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تار  یکشور  نیچ با  پادشاه  دهیچیپ  یخیپهناور  و انقالب   ها،ی است که  ها 

روزافزون و سربرآوردن    یاست. با گردشگر  دهیبه خود د  یار یبس  یهاافسانه

جا چ  شیگرا  رومند،ین  یابرقدرت  گاهیدر  است.   نیچند  نیبه  شده  برابر 

ش  یاریبس مردم  ا  خیتار  یفتهیاز  م   نی باستان  که  هستند   توان یکشور 

مثال زد؛    الدیاز م   شیسال پ  ۴۰۰۰را در    ینیچ  یاژدها  شیدایپ  نینخست

تند  یشدهشناخته  شینما  نیترکهن باستان  شمیاز    یسی اژدها    ی از تمدن 

شده و هنوز هم   رهیچ  نیشان است که از همان زمان بر فرهنگ چهونگ

  داد یمقاله ده رو  نیحضور دارد. در ا  نیامروز   یهالم ی و ف  اتیشدت در ادببه

 : د یها بدانآن یدرباره دیباستان ذکر شده که با نیمهم چ

 

 یسقوط دودمان ژو غرب. 1

  کردند   غارت  مپ771  در  هاو هون  نانیرا چادرنش  یدودمان ژو غرب   تختیپا

پا  اینهیزم شیپ  نای  که بهار و   های دوره  در  دودمان ژو بود. سپس  انیبر 

   یارباب  هایحکومت نیب ی اریبس هاییریم( درگپ۴76تا  77۰) 2ز ییپا

 
م و به اعتقاد  پ۴76تا    771های  بین سال  چین  تاریخ   از  ای دوره  پاییز اصطالحی چینی است و به  و   بهار  یدوره  2

  و   دولت  مختلف  هایایده  آزمایش   حال  در  کوچک  هایپادشاهی  ی بهار، م اشاره دارد. در دورهپ۴۰3برخی، تا  

  و  دهند شکست را خود یهمسایه  هایپادشاهی  تا  کردند می  رقابت  قوی موقعیتی  برای یک  هر و  بودند  حکومت

دوره.  کنند  متحد  را  چین  یهمه  نهایت  در ایده در  پاییز  دری  و  شدند  شکوفا  و  قانون  دوره  این  ها  گرایی 

  و   منسیوس رشد کردند   کنفوسیوس و  موزی،  یانگ،  بزرگی چون شانگ  فیلسوفان  نظر  تحت  گراییکنفوسیوس

  ها فلسفه از  غنی ایدوره نمایانگر پاییز و بهار یدوره خالصه، طوربه .فرما شد حکم فلسفه آن از پس هایدوره در

 م.  – . کردندمی رقابت چین مختلف های پادشاهی از حمایت و تصویب برای که بود مختلف  هایاندیشه و



 

 (مپ221  تا  ۴75)  3طلبجنگ  یهاالتیا  یدوره  در.  درگرفت  نشاندهدست

جنگ خاندان  ج  وِی  و  ژائو  هان،  طلبسه  ب  نیاستان  تقس  نیرا    م یخود 

از    کیکردند.   بعد،  به   نیاز دودمان چ   ائویشم، دوکپ336تا    361سده 

دورافتاده و متروک    یالتیرا از ا  نیدولتمرد خود، استان چ  انگ،یشانگ  یاری

ارچوب چ  و کرد    لیجنگ تبد  ریدرگ  التیهفت ا  نیاستان در ب  نیدارتریبه پا

کرد تا بتوانند شش   جادیخود ا  نانیجانش  یبرا  یقدرتمند  اریبس  یاسیس

 .  را در هم بکوبند گرید التیا

 
 و  جنگ  آمد و با  پاییز  و  بهار  یدوره  پس از  که   است  باستان  چین  تاریخ  در  طلب دورانیهای جنگعصر دولت 3

  را  دیگر مدعی هایایالت تمام که رسید پایان به های دودمان کینجنگ همراه بود و با  نظامی و اداری اصالحات

  در سال   امپراتوری یکپارچهچین و نخستین    و ایجاد دولت   پیروزی  به   نهایت  و در   پیوست  شکست داد و به هم 

