
ان
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408 صفحه
390.000 تومان

496 صفحه
300.000 تومان

ان
وم

ت  30
0.0

00

این کتاب، رویدادهایی را بررسی می کند که در قرن بیستم صحنه ی جهان را دگرگون ساختند، 

از جنگ های جهانی تا انقالب دیجیتال. کتاب، با رویکردی تازه به تاریخ پرداخته که هرگز پیش تر 

ندیده اید و پیشینه ی وقایع، رویدادها، افراد و نقاط عطف سیاسی و فرهنگی ای را بررسی کرده 

که جهان امروزی ما را ش�کل  داده اند. همه ی اتفاقات مهم و تأثیرگذار قرن بیس�تم با گرافیکی 

منحصربه فرد به همراه گاه شمارهای مصور، تصاویر و لحظات سرنوشت ساز تاریخ ثبت شده  اند. 

کتابی جذاب و سرگرم کننده و مرجعی ایده آل برای مطالعه ی تمام اعضای خانواده.

312 صفحه
330.000 تومان

ان
وم

ت  3
20.

000

368 صفحه
350.000 تومان

368 صفحه
300.000 تومان

232 صفحه
250.000 تومان

328 صفحه
300.000 تومان
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تینانسانها
نخس

داستان انسان 7 یا 6 میلیون سال پیش در آفریقا شروع شد. به کمک 

شواهد سنگواره اِی این قاره ی پهناور می توانیم درخت پیچیده ی زندگی 

خویشاوندان انسانیمان را ترسیم کنیم که گونه ی ما، انسان خردمند، 

آخرین بازمانده ی آن هاست.

ما شواهدی سنگواره ای از وجود حدود 20 گونه ی مختلف »انسان تباران« آفریقایی به دست 

آورده ایم؛ شاخه ای انسانی که بین 10 تا 7 م.س.پ. از شاخه ی شامپانزه ها منشعب شد. هر 

یک از این سنگواره ها به گروه زیستی یا »سرده «ای نسبت داده شده اند، اما روابط میان این 

گروه ها و گونه ها هنوز محل مناقشــه است. فقط بعضی از انسان تباران نیای انسان های مدرن 

بودند و بقیه ی آن ها، مثل گونه ی پرامردم، شاید نمونه هایی از بن بست تکاملی باشند.

تکامل انسان به معنی پیش روِی گریزناپذیر و خطی از کپی ها نیست. بعضی از نیاکان ما انطباق هایی 

ـ با ترکیب های گوناگون ــ یافتند که در نهایت معّرف انســان مدرن شدند. شاید از همه مهم تر  ـ

ـ ابزاری، را  مغز بزرگ ترشــان بود که تفکر و رفتار پیچیده، از جمله توسعه ی فن آوری های سنگ 

برای آن ها ممکن می کرد. راه رفتن روی دو پا هم شیوه ی اصلی حرکت کردِن آن ها شد. 

ـ که قدمتشان به 300000 س.پ. می رسد ــ را  قدیمی ترین ســنگواره های منسوب به گونه ی ماـ 

در مغرب یافته اند، اما نمونه های قدیمی دیگری هم در نقاط گوناگون سراسر آفریقا کشف شده اند. 

به همین سبب، دانشــمندان بر این باورند که تکامل انسان های مدرن احتماالً در مقیاسی قاره ای 

رخ داده است.

بودکهمابه
رهیاکانونی

مآفریقاگهوا
فکرمیکن

نپاگرفتیم.
نخردمنددرآ

مثابهانسا

دانلد یوهانسن، دیرین مردم شناس، 2006

نانسانتباران
هاجرتنخستی

م

شــواهد باستان شناختی آسیا و اروپا نشــان می دهند که حدود 2 م.س.پ. 

ــ مدت ها پیش از شــروع پراکنش انســان های خردمند  )← 16 و 17(ــ 

انســان تباران برای نخستین بار از آفریقا خارج شــدند. کارشناسان زمانی 

می پنداشــتند که این مهاجــرت هم زمان با پیدایش انســان کارورز اتفاق 

افتاده اســت، اما ممکن است گونه های قدیمی تری پیشگامان این کوچ بوده 

باشند؛ مثاًل ســنگواره ی 1/7 میلیون ســاله ای که در دمانیسی گرجستان 

کشــف شــده اســت و به گونه ی قدیمی تِر انسان ماهر شــباهت دارد. 

قدیمی ترین ســنگواره های کشف شده ی انسان تباران در جنوب شرقی آسیا 

به انســان راســت قامت مربوط می شوند؛ شاخه ی آســیایی انسان کارورز 

که ســنگواره هایش در جاوه کشف شــده اند و قدمتشان به 1/8 م.س.پ. 

می رســد. ابزارهای سنگی حوضه ی آبریز نیِهوان در چین 1/6 میلیون سال 

قدمت دارند. دو ســایت در کوه های آتاپِورکای اسپانیا نشان می دهند که 

انسان تباران 1/2 م.س.پ. به اروپای غربی رسیده بودند.

1 نخستین کپی های انسان مانند 7 تا 5/5 م.س.پ. 

بقایای پراکنده ی قدیمی ترین انسان تباران ــ  ساحل مردم و اُُررین ــ  

نشان می دهند که گرچه صورت هایی کوتاه تر و دندان هایی کوچک تر 

داشتند، مغزهایشان از مغز شامپانزه بزرگ تر نبودند. تنها جمجمه ی 

ساحل مردم را در چاد یافته اند؛ خیلی دورتر از دیگر نقاط کشف 

بقایای انسان تباران در شرق و جنوب آسیا. به نظر می رسد هم 

سنگواره های اُُررین و هم سنگواره های آردی کپی نشانه هایی از 

حرکت دوپایی دارند. 

2 تنوع کپی های انسان مانند 5/3 تا 2/58 م.س.پ. 

سنگواره های این دوره نشان  از تنوع گونه های انسان تباران دارند. 

سنگواره های آردی کپی رامید که در اتیوپی کشف شده اند شامل 

قدیمی ترین اسکلت کمابیش کامل انسان تباران هم می شوند. در دوره های 

ـ که آن را فقط از یک جمجمه می شناسیم ــ و  بعد، گونه های کنیامردم ـ

ـ با دندان های درشت آسیاب ــ کنار چند گونه ی دیگر  پرامردم ابتدایی ـ

از سرده ی جنوبی کپی زندگی می کردند که یکی از آن ها حدود 3/7 تا 3 

م.س.پ. رد پاهای معروف الیُتلی را بر جای گذاشته است )راست(؛ رد 

پاهایی که نشان می دهند آهنگ قدم برداشتن هم تکامل یافته است.

4 استیالی انسان خردمند

300000 تا 50000 س.پ.  

وقتی نخستین انسان های خردمند پدید آمدند، همه ی دیگر گونه های 

آفریقایی انسان تباری که می شناسیم، جز یکی، منقرض شدند. بقایای 

سنگواره ای که قدمتشان را به تازگی بین 335000 تا 236000 سال 

برآورد کرده اند نشان می دهند که گونه ای به نام انسان نالِدی تقریباً 

هم زمان با پیدایش نخستین انسان های خردمند در جنوب آفریقا 

می زیسته است. نمی دانیم که آیا این گونه ها با هم تعاملی داشته اند یا 

نه، اما با انقراض انسان نالدی سراسر آفریقا نصیب گونه ی ما شد.

3 پیدایش سرده ی ما

 2/58 م.س.پ. تا 300000 س.پ. 

انسان ماهر، نخستین عضو سرده ی ما در بقایای سنگواره ای، از 

گونه های جنوبی کپی و پرامردم تکامل یافت و مدتی کنار آن ها 

می زیست. ابزارهای سنگی این دوره را یافته ایم، 

اما دشوار است که بگوییم به کدام گونه ها 

مربوط می شوند. انسان کارورز نخستین 

انسان تباری بود که ابعاد بدنِی 

انسان مانند داشت. احتماالً انسان 

هایدلبرگی ــ که انسان های مدرن 

از تبار آن پدید آمدند ــ از دل 

این گونه تکامل یافت.

300000 س.پ.  

قدیمی ترین بقایای 

انسان خردمند را میان 

سنگواره های کشف شده 

در این نقطه از مغرب 

یافته اند.

حدود 200000 س.پ. 

در کاوش های این غار نزدیک 

ساحل لیبی شواهدی از سکونت 

مستمر و هزاران ساله ی 

انسان های مدرن به دست 
آمده اند.

4/2 م.س.پ.  گونه های 

متعدد پرامردم و قدیمی ترین 

نیاکان انسان نخستین بار در 

حوضه  ی آبریز اُمو ـ تورکانا 

کشف می شوند.

3/3 م.س.پ.  قدمت 

دیرینه ترین ابزارهای سنگِی تا 

کنون کشف شده که به سایت 

باستان شناختی لمکوی مربوط 

می شوند به پیش از ظهور سرده ی 
انسان می رسد.

300000 تا 125000 س.پ. 

