط به مبارزه با قحطی از همین طریق
انجام میشد.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر زمین .تجارت و جابجایی مشــمول مالیات میشد و
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عوارض گمرکی و جادهای وجود داشــت .همچنیــن عوارض مخصوصی به نام
تمغا روی کاالهای دم مرز بسته میشد.
ضرب ســکه :مسکوکات نقره ،تومان و دینار .ســکههای مسی که در مناطق مختلف
ضرب و استفاده میشد .برخی از پادشاهان سکه طال به نام اشرفی هم ضرب میکردند.
اعتبار :تاجران معتبر اموری مثل ارائه وام ،ارائه تخفیف و امکانات سفته ،پذیرش
بیعانه و نیز انتقال پول را انجام میدادند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :آیش .کشت تناوبی دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز ،تبر جنگی ،شمشیر خمیده و زوبین.
پوشــش زرهی :زره سبک چرمی ،پشــمی ،ابریشــمی و نمدی .سپر چوبی،
کالهخود ،زره سینه ،محافظ دست و پا و زره زنجیری.
پرتابشوندهها :نیزه پرتابشونده ،کمان ترکیبی ،کمان زنبورکی و تفنگ.
آتشزاهــا :توپخانــه محاصره .بطریهای شیشــهای که با روغن مشــتعل پر
میشدند.
دیوارهای طوالنی :اطالعی از احداث آنها در دست نیست.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :دولت سیســتم قنات را که از زمان ساســانیان وجود
داشت اداره میکرد.
مراقبتهای درمانی :یک یا دو بیمارستان در هر شهر بزرگ وجود داشت.
کمک غذایی :نامشخص.
کمــک در زمان قحطی :در زمــان بحران ،تدابیری بــرای کنترل قیمتها اجرا
میشــد .انبارهای دولت در دهکدههای تمام ســرزمین وجود داشت تا از تامین
مواد غذایی برای پایتخت در تمام زمانها اطمینان حاصل شود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :موقعیتهای رسمی بر اساس شایستگی-و نه اصل و نسب-
در اختیار مردم قرار میگرفت و ربطی به طبقه یا قومیت آنها نداشت .اشرافزادگان
اصلی صفوی به شکل فزایندهای کاهش قدرت و نفوذ خود را تجربه میکردند.
تحرک شغلی :احتماال موجود.
برابری جنســیتی :زنان نخبه زمین به ارث میبردند ،کار خیریه میکردند ،صاحب
کاروانسرا بودند و نفوذ سیاسی زیادی داشتند .حتی زنان عامی هم در فعالیتهایی
مثل زیارت ،تظاهرات و شورش حضور داشتند و برخی حتی کار تجاری میکردند.
بردهداری :شاه طهماســب (دوره حکومت از  ۱۵۲۴تا  ۱۵۷۶میالدی) مردمان
ساکن مناطق مرزی را که اجدادشان هم برده بودند به بردگی میگرفت.
قربانیکردن انسان :ناموجود .در اسالم ممنوع بود.
دین

دین اکثریت :اسالم شیعه.
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هند :امپراتوری مغول ـــــــــــــــــــــ
امپراتوری مغول توسط بابر تاسیس شد که از آسیای مرکزی به هند حمله کرد و
از توپخانه برای شکستدادن سلطنت دهلی استفاده کرد .امپراتوری مغول یکی
از بزرگترین حکومتها در تاریخ پیشامدرن بود و بخش زیادی از شبهقاره هند
را در کنترل داشــت .مغولها یک نظام مالیاتی کارآمد ایجاد کردند که توســط
کشاورزان محلی اداره میشد .همچنین مغولها به جای اشرافزادگان عنواندار،
مقامات حقوقبگیر نظامــی و غیرنظامی را به کار گرفتند .تحت حکومت آنها،
هند به مرکز تجارت جهانی بدل شــد و محصــوالت تولیدیاش -به خصوص
پارچه نخی -از چین تا اروپای غربی مشــتری پیدا کرد .اهمیت تجارت هند در
اروپا باعث شــد کمپانی هند شرقی تاسیس شــود؛ که در اواسط قرن نوزدهم
میالدی کنترل شبهقاره را از دست مغولها درآورد.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۲۶ :تا  ۱۸۵۸میالدی.
زبان :فارسی (هند و اروپایی)؛ اردو (هند و اروپایی).
پیش از آن :ســلطنت دهلی ،امپراتوری ســند ،امپراتوری ویجایاناگارا (هند)،
امپراتوری تیموریان (آسیای مرکزی).
پس از آن :امپراتوری بریتانیا (هند)؛ امپراتوری ُد ّرانی (آسیای مرکزی).
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۳.۲ :تا  ۴.۵میلیون.
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مردمان

جمعیت ۱۱۰ :تا  ۱۵۰میلیون نفر.
بزرگترین شــهر ۴۰۰ :هزار نفر (این رقمی است که در جریان بازدید درباریان از
دهلی در سال  ۱۶۵۰میالدی به عنوان جمعیت این شهر تخمین زده شد .آنها به
صورت منظم از مناطق مختلف دیدن میکردند).
ارتش منظم ۱۰۲ :هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت؛  .۲مراکز اســتانی؛  .۳شهرستانها؛ .۴
دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :امپراتور؛  .۲وزیر اعظم (وکیل)؛  .۳مقامات صوبهدار
(استانی)؛  .۴مقامات سرکار (شهرستانی)؛  .۵مقامات پاراگانا (بخشها)؛ .۶
مقامات دهکده؛  .۷کاتب دهکده.
نهادها

قوانین حقوقی :دوازده فرمان جهانگیر ،مربوط به سال  ۱۶۰۵میالدی.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبــار دینی حاکم :کیش شــخصیت امپراتور با عنوان انســان کامل ،مرشــد
(راهنمای معنوی) و «ســایه خدا» شــهرت داشــت .حاکمان همچنین تالش
داشتند تبار خود را به تیمور موســس امپراتوری تیموری (حکمرانی از  ۱۳۳۶تا
 ۱۴۰۶میالدی) برسانند.
حقــوق مالکیت :ترکیبی .تمام اراضی در مالکیت دولت بودند اما در ازای انجام
وظیفه دولتی و نظامی میشد روی زمین (بدون تملک) کار کرد  .
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کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :مالیات بر زمیــن .امپراتور اکبر مالیات جزیــه را که حاکمان
اسالمی بر اتباع غیرمسلمان وضع کرده بودند لغو کرد.
ضرب سکه :روپیه نقره .هر  ۰.۳۰روپیه مساوی بود با  ۲۵.۱۱کیلوگرم گندم (که
در زمان قحطی به  ۶.۶۶روپیه میرســید ).دستمزد ماهانه یک کارگر غیرماهر
در آ گرا در ســال  ۱۵۹۵میالدی  ۱.۵روپیه و در سال  ۱۶۳۷میالدی  ۳.۲روپیه
بود.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،برنج و حبوبات.
آبیاری :موجود.
کوددهی :احتماال موجود.
سیستم ِکشت :تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

ســاحهای دستی :گرز جنگی ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر ،نیزه کوتاه ،تبرزین،
شمشیرهای دو دسته.
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پوشش زرهی :سپر ،کالهخود ،زره زنجیری ،زره کامل و محافظ دست و پا.
پرتابشوندهها :زوبین ،نیزه ،چاکرام (قرصهای فوالدین) ،کمان ترکیبی ،کمان
زنبورکی و تفنگ.
آتشزاها :بمب باروتی ،گلولهافشان آتشزا و بمب پرتابی ،توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آنها موجود نیست.
رفاه

امید به زندگی ۲۵ :تا  ۳۵سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۸ :سانتیمتر (مرد).
آبیاری و آب آشامیدنی :کانالها ،آبانبارها ،آبگذرها ،سدها ،نهرها ،چشمهها
و غیره برای نگهداری و انتقال آب بارانهای موســمی و آب رودخانهها استفاده
میشد.
مراقبتهای درمانی :بیمارستانها توسط دولت و نیز به شکل خصوصی ساخته
میشد .جهانگیر (حکمرانی از  ۱۶۰۵تا  ۱۶۲۷میالدی) معتقد بود که بیمارستانها
باید در همه شهرهای امپراتوری ساخته شوند.
کمک غذایی :توسط بیمارستانها تامین میشد.
کمــک در زمان قحطی :امپراتور اکبر سیســتمی از انبارهای منطقهای را برای
آمادگی در زمان قحطی آماده کرده بود .همچنین توزیع پول و مواد غذایی در این
زمانها به صورت ویژه انجام میشد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی .سیستم کاست (تمایز طبقاتی) برای اکثریت
هندو.
تحرک شغلی :ناموجود .سیستم کاست برای اکثریت هندو.
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برابری جنسیتی :تا حدود مختلفی وجود داشت .همه نظامهای ایدئولوژیک از
نابرابری جنسیتی حمایت میکردند.
بــردهداری :در ســال  ۱۵۲۶میالدی اکبر به صورت رســمی پایان بردگی اسرای
جنگی را اعالم کرد .اما نگهداری برده بین اشرافزادگان همچنان رواج داشت.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط اسالم ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :اسالم سنی ،هندوییسمِ ،جینیسم.
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اکوادور :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مردمان شوار ،دوره استعمار اسپانیا ـــــــ
مردمان شــوار( 1که به عنوان هیوارو 2هم شناخته میشــوند) از قرنها پیش در
تپههــای جنگلپوش کوههــای آند در نزدیکی مرز مدرن اکــوادور و پرو زندگی
میکردند .قدرت در میان گروههای مختلف شــوار به صورت ســنتی در اختیار
«بزرگمردان» بود؛ جنگجوهای شناختهشده یا ِشمنها که به خاطر خاکیبودن،
صداقت و سخاوتشان شهرت پیدا کرده بودند .دین شوار حول نیروهای مقدس
غیرشــخصی به نام ساروتاما 3میچرخید که مشابه نیروهای مقدس مانا در باور
ُپلی ِنزیها بود .این نیروها میتوانستند خیر یا شر باشند و از طریق اعمالی مثل
شــجاعت در جنگ و ســخاوت در رفتار با همســایگان در هر شــخص جمع
میشــدند .مردمان شــوار در مقابل اینکاها و نیز در مقابل اروپاییها مقاومت
کردند تا اینکه در سال  ۱۹۳۰میالدی در کشور اکوادور ادغام شدند.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۳۰ :تا  ۱۸۴۰میالدی.
زبان :هیوارو یا شوار (هیواروان).
پیش از آن :مردمان هیواروی پیشااستعماری.
1. Shuar
2. Jivaro
3. tsarutama
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پس از آن :هیواروها ،دوره پسااستعماری اکوادور.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع)( ۱۶ :تخمین بر این اساس که دهکدهها به
صورت معمول  ۴کیلومتر با هم فاصله داشتند).
مردمان

جمعیت ۳۰۰ :نفر (جمعیت یک روستا).
بزرگترین شهر ۳۰۰ :نفر .هیچ شــهر واقعی وجود نداشت و احتماال جمعیت
هیچ روستایی هم به بیشتر از  ۳۰۰نفر نمیرسید.
ارتش منظم ۵۰۰ :نفر .هیچ ارتش منظمی وجود نداشت .ارقام ارائهشده درواقع
تخمینی از اندازه احزاب مهاجم هستند.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :فقط دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :سردستهها که در موارد ویژه به عنوان رهبران فوق محلی
عمل میکردند .۲ .روسا (کوراکا).
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبــار دینی حاکمِ :شــمنها اغلب به عنــوان رئیس (کــوراکا) در نظر گرفته
میشدند و علتش قدرت معنوی آنها بود.
حقوق مالکیت :ناموجود.
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کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :موجود .توسط سران استعماری وضع میشد.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :کاساوا.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی ُببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :ناموجود .تسلیحات مسی از طریق تجارت به دست میآمد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبر جنگی ،قداره و نیزه فرورونده.
پوشش زرهی :سپرهای چرمی و چوبی.
پرتابشوندهها :اســلحه فوتی ،تیرهای زهرآ گین ،پرتابکننده نیزه که تا اواخر
قرن هفدهم میالدی مورد استفاده بود .زوبین.
آتشزاها :استفاده نمیشد.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختش موجود نیست.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۷ :سانتیمتر (مرد).
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهــای درمانی :ناموجود .حکومتی وجود نداشــت که بخواهد خدمات
درمانی مرکزی ارائه بدهد.
کمک غذایی :ناموجود .حکومتی وجود نداشــت که بخواهد به صورت مرکزی
کمک غذایی ارائه بدهد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .حکومتی وجود نداشت که بخواهد به صورت
مرکزی خدمات رفاهی در زمان قحطی ارائه بدهد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :هیچ .هیچ طبقه اجتماعی واقعی وجود نداشت.
تحرک شــغلی :هیچ .هیواروها تقریبا همگی به باغداری و کاشــت برای امرار
معاش میپرداختند.
برابری جنسیتی :تقسیم کار بر اساس جنسیت صورت میگرفت .تعدد زوجات
وجود داشت .موقعیتهای رهبری در اختیار مردان قرار میگرفت.
بردهداری :ناموجود .اســرای جنگی معموال برده نمیشدند چون سرشان بریده
میشد و به عنوان غنیمت استفاده میشد.
قربانیکردن انسان :اسرای جنگی معموال کشته میشدند.
دین

دین اکثریت :دین هیواروِ ،شمنیسم.
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فرانسه :پادشاهی بوربون ـــــــــــــــــ
خاندان بوربون از زمان مرگ هنری سوم پادشاه والوا در سال  ۱۵۸۹میالدی (که
هیچ وارثی برجا نگذاشــت) تا زمان انقالب فرانســه بر فرانســه حکم راندند.
بوربونهــا در میان جنگهای دینــی بین کاتولیکها و پروتســتانها به قدرت
رســیدند .نظام دیوانساالری ،نظام مالیاتی مرکزی و پیروزیهای استعماری در
قاره آمریکا باعث اوجگیری قدرت و ســلطه آنها در قرن هفدهم میالدی شــد.
پادشاهی فرانسه زمانی در اوج بود که «پادشاه خورشید »1یعنی لویی چهاردهم
(حکمرانی از  ۱۶۴۳تا  ۱۷۱۵میالدی) بر ســر کار بود .قصر ورســای که در آن
زمان بزرگترین عمــارت در اروپا بود تحت نظــارت او در دهه  ۱۶۷۰و ۱۶۸۰
میالدی ساخته شد .او همچنین فرمان نانت را که فرانسه را یک بار دیگر به یک
پادشاهی کاتولیک بدل میکرد لغو کرد.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۸۹ :تا  ۱۷۸۹میالدی.
زبان :فرانسه (هند و اروپایی).
پیش از آن :پادشاهی والوا (فرانسه).
پس از آن :دوران انقالب (فرانسه).
1. Sun King
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۹۳۰ :هزار در ســال  ۱۶۰۰میالدی؛ ۲.۶
میلیون در سال  ۱۶۵۰میالدی؛  ۲تا  ۲.۵میلیون در سال  ۱۷۰۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۱۸.۵ :میلیون نفر در سال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۲۱میلیون نفر در سال ۱۶۵۰
میالدی؛  ۲۵.۳میلیون نفر در ســال  ۱۷۰۰میالدی؛  ۲۸.۵میلیون نفر در ســال
 ۱۷۸۹میالدی.
بزرگترین شــهر ۲۴۵ :هزار در ســال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۴۵۵هزار در سال ۱۶۵۰
میالدی؛  ۶۰۰هزار در سال  ۱۷۰۰میالدی (پاریس).
ارتش منظم ۵۰ :هزار نفر در ســال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۴۰۰هزار تا  ۵۰۰هزار نفر در
سال  ۱۷۰۰میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (پاریس)؛  .۲پایتختهای استانی و مراکز
استعماری؛  .۳شهرها؛  .۴شهرستانها؛  .۵دهکدهها؛  .۶آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشاه؛  .۲شــورای عالی؛  .۳سرپرست استانی؛ .۴
سرپرســت عمومی؛  .۵نمایندگان علیالبدل ،حاکمان شــهری و استانی؛ .۶
قاضی عالی.
نهادها

قوانین حقوقی :به عنوان قانون میشو شناخته میشد.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :پادشاه توسط کلیسا حمایت میشد .لویی چهاردهم (پادشاه

208

خورشید) سلطنت را در مرکز ایدئولوژی حکومت قرار داد.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :قیمت نمک تثبیت شده بود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :نظام مالیاتی دقیق که اشرافزادگان از طریق امتیازها و معافیت
مالیاتی میتوانستند دورش بزنند.
ضرب سکه :سکه نقره لیور تورنوا 1به ارزش  ۲۰سو یا  ۲۴۰درنیه .دو تالش ناکام
برای رواجدادن پول کاغذی صورت گرفت.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی سهگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر ،شمشیر خمیده ،تبرنیزه ،نیزه کوتاه ،سرنیزه.
1. livre tournois
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پوشش زرهی :زره سینه ،زره سینه و پشت ،جلیقه چرمی ،کالهخود فوالدی یا
برنجی ،محافظ دست و پا.
پرتابشوندهها :تفنگ لولهکوتاه ،تفنگ و تپانچه.
آتشزاها :نارنجک و توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان موجود نیست.
رفاه

امید به زندگی ۲۵ :تا  ۲۸سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۷۲ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۵۸سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستم آبیاری گسترده در جنوب فرانسه وجود داشت.
چشمهها و آبخوریهای عمومی در شهرها مورد استفاده بودند.
مراقبتهــای درمانی :ناموجــود .دولت خدمــات درمانی ارائه نمــیداد؛ اما
بیمارست انهایی که توسط کلیسا یا به صورت خصوصی اداره میشدند در شهرها
رواج داشتند.
کمک غذایی :ناموجود .بر اســاس فرمان مولن ( ۱۵۶۶میالدی) جوامع محلی
(به خصوص مقامات محلی کلیسا) مسئولیت کمک به فقرا را به عهده داشتند.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ترکیبی .مردم عامی میتوانســتند وارد ردههای اشرافزادگی
موروثی بشوند.
تحرک شغلی :موجود.
برابری جنسیتی ۲۵ :درصد از زنان سواد داشتند .زنان میتوانستند ملک بخرند
و ادارهاش کننــد .لویی چهاردهم تالش کرد کنترل زنان بر امالک و نیز انتخاب
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تریر
در مــورد ازدواج را محــدود کند و یک زندان هم مخصوص زنان در
ســالپ ِ
ِ
ساخت.
بردهداری :در مستعمرات در ابعاد گسترده دیده میشد .تجارت برده مدت کوتاهی
در سال  ۱۷۹۴میالدی لغو شد اما دوباره قانونی شد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط دین مسیحیت ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :کلیسای کاتولیک رم.
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ژاپن :شوگانساالری توکوگاواــــــــــــ
شوگانســاالری توکوگاوا 1که از آن با عنوان دوره ایدو هم یاد میشود ،با پیروزی
توکوگاوا ایاســو در نبرد سکیگاهارا و انتخاب او به عنوان «شوگان» آغاز شد .با
وجود آن که امپراتور همچنان رهبر صوری حکومت باقی مانده بود ،شــوگانها
حاکمیــت ژاپن را از هــر جنبه دیگری در اختیار داشــتند .توکوگاوا سیاســت
«محافظهکاری و ثبات» را دنبال میکردند که هدفش تحکیم قدرت خودشان و
سرکوب رقبای احتمالی بود و باعث میشد خانواده حاکم بتواند تا سه قرن بر سر
قــدرت باقی بماند .یکی از تبعات جانبی این صلح طوالنی و پررونق این بود که
مهارت نظامی رو به کاهش گذاشــت؛ چون ســاموراییهای زیادی وارد نظام
اداری شدند .این تحولی بود که به شکلگیری تصویر رمانتیک از ساموراییها و
فاصلهگرفتن آن از آرمان قدیمی جنگجویانه آنها شــد .به تدریج ،ســختیهای
اقتصادی و تهدید نفــوذ غربیها به پایانیافتن حکومت شــوگانهای توکوگاوا
منتهی شد .این دوره با استعفای آخرین شوگان توکوگاوا در سال  ۱۸۶۷میالدی
و احیای سلطنت در سال  ۱۸۶۸میالدی همراه بود.
اطالعات کلی

زمان ۱۶۰۳ :تا  ۱۸۶۸میالدی.
زبان :ژاپنی (ژاپنیک).
1. The Tokugawa Shogunate
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پیش از آن :دوره آزوچی-مومویاما.1
پس از آن :دوره ِمیجی.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۹۵ :هزار.

مردمان

جمعیت ۲۵ :میلیون نفر در ســال  ۱۶۵۰میالدی؛  ۲۸میلیون نفر در سال ۱۷۵۰
میالدی؛  ۳۲میلیون نفر در سال  ۱۸۵۰میالدی
بزرگترین شهر ۵۷۰ :هزار نفر در سال  ۱۶۷۸میالدی؛  ۱.۳میلیون نفر در سال
 ۱۷۲۰میالدی؛  ۱.۴میلیون نفر در سال  ۱۸۰۰میالدی (توکیو-ایدو).
ارتــش منظم ۱۲۵ :هــزار نفره .این تعــداد نیروهای توکوگاوایی بــود که برای
شکستدادن شورش شیمابارا بسیج شده بودند.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (ایدو)؛  .۲شهرهای بزرگ؛  .۳شهرهای
قصری و شــهرهای بازاردار؛  .۴شــهرهای بندری؛  .۵شهرهای معبددار؛ .۶
دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :شوگان؛  .۲اعضای ارشد شوراها (روجو)؛  .۳اعضای
غیرارشد شوراها (واکادوشییوری)؛  .۴مدیران غیرمرکزیتر؛  .۵اربابان موروثی
(دایمیو)؛  .۶مقامات استانی؛  .۷مدیران استانی ردهپایینتر.