 م. –شد.  منجر مپ 221



 ن یبزرگ چ واریو د  نگپینبرد چانگ. 2

 

  ی که از سو  نیم درگرفت و در آن سربازان چپ26۰در    نگپیچانگ  نبرد

هزار مرد را در  ۴۰۰بزرگ ژائو با    اریارتش بس   شدندیبه جلو رانده م  چییبا

اکنون در   هانیرا کامالً نابود کردند. چ  التیهم شکسته، جنگاوران و خود ا

چ  یدوباره  سازی کپارچهی  گاهیجا ا  نیکشور  و  داشتند  را یقرار  کار  ن 

 ی رزمانیدوباره د   یکپارچگی  نی رساند. ا  جهیبه نت  هوانگیشنیرهبرشان چ

  گوناگون   طلبجنگ  هایکومت ژو به دولتکه ح  درسی یپس از آن فرا م 

تا   جادیا  یمرکز   یحکومت  توانستی م   نچی  اکنون.  بود  شده  بدل کند 

 یز ریهیپا  کسانی  یو مل  یفرهنگ  تیهو  ک یمتحد تحت    نیچ  یبرا  یچارچوب

 د.  شو



د  یخیتار  ینهزمیشیپ  نیچ  اتحاد چ  واریساخت  شد،    نیبزرگ 

را   نیچ  هوانگیشنیاز آن که چ. پس  دکشی  درازا  به   هاکه سده  ایبرنامه

م( در پ221-2۰6)  ن،یخود، دودمان چ  ینوپا  یکرد، از پادشاه  کپارچهی

م پ221کرد. تا    یپاسدار  واریبا ساخت د  ۴ی داخل  ی ایآس  هایورشیبرابر  

 شد.  ده یکش یجنوب یاز گانسو تا منچور وارید نیا

افزودند. دودمان   وار ی د  یبعد  هایدولت آن  بر  و  را مستحکم کرده 

  ی بازساز  ر،ییرا تغ واری ها بود که داز آن دولت  یکیم(  1369- 16۴۴)  نگیم 

. شدیمنحرف م   نیچ  یمواقع، از طرح اصل  شتریدر ب  یداد ول  زیو توسعه ن

ا  کهیدژ مستحکم را به سمت غرب گسترش داد، درحال  نیدودمان هان 

  ، یی بنا کرد و دودمان سو  دیجد  وارید  مترلویک  16۰۰حدود    یچ  ندودما

سر  یبرا هرچه  اما    ونیلیم   کی  وار،ید  ترعیساخت  کرد.  استخدام  مرد 

)  هایدودمان ) 618-9۰7تانگ  سانگ  - 1368)  وانیم(،  96۰- 1279م(، 

چ1271 و  چ16۴۴-1911)  نگیم(  کل  در  د  یادیز  زیم(  اضافه    واریبه 

استحکامات   ،یو جاسوس  ینظام   هایتیبا مأمور  دادند،ی م   حینکردند و ترج

تهد برابر  در  را  پا  تیتقو  یداخل  یایآس  داتی خود  وجود  با    ی داریکنند. 

 یبزرگ نتوانست در برابر همه واری د ها،ورشی وجودآمده در برابر مناسب به

 
 چین   از  بخشی  که  شودمی  گفته شمالی  آسیای  و  شرقی  آسیای  در  خشکی  در  محصور  مناطق  داخلی به  آسیای ۴

  پوشانیهم میانه،  آسیای  تاریخی از  عمدتاً  تعاریف  برخی  هستند و با   سیبری  و  روسیه  دور  خاور   مغولستان،  غربی، 

 آسیای  از  بخشی   آن  تعاریف  از  یک هیچ  با (  چین  شرقی   شمال  مانند )  داخلی  آسیای  از  خاصی  مناطق  اما   دارد؛

  چین،   از  متشکل  که  شرقی  آسیای  به  و  گرفت  نظر  در  چین  مرز  توانمی  را  داخلی  آسیای.  شودنمی  محسوب  میانه