در 1921 جمجمه ی انسان هایدلبرگی 

بسیار درشت اندام را در کابِوه ی زامبیا 

یافتند؛ جمجمه ای که زمانی خانه ی 

مغزی تقریباً هم اندازه ی مغز انسان 
مدرن بود. 

335000 تا 236000 س.پ. 

سایت گهواره ی بشر مجموعه ی 

غارِی ستاره ی فرازنده را در خود 

جای داده است که در 2013 

نخستین سنگواره های انسان نالدی را 
در آن یافتند.

3/6 تا 3 م.س.پ. کشف 

سنگواره های جنوبی کپِی بحرالغزالی در 

چاد دامنه ی شناخته شده ی پراکندگی 

گونه ی جنوبی کپی را وسیع تر کرد.

5/8 م.س.پ. تاریخ 

سکونت انسان تباران در سایت 

آواش میانه ی گودِی عفاِر 

اتیوپی به دوره ی آردی کپی 

کادابا می رسد.

حدود 1/8 تا 1/6 

م.س.پ. انسان ماهر، یکی از 

قدیمی ترین نیاکان ما، هزاران 

سال این جا کنار پرامردم 

بویسی زندگی می کرد.

حدود 350000 س.پ. جمجمه ی 

اندوتو که در 1973 کشف شد 

ویژگی هایی دارد که هم در انسان 

راست قامت و هم در انسان خردمنِد 

کهن هم دیده می شوند. این جمجمه را به 

انسان هایدلبرگی نسبت داده اند. 

294000 تا 224000 

س.پ. در فلریسباِد آفریقای 

جنوبی قطعه ای از یک جمجمه 

را یافته اند که به نظر می رسد به 

فردی در دوره ی گذار تعلق داشته 

است؛ جمجمه ای که هم ویژگی هاي 

انسان هایدلبرگی را دارد و هم 

ویژگی های انسان خردمند را. 
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0/95تا 0/5 م.س.پ. 1/2 م.س.پ.

1/7 م.س.پ.

 1/6 تا 1/3 م.س.پ.

1/8 م.س.پ.
بیش از

 1/8 م.س.پ.

اروپـــــــــا
آسیـــا

آفـــــریقا

راهنما

مسیر احتمالی

محل یافته های سنگواره ای

 پسر تورکانا
جمجمه ی انسان کارورِز مذکر 

و جوانی را کنار اسکلت به خوبی 

حفظ شده و کمابیش کاملش نزدیک 

دریاچه ی تورکانای کنیا یافتند. چون 

مغز این گونه 60 درصد کوچک تر 

از مغز انسان  مدرن بود، جمجمه اش 

درست از پشت گوده ی چشم ها 

باریک می شود. 

  آردی کپی
 

بقایای سنگواره ای انسان تباران     ساحل مردم   اُُررین 

کشف سنگواره های انسان ها و ساخته هایشان در نقاط مختلف آفریقا در شناسایی سرد ه ها و گونه های انسان های 

نخستین کمکمان کرده است. این نقشه نقاط مهم کشف  بقایای سنگواره ای و ساخته های بشری و همچنین دوره ی 

زندگی صاحبانشان را نشان می دهد. قدمت و دوره ی هر یافته با عبارت های م.س.پ. )میلیون سال پیش( یا فقط 

س.پ. )سال پیش( بیان شده اند.

6 م.س.پ.

گاه شمار

2
3
4

1

4 م.س.پ.
2 م.س.پ.

0

8 م.س.پ.

 جمجمه ی ساحل مردم

تیشه ی دستی، احتماالً انسان کارورز

 جنوبی کپی
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فصل 3  ما شاہ نمی خواهیم

فرمانده انقالب

ارتــش قــاره ای بــا فرماندهی جورج واشــينگتن در ســال 1775 

تشکيل شد. این ارتش در ابتدا بسيار ضعيف بود و در برابر ارتش 

متبحر انگلســتان شکســت می خورد. ســربازان لبــاس، تجهيزات 

مناســب و نظم نظامــی نداشــتند. در مقابل ارتش جورج ســوم 

بسيار پرجمعيت بود و مزدوران آلمانی نيز به آن پيوستند. ارتش 

تازه  تشکيل شــده کامال ناشــيانه عمل می کرد، هــر واحد خودش 

افسرانش را انتخاب می کرد، سربازان هر وقت می خواستند فرمان 

می بردند، هروقت می خواســتند برای دیدن خانواده 

به خانــه می رفتنــد و فرماندهــی مرکزی 

وجود نداشــت. نگران کننده تر این بود 

که ارتش انگليســی که بوســتون را 

محاصره کرد مصمم بود وارد جنگ 

واقعی شود. کنگره به ژنرالی نياز 

داشــت که فرماندهــی ارتش را 

به دست گيرد؛ کسی که سابقه ي 

نظامــی کافــی داشــته باشــد 

که شــبه نظاميان مســتعمره ها  

قدرتش را به رســميت بشناســند و 

همــه ي کنگره هــای مســتعمراتی و 

نمایندگانشان او را تایيد نمایند.

 ارتش باروحیه

واشــینگتن را دومین کنگــره ي قاره ای 

به فرماندهــی جنگ منصــوب کرد و 

او ارتــش قــاره ای را تشــکیل داد. او 

بــا لباس نظامی در جلســه شــرکت 

کرد و گفت هیچ پولــی برای خدمتش 

دریافــت نمی کند اما بعــد پول همه ي 

هزینه هایي کــه کرده بــود را گرفت. 

افســران او عبارت بودنــد از آرتماس 

وارد، هوراشــیو گیتس، چارلز لــی، ناتانیل 

گرین، هنری ناکس و الکساندر همیلتون. 

نیروهایــی کــه در اختیار واشــینگتن قرار 

گرفت بسیار کمتر از چیزی بود که فکرش را 

می کرد. بســیاری همان ابتدا دست از جنگ 

کشــیدند و به خانه بازگشتند. در کل ارتش 

یک مهندس وجود نداشــت کــه دژ، جاده و 

سایر اســتحکامات ضروری را بسازد. هیچ 

افســر توپخانه ي باتجربــه ای در کار نبود. 

28 تــوپ جنگی کــه در اختیــار ارتش بود 

نزدیــک مقرهــای نظامی رها شــده بودند 

چون هیچ کــس نحوه ي کار بــا آن ها را بلد 

نبود. بدتر آن کــه باروت کافی برای تفنگ ها  

وجود نداشت چه برسد به توپ های جنگی. 

مردم از کثیفــی و خرابــکاری در اردوهای 

نظامی، دزدی های ســربازان و پایمال کردن 

زمین هــای زراعی به واشــینگتن شــکایت 

می کردند. ســربازان نیویورکی به واحدهای 

اهــل کنه تیکت اعتماد نداشــتند و برعکس. 

واحد پنســیلوانیا نمی خواســت بــا واحد 

ماساچوست همکاری کند. بدتر از همه این که 

عده ي اندکی از ســربازان به فرمان افسران 

احترام می گذاشتند و فقط فرمان هایی را که 

دوست داشتند اجرا می کردند. واشینگتن از 

یکی از افسران ارشــد پرسید چیزی هست 

که این ارتش داشــته باشــد؟ او 

پاســخ داد: »روحیه قربان. 

روحیــه ي  افــراد  ایــن 

زیادی دارند.«70  

 اولین در جنگ، اولین در صلح و اولین 

در قلبهممیهنانش

متن ستایش از واشينگتن در زمان تدفینش69

 جورج واشينگتن

جد بزرگ واشینگتن در سال 1656 به 

ویرجینیا مهاجرت کرد و تنباکو کاشت. او 

زمین و برده را از پدرش به ارث برد و 

کار نظامی را از سال های جنگ 

فرانسه و بومیان آغاز کرد.

 دعوت به جنگ

این پوستر از همه ي مردان سالم، شجاع و جوان می خواهد 

در راه آزادی و استقالل میهن و در مقابل طرح های 

خصمانه ي دشمن خارجی، به ارتش واشینگتن بپیوندند. در 

پوستر نوشته شده: »خدا ایاالت متحده را حفظ کند.«71

 سربازان

سربازانی که در 1775 به ارتش پیوستند هر کدام 

لباسی داشتند که مناسب جنگ نبود. واشینگتن از کنگره 

درخواست تهیه ي لباس مناسب و ارزان قیمت کرد. بعد 

از بررسی ها لباس شکار به عنوان یونیفورم نظامی سربازان 

نیوانگلند انتخاب شد.72

 صندوق اردوی واشينگتن 

سربازاِن ارتش غیر از سالح وسایل زیادی در 

صندوق های متعدد حمل می کردند که وسایل 

شخصی شان هم درونش قرار داشت؛ مثال واشینگتن که 

فرمانده بود وسایل چادرزنی، تخت خواب جمع شو، میز، 

کتاب و سایر لوازم داشت. این صندوِق وسایل اردوگاهی 

متعلق به اوست که حاوی بشقاب، لیوان، نمک، فلفل و 

شکر، چاقو، چنگال، جاشمعی و توری کباب بود.