1. Azuchi-Momoyama
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نهادها

قوانین حقوقی :موجود.
دستگاه اداری :حرفهای.
اعتبار دینی حاکم :شــوگان تمایل داشــت که به عنوان یــک حاکم پرعطوفت
(جینکون) شــناخته شــود که بر مبنای آرمــان بودایی نوعدوســتی (جیهی) و
کنفوسیوسی دولت همدل (جینسی) عمل میکند.
دیدگاههای
ِ
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :موجود.
قوانین بانکداری :نامشخص.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :منبع اصلی درآمد دولت از مالیــات بر زمینهایی میآمد که به
صورت مستقیم تحت نظارت دولت بودند.
ضرب ســکه :ســکههای طال ،نقره و برنز که به عنوان واحدهای پولی جداگانه
عمل میکردند.
اعتبار :هزاران بانک به نام ریوگائه 2وجود داشت که اکثرا در اوساکا و ایدو 3واقع
شده بودند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
2. ryogae
3. Edo

214

سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرزهای آهنی (کانابو) ،تبر جنگی ،دشنه ،شمشیر انحنادار،
نیزه (یاری) ،نیزه دشنهدار (ناگیناتا) ،باتوم (جیتجوتسو) و میله (بوجوتسو).
پوشش زرهی :کالهخود ،سپر ،زره سینه ،محافظ دست و پا و زره زنجیری ،زره
المینار افقیشکل و زره فلسیشکل.
پرتابشوندهها :کمان ترکیبی ،تسلیحات باروتی که در این دوره شناختهشده بود.
آتشزاها :هییاهو اسلحهای بود که کمانهای مشتعل پرتاب میکرد .روکوداماها
نارنجکهای دستی نخستین بودند.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان وجود ندارد.
رفاه

امید به زندگی ۲۷ :سال از زمان تولد (مرد) و  ۲۷سال (زن).
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۷ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۴۸سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشــامیدنی :سیســتمهای آبیاری از جمله کانالها با دروازههای
قفلدار و آبراهدار ســاخته و نگهداری میشدند .آب آشامیدنی در شهرها وجود
داشت.
مراقبتهای درمانی :نامشــخص .دولت یک بیمارستان در توکیو تاسیس کرده
بود اما مشــخص نبود که تالش برای تامین خدمات درمانی تا چه حد گســترده
است.
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کمک غذایی :از شــوگان انتظار میرفت که بــرای نیازمندان« ،کمک ارباب»
(اسوکویی) را به خصوص در زمان بروز بالیای طبیعی فراهم کند.
کمک در زمان قحطی :از شــوگان انتظار میرفــت که برای نیازمندان« ،کمک
ارباب» (اسوکویی) را به خصوص در زمان بروز بالیای طبیعی فراهم کند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنسیتی :زنان طبقه پایینتر در قیاس با زنان طبقه حاکم ،برابری بیشتری
را تجربه میکردند .در طبقات باال ،تعدد زوجات وجود داشت و از مشارکت زنان
در زندگی عمومی تا حدی ممانعت میشد.
بردهداری :تجارت برده در سال  ۱۵۹۰کنار گذاشته شد.
قربانیکردن انسان :ناموجود.
دین

دین اکثریت :شینتو ،بودیسم ماهایانا ،کنفوسیونیسم جدید.
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آمریکا :کنفدراسیون ایلینیوئکــــــــ
1
ایلینیوک و ایلینی هم شناخته میشدند) قلمرو شرقی
ایلینیوئکها (که با نام اینوکاِ ،
رودخانه میسیسیپی را در اختیار داشتند که با دریاچه میشیگان ،رود اوهایو و رود
واباش محصور شــده بود .گروههایی که به زبان ایلینی حرف میزدند احتماال در قرن
شــانزدهم میالدی به این منطقه آمدنــد و احتماال از حوضه دریاچــه ِایری 2به آنجا
تر منطقه از جمله
مهاجرت کرده بودند .رســیدن آنها باعث جابجایی ساکنان قدیمی ِ
اونیوتاها شــد .به رغم اســتفاده از کلمه «کنفدراسیون» ،هیچ نشــانهای در شواهد
تاریخی مبنی بر وجود ســازمانهای رســمی سیاســی میانقبیلهای که چیزی شبیه
کنفدراسیون هاودنوسانی باشد یافت نشــده است .رهبری سیاسی در هر یک از این
جوامع از یک ســو توســط «رهبران صلح» انجام میشد که نقش دیپلماتیک مهمی
داشــتند اما از خودمختاری رسمی اندکی برخوردار بودند  .در سوی دیگر هم رهبران
جنگ قرار داشــتند که برنامهریزی برای حمله به ســکونتگاههای دیگران را صورت
میدادند .به رغم حمالت زمینی و سیاسی مختلفی که فرانسویها و سپس بریتانیاییها
انجام دادند ،حاکمیت ایلینیوئک تنها زمانی به صورت رســمی به پایان رســید که با
گسترش ایاالت متحده آمریکا ،آوارگیهای گسترده بر مردمان آنها وارد شد.

اطالعات کلی

زمان ۱۶۴۰ :تا  ۱۷۷۸میالدی.
1. The Iliniouek
2. Erie
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زبان :میامی ایلینوی (الگونکین.)3
پیش از آن :فرهنگ اونیوتا.
پس از آن :ایاالت متحده آمریکا.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۱۴ :هزار تــا  ۱۹هزار .هیچ دولت واحد
مشخصی وجود نداشت؛ اعداد مذکور تقریبا اندازه یکی از جوامع معمول ایلینوی
را میرسانند  .
مردمان

جمعیت ۸ :هزار تا  ۱۲هزار نفر در ســال  ۱۷۰۰میالدی؛  ۳۰۰تا  ۶۰۰نفر در سال
 ۱۷۷۸میالدی.
بزرگترین شهر ۲۰۰۰ :تا  ۳۰۰۰نفر .هیچ شهر واقعی وجود نداشت .تخمینها به
یک سکونتگاه تقریبا بزرگ برمیگردد.
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :فقط دهکدههای نیمهموقت.
سلسلهمراتب اداری .۱ :رهبر صلح؛  .۲رهبر جنگ.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
3. Algonquin
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اعتبار دینی حاکم :رهبران بر اساس تواناییشان در حفظ رفاه اجتماعی انتخاب
میشدند .باور بر این بود که رهبران جنگ به صورت مشخص با ارواح قدرتمند
حیوانات (مانیتو) در ارتباط هستند.
حقوق مالکیت :احتماال ناموجود.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :احتماال ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :ذرت.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :ناموجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی دوگانه و تثبیت نیتروژن محصوالت.
فلزشناسی

فلزات اصلی :ناموجود.
تجهیزات نظامی

شمشیرمانند شاخدار برای کوبیدن .چاقو و
سالحهای دستی :چوب یا گرزهای
ِ
تبرچه.
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پوشش زرهی :سپرهای منقش به چرم بیسون.
پرتابشوندهها :کمان ساده و تفنگ.
آتشزاها :اطالعاتی درباره استفاده از آنها در دست نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آنها در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود .دولت به تامین آنها نمیپرداخت.
مراقبتهای درمانی :ناموجود.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :مساواتطلبانه.
تحرک شغلی :مساواتطلبانه.
برابری جنســیتی :مردان در زمینه تعیین شــرایط ازدواج قدرت قابل توجهی بر
زنان داشتند .البته زنان هم میتوانستند ِشمن یا رهبر شوند.
بردهداری :غالمداری .زنان و کودکان که اسیر جنگی شده بودند برده میشدند.
قربانیکردن انسان :ناموجود.
دین

دین اکثریت :دین ایلینویی .خدای اعظم که به نام ارباب زندگی شناخته میشد.
مناسک جنگی و مناسک ِشمنی و رقصهای جشنی هم انجام میشد.

220

چین :سلسله چینگ ــــــــــــــــــــــ
چینگها ،آخرین سلسله تاریخ  ۲۰۰۰ساله سلطنتی در چین ،درواقع نوادگان َمنچوی
ُ
حاکمان ایالت شــین در مناطقی بودند که امروزه شمال شرقی چین و شمال کره را
تشــکیل میدهند .چینگها پس از شکستدادن سلســله مینگ در سال ۱۶۴۴
میالدی ،درنهایت در اواخر قرن هجدهم میالدی به اوج قدرت خود رسیدند .با این
حال ،تاجران انگلیسی که تریاک را به صورت غیرقانونی به چین قاچاق میکردند
باعث وقوع جنگهای تریاک در دهه  ۱۸۳۰میالدی شــدند .همچنین امپراتوری
چینگ به خاطر شورشهای  ۱۴ساله تایپینگ که  ۳۰میلیون کشته به همراه داشت
ضربات زیادی متحمل شــد .در اواخر قرن نوزده میــادی ،قدرتهای اروپایی
قلمرو ساحلی چین را تصرف کردند که به شورش باکسر (مشتزنها) در سال ۱۹۰۰
میالدی منتهی شــد .چینگها در نهایت در جریان انقالب سال  ۱۹۱۱میالدی که
تاسیس جمهوری چین را رقم زد ،از قدرت ساقط شدند.
اطالعات کلی

زمان ۱۶۴۴ :تا  ۱۹۱۲میالدی.
زبان :چینی (چینی-تبتی)َ ،منچو (تونگوسیک.)1
پیش از آن :سلسله مینگ.
پس از آن :جمهوری چین.
1. Tungusic
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۱۳.۱ :میلیون در ســال  ۱۶۴۴تا ۱۷۹۶
میالدی؛  ۱۱.۳میلیون در سال  ۱۷۹۶تا  ۱۹۱۲میالدی.
مردمان

جمعیت ۱۰۰ :تا  ۱۴۰میلیون نفر در سال  ۱۷۰۰میالدی؛  ۲۹۵میلیون نفر در سال
 ۱۸۰۰میالدی؛  ۳۳۴تا  ۳۴۸میلیون نفر در سال  ۱۹۰۰میالدی.
بزرگترین شــهر ۶۷۰ :هزار تا  ۸۲۰هزار نفر در سال  ۱۷۰۰میالدی؛ یک میلیون
نفر در سال  ۱۸۰۰میالدی؛  ۱.۱میلیون نفر در سال  ۱۹۰۰میالدی (پکن).
ارتش منظم ۸۲۰ :هزار تا  ۹۰۰هزار نفره .هشــت ارتش نشاندار (با مجموع ۲۲۰
هزار ســرباز) در پکن ،منچوری و اکثر شــهرهای مهــم اردو زده بودند .ارتش
اســتاندارد سبز (با بیش از  ۶۰۰هزار نیرو) مسئولیت برقراری نظم و امنیت را در
سطح محلی به عهده داشت.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (پکن)؛ مراکز ایالتی؛  .۳مراکز استانی؛ .۴
مراکز شهرستانی؛  .۵بخشها؛  .۶دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :امپراتور؛  .۲حکومت مرکزی؛  .۳حاکمان ایالتی؛ .۴
حاکمان استانی؛  .۵حاکمان بخشها؛  .۶قاضی اعظم بخش.
نهادها

قوانین حقوقی :موجود.
دستگاه اداری :حرفهای .دیوانســاالرها از طریق یک نظام آزمونگیری دشوار
استخدام میشدند.

222

اعتبار دینی حاکم :اعتبار ایدئولوژیک از طریق حکم الهی به دست میآمد.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :احتماال موجود.
قوانین بانکداری :احتماال موجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :مالیات بر ملک ،زمین و فروش؛ مالیات سرانه.
ضرب سکه :سکه نقره تیل وجود داشت که توسط نقرهکاران مستقل ساخته میشد و
ارزشــش بر اســاس وزنش تعیین میگردید .دولت در زمان حکمرانی شونژی (از سال
 ۱۶۴۴تا  ۱۶۶۱میالدی) و نیز دوران حکمرانی شیانفنگ ( ۱۸۵۱تا  ۱۸۶۱میالدی) پول
کاغذی را عرضه کرده بود .در اواسط قرن هجدهم میالدی ،یک کیلو برنج در کانتون یا
یک کیلو ارزن در پکن قیمتی برابر با  ۰.۰۲۴تیل داشت .در سال  ۱۸۱۳میالدی ،دستمزد
روزانه متوسط یک کارگر غیرماهر در اکثر استانها حدود  ۰.۰۴تیل بود.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گنــدم و برنج .گندم اصلیترین محصول در شــمال و برنج
اصلیترین محصول در جنوب بود.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر ،دشنه ،نیزه و نیزه دشنهدار.
پوشــش زرهی :جلیقههای محافظ که از پوســت درخت ســاخته میشدند.
برگستوان یا زره منعطف که از دوخت پولک فلزی بر پارچه و چرم درست میشد.
سپرهای ساختهشده از چوب درخت نخل ،کالهخود ،محافظ دست و پا و زره
سینه.
پرتابشوندهها :فتیله تفنگ ،شــمخال ،کمان زنبورکی ،کمان ترکیبی ،چنگک
چندشاخه.
آتشزاها :فشفشه.
دیوارهای طوالنی :دیوار بزرگ چین.
رفاه

امید به زندگی ۳۵ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۷ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۵۳سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :سیستمهای جدید آبرسانی ایجاد شد .آب از آبانبارها
به شهرها میرسید .در مورد آب دریاچهها یا رودها از ساختارهایی مثل کانال،
آبگذر و راهآب استفاده میشد.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .دولت این خدمات را ارائه نمیداد؛ بلکه نهادهای
خصوصی مثل شانتانگ و شانهویی (انجمن خیریه) مسئولشان بودند.
کمــک غذایی :ناموجود .دولت این خدمــات را ارائه نمیداد؛ بلکه خیریههای
خصوصی و صومعههای بودایی مسئولشان بودند.
کمــک در زمان قحطی :ناموجــود .دولت این خدمات را ارائــه نمیداد؛ بلکه
مقامات محلی که بــا خیریهها کار میکردند و همینطــور صومعههای بودایی
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مسئولشان بودند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نظام آزمون اســتخدامی برای مــردان از هر زمینه خانوادگی و
حتی از پایینترین طبقات آزاد بود.
تحرک شــغلی :نظام آزمون استخدامی برای مردان از هر زمینه خانوادگی و حتی
از پایینترین طبقات آزاد بود.
برابری جنسیتی :حقوق قانونی بر مبنای جنسیت فرق میکرد .شغلهای دولتی
فقط به مردان میرسید.
بردهداری :در اوایل قرن هفدهم میالدی امپراتور یونگژن 1برنامهای برای آزادی
اکثر رعیتهای کشاورز و بردهها به اجرا درآورد.
قربانیکردن انسان :ناموجود.
دین

دین اکثریت :کنفوسیونیسم ،بودیسم ،دائوییسم ،دین محلی چین.

1. Yongzheng
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بورنئو :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مردمان دایاک ،دوره پیش از بروک ـــــ
مردمــان دایاک 2که به عنوان ایبان 3هم شــناخته میشــدند ،قرنهــا در مناطق غربی
کالیمانتان در بورنئو زندگی کرده بودند و معموال محل زندگیشان خانههای خانه بزرگ
اشــتراکی 4بود .دایاکها از داشــتن یک رهبر دائمی ابا داشــتند و گروههای پرقدرت
خانوادگی معموال به امور هر خانه بزرگ اشــتراکی رسیدگی میکرد .افراد حرفهای مثل
جنگجویان ،قصهگویان و غیبگویان میتوانستند نفوذ زیادی به دست بیاورند .ایبانها
قلمرو خــود را در قرون هفدهم ،هجدهــم و نوزدهم میالدی به شــکل قابل توجهی
گســترش دادند و به شکار سر (کشــتن افراد از قبایل دیگر) و تجارت برده هم مشغول
بودند .گسترش قلمرو آنها در سال  ۱۸۴۱میالدی و با حضور یک ماجراجوی انگلیسی
به نام جیمز بروک متوقف شد .او بخشهایی از بورنئو را تحت لوای بریتانیا به مستعمره
تبدیل کرد .انگلیسیها تا زمان استقالل بورنئو در سال  ۱۹۸۴بر آنجا کنترل داشتند.
اطالعات کلی

زمان ۱۶۵۰ :تا  ۱۸۴۱میالدی.
(استرون َزین).
زبان :ایبان
ِ
پیش از آن :ایبانهای اولیه.
پس از آن :دوره بروک در حکومت استعماری بریتانیا.
2. Dayak
3. Iban
4. longhouse
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) :اطالعات ناموجود.
مردمان

جمعیت :کمتر از  ۵۰۰نفر .این تخمینی از اندازه متوسط یک قبیله است.
بزرگترین شهر :کمتر از  ۵۰۰نفر .هیچ شهر واقعی وجود نداشت .در قرن بیستم
میالدی ،جوامع بزرگتر ایبان که در خانههای بزرگ اشــتراکی زندگی میکردند
جمعیت  ۵۰۰نفره داشتند.
ارتش منظم :هیچ ارتش منظمی وجود نداشت .فقط گروههای مهاجم ویژهای
بودند که تخمینی در مورد تعدادشان وجود ندارد.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :فقط جوامع ساکن در خانههای بزرگ اشتراکی.
سلسلهمراتب اداری :فقط رئیس دهکده (توای روماه).
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبــار دینــی حاکم :قــدرت رهبران غیررســمی مرهون ســن و ویژگیهای
شخصیتیشان بود.
حقوق مالکیت :ناموجود .ثروت از طریق تبارها منتقل میشد.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :هیچ بانکی وجود نداشت.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت ُببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه فرورونده و شمشیر.
پوشش زرهی :سپر چوبی ،پارچه ،باجو (جلیقه جنگی از پوست خرس یا ببر)،
کاله جمجمهای و حصیری.
پرتابشــوندهها :تفنگهای دو و نیم متری که میتوانســتند تیرهای آتشین را تا
فاصله  ۲۰متری پرتاب کنند .اســلیقی (زوبین) با نوک آتشخورده که به سمت
دشمن پرتاب میشد.
آتشزاها :اطالعاتی درمورد استفادهشان وجود ندارد.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی در مورد استفادهشان وجود ندارد.
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رفاه

امید به زندگی ۴۴ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۹ :سانتیمتر.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .هیچ دولتی برای تامین خدمات درمانی مرکزی
وجود نداشت.
کمک غذایــی :ناموجود .هیچ دولتی برای تامین کمــک غذایی مرکزی وجود
نداشت.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .هیچ دولتی برای تامین کمک مرکزی در زمان
قحطی وجود نداشت.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ناموجود .هیچ طبقه اجتماعی واقعی وجود نداشت.
تحرک شغلی :ناموجود .اکثر ایبانها کارشان کشاورزی برای تامین غذای روزانه بود.
برابری جنســیتی :پستهای رهبری نمیتوانست در اختیار زنان قرار بگیرد؛ هر
چنــد که زنان نقشهای مهمی در فعالیتهای آیینی و اقتصادی ایفا میکردند و
معموال در تصمیمگیریهای جمعی با آنها مشورت میشد.
بردهداری :غالمداری .اسرای جنگی و بدهکاران معموال برده میشدند.
قربانیکردن انسان :اسرای جنگی گاهی قربانی میشدند.
دین

دین اکثریت :دین ایبانِ ،شمنیسم.
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پاپوا گینهنو :ــــــــــــــــــــــــــــــ
مردمان اوروکایوا ــــــــــــــــــــــــــ
«اوروکایوا» 1اصطالحی پوششــی برای توصیف گروههایی مثل آیگا ،2بیناندل،3
هونجارا ،مامباره و واسیدا است که از لحاظ فرهنگی با هم مشابهت دارند و در
استان شمالی پاپوا گینهنو ســاکناند .جامعه اوروکایوا در ابتدا از کشاورزان (که
برای امرار معاش کشــت میکردند) ،شکارچیان و ماهیگیران تشکیل شده بود.
ایــن جامعه حول قبیلههای تقریبا خودمختاری به رهبری «مردان بزرگ» ( ِامبو
دامبو) و ریشسفیدانی شکل گرفته بود که با ویژگیهای شخصیتیشان توانسته
بودند احترام و نفوذ زیادی برای خود کســب کنند .نسبت با قبایل از طریق تبار
پــدری به ارث میرســید و هــر قبیله مدعی بــود تبارش به یک جــد قهرمان
نیمهاسطورهای میرســد .وقتی جزیره در سال  ۱۸۸۸میالدی ضمیمه انگلیس
شد ،مردمان اوروکایوا به صورت رسمی بخشی از امپراتوری بریتانیا شدند اما در
سال  ۱۹۷۵میالدی استقالل خود را به دست آوردند.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۳۴ :تا  ۱۸۸۴میالدی.
زبان :اوروکایوان (پاپوایی).
پیش از آن :دوره نخستین اوروکایوا.
1. Orokaiva
2. Aiga
3. Binandele
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پس از آن :تسلط انگلیسیها بر پاپوا گینهنو .
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) .۱۰۰۰ :هیچ کشور واحدی وجود نداشت.
این تخمین بر اساس قلمرو متوسط قبیلهای انجام گرفته است.
مردمان

جمعیت ۷۵۰ :نفر .هیچ کشــور واحدی وجود نداشــت .این تخمین بر اساس
جمعیت متوسط قبیلهای انجام گرفته است.
بزرگترین شهر ۶۰۰ :تا  ۸۰۰نفر .هیچ شهر واقعی وجود نداشت .این تخمین بر
اساس دهکدههای بزرگ انجام شده است.
ارتش منظم :ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :فقط دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :رهبران اتحادهای موقتی؛  .۲مردان بزرگ (امبو دامبو)
و ریشسفیدان دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود .ایگهگه 1مجموعهای از تابوهای اخالقی علیه دزدی،
زنا ،خشونت و نقض برخی حقوق مالکیت بود.
دستگاه اداری :ناموجود.
1. igege
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اعتبار دینی حاکم :امبو دامبو 2به حمایت همسرانشــان و نیز مردان جوان وابســته به
خانواده تکیه داشتند .آنها برای نشاندادن سخاوت خود جشن گوشت راه میانداختند.
حقوق مالکیت :نامشخص .بخشهای جداگانه از زمینهای باغبانی به عنوان
ملک شخصی تلقی میشد اما ابعاد آن چندان مشخص نیست.
کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود .هیچ نظام بانکی وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود .هیچ نظام بانکی یا نظام مشابهی وجود نداشت.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :تارو.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت ُببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :ناموجود.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه ،گرز آهنی و تبر جنگی.
2. Embo dambo
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پوشش زرهی :سپر چوبی.
پرتابشوندهها :نیزه پرتابشونده.
آتشزاها :اطالعاتی درباره استفاده از آنها موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آنها موجود نیست.
رفاه

امید به زندگی ۴۰ :تا  ۴۵سال زمان متوسط پایان عمر.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۰ :سانتیمتر.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :مساواتطلبانه.
تحرک شغلی :مساواتطلبانه.
برابری جنسیتی :تفکیک جنســیتی کار وجود داشت .زنان نمیتوانستند رهبر
قبیله (امبو دامبو) شوند.
بردهداری :زنان و کودکان اغلب به عنوان اسیر جنگی گرفته میشدند.
قربانیکردن انسان :نامشخص .شواهدی وجود دارد از اینکه گاهی انتقام یک قتل به صورت
کشتن و خوردن فرد خاطی گرفته میشد و این احتماال نوعی قربانیکردن بوده است.
دین

دین اکثریت :دین اوروکایوا ،باورهای انیمیستی.
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میکرونزی :مردمان تروکـــــــــــــــــ
مردمــان تروک 1در قرن یکم میالدی در جزایر چوک( 2به معنی کوهســتانهای
میکرونزی مدرن است .این جزایر از جوامع
بلند) زندگی میکردند که بخشی از
ِ
امــروزی در میکرونــزی پراکندهتــر بودنــد .هر قبیلــه تروک تحــت رهبری
سالخوردهترین (یا ارشــدترین) مرد بر اساس تبار مادری قرار داشت .عالوه بر
موقعیــت موروثــی ،قدرت او از میــزان آ گاهیاش در خصــوص نیت ارواح و
تواناییاش در بهکارگیری مانامان (انرژی الهی) سرچشــمه میگرفت .خانوارها
تحت رهبری یک زن مســن و دو زن جوانتر (در سن فرزندآوری) و نیز شوهران
آنها قرار داشتند .هر تبار ،حق کار و اقامت در زمین خود را داشت اما در مقابل،
مســئولیت تامین غذا برای رئیس قبیله را نیز بر عهده داشــت .اولین ارتباط این
جزایر با اروپاییها در سال  ۱۵۲۸میالدی بود؛ یعنی زمانی که کاشفان اسپانیایی
به آنجا آمدند.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۷۵ :تا  ۱۸۸۶میالدی.
زبان :چوکی (استرونزی).
پیش از آن :فرهنگ موئن.
1. Truk
2. Chuuk
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پس از آن :مستعمره اسپانیایی جزایر چوک.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) :اطالعــات ناموجود .جزایر در کل ۱۲۷
کیلومتر مربع مســاحت داشتند .اندازه یک منطقه معمول که تحت کنترل رئیس
قبیله باشد مشخص نیست.
مردمان

جمعیــت ۵۰۰ :تا  ۱۰۰۰نفــر .این برآوردی از اندازه متوســط یک گروه قبیلهای
متوسط است.
بزرگترین شهر ۱۰۰ :تا  ۲۰۰نفر .هیچ شهر واقعی وجود نداشت .این برآوردی از
جمعیت یک سکونتگاه بزرگ معمول است.
ارتش منظم :اطالعات ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت :فقط آبادی.
سلسلهمراتب اداری .۱ :رئیس قبیله؛  .۲رئیس خانوار.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبــار دینی حاکم :قدرت یک رئیس قبیله بســتگی به مناســبات او با ارواح
آسمان ،دریا و زمین و همچنین تسلط او بر جادوهای مجاز داشت.
حقوق مالکیت :زمینها میتوانست در اختیار افراد یا گروههای شراکتی کوچک
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باشد.