 م.–  .شودمی محدود است کره و ژاپن



ا   یهااز دروازه  نگیم دودمان مانچو چ16۴۴کند. در    یستادگی مهاجمان 

 کرد.  را سرنگون  نگیو دودمان م  ذشتگ ییگذرگاه شانها
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را در هم   ویانگیش  یهبانگ از دودمان هان سپهساالر پرآواز  ویم لپ2۰2  در

هان را بنا  یم امپراتورپ21۰در  هوانگیشن یو پس از درگذشت چ دیکوب

را   « ی مل  تی رفت که »شخص  شیدرخشان آغاز شد و تا آنجا پ  ینهاد. عصر

 . کرد  یبندصورت

 

 هان  ی سقوط امپراتور. 4

 سوی از االجراالزم یم با صدور فرمان سلطنتپ87تا  1۴1 یزمان  یبازه در

کنفس هان،  دودمان  از  وو   یطبقه  یرسم  یآموزه  گراییوسیامپراتور 

 ن یسال به عنوان مواز 2۰۰۰از  شی( شد و بیدولت انی)مجر رندهگیم یتصم

در    زآمیتیموفق  درپیی پ  ینبردها  ن،یماند. گذشته از ا  یجامعه باق  یاخالق

دودمان هان را   دیتهد  یها براآن   ییرخ داد که توانا  نوانگیش  یلهیبرابر قب

 یرتبهیمانگ از افسران عالوانگ  ،یالدیم   8برد. چند سده بعد، در    نیاز ب

داد. چند سده    انیپا  یهان غرب  یچنگ آورده و به دوره  هان، قدرت را به

هان را برپا کرد   یامپراتور  دوبارهخاندان هان،    یاز اعضا  و،یوشیپس از آن، ل

 .  هان دوم بود ای یهان شرق یکه آغاز دوره

. د یاز هم فروپاش  تیبرجا بود تا آن که در نها  یرزمانیهان د   دودمان

رقم    5بدنام دستار زرد  انیشورش  یدودمان هان از سو  ییآنگاه شکست نها
 

  هان   خاندان  علیه  چین  در  دهقانی  شورشی  معروف است،  نیز  زرد  دستمال  شورش   به  زرد که  دستار  شورش 5

  شد،  سرکوب  م 185  سال  در  اصلی  شورش.  شد   آغاز  لینگ  امپراتور  زمان  در  م18۴  سال  در   قیام  این.  بود  شرقی

  در این قیام تا کشید طول سال 21کرد و  ظهور بعد  هایسال در ترکوچک  هایشورش و یافت ادامه مقاومت اما



  ، ی و  التیرا به سه ا  نیآغاز شد که چ  6پادشاهی سه  دوران  کم خورد و کم

کرد. چند سده بعد، سائوسائو، سپهساالر قدرتمند شمال   میشو و وو تقس

  یامپراتور  هایبر آرمان  یانیکشته شد تا پا  7سرخ   یدر نبرد صخره  ن،یچ

جنگ ترک کند.   ریدرگ  یاصل  هایالتیباشد و وو و شو را به عنوان ا  یو

مشهور به نام   ییبا فرمانروا  نی . دودمان جدیپس از آن دوران صلح فرارس

قالب    نیچ  مایس تا بر صد سال    یپادشاه  کیرا دوباره در  متحد ساخت 

 .  دهد انیجنگ و خشونت پا

 

 یفِ ینبرد رودخانه. 5

پادشاه 383در    یفِ  یروخانه  نبرد پادشاه  ن یچ  یم شکست  از    ن یج  یرا 

دو جنگ  به  و  کرد  دوره  ای سالهستیمشخص  آغاز  که  شد   یمنجر 

 

 خود  سر بر شورشیان که گرفته هاییپارچه رنگ از را خود نام شورش این. شد  سرکوب کامل طوربه م2۰5 سال

 .بدل شد  تائویسم تاریخ در  عطفی یبه نقطه تائو،  مخفی جوامع با  شورشیان ارتباط دلیل بستند و بهمی
  جداگانه  پادشاهی   سه  به  موقت  طوربه  دولت  بود که  چین  تاریخ  از  ایدوره(  مپ28۰  –  22۰)  پادشاهی سه   دوران 6