 لباس فرمانده

یونیفرم نظامی واشینگتن از جنس پشم که در 

دوران جنگ انقالب می پوشید.

 جورج واشینگتن

جورج ششمین فرزند از ده فرزند خانواده ای 

زمیــن دار در ویرجینیا بود کــه نیاکانش از 

1656 از انگلســتان وارد ویرجینیــا شــده 

بودند. آن ها با اضافه کردن آسیاب، آهنگری 

و خرید و فــروش ملک به ثروت خود افزودند 

و در ســاختار اجتماع ارتقــا یافتند. جورج 

زمان مرگ پدرش یازده سال داشت و صاحب 

شــش مزرعــه بــود. او هیچ نــوع آموزش 

رســمی ندیده بود اما در ریاضی اســتعداد 

ذاتی از خود نشــان داد و در پانزده ســالگی 

نقشه بردار شد. مادرش می خواست پسرش 

بــه نیروی دریایی بریتانیا ملحق شــود اما 

وقتی فهمید در ارتش بریتانیا به جوان های 

مستعمره نشین گمنام همچون او شاید فقط 

مشــاغل عادی دریانوردی را بدهند از این 

کار منصرف شــد. زمانی که واشینگتن برای 

فرماندار ویرجینیا کار می کرد و در 1754 از 

انگلیسی ها  نسبت به رودخانه های  دعاوی 

اوهایــو و الِِگینی دفاع می کرد، واحد نظامی 

کوچکي را از کمین فرانســوی ها  نجات داد. 

همین واقعه جنگ فرانسه و بومیان را به راه 
انداخت. 

واشــینگتن در آن جنــگ فرماندهی چندین 

واحد شبه نظامی را که تحت اختیار بریتانیا 

بودند در دست داشت اما موفقیتش اندک بود. 

او در این زمان عالقه اش به ارتش انگلیس را از 

دست داد و آن ها را مسئول بیشتر مشکالت و 

تلفاتی که بر سر شبه نظامیان ویرجینیا آمد 

 دانســت. او در یازده ســالگی ده برده و 280 

هکتار زمین به ارث برد و وقتی با مارتا دندریج 

کستیس، بیوه ي یک زمین دار ثروتمند ازدواج 

کرد، ثروتش چندبرابر شد. ظاهرا واشینگتن 

فرزندی نداشت و فرزند همسرش مارتا را که 

از ازدواج قبلش به جا مانده بود سرپرســتی 

می کرد.73 واشــینگتن بعد از جنگ فرانسه و 

بومیان با مارتــا ازدواج کرد و در ماونت ورنون 

به کشاورزی پرداخت.74 

او در مجلس برجسز ویرجینیا نماینده شد 

و بــا قوانین تمبــر و تاونزنــد مخالفت کرد 

ولی تا ســال 1771 بــه بریتانیا وفادار بود. 

او به خاطر مقابله با قوانین ســخت گیرانه، 

از طرف مســتعمره ي ویرجینیا به عضویت 

در کنگره ي قاره ای انتخاب شد. سال بعد با 

افزایش تنش ها با بریتانیا، به خاطر سابقه ی 

نظامی اش به ســمت فرماندهــی نیروهای 

انقالبی انتخاب شد. واشینگتن در تمام عمر 

برده دار بــود ولی این مســئله وجدانش را 

می آزرد، بنابرایــن در وصیت نامه اش برده ها 

را آزاد کرد. او از اعضای کلیســای انگلیکن 

و یک ماسون بود که بر بردباری دینی تاکید 

می کــرد. تصویر او در آثار هنری، یادبودها، 

تمبر و پول ملی درج شــد و مورد ســتایش 

قــرار گرفــت. مورخــان او را محبوب ترین 

رئیس جمهور آمریکا مي دانند.

 ضعف های یک فرمانده

توصیفات زیــادی در وصف عظمت، تجربه 

و عملیات های اســتراتژیک واشینگتن شده 

امــا هیچ کس بهتر از خــودش او را توصیف 

نکرده اســت. واشینگتن در 1776 در کنگره 

اعتراف کرد به تجربه ي بیشــتري نیاز دارد 

تــا در مقیاس بزرگ تری حرکت کند و این که 

دانش نظامی اش بسیار محدود است. ارتش 

قاره ای در آگوست 1776 در اولین آزمونش 

در النگ آیلند تار و مار شــد چون واشینگتن 

کار شناسایی را درست انجام نداد و وسعت 

مکانی که می خواست از آن دفاع کند از تعداد 

سربازانش خیلی بیشــتر بود. ناتوانی او در 

شکســت های  عامل  به موقع  تصمیم گیرِی 

منهتن و نیوجرســی بودند کــه به قیمت از 

دســت رفتن یک چهارم ارتــش و تجهیزات 

نظامی ارزشمند آن ها تمام شد. 

در پاییــز 1777 کــه ژنرال هــو در عملیات 

فیالدلفیا به پنسیلوانیا حمله کرد واشینگتن 

کل ارتشــش را بــرای ممانعت از ســقوط 

فیالدلفیا گســیل کرد. او سپتامبر در جنگ 

برندیواین باز هم گرفتار دودلی شــد و با 

پاسخ ندادن به حمله ي انگلیسی ها 

یک پیروزی بزرگ را از دســت داد. 

در سال های بعدی اهمیت جبهه ي 

جنوب را درک نکــرد و فقط وقتی 

کنگره به او دستور عملیات در جنوب 

داد وارد عمل شد که بسیار دیر بود 

و تلفات جنگ باال رفت. تامس پین 

در 1796 کــه در فرانســه زندگی 

می کرد مقاله ي »نامه ای به جورج 

واقعیاتی  و  را منتشــر  واشینگتن« 

را افشــا کرد. او مدعی شــد بیشتر 

دستاوردهای فرضی واشینگتن جعلی 

بودند و بعد از سال 1778 ژنرال هوراشیو 

گیتس و ژنرال گرین مسئول پیروزی های 

آمریکا بودند نه واشینگتن.75 

 اولین سیاست مدار

جورج واشینگتن اولین سیاست مدار آمریکا و 

تنها رئیس جمهوری بود که بدون هیچ رقیبی و 

تنها با یک حزب انتخاب شد. او طرفدار تشکیل 

یک دولت مرکزی قوی با تامین بودجه ي ملی 

خــوب بود. اصلی ترین موضوعــات در دوران 

ریاســت او شورش ویســکی)1791-1794(، 

امور مربــوط به بومیان شــمال غرب و حفظ 

صلح با کشــورهای اروپایي بود. او در جریان 

انقــالب فرانســه)1799-1789(، آمریکا را 

از افتادن در جنگ های اروپا بر حذر داشــت و 

همین رویکرد تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم 

چارچوب فکــری سیاســت مداران انزواطلب 

در ایاالت متحده بود. او در سیاســت داخلی 

نگران افزایش احزاب بود اما خودش به ایجاد 

شکاف های سیاسی میان پدران بنیان گذار که 

به شکل گیری دو حزب منجر شد دامن زد.

اندیشه ورزان و باورمندان
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1. Aquila 

2. Aquilifer 

3. Testudo 

4. Hoplites 

5 . Housesteads 

6. Tribune 

7. Centurion 

8. Primus Pilus 

9. Custos Armorum 

10 . Legatus 

Legionis 

11. Praefectus 

Castrorum

12. Immunes 

13. Vindolanda

14. Gallic 

15. Cassis 

16. Galea 

17. Lorica Seg-

mentata 

18. Scutum 

19. Gladius 

20. Pugio 

21. Lancea 

22. Pilum 

23. Cohorts 

24. Contubernium

قبل

ارتش روم، در اثر رویارویی با دشمنانی که 

ارتش هایی موفق داشتند، شکل گرفته بود. 

آرایش های پیاده نظام یونانی 

قالب  )ُهپلیت ها(4 در  باستان  یونان  پیاده نظام 

می جنگیدنــد.  ســازمان یافته  آرایش هایــی 

»فاالنژ« ُهپلیت ها، که در آن به شکلی فشرده 

کنار هم می ایســتادند و سپرهایشــان را چفت 

می کردنــد، بــه آن هــا امــکان مــی داد جبهه ای 

آرایشــی  بســازند؛  برابر دشــمن  در  یک پارچه 

که ارتــش روم 

هم در دوره ی 

از  جمهــوری 

اســتفاده  آن 

می کرد. 
 

قدرت اسپارت 

در  زندگــی 

اسپارت × 94 

تا 95، از تولد 

تــا مرگ، به ارتش گره خورده بود. پســربچه ها 

را برای سرباز بودن تربیت می کردند و هدف 

دولت ایجاد ارتشی بی نقص و شکست ناپذیر 

از ُهپلیت هــا بــود. بعضــی از ایــن ارزش ها در 

ایثــاری کــه از ســربازان رومی انتظار داشــتند 

بازتاب یافته بودند. 

ارتش اسکندر

ارتش اســکندر مقدونی، بــا 30هزار پیاده نظام 

و 4هزار ســواره نظام، به طور متوسط روزی 32 

کیلومتر راه پیمایی می کرد × 96 و 97.