کنترل قیمتها :ناموجود.
قوانین بانکداری :ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :درخت نان (بردفروت).
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت ببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :ناموجود.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :گرز و نیزه.
پوشش زرهی :اطالعاتی درباره استفاده از آن موجود نیست.
پرتابشوندهها :فالخن.
آتشزاها :اطالعاتی درباره استفاده از آنها موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آنها موجود نیست.
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رفاه

امید به زندگی ۴۰ :تا  ۴۵سال سن متوسط فوت.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۷ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۶۴سانتیمتر (زن) .این تخمینها
مربوط به اواسط قرن بیستم میشود.
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود.
کمک غذایی :نامشخص.
کمک در زمان قحطی :نامشــخص .مازاد محصــول درخت نان در حفرههای
خاصی در مکان زندگی قبیلهای برای استفادههای بعدی ذخیره میشد .استفاده
از منابع غذایی در اختیار رئیس قبیله بود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنســیتی :تقســیم کار بر اســاس جنســیت صورت میگرفــت .زنان
میتوانستند بدون موافقت شوهر هم مالک زمین باشند .رهبران بیشتر مرد بودند.
بردهداری :ناموجود.
قربانیکردن انسان :اسرای جنگی به خدای موسوم به پاالدیو تقدیم میشدند.
دین

دین اکثریت :دین چوکی .ارواح در وردهای جادویی و درمانها مورد اســتفاده
بودند .هدف اجرای مناســک این بود که ابعاد مختلف زندگی از ســاخت خانه
گرفته تا مناسبات عاشقانه و سیاست و جنگ را تحت تاثیر خود قرار دهند  .
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هند :مردمان آچیک ـــــــــــــــــــــ
ماندرانــگ آچیکها( 1یا همــان مردمان تپهها) که به نام گاروها 2هم شــناخته
میشــوند ،ســاکنان قدیمی تپههای گارو در بخش مگاالیا در شمال شرق هند
هستند .مشخص نیست که آچیکها دقیقا چه زمانی در موقعیت امروزیشان
ســاکن شــدند ،اما این باور وجود دارد که آنها از تبت مهاجرت کردهاند .آنها تا
پیش از ســال  ۱۷۷۵میالدی ارتباط اندکی با همسایههایشان داشتند؛ اما در آن
سال زمینداران محلی اشرافزاده شروع به تحرکاتی در تپههای محل زندگی آنها
کردند .ســران آچیک جدا از مناسک مذهبی و حل و فصل اختالفات کوچک
تحت نظر ریشسفیدان روستا قدرت چندانی نداشتند .انگلیسیها این منطقه را
در ســال  ۱۸۶۷میالدی اشــغال کردند و موفق شــدند با تبلیغ کشاورزی برای
فروش محصول ،منابع زیادی را از آچیکها نصیب خود کنند.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۷۵ :تا  ۱۸۶۷میالدی.
زبان :گارو (چینی-تبتی).
پیش از آن :گاروهای نخستین.
پس از آن :امپراتوری بریتانیا.

1. A'chik Manderang
2. The Garos
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) :اطالعات ناموجود.
مردمان

جمعیت ۲۰۰۰ :تا  .۳۰۰۰هیچ جامعه واحدی وجود نداشت .تخمینها مربوط به
سکونتگاههای بزرگ معمول در منطقه یا روستاها میشود.
بزرگترین شهر ۲۰۰۰ :تا  .۳۰۰۰هیچ شهر واقعی وجود نداشت .تخمینها مربوط
به سکونتگاههای بزرگ معمول در منطقه یا روستاها میشود.
ارتش منظم :ناموجود.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :دهکدهها؛  .۲آبادیها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :رئیس دهکده (نوکما)؛  .۲ریشسفیدان روستا.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :نوکما اغلب در زمینه مقام و موقعیت خیلی نسبت به دیگران
قابل تشخیص نبود و اغلب هم رهنمودهای ریشسفیدان روستا را دنبال میکرد.
حقوق مالکیت :ترکیبی .زمین در اختیار تبار مادری بود و به صورت جداگانه به
خانوارها تعلق پیدا میکرد.
کنترل قیمتها :موجود.
قوانین بانکداری :ناموجود .هیچ نظام بانکداری وجود نداشت.
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اقتصاد

مالیاتگذاری :ناموجود.
ضرب سکه :ناموجود.
اعتبار :ناموجود .هیچ نظام بانکی یا مشابهش وجود نداشت.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج ،نوعی از سیب زمینی.
آبیاری :ناموجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت ببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :تبر (مونگرنگ ،بانوک ،دائو) .نیزه فرورونده یک و نیم متری
با بدنه بامبو و نوک آهنی ،شمشیر.
پوشش زرهی :سپر فرورفته  ۹۰سانتیمتری که از چوب یا پوست جانوران ساخته
شده بود و روی یک قاب چوبی سوار شده بود.
پرتابشوندهها :کمان ساده.
آتشزاها :اطالعاتی درباره استفاده از آن موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آن موجود نیست.
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رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۶ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۴۷سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :ناموجود.
مراقبتهای درمانی :ناموجود.
کمک غذایی :ناموجود.
کمک در زمان قحطی :ناموجود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :مساواتطلبانه.
تحرک شغلی :مساواتطلبانه.
برابری جنسیتی :تفکیک جنسیتی در کار وجود داشت .نوکماها فقط مرد بودند.
بردهداری :بردههایی که از جنگ به جا مانده بودند در امور خانگی و کشــاورزی
به کار گرفته میشدند.
قربانیکردن انسان :بردهها در برخی مراسم تدفین قربانی میشدند.
دین

دین اکثریت :دین گارو .کامالها (کاهنهای روستایی) مشکالتی را که از بابت
ارواح شیطانی پدید آمده بود حل میکردند ،مردم را درمان میکردند ،حواسشان
به مردگان بود و به عنوان ماما هم عمل میکردند.
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ایاالت متحده آمریکا :ــــــــــــــــــــ
پادشاهی هاواییــــــــــــــــــــــــــ
کامههامهها -1جنگجویــی که خود را حافظ خدای جنــگ یعنی کوکایلیموکو
میدانســت -در ســال  ۱۷۸۲میالدی علیه پادشاه کیواال 3شــورش کرد و مناطق
کوهاال و کونا در جزیره بزرگ از مجمعالجزایر هاوایی را تحت کنترل خود گرفت.
کردن تمام
طی سه دهه بعدی ،کامههامهها کارزارهای نظامی زیادی را برای متحد ِ
مجمعالجزایر هاوایی (غیر از کائتی و نیهاو) به کار گرفت .مانا (قدرت زندگیبخشی
که از خدایان و اجداد باســتانی این سرزمین نشات میگرفت) در دین هاوایی نقش
مرکزی را ایفا میکرد و خودش را در نمایش قدرت ،زور و مهارت متجلی میکرد.
اما این مسئله در طول زمان به یک شکل باقی نماند .به تدریج تمام صاحبان قدرت
و نفوذ سعی کردند مانا را به انحصار خود درآورند و قدرت و وجههای که همراه آن
میآمد را مال خود کنند و همین باعث شد جامعه به شدت سلسلهمراتبی شود.

2

اطالعات کلی

زمان ۱۷۷۸ :تا  ۱۸۹۸میالدی.
(استرونزی).
زبان :هاوایی
ِ
پیش از آن :هاوایی پیش از برخورد با سفیدپوستان.
1. Kamehameha
2. Kuka'ilimoku
3. Kiwala
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پس از آن :ایاالت متحده آمریکا.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۱۱ :هزار در سال  ۱۷۷۸میالدی؛  ۱۵هزار
در سال  ۱۷۹۵میالدی؛  ۱۶۶۰۰در سال  ۱۸۱۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۶۰ :هزار تا  ۱۵۰هزار نفر در سال  ۱۷۷۸میالدی؛  ۱۴۰هزار تا  ۱۸۰هزار
نفر در سال  ۱۸۱۰میالدی.
بزرگترین شهر :اطالعات ناموجود.
ارتش منظم ۳۶ :هزار تا  ۴۸هزار نفره (بزرگترین ارتش عملیاتی).
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :قصر سلطنتی/رسمی؛  .۲خانوارهای پراکنده.
َ
سلسلهمراتب اداری .۱ :پادشاه (الی نوی)؛  .۲مشاور سلطنتی (کاالیموکو)؛ .۳
َ
َ
فرماندار؛ رئیس بخش (الی آی موکو)؛  .۴روسای ردهپایینتر (الی آی آهوپوا)؛
 .۵ادارهکنندگان و مباشران اراضی (کونوهیکی).
نهادها

قوانیــن حقوقی :ناموجود .مجموعــهای از قوانین عرفی درباره حق اســتفاده از آب،
ماهیگیری و استفاده از زمین وجود داشت؛ اما هیچ قانون رسمی مکتوبی موجود نبود.
ساالری در حال تکوین را تشکیل
دستگاه اداری :مباشــران (کونوهیکی) نوعی دیوان
ِ
میدادند که در آن متخصصانی در حفظ شــجرهنامهها ،سنتها و سایر اطالعات دیده
میشد .به نظر میرسد که این کار تماموقت یا کامال حرفهای نبوده است.
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اعتبار دینی حاکم :پادشاهان هاوایی به عنوان چهرههای الهی عمل میکردند که
کنترل بخش اعظم مانا (تظاهرات قدرت کیهانی) را به دست داشتند.
حقوق مالکیت :محدود .تمام اراضی به الی نوی (پادشاه) تعلق داشتند و او آنها
را بین روسای بخشها و متحدانش تقسیم میکرد .وامهای زمین که به ساکنین
در آنهــا داده میشــد ،حقوق محدودی برای اســتفاده از زمیــن بدون تملک،
تفکیکپذیری و حق انحصاری را نصیب آنها میکرد اما محدودیتهایی هم در
استفاده از آن وجود داشت.
کنترل قیمتها :احتماال ناموجود .هیچ شواهد محکمی از تبادل در بازار وجود
نداشت.
قوانین بانکداری :ناموجود .هیچ چیزی شــبیه به بانک یا فعالیت پولی نهادینه
وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :خراجگذاری .افرادی که ساکن یک زمین بودند ،باید با بیگاری
در آنجا خراج (مالیات غیرپولی) خود به روسای بخشها و نیز پادشاه را میدادند
و این چیزی نزدیک به دو سوم از محصوالت تولیدیشان میشد.
ضرب سکه :ناموجود .کار دستمزددار وجود نداشت .کاالها و مواد غذایی که به
صورت خراج جمع شــده بود به صورت محدود بین روســای بخشها و مردم
عادی پخش میشد.
اعتبار :احتماال ناموجود .هیچ شواهدی از ابزار احتمالی اعتباری یا ساختار وام
وجود ندارد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :سیب زمینی شیرین ،تارو.
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آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :دیمکاری و کشاورزی بدون آبیاری.
فلزشناسی

فلزات اصلی :فلزشناسی بومی وجود نداشــت .اما وسایل آهنی توسط تاجران
اروپایی به جزایر هاوایی آورده شد.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه ،گرز جنگی.
پوشش زرهی :هیچ شواهدی از زره وجود ندارد.
پرتابشوندهها :زوبین ،فالخن ،تفنگ آتشزا که از اروپاییها خریداری شد.
آتشزاها :توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختش وجود ندارد.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :زیرساختهای آبیاری به شکل گسترده وجود داشت
که از آن جمله میتوان به دیوارههای انحراف آب برای کشــاورزی بدون آبیاری و
کشاورزی با باران (برای تارو) اشاره کرد .آب آشامیدنی وجود نداشت.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .این خدمات وجود نداشت .کاهنهای حرفهای
نقش درمانگری هم به عهده میگرفتند( .کاهونا الپائو).
کمک غذایی :ترکیبی .روســای بخشهــا تمهیداتی برای توزیــع مواد غذایی
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انبارشــده در نظر میگرفتند اما اکثرا این مواد غذایی به عنوان هدیه ،تقدیم سایر
روسای بخشها و نیز مالزمان میشد؛ و بر اساس نیاز مردم تقسیم نمیشد .در
نتیجه سهم اندکی به مردم عادی میرسید.
کمــک در زمان قحطی :از روســای بخشها انتظار میرفت کــه مواد غذایی
ذخیرهشــده را در زمان نیاز به دست مردم برسانند اما شواهد خاصی از اینکه این
کار به اجرا درآمده باشد وجود ندارد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :حرفهها و هنرها به صورت موروثی منتقل میشدند.
برابری جنســیتی :زنان طبقه نخبه میتوانســتند به عنوان کاهن عمل کنند و مالک
زمین باشند .زنان با محدودیتهایی در زمینه رژیم غذاییشان مواجه بودند و تابوهای
مختلف دیگری هم وجود داشت .زنان و مردان همراه با هم غذا نمیخوردند.
بردهداری :تقریبا ناموجود .اکثر مردم یعنی ماکا آی نانا (یا مردم عادی) آزاد بودند
اما طبقهای فرودست از مردم با نام کائووا هم وجود داشت که اغلب به عنوان برده
به کار گرفته میشدند.
قربانیکردن انسان :قربانیان از میان اسرای جنگی و کائووا انتخاب میشدند و
معمــوال از بین نخبگان یا مردم عادی نبودند .این کار در ســال  ۱۸۴۰میالدی و
تحت تاثیر مسیحیت متوقف شد.
دین

دین اکثریت :دین سنتی پلینزی .نظام مناسک سنتی چندخدایی بر اساس ایده
مانا شکل گرفته بود .نظام کاپو نیز بر رفتارهای منطبق با هنجارها و نیز مسئولیت
روسای بخشها برای حفاظت از مانا تاکید میکرد.
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تایلند :پادشاهی راتاناکوسین ــــــــــــ
پــس از آن که برمهایها شــهر آیوتایا 1در تایلند مدرن امــروزی را ویران کردند،
رامای اول چاکری 2به عنوان رهبر اشرافزادگی آیوتایایی در سال  ۱۷۶۷میالدی
در عرصه قــدرت ظهور کرد .او پایتخت را به بانکوک منتقل کرد که در آن زمان
کرونگتپ 4خوانده میشد؛ و پادشــاهی خود را آنجا بنا کرد.
راتانوکوســین 3یا
ِ
راتانوکوســین تحت حاکمیت اشــرافزادگی تایلندی قرار داشت و پادشاه در آن
نقشی تشریفاتی ایفا میکرد .پادشاه کشور را در امور معنوی رهبری میکرد و به
عنوان بودیساتوا شناخته میشــد؛ یعنی یک چهره معنوی عالیمرتبه که کارش
حفظ بودیســم و کمک به رعیتها برای رســیدن به نیروانا بود .در طول زمان،
پادشــاهی راتانوکوسین کنترل تایها (تایلندیها) را بر شبکههای تجاری مهم و
پادشاهیهای تابعش تحکیم کرد و ناز و نعمت و کاالهای تجملی را به بانکوک
آورد و شکوفایی ادبی را نیز در آنجا رقم زد.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۸۲ :تا  ۱۹۳۲میالدی.
زبان :تایلندی (کرا-دای).
پیش از آن :پادشاهی آیوتایا.
پس از آن :دوره خونتا یا شورای نظامی (تایلند).
1. Ayutthaya
2. Rama I Chakri
3. Rattanokosin
4. Krungthep
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۵۱۳ :هزار.

مردمان

جمعیــت ۱ :تا  ۳میلیون نفر در ســال ۱۸۰۰؛  ۴تا  ۵میلیون نفر در ســال ۱۸۵۰
میالدی.
بزرگترین شهر ۵۰ :هزار تا  ۱۰۰هزار نفر (راتاناکوسین یا همان بانکوک امروزی).
ارتش منظم ۲۰ :هزار تا  ۶۰هزار نفره.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخــت (راتاناکوســین)؛  .۲شــهرهای بزرگ
(ماهاناخون)؛  .۳دهکدهها؛  .۴آبادیها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲وزرای کابینه؛  .۳حاکمان اســتانی؛ .۴
مدیران ردهپایینتر.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون سه ُمهر که در سال  ۱۸۰۵معرفی شد.
دســتگاه اداری :ترکیبی .امور اکثرا در دست اشرافزادگان بود؛ هر چند که شاه
چوالالنگکورن تالش کرد یک نظام مرکزی به وجود بیاورد.
اعتبار دینی حاکم :به تجســد یافتن او از تبار عالیمرتبه چهرههایی مشابه بودا
(که در گذشته وجود داشتند) بستگی داشت.
حقــوق مالکیت :ترکیبی .تمــام اراضی در مالکیت پادشــاه بودند اما در عمل،
مردمی که زمین را اجاره کرده و روی آن کار میکردند حقوقی بر زمین داشتند و
مثال میتوانستند آن را بفروشند.
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کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :تا زمان تاسیس اولین بانک در سال  ۱۸۸۸میالدی وجود نداشت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :حکومت از مالیاتهای مختلف روی مزارع ،مخدرها ،ارواح و
تجارت برای کســب درآمد اســتفاده میکرد .مالیات بر زمین نیز تشکیلدهنده
بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت بود.
ضرب سکه :پات دوانگ که در غرب با عنوان «سکه گلولهای» شناخته میشود.
اعتبار :نامشــخص .صنعت بازرگانی تحت کنترل جوامــع بزرگ چینی بود که
احتماال بسیاری از وامها را آنها تامین میکردند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :تا اواسط قرن نوزدهم میالدی ناموجود بود .مقامات فرانسوی آن را با
خود به منطقه آوردند.
سیستم ِکشت :کشاورزی آبیاری و بدون آب.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر ،دشنه ،زوبین ،نیزه.
پوشش زرهی :کالهخود ،سپر.
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پرتابشوندهها :تفنگ ،کمان ترکیبی و کمان ساده.
آتشزاها :استفاده از باروت حاکی از آن است که آتشزاها مورد استفاده بودند.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساخت آنها در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ ۱۵۷ :سانتیمتر (مرد).
آبیاری و آب آشــامیدنی :ترکیبی .روش آبیاری سنتی تایلندی (موانگ فای) با
استفاده از آب رودخانههای کوچک به کار میرفت .سدهای ساختهشده از بامبو
و چــوب ،آب را از کانالهای دریچهداری که شــدت جریان را کنترل میکردند
عبور میداد .جریان رودخانه ،چرخهای آب را که از بامبو ســاخته شده بودند به
حرکت میانداخــت .تکنولوژی برای تامین آب آشــامیدنی وجود داشــت اما
مشخص نیست که مورد استفاده قرار میگرفت یا نه.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .خدمات درمانی دولتی وجود نداشت.
کمک غذایی :ناموجود .نظــام حمایتی و کمک غذایی به صورت دولتی وجود
نداشت.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .نظام دولتی برای کمک در زمان قحطی وجود
نداشت.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنسیتی :زنان طبقه پایین و متوسط ،حق انتخاب شوهر داشتند اما زنان
طبقه باال از حقوق اندکی برخوردار بودند و تحت قدرت قانونی شوهران یا پدران
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خود قرار داشتند .گماشتهشدن به امور مذهبی مخصوص مردان بود.
بردهداری :نیمی از جمعیت برده بودند .اســرای جنگی در شــمار زیاد به بردگی
گرفته میشدند .والدین بدهکار ،فرزندان خود را به بردگی میفروختند تا قرض
خود را بپردازند .بردهداری در سال  ۱۹۰۵میالدی لغو شد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط بودیسم ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :بودیسم تراوادا.
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چین :مردمان همونگ ــــــــــــــــــــ
همونگهــا 1چندین فرهنگ متفاوت بودند که به مدت  ۲۰۰۰ســال در دهکدههای
کشــاورزی در کوهســتانهای دفاعپذیر و مستحکم جنوب شــرقی چین زندگی
میکردند .این دهکدهها گاهی به همکاری با یکدیگر میپرداختند و مثال در تقابل با
مقامات چینی عمل میکردند .اما عدم وجود نهادهای همکاری رسمی اغلب باعث
به بروز شــکاف در بین آنها میشد .در زمانهای زیادی در طول تاریخ همونگها،
دولت چین به صورت غیرمستقیم و از طریق روسای بومی که به نام توسی 2شناخته
میشدند ،نفوذ خود را اعمال میکرد .توسیها مسئول سیاستگذاری ،مالیاتگیری
و ترتیبدادن کارهای بیمزد (بیگاریکشــیدن از مردم) بود .اما بعد از انقالب مائو،
همونگها به صورت فزایندهای در جمهوری خلق ادغام شدند« .میائو» 3اصطالح
تحقیرآمیزی که برای توصیف همونگها به کار میرفت ،امروزه نام شناختهشدهای
برای این گروه اقلیت در جمهوری خلق چین است.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۰۱ :تا  ۱۸۹۵میالدی.
همونگ-مین (چینی-تبتی).
زبان:
ِ
پیش از آن :همونگهای اولیه.
1. The Hmong
2. tusi
3. Miao
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پس از آن :جمهوری خلق چین.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) :نامشخص .منطقه مورد نظر تا حدود ۱۰
خودمختار داخل آن
هزار کیلومتر گسترش مییافت؛ اما اندازه واحدهای سیاسی
ِ
در دوره مورد بررسی همچنان نامشخص است.
مردمان

جمعیت :نامشخص .بر اساس برخی منابع ،گروههای همونگی وجود داشتند که
در این زمان جمعیتشان به  ۲۰۰هزار نفر هم میرسید .اما مشخص نیست که آیا
این رقمی مشابه یا کمتر یا بیشتر از سایر گروهها بوده یا نه.
بزرگترین شهر ۵ :هزار تا  ۱۰هزارنفر .این تخمینی از جمعیت یک دهکده بزرگ
همونگ است.
ارتش منظــم ۵ :هزارنفر .هیچ ارتش منظمی وجود نداشــت .این یک تخمین
حداکثری از اندازه گروههای مســلحی اســت که همونگهــا احتماال قابلیت
بسیجکردنش را در زمان شورش علیه حکومت چین داشتهاند.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :دهکدهها؛  .۲آبادیها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :واسطه با حکومت چین (توسی)؛  .۲رهبران دودمانی؛
 .۳سران دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :ناموجود.
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دستگاه اداری :ناموجود.
اعتبار دینی حاکم :برخی افراد بر اســاس سن باال یا اطالعات عمیقشان (مثال
در امور مناسکی) به عنوان رهبران غیررسمی شناخته میشدند.
حقوق مالکیت :اکثر همونگها در این زمان خردهمالک بودند.
کنترل قیمتها :اطالعات ناموجود.
قوانین بانکداری :اطالعات ناموجود.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :ترکیبی .هیچ نظــام مالیاتی محلی/بومی وجود نداشــت اما
مقامات همونگ که از سوی حکومت چین منصوب شده بودند ،به نیابت از این
حکومت مالیات جمع میکردند.
ضرب سکه :ناموجود؛ هر چند که برخی از سکههایی که توسط سلسله چینگ
ضرب شده بود در منطقه رواج داشت.
اعتبار :ناموجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :برنج و نوعی سیب زمینی.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت ببر و بسوز.
فلزشناسی