  به   پادشاهی سه  یقرار داشتند. دوره  جین  دودمان  آن  از  پس   و   شرقی  هان  دودمان  دوره  این  از  قبل .  شد  تقسیم

  غربی در  جین   دودمان  توسط  وو  شرقی  ایالت  تسخیر  م وپ22۰  در  وی   کائو  دولت   تأسیس  بین  زمانی   یفاصله

 است. چین تاریخ هایدوره ترینخونین از یکی پادشاهی سه یدوره.  دارد م اشارهپ 28۰
نبرد صخره]های[ سرخ درگیری اصلی بین نیروهای شمال چین به رهبری سپهساالر سائوسائو و مدافعان متحد   7

ساالران مختلفی است که  گوان بود. این نبرد نقطه عطف درگیری میان جنگجنوب به فرماندهی لیوبی و سان

ی خود را گسترش دادند.  مناطق خود را به دست گرفتند و سپس در روزهای پایانی دودمان هان دامنهکنترل  

 سائوسائو از ائتالف جنوبی شکست خورد و به شمال رانده شد و به آرزوی خود برای اتحاد چین پایان داد.



 سوئی  دودمان  ترم( شد. سپس۴2۰-589)  8یو جنوب  یشمال  یهادودمان

  کپارچهیرا    یو جنوب  یشمال  هایحمله کرد و دودمان  یبه دودمان چن جنوب

برا و  درگ  هایلسا  یساخت  و  جنگ  به  داد.    یریسال  از   یکی خاتمه 

بود که   یباستان، امپراتور وِن از دودمان سوئ  نیچ  انیفرمانروا  نتریبرجسته

 . دآییکرد که در ادامه م جادیموفق تانگ ا اریدودمان بس یرا برا یچارچوب

 

 آغاز دودمان تانگ. 6

سده  دودمان از  م   یتانگ  دهم  تا  کش  یالدیهفتم  درازا  دوم دیبه  و   نی. 

م حکومت کرد  6۴9تا    626بود که از    زونگیتاحکمران آن تانگ  نتریمعروف

تا   69۰که از    انیبزرگ سوق داد. ملکه ووزِت  ییشکوفا  یرا به دوره  نیو چ

م 755است. در    نیچ  خیحاکم زن در تار  نیم حکومت کرد مشهورتر 7۰5

بود و   خی در تار  هایریدرگ  نیاز مرگبارتر   یکیلوشان رخ داد که  آن  شورش

( شد. زمان نیچ  تینفر )حدود دو سوم جمع  ونیلیم 3۰از    شیباعث مرگ ب

م 9۰7. پس از سقوط تانگ در  ابد یخود را باز  نیتا چ  دیطول کش  یادیز

 
 نشیب و فراز  پر دوران دنبالبه م بود و589  تا ۴2۰ سال از  چین تاریخ از ایدوره جنوبی و شمالی هایدودمان 8

و هو  های ایالت  و  پادشاهیشانزده عنوان  قرار  وو  به  گاهی  و    به   معروف   تریطوالنی  یدوره  آخر  بخش  داشت 

 عصر اما  زیاد بود،  سیاسی   مرج  و   هرج و  داخلی  جنگ  در آن دوره   .شودمی  شناخته  (م589  تا  22۰)دودمان  شش

بود  دائوئیسم  و  بودایی  ماهایانا  آیین  گسترش  و  آوریفن  در  پیشرفت  فرهنگ،  و  هنر  شکوفایی   مهاجرت.  نیز 

 دست به  چین  کل  اتحاد   در این دوره صورت گرفت و با  تسهیانگ  جنوب  هایسرزمین  به  هان  هایچینی  یگسترده

 رسید. پایان به سوئی خاندان از ون امپراتور



دَهدپنج  یدوره و  پُرحادثه   9یپادشاهودمان  سال  تا  که   م96۰  یآغاز شد 

 .  ادامه داشت

 

 
 یتفرقه  و   آشوب  عصرو    چین  در  الطوایفیی ملوکدوره  م979تا    9۰7از    ی پادشاهده  و  دودمانپنج  یدوره 9

  و   دودمان تانگ  سقوط  مابین  راندند و می  فرمان  سرزمین  این  بر  مختلفی   هایحکومت  دوره   این  در.  بود  سیاسی