نبــود،  ایســتا  ارتــش روم ســازمانی 

بل کــه طی چند قرن تکامل یافت تا 

از پس چالش هــای گوناگون برآید و 

بر دشــمنان جدیــد غلبه کنــد. این 

ســپاه  شــبیه  شــکل گیری،  آغــاز  در  ارتــش، 

پیاده نظــام یونان باســتان بــود و بیش تر افرادش 

مردانی بودند که برای جنگ به منظور حفاظت 

از شهرشــان داوطلــب می شــدند. امــا بــا بــزرگ 

شــدن امپراتــوری، اوضــاع در رم تغییــر کــرد. تا 

روزگار ژولیوس سزار )صفحه های 108 و 109( در 

ســده ی اول پ.م. ارتــش نیــروی رزمی چابک و 

ارتــش  بــود.  شــده  ســازمان یافته ای  بســیار 

»کاســیک« رومی که امروز می شناســیم همان 

ارتشــی اســت که ســزار )صفحه های 108 و 109( 

بــه وجــود آورد و آگوســتوس نیرومندترش کرد. 

تــا دوران تــراژان )98 تــا 117 میــادی( این ارتش 

نظــر  بــه  شکســت ناپذیر  دشــمنانش  بــرای 

می رسید. 

 نیروی روبه رشد 

در آغازیــن  روزهای عمر جمهــوری )صفحه های 

106 و 107( افراد ارتش داوطلبانی از خانواده های 

اشــرافی بودند. آن ها ســاح و یونیفرم خودشان 

را تأمیــن می کردنــد و پنج یا شــش ســال آموزش 

می دیدنــد. یگان های کوچک )چنــدده نفره( در 

قالــب یــک تیم عمل می کردنــد. آن ها با هم کار 

و زندگــی می کردند و، درســت مثــل پیاده نظام 

آهنیــن  انضباطــی  بــا  خــود،  از  پیــش  یونانــِی 

می جنگیدنــد. اما با افزایش قــدرت روم، ارتش 

حرفــه ای ضــروری شــد. ژنــرال ماریــوس )157 تا 

185 پ.م.( اصاحــات بســیاری انجــام داد کــه 

شــامل باز کــردن درهای ارتش بــه روی همه هم 

می شد. رویه ی اعطای قطعه زمینی به سربازان 

بازنشســته را هم به ماریوس نســبت می دهند. 

ســزار )100 تــا 44 پ.م.( نیــروی نظامی حرفه ای 

و حساب شــده ای بــه وجــود آورد و آگوســتوس 

)63 پ.م. تــا 14 میادی( این نیرو را حفظ کرد؛ 

نیرویی با تعداد ثابتی از لژیون ها که ارتشــی را 
آموزششان بگذرانند. کسانی که از خانواده های 

ثروت مندتر بودند هم ارتش را پله ای در نردبان 

رسیدن به مناصب حکومتی می دیدند. یکی از 

نمونه های شــاخص اثــر مثبت کارنامــه ی موفق 

تشــکیل می دادنــد کــه از امپراتــوری محافظت 

می کرد. طول اســتاندارد دوران خدمت 20 سال 

بــود. هــر لژیون پرچمی با نقــش عقاب )آکویا1( 

داشــت. آکویلیفر2 )پرچم دار( منصبی محبوب 

داشــت. از ایــن زمــان بــود که ســربازان ســوگند 

می خوردند به امپراتور وفادار باشند؛ موضوعی 

کــه در تضمیــن وفاداری آن ها و دفاع و حفاظت 

از مرزهای امپراتوری در دو سده ی آینده نقشی 

کلیدی داشت. 

تریبون6 افسر جزء

سنتوریون7 سرباز سرپرست یگان های 
80 نفره

پریموس پیلوس8 سنتوریوِن ارشد 

کوسُتس آرُمروم9 سرباز مسؤول 
سالح ها و تجهیزات 

لگاتوس لژیونیس10 فرمانده لژیون 

پرافکتوس کاستُرروم11 فرمانده 

اردوگاه، مسؤول آموزش و تجهیزات 

ایمونس12 کسانی مثل خدمه ی درمانی، 

مساحان و اسلحه سازان که از وظایف عادی 
معاف بودند.

 زندگی در ارتش 

هرچند زندگی ســربازان رومی خطرناک و خشن 

بــود، برای بســیاری از افراد دریچــه ای بود تا از 

فقــر بگریزنــد. هم چنین، برای کســانی که پولی 

نداشــتند راهی بود تا قدرت و نفوذ سیاســی به 

دست آورند. از مردان جوان انتظار می رفت که 

دوره ی خدمــت نظامــی را بــه عنوان بخشــی از 

نظامــی خــود ژولیوس ســزار اســت کــه، هرچند 

در خانواده ای اشــرافی به دنیا آمده بود، به 

لطــف کارنامه ی نظامی فوق العاده اش به 

قدرت رسید. 

ارتش بر همــه ی ابعاد زندگی نظارت 

نداشــتند  حــق  ســربازان  می کــرد. 

بــه طــور رســمی ازدواج کنند. اما 

اگــر وقتــی در مناطق دوردســت 

امپراتوری مســتقر بودند با زنی 

محلی آشــنا می شــدند و تا زمان 

بازنشســتگی بــا هــم می ماندند، 

تعلّــق  زن  آن  بــه  رم  شــهروندِی 

می گرفت. 

ارتــش  از  خیلی هــا  هرچنــد 

ارتش روم
شاید سازمان دهی قوی و بی رحمِی جهان رومی ها در هیچ جا به اندازه ی ارتشش آشکار 

نباشد. ارتش دایمی و حرفه ای روم، که در دوران اوج امپراتوری چندصدهزار نیرو داشت، 

ماشین جنگی منضبط و آموزش دیده ای بود.

می ترســیدند، ارتــش ســخت منضبــط بــود و، به 

طــور کلــی، منصفانــه بــا محلی هــای ســر راهش 

رفتــار می کــرد. بــه جــای این کــه مایحتاجشــان 

را  بهایشــان  بگیرنــد،  محلی هــا  از  زور[  ]بــه  را 

می پرداختند و ژنرال های خوب به سربازانشــان 

اجازه  نمی دادند هر جا دلشان خواست مردم را 

غارت و چپاول کنند. 

 آمادگی بدنی و تمرین 

تازه سربازان باید از نظر جسمی آماده می بودند. 

از آن هــا انتظار داشــتند با همه ی سازوبرگشــان، 

کــه ممکــن بــود وزنشــان 30 کیلوگرم یــا بیش تر 

»قاطرهــای  لقــب  بــود  شــده  باعــث  ــــ و  باشــد 

ماریــوس« را به آن ها بدهند ــ تــا 30 کیلومتر در 

روز راه بروند. این وزن، در بررسی های امروزی، 

بــا توجــه بــه مقــدار جیــره ی غذایــی 16 روزه و 

ســازوبرگ ســربازان بــرآورد شــده اســت. آن هــا 

بیش تــر وقت هــا، در پایــان یــک روز پیــاده روی، 

بایــد خاک ریــز می کندنــد و چــادر می زدنــد تــا 

اردوگاه نظامــی سنگربندی شــده ای بــرای شــب 

بسازند. مهندسان ماهر ارتش، در صورت لزوم، 

بــرای رســیدن بــه مقصدشــان، جــاده و پــل هــم 

می ســاختند. تمرین هــای آمادگــی بدنی شــامل 

دو، شــنا، ُکشــتی و بازی های پرتابی می شدند. 

تمرین ها را طوری طراحی کرده بودند تا سربازها 

بتواننــد دو روز بــدون اســتراحت دوام بیاورند. 

افراد فنون نظامی را هم مشــق می کردند، چون 

هنــگام نبرد از هر ســرباز انتظــار می رفت که از 

دســتورها پیروی کند و در چهارچوب آرایش 

تعیین شده بجنگد. یکی از معروف ترین 

آرایش هــای جنگی آرایش الک پشــتی 

)تســتودو3( بــود که در آن ســربازها 

در قالب بلوک هایی چهارگوش به 

صورتــی کنار هم می ایســتادند 

کــه سپرهایشــان رو بــه بیــرون 

دشــمن،  ســمت  بــه  بــاال،  و 

باشند. 

زندگی ســرباز رومی ســخت 

رهبــری  انضبــاط،  امــا  بــود، 

اثربخش و سازمان دهی کلید 

موفقیــت طوالنی مدت ارتش 

بودند. 

از کجا می دانیملوح وینُدالندا13

این ورق های چوبی را در زباله دانی آب گرفته 

انگلســتان  شــمال  در  رومــی  دژی  نزدیــک 

از  دقیــق  تصویــری  لوح هــا  ایــن  یافته انــد. 

زندگــی در مرزهــای امپراتــوری، از 97 تــا 103 

میادی، رســم می کنند. گذشته از نامه هایی 

شــخصی از طــرف زنــان و خدمــت کاران  ــــ از 

جملــه دعوت نامــه ای بــرای جشــن تولد ــــ این 

لوح هــا اطاعاتــی جزئــی دربــاره ی ارتــش هم 

ارائــه می دهند. فهرســت وظایف، حســاب ها 

و گزارش هــا تصــور زندگــی روزمره ی ســربازان 

رومی را برای ما ممکن می کنند.