فلزات اصلی :آهن.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :نیزه و شمشیر.
پوشش زرهی :کالهخود از جنس چوب نخل ،سپر چوبی ،زره پوششی از جنس
پوست جانوران یا پشم ،محافظ دست و پا.
پرتابشوندهها :اسلحه گرم مثل تفنگ.
آتشزاها :اطالعاتی درباره استفاده از آنها موجود نیست.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره استفاده از آنها موجود نیست.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :گروههای همونگ که روش کاشت خیس پلکانی برنج
را به کار میبردند ،از چرخ آبی چوبی که توســط اســب کشیده میشد استفاده
میکردند .آب آشامیدنی از چشمهها و نهرها میآمد.
مراقبتهــای درمانی :ناموجــود .دولتی در همونگ نبود کــه بخواهد خدمات
مرکزی درمانی ارائه بدهد .خدمات پزشــکی توسط متخصصان مناسک سنتی
انجام میگرفت.
کمــک غذایی :ناموجود .هیــچ دولتی در همونگ نبود کــه کمک غذایی را به
صورت مرکزی به عهده بگیرد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .هیچ دولتی در همونگ نبود که کمک در زمان
قحطی را به صورت مرکزی ارائه بدهد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ناموجود .طبقهبندی اجتماعی اندکی وجود داشت.
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تحرک شــغلی :ناموجود .اکثر همونگها کشــاورزی را برای امرار معاش خود
انجام میدادند.
برابری جنسیتی :تقسیم کار بر اساس جنسیت صورت میگرفت .هم مردان و هم
زنان میتوانســتند به صورت غیررسمی رهبر بشوند اما در عمل ،این موقعیتها
معموال به مردان میرسید.
بردهداری :احتماال ناموجود.
قربانیکردن انسان :احتماال ناموجود.
دین

دین اکثریت :دین همونگ .شمنیسم .انیمیسم .پرستش اجداد.
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ترکیه :امپراتوری عثمانیــــــــــــــــــ
تیمور (تیمورلنگ) پس از فتح امیرنشین عثمانی تمرکز خود را روی قلب سرزمین
پارس گذاشته بود و همین مسئله به عثمانیها اجازه داد بخش زیادی از قلمرویی
را کــه در ترکیه امــروزی و بالکان امروزی از دســت داده بودند دوباره مال خود
کنند .تیر خالص اما در ســال  ۱۴۵۳میالدی زده شد؛ زمانی که سلطان محمد
دوم توانســت قسطنطنیه را از بیزانســیها بگیرد .او با این کار توانست عالوه بر
دستیابی به مسیرهای تجاری جاده ابریشم ،یک چیز دیگر یعنی عنوان افتخاری
باستانی سزار را هم از امپراتوری شکستخورده روم بگیرد و عنوان خودبزرگبینانه
«حاکم دو قاره و دو دریا» را به خودش نسبت بدهد .در قرن شانزدهم میالدی،
عثمانیها توانستند کنترل سرزمینهای گستردهای را به دست بگیرند :از غرب تا
مراکش امروزی ،از جنوب تا یمن ،از شرق تا عراق ،و از شمال تا چک.
اطالعات کلی

زمان ۱۴۱۳ :تا  ۱۹۲۲میالدی.
زبان :ترکی (تورکیچ)؛ عربی (آفریقایی-آسیایی)؛ فارسی (هند و اروپایی) :سایر
زبانهای بومی در میان مردم محلی.
پیش از آن :امپراتوری تیموری.
پس از آن :ترکیه مدرن.
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربــع) ۵۲۲ :هزار در سال  ۱۴۲۱میالدی؛ ۲.۳
میلیون در ســال  ۱۵۰۰میالدی؛  ۴.۸میلیون در سال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۵.۲میلیون
در سال  ۱۶۸۰میالدی؛  ۴.۹میلیون در سال  ۱۷۰۰میالدی
مردمان

جمعیت ۵ :میلیون نفر در ســال ۱۴۲۱؛  ۹میلیون نفر در سال  ۱۵۰۰میالدی؛ ۲۸
میلیون نفر در ســال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۲۴میلیون نفر در ســال  ۱۷۰۰میالدی؛ ۲۴
میلیون نفر در سال  ۱۸۰۰میالدی؛  ۲۵میلیون نفر در سال  ۱۹۰۰میالدی.
بزرگترین شــهر ۲۰۰ :هزار تا  ۴۱۰هزار نفر در سال  ۱۵۰۰میالدی؛  ۶۵۰هزار تا
 ۷۰۰هزار نفر در ســال  ۱۶۰۰میالدی؛  ۷۰۰هزار نفر در سال  ۱۷۰۰میالدی؛ ۵۷۰
هــزار نفر در ســال  ۱۸۰۰میــادی؛  ۱.۱۲۵میلیون نفر در ســال  ۱۹۱۴میالدی
(استانبول).
ارتش منظم ۵۰ :هزار تا  ۹۰هزار نفره در سال  ۱۵۰۰میالدی؛  ۱۰۰هزار تا  ۲۰۰هزار
نفره در سال  ۱۶۰۰میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب ســکونت .۱ :پایتخت (اســتانبول)؛  .۲مراکز استانی؛  .۳مراکز
بخشی؛  .۴شهرها؛  .۵دهکدهها؛  .۶خیمههای کوچنشینان.
سلســلهمراتب اداری .۱ :ســلطان؛  .۲وزیر اعظم؛  .۳شــورای سلطنتی؛ .۴
خزانهداری سلطنتی؛  .۵حاکمان استانی؛  .۶دفترداران؛  .۷شورای استانی؛ .۸
ادارههای استانی ردهپایینتر؛  .۹قاضیان شهری.
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نهادها

قوانین حقوقی :قانون سکوالر و قانون مذهبی (شریعت).
دستگاه اداری :بوروکراسی .از میان بردهها نیرو گرفته میشد.
اعتبار دینی حاکم :باور بر این بود که حاکم به صورت الهی منصوب شده است.
حقوق مالکیت :میزان محدودی از مالکیت خصوصی زمین وجود داشت.
کنترل قیمتها :ســقف قیمت گذاشته میشد؛ اما مشخص نیست که آیا به زور
اعمال میشد یا به صورت قانونی دنبال میشد.
قوانیــن بانکداری :بانکهای رســمی برای اولین بار در قــرن نوزدهم میالدی
تاســیس شدند .حکومت ،قوانین بانکداری را بر اساس تعبیر خودش از مکتب
حنفی فقه اسالمی تعیین میکرد.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :مالیــات بــر محصوالت کشــاورزی؛ جزیــه (مالیاتی که از
غیرمسلمانان گرفته میشد)؛ مالیات زکات (خیریه)؛ مالیات بر تجارت.
ضرب سکه :سکه طالی سلطانی و سکه نقره آکچه.
اعتبار :بر اساس قانون عثمانی ،گسترهای از ترتیبات اعتباری از جمله وامهای
بهرهدار مجاز بود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی مکانیکی مدرن در قرن نوزدهم موجود بود.
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فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :شمشیر خمیده ،نیزه ،دشنه ،گرز ،تبر جنگی.
پوشش زرهی :سپرهای چرمی به مدل مورها (اعراب شمال آفریقا) .سوارهنظام
سنگین کالهخود بر سر میگذاشتند .محافظ دست و پا ،زره زنجیری و زره سینه
و پشت هم برای پوشاندن بدن به کار میرفتند.
پرتابشوندهها :تفنگ ،تپانچه و توپخانه میدان.
آتشزاها :نارنجک.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی ۳۵ :سال از زمان تولد.
متوسط قد فرد بالغ ۱۶۵ :ســانتیمتر (مرد) .اطالعات مربوط به دوره متاخرتر
( ۱۸۴۰تا  ۱۹۱۰میالدی) است.
آبیاری و آب آشــامیدنی :سیســتم آبیاری مصری اینجا هم احداث شد .آب از
طریق آبگذرها به شهرها میرسید.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .دولت تازه در قرن نوزدهم میالدی شروع به ارائه
خدمات رفاهی کرد .البته در اواخر قرن شانزدهم میالدی در قلمروهای مختلف
امپراتوری ،نزدیک به  ۹۰بیمارستان موجود بود.
کمک غذایــی :ناموجود .دولت تــازه در قرن نوزدهم میالدی شــروع به ارائه
خدمات رفاهی کرد .تا آن زمان ،کمک غذایی فقط توسط خیرین خصوصی ارائه
میشد.
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کمک در زمان قحطی :مواد غذایی از مکانهایی که مازاد داشتند به مکانهای
قحطیزده فرســتاده میشد .تثبیت قیمتها و معافیتها یا تخفیفهای مالیاتی
صورت میگرفت .سیستم انبارداری غالت برای حصول اطمینان از تامین مداوم
غالت مورد نیاز پایتخت طراحی شده بود.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :نخبگی موروثی.
تحرک شغلی :محدود.
برابری جنســیتی :تنها اقلیتی از زنان نخبه ثروتمند میتوانســتند به درجهای از
قدرت و نفوذ برسند .با این وجود ،زنان طبقه عامی اغلب نانآوران مهمی بودند
و در مشاغل مختلف کار میکردند.
بردهداری :غالمداری.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط اسالم ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :اسالم سنی.
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اسپانیا :امپراتوری هابسبورگــــــــــــ
چارلز پنجم که از سمت تبار مادری هابسبورگ 1به شمار میآمد ،پس از مرگ هر
دو پدربزرگش (یعنی فردیناند دوم آراگون در ســال  ۱۵۱۶میالدی و امپراتور روم
ماکســیمیلیان اول در ســال  ۱۵۱۹میالدی) فرمانروای قلمروهای وســیعی در
اســپانیا ،امپراتوری روم ،سرزمینهای سفلی (هلند و بلژیک امروزی) ،ایتالیا و
قاره آمریکا شد .فتوحات سرزمینی بعدی اسپانیا (که فیلیپین در قاره آسیا را هم
شــامل میشد) باعث شد اســپانیا به اولین «امپراتوری که خورشید در آن هرگز
غروب نمیکند» تبدیل شود و ثروت زیادی از اقصی نقاط جهان به سمت اسپانیا
سرازیر شود .این ثروت به شهریشــدن و بازارگرایی سریع در اسپانیا انجامید و
شهرهای سلطنتی اسپانیا به مراکز بزرگ تولید بدل شدند .قانون اسپانیا مبتنی بر
دکترین کاتولیک بود و به صورت اســمی در سراسر امپراتوری جریان داشت؛ اما
تفاوتهای زیادی در حقوق و امتیازات رعایا بر اساس طبقه ،قومیت ،جنسیت
و موقعیت اجتماعی آنها در نقاط مختلف امپراتوری مشاهده میشد.
اطالعات کلی

زمان ۱۵۱۶ :تا  ۱۷۰۰میالدی.
زبان :اسپانیایی (هند و اروپایی)؛ ایتالیایی ،فرانسویِ ،فلمیش ،2آلمانی (هند و
اروپایی)؛ زبانهای بومی (مثل کوئچوا ،آیمارا ،مایا ،ناهاتول).
پیش از آن :پادشاهی کاستیل ،پادشاهی آراگون
1. Habsburg
2. Flemish

262

پس از آن :خاندان بوربون در اسپانیا.
قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتــر مربع) ۵ :میلیون در ســال  ۱۶۱۰میالدی؛ ۱۰
میلیون در سال  ۱۷۰۰میالدی.

مردمان

جمعیت ۲۹ :میلیون نفر در سال  ۱۵۵۰میالدی.
بزرگترین شهر ۲۲۴ :هزار نفر در ناپل (سال  ۱۶۰۰میالدی).
ارتش منظم ۳۰۰ :هزار نفره در سال  ۱۶۳۰میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (مادرید)؛ مراکز منطقهای (بارسلونا ،سویل،
تولدو)؛  .۴شهرســتانها؛ .۵
زاراگــوزا و پامپلونا)؛  .۳شــهرهای بزرگ (مثل ِ
دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پادشــاه؛  .۲صدر اعظم بزرگ؛  .۳دبیر کل شوراهای
اصلی؛  .۴نایبالسلطنه یا حاکمان نظامی؛  .۵شوراهای استانی و مستعمرهای؛
 .۶دیوانســاالریهای اســتانی و مســتعمرهای؛  .۷اربابان محلی؛  .۸مدیران
دهکدهها.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون روم و اسپانیا.
دســتگاه اداری :از اشرافزادگی تشکیل شده بود؛ هر چند که گاهی مردم عادی
هم موقعیتهایی در این دستگاه پیدا میکردند.
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اعتبار دینی حاکم :ســلطنت موروثی .ایدئولوژی مشروعیتدهنده به آن هم بر
مبنای عقاید مسیحی قرون وسطی شکل گرفته بود که سلسلهمراتب اجتماعی را
بازتابی از نظم الهی میدانستند.
حقوق مالکیت :موجود.
کنترل قیمتها :ضرب سکههای مسی به ارزش  ۲۰میلیون دوکات در سالهای
 ۱۶۲۱تا  ۱۶۲۶میالدی باعث بروز تورم بیســابقه شــد که سلطنت سعی کرد با
سیاست کنترل قیمتها جلویش را بگیرد اما این تدابیر جواب نداد.
قوانین بانکداری :نامشخص.
اقتصاد

مالیاتگذاری :نظام مالیاتی غیرمرکزی به چندین پست محلی مالیاتگیر تقسیم
میشــد که موقعیتهای زیادی برای تاثیرگذاری روی نرخها ،فشــار مالیاتی و
وصول مالیاتها داشتند.
ضرب سکه :طال ،نقره و مس.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم در قلمروهای اروپایی .ذرت و برنج در مستعمرات.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشت تناوبی.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.
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تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :دشنه ،شمشیر ،نیزه ،زوبین ،نیزه دشنهدار.
پوشش زرهی :کاپیتانها و اشرافزادگان ثروتمندتر زره سهچهارمی (کالهخود،
زره سینه و محافظ دســت و پا) میپوشیدند .نیروهای مناطق مستعمرهای زره
نخی الیهدار میپوشیدند که برای آب و هوای مربوط دنیای جدید راحتتر بود.
پرتابشوندهها :شمخال ،تفنگ و توپ.
آتشزاها :توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان موجود نیست.
رفاه

امید به زندگی :اطالعات ناموجود.
متوسط قد فرد بالغ :اطالعات ناموجود.
آبیاری و آب آشامیدنی :هیچ برنامه نظاممند کلی در زمینه آبیاری وجود نداشت.
اما شهرها و شهرستانهای ایبریا آب آشامیدنی را از آبگذرها و شبکه لولههای
زیرزمینی دریافت میکردند.
مراقبتهای درمانی :در شبهجزیره ایبریا ،شهرهای زیادی بیمارستان داشتند که
از سوی گروههایی مثل اصناف ،هیئتهای اخوت غیرکشیشی ،مقامات سلطنتی
و ِدیرها حمایت میشدند .بیمارستانها در مستعمرات هم تاسیس شده بودند و
جزامخانههایــی نیز در اکثر پایتختهای اســتانی دیده میشــد .اکثر خدمات
مراقبتهای درمانی تحت نظر کلیسا انجام میشد.
کمک غذایــی :محدود .اکثرا توســط اعضــای مونث ِدیرها و نیــز از طریق
بیمارستانها ارائه میشد.
کمک در زمان قحطی :موجود .بــه عنوان مثال در اوایل قرن هفدهم میالدی،
تاج و تخت اســپانیا بر قیمت برنج در فیلیپین اعمال نظر کرد تا با تاثیر شــدید
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قحطی مقابله کند و البته نتیجهای به دست نیامد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :محدود .تحرک اجتماعی تا حد زیادی به نسب بستگی داشت
و بــه خصوص «خلوص نژاد» یک پیششــرط مهم برای رســیدن به موقعیت
نخبگی در تمام قلمرو امپراتوری بود .درواقع سلسلهمراتب سختگیرانه اجتماعی
به تدریج بر اســاس طبقهبندیهای نژادی که در قانون تعریف شــده بود شکل
گرفت.
تحرک شــغلی :احتماال کم بوده است؛ چون سلســلهمراتب اجتماعی سفت و
سختی وجود داشت.
برابری جنســیتی :ایدئولوژی مسیحی به شــدت از نابرابری جنسیتی حمایت
میکــرد .با این وجود ،زنان میتوانســتند ملــک به ارث ببرنــد و البته این هم
محدودیتهایی داشت.
بردهداری :در تمام مستعمرات وجود داشت .علتش نابودی جمعیت بومی بود که
به خاطر ظلم اســتعمارگران و نیز شــیوع بیماریها رخ داده بــود .به جای این
جمعیت بومی از بردگان آفریقایی استفاده میشد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .در دین مسیحیت ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :کلیسای کاتولیک رم.
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دوره مدرن:
سال  ۱۸۰۰تا  ۲۰۰۰میالدی
بریتانیای کبیر :ـــــــــــــــــــــــــــ
دومین امپراتوری بریتانیا ـــــــــــــــــ
دومین امپراتوری بریتانیا زمانی آغاز شد که بزرگترین خسران در امپراتوری اول
آن رخ داده بود و پرجمعیتترین مستعمره آن یعنی ایاالت متحده آمریکا از دست
رفته بود .حتی بدون این مستعمره بزرگ نیز قلمرو امپراتوری بریتانیا عظیم بود.
در داخل ،سکوالریزهشــدن بســیاری از اعضای منتخب پارلمان باعث افزایش
نفــوذ آنها و کاهش نفوذ تاج و تخت بریتانیا شــده بود .در خارج ،عملیاتهای
نظامی مختلف بریتانیا بیش از پیش با زندگی رعایای امپراتوری گره خورده بود؛
زیرا مالیاتهای جدید بر آنها وضع شده بود ،مالیاتهای قدیمی تشدید شده بود
و استخراج منابع افزایش یافته بود تا نیازهای امپراتوری را تامین کند .انگلیسیها
حقوق بســیار متفاوتی را به شــهروندان (سفیدپوســت) بریتانیایــی و مردمان
غیرانگلیســی در مستعمرات اعطا کرده بودند و این تفاوت قائلشدن نژادی بین
«شهروند» و مستعمرات «وابسته» تا حد زیادی تجربه پسااستعماری آنها را هم
دگرگون کرد.

دوره مدرن
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اطالعات کلی

زمان ۱۷۸۳ :تا  ۱۹۱۴میالدی.
زبان :انگلیســی (هند و اروپایــی)؛ هندی (هند و اروپایــی)؛ پنجابی (هند و
اروپایی)؛ بنگالی (هند و اروپایی)؛ سایر زبانهای بومی.
پیش از آن :اولین امپراتوری بریتانیا .اولین امپراتوری بریتانیا بیشتر از مستعمرات
بریتانیای کبیر در شمال آمریکا تشکیل شده بود .وقتی اکثر آنها در سال ۱۷۸۳
مســتقل شدند ،امپراتوری دوم بریتانیا در قاره آســیا ،اقیانوسیه ،کانادا و آفریقا
گسترش یافت.
پس از آن :بریتانیای زمان جنگ.
قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲۶ :میلیون در سال  ۱۸۰۰میالدی؛ ۳۵.۵
میلیون در سال  ۱۹۰۰میالدی.

مردمان

جمعیت ۱۰۷ :میلیون نفر در ســال  ۱۸۰۰میالدی؛  ۴۱۰میلیون نفر در سال ۱۹۰۰
میالدی.
بزرگترین شــهر ۹۰۰ :هزار نفر در سال  ۱۸۰۰میالدی؛  ۶.۵میلیون نفر در سال
 ۱۹۰۰میالدی (لندن).
ارتش منظم ۲۵۰ :هزار نفره در سال  ۱۹۰۰میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (لندن)؛  .۲پایتختهای مستعمرهای (مثل
کلکته)؛  .۳شــهرهای بزرگ (مثل منچســتر ،دهلی ،دوبلین)؛  .۴شــهرهای
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کوچکتر؛  .۵شهرستانها؛  .۶دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :مقــام ســلطنت؛  .۲پارلمــان؛  .۳واحدهای اداری
منطقهای ،مدیران ،افسران مستعمرات و دبیران در پادشاهی متحد؛  .۴شوراهای
مســتعمرهای (مثل خدمات مدنی هند)؛  .۵مقامات دیوانســاالر؛  .۶مقامات
بومی مستعمرات؛  .۷افسران ردهپایینتر.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون عرفی و قانون انگلیس ،الحاقی به قوانین مستعمرات در
موارد لزوم.
گســترش دیوانساالرهای تماموقت و
نظام رو به
دســتگاه اداری :در انگلیسِ ،
ِ
مزدبگیر وجود داشــت .در هند نظام مقامات حقوقبگیر به وجود آمد که به نام
کارمندان دولتی هند شناخته میشدند و در سال  ۱۸۵۸آغاز شد.
اعتبار دینی یا اعتبار دیگر حاکم :نخبگی موروثی در کنار عناصر دموکراتیک.
فردی که در راس ســلطنت قرار گرفته بود عمال عنوان خود را به شــکل اصل و
نسبی به ارث برده بود .اعضای پارلمان به صورت دموکراتیک انتخاب میشدند؛
هر چند که در این دوران ،رایدادن محدود به مردان بالغ ثروتمند بود.
حقوق مالکیت :به غیر از جنسیت ،مالکیت امالک خصوصی اصلیترین معیار
برای تعیین حق فرد برای رایدادن بود.
کنترل قیمتها :موجود .به عنوان مثال ،بین ســالهای  ۱۸۱۵و  ۱۸۴۶میالدی
قانون ذرت باعث افزایش قیمت مواد غذایی و غالت وارداتی به بریتانیا شــد تا
اوضاع به ســود تولیدکنندگان داخلی تمام شود .به خاطر بروز قحطی در ایرلند،
این قانون ملغی شد و این به حرکت بریتانیا به سمت تجارت آزاد منتهی شد.
قوانین بانکداری :بر اساس قانون منشــور بانکی سال  ۱۸۴۴میالدی ،پارلمان
قــدرت بانکهای بریتانیا را محدود کرد و به بانک مرکزی انگلیس اجازه چاپ
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اسکناس را داد .سال بعدش این قانون به ایرلند هم تسری یافت.
اقتصاد

مالیاتگذاری :در اوایل قرن بیستم میالدی ،اکثر مخارج مستعمرات به وسیله
درآمدهایی تعیین میشــد که در خود این مســتعمرات به دســت میآمد .دولت
اســتعماری همچنین از مالیاتگذاری برای امتیاز دادن به برخی صنایع استفاده
میکرد.
ضرب سکه :استرلینگ طال در بریتانیا و مستعمرات غیرآمریکایی خودمختار.
روپیه نقره در هند ،سیالن ،مستعمرات بریتانیا در آفریقای شرقی و مستعمرات
ُ
ســپیدمهره (کاوری) و
در اقیانوس هند .دالر نقره در ماالیا .مانیل برنز ،صدف
سایر ابزارهای تبادل سنتی در سایر مستعمرات آفریقایی.
اعتبار :موجود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،برنج و شکر در بخشهایی از امپراتوری.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی مدرن مکانیزه.
فلزشناسی

فلزات اصلی :فوالد ،آهن و برنج.

تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :سرنیزه ،شمشیر و زوبین برای سوارهنظام.
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پوشش زرهی :کالهخود و محافظ پا.
پرتابشوندهها :تفنگ و توپ ،هفت تیر از دهه  ۱۸۵۰به بعد.
آتشزاها :توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی ۴۰ :سال از زمان تولد (مرد ،انگلیس)؛  ۴۲سال از زمان تولد (زن،
انگلیس) .امید به زندگی احتماال به شــدت بر اساس طبقه فرق میکرده است و
در مستعمرات مختلف هم تفاوت داشــته است .مثال امید به زندگی یک مرد در
کانادا و آمریکا در این دوران ۳۹ ،سال بود .مستندات دقیق در مورد سایر مناطق
وجود ندارد.
متوســط قد فرد بالغ ۱۷۰ :ســانتیمتر (مرد ،انگلیس) و  ۱۵۶ســانتیمتر (زن،
انگلیس) .متوســط قد شــاید در مســتعمرات فرق میکرد ،اما در این زمان قد
متوسط یک مرد در کانادا  ۱۷۰سانتیمتر و در آمریکا  ۱۷۳سانتیمتر بود.
آبیاری و آب آشــامیدنی :از دهه  ۱۸۴۰میالدی به بعد ،سیستم تامین آب که با
عنوان «برنامه جذب» شناخته میشد و شامل سدزدن بر رودخانهها ،باال آوردن
ســطح دریاچهها و/یا جاریکردن آب در درهها و ســپس انتقــال این آبها به
شهرها بود ،در شهرهای بزرگ بریتانیا و نیز شهرهایی در مستعمرات مثل بمبئی،
کلمبو ،هنگ کنگ و سنگاپور به اجرا درآمد .سیستمهای جدید آبیاری به عنوان
مثال در هند و مصر اجرایی شد.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .پیش از ســال  ۱۹۰۰میالدی ،این خدمات اکثرا
توســط خیریهها ،کمیتههای قانونی رسیدگی به فقرا و نیز بخش خصوصی ارائه
میشد .خدمات درمانی ملی به صورت مرکزی از سال  ۱۹۴۸آغاز شد.
کمک غذایی :در بریتانیا قانون رســیدگی به فقرا در سال  ۱۸۳۴میالدی این را
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معین کرد که فقرا فقط در ازای چند ســاعت کار ســخت روزانه در کارگاههای
مخصوص میتوانند کمک غذایی دریافت کنند.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .هم ایرلند و هم هند (مثال در سالهای ،۱۸۶۶
 ۱۸۷۶ ،۱۸۷۴ ،۱۸۶۹تــا  ۱۸۷۸میالدی و غیره) دچار قحطیهای فاجعهباری
شدند .اما دولت بریتانیا هیچ حمایت دولتی خاصی به آنها ارائه نداد و استداللش
این بود که قحطی راهی اصالحی برای مقابله با جمعیت زیاد است.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :تحرک اجتماعی نسبتا باالیی در بریتانیا وجود داشت و طبقات
متوسط به شدت در حال گسترش بودند.
تحرک شغلی :تحرک شغلی نسبتا باالی میاننسلی در بریتانیا وجود داشت.
برابری جنســیتی :ایدئولوژی ویکتوریایی به شــدت روی نابرابری جنسیتی و
نقشآفرینی مشخص جنسیتها تاکید داشت.
بــردهداری :ترکیبــی .پارلمان تجارت برده را در ســال  ۱۸۰۷میــادی در تمام
امپراتوری بریتانیا لغو کرد؛ اما بردهداری در مســتعمرات ادامه داشت تا اینکه به
صورت قطعی در سال  ۱۸۳۸لغو شد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط مسیحیت ممنوع شده بود.
دین

َ َ
دین اکثریت :مســیحیت انگلیکن (وابسته به کلیســای انگلیس) ،هندوییسم،
سیکیسم ،مسیحیت کلیسای کاتولیک رمِ ،جینیسم ،ادیان بومی منطقه اقیانوس
آرام ،ادیان بومی آفریقایی.

272

ایاالت متحده آمریکا :ــــــــــــــــــــ
آمریکای پیش از جنگ داخلی ــــــــــ
معاهده صلح پاریس در سال  ۱۷۸۳میالدی ُمهر تاییدی بر پیروزی ارتش قارهای
آمریــکا بر بریتانیا بود ،اما ایاالت متحده آمریکا پس از جنگ با بدهیهای عظیم
مواجه شــد .این کشــور جدید برای آن که منابع الزم را برای رهایی از بدهیها به
دست بیاورد ،سیاست موسوم به «سرنوشــت آشکار» 1را پیش گرفت و استدالل
کرد که قاره آمریکا از لحاظ حقوقی به ســاکنان جدید سفیدپوست و مسیحیاش
تعلق دارد .از تبعات آن میتوان به هجوم گســترده مهاجران و شــیوع بیماریهای
بزرگ و تاکتیکهای توسعهطلبانه خشونتآمیز دولت آمریکا اشاره کرد که باعث
شد در برخی مناطق آمریکا  ۹۰درصد از جمعیت بومی قاره از بین بروند .مناقشات
بر سر اینکه باید از اقتصاد کشاورزی حمایت کرد یا اقتصاد صنعتی؛ و اینکه باید
بردهداری را ادامه داد یا لغو کرد ،درنهایت به بروز جنگ داخلی آمریکا انجامیدند.
اطالعات کلی

زمان ۱۷۷۶ :تا  ۱۸۶۱میالدی.
زبان :انگلیسی (هند و اروپایی)؛ زبانهای بومی (مثل زبانهای ایروکویان).
پیش از آن :امپراتوری بریتانیا.
پس از آن :جنگ داخلی آمریکا و دورههای بازسازی.
1. Manifest Destiny
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قلمرو

مجموع مساحت (به کیلومتر مربع) ۲.۲ :میلیون در سال  ۱۷۹۰میالدی؛ ۴.۵
میلیون در سال  ۱۸۲۰میالدی؛  ۸.۱میلیون در سال  ۱۸۶۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۳.۹ :میلیون نفر در سال  ۱۷۹۰میالدی؛  ۹.۶میلیون نفر در سال ۱۸۲۰
میالدی؛  ۳۱.۴میلیون نفر در سال  ۱۸۶۰میالدی.
بزرگترین شهر ۳۳ :هزار نفر در سال  ۱۷۹۰میالدی؛  ۱۲۰هزار نفر در سال ۱۸۲۰
میالدی؛  ۸۱۰هزار نفر در سال  ۱۸۶۰میالدی (نیویورک).
ارتش منظم ۶ :هزار تا  ۷هــزار نفره .در زمان جنگ مکزیک به  ۱۱۵هزار نفره
افزایش یافت.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (واشینگتن دیسی از سال  ۱۸۰۲میالدی)؛
 .۲سایر شهرهای بزرگ (مثل فیالدلفیا و نیویورک)؛  .۳پایتختهای ایالتی؛ .۴
مراکز بخشها؛  .۵شــهرهای کوچک .پیش از ســال  ۱۸۰۲میالدی ،جلسات
کنگره در مکانهای مختلفی مثل فیالدلفیا و نیویورک برگزار میشد.
سلسلهمراتب اداری .۱ :رئیسجمهور؛  .۲کنگره (سنا و مجلس نمایندگان)؛ .۳
فرمانداران ایالتها؛  .۴مجالس ایالتی؛  .۵شهرداران؛  .۶هیئتهای شهری.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون اساسی آمریکا.
دستگاه اداری :به شاخههای اجرایی ،قانونگذاری و قضایی تقسیم میشد.
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دیوانســاالری حرفهای و بیطرفانه در ســطح ملی از دهه  ۱۸۸۰میالدی
ظهور کرد.
اعتبار دینــی حاکم :جمهــوری دموکراتیــک .رئیس جمهــور از طریق رای
دموکراتیک انتخاب میشد.
حقوق مالکیت :شــهروندان آزاد حق داشــتند ملک خصوصی داشته باشند اما
دولتهــای ایالتی قدرت گســتردهای در زمینه تعیین موارد اســتفاده از امالک
داشتند.
کنتــرل قیمتها :ناموجود .اولین تجربه در مــورد کنترل قیمتها در امریکا در
زمان جنگ جهانی دوم صورت گرفت.
قوانین بانکداری :بانک ملی که توسط ایالتها اداره میشد در سال ۱۷۹۱میالدی
با برنامه الکساندر همیلتون تاسیس شد .اما در طول زمان با لغو/تصویب مجدد
مواجه شد .گســتره بزرگی از قوانین بانکداری توســط ایالتها مصوب شد که
شــامل ســاماندهی بانکهای خصوصی در نیویورک ،اوهایو و میشــیگان هم
میشد.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :مالیات یکی از علل اصلی بروز جنگ اســتقالل آمریکا بود؛
بنابراین دولت آمریکا به ندرت و با بیمیلی مالیات مستقیم و غیرمستقیم را وضع
میکرد .اکثر درآمد ایالتها از عوارض گمرکی تامین میشد.
ضرب سکه :دالر ،سکههای طال و نقره .قانون اساسی آمریکا تصریح کرده بود
که فقط دولت مرکزی حق دارد ســکه ضرب کند ،اســکناس چاپ کند و امور
واحد پول را ساماندهی کند .دستمزد معمول در این دوران ،روزانه یک دالر بود.
بوشــل (معادل  ۳۵لیتر) گندم
ارزش پــول در حال تغییر بود؛ به طوری که یک ِ
قیمتش بین  ۱تا  ۲دالر بود .البته در زمان پیش از وقوع جنگ داخلی آمریکا ،این
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کشور دچار تورم شدیدی هم شد.
اعتبار :اکثر آمریکاییها ترجیح میدادند از اســکناس بــه جای برگه اعتباری
دولتی استفاده کنند .علتش این بود که اسکناس پول قانونی بود و میتوانست بر
اساس نرخ از پیشتعیینشده به طال یا نقره تبدیل شود.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم و ذرت.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی مکانیزه مدرن.
فلزشناسی

فلزات اصلی :برنز ،آهن و فوالد.

تجهیزات نظامی

ســاحهای دستی :شمشیر تا ســال  ۱۸۳۰میالدی سالح ســنتی سوارهنظام و
تفنگ سبک جایش را گرفت.
افسران بود .بعد از این تاریخِ ،
پوشش زرهی :اطالعاتی درباره استفاده گسترده از آن وجود ندارد.
پرتابشوندهها :هفت تیر ،تفنگ لولهکوتاه ،تفنگ ،توپ ،تپانچه و سرنیزه .تفنگ
ســبک بعد از اختراع ریولور کولت پیترسن در ســال  ۱۸۳۶میالدی به انتخاب
اصلی اکثریت در ارتش تبدیل شد.
آتشزاها :توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان در دست نیست.
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رفاه

امید به زندگی :امید به زندگی از  ۵۵سال در  ۱۸۰۰میالدی کاهش یافت و به ۴۸
سال در  ۱۸۵۵میالدی رسید.
آبیاری و آب آشــامیدنی :در طول قرن نوزدهم میالدی (از سال  ۱۷۹۹به بعد)،
شهرها به تدریج به جای استفاده از منابع محلی آب به استفاده از سیستمهای آب
رسانی مرکزی روی آوردند .آبیاری برای کشاورزی اهمیت حیاتی داشت.
مراقبتهای درمانی :ناموجود .هیچ نظام خدمات درمانی دولتی وجود نداشت.
کمک غذایــی :ناموجود .تا ســال  ۱۹۳۵میالدی ،فقرا فقط میتوانســتند به
سودبردن از قانون فقرا 1چشم امید داشته باشند .این قانون توسط مقامات محلی
اجرا میشد و مجوزی برای تامین کمکهای حداقلی به افرادی که «نیازمند» و
«واجد شرایط» تلقی میشدند به شمار میآمد.
کمک در زمان قحطی :ناموجود .هیچ گزارشــی از وقوع قحطی در این دوران
وجود ندارد.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :تحرک اجتماعی در قیاس با جوامع معاصر اروپایی نسبتا باال
بود .به خصوص از این بابت که کارگران غیرماهر میتوانســتند از طبقه کارگر به
ســمت طبقه متوسط رو به پایین حرکت کنند و کارگران ماهر نیز میتوانستند به
کارآفرینان ثروتمندی تبدیل شوند.
تحرک شغلی :تحرک شغلی در قیاس با جوامع معاصر اروپایی نسبتا باال بود.
برابری جنســیتی :عقاید محافظهکارانه ایدئولوژیکــی مثل «جمهوریخواهی
مادرانه» 2باعث نابرابری جنسیتی میشد چون نقشهای ثابتی را به هر جنسیت
1. Poor Laws
2. Republican motherhood
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نسبت میداد .گفته میشود جنبش حقوق زنان احتماال یا در دهه  ۱۸۳۰میالدی
توســط سارا و آنجلینا کریمکه و یا در سال  ۱۸۴۸میالدی در جریان گردهمایی
آبشار سنکا کلید خورده است.
بردهداری :اقتصاد مبتنی بر بیگاریکشیدن از بردگان آفریقایی و نوادگان آنها و نیز
بومیان آمریکا بود .بــردهداری به عنوان یک نهــاد در ایدئولوژی برتریانگاری
سفیدپوستان ریشه دارد.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط مسیحیت ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :مســیحیت انگلیکن (وابســته به کلیســای انگلیس) .مسیحیت
کلیسای کاتولیک رم .ادیان بومی آمریکای شمالی.
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آلمان :رایش سوم ـــــــــــــــــــــــــ
آلمان از جنگ جهانی اول ،قحطی و ویرانی و غرامتی که باید به فاتحان جنگ
میپرداخت ضربات سنگینی خورد .جمهوری جدید وایمار تالش کرد کشور را
بازسازی کند؛ اما دوران رکود بزرگ باعث اوجگیری تب ناسیونالیستی در کشور
شد و انتخابشدن حزب ناسیونال سوسیالیست یا «نازی» در سال  ۱۹۳۲نتیجه
آن بود .ســال بعدش آدولف هیتلر صدراعظم شــد و به سرعت ریشه نهادهای
دموکراتیک را زد تا دیکتاتوری تمامیتخواهی را در آلمان تاسیس کند .نازیها
به رژیم او نام رایش سوم دادند و منطق معوجی را برای تحکیم ادعای خود مبنی
بر لزوم هماهنگــی فرهنگ و نژاد «ژرمن» و بهدستداشــتن رهبری جهان بر
مبنای آن را ارائه دادند .سیاستهای نسلکشی آنها باعث کشتهشدن  ۶میلیون
یهودی و  ۱۱میلیون از مردمانی که «ناهنجار» به نظر رسیده بودند شد.
اطالعات کلی

زمان ۱۹۳۳ :تا  ۱۹۴۵میالدی.
زبان :آلمانی (هند و اروپایی).
پیش از آن :جمهوری وایمار.
پس از آن :آلمان شرقی و غربی اشغالشده.
قلمرو

مجموع مســاحت (بــه کیلومتر مربــع) ۴۶۸۸۰۰ :در ســال  ۱۹۳۳میالدی؛
 ۵۸۳۴۰۰در سال  ۱۹۳۹میالدی ۳۵۳۴۶۰ ،در سال  ۱۹۴۶میالدی.
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مردمان

جمعیت ۶۵.۳ :میلیون نفر در ســال  ۱۹۳۳میالدی؛  ۶۵.۱نفر میلیون در سال
 ۱۹۴۶میالدی.
بزرگترین شهر ۴ :میلیون نفر (برلین ۱۹۳۰ ،میالدی).
ارتش منظم ۴.۷۲۲ :میلیون نفره در سال  ۱۹۳۹میالدی؛  ۱۱میلیون نفره در سال
 ۱۹۴۳میالدی؛  ۹.۷میلیون نفره در سال  ۱۹۴۵میالدی.
نمودار اجتماعی

سلسلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (برلین)؛  .۲شهرهای اصلی (لینتس ،مونیخ،
نورمبرگ و هامبورگ)؛  .۳شهرهای ردهپایینتر؛  .۴شهرستانها؛  .۵دهکدهها.
سلســلهمراتب اداری .۱ :پیشوا؛  .۲وزرای ارشد منصوبشده توسط پیشوا؛ .۳
نمایندگیها و وزارتخانههایی که توسط وزرای ارشد ایجاد شده یا دوباره تعریف
شده بودند؛  .۴حاکمان استانی؛  .۵مدیران استانی؛  .۶ادارات محلی.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون اساسی  ۱۹۱۹وایمار هیچ گاه به صورت رسمی ملغی نشد؛
اما هیتلر و حکومت نازی عموما رویکردی بیقید نسبت به آن داشتند.
دســتگاه اداری :هیتلر اغلب دفاتر و نمایندگیهــای جدیدی به وجود میآورد؛
بدون آن که خطوط مشــخصی از تفاوت مســئولیت آنها با نهادهای حکومتی
موجود ارائه بدهد .نتیجهاش یک بوروکراسی آشفته و ناکارآمد بود که رقابتهای
درونی تهدیدش میکرد.
اعتبــار دینی حاکم :ایدئولوژی فاشیستی .اســاس اقتدار هیتلر ،قانون اساسی
نبود .بلکه ارتباط مســتقیم او با ملت آلمان و باورش به این بود که سرنوشتش،
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رهبری ملت و احیای عظمت گذشته است.
حقوق مالکیت :موجود.
کنتــرل قیمتها :در دهه  ۱۹۳۰میالدی ،رژیم نازی تالش کرد به تشــویق تولید
داخلی بپردازد و در عین حال ،ثبات قیمتها را حفظ کند.
قوانیــن بانکــداری :چارچوبهای ســاماندهی در ســال  ۱۹۳۴میالدی برای
بخشهای اصلی کسب و کار از جمله بخش بانکداری تدوین شد.
اقتصاد

مالیاتگــذاری :از ســال  ۱۹۳۷میالدی ،توقیف و مصــادره امالک متعلق به
شهروندان یهودی نیز به عنوان راهی برای جبران بدهی ملی به کار گرفته شد.
ضرب سکه :رایشمارک ()RM؛  ۰.۵۶رایشمارک برابر بود با قدرت خرید ۱.۸
کیلوگرم نان .در سال  ۱۹۳۷میالدی ،متوسط دستمزد در بخش کشاورزی ۱۰۳۰
رایشمــارک ،در بخش صنعت  ۱۸۷۱رایشمارک و در بخش خدمات به غیر از
ارتش ۲۳۵۶ ،رایشمارک بود  .
اعتبار :بانکهای ساماندهیشــده توســط دولت ،وامهای کالنی به کســب و
کارهای خصوصی میدادند تا توسعه صنعتی را تقویت کنند.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی مکانیزه مدرن.
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فلزشناسی

فلزات اصلی :فوالد و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چاقوی جنگی.
پوشش زرهی :کالهخود.
پرتابشوندهها :هفت تیر ،تفنگ ،تیربار دستی ،شعلهافکن ،مسلسل ،سالحهای
ضد تانک و ضد هواپیما.
آتشزاها :نارنجک ،توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اطالعاتی درباره ساختشان در دست نیست.
رفاه

امید به زندگی ۶۰ :تا  ۶۵سال از زمان تولد (شهروند آلمان).
متوسط قد فرد بالغ ۱۷۴ :سانتیمتر (مرد ،شهروند آلمان).
آبیاری و آب آشامیدنی :ترکیبی .کشاورزی به صورت عمده متکی بر باران بود.
آب آشامیدنی و پروژههای انحراف آب هم وجود داشتند.
مراقبتهای درمانی :در سال  ۱۹۳۳میالدی دولت برنامه گسترده بهنژادسازی را
آغاز کرد که شامل سیاست مجوزبخشی به سقط جنین و عقیمسازی اجباری و
مرگ بیدرد و آســان برای افرادی میشــد که به طرق مختلف ناهنجار به شمار
میآمدند.
کمک غذایــی :دولت کمک غذایی مکمــل را در اختیــار خانوادههای بزرگ
میگذاشت.
کمک در زمان قحطی :ترکیبی .هیچ قحطی بزرگ در درون خود رایش سوم رخ
نداد .اما سهمیهبندی در آغاز جنگ جهانی اول به کار گرفته شد و آلمانها پس
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از سال  ۱۹۴۴میالدی هم کمبود دائمی مواد غذایی را تجربه کردند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :ترکیبی .تحرک اجتماعی بیشتر محدود به اعضای حزب نازی
میشــد .گروههای زیادی -بر اساس نژاد ،جهتگیری جنسیتی و عقایدشان-
تحرک اجتماعی به سمت پایین را تجربه کردند و حتی به شدت مورد آزار و اذیت
قرار گرفتند.
تحرک شغلی :ترکیبی .احتماال نشاندهنده روندهایی در تحرک شغلی بود.
برابری جنسیتی :نابرابری جنسیتی به شکل نهادینه وجود داشت .زنان اغلب به
عنوان ابزاری برای تولید مثل و پیشبرد نژاد آریایی در نظر گرفته میشدند.
بردهداری :موجود.
قربانیکردن انسان :ناموجود .توسط مسیحیت و یهودیت ممنوع شده بود.
دین

دین اکثریت :مسیحیت لوتری ،کلیسای کاتولیک رم ،یهودیت.
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روسیه :اتحاد جماهیر شوروی ــــــــــــ
در ســال  ۱۹۱۷میالدی تظاهرات گسترده علیه ســهمیهبندی مواد غذایی باعث
سقوط حکومت تزاری روسیه شد .حزب کمونیست اتحاد شوروی تحت رهبری
والدیمیر لنین کنترل امپراتوری را به دست گرفت و اتحاد جماهیر سوسیالیستی
شــوروی را در ســال  ۱۹۲۲میالدی تاســیس کرد .قانون اساسی جدید هدفش
بازتوزیع ثروت به صورت مســاوی بود؛ اما در عین حال قدرت را به شــدت در
کمیته اجرایی حزب (پولیت بورو) متمرکز کرد .پس از مرگ لنین ،جوزف استالین
قدرت را به دســت گرفت؛ مخالفان را تصفیه کرد و صنعتیســازی را به شکل
برنامهریزیشده مرکزی پیش برد و مالکیت اشتراکی را به وجود آورد .دولت پس
از مرگ لنین در ســال  ۱۹۵۳میالدی کمی آزاد شد و شهروندان از سطوح نسبتا
باالی رفاه برخوردار شدند .با این وجود ،وقتی قیمت نفت در دهه  ۱۹۸۰میالدی
سقوط کرد ،اقتصاد راکد روسیه دیگر نتوانست خود را احیا کند و در سال ۱۹۹۲
میالدی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد.
اطالعات کلی

زمان ۱۹۱۷ :تا  ۱۹۸۹میالدی.
زبان :روسی (هند و اروپایی).
پیش از آن :امپراتوری روسیه.
پس از آن :فدراسیون روسیه.
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قلمرو

مجموع مســاحت (به کیلومتر مربع) ۲.۱۶ :میلیون در ســال  ۱۹۲۰میالدی؛
 ۲.۱۷میلیون در سال  ۱۹۳۰میالدی؛  ۲.۱۸میلیون در سال  ۱۹۴۰میالدی؛ ۲.۲۳
میلیون در سال  ۱۹۵۰میالدی؛  ۲.۱میلیون در سال  ۱۹۶۰میالدی؛  ۱.۹۷میلیون
در ســال  ۱۹۷۰میالدی؛  ۱.۸۴میلیون در سال  ۱۹۸۰میالدی؛  ۱.۷۱میلیون در
سال  ۱۹۹۰میالدی.
مردمان

جمعیت ۱۴۷ :میلیون نفر در سال  ۱۹۲۶میالدی؛  ۱۶۲میلیون نفر در سال ۱۹۳۷
میالدی؛  ۲۰۹میلیون نفر در ســال  ۱۹۵۶میالدی؛  ۲۴۲میلیون نفر در سال۱۹۷۰
میالدی؛  ۲۶۲میلیون  نفر در سال  ۱۹۷۹میالدی؛  ۲۸۷میلیون نفر در سال ۱۹۸۹
میالدی.
بزرگترین شــهر ۱.۷۶۴ :میلیون نفر در سال  ۱۹۳۰میالدی؛  ۵.۱میلیون نفر در
سال  ۱۹۵۰میالدی؛  ۹.۸میلیون نفر در سال  ۱۹۷۰میالدی (مسکو).
ارتش منظم ۵ :میلیون نفره در سال  ۱۹۲۲میالدی .طی دهههای مختلف این رقم
کم و زیاد شــد اما درســت پیش از آغــاز جنگ جهانــی دوم و همین طور بین
سالهای  ۱۹۷۰تا  ۱۹۹۰میالدی دوباره به همان رقم پنج میلیونی مربوط به سال
 ۱۹۲۲بازگشت.
نمودار اجتماعی

سلســلهمراتب سکونت .۱ :پایتخت (مسکو)؛  .۲ســایر شهرهای بزرگ (مثل
لنینگراد)؛  .۳پایتختهای جمهوریهای اتحاد شــوروی؛  .۴شهرســتانهای
مهم؛  .۵شهرستانهای کماهمیتتر؛  .۶دهکدهها.
سلسلهمراتب اداری .۱ :کمیته اجرایی حزب کمونیست؛  .۲کمیته مرکزی حزب
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ُ
کمونیســت؛  .۳کمیته منطقهای (ابالست) حزب کمونیست؛  .۴کمیته بخشی
(رایون) حزب کمونیست؛  .۵کمیته محلی حزب کمونیست.
نهادها