 جانشین   نوبتبه   مرکزی   دشت  در  سرعتبه  ایالت  پنج  چین  شمال  در  دوره  این  در.  است  سانگ  دودمان  تأسیس

هم  در  اما  شدند؛ می  یکدیگر متفاوت  دولت  ده  حکم میجنوب چین    طوالنی  یدوره  آخرین  این .  راندندزمان 

  شمالی هان پادشاهی، ده و  دودمانپنج از دودمان آخرین .بود چین امپراتوری تاریخ در  متعدد سیاسی تقسیمات

به این دودمان    سابق   تانگ  دودمان  قلمرو  تمام  ترتیب  شد و بدین  فتح   دست دودمان سانگم به979در    که  بود

 جدید رسید. 
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حاکمان در   نیتر از بزرگ  یکیم حکومت کرد  976تا    96۰که از    زویتاسانگ

آورد که   دیپد  یسلطنت خود چارچوب  ییطال  یباستان بود. او در دوره  نیچ

کام   ییرپاید تضم  یابیو  را  ب  نیدودمان سانگ  پادشاه  شتریکرد.  را   یدَه 

 کسچیه که    یساخت؛ شاهکار  کپارچهیرا دوباره    نیچ  باًیکرد و تقر  ریتسخ

 .  کردی تصور آن را نم

در    نیا  با اتفاق1125حال  قبا  رممکنیغ  یم  داد.  جورچِن   لیرخ 

م  1211کردند. در    ریدودمان سانگ را تسخ  تختیپا  فِنگ یشورش کرده و کا

نبرد   نفر5۰۰ارتش    نگیهولیِدر  ج  یهزار  فرمانده  ن،یدودمان    ی تحت 



دودمان    یعمل قدرت نظام در    نای  که  خوردند  شکست  هاها، از مغولجورچِن

  نیشکست به قتل امپراتور و سقوط دودمان ج  نیانداخت. ا  کاررا از    نیج

 .  منجر شد

 ی دژ نظام   یردرگی  در  منگوقاآن  هاسال بعد رهبر بدنام مغول  چند

  ی دوباره یایارتش مغول و اح  یفور یننشیکه به عقب دی به قتل رس و یااُید

منجر شد؛ اما پس از آن صلح از دست رفت.   گریحکومت سانگ تا دَه سال د

 لسا  سه  و  افتاد  هادودمان سانگ، به دست مغول  تختیپا  نان،یم ل1276در  

 . پس از آن دودمان سانگ کامالً شکست خورد

 ک یرا بنا نهاد که    وانی   دودمان  ها،خان، رهبر مغول  یقوبال  سپس

  یسلطنت  یم، خانواده1368در    ژانگوآنیژو  یسده دوام آورد. پس از حمله

از   نگیدودمان م  لیو تشک  نی حکومت مغول در چ  انیپا  یبه نشانه  وانی

 .  ختندیبزرگ به شمال گر واریفراز د
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  ی کیکرد و  ییم فرمانروا 1398تا  1368( از ژانگوآنیوو )چوهانگ امپراتور

برجسته امپراتور   نیتریوحش  حالنیو درع  نتریاز    نیچ  یرهبران دوران 

بنا نهاد    نگیحکومت م   یو اجتماع  یاسیثبات س  یرا برا   یبود. او چارچوب

را قتل عام    شانهایاز مشاوران و خانواده  یادی ز  اریمدت تعداد بس  نیاما در ا

 .  کرد



 

نسل  کشت در  کشتار  پ  انی فرمانروا   یبعد  هایو  در   دایادامه  کرد. 