دژ هاوِسستیدز5

این کامل ترین دژ رومی در بریتانیاست و حدود سال 

122 میالدی به عنوان بخشی از دیوار هادریان در 

مرز شمالی امپراتوری ساخته شده است. 

مهارت های ارتش 

سربازان مهارت های بسیاری 

می آموختند. این کاشی سقفی 

ساخته ی لژیون بیستم نشان گراز 

مهاجم این لژیون را دارد. 

سربازان ُهپلیت یونان باستان

بعد

ارتش روم در طول زمان، مثل دشمنانی که 

امپراتوری را تهدید می کردند، دگرگون شد. 

مهارت ها و میراث ارتش روم بر نیروهای رزمی 

پس از آن اثر گذاشته اند و الهام بخش آن ها 
بوده اند. 

بربرها پشت دروازه 

از میانه های سده ی سوم میادی به بعد، ارتش 

ناچار شد برای مقابله با چالش های تازه  در مرزها 

تغییر کند. این توان انطباق با شــرایط متغیر به 

انســجتک امپراتوری در دوره های دشوار کمک 

می کرد × 150 و 151.

شبکه ی ارتباطات 

بخش بزرگی از شــبکه ی جاده ای، که در قالب 

مســتقیم ترین مســیرها بــرای پیــش روی ارتــش 

ساخته شده بود، هنوز قابل استفاده است. 

جنگ تانکی مدرن 

تانک، به جای آرایش الک پشتی، در نقش ماشین 

جنگی متحرک و واحدی زرهی برای محافظت از 

نقاط دارای اهمیت راه بردی ظاهر شده است.

حفاظ گردن در 
برابر ضربه های 

شمشیر و پرتابه ها 

از گردن محافظت 
می کرد. 

خوِد گالیک14
)کاسیس15 یا گالئا16(

نسخه ی اصالح شده ی خودهای مفرغی 

قدیمی تر بود. این خود آهنی که از گردن هم 

محافظت می کرد در میانه های سده ی اول 

میالدی متداول شد. 

نیزه و زوبین 

النکئا21 )راست( نیزه ای 

پرتابی بود. زوبین وزنه ای 

)پیلوم22( را طوری طراحی 

کرده بودند که زره را بشکافد 

و هنگام برخورد به هدف یا 

خم شود یا بشکند.

سگک ها و لوالهای 

مفرغی آزادی حرکتی 
بیش تری فراهم 

می کردند. 

لژیونرها ممکن بود زره های فلزی صفحه ای چندقطعه  

)لریکا ِسگمنتاتا17( به تن کنند، اما نیروهای کمکی چیزی 

بیش تر از نیم تنه ای چرمی یا سپر )اسکوتوم18( برای 

محافظت از خود نداشتند. 

شمشیر 
گالدیوس19 سالحی کوتاه، 

به طول حدود 50 سانتی متر، 

بود که برای زخم زدن به کار 

می رفت. 

خنجر 

پوگیو20 شمشیری 

کوچک بود که طولش 

به 20 تا 25 سانتی متر 

می رسید و در نبردهای 

تن به تن به کار می رفت. 

صندل 

سربازان رومی، که اغلب روزی 30 

کیلومتر راه می رفتند، پاپوش هایی چرمی 

با میخ های فوالدی می پوشیدند. 

کمربند، که پوگیو و گالدیوس و، مهم تر از 

آن ها، پوششی از گل میخ های فلزی را، برای 

محافظت از جلوی بدن، به آن می آویختند.

نیم تنه جامه ای 

کوتاه و پشمی بود 

که مانع حرکت 
آزادانه ی صاحبش 

نمی شد. 

سازمان ارتش 
این اعداد به ارتش 

»کالسیک« قرن یکم 

میالدی مربوط می شوند. 

رقم کلی شامل نیروهای 

جنبی، مثل مهندسان، 

اسلحه سازان و پزشکان، 

هم می شود که ممکن 

بود تعدادشان دو برابر 

سربازان باشد. 

ارتش روم 
146720 نفر

28 لژیون

یک لژیون 
5240 نفر

10 ُکُهرتس + 120 سوارکار

یک ُکُهرتس23
480 نفر
6 ِسنتوری

یک ِسنتوری
80 نفر

10 ُکنتوبرنیوم

ُکنتوبرنیوم24 
8 نفر
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256 صفحه
250.000 تومان

208 صفحه
230.000 تومان

328 صفحه
300.000 تومان

184 صفحه
200.000 تومان

208 صفحه
250.000 تومان

408 صفحه
350.000 تومان

364 صفحه
250.000 تومان

384 صفحه
200.000 تومان

320.000 تومان

328 صفحه
330.000 تومان

336 صفحه
250.000 تومان

13 دوران قبل از تفنگ چخماقی )تا سال ۱۶۵۰(

12
دايره المعارف مصور اسلحه

نمونه بازسازی شده ارابه که 

برای حمل و نقل توپ به کار 

می رفت 

نوارهای دهانه

لوله

حلقه یدک کش 
یا بکسل

1. سالح محاصره   ای : 

سالحی که در زمان محاصره 

دشمن یا محاصره شدن به 

کار می رفت
2. توپ های قدیمی با 

گلوله های سنگی

 3. Flanders

توپ های اوليه

توپ برای اولین بار در چین قرون وسطی ساخته شد. با اختراع باروت 

آهنگران چینی تالش کردند لوله   ای بسازند که قدرت تحمل انفجارهای 

باروت را داشته باشد. در اوایل قرن 14، صنعتگران در چین و سپس در اروپا با 

قالب گیری فلز برنز، توپ های جنگی ساختند. اندک زمانی بعد، آهنگران شروع 

به ساخت توپ با کنار هم قرار دادن باریکه هایی از آهن چکش کاری شده 

کردند. این باریکه های آهنی، از طول بریده می شدند و باندها و نوارهایی 

از آهن داغ شده به دور آنها پیچیده می شد. پس از سرد شدن، این نوارها 

کوتاه تر می شدند و قطعات و باریکه ها را کامال به هم می چسباندند و هم 

چنان که باریکه های چوبی یک بشکه را شکل می دهند، لوله توپ را می ساختند. 

توپ های اولیه معموال از قسمت دهانه پر می شدند و باروت و گلوله آنها از 

سنگ تراشیده می شد. سوراخی در لوله توپ برای احتراق باروت وجود داشت 

که معموال با استفاده از یک فتیله آتش زده می شد.

 خمپاره انداز اولیه

(Early Mortar)

قرن 16-15  تاریخ 

انگلستان کشور 

1.2 متر طول 

360 میلی متر  کالیبر 

خمپاره انداز سالحی محاصره ای1 بود که 

از دهانه شارژ می شد و گلوله های سنگی 

یا آتش زا را با زاویه   ای باال شلیک می کرد 

تا از دیوارهای قلعه ها عبور کند. این 

خمپاره انداز در خندق قلعه »بوِدم« در 

انگلستان کشف شده است. تصویر خمپاره 

انداز را در حالت جمع شده و زاویه پایین 

نشان می دهد. 

 توپ باکستد

(Boxted Bombard)

حدود 1450   تاریخ 

انگلستان کشور 

2.4 متر طول 

230 میلی متر  کالیبر 

مانند بسیاری از دیگر انواع توپ های اولیه، 

بامباردها نیز حفره   ای باریک برای باروت و لوله   ای 

قطورتر داشتند. این موضوع کمک می کرد تا 

نیروی حاصل از انفجار باروت متمرکز شود و البته 

تمرکز آن روی قسمت پشتی مرکز گلوله باشد.
بامبارد بزرگ ترک

(Great Turkish Bombard)

 1464 تاریخ 

ترکیه کشور 

3.5 متر )لوله( طول 

635 میلی متر  کالیبر 

این سالح فوق العاده که از برنز قالب گیری شده 

بود، برای دفاع از تنگه    ی داردانل ساخته شده بود 

که دریای مرمره را به دریای اژه متصل می ساخت. 

این توپ در دو قسمت ساخته شده بود که یا به 

این منظور بود که حمل و نقل آن را امکانپذیر 

سازد و یا شاید به این دلیل بود که بتوان خرج 

باروت را در انتهای لوله قرار داد که در این صورت 

این توپ یکی از اولین سالح های ته پر بوده است. 

تصویر حاضر فقط لوله توپ مورد نظر است. طول 

این توپ هنگامی که دو قسمت آن به هم متصل 

می شوند به بیش از 5 متر می رسد. 

 توپ مونس مگ
(Mons MEG)

 1449 تاریخ 

فالندر کشور 

4.04 متر طول 

496 میلی متر  کالیبر 

این توپ بزرگ و حجیم در سال 1457 به پادشاه 

جیمز دوم اسکاتلند هدیه شد. گلوله های سنگی آن 

وزنی برابر با 200 کیلوگرم داشتند. این توپ اما 

برای خدمت منظم و همیشگی بسیار سنگین و کند 

بود چرا که در طول یک روز نیروها می توانستند 

آنها را فقط 5 کیلومتر حرکت دهند. 