قوانین حقوقی :قانون دوران پیشاانقالب در زمان انقالب روسیه کنار گذاشته شد
و جای آن را یک قانون مدنی گرفت که بر اســاس قانون مدنی کشورهای غرب
اروپا در دهه  ۱۹۲۰تدوین شــده بود .نتیجهاش این شــد که قانون شــوروی به
صورت عمده به ابزاری برای اجرای سیاستهای حزب و برنامهریزی اقتصادی
ملی بدل شد.
دســتگاه اداری :دســتگاه اداری مرکــزی از صدها هزار مقــام متعلق به حزب
کمونیست تشکیل شده بود که به صورت تماموقت کار کرده و حقوق میگرفتند.
اعتبار دینی حاکم :حاکم توسط نمایندگان حزب کمونیست انتخاب میشد.
حقوق مالکیت :قانون شوروی بین داراییهای سوسیالیستی (مثل دارایی دولتی،
اشــتراکی یا تعاونی) و دارایی خصوصی (مثل اجناس مصرفی ،خودرو ،خانه و
تجهیزات کشاورزی برای کشاورزی خصوصی) تفاوت قائل میشد.
کنترل قیمتها :دولت قیمت مواد غذایی را در سالهای  ۱۹۶۱تا  ۱۹۶۲میالدی
باال برد و نتیجهاش شورشهای گسترده بود .البته این شورشها خاموش شدند
اما دولت هیچ وقت دیگر قیمت مواد غذایی را باال نبرد.
قوانین بانکداری :بانکها در کنترل دولت بودند.
اقتصاد

مالیاتگذاری :موجود.
ضرب سکه :روبل.
اعتبار :ناموجود .بانک دولتی به شکل گسترده برای پسانداز و پرداخت به کار
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میرفت و در زمینه اعتبار ،کار خاصی انجام نمیداد.
فعالیتهای کشاورزی

محصوالت عمده :گندم ،چاودار ،برنج.
آبیاری :موجود.
کوددهی :موجود.
سیستم ِکشت :کشاورزی مدرن مکانیزه.
فلزشناسی

فلزات اصلی :فوالد و آهن.
تجهیزات نظامی

سالحهای دستی :چاقوی جنگی و سرنیزه.
پوشش زرهی :کالهخود و سپر سینه .سپر سینه  SN_42شامل دو پالک فوالد
فشرده میشد که برای محافظت از نیمتنه و ران به کار میرفتند .کلمه  SNمخفف
اســتالونی ناگرودنیک( 1سپر سینه فوالدی) بود و  ۴۲هم نشاندهنده سال ابداع
آن بود .به دلیل ســنگینیاش ،معموال مهندسان حمله آن را میپوشیدند و برای
سربازان پیاده نظام در میدان باز مناسب نبود.
پرتابشــوندهها :تپانچــه ،هفت تیر ،تیربار خــودکار ،مسلســل ،راکتانداز،
سالحهای ضد تانک و ضد هواپیما.
آتشزاها :نارنجک و آتشزاهای ضد تانک (مثل پرتابکننده کپسول گاز زاکر)،
توپخانه محاصره.
دیوارهای طوالنی :اتحاد جماهیر شوروی طوالنیترین مرز زمینی دنیا را داشت
1. Staloni Nagrudnik

نردم هرود
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که به شــدت مستحکم بود و توسط نیروهای مرزی وفاداری محافظت میشد.
دیوار برلین یک نماد ملموس و فیزیکی از جنگ سرد بود و شماری از سیستمهای
استحکامات مرزی نیز کشورهای ناتو را از کشورهای پیمان ورشو در اروپا جدا
میکرد.
رفاه

امید به زندگی :در ســال  ۱۹۴۰میالدی ۴۴ :سال از زمان تولد (مرد) و  ۴۹سال
(زن) .در ســال  ۱۹۶۰میالدی ۶۴ :سال از زمان تولد (مرد) و  ۷۱سال (زن) .در
سال  ۱۹۹۰میالدی ۶۵ :سال از زمان تولد (مرد) و  ۷۴سال (زن).
متوسط قد فرد بالغ :در سال  ۱۹۵۰میالدی ۱۷۳ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۶۱سانتیمتر
(زن) .در سال  ۱۹۸۰میالدی ۱۷۷ :سانتیمتر (مرد) و  ۱۶۴سانتیمتر (زن).
آبیاری و آب آشامیدنی :کشور شوروی پروژههای بزرگ آبیاری و انحراف مسیر
آب را به اجرا درآورد.
مراقبتهای درمانی :در دهه  ۱۹۶۰میالدی ،اکثر شــهروندان میتوانســتند از
خدمات درمانی دولتی بهره ببرند.
کمک غذایی :دولت از همان ابتدا یک سیســتم توزیع منابع مرکزی را به وجود
آورد؛ اما در مجموع این سیستم کارآمد نبود (و حتی در فاصله سالهای  ۱۹۱۸تا
 ۱۹۴۹میالدی ویرانگر عمل کرد) .اکثر مردم به بالت (لطف دیگران) برای تامین
کاالهای اساسی از جمله مواد غذایی نیاز پیدا کرده بودند.
کمــک در زمان قحطی :بین ســالهای  ۱۹۱۷و  ۱۹۴۹میالدی ،اتحاد جماهیر
شــوروی در وضعیت دائمی قحطی قرار گرفته بود و علتش یکی جنگ و دیگر
سیاســتهایی بود که مصادره غالت در آن انجام میشــد .این اقدامات البته تا
حــدی در فاصله ســالهای  ۱۹۲۵تا  ۱۹۲۸میالدی کاهــش یافت .وضعیت به
وضوح از دهه  ۱۹۵۰میالدی به بعد بهتر شد .اما بسیاری از مردم به جای دولت،

288

به بالت (لطف دیگران) برای دسترسی به منابع اولیه نیاز پیدا کرده بودند.
(نا)برابریها

تحرک اجتماعی :تحرک اجتماعی زیادی در آغاز این دوره وجود داشــت .اما
موقعیتهای بهدستآمده تا حد زیادی به طبقه افراد وابسته بود.
تحرک شغلی :موجود
برابری جنسیتی :در دهه  ۱۹۲۰میالدی ،داراییها و حق ارث زنان با مردان برابر
شده بود؛ سقط جنین قانونی بود و طالق آسانتر صورت میگرفت .اما به تدریج،
سقط جنین دوباره غیرقانونی شد ،طالق سخت شد و حقوق ارث هم محدود به
فرزندان ازدواجهای ثبتشده گردید .از زنان انتظار میرفت که وظایف خانهداری
را انجام بدهند اما در عین حال دنبال شغل هم بگردند (بار مضاعف).
بردهداری :ناموجود .غالمداری وجود نداشــت؛ هر چند که میلیونها زندانی در
اردوگاههای کار به حقوق اولیه خود دسترسی نداشتند.
قربانیکردن انسان :ناموجود.
دین

دین اکثریت :مارکسیسیم-لنینیســم ایدئولوژی رسمی حکومت بود .سایر ادیان
توســط دولت شــوروی تحمل نمیشــدند .کلیساها بســته بودند و کشیشها
بازداشت میشدند.

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بزرگترین جوامع از لحاظ قلمرو :دوران باستان

مساحت تقریبی کلی که آن جوامع در بزرگترین حالت ،تحت حاکمیت خود داشتند.
جوامع

محدوده تقریبی
(به کیلومتر مربع)

منطقه

۱

امپراتوری هان شرقی

ن
۵ ۶.میلیو 

آسیای شرقی

۲

پرینکیپاته (شهریارنشین) روم

ن
۸ ۵.میلیو 

اروپا

۳

امپراتوری هخامنشی

ن
۵ ۵.میلیو 

آسیای جنوب غربی

۴

امپراتوری اسکندر کبیر

ن
۲ ۵.میلیو 

اروپا

۵

امپراتوری هان غربی

ن
۹ ۴.میلیو 

آسیای شرقی

۶

سلسله جین غربی

ن
۵ ۴.میلیو 

آسیای شرقی

۷

دومیناته روم

 ۴تا  ۴.۵میلیون

اروپا

۸

اتحاد شیان ِبی

ن
۳ ۲.تا  ۴.۵میلیو 

آسیای مرکزی

۹

اتحاد شیانگنو

ن
۲ ۴.میلیو 

آسیای مرکزی

۱۰

امپراتوری موریا

 ۴میلیون

آسیای جنوبی

یها
بندی
رتب هبند
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فهرست دهتایی بزرگترین جوامع از لحاظ قلمرو :قرون وسطی

مساحت تقریبی کلی که آن جوامع در بزرگترین حالت ،تحت حاکمیت خود داشتند.
جوامع

محدوده تقریبی
(به کیلومتر مربع)

منطقه

۱

امپراتوری مغول

 ۲۵میلیون

آسیای مرکزی

۲

سلسله یوآن

 ۱۱تا  ۲۴میلیون

آسیای شرقی

۳

خالفت امویان

 ۹تا  ۱۱میلیون

آسیای جنوب غربی

۴

خالفت عباسیان

ن
۳ ۸.میلیو 

آسیای جنوب غربی

۵

خاننشین گوکترک

ن
۵ ۴.تا  ۷.۵میلیو 

آسیای مرکزی

۶

خالفت راشدین

ن
۴ ۶.میلیو 

آسیای جنوب غربی

۷

سلسله تانگ

ن
۲۲۵ ۶.میلیو 

آسیای شرقی

۸

نشین اردوی زرین
خان
ِ

 ۶میلیون

اروپا و آسیای مرکزی

۹

امپراتوری تیموریان

ن
۵ ۵.میلیو 

آسیای مرکزی

۱۰

امپراتوری تبت

ن
۶ ۴.میلیو 

آسیای مرکزی
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فهرست دهتایی بزرگترین جوامع از لحاظ قلمرو :دوره مدرن اولیه

مساحت تقریبی کلی که آن جوامع در بزرگترین حالت ،تحت حاکمیت خود داشتند.
جوامع

محدوده تقریبی
(به کیلومتر مربع)

منطقه

۱

اولین امپراتوری بریتانیا

ن
۵ ۲۴.میلیو 

اروپا

۲

امپراتوری روسیه

ن
۸ ۲۲.میلیو 

اروپا

۳

امپراتوری چینگ

ن
۱ ۱۳.میلیو 

آسیای شرقی

۴

امپراتوری استعماری فرانسه

ن
۵ ۱۱.میلیو 

اروپا

۵

امپراتوری اسپانیایی هابسبورگ

 ۱۰میلیون

اروپا

۶

اتحادیه ایبریا

 ۷میلیون

اروپا

۷

امپراتوری عثمانی

ن
۲ ۵.میلیو 

آسیای غربی

۸

امپراتوری مغول

ن
۲ ۳.تا  ۴.۵میلیو 

آسیای جنوبی

۹

پادشاهی بوربون

ن
۵ ۲.تا  ۳میلیو 

اروپا

۱۰

پادشاهی صفویه

۷ ۲.میلیون

آسیای جنوب غربی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بزرگترین جوامع از لحاظ قلمرو در کل دوره پیشاصنعتی

مساحت کل تقریبی تحت حاکمیت هر یک از جوامع در پررونقترین حالت
مساحت
تقریبی

جوامع

(به کیلومتر مربع)

منطقه

دوره زمانی

۱

امپراتوری مغول

 ۲۵میلیون

آسیای
مرکزی

قرون وسطی

۲

اولین
امپراتوری بریتانیا

ن
۵ ۲۴.میلیو 

اروپا

دوره مدرن اولیه

۳

سلسله یوان

 ۱۱تا  ۲۴میلیون

آسیای شرقی

قرون وسطی

۴

امپراتوری روسیه

ن
۸ ۲۲.میلیو 

اروپا

دوره مدرن اولیه

۵

سلسله چینگ

ن
۱ ۱۳.میلیو 

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

۶

امپراتوری
استعماری فرانسه

ن
۵ ۱۱.میلیو 

اروپا

دوره مدرن اولیه

۷

خالفت امویان

 ۹تا  ۱۱میلیون

آسیای
جنوب غربی

قرون وسطی

۸

امپراتوری
اسپانیایی هابسبورگ

 ۱۰میلیون

اروپا

دوره مدرن
نخستین

۹

خالفت عباسیان

ن
۳ ۸.میلیو 

آسیای
جنوب غربی

قرون وسطی

۱۰

خاننشین گوتورک

ن
۵ ۴.تا  ۷.۵میلیو 

آسیای مرکزی

قرون وسطی
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین جوامع :دوره باستان

جمعیت کل تقریبی ساکن در قلمرو هر یک از جوامع
جوامع

جمعیت تقریبی

منطقه

۱

امپراتوری موریا

 ۲۰تا  ۱۰۰میلیون

آسیای جنوبی

۲

دومیناته روم

 ۴۰تا  ۷۰میلیون

اروپا

۳

پرینکیپاته روم

 ۵۰تا  ۶۰میلیون

اروپا

۴

امپراتوری هان غربی

ن
۶ ۵۷.میلیو 

آسیای شرقی

۵

امپراتوری هان شرقی

 ۴۸تا  ۵۰میلیون

آسیای شرقی

۶

امپراتوری چین

 ۴۰میلیون

آسیای شرقی

۷

سلسله ِوی شمالی

 ۳۲میلیون

آسیای شرقی

۸

پادشاهی ِهفتالیت

۵ ۲۶.میلیون

آسیای مرکزی

۹

جمهوری روم متاخر

 ۲۵تا  ۳۵میلیون

اروپا

۱۰

امپراتوری هخامنشی

 ۲تا  ۲۶میلیون

آسیای جنوب غربی

رتبهبندیها
فهرست دهتایی پرجمعیتترین جوامع :قرون وسطی

جمعیت کل تقریبی ساکن در قلمرو هر یک از جوامع
جوامع

جمعیت تقریبی

منطقه

۱

سلسله مینگ

 ۹۰تا  ۱۱۰میلیون

آسیای شرقی

۲

سلسله سونگ شمالی

 ۶۰تا  ۱۰۰میلیون

آسیای شرقی

۳

سلسله یوان

 ۵۰تا  ۶۰میلیون

آسیای شرقی

۴

سلسله تانگ

 ۶۰تا  ۸۰میلیون

آسیای شرقی

۵

سلسله جین متاخر

 ۴۵تا  ۵۴میلیون

آسیای شرقی

۶

امپراتوری تیموریان

 ۴۹میلیون

آسیای مرکزی

۷

سلسله سویی

 ۴۶میلیون

آسیای شرقی

۸

امپراتوری ویجایاناگارا

 ۲۵میلیون

آسیای جنوبی

۹

خالفت عباسیان

 ۲۳تا  ۳۳میلیون

آسیای جنوب غربی

۱۰

خالفت امویان

 ۲۳تا  ۳۳میلیون

آسیای جنوب غربی
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین جوامع :مدرن اولیه

جمعیت کل تقریبی ساکن در قلمرو هر یک از جوامع
جوامع

جمعیت
تقریبی

منطقه

۱

سلسله چینگ

 ۳۳۴تا  ۳۴۸میلیون

آسیای شرقی

۲

امپراتوری اول بریتانیا

 ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون

اروپا

۳

امپراتوری مغول

 ۱۰۰تا  ۱۵۰میلیون

آسیای جنوبی

۴

امپراتوری استعماری فرانسه

 ۳۰تا  ۴۰میلیون

اروپا

۵

حکومت شوگانی توکوگاوا

 ۲۹تا  ۳۲میلیون

آسیای شرقی

۶

اتحادیه ایبریا

 ۳۰میلیون

اروپا

۷

امپراتوری اسپانیایی هابسبورگ

 ۲۹میلیون

اروپا

۸

امپراتوری روسیه

 ۲۰تا  ۳۵میلیون

اروپا

۹

پادشاهی بوربون

ن
۵ ۲۸.میلیو 

اروپا

۱۰

امپراتوری عثمانی

 ۲۸میلیون

آسیای غربی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین جوامع در کل دوره پیشاصنعتی

بیشترین جمعیت تقریبی ساکن در قلمرو هر یک از جوامع
جوامع

جمعیت
تقریبی

منطقه

دوره زمانی

1

سلسله چینگ

 ۳۳۴تا  ۳۴۸میلیون

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

۲

اولین امپراتوری بریتانیا

 ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون

اروپا

دوره مدرن اولیه

۳

امپراتوری مغول

 ۱۱۰تا  ۱۵۰میلیون

آسیای جنوبی

دوره مدرن اولیه

۴

سلسله مینگ

 ۹۰تا  ۱۱۰میلیون

آسیای شرقی

قرون وسطی

۵

سلسله سونگ شمالی

 ۶۰تا  ۱۰۰میلیون

آسیای شرقی

قرون وسطی

۶

سلسله یوان

ن
۵ ۶۰.تا  ۸۵میلیو 

آسیای شرقی

قرون وسطی

۷

سلسله تانگ

 ۶۰تا  ۸۰میلیون

آسیای شرقی

قرون وسطی

۸

دومیناته روم

 ۴۰تا  ۷۰میلیون

اروپا

دوره باستان

۹

سلسله هان غربی

ن
۶ ۵۷.تا  ۶۰میلیو 

آسیای شرقی

دوره باستان

۱۰

پرینکیپاته روم

 ۵۰تا  ۶۰میلیون

اروپا

دوره باستان
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین شهرها :دوره باستان

بیشترین جمعیت تقریبی ساکن در هر یک از جوامع شهری
جوامع

جمعیت تقریبی

شهر

منطقه

۱

پرینکیپاته روم

 ۹۰۰هزار
تا  ۱.۱میلیون

رم

اروپا

۲

دومیناته روم

 ۸0۰هزار

رم

اروپا

=۳

سلسله جین غربی

 ۶۰۰هزار

لوویانگ

آسیای شرقی

=۳

سلسله ِوی شمالی

 ۶۰۰هزار

لوویانگ

آسیای شرقی

=۳

امپراتوری پارتیان

 ۶۰۰هزار

سلوکیه-تیسفون

آسیای جنوب غربی

۶

پادشاهی بطلیموسی

 ۵۰۰هزار
تا  ۶۰۰هزار

اسکندریه

آفریقای شمالی

۷

امپراتوری روم غربی

 ۵۰۰هزار

رم

اروپا

۸

جمهوری روم متاخر

 ۴۰۰هزار

رم

اروپا

۹

امپراتوری
هان غربی

 ۲۵۰هزار
تا  ۴۰۰هزار

گ آن
چان 

آسیای شرقی

۱۰

امپراتوری شین

 ۳۵۰هزار

لینزی

آسیای شرقی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین شهرها :قرون وسطی

بیشترین جمعیت تقریبی ساکن در هر یک از جوامع شهری
جوامع

جمعیت تقریبی

شهر

منطقه

=
۱ 

سلسله تانگ

یک میلیون

چانگ آن

آسیای شرقی

=
۱ 

سلسله
سونگ شمالی

یک میلیون

ِ
کایفنگ

آسیای شرقی

۳

پادشاهی آنگکور

 ۷۵۰هزار
تا یک میلیون

آنگکور

جنوب شرقی آسیا

۴

سلطنت سلجوقی

 ۵۰۰هزار
تا  ۱میلیون

بغداد

آسیای غربی

۵

خالفت عباسیان

 ۹۰۰هزار

بغداد

آسیای جنوب غربی

۶

آل بویه

 ۵۰۰هزار
تا  ۹۰۰هزار

بغداد

آسیای جنوب غربی

۷

سلسله یوان

 ۸۰۰هزار

هانگژو

آسیای شرقی

۸

سلسله سویی

 ۵۰۰هزار

لوویانگ

آسیای شرقی

۹

امپراتوری
ساسانی

 ۴۰۰هزار
تا  ۵۰۰هزار

تیسفون

آسیای جنوب غربی

۱۰

سلطنت دهلی

 ۲۰۰هزار
تا  ۴۰۰هزار

دهلی

آسیای جنوبی
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بیشترین جمعیت تقریبی ساکن در هر یک از جوامع شهری
جوامع

جمعیت تقریبی

شهر

منطقه

۱

حکومت شوگانی توکوگاوا

۴ ۱.میلیون

ایدو

آسیای شرقی

=
۲ 

سلسله چینگ

یک میلیون

پکن

آسیای شرقی

=
۲ 

اولین امپراتوری بریتانیا

یک میلیون

لندن

اروپا

۴

امپراتوری عثمانی

 ۷۰۰هزار

استانبول

آسیای غربی

۵

پادشاهی بوربون

 ۶۰۰هزار

پاریس

اروپا

۶

دوره آزوچی-مومویاما
در ژاپن

 ۳۰۰هزار

کیوتو

آسیای شرقی

۷

امپراتوری اسپانیایی
هابسبورگ

 ۲۲۴هزار

ناپل

اروپا

۸

سلسله صفوی

 ۲۰۰هزار

اصفهان

آسیای جنوب غربی

۹
۱۰

حکومتهای
وابسته به پاپ،
دوره مدرن اولیه

 ۱۵۸هزار

رم

اروپا

پادشاهی آیوتایا

 ۱۵۵هزار

آیوتایا

آسیای جنوب
شرقی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی پرجمعیتترین شهرها در کل دوره پیشاصنعتی

بیشترین جمعیت تقریبی ساکن در هر یک از جوامع شهری
جوامع

جمعیت
تقریبی

شهر

منطقه

دوره زمانی

۱

حکومت
شوگانی توکوگاوا

۴ ۱.میلیون

ایدو

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

=
۲ 

سلسله چینگ

یک میلیون

پکن

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

=
۲ 

سلسله تانگ

یک میلیون

چانگ آن

آسیای شرقی

قرون وسطی

=
۲ 

خالفت عباسی

یک میلیون

بغداد

آسیای جنوب غربی

قرون وسطی

=
۲ 

اولین امپراتوری
بریتانیا

یک میلیون

لندن

اروپا

دوره مدرن اولیه

۶

پرینکیپاته
روم

 ۹۰۰هزار
تا یک میلیون

رم

اروپای غربی

دوره باستان

۷

پادشاهی
آنگکور

 ۷۵۰هزار
تا یک میلیون

آنگکور

آسیای جنوب شرقی

قرون وسطی

۸

سلطنت
سلجوقی

 ۵۰۰هزار
تا یک میلیون

بغداد

آسیای جنوب غربی

قرون وسطی

۹

آل بویه

 ۵۰۰هزار
تا  ۹۰۰هزار

بغداد

آسیای جنوب غربی

قرون وسطی

۱۰

سلسله یوان

 ۸۰۰هزار

هانگژو

آسیای شرقی

قرون وسطی
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مساحت تقریبی کل عمارتها
جوامع

مساحت تقریبی
(به متر مربع)

عمارت

منطقه

۱

سلطنت
شین

 ۶۰۰هزار

تاالر اِ پانگ
در قصر شین اپانگ
در شانزی ،چین

آسیای شرقی

۲

دوره کوفون
در ژاپن

 ۱۵۰هزار

تپههای تدفین
دیاسن تومولوس
در اوساکا ،ژاپن

آسیای شرقی

۳

امپراتوری
آشوری نو

 ۱۰۰هزار

قصر نینوا ،عراق

آسیای جنوب غربی

۴

امپراتوری
هان غربی

 ۸۰هزار

تاالر پیشین ،قصر ویانگ
در چانگ آن ،چین

آسیای شرقی

۵

امپراتوری
روم شرقی

 ۵۱هزار

هیپودروم
(میدان سلطان احمد امروزی)
در قسطنطنیه
(استانبول امروزی) ،ترکیه

آسیای غربی

۶

دومیناته
روم

 ۳۰هزار

قصر دیوکلتیان
در دالماسیا ،کرواسی

اروپا

۷

پرینکیپاته
روم

 ۲۴هزار

تماشاخانه کولوسئوم
در رم ،ایتالیا

اروپا

۸

دوره نخست
پادشاهی میانه
مصر

۱۶۲۰۰

مقبره َصف متعلق به
شاه اینتِ ف یکم
در تِ ب (طیوه) ،مصر

آفریقای شمالی

۹

پادشاهی
لیدیا

۱۳۲۲۵

معبد آرتمیس
در اِ ِفس ،ترکیه

آسیای غربی

۱۰

آناتولی مرکزی
در عصر برنز

 ۱۱هزار

قصر وارشاما
در کولتپه ،ترکیه

آسیای غربی

رتبهبندیها
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مساحت تقریبی کل عمارتها
جوامع