. او به همان  دیوو( به قدرت رس)پسر امپراتور هونگ  لهونگیم. امپراتور  1۴۰2

را    وِنانیپدرش مستبد و خودکامه بود و پس از آن که امپراتور ج  یاندازه

 .  دولت او را به قتل رساند یاز اعضا یاریدر جنگ شکست داد، بس

خود به   تختیو انتقال پا  با ساخت شهر پکن  لهونگی  ن،یوجود ا  با

  ن یچ  تختیداشت و پکن تا امروز پا  ن یچ  خیبر تار  یاد یز  اریبس  ر یآنجا، تأث



 یهژِنگ  یهند به فرمانده  انوسیبه اق  ییا یدر  هایتی مأمور  یمانده است. و

 یتجار  طگذارد و هم رواب  شیرا به نما   نگی داد تا هم قدرت دودمان م   بیترت

س  جادیا دانش  او  برا  آوریشگفت  اریبس  یاسیکند.  و  حکومت    یداشت 

 . گرفتیکمک م  یدربار هایمقتدرانه، از خواجه

سال خط  انیرا که سال یمزدور ژاپن هاییم کشت1558در  هاینیچ

 هاینچی  م1592 در سپس. دادند شکست کردند،یرا غارت م  نیچ یساحل

به کُره   ها یجوسِئون کمک کردند تا در برابر هجوم ژاپن  ایبه دودمان کُره

 .  شوند روزیپ
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چونگ1627  در امپراتور  در  م  ژن 

و پس از درگذشت   یسالگ16سن  

ت رس  یانچیامپراتور  قدرت  . دیبه 

به    ینیجانش ژانگ   ی اریاو  ملکه 

ت  یوهی)ب بود؛  یانچیامپراتور   )

خواجه وِ  یاگرچه   ی مقتدر 

کرد؛    ان،شیژونگ مخالفت  آن  با 

م  که  نزد   خواستیچرا  قدرت 

 . بماند  یباق هیبلندپا انیدربار



ابتداچونگ  امپراتور  از  برا  یژن  دودمان نگهزنده  یحکومت  داشتن 

 هااو، سال  یهاکوشش  یتالش خود را کرد؛ اما با وجود همه  تینها   نگیم 

را دشوار کرد. ترس از   یمهم دولت  هایگماردن افراد به سِمَت  داخلی  فساد

  انشده و در دور  رهیژن چامپراتور چونگ  یشورش درون حکومت بر زمامدار

 .  بود ی موضوع مهم زین یانچیامپراتور ت ییفرمانروا 

 انشیژونگیپس از درگذشت برادر خود، وِ  یژن، اندک چونگ  امپراتور

که به    ایبرد؛ رابطه  ن یسرعت از برا به  یانچیور تامپرات  یهیدا  ی و خانم ک

که به دستور    نیدانگل  یمدرسه  زمانمشهور شده بود. هم  یک-یتوطئه وِ

را در    یاس یس  هایشد و محفل   دارینابود شده بود، دوباره پد  انشیژونگیوِ

 .  برپا کرد نانانگیسراسر قلمرو ج
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 نیدودمان چ  نیو آخر  دیم به درازا کش1912تا    16۴۴از    نگیچ  دودمان

از   کانگ1722تا    1661بود.  چ  ،یشم  دودمان  از   یکی   نگ،ی امپراتور 

را در دست گرفت   نگیزمام دودمان چ  ن،یچ  یرهبران امپراتور  نیتر بزرگ

 اکیجنگ تر  نیم و با نخست1839بنا نهاد. اما در    یباشکوه  یو امپراتور 

جنگسرب   اهیس  یا روزه چ  یرآوردند؛  دودمان  آن  در  بر  نگیکه    ا یتانیاز 

 یاسیس  ریتأثتحت   وقفهیب  نیآورد که چ   دیرا پد  ایشکست خورد و دوره

 یگر ید  نیم شورش خون1851قرار گرفت. در    یغرب  های قدرت  گریژاپن و د



تا   ن یا  هایمورخان شمار کشته  یرخ داد. برخ  نگیپیمعروف به شورش 

 .اندنفر نوشته ونی لیم 1۰۰ تارا  یریدرگ

 

 

 

 



 

 

 ی ر گیجهینت

داستان  یرنگارنگ  خیتار  نیگذشته، چ  هایهزاره  در است.  آن   یها داشته 

 ی نشدهکشف  یهامتنوع و گسترده است و هنوز هم داستان  نشیمثل سرزم

م   یادیز تار  شودیدارد.  در    زانگی کشور شگفت   نیا  خیدر  و  کندوکاو کرد 

 . گم شد اندل یاز تخ ترب ی که عج یقیحقا