محفظه باروت 

در کوالس توپ

حلقه

 بلند کردن توپ

 لوله از جنس آهن 

چکش کاری شده که از 

باریکه ها   و بست ها   تشکیل 
شده است

کوالس )ته لوله( حجیم
 حلقه تقویت 
کننده

دهانه

 توپ آهنی چینی

(Chinese Iron Cannon)

حدود 1500 تاریخ 

چین کشور 

0.47 متر طول 

100 میلی متر  کالیبر 

این توپ کوچک از روی پایه   ای خرک 

مانند شلیک می شد. قالب آن به این شکل 

بود که بخش انتهایی لوله گرد و حجیم 

بود تا توان مقاومت در برابر فشار را 

داشته باشد. این توپ تنها یک گلوله را 

شلیک نمی کرد بلکه تعدادی پرتابه کوچک 

را با هم شلیک می کرد.  

حلقه ی اتصال 
به ارابه

دهانه ی گشاد

 توپ فالندر

(Flemish Bombard 2 )

اوایل قرن 15  تاریخ 

فالندر 3  کشور 

نامشخص طول 

 
نامشخص کالیبر 

در سده 1400 توپ های جنگی بزرگ بامبارد 

نامیده می شدند. گلوله های کروی سنگی آنها بعد 

از این که باروت در لوله ریخته می شد از طریق 

دهانه وارد لوله می شد. فالندر، سرزمینی که این 

توپ در آن ساخته می شد، تاریخ قدرتمندی در 

زمینه اسلحه سازی داشت. این موضوع به ویژه در 

مورد دوران پادشاهی »چارلز شجاع« )77-1433( 

صدق می کند.

دهانه

حلقه برای بلند 
کردن توپ

منفذ برای آتش 

زدن باروت 

نقش و نگارهای تزئینی 

به شکل گچ بری

368 صفحه
350.000 تومان

256 صفحه
250.000 تومان

256 صفحه
250.000 تومان

208 صفحه
250.000 تومان

208 صفحه
250.000 تومان

528 صفحه
350.000 تومان

208 صفحه
220.000 تومان

658 صفحه
350.000 تومان

علمی | حیات جانوری

علمی | دانستنیها

علمی | کیهان و فضا

وقتی به چیزی نگاه می کنیم، پرتوهای نور بازتابیده 

از آن از جلو وارد چشم می شوند و قرنیه آن ها را خم 

ـ که برای واضح  می کند. حاال پرتوهای نور از عدسی 

کردن تصویر تغییر شکل می دهد ـ می گذرند و بعد 

به شبکیه در عقب چشم می رسند؛ جایی که تصویر 

وارونه ظاهر می شود. یاخته های حساس به نور شبکیه 

نور را به سیگنال هایی الکتریکی تبدیل می کنند و آن ها 

را از طریق عصب بینایی به مغز می فرستند. مغز این 

سیگنال ها را به شکل چیزی که می بینیم ترجمه می کند 

و تصویری ناوارونه می سازد.

کند؟
کارمی

گونه
چشمچ

چشم شما روزی 10,000 بار 

ک	به	همه	جای	
پلک می زند تا	اش

د	و	آن	را	مرطوب	
ره	ی	چشم	برس

ک

رد	و	غبار	وارد	
م	نمی	گذارند	گ

ه	دارد.	مژه	ها	ه
نگ

ز	اندازه	به	صورت	
د.	اگر	چیزی	بیش	ا

چشم	بشو

شما	نزدیک	شود،	چشم هایتان ظرف فقط 

دوپنجم ثانیه خود به خود بسته می شوند.

صلبیه همان »سفیدی« چشم است 

ش	حفاظتی	سخت	
که	نوعی	پوش

شم	می	سازد. انسان ها 
برای	چ

تنها موجوداتی هستند که سفیدی چشمشان 

ه	مشیمیه	قرار	
آشکارا دیده می شود.	زیر	صلبی

گ	های	خونی	که	
از	بافتی	پر	از	ر

گرفته؛	الیه	ای	

شم	می	رسانند.
د	مغذی	را	به	چ

اکسیژن	و	موا

	چشم،	حلقه	ای	
عنبیه،	قسمت	رنگی

نه	ای	در	مرکز	
اهیچه	ای	با	روز

م

نبیه	مقدار	نور	
ـ	مردمک	ـ	است.	ع

	چشم	را	با	کوچک	و	بزرگ	کردن	
واردشده	به

نظیم	می	کند. الگوهای رشته ای هیچ 
مردمک	ت

دو عنبیه ای یکسان نیستند و تشخیص هویت 

با این الگوها از تشخیص هویت با اثر انگشت 

هم مطمئن تر است.

سال	2015	در	
اولین جراحی »چشم بیونیک« 

	الکترودی	کوچک	
ام	شد.	جراح	ها

انگلستان	انج

ی	کار	گذاشتند.	
یه	ی	چشم	مرد

را	در	شبک

ن	ویدیویی	کوچک،	دید	
ترود،	در	کنار	یک	دوربی

این	الک

ی	برگرداند.	دانشمندان در 
یمار	را	تا	حدود

از	دست	رفته	ی	ب

آینده ی نزدیک خواهند توانست شبکیه های آسیب دیده 

را با شبکیه های جدیدی که در آزمایشگاه پرورش داده 

شده اند جایگزین کنند.

قرنیه الیه ای شفاف	در	قسمت	

پیشین	چشم	است.	اگر این بافت 

آسیب ببیند، می توان برای پیوند 

از قرنیه ی کوسه استفاده کرد، چون	

ه	ی	کوسه	شباهت	زیادی	به	
قرنی

ی	انسان	دارد.	
قرنیه	

بی	محصول	جهش	ژنتیکی	
چشم	های	آ

	فقدان	نوعی	رنگ	دانه	است.	
ناشی	از

همه ی چشم آبی ها از تبار نیای 

چشم آبی واحدی هستند که بین 10,000 تا 

ش	از	آن،	همه	ی	
6,000 سال پیش می زیست.	پی

م	قهوه	ای	بودند.	
انسان	ها	چش

ل	ما	دو	چشم	
ی	پستانداران	مث

همه	

م	های	بعضی	از	
د،	اما	تعداد	چش

دارن

نوران	بیشتر	است.	صدف دوکفه ای 
جا

غول آسا که در اقیانوس آرام زندگی می کند 

ها	که	در	لبه	ی	
صدها چشم دارد. این	چشم	

	قرار	گرفته	اند	
ف	)الیه	ی	بیرونیش(

گوشته	ی	صد

	به	نور	هستند.	
روزنه	هایی	حساس

در	واقع	فقط	

می	گویند	وقتی	
نیده	باشید	که	

شاید	ش

ید	رشد	کره	ی	
زاد	به	دنیا	می	آ

نو

ش	کامل	شده	است.	اما	واقعیت	
چشم

این	است	که چشم هم تا زمان بلوغ رشد 

ه	ی	چشم		نوزاد	
می کند، هرچند بسیار آهسته.	انداز

م		بزرگساالن	است.	
صد	اندازه	ی	چش

تقریباً	75	در

ر	نقطه	ی	تالقی	
	هر	چشم،	درست	د

در

حیه	ی	کوچکی	
ایی	و	شبکیه،	نا

عصب	بین

ی	از	یاخته	های	
د	دارد	که	نشان

وجو

می	بینیم.	با	این »نقطه ی 
	به	نور	در	آن	ن

حساس

نید،	اما	متوجه	
د	هیچ	چیزی	ببی

کور«	نمی	توانی

ی	شوید،	چون	مغز جای خالی را با 
این	ناتوانی	نم

رنگ ها و الگوهای پیرامونش پر می کند.

دورترین چیزی که چشم انسان بدون	

از	ابزارهای	بزرگ	کننده	ای	
استفاده	

چشمی	یا	تلسکوپ	
مثل	دوربین	دو

	زن	برزنجیر	است	که 2/6 
	ببیند	کهکشان

می	تواند

میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. 

ل	تشکیل	شده	
عصب بینایی	ـ		نوعی	کاب

از بیش از 1/5 میلیون رشته ی 

	شبکیه	به	مغز	
	سیگنال	ها	را	از

عصبی	ـ

نیم	تفسیر	کند.
ز	آنچه	را	می	بی

می	رساند	تا	مغ

ِن	کره	ی	چشم،	
شبکیه،	در	قسمت	پسی

الیه ای است که نور را تشخیص 

می دهد.	شبکیه	125 میلیون یاخته ی 

ه	به	دو	گروه یاخته های 
حساس به نور دارد	ک

سیم	می	شوند.	
استوانه ای و یاخته های مخروطی تق

ه	سیگنال	هایی	
خته	ها	نور	دریافت	شده	را	ب

این	یا

فرستاده	شوند.	
کنند	تا	به	مغز	

تبدیل	می	

عدسی شفاف چشم پرتوهای نور را 

روی شبکیه در عقب چشم متمرکز 

سی	کشسان	است،	
می کند. این	عد

ر	اشیای	دور	تخت	
ضح	کردن	تصوی

یعنی	برای	وا

ه	چیزهای	نزدیک	
ای	نگاه	کردن	ب

می	شود	و	بر

ِگرد. انسان ها در هر چشم یک عدسی دارند، اما 

سنجاقک ها حدود 30,000 عدسی در هر چشم 

مرکبشان دارند. 