مساحت تقریبی
(به متر مربع)

عمارت

منطقه

۱

پادشاهی آنگکور

 ۸۲۰هزار

معبد آنگکور
در آنگکور ،کامبوج

آسیای جنوب شرقی

۲

سلسله تانگ

 ۶۹۰هزار

کاخ شرقی در مجموعه
قصرهای ولیعهد
در تایجیگونگ ،چانگ آن

آسیای شرقی

۳

پادشاهی آسوکا

 ۶۴۰هزار

قصر سلطنتی
در فوجیوارا ،ژاپن

آسیای شرقی

۴

امپراتوری واری

 ۴۷۰هزار

مجموعه پیکیالکتا
در پیکیالکتا ،پرو

آمریکای جنوبی

۵

حکومت
شوالیهای تئوتون

 ۱۴۳هزار

قصر مالبورک
در مالبورک ،لهستان

اروپا

۶

امپراتوری روم

 ۷۰هزار

قصر پراگ
در پراگ،
جمهوری چک

اروپا

۷

خالفت عباسی

 ۳۹هزار

مسجد بزرگ سامرا،
عراق

آسیای جنوب غربی

۸

پادشاهی ِمدانگ

 ۱۵هزار
تا  ۱۸هزار

معبد بوروبودور نزدیک
مونتیالن ،اندونزی

آسیای جنوب شرقی

۹

خالفت فاطمیون

 ۱۴هزار

مسجد الحکیم
در قاهره ،مصر

آفریقای شمالی

۱۰

پادشاهی کاپتی

 ۱۰هزار

کلیسای جامع نوتردام
در امینس ،فرانسه

اروپا
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دوره مدرن اولیه

مساحت تقریبی کل عمارتها
جوامع

مساحت تقریبی
(به متر مربع)

عمارت

منطقه

۱

امپراتوری مغول

 ۱۷۰هزار

تاج محل در آگرا ،هند

آسیای جنوبی

۲

سلسله چینگ

 ۱۶۰هزار

باغهای روشنایی کامل
یا همان قصر تابستانی
قدیمی در پکن ،چین

آسیای شرقی

۳

سلسله مینگ

 ۱۵۰هزار

شهر ممنوع در پکن،
چین

آسیای شرقی

۴

امپراتوری اینکا

 ۱۳۰هزار

دژ ساکسایهوامان
در کوسکو ،پرو

آمریکای جنوبی

۵

پادشاهی بوربون

 ۶۷هزار

قصر ورسای
در ورسای ،فرانسه

اروپا

۶

امپراتوری عثمانی

 ۴۵هزار

قصر دولماباغچه
در استانبول ،ترکیه

آسیای غربی

۷

امپراتوری هابسبورگ
اسپانیا

 ۳۰هزار

ال اسکوریال
در سن لورنزو د ال
اسکوریال ،اسپانیا

اروپا

=
۸ 

حکومتهای تابع پاپ،
دوره مدرن اولیه

 ۳۳هزار

کلیسای سنت پیتر
در شهر واتیکان ،ایتالیا

اروپا

=
۸ 

حکومت شوگانی
توکوگاوا

 ۳۳هزار

مجموعه قصر مرکزی
هونمارو در ایدو ،ژاپن

آسیای شرقی

۱۰

پادشاهی والوا

 ۱۸هزار

کاخ شامبور
در شامبور ،فرانسه

اروپا

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بزرگترین ساختمانها از لحاظ کل مساحت در کل دوره
پیشاصنعتی

مساحت تقریبی کل عمارتها
جوامع

مساحت تقریبی
(به متر مربع)

عمارت

منطقه

دوره زمانی

۱

پادشاهی
آنگکور

 ۸۲۰هزار

معبد آنگکور
در آنگکور ،کامبوج

آسیای
جنوب شرقی

قرون وسطی

۲

سلسله
تانگ

 ۶۹۰هزار

کاخ شرقی
در مجموعه قصرهای
ولیعهد در تایجیگونگ،
چانگ آن

آسیای
شرقی

قرون وسطی

۳

پادشاهی
آسوکا

 ۶۴۰هزار

قصر سلطنتی
در فوجیوارا ،ژاپن

آسیای
شرقی

قرون وسطی

۴

سلطنت
شین

 ۶۰۰هزار

تاالر اپانگ
در قصر شین اپانگ
در شانزی ،چین

آسیای
شرقی

دوره باستان

۵

امپراتوری
واری

 ۴۷۰هزار

مجموعه پیکیالکتا
در پیکیالکتا ،پرو

آمریکای
جنوبی

قرون وسطی

۶

امپراتوری
مغول

 ۱۷۰هزار

تاج محل
در آگرا ،هند

آسیای
جنوبی

دوره مدرن
اولیه

۷

سلسله
چینگ

 ۱۶۰هزار

باغهای روشنایی کامل
یا قصر تابستانی
قدیمی در پکن ،چین

آسیای
شرقی

دوره مدرن
اولیه

=
۸ 

دوره کوفون
در ژاپن

 ۱۵۰هزار

تپههای تدفین
باستانی دیاسن
تومولوس
در اوساکا ،ژاپن

آسیای
شرقی

دوره باستان

=
۸ 

سلسله
مینگ

 ۱۵۰هزار

شهر ممنوع
در پکن ،چین

آسیای
شرقی

دوره مدرن
اولیه

۱۰

حکومت
شوالیهای
تئوتون

 ۱۴۳هزار

قصر مالبورک در مالبورک،
لهستان

اروپا

قرون وسطی
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بیشترین ارتفاع تقریبی که در بلندترین قسمت عمارت وجود داشت.
جوامع

ارتفاع تقریبی
(به متر)

عمارت

منطقه

۱

پادشاهی
قدیم مصر

۱۴۷

اهرام بزرگ
در جیزه ،مصر

آفریقای شمالی

۲

پادشاهی
بطلیموسی

۱۳۰

فانوس دریایی
در اسکندریه ،مصر

آفریقای شمالی

۳

پادشاهی
آنورادهاپورا

۱۲۲

معبد بودایی جتاوانارامایا
در آنورادهاپورا ،سریالنکا

آسیای جنوبی

۴

پادشاهی
قدیم مصر

۱۰۵

اهرام سرخ
در دهشور ،مصر

آفریقای شمالی

۵

پادشاهی
روهونا

 ۹۰تا ۱۰۰

معبد رووانولیسایا
در آنورادهاپورا ،سریالنکا

آسیای جنوبی

۶

پادشاهی
قدیم مصر

۹۳

اهرام متوسط
در الواسطی ،مصر

آفریقای شمالی

۷

امپراتوری
مایا

۷۲

معبد ال دانتا ( ۳۳قبل از میالد)
در ال پتن ،گواتماال

آمریکای مرکزی

۸

پادشاهی
قدیم مصر

۶۲

اهرام پلهای
در سقاره ،مصر

آفریقای شمالی

۹

پادشاهی
فریگیه

۶۰

تپه تدفین (مگارون)
در گوردیون ،ترکیه

اروپا

۱۰

پادشاهی
یونانی-بلخی

۵۰

تئاتر آیخانم،
افغانستان

آسیای مرکزی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بلندترین ساختمانها :قرون وسطی

بیشترین ارتفاع تقریبی که در بلندترین قسمت عمارت وجود داشت.
جوامع

ارتفاع تقریبی
(به متر)

عمارت

منطقه

۱

پادشاهی
انگلیس

۱۵۹

کلیسای جامع لینکلن
در لینکلن ،انگلیس

اروپا

۲

امیرنشین
روگن

۱۵۱

کلیسای سنت مری
در استرالسوند ،آلمان

اروپا

۳

پادشاهی
انگلیس

۱۵۰

کلیسای جامع سنت پال
در لندن ،انگلیس

اروپا

۴

پادشاهی
والوا

۱۴۲

کلیسای جامع استراسبورگ
در استراسبورگ ،فرانسه

اروپا

=
۵ 

سلسله
ِوی شمالی

۱۳۶

پاگودای یونگنینگ
در لوویانگ ،چین

آسیای شرقی

=
۵ 

سلسله
هابسبورگ

۱۳۶

کلیسای جامع سنت استیون
در وین ،اتریش

اروپا

۷

امپراتوری مقدس
روم

۱۳۴

کلیسای جامع سنت المبرت
در لییژ ،بلژیک

اروپا

۸

امپراتوری مقدس
روم

۱۳۲

کلیسای سنت نیکالس
در روستوک ،آلمان

اروپا

۹

پادشاهی
انگلیس

۱۳۱

صومعه مالمزبری
در مالمزبری ،انگلیس

اروپا

۱۰

امپراتوری مقدس
روم

۱۲۵

کلیسای سنت مری
در لوبک ،آلمان

اروپا
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بیشترین ارتفاع تقریبی که در بلندترین قسمت عمارت وجود داشت.
جوامع

ارتفاع تقریبی
(به متر)

عمارت

منطقه

۱

پادشاهی
کاپتی
ِ

۱۵۳

کلیسای جامع سنت پییر
در بووه ،فرانسه

اروپا

۲

اتحاد مشترکالممنافع
لهستان-لیتوانی

۱۴۰

کلیسای جامع ریگا
در ریگا ،لتونی

اروپا

۳

حکومتهای
تابع پاپ،
دوره مدرن اولیه

۱۳۷

کلیسای سنت پیتر
در شهر واتیکان ،ایتالیا

اروپا

۴

امپراتوری مقدس روم

۱۳۲

کلیسای سنت میکالیس
در هامبورگ ،آلمان

اروپا

=
۵ 

امپراتوری مقدس روم

۱۳۰

کلیسای سنت مارتین
در النتشوت ،آلمان

اروپا

=
۵ 

امپراتوری مقدس روم

۱۳۰

کلیسای سنت الیزابت
در وروکالو ،لهستان

اروپا

۷

امپراتوری مقدس روم

۱۲۴

کلیسای جامع بانوی ما
در انتورپ ،بلژیک

اروپا

=
۸ 

امپراتوری سوئد

۱۲۳

کلیسای سنت اوالف
در تالین ،استونی

اروپا

=
۸ 

اتحاد مشترکالمنافع
لهستان-لیتوانی

۱۲۳

کلیسای سنت پیتر
در ریگا ،لتونی

اروپا

۱۰

امپراتوری روسیه

۱۲۲

کلیسای جامع پیتر و پال
در سنپیترزبورگ ،روسیه

اروپا

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بلندترین ساختمانها در کل دوره پیشاصنعتی

بیشترین ارتفاع تقریبی که در بلندترین قسمت عمارت وجود داشت.
جوامع

ارتفاع تقریبی
(به متر)

عمارت

منطقه

دوره زمانی

۱

پادشاهی
انگلیس

۱۵۹

کلیسای جامع لینکلن
در لینکلن ،انگلیس

اروپا

قرون وسطی

۲

پادشاهی
کاپتی

۱۵۳

کلیسای جامع سنت پییر
در بووه ،فرانسه

اروپا

دوره مدرن
اولیه

۳

امیرنشین
روگن

۱۵۱

کلیسای سنت مری
در استرالسوند،
آلمان

اروپا

۴

پادشاهی
انگلیس

۱۵۰

کلیسای جامع قدیمی
سنت پال
در لندن ،انگلیس

اروپا

قرون وسطی

۵

پادشاهی
قدیم مصر

۱۴۷

اهرام بزرگ جیزه،
مصر

آفریقای
شمالی

دوره باستان

۶

پادشاهی
والوا

۱۴۲

کلیسای جامع
استراسبورگ
در استراسبورگ،
فرانسه

اروپا

۷

اتحاد
مشترکالمنافع
لهستان-لیتوانی

۱۴۰

کلیسای جامع ریگا
در ریگا ،لتونی

اروپا

۸

حکومتهای
تابع پاپ

۱۳۷

کلیسای سنت پیتر
در شهر واتیکان،
ایتالیا

اروپا

دوره مدرن
اولیه

=
۹ 

سلسله
وی شمالی

۱۳۶

پاگودای یونگنینگ
در لوویانگ ،چین

آسیای
شرقی

قرون وسطی

=
۹ 

سلسله
هابسبورگ

۱۳۶

کلیسای جامع سنت
استیون
در وین ،اتریش

اروپا

قرون وسطی

قرون وسطی
دوره مدرن
اولیه

قرون وسطی
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فهرست دهتایی پرهزینهترین ساختمانهای احداثشده در کل دوره
پیشاصنعتی

تعداد کل تقریبی سال-نیروی کار* الزم برای تکمیل ساختمانهای عظیم.
جوامع

سال-کار الزم

ساختمان

منطقه

دوره زمانی

۱

امپراتوری
شین

 ۹میلیون

دیوار بزرگ،
شمال چین

آسیای شرقی

دوره باستان

۲

پادشاهی
آنگکور

۵۶ ۲.میلیون

معبد آنگکور
در آنگکور،
کامبوج

آسیای جنوب
شرقی

قرون وسطی

۳

سلسله
مینگ

۵ ۱.میلیون

شهر ممنوع
در پکن ،چین

آسیای شرقی

قرون وسطی

۴

پادشاهی
قدیم مصر

 ۴۰۰هزار

اهرام بزرگ
جیزه ،مصر

آفریقای شمالی

دوره باستان

۵

پرینکیپاته
روم

 ۹۶هزار

تماشاخانه
کولوسئوم
در رم ،ایتالیا

اروپا

دوره باستان

۶

پادشاهی
کاپتی

 ۲۰هزار

کلیسای جامع نتردام
در امینس،
اروپا
فرانسه

قرون وسطی

۷

پادشاهی
مدانگ

۱۰۰۰۰
تا ۲۲۵۰۰

معبد بوروبودور
در مونتیالن،
اندونزی

آسیای جنوب
شرقی

۸

امپراتوری
واری

۱۵۸۰۰

مجموعه
پیکیالکتا
در پیکیالکتا،
پرو

آمریکای جنوبی

قرون وسطی

۹

فرهنگ ارلیگانگ
در چین

۱۵۳۰۰۰

دیوار ژنگژو
در ژنگژو ،چین

آسیای شرقی

دوره باستان

۱۰

فرهنگ
لونگشان چین

۳۳۰۰

دیوارهای
تائوسی ،چین

آسیای شرقی

دوره باستان

قرون وسطی

*کار-سال :تعداد افرادی که ساالنه روی یک ساختمان کار کردهاند ضربدر تعداد سالهایی که ساخت آن طول کشیده است.
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فهرست دهتایی بزرگترین ارتشهای عملیاتی :دوره باستان

اندازه تقریبی کل بزرگترین ارتشی که در هر نبرد خاص جنگیده بود.
جوامع

اندازه تقریبی ارتش

منطقه

۱

امپراتوری پارسی هخامنشی

 ۳۴۰هزار

آسیای جنوب غربی

=
۲ 

سلسله جین غربی

 ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار

آسیای شرقی

=
۲ 

امپراتوری شین

 ۲۰۰هزار تا  ۳۰۰هزار

آسیای شرقی

۴

امپراتوری هان شرقی

 ۲۲۰هزار تا  ۲۴۰هزار

آسیای شرقی

۵

پرینکیپاته روم

 ۱۷۵هزار تا  ۲۰۰هزار

اروپا

۶

امپراتوری روم شرقی

 ۱۱۰هزار

اروپا/آسیای غربی

=
۷ 

حکومت وی ،دوره جنگ بین ایاالت

 ۱۰۰هزار

آسیای شرقی

=
۷ 

امپراتوری هان غربی

 ۱۰۰هزار

آسیای شرقی

=
۷ 

جمهوری روم متاخر

 ۱۰۰هزار

اروپا

=
۷ 

دومیناته روم

 ۱۰۰هزار

اروپا
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فهرست دهتایی بزرگترین ارتشهای عملیاتی :قرون وسطی

اندازه تقریبی کل بزرگترین ارتشی که در هر نبرد خاص جنگیده بود.

جوامع

اندازه تقریبی
ارتش

منطقه

۱

سلسله سویی

یک میلیون

آسیای شرقی

۲

سلسله تانگ

 ۲۰۰هزار تا  ۴۵۰هزار

آسیای شرقی

۳

امپراتوری مغول

 ۲۴۰هزار

آسیای مرکزی

۴

سلطنت مملوک

 ۲۰۰هزار

آسیای غربی

۵

امپراتوری تیموریان

 ۱۴۰هزار تا  ۲۰۰هزار

آسیای مرکزی

=
۶ 

خالفت امویان

 ۱۳۵هزار

آسیای جنوب غربی

=
۶ 

خالفت عباسیان

 ۱۳۵هزار

آسیای جنوب غربی

۸

سلسله گور

 ۱۲۰هزار

آسیای جنوب غربی

۹

امپراتوری اینکا

 ۱۰۰هزار

آمریکای جنوبی

۱۰

سلطنت سلجوقی

 ۸۰هزار تا  ۱۰۰هزار

آسیای غربی

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی بزرگترین ارتشهای عملیاتی :دوره مدرن اولیه

اندازه تقریبی کل بزرگترین ارتشی که در هر نبرد خاص جنگیده بود.

جوامع

اندازه تقریبی
ارتش

منطقه

۱

پادشاهی بوربون

 ۳۰۰هزار تا  ۳۵۰هزار

اروپا

۲

سلسله چینگ

۳۴۰۵۰۰

آسیای شرقی

۳

حکومت تزاری روسیه

 ۲۶۰هزار

اروپا

۴

امپراتوری عثمانی

 ۲۰۰هزار

آسیای غربی

۵

دوره آزوچی -مومویاما در ژاپن

 ۱۶۸هزار

آسیای شرقی

۶

امپراتوری هابسبورگ اسپانیا

 ۱۵۰هزار

اروپا

۷

امپراتوری مغول

 ۱۳۰هزار

آسیای جنوبی

۸

حکومت شوگانی توکوگاوا

 ۱۲۵هزار

آسیای شرقی

۹

پادشاهی راتاناکوسین

 ۱۰۰هزار

آسیای جنوب شرقی

۱۰

پادشاهی آیوتایا

 ۸۰هزار

آسیای جنوب شرقی
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فهرست دهتایی بزرگترین ارتشهای عملیاتی در کل دوره پیشاصنعتی

اندازه تقریبی کل بزرگترین ارتشی که در هر نبرد خاص جنگیده بود.

جوامع

اندازه تقریبی
ارتش

منطقه

دوره زمانی

۱

سلسله سویی

یک میلیون

آسیای شرقی

قرون وسطی

۲

سلسله تانگ

 ۲۰۰هزار
تا  ۴۵۰هزار

آسیای شرقی

قرون وسطی

۳

پادشاهی بوربون

 ۳۰۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

دوره مدرن اولیه

۴

سلسله چینگ

۳۴۰۵۰۰

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

۵

امپراتوری پارسی
هخامنشی

 ۳۴۰هزار

آسیای جنوب غربی

دوره باستان

=
۶ 

سلسله جین غربی

 ۲۰۰هزار
تا  ۳۰۰هزار

آسیای شرقی

دوره باستان

=
۶ 

امپراتوری شین

 ۲۰۰هزار
تا  ۳۰۰هزار

آسیای شرقی

دوره باستان

۸

حکومت تزاری روسیه

 ۲۶۰هزار

اروپا

دوره مدرن اولیه

۹

امپراتوری هان شرقی

 ۲۲۰هزار
تا  ۲۴۰هزار

آسیای شرقی

دوره باستان

۱۰

امپراتوری عثمانی

 ۲۰۰هزار

آسیای غربی

دوره مدرن اولیه

رتبهبندیها
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فهرست دهتایی طوالنیترین دیوارهای دفاعی در کل دوره پیشاصنعتی

درازای تقریبی کلی ساختارهای استحکامات دائمی که برای حفاظت از قلمرو بزرگتر
ساخته شده بود.
جوامع

درازای تقریبی
(کیلومتر)

منطقه

دوره زمانی

۱

سلسله مینگ

 ۶۷۰۰تا ۸۸۰۰

آسیای شرقی

دوره مدرن اولیه

۲

امپراتوری هان غربی

۷۲۰۰

آسیای شرقی

قرون وسطی

۳

امپراتوری شین

۳۰۰۰

آسیای شرقی

دوره باستان

۴

سلسله جین متاخر

۱۷۰۰

آسیای شرقی

قرون وسطی

۵

پادشاهی روس کییف

 ۹۰۰تا ۱۰۰۰

اروپا

قرون وسطی

۶

پادشاهی مینیاک تانگوت

۸۰۰

آسیای شرقی

قرون وسطی

۷

امپراتوری کیتان

۷۵۰

آسیای مرکزی

قرون وسطی

۸

پرینکیپاته روم

۵۶۸

اروپا

دوره باستان

۹

پادشاهی گوگوریئو

۵۰۰

آسیای شرقی

قرون وسطی

۱۰

اور-سلسله سوم

 ۱۹۰تا ۳۰۰

آسیای جنوب
غربی

دوره باستان
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م قربانیکردن انسان در کل دوره پیشاصنعتی
فهرست دهتایی خونینترین مراس 

جوامع

تعداد تقریبی
قربانیان

منطقه

دوره زمانی

مراسم قربانیشدن

۱

امپراتوری
آزتک

۲۰۰۰
تا ۴۰۰۰

آمریکای
شمالی

قرون وسطی

مراسم تقدیس و
تبرک مجدد در معبد
تنوکتیتالن

=
۲ 

فرهنگ
ارلیگانگ چین

۳۴۰

آسیای
شرقی

دوره باستان

قربانیان در مقبرههای
سلطنتی شیبیگانگ
دفن میشدند.

=
۲ 

دوره
سلسلهای
نخستین
مصر

۳۴۰

آفریقای
شمالی

دوره باستان

مالزمان مراسم
قربانیشدن در
مقبرههای سلطنتی
س
ابیدو 

۴

سلسله
شانگ

۱۶۰
تا ۱۸۰

آسیای
شرقی

دوره باستان

مالزمان مراسم
قربانیشدن در
مقبرههای نخبگان

۵

امپراتوری
کیتان

۱۰۰
تا ۲۰۰

آسیای
مرکزی

قرون وسطی

مالزمان مراسم
قربانیشدن در
مقبرههای نخبگان

۶

امپراتوری
چیمو

۱۴۰

آمریکای
جنوبی

قرون وسطی

قربانیکردن گسترده
کودکان

۷

پادشاهی
آشانتی

۷۰

آفریقای
جنوب صحرا

دوره مدرن
نخستین

قربانیکردن اسرای
جنگی

۸

دره میسیسیپی،
سکونتگاه
۵۰
کاهوکیا

آمریکای
شمالی

قرون وسطی

قربانیکردن مناسکی
قربانیان زن

9

سلسله دوم مصر

 ۶تا ۱۵

آفریقای
شمالی

باستان

مالزمان در مقبره
فرعون خاسهخموی
قربانی میشدند.

10

چین ،فرهنگ
لونگشان

 ۶تا ۸

آسیای
شرقی

باستان

قربانیان در عمق محل
احداث عمارتهای
بزرگ دفن میشدند.