پشت	عنبیه،	حلقه ای از ماهیچه ای 

کشیده  دورتادور عدسی چشم را 

هایی	دراز	و	نازک	به	
گرفته و	با	رشته	

ن	وصل	شده	است.	این	
ای	تعلیقی	به	آ

نام	رشته	ه

ماهیچه	روزی صدها هزار بار شکل عدسی را 

تعدیل می کند. 
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مبینا
چش

چشم ها پنجره های ما به جهان هستند و تصویر هر چیزی را که 

می بینیم ظرف کسری از ثانیه به مغز می فرستند. کره ی چشم از 

ظریف ترین، پیچیده ترین و سریع ترین اندام های بدن است. 

شبکیه

صلبیه

مشیمیه

پرتوهای	نور	را	
قرنیه	

خم	می	کند.	
ه	چشم	می	بیند.

چیزی	ک

پرتوهای	نور	
ازتابیده	از	شیئ

ب

بیده	از	شیئ	را	
عدسی	نور	بازتا

متمرکز	می	کند.
روی	شبکیه	

ر	واضح	وارونه	
تصوی

روی	شبکیه

26

27
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632 صفحه
350.000 تومان

364 صفحه
100.000 تومان

1072 صفحه
750.000 تومان

544 صفحه
350.000 تومان

992 صفحه
140.000 تومان

200 صفحه
200.000 تومان

A Complete Guide to the World of film

ان
وم

ت  3
20.

000

348 صفحه
350.000 تومان

424 صفحه
250.000 تومان

160 صفحه
170.000 تومان

160 صفحه
170.000 تومان

160 صفحه
170.000 تومان

352 صفحه
200.000 تومان

352 صفحه
200.000 تومان

ان
وم

ت   3
50

. 00
0

تاریخ علم از اختراع چرخ تا فیزیک کوانتوم

378 صفحه
350.000 تومان

360 صفحه
300.000 تومان

علمی | انسان

موضوعات دیگر

تاریخ ایران

264 صفحه
250.000 تومان

208 صفحه
250.000 تومان

440 صفحه
250.000 تومان
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مه
قد
م

جهان مینیاتوری

درون یاخته

بدن مجموعه ی عظیمی از میلیون ها واحد زنده به نام یاخته است. این 

یاخته ها داخل بدن مشغول صدها کار و فرایند هستند، اما از نظر اندازه 

بسیار ریزند. اگر یک یاخته ی معمولی به اندازه ی شما بود، بلندی کل بدن 

به ۱۰۰ کیلومتر می رسید؛ یعنی موهایتان لبه ی فضا را لمس می کرد. بیش از 

۲۰۰ یاخته ی مختلف وجود دارد که هر کدام شکل، طرح و اعضای داخلی 

متفاوتی دارند و کار متفاوتی را انجام می دهند.

اجزای یاخته

درست همان طور که اعضای مهم بدن »اندام« 

نامیده می شوند، هر یاخته شامل چیزهای مهمی 

به نام »اندامک« است. بیشتر این ها از ورقه ها 

یا بافت های منحنی، خمیده یا تاخورده به 

شکل های مختلف ساخته شده اند. هر اندامک، 

عملکرد حیاتی مشخصی دارد.
یاخته  ی عضالنی نرم

این یاخته ی دوکی شکل، 

می تواند کوتاه تر شود تا 

ماهیچه را منقبض کند.

یاخته ی اسپرم

قسمت سر، مواد ژنتیکی 

پدر را حمل می کند. دم هم 

با حرکت به اطراف، سبب 

می شود که اسپرم به سمت 
تخمک شنا کند.

یاخته ی پوششی

این یاخته شبیه آجر، بلوک 

یا موزاییک است و ورقه هایی 

را می سازد که در نهایت، 

روکش و پوشش اجزای بدن را 

تشکیل می دهند.

گلبول قرمز خون

این یاخته های بشقابی شکل، 

بیشترین اکسیژن ممکن را 

در خود جذب می کند و آن 

را در جریان خون با خود این 

 طرف و آن  طرف می برند.

یاخته ی عصبی

بازوهای باریک و شاخه شاخه، 

سیگنال های عصبی را جذب 

و آن ها را از طریق رشته های 

عصبی ارسال می کنند.

یاخته ی تخمک

این یاخته، شامل مواد ژنتیکی 

مادر و انرژی فراوان برای 

تقسیم یاخته های اولیه است.

یاخته ی حسگر نور

یاخته های مخروطی و میله ای 

چشم ،دارای مواد حساس به 

نور در یک سر و اتصال عصبی 

در سر دیگر هستند.

یاخته ی چربی

قسمت اعظم یاخته از 

تکه های درشت چربی 

پر شده است؛ ماده ای 

ارزشمند که انرژی  را 

برای بافت ها ذخیره 

می کند.

تقسیم یاخته ای

یاخته های بدن دائما در حال تخریب 

و بازسازی هستند. آن ها از طریق 

تقسیم یاخته ای، خود را جایگزین 

می کنند. ابتدا، ژن ها رونویسی 

می شوند تا دو نسخه از آن ها به 

وجود بیاید. این ها از هم جدا 

می شوند، هرکدام در یک سر 

یاخته قرار می گیرند و شیاری در 

مرکز یاخته پدید می آید. بعد، این 

شیار عمیق و عمیق تر می شود تا 

درنهایت، دوپاره شود و دو یاخته را به 
وجود بیاورد.

یاخته های بنیادین

هر انسان زندگی خود را از یک یاخته شروع می کند که تخمکی بارورشده است. این تخمک 

تقسیم می شود تا یاخته های چندمنظوره یا بنیادین را به وجود بیاورد. با این که این یاخته ها 

در ابتدا برای هیچ کاری تخصصی نشده اند، اما این قابلیت را دارند که با تقسیم بیشتر، 

به یاخته های تخصصی تر تبدیل شوند. نوع یاخته ای که به دست می آید، به سیگنال هایی 

بستگی دارد که برایش ارسال می شود.

انواع یاخته های بدن

بیشتر یاخته های تخصصی تمام اجزای پایه ی یاخته ای مانند هسته و میتوکندری را دارند، ولی بعضی از اجزا ممکن است 

بزرگ تر یا تعدادشان بیشتر باشد و این بسته به وظیفه ی یاخته دارد که می تواند تولید، ذخیره یا سوزاندن انرژی باشد. شکل 

کلی یاخته -بلند و باریک، پهن و گرد- هم به عملکرد آن کمک می کند.

هسته، مرکز کنترل است و مواد 

ژنتیکی را در خود دارد.

شبکه ی اندوپالسمی نرم، 

کارهای مختلفی را انجام می دهد 

که مهم ترینشان، ساختن و ذخیره 

کردن چربی است.

سیتوپالسم، ماده ای 

ژله ای است که درون 

یاخته را پر می کند.

دستگاه گولژی، پروتئین ها را 

دسته بندی می کند و آن ها را به 

بخش های مختلف یاخته می فرستد.

ریبوزوم، جایی است که پروتئین ها 

در آن ساخته می شوند.

دیواره ی یاخته ای، پوشش 

بیرونی است که ورود و خروج 

مواد را کنترل می کند.

لیزوزوم، موادی را در 

خود دارد که آنزیم 

نامیده می شوند و تمام 

خوراکی های جذب شده 

توسط یاخته را تجزیه 
می کنند.

میتوکندری، انرژی گلوکز 

)قند( را آزاد می کند.

شبکه ی اندوپالسمی 
خشن، پروتئین ها را 

می سازد، آن ها را ذخیره 

می کند و به جابه جایی مواد 

درون یاخته می پردازد.

میانک یا سنتریول به تقسیم 

یاخته ای کمک می کند.

هر انسان تقریبا 

یک روز متام را به 

شکل تک یاخته 

گذرانده است. 
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 زئوس 
زئوس، پسر کرونوس و رئای تیتان، خدای آسمان و رعدوبرق بود. ترسناک ترین سالح 

او صاعقه بود که سیلکوپ ها ساخته بودند. او خدایان را در پیکار کیهانی با تیتان ها 

رهبری کرد و حاکم آنان شد )نک: ص۱۸و۱۹(. اگرچه او با ایزدبانوی هرا ازدواج کرد، 

شهرت او به سبب بسیاری از فتوحات و کشورگشایی های اوست که ازطریق ارتباطات 

جنسی اش با ایزدبانوها و حوریان و انسان های فانی مؤنث به دست می آمد. برخی 

فرزندان بی شمار او که حاصل همین  روابط بودند، قدرت زیادی در اختیار داشتند که 

نسبت به مردم سراسر زمین اعمال می کردند.