* قربانیکردن انسان :کشتن تعمدی و مناسکی افراد برای کسب خشنودی یا فرونشاندن خشم موجودات ماورایی

رتبهبندیها

317

فهرست دهتایی مناسک با بیشترین شرکتکننده :باستان

تعداد تقریبی کل شرکتکنندگان در یک مناسک جمعی خاص که به عنوان بخشی از
کیش رسمی و/یا ایدئولوژی حاکم آن جامعه برگزار میشد*.
جوامع

تعداد تقریبی
شرکتکنندگان

منطقه

مناسک

=۱

امپراتوری
م
رو 

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

تماشاچیان رقابتهای ارابهرانی در
سیرکس ماکسیموس ،رم

=۱

جمهوری روم

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

تماشاچیان رقابتهای ارابهرانی در
سیرکس ماکسیموس ،رم

=۱

پادشاهی
استروگوتیک

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

تماشاچیان رقابتهای ارابهرانی در
م
سیرکس ماکسیموس ،ر 

۴

پادشاهی
بطلیموسی

 ۱۰۰هزار

آفریقای شمالی

فستیوال پتولومیا در اسکندریه

۵

امپراتوری روم
شرقی

 ۶۰هزار

آسیای غربی

تماشاچیان رقابتهای ارابهرانی در
هیپودروم ،قسطنطنیه

۶

پادشاهی
یهودا

 ۱۰هزار
تا  ۴۸هزار

آسیای غربی

زیارت معبد در اورشلیم

۷

کرت مینوسی
ِ

 ۱۲هزار
تا  ۳۰هزار

اروپا

مراسم پرش از روی گاو

۸

مصر
در دوره متاخر
باستان

 ۱۱هزار

آفریقای شمالی

رژه فستیوال اوپت در طیوه

۹

پادشاهی یونانی-
بلخی

۵۰۰۰

آسیای مرکزی

فستیوال شهری در اپیداروس

۱۰

دوره مونته آلبان  ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰

آمریکای شمالی

مناسک قربانیکردن به صورت
عمومی در میدان مرکزی ،مونته
آلبان

*مناسک جمعی :هر مناسکی که در آن ،دو نفر یا بیشتر شرکت کنند .مراسم خصوصی (مثل درمانگری و مراسم مشابه) جزو آن حساب
نمیشود.

318
فهرست دهتایی مناسک با بیشترین شرکتکننده :قرون وسطی

تعداد تقریبی کل شرکتکنندگان در یک مناسک جمعی خاص که به عنوان بخشی از
کیش رسمی و/یا ایدئولوژی حاکم آن جامعه برگزار میشد*.
جوامع

تعداد تقریبی
شرکتکنندگان

منطقه

مناسک

۱

سلسله
یوان

۷۵
تا  ۸۵میلیون

آسیای شرقی

مراسم تولد خان بزرگ،
دادو

۲

حکومتهای تابع پاپ،
قرون وسطی

 ۲۰۰هزار

اروپا

جوبیلی ،رم

=
۳ 

پادشاهی
کاپتی

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

رژه سلطنتی ،پاریس

=
۳ 

پادشاهی
والوا

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

رژه سلطنتی ،پاریس

۵

امپراتوری
بیزانس

 ۶۰هزار

آسیای
غربی

تماشاچیان رقابتهای
ارابهرانی در هیپودروم،
قسطنطنیه

۶

سلسله
سونگ شمالی

 ۲۲هزار

آسیای
شرقی

آزمونهای قصر ،کایفنگ

۷

پادشاهی
واگادو

 ۲۰هزار

آفریقای
غربی

تدفین سلطنتی

۸

امپراتوری
مغول

۵۰۰۰

آسیای
شرقی

مراسم قورولتای بزرگ،
قره قروم

۹

کاهوکیا ،دوره
لوهمان-استرلینگ

۲۴۰۰
تا ۲۱۰۰۰

آمریکای
شمالی

فستیوال جمعی ،کاهوکیا

۱۰

سوریاوارمان اول
ِ

 ۲۰۰۰تا ۴۰۰۰

آسیای جنوب
شرقی

پیمان وفاداری به
سوریاوارمان ،آنگکور

*مناسک جمعی :هر مناسکی که در آن ،دو نفر یا بیشتر شرکت کنند .مراسم خصوصی (مثل درمانگری و مراسم مشابه) جزو آن حساب
نمیشود  .

رتبهبندیها

319

فهرست دهتایی مناسک با بیشترین شرکتکننده :دوره مدرن اولیه

تعداد تقریبی کل شرکتکنندگان در یک مناسک جمعی خاص که به عنوان بخشی از
کیش رسمی و/یا ایدئولوژی حاکم آن جامعه برگزار میشد*.
جوامع

تعداد تقریبی
شرکتکنندگان

منطقه

مناسک

۱

امپراتوری
آشانتی

 ۲میلیون

آفریقای غربی

فستیوال آپو ،تشیمان

۲

تپههای گارو،
دوره استعماری

 ۲۵۰هزار

آسیای جنوبی

زیارت کومبمال ،هاریدوار

۳

پادشاهی
بوربون

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

رژه سلطنتی ،پاریس

۴

پادشاهی
راتاناکوسین

 ۲۵هزار

آسیای جنوب
شرقی

رژه سلطنتی کاتینا ،آیوتایا

۵

پادشاهی
آیوتایا

۲۲۵۰۰

آسیای جنوب
شرقی

رژه سلطنتی کاتینا ،آیوتایا

۶

امپراتوری
آشانتی

 ۱۷هزار

آفریقای غربی

فستیوال یم

۷

تپههای گارو دوره
استعماری

۷۶۰۰

آسیای جنوبی

مراسم آسونگتاتا

۸

تپههای گارو دوره
استعماری

۵۶۰۰

آسیای جنوبی

فستیوال دنبیلسیا

۹

مردمان سکا ،روسیه

۳۶۰۰

اروپا

فستیوال بهاره آیسیاکا

۱۰

مردمان ایبان ،بورنئو

۱۴۰۰

آسیای جنوب
شرقی

مناسک فستیوال کشاورزی
مانگول

*مناسک جمعی :هر مناسکی که در آن ،دو نفر یا بیشتر شرکت کنند .مراسم خصوصی (مثل درمانگری و مراسم مشابه) جزو آن حساب
نمیشود  .

320
فهرست دهتایی مناسک با بیشترین شرکتکننده در کل دوره پیشاصنعتی

تعداد تقریبی کل شرکتکنندگان در یک مناسک جمعی خاص که به عنوان بخشی از
کیش رسمی و/یا ایدئولوژی حاکم آن جامعه برگزار میشد*.
جوامع

تعداد تقریبی
شرکتکنندگان

منطقه

دوره زمانی

مناسک

۱

سلسله
یوان

۷۵
تا  ۸۵میلیون

آسیای
شرقی

قرون
وسطی

مراسم تولد خان بزرگ،
دادو

۲

امپراتوری
آشانتی

 ۲میلیون

آفریقای
غربی

مدرن
نخستین

فستیوال آپو ،تشیمان

=
۳ 

پرینکیپاته
روم

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

باستان

تماشاچیان رقابتهای
ارابهرانی در سیرکس
ماکسیموس ،رم

=
۳ 

جمهوری
روم

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

باستان

تماشاچیان رقابتهای
ارابهرانی در سیرکس
ماکسیموس ،رم

=
۳ 

پادشاهی
استروگوتیک

 ۲۵۰هزار
تا  ۳۵۰هزار

اروپا

تماشاچیان رقابتهای
ارابهرانی در سیرکس
ماکسیموس ،رم

۶

هند ،دوره
استعماری

 ۲۵۰هزار

آسیای
جنوبی

دوره مدرن
نخستین

زیارت برای مراسم
کومب مال ،هاریدوار

=
۷ 

پادشاهی
بوربون

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

دوره مدرن
نخستین

رژه سلطنتی ،پاریس

=
۷ 

پادشاهی
کاپتی

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

قرون وسطی

رژه سلطنتی ،پاریس

=
۷ 

پادشاهی
لومبارد

 ۱۱۰هزار
تا  ۲۲۸هزار

اروپا

قرون وسطی

رژه سلطنتی ،پاریس

۱۰

حکومتهای
وابسته به پاپ،
قرون وسطی

 ۲۰۰هزار

اروپا

قرون وسطی

جوبیلی ،رم

*مناسک جمعی :هر مناسکی که در آن ،دو نفر یا بیشتر شرکت کنند .مراسم خصوصی (مثل درمانگری و مراسم مشابه) جزو آن حساب
نمیشود.

آغاز استفاده از
نوآوریها

322

این بخش از کتاب نشــان میدهد که کدامیــک از جوامع در یازده منطقه مهم
جهانی ،برای اولین بار یک نوآوری مهم را به کار گرفتند .این مناطق عبارتند از:
آسیای شــرقی ،آسیای جنوب شرقی ،آســیای مرکزی ،آسیای جنوبی ،آسیای
جنوب غربی ،اروپا ،آفریقای شمالی ،آفریقای جنوب صحرا ،آمریکای شمالی،
آمریکای جنوبی و اقیانوســیه .اولین جایی که آن نوآوری را مورد اســتفاده و
توسعه قرار داده ،در ردیف اول قرار گرفته است.
آغاز استفاده از دیوانساالری در مناطق جهان

(استفاده از افراد حرفهای اداری به صورت تماموقت)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

شوش در عصر برنز

آسیای جنوب غربی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

مصر در دوره پیشاتاریخ

آفریقای شمالی

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد

دره سند ،دوره شهری

آسیای جنوبی

اواخر هزاره سوم پیش از میالد

کرت مینوسی

اروپا

اوایل هزاره دوم پیش از میالد

سلسله شانگ

آسیای شرقی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد

پادشاهیهای باییو

آسیای جنوب شرقی

قرن چهارم پیش از میالد

اتحاد کانگجو

آسیای مرکزی

قرن دوم پیش از میالد

تئوتیهواکان

آمریکای شمالی

قرن سوم میالدی

پرو ،دوره میانه متاخر

آمریکای جنوبی

قرن سیزده میالدی

امپراتوری آشانتی

آفریقای جنوب صحرا

قرن هجدهم میالدی

پاپوا گینهنو
در دوره استعماری،
مردمان اوروکایوا

اقیانوسیه

قرن هجدهم میالدی

آغاز استفاده از نوآوریها
آغاز استفاده از خدمات پست دولتی در مناطق جهان

(استفاده از زیرساخت مخصوص ارتباطات)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

امپراتوری هخامنشی

آسیای جنوب غربی

قرن ششم پیش از میالد

امپراتوری شین

آسیای شرقی

قرن چهارم پیش از میالد

امپراتوری موریا

آسیای جنوبی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهی بطلیموسی

آفریقای شمالی

قرن سوم پیش از میالد

پرینکیپاته روم

اروپا

قرن یکم پیش از میالد

امپراتوری مغول

آسیای مرکزی

قرن سیزدهم میالدی

پرو،
دوره استعمار اسپانیا

آمریکای جنوبی

قرن شانزدهم میالدی

پادشاهی آیوتایا

آسیای جنوب شرقی

قرن شانزدهم میالدی

دره میسیسیپی،
دوره استعمار فرانسه

آمریکای شمالی

قرن هفدهم میالدی

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

آفریقای جنوب صحرا و
اقیانوسیه

-

323

324
آغاز استفاده از قانون رسمی در مناطق جهان

(استفاده از مجموعهای رســمی از قوانین و مقررات که معموال و نه همیشه به شکل
مکتوب درآمده بودند).
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

سلسله سوم پادشاهی اور

آسیای جنوب غربی

اواخر هزاره سوم پیش از میالد

پادشاهی قدیم مصر

آفریقای شمالی

اوایل هزاره دوم پیش از میالد

کرت مینوسی

اروپا

قرن هشتم پیش از میالد

حکومت چو

آسیای شرقی

قرن پنجم پیش از میالد

امپراتوری موریا

آسیای جنوبی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهی یونانی-بلخی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی فونان

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم میالدی

پادشاهی واگادو در غنا

آفریقای جنوب صحرا

قرن یازدهم میالدی

اینکا در دوره کیلکه

آمریکای جنوبی

قرن سیزدهم میالدی

امپراتوری آزتک

آمریکای شمالی

قرن پانزدهم میالدی

پادشاهی هاوایی ،دوره پس از
کامههامهها

اقیانوسیه

قرن نوزدهم میالدی

آغاز استفاده از نوآوریها

325

آغاز استفاده از تقویم در مناطق جهان

(استفاده از یک سیستم نوشتاری رسمی برای تعیین زمان و فصول)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

شوش در عصر برنز اولیه

آسیای جنوب غربی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

مصر در دوره اولیه سلسلهای

آفریقای شمالی

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد

فرهنگ ارلیتو در چین

آسیای شرقی

اوایل هزاره دوم پیش از میالد

کرت مینوسی

اروپا

اواسط هزاره دوم پیش از میالد

دره مکزیک
در اواخر دوره کالسیک

آمریکای شمالی

قرن ششم پیش از میالد

امپراتوری موریا

آسیای جنوبی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهیهای باییو

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی یونانی-بلخی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی واگادو غنا

آسیای جنوب صحرا

قرن یازدهم میالدی

پرو در دوره استعمار اسپانیا

آمریکای جنوبی

قرن شانزدهم میالدی

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

اقیانوسیه

-

326
آغاز استفاده از ادبیات علمی در مناطق جهان

(استفاده از مکتوبات در ثبت مسائل ریاضی ،علوم طبیعی و علوم اجتماعی)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی استفاده

شوش در عصر برنز اولیه

آسیای جنوب غربی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

مصر در دوره اولیه سلسلهای

آفریقای شمالی

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد

سلسله ژو غربی

آسیای شرقی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد

جمهوری روم

اروپا

قرن ششم پیش از میالد

امپراتوری موریا

آسیای جنوبی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهیهای باییو

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی یونانی-بلخی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

آمریکای میانه در دوره مایا

آمریکای شمالی

قرن هشتم میالدی

امپراتوری سونگای

آفریقای جنوب صحرا

قرن شانزدهم میالدی

پادشاهی هاوایی ،دوره پس از
کامههامهها

اقیانوسیه

قرن نوزدهم میالدی

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

آمریکای جنوبی

-

آغاز استفاده از نوآوریها
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آغاز داستاننویسی در مناطق جهان

(آغاز ادبیات داستانی نوشتاری از جمله نثر)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

پادشاهی قدیم مصر

آفریقای شمالی

اواسط هزاره سوم پیش از میالد

امپراتوری آکدی

آسیای جنوب غربی

اواخر هزاره سوم پیش از میالد

سلسله ژو غربی

آسیای شرقی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد

جمهوری رم

اروپا

قرن ششم پیش از میالد

امپراتوری موریا

آسیای جنوبی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهیهای باییو

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی یونانی-بلخی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی واگادو غنا

آفریقای جنوب صحرا

قرن یازدهم میالدی

پرو در دوره استعمار اسپانیا

آمریکای جنوبی

قرن شانزدهم میالدی

دره میسیسیپی،
دوره استعمار فرانسه

آمریکای شمالی

قرن هفدهم میالدی

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

-

328
پذیرش ازدواج تکهمسری در مناطق جهان

(زمانی که تکهمسری به صورت گسترده و بر اساس قانون یا عرف پذیرفته شد).
جوامع

منطقه

زمان تقریبی پذیرش

دولتشهر سوم پادشاهی اور

آسیای جنوب غربی

اواخر هزاره سوم پیش از
میالد

پادشاهی جدید مصر

آفریقای شمالی

اواسط هزاره دوم پیش از
میالد

دره ووهاکا ،فرهنگ روساریو

آمریکای شمالی

قرن هشتم پیش از میالد

دره گنگ ،دوره ماهاجاناپادا

آسیای جنوبی

قرن هفتم پیش از میالد

پادشاهی کالینگا

آسیای جنوب شرقی

قرن ششم میالدی

کلمبیا ،مردمان تایرونا

آمریکای جنوبی

قرن یازدهم میالدی

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

آفریقای جنوب صحرا
آسیای مرکزی
آسیای شرقی
اقیانوسیه

-

آغاز استفاده از نوآوریها

329

پذیرش حاکمیت پادشاه-خدایان در مناطق جهان

(پذیرش این ایده که «حاکمان درواقع خدایان زنده هســتند» از طریق اعالم رسمی یا
باور عمومی)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی پذیرش

مصر در دوره نقاده

آفریقای شمالی

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد

کرت مینوسی

اروپا

اوایل هزاره دوم پیش از میالد

امپراتوری شین

آسیای شرقی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهی سلجوقی

آسیای جنوب غربی

قرن سوم پیش از میالد

پادشاهی یونانی-بلخی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

امپراتوری ساتاواهانا

آسیای جنوبی

قرن دوم پیش از میالد

پادشاهی کوفون

آسیای شرقی

قرن سوم میالدی

اینکا در دوره کیلکه

آمریکای جنوبی

قرن یازدهم میالدی

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

آمریکای شمالی
آفریقای جنوب صحرا
اقیانوسیه

-

330
آغاز استفاده از اسلحه گرم در مناطق جهان

(استفاده از سالحهای دستی باروتی مثل تفنگ ،هفت تیر و تپانچه)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

سلسله یوان

آسیای شرقی

قرن سیزدهم میالدی

پادشاهی والوا

اروپا

قرن چهاردهم میالدی

امپراتوری عثمانی

آسیای جنوب غربی

قرن پانزدهم میالدی

سلطنت مملوک

آفریقای شمالی

قرن پانزدهم میالدی

سلطنت دهلی

آسیای جنوبی

قرن پانزدهم میالدی

پادشاهی ماتارام

آسیای جنوب شرقی

قرن شانزدهم میالدی

مردمان وانوتا در دره میسیسیپی

آمریکای شمالی

قرن شانزدهم میالدی

امپراتوری اسپانیا

آمریکای جنوبی

قرن شانزدهم میالدی

خانقات بخارا

آسیای مرکزی

قرن هفدهم میالدی

پادشاهی آشانتی

آفریقای جنبو صحرا

قرن هجدهم میالدی

پادشاهی هاوایی در دوره کامههامهها

اقیانوسیه

قرن هجدهم میالدی

آغاز استفاده از نوآوریها

331

آغاز استفاده از پول کاغذی در مناطق جهان

(استفاده از اسکناس به عنوان پول قانونی رایج)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

امپراتوری هان غربی

آسیای شرقی

قرن سوم پیش از میالد

سلطنت دهلی

آسیای جنوبی

قرن سیزدهم میالدی

ایلخانات

آسیای مرکزی

قرن سیزدهم میالدی

حکومتهای وابسته به پاپ

اروپا

قرن هفدهم میالدی

دره میسیسیپی
در دوره استعمار فرانسه

آمریکای شمالی

قرن هجدهم میالدی

پادشاهی راتاناکوسین

آسیای جنوب شرقی

قرن نوزدهم میالدی

حکومت (راج) بروک،
بورنئو در زمان استعمار

اقیانوسیه

قرن نوزدهم میالدی

امپراتوری عثمانی

آسیای جنوب غربی

قرن نوزدهم میالدی

امپراتوری عثمانی

آفریقای شمالی

قرن نوزدهم میالدی

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

آفریقای جنوب صحرا

-

332
آغاز استفاده از سیستمهای آبیاری در مناطق جهان

(بهکارگیری و استفاده گسترده از هر زیرساخت هیدرولیک ،مثل آبداشتگاه ،آبانبار،
کانال و آبگذر).
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

مصر دوره نقاده

آفریقای شمالی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

پاکستان در دروه چالکولیتیک

آسیای جنوبی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

شوش در عصر برنز

آسیای جنوب غربی

اوایل هزاره چهارم پیش از میالد

رزم
مردمان َس َ

آسیای مرکزی

اواسط هزاره چهارم پیش از میالد

فرانسه ،فرهنگ بیکر

اروپا

اواخر هزاره چهارم پیش از میالد

سلسله شانگ

آسیای مرکزی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد

پادشاهیهای باییو

آسیای جنوب شرقی

قرن چهارم پیش از میالد

پرو ،فرهنگ دوره پیشاکالسیک

آمریکای جنوبی

قرن سوم میالدی

ووهاکا ،دوره مونته آلبان

آمریکای شمالی

قرن چهارم میالدی

فرهنگ جنه-جنو

آفریقای جنوب صحرا

قرن پنجم میالدی

جزایر بزرگ هاوایی
در دوره پیشا اتحاد

اقیانوسیه

قرن سیزدهم میالدی

آغاز استفاده از نوآوریها

333

آغاز تامین آب آشامیدنی توسط حکومتها در مناطق جهان

(زمانی که منابع آب آشامیدنی مثل آبگیرها ،آبداشتگاهها و چشمهها به صورت عمومی
قابل دسترس شدند)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز

دره سند ،دوره شهری

آسیای جنوبی

اواسط هزاره سوم پیش از میالد

دولتشهرهای کنعانی
در عصر برنز

آسیای جنوب غربی

اواخر هزاره سوم پیش از میالد

کرت در عصر آهن

اروپا

اوایل هزاره اول پیش از میالد

امپراتوری هخامنشی

آسیای مرکزی

قرن ششم پیش از میالد

حکومت ِوی،
دوره جنگهای ایالتی

آسیای شرقی

قرن پنجم پیش از میالد

مصر در اولین دوره میانی

آفریقای شمالی

قرن پنجم پیش از میالد

ووهاکا ،دوره مونته آلبان

آمریکای شمالی

قرن چهارم پیش از میالد

پادشاهی فونان

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم میالدی

امپراتوری واری

آمریکای جنوبی

قرن هفتم میالدی

پادشاهی هاوایی

اقیانوسیه

قرن نوزدهم میالدی

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

آفریقای جنوب صحرا

-

334
آغاز استفاده از بازارهای عمومی در مناطق جهان

(استفاده از فضاهای عمومی دردســترس همه برای امور تجارت ،گردهمایی و تبادل
اطالعات)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز

پادشاهی مصر قدیم

آفریقای شمالی

هزاره سوم پیش از میالد

سلسله اوان در عیالم

آسیای جنوب غربی

هزاره سوم پیش از میالد

کرت مینوسی

اروپا

هزاره دوم پیش از میالد

پادشاهی وو ،دوره جنگهای ایالتی

آسیای شرقی

قرن هشتم پیش از میالد

امپراتوری هخامنشی

آسیای مرکزی

قرن ششم پیش از میالد

پادشاهی هند و یونان

آسیای مرکزی

قرن دوم پیش از میالد

فرهنگ جنه-جنو

آفریقای جنوب صحرا

قرن پنجم میالدی

پادشاهی آنگکور

آسیای جنوب شرقی

قرن نهم میالدی

فرهنگهای تایرونا ،کلمبیا

آمریکای جنوبی

قرن یازدهم میالدی

دره میسیسیپی ،دوره استعمار فرانسه

آمریکای شمالی

قرن هفدهم میالدی

پاپوا گینهنو ،دوره استعمار انگلیس

اقیانوسیه

قرن نوزدهم میالدی

آغاز استفاده از نوآوریها

335

آغاز استفاده از کتابخانههای دولتی در مناطق جهان

(استفاده از زیرساختهایی که برای عموم احداث شده بودند و منابع دانش را نگهداری
و توزیع میکردند)
جوامع

منطقه

زمان تقریبی آغاز استفاده

اوایل دوره سلسلهای
مصر

آفریقای شمالی

اوایل هزاره سوم پیش از میالد

سلسله شانگ

آسیای شرقی

اواخر هزاره دوم پیش از میالد

امپراتوری نئو-آشوری

آسیای جنوب غربی

اوایل هزاره اول پیش از میالد

پادشاهی روم

اروپا

قرن هشتم پیش از میالد

امپراتوری سلجوقی

آسیای مرکزی

قرن سوم پیش از میالد

امپراتوری کوشان

آسیای جنوبی

قرن اول میالدی

پادشاهی فونان

آسیای جنوب شرقی

قرن سوم میالدی

فرهنگ جنه-جنو

آفریقای جنوب صحرا

قرن سیزدهم میالدی

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

آمریکای شمالی
آمریکای جنوبی
اقیانوسیه

-