تغییر چهره های زئوس

 بدن درخشان زئوس می توانست انسان های فانی را بترساند و صاعقۀ او 

هم هر چیزی را که خیلی به او نزدیک می شد، تا حّد مرگ می سوزاند. 

ازسوی دیگر بسیاری از شرکاء جنسی وی تمایلی به او نداشتند؛ درنتیجه، 

وی برای نزدیک شدن به معشوقان خود مرتب تغییر چهره می داد. او 

»ائوروپه«1 )شاهزاده خانم فنیقی( را با تغییر چهرۀ خود به صورت گاوی 

نر مجذوب کرد؛ با تبدیل شدن به بارانی از طال، از زندان »دانائه«2 عبور 

کرد؛ یک »ساتیر«3 )بزمرد( شد تا به »آنتیوپه«4 شاهزاده خانم تبسی 

تجاوز جنسی کند؛ به مانند یک قو، به »لدا«5 نزدیک شد؛ او به »الکمنه«6 

)نک: ص۴۶( نیرنگ زد و خود را به چهرۀ همسر او »آمفیتریون«7 درآورد و 

تبدیل به عقابی شد تا »گانی مده«8 را از میان ببرد.

زئوس همچنین می توانست چهرۀ معشوقان خود را هم تغییر دهد. 

او کاهنه ای به نام »یو«9 را  به گاو تبدیل کرد و »کالیستو«10 را هم به 

خرسی مبّدل کرد تا سوءظن همسرش را از بین ببرد زیرا کالیستو حوری 

»آرتمیس«11 بود.

 لدا و قو

زئوس خود را به شکل یک قو درآورد 

تا از لدا، ملکۀ اسپارتی دلبری کند. 

فرزندان آن ها »هلن تروایی«12 )نک: 

ص۶۰و۶1( و »دیوسکوری«13 )پسران 

دوقلو( بودند )نک: ص۸3(.

 زئوس حاکم

زئوس پادشاه خدایان بود؛ اما 

قدرت شخصی اش را به میزان 

کمی به کار می گرفت و عموماً کار 

اعمال نفوذ بر زندگی انسان ها 

را به فرزندان زیادش واگذار 
می کرد.

 ائوروپه و گاو نر

ائوروپه دوشیزه ای فنیقیایی بود که زئوس را به شکل گاو 

نر سفیدی دید. درست زمانی که او گاو را با محبت نوازش 

کرد و بر پشت آن سوار شد، گاو به سرعت دور شد و او را 
با خود برد.  دانائه و باران طال

دانائه را پدرش زندانی کرد؛ چراکه 

مقّدر شده بود که فرزند دانائه او 

را بکشد. دانائه طعمۀ زئوس شد؛ 

درحالی که او به شکل باران طال بود.

1. Europa

2. Danae

3. Satyr
4. Antiope

5. Leda
6. Alcmene

7. Amphitryon

8. Ganymede

9. Io
10. Callisto

11. Artemis

12. Helen of troy

13. Dioscuri

14. Leto
15 . semele

16. Dionysus

17. Eros

18. Ares
19. Hebe

20. Hermes

21. Maia

22 . Athena

23. Mnemosyne

24. Muses

25. Ananke

26. Sarpedon

27. Minos

28. Rhadamanthus

29. Perseus

30. Calliope

31. Clio
32. Erato

33. Eutrepe

34. Melpomene

35. Polyhymnta

36. Thalia

37. Urania

38. Terpsichore نک: خدایان آسمان 11۴و11۵، 1۴2و1۴3، 1۵۸و1۵۹، 1۶۰و1۶1، 1۶2و1۶3، 1۸۸و1۸۹، 23۶تا23۹، 2۵2و2۵3، 2۶۶و2۶۷، 2۹۴تا2۹۷، 31۸و31۹، 33۸و33۹.

زئوس و هرا

زئوس خواهر خود، هرا، ایزدبانوی ازدواج را به  همسری خود اختیار 

کرد. زمانی که خدایان بزرگ، زئوس و پوزئیدون و هادس کیهان را 

بین خود تقسیم کردند، اعتنایی به هرا نشد؛ اما ازدواج با زئوس و 

فرمانروایی بر آسمان در جایگاه همسر او، قدرتی را که از هرا گرفته 

شده بود، به وی بازگرداند. بیشتر داستان های مربوط به هرا از 

حسادتی می گویند که او در برابر کارهای شوهرش ابراز می کرد یا 

انتقام هایی که از رقبایش می گرفت: زمانی که یو تبدیل به گاو شد، 

هرا مگسی را فرستاد تا او را همواره بیازارد و عصبانی کند؛ زمانی که 

ایزدبانوی »لتو«14 منتظر تولد فرزندی از زئوس بود، هرا مانع از 

زایمان او بر هر خشکی یا جزیره ای شد؛ او »سمله«15 را فریفت تا از 

زئوس بخواهد با همۀ جالل و شکوهش پیش او ظاهر شود، زمانی که 

زئوس این درخواست را با بی میلی پذیرفت، سمله سوخت و با 

قدرت صاعقۀ زئوس به خاکستر تبدیل شد. هرا همچنین فرزندان 

زئوس، »دیونیسوس«16 )نک: ص۳۴و۳۵( و هراکلس )هرکول( قهرمان 

)نک: ص۴۶و۴۷( را آزار می داد. او هرکول را دیوانه کرد؛ درنتیجۀ 

این جنون او همسر و فرزندانش را کشت. به هرحال، آثار و نتایج این 

انتقام گیری ها اغلب موقتی بود و دوامی نداشت.

 سه الهۀ رحمت

سه الهۀ رحمت با اروس1۷ و آفرودیت 

همراهی داشتند. آن ها، به خصوص ازطریق 

عشق موجب شادی مردم می شوند و نفس 

آن ها به شکوفاشدن گیاهان کمک می کند.

موزها و آپولو

فرزندان زئوس

زئوس از همسران متعددش، فرزندان زیادی داشت. برخی از این 

فرزندان در اسطوره های یونانی نقش های واالیی داشتند؛ خواه همچون 

افراد فناناپذیری که بر جنبه های مختلف کیهان فرمانروایی می کردند 

یا در مقام قهرمانانی که اعمال آنان در بین افراد فانی انسانی مشهور 

بود. زئوس و همسرش رئا والدین خدایانی نظیر »آرس«18 )خدای 

جنگ( و »هبه«19 )ساقی خدایان( بودند. »هرمس«20 محصول ارتباط 

زئوس با »مایا«21 بود و آتنا22 از همبستری او با متیس متولد شد )نک : 

ص۳۶(. زئوس ازطریق لتو، پدر خدایان دوقلوی آپولو و آرتمیس و 

ازطریق ائورونومه، پدر الهه های رحمت شد. از ارتباط او با تیتان مؤنث، 

»منه موزین«23 )حافظه(، »موزها«24 به وجود آمدند و از ارتباط او با 

»آنانکی«،25 الهه های سرنوشت متولد شدند. در بین معشوقان انسانی 

او، ائوروپه مادر »سارپدون«26 )قهرمان جنگ تروا(، »مینوس«27 )پادشاه 

کرت( و »رادامانتوس«28 )داور اعمال مردگان( بودند. دانائه برای او 

قهرمان دیگری به نام »پرسئوس«29 را به دنیا آورد و الکمنه مادر قهرمان 

مشهور، هرکول بود.

موزها

موزها دختران زئوس و منه موزین بودند که بر هنرها نظارت می کردند 

و با آپولو، خدای هنرها ارتباط داشتند. نقل شده است که در آغاز 

موزهای فراوانی وجود داشتند که با هم الهام بخش شاعران و دیگر 

هنرمندان بودند؛ اما بعدها نویسندگان تعداد آن ها را نه عدد دانستند 

و به هریک هنر خاصی را منسوب کردند. این نه موز عبارت اند از: 

»کالیوپه«30 )موز الهام های شعری(؛ »کلیو«31 )موز تاریخ(؛ »اراتو«32 

)موز شعر غنایی و تغزّلی(؛ »ائوترپه«33 )موز موسیقی یا ابزار موسیقی(؛ 

»ملپومنه«34 )موز مناجات و مصیبت(؛ »پلی هیمنتا«35 )موز هماهنگی(؛ 

»تالیا«36 )موز کمدی و خنده دار(؛ »اورانیا«37 )موز طالع بینی یا 

دانش پژوهی(؛ »ترپ سیکوری«38 )موز رقص و آواز گروهی(. گفته  اند که 

موزها بر کوه ها ساکن هستند و در آنجا، رقص و آواز آنان تمام بینندگان 

را افسون می کند و الهام می بخشد.

 زوج الهی

اگرچه هرا به سبب حسادتش شهرت داشت، اما پرستندگان او بر اهمیت ازدواج 

تأکید می کردند و برخی هنرمندان او را همراه با زئوس مانند زوجی عاشق و بامحبت 
تصویر کرده اند.
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